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Přišel předvánoční čas

Seznamujeme Vás s Městským úřadem v Chropyni

rychlost našich kroků a myšlenek, zvolnit celý 
ten shon a stres a třeba u rozsvíceného vánoč-
ního stromku zavzpomínat a vzpomenout na 
ty, kteří s námi u stromečku z nejrůznějších 
důvodů nebudou, očistit pošpiněné mezilidské 
vztahy, najít si čas na milé slovo, pomoci těm, 
kteří to potřebují, nebo i navštívit svoje přátele 
a blízké, které jsme tak dlouho neviděli. 

I když víme, že to ve spěchu těchto dnů 
nebude vůbec jednoduché, přejeme Vám, 
vážení občané a čtenáři našeho časopisu, aby 
tyto svátky byly především klidné, radostné 
a přinesly šťastné a nezapomenutelné chvíle 
Vám i Vašim blízkým.

A do nadcházejícího roku 2009 Vám 
přejeme hodně zdraví, štěstí, spokoje-
nosti, tolerance a mnoho krásných chvil 
prožitých v kruhu Vaší rodiny, Vašich přá-
tel a známých!!!
– Ing. Radovan Macháček, starosta města –
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

Odbor vnitřních věcí (pokračování z čísla 
11/2008) 

V tomto čísle Vás seznámíme s pracovní 
náplní a službami, které pro veřejnost vy-
konávají referentka úseku podatelny a se-
kretariátu a referentka úseku matriky a evi-
dence obyvatel. Z odboru vnitřních věcí jde 
o pracovnice, se kterými běžný občan přijde 
do pracovního styku nejčastěji.

Referentkou úseku matriky a evidence 
obyvatel je paní Dagmar Zapletalová, která 
zajišťuje výkon státní správy v rozsahu pře-
nesené působnosti na území města Chropyně 
a v územním obvodu pověřeného městského 
úřadu na úseku matrik a státního občanství, 
občanských průkazů, vidimace a legalizace 
(pro město Chropyně a pro obce Kyselovice, 
Záříčí a Žalkovice) a evidence obyvatel (pro 
město Chropyně).

Mezi hlavní činnosti vykonávané na úse-
ku matrik a státního občanství patří vedení 
matrik a sbírek listin a jejich předání na pří-
slušný úřad s rozšířenou působností v záko-
nem stanovené lhůtě, komplexní organizační 
zajištění obřadů uzavření manželství a vítání 
nových občánků města a jiných slavnostních 
obřadů města, spolupracuje se zvláštní ma-
trikou v Brně, rozhoduje ve správním řízení 
o povolení změny jména a příjmení, postupu-
je krajskému úřadu přijaté žádosti o vydání 
osvědčení o státním občanství ČR. V oblasti 
občanských průkazů postupuje přijaté žádos-
ti o vydání občanských průkazů příslušnému 
úřadu obce s rozšířenou působností. Na úse-
ku evidence obyvatel vede evidenci oby-
vatel pro město Chropyně a seznam voličů, 
ve správním řízení rozhoduje o zrušení údaje 
o trvalém pobytu občanů, plní úkoly spojené 
s organizačním zabezpečením voleb, v sou-
činnosti s orgány činnými v trestním řízení 
vydává informace o občanech z informač-
ního systému evidence obyvatel v zákonem 

stanoveném rozsahu, sleduje životní jubilea 
občanů města a ve spolupráci s komisí rady 
města Sbor pro občanské záležitosti, kterou 
metodicky řídí, zajišťuje důstojné blahopřání 
formou osobní návštěvy.

Pro občany provádí následující služby:
• vydává matriční výpisy z knih narození, 

úmrtí a manželství a umožňuje nahlížení 
do matričních knih uložených u městské-
ho úřadu v Chropyni

• přijímá žádosti o uzavření manželství, 
vydává osvědčení a vysvědčení o právní 
způsobilosti k uzavření manželství v cizině

• přijímá žádosti o povolení změny jména 
a příjmení občanů v územním obvodu úřa-
du

• přijímá žádosti o zápis do zvláštní matri-
ky matričních událostí týkajících se osob, 
které se narodily, uzavřely manželství 
nebo zemřely v cizině

• sepisuje zápisy o určení otcovství souhlas-
ným prohlášením rodičů k nenarozenému 
či narozenému dítěti

• ověřuje podpisy a listiny
• přijímá žádosti o vydání osvědčení o stát-

ním občanství ČR a předává vydaná 
osvědčení o státním občanství

• přijímá žádosti o vydání občanského prů-
kazu a předává vyřízené občanské průka-
zy občanům

• přijímá přihlášení se k trvalému pobytu 
a žádosti o zrušení údaje o trvalém pobytu 
občanů 

• vydává ověřené výpisy z rejstříku trestů, 
obchodního rejstříku a živnostenského 
rejstříku ze systému CzechPOINT.

Referentkou úseku podatelny a se-
kretariátu je paní Jana Bajgarová, která 
je plnohodnotnou zástupkyní referentky 
úseku matriky a evidence obyvatel v době 
její nepřítomnosti. V tomto případě je čin-

nost sekretariátu zajištěna externí pracov-
nicí nebo jinými referenty odboru vnitřních 
věcí.

K hlavním pracovním úkolům této re-
ferentky patří obsluha telefonní ústředny, 
evidence a rozdělování došlé pošty na úřad 
a vypravení odchozí pošty z úřadu, připra-
vuje a provádí hlášení městského rozhlasu, 
eviduje ohlášení ztrát a nálezů, zveřejňu-
je dokumenty na úřední desce úřadu, vede 
evidenci vnitřních předpisů města a obecně 
závazných vyhlášek města, evidenci žádostí 
o poskytnutí informací v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb. a spolupracuje při zajišťování 
kulturních akcí pořádaných městem. V rámci 
zasedání rady města a zastupitelstva měs-
ta zajišťuje distribuci materiálů potřebných 
k těmto jednáním členům těchto orgánů, 
provádí zápisy ze zasedání, které rozesílá zú-
častněným, a zajišťuje jejich archivaci. Dále 
zajišťuje stálé vybavení skladu kancelářských 
potřeb a jejich výdej referentům úřadu a za-
jišťuje dostatečné množství občerstvení pro 
pracovní jednání.
 
Pro občany města provádí následující služby:
• přijímá od občanů osobně doručené pí-

semnosti, u kterých na požádání potvrdí 
převzetí, a vydává občanům uložené zá-
silky, které vznikly z činnosti města nebo 
úřadu a jsou doručovány místní poštovní 
doručovatelkou

• přijímá od občanů oznámení do relací 
městského rozhlasu

• přijímá a vydává nalezené předměty
• přijímá žádost o poskytnutí informací 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. 
• v době nepřítomnosti referentky úse-

ku matriky a evidence obyvatel činnosti 
vykonávané touto referentkou, kromě 
vydávání ověřených výpisů ze systému 
CzechPOINT.

– Ing. Jiří Rosecký, vedoucí odboru –

dokončení ze str. 1

Vážení spoluobčané, Město Chropyně ve spolupráci s Klubem důchodců a MO Svazu zdravotně postižených v Chropyni             

Program: 1. Beseda vedení města s občany  na téma: „Plnění volebního  programu ZM Chropyně na léta 2006 – 2010“ 2. Kulturní vystoupení žáků Soukromé ZUŠ D-Music Kroměříž,   pobočka Chropyně a hudební skupiny CLASSIC

Vás srdečně zvou 

na Setkání s občany města Chropyně,

které se uskuteční v  úterý 9. prosince 2008 od 15,30hod.

v Městském kulturním středisku v Chropyni.

Občerstvení zajištěno!!!  Všichni jste srdečně zváni!!!
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Co najdeme v kronikách – rok 1962
Citát: 

Ty, který řádky pročítáš,
ať z Chropyně, či odjinud jsi,

milý hoste,
rozdávej všem radost a klid
a do srdce místo nenávisti

dej lásku, která roste.

Svět
Vláda USA vyhlašuje blokádu 

Kuby, která přetrvá až do 21. století. 
Na oběžnou dráhu je vypuštěna prv-
ní družice typu Telestar. 

Nobelovu cenu za literaturu obdr-
ží John Steinbeck, je založena skupina 
The Rolling Stones a právě v tomto 
roce za zvláštních událostí umírá slav-
ná americká hvězda Marilyn Monroe. 

ČR
Naše republika dále buduje so-

cialismus a přichází o několik vý-
znamných umělců. V roce 1962 
totiž zemřel Vlasta Burian (herec), 
Maxmilián Švabinský (malíř) a také 
například Zdeněk Nejedlý (literární 
historik a muzikolog).

Naše město
Také v našem městě dochází k mno-

ha změnám. Je otevřena nová samo-
obsluha na ulici Komenského, která 
byla vybudována v bývalém hostinci, 
a jsou uzavřeny tři prodejny potra-
vin. Ve městě vládne nespokojenost 
se zásobováním potravinami. Fungují 
dvě prodejny masa, jedna prodejna 
zeleniny a mléka. Ovšem je naruše-
na dodávka masa a uzeniny, objevuje 
se nedostatek másla, sádla, oleje.

Přesto je pečováno o blaho děl-
nické třídy, a není-li co jíst, je nutné 
ji alespoň pobavit. Byl otevřen nový sál 
v závodě Fatra, v kronikách je uvede-
no: … „prostředí je mimořádně pěk-
né. Na místě tmavého dvora vyrostl 
nový kulturní stánek. V místnostech, 
kde se rozkládaly kuchyně a spižírny 
pánů ředitelů bývalého cukrovaru, 
se dnes můžou bavit dělníci. Prvním 
podnikem v novém sále závodního 
klubu byla silvestrovská zábava, kte-
rou uspořádali svazáci, v lednu pak 
následoval ples KSČ, Požárnický ples 
a večírek rodičovského sdružení…“

A v čem ženy oslňovaly společnost? 
Cituji: … „pryč je doba dlouhých ple-

sových toalet a smokingů u mužů. 
Je důležité, že každý je slušně oblečen. 
Zábavy jsou klidné bez výtržností, 
v klubu se neprodávají lihoviny, jen 
sodovky, pivo a víno. Charleston a jiné 
moderní tance se dobře uplatnily.“ 

I když podle kronik vše vypadá 
idylicky, strana začíná rozhodovat 
o velmi osobních věcech, jako je napří-
klad další studium dětí, a tato rozhod-
nutí se setkávají s velkým odporem. 

I když kronika tyto spory líčí velmi 
opatrně. 

Cituji: … „dobrých výsledků do-
sáhla škola při získávání mládeže 
do důležitých povolání, podle stano-
vené kvóty do zemědělství, hutnictví, 
stavebnictví a hornictví. Volba povo-
lání vycházejících žáků musí odpoví-
dat potřebám společnosti, proto je ut-
vořena rozmisťovací komise. Rodiče 
vidí násilí v tom, když se jejich dětem, 
zejména slabším žákům, doporučuje 
zvolit si povolání v zemědělství…“ 

O tom, že se zdaleka nejedna-
lo pouze o slabší žáky, ale že z každé 
rodiny muselo jedno dítě jít na školu 
se zemědělským zaměřením, obzvláš-
tě jestliže rodina vlastnila půdu a „dala“ 
ji do JZD, by nám toho jistě hodně řek-
li naši rodiče, protože nejednoho toto 
opatření postihlo. Také v tehdejší době 
se našli tací, kteří své potomky bránili a 
nechtěli vyhovět režimu, jejich výroky 
pak byly často zesměšňovány i v kroni-
kách, jako tento: „Proč mě sem volá-
te? Nedala jsem do JZD žádnou půdu 
a nepřeji si, aby moje děcko bylo v JZD. 
Pracovala jsem v družstvu 8 let a vím, 
jak to tam vypadá. Nic jsem si nevy-

dělala. Kdybych byla v Technoplastu, 
už jsem dnes měla auto. A to jsou prosím 
slova poslankyně MNV. Jak pak mají re-
agovat jiní. I když je družstvo živitelkou 
obce a národa, dívají se na ně někteří 
občané s největším opovržením...“ Do-
cela by mne zajímalo, zda citovaná paní 
tehdy uspěla, a pokud ano, jak se její 
jednání odrazilo v dalším životě.

To však nebyly jediné problémy, 
které otřásaly obcí. A děly se věci 
vskutku zajímavé. 

Rada MNV na svém zasedání dne 
7. září 1962 jednala o návrhu místní 
organizace KSČ, aby byla z parku od-
straněna busta Antonína Homolíka, 
který jak uvádí kronika: …„neměl 
za dobu svého starostování dobrý 
vztah k dělnické třídě a ke KSČ.“ 
Bylo rozhodnuto projednat tuto zá-
ležitost s dr. Ladislavem Homolkem. 
Než k tomu došlo, byla přes noc 
bronzová hlava stržena z podstavce 
a příbuzní si ji odnesli domů. Ironic-
ký tón je v kronice patrný dodnes. 
Nového uznání své práce a pozved-
nutí Chropyně se dočkal Antonín 
Homolík a jeho rodina až po revo-
luci, kdy byla busta znovu umístě-
na v parku. Po roce 1989 se stejně 
někteří chovali k sochám a bustám 
přestavitelů bývalého režimu (Leni-
na, Gottwalda, Marxe atd.). Těchto 
„památníků“ bylo naše město naštěs-
tí ušetřeno. 

To by bylo k zápiskům z roku 1962 
všechno. Těším se, až spolu v příštím 
vydání budeme listovat rokem 1963.

– Z kronik pro Vás vybrala 
a zpracovala M. Kunčarová –
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Vážení čtenáři a především inzerenti.
S platností od příštího čísla „leden 2009“ 

dochází k úpravě poplatku za zveřejňování 
komerční inzerce ve Zpravodaji. Zdůrazňuji, 
že půjde pouze o komerční inzerci; soukro-
má inzerce typu „prodám“, „koupím“, „vy-
měním“ bude i nadále zveřejňována zdarma, 
avšak její zadavatel bude muset nově zadat 
své jméno, příjmení a adresu. Rovněž ozná-
mení ve společenské kronice budou zveřej-
ňována zdarma. 

K poslednímu zvýšení poplatku došlo 
od čísla „únor 2008“, a to v důsledku rostou-
cích nákladů na tisk. Důvody, které nás k na-
výšení poplatku vedly, jsou stejné jako dříve 
– rostoucí náklady na výrobu Zpravodaje, kte-

ré můžeme eliminovat, nikoli zastavit (pokud 
chceme vydávat Zpravodaj alespoň takový 
jako nyní a do každé schránky). Ačkoli se může 
zdát, že neustále se zvyšující cena inzerce a její 
množství ve Zpravodaji nám musí být dosta-
tečným příspěvkem na vydávání Zpravodaje, 
věřte, že inzercí se vrací jen asi 5 % vynalože-
ných nákladů na Zpravodaj z rozpočtu. 

Tentokrát však cenu inzerce měníme po-
někud jiným způsobem. Dříve byla stanovena 
částka za celou stránku a menší rozměry byly 
řádným poměrem této částky. Nyní dochá-
zí k navýšení ceny inzerce za celou stranu 
na straně jedné, avšak na druhé straně dochá-
zí také k navýšení ceny menších inzercí, které 
již nadále nebudou přímým poměrem k ceně 

celostránkové inzerce. Konkrétní velikosti 
a ceny jsou uvedeny na přiloženém obrázku.

Sleva ve výši 5 % bude poskytnuta na in-
zerci objednanou do tří po sobě jdoucích 
čísel, v případě objednávky inzerce do 6 ná-
sledujících čísel to bude 10 % a při celoroční 
objednávce inzerce (11 čísel), bude poskyt-
nuta sleva ve výši 15 % z ceny. Sleva bude po-
skytnuta na základě hromadné objednávky, 
nikoli na inzerci objednanou na každý měsíc 
zvlášť, a to ani v případě, že bude zveřejně
na v po sobě jdoucích číslech.

Podmínky k příjmu inzerce, zveřejněné v čís-
le „únor 2008“, který najdete v archivu na we-
bových stránkách města, zůstávají nezměněny.

– Ing. Jiří Rosecký –

Úprava poplatku za komerční inzerci ve Zpravodaji
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Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola VI – Chropyňští kantoři a rektoři 
(6. část)

Vilém Axman (dříve Axmann) je posledním 
z pěti rektorů, o kterých v této kapitole píše-
me. Jeho životopisné údaje nacházíme v mono-
grafii F. Pali, v publikacích O. Frice a Z. Fišera 
a v poznámkách F. Kašpera, chropyňského ře-
ditele kůru. Vilém Axman se narodil v Šumval-
dě u Uničova 14. února 1850. Svoji učitelskou 
aprobaci získal v roce 1871 v Olomouci, městě 
s velkou kulturní a hudební tradicí, které bylo 
do 30leté války hlavním městem Moravy. Svoje 
hudební vlohy a schopnosti důležité pro život 
kantora konce 19. století si rozšířil při studiu 
na pedagogickém ústavě. Hru na varhany, 
housle a zpěv postupně zdokonaloval ve své 
školské a varhanické praxi. Jeho prvním učitel-
ským místem se stala Hroznová Lhota na Stráž-
nicku. Zde se seznámil s dcerou místního rolní-
ka a hostinského Marií Málkovou, svojí pozdější 
ženou. Po tříletém působení v Hroznové Lho-
tě zažádal o učitelské místo ve Zdounkách 
na Kroměřížsku, kde učiteloval dva roky 
(1871-3). Když se stal učitelem a řídícím 
dvoutřídní školy v Ratajích u Kroměříže, oženil 
se v roce 1873 se svou slováckou snouben-
kou. V Ratajích, kde se narodili synové Jaroslav 
(1884) a Emil (1887), působil dvacet roků. 
Odtud postoupil roku 1893 na místo ředitele 
pětitřídní školy v Chropyni, kde skončil svá slu-
žební léta a setrval na odpočinku. Zemřel v pa-
triarchálním věku bezmála devadesáti let. 

Podle dostupných pramenů Axman výrazně 
ovlivnil společenský a hudební život v Ratajích 
i v Chropyni. O tom píše Z. Fišer v Kapitolách 
z dějin Chropyně II., 1992, s. 53: „V Ratajích 
za mladších let hrával na zábavách, v kos-
tele preludoval na varhany a cvičíval známé 
mše. Dokonce tam vytvořil i kapelu a pořádal 
s ní koncerty, jejich výtěžek byl věnován 
na stavbu ratajského nového chrámu. Podob-
ně působil v Chropyni, i když o tom je již zpráv 
méně.“ Učitel Axman, jak potvrzují synové 
a pamětníci, byl schopný varhaník i houslis-
ta, rozuměl ostatním nástrojům a v ratajském 
období zřídil ze svých žáků kapelu. V Ratajích 
i Chropyni zastával varhanickou funkci a hudba 
se stala důležitou složkou jeho kulturního zá-
jmu i životní činnosti. Znal se osobně s kromě-
řížským Ferdinandem Vachem, s přerovským 
Josefem Drahlovským i s olomouckým Josefem 
Nešverou. Jména významných českých sklada-
telů  P. Křížkovského, B. Smetany, A. Dvořáka 
a L. Janáčka vyslovoval s kantorskou úctou. 
Hudebnost ratajského a zvláště chropyňského 
prostředí rodinného bezděčně působila na vý-
voj synů Jaroslava a Emila. Oba zdědili po otci 
hudební vlohy a již v chlapeckém věku našli 
vztah k hudebnímu umění.

Nutno poznamenat, že o vedení chrámové-
ho sboru v Ratajích a v Chropyni (pokud vůbec 
existoval) nejsme blíže informováni. Poznámka, 
že Axman v Ratajích cvičíval známé mše, nám 
potřebné informace nepodává. Z osobních 
zkušeností mohu napsat, že chrámové sbory 
na venkovských kůrech byly povětšině slože-
ny ze zpěváků amatérů – dobrovolníků, kteří 
zvládali zpěvní part s určitými potížemi a v del-
ším časovém horizontu. Vrcholem chrámového 
sboru bylo nastudování jedné, případně dvou 
snadnějších mší, které se o vánočních svátcích 

reprízovaly. Na moravských kůrech byly ob-
líbené a zpívané mše Fr. Kolaříka, E. Marhu-
ly, R. Führera, Fr. Picky, někdy snadnější mše 
J. Haydna a W. A. Mozarta s doprovodem 
varhan, výjimečně s doprovodem komorních 
orchestru. V průběhu církevního roku se na ků-
rech zpívaly různé mešní vložky, snadná offer-
toria, nebo části z mešního ordinária nastudo-
vaných mší. Na chropyňském kůru se uplat-
ňovaly vokální partitury V. Řihovského, K. 
Steckera, J. Nešvery ad. Mše italských skladatelů 
P. Palestriny a O. Lassa pro svoji náročnost zpí-
vány nebyly. 

I když byli Axmanovi v Ratajích spokojeni, 
odchází Axman s rodinou v roce 1893 do Chro-
pyně, která se stala novým místem jeho trvalého 
působení. Příčinu změny pobytu a zaměstná-
ní objasňuje Z. Fišer v již citovaném spise, kde 
píše: „Školství v Chropyni představované vel-
kou čtyřtřídní školou v tu dobu procházelo jis-
tou krizí. Úroveň vyučování není valná. Jednak 
pro veliký počet žáků, jednak pro slabé výkony 
učitelů konstatovalo obecní představenstvo na 
své schůzi 29.10.1892. Řešení pak vidělo jednak 
ve zvýšení počtu tříd, jednak ve jmenování no-
vého nadučitele a zároveň správce školy. Z kan-
didátů, mezi něž patřil chropyňský učitel Jan 
Hrubý, ratajský Vilém Axman a učitel z Velkých 
Těšan Jan Hůlka, byl posléze okresní školní ra-
dou vybrán ten nejenergičtější z nich, a to právě 
Vilém Axman. Dále Z. Fišer píše, že „problémy 
s velkými počty žáků a nedostatkem prostor byly 
neustále a V. Axman se s nimi potýkal po celou 
dobu svého aktivního působení v Chropyni. Při 
všech těchto starostech musel zajišťovat kvalitní 
pedagogický sbor. V době jeho nástupu na školu 
zůstal začátkem roku 1894 z učitelů jen on a Ro-
salie Pospíšilová. Když odcházel do penze, bylo 
učitelů jedenáct.“ Vizitace školy, kterou provedl 
ve dnech 23. března až 1. dubna 1897 zemský 
inspektor Josef Kašťák proběhla velmi úspěšně. 
Uznání, které jako správce školy obdržel, vedlo 
následně ke jmenování ředitelem školy, což bylo 
potvrzeno dekretem c. k. rakouského minist-
ra kultury a vyučování ze dne 5. května 1897. 
Také po dobu svého členství v obecním zastupi-
telstvu prosazoval především zájmy školy a řešil 
školské záležitosti. 

Již jsme se zmínili o jeho schopnostech hu-
debních a aktivním muzicírování. František 
Kašper, který v Chropyni paralelně s Axmanem 
téměř tři desítky roků žil, o něm napsal: „Roku 
1892 zemřel p. rechtor Kopecký a na jeho mís-
to dosazen p. Vilém Axmann, dobrý varhaník 
a hudebník. Než škola chropyňská byla v době 
té už značně rozšířena a tu, chtěje povinnos-
ti své jakožto správce řádně plniti, nemohl 
se věnovati veřejnosti a pěstoval pouze zpěvy 
kostelní, nemoha stačiti kostelu i škole, vzdal 
se úřadu ředitele a varhaníka koncem roku 
1903. Tu však již vystupuje mladší jeho syn, 
nynější známý výborný hudební skladatel Emil 
Axman, jako student – dirigent. Každé prázdni-
ny uspořádal akademii. Sezval všechny zpěváky 
z doby dřívější i nový dorost a místo odpočinku 
prázdninového pilně je cvičíval a před ukon-
čením prázdnin provedl vždy umělecký večer. 
Poprvé nacvičil Pallovy tance, pak Smetanovo 
Věno, Křížkovského Utonulou a později už i své 
počáteční práce, které se zvláště velmi líbily.“ 
Pro nás je pozoruhodné, že vedle otce Viléma 
se prosadil v hudebním životě Chropyně jeho 
syn Emil jako organizátor a sbormistr. Dirigent-
skou a pěveckou praxi získal na kůru sv. Mořice 
v Kroměříži, kde byl ředitelem Ferdinand Vach, 
vynikající český sbormistr a zakladatel Pěvec-
kého sdružení moravských učitelů (PSMU), 
jistě na gymnáziu, kde zpěv vyučoval jeho oblí-
bený profesor Vach a kde v roce 1904-6 založil 
a řídil studentský pěvecký kroužek Smečka. 
Praxi nepochybně získal na chropyňském kůru, 
kde s bratrem Jaroslavem pomáhal svému otci. 
V Chropyni dokázal během krátké prázdnino-
vé doby oživit amatérské sborové umění a pro-
vedl skladby značně náročné, včetně svých 
skladatelských prvotin, které podle F. Kašpera 
měly úspěch. Podle chronologického seznamu 
Axmanových skladeb byly zpívány na koncer-
tech „Dva mužské sbory na slova lidové poesie 
moravské Šablenka a Nepoznaný“, kompono-
vané v roce 1905, případně „Tři mužské sbo-
ry na slova lidové poesie moravské Oči černé, 
Voděnka studená a Tesknice“, vydané v Kro-
měříži v roce 1907.

(pokračování příště)
– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –

reklama
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Dýňová slavnost

Pracovní dílna – výroba draků

V mateřské škole proběhla dne 6. listo-
padu pracovní dílna zaměřená na výrobu 
papírových draků. Kromě rodičů přišly 
v hojném počtu i sourozenci a babičky 
dětí.

Rozzářené oči dětí při odchodu z ma-
teřské školy po společné práci byly největ-
ší odměnou jak rodičům, tak učitelkám 
3. třídy.

– Jarmila Skopalová 
a Kateřina Srněnská –

Příjemně strávené odpoledne prožili děti s rodiči na dýňové slavnosti, 
kterou připravily pí učiteky 1. třídy Danuška Součková a Boženka Sigmun-
dová. Za toto odpoledne děkují děti i rodiče.        - Vladimíra Supová -
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Přijďte si s námi zahrát
Tak se jmenovala hodina flétny v MŠ ve čtvrtek 30. října 2008, 

na kterou jsem si pozvala maminky, příp. tatínky. Cílem této vý-
jimečné hodiny bylo seznámit rodiče s výukou zobcové flétny 
ve školce a zároveň uvést „nezasvěcené“ do světa hudby. Mamin-
ky jsme naučili 4 písničky včetně notového zápisu, což není hned 
tak jednoduché. Mladí flétnisté si s rodiči báječně zahráli, byla 

výborná atmosféra, všichni za tuto hodinu dostávají jedničku 
s hvězdičkou!

Věřím, že snaha všech nebyla zbytečná, a těším se na další setkání, 
kde dosavadní hráčské dovednosti zúročíme.

Příště na viděnou „S flétničkou ve školce“.
- Mgr. Jana Milotová -

Drakiáda na základní škole
Školní prostředí poskytuje každodenně 

mnoho nových zážitků, informací i překva-
pení, ať už ve vzdělávacím procesu nebo 
v mezilidských vztazích.

Jsou však i takové chvíle, které se pravi-
delně s ubíhajícími školními roky opakují, 
stávají se tradicí a děti se na ně moc těší.

Takovou akcí je i Drakiáda, která se stala 
v rámci vytváření nových vzdělávacích pro-
gramů projektovým dnem, což znamená, 
že „dračí“ téma prostupuje všemi předměty, 
netýká se jen klasického pouštění draků.

A tak jsme si poslední říjnové dny užili 
ve všech třídách radosti a zápalu nad vyráběním 
draků a dráčků nebo vzrušení při pouštění draků, 

ať už z domácí dílny nebo zakoupených v ob-
chodech. Pozoruji, že dráčci jsou rok od roku 
barevnější, vynalézavější, větší, ale bohužel také 
„zranitelnější“. Někdy stačí jeden let nebo zkouška 
a dráček je natrvalo odkázán do přízemních sfér. 
Za smutku a slziček svého majitele.

Většina jich však vzlétla a létala, a tak moh-
ly být děti odměněny svými třídními učiteli 
i balíčkem sladkostí od ředitelství školy. Takže 
ta pusa od čokolády za vynaložené úsilí určitě 
stojí a příští rok to zkusíme zase! Už se těšíme. 

O náležitou fotodokumentaci se posta-
rala paní učitelka Jurtíková a my se o pěkné 
zážitky rádi dělíme.

– Marta Blažková –
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Taneční odpoledne
Děkujeme manželů Koutným, učitelům ZUŠ Kroměříž, za zajištění činnosti 

tanečního kroužku v Chropyni. Děti mají vždy příjemně strávené odpoledne 
plné pohybu, her a písniček.                                          - Vladimíra Supová -

Úspěchy našich žáků
Letošní školní rok se na Základní umělecké 

škole Kroměříž, pobočka Chropyně, sotva roze-
běhl a už mají naši žáci za sebou první úspěchy.

Žákyně Karla Koutná ze třídy p. uč. Luď-
ka Koutného získala v kategorii 1. – 3. tříd 
základních škol a víceletých gymnázií 1. mís-
to v okresní pěvecké soutěži populárních pís-
ní „Kostelecký slavíček“, konané v Kostelci 
u Holešova.                

Žáci tanečního oboru měli své první ve-
řejné vystoupení v prostorách ZŠ Chropyně, 
ulice J. Fučíka, které pod vedením pí uč. Kar-

Petr Vitík

Karla Koutná

ly Koutné při otevřených hodinách taneční-
ho oboru zvládli na výbornou.

Nezapomeňme zmínit také poslední před-
prázdninový úspěch žáka Petra Vitíka ze třídy 
p. uč. Milana Vaculíka, který získal v krajské 
soutěži ZUŠ 2. místo ve hře na kytaru.

Všem našim žákům blahopřejeme a přeje-
me další úspěchy. 

- Mgr. Jana Milotová, 
učitelka ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně -

Prodám
zdravý a dobrý med (lipový, akátový, 

pastový…), i větší množství. Dále mám 
k prodeji větší výběr koření a také bylin-
kového koření. 
Informace na tel.: 739 644 510 pan Josef 
Zemánek, nebo osobně na adrese Morav-
ská 617.

Soukromá i nzerce
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Zájezdy pro žáky ZUŠ Kroměříž, 
pobočka Chropyně do Národního divadla v Brně

ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně po-
řádá pro své žáky několikrát do roka zájez-
dy do Národního divadla v Brně na různá 
představení, která jsou hrazena ze sdružení 
při ZUŠ Kroměříž (pozn. sdružení -  fond 
přispívající na koncerty, zájezdy, vernisáže, 
na občerstvení při vystoupení atd.).

V úterý 11. listopadu 2008 se zúčast-
nili žáci hudebního oboru opery Příběhy 
lišky Bystroušky Leoše Janáčka. Opera 
byla pro všechny velice silným kulturním 
zážitkem, na který se jen tak nezapomí-
ná.

Další představení bude 12. prosince 2008, 

tentokrát balet Sněhurka a sedm trpas-
líků, který je určen pro žáky oboru ta-
nečního.

Přeji všem, aby byl balet stejně tak 
velkou vzpomínkou, jakou byla pro žáky 
opera.

– Mgr. Jana Milotová –

Vydařený společenský večer
V pátek 7. listopadu uskutečnila Sou-

kromá základní umělecká škola Kroměříž, 
pobočka Chropyně, společenský večer při 
příležitosti 10. výročí založení pobočky 
v Chropyni. Když jsme tuto akci zvažova-
li, počítali jsme s účastí rodičů i veřejnosti, 
ale skutečnost předčila naše očekávání. 
Opět se potvrdilo, že v Chropyni a jejím 
okolí jsou kulturní lidé, kteří jsou ochotni 
přijít za dobrou muzikou i podpořit dob-
rou věc. A to bez ohledu na věk. Mile nás 
totiž překvapilo právě věkové složení pří-
tomných. Všichni se myslím dobře bavili 
jak připraveným programem, tak po jeho 
skončení při tanci a volné zábavě. 

I připravený program se povedl. Na kva-
litě vystoupení školního jazzového orches-
tru D – JAZZ, pod vedením pana učitele 
Herberta Novotného, se bezesporu kladně 
podepsalo tradiční společné několikaden-
ní soustředění dětí naší školy v Králíkách, 
kam každoročně za tímto účelem zajíž-
díme. A diváci si to určitě užívali, neboť 
jejich muzika měla, jak říkají muzikanti, 
šťávu. Umění orchestru, sólistů i zpěváků 
ocenili bouřlivým potleskem.

Také vystoupení tanečního páru Zuzany 
Uhlířové a Marca Salvadori v rámci programu 
mělo vzhledem k věku účinkujících vysokou 
úroveň a setkalo se s uznáním diváků.

Vím ale bezpečně, že bez pomoci uči-
telů, žáků, rodičů, dalších dobrovolníků 
a příznivců naší školy by nebylo v našich 
silách takto náročnou akci zorganizovat. 

Chtěl bych proto touto cestou znovu 
poděkovat velkým sponzorům této akce: 

firmě KAMAX-METAL, s. r. o., Kromě-
říž, TOPOS PREFA Tovačov, a. s., firmě 
STAVOPLAST Chropyně panu Jaromíru 
Hanákovi, firmě LÍDL MUSIC Kroměříž 
a dalším nejmenovaným přispěvatelům 
do bohaté tomboly za jejich finanční pod-
poru. A také všem těm, kteří nám ochotně 
pomáhali s přípravou i v průběhu společen-
ského večera s provozem šatny, pokladny 
a s tombolou.

Ohlasy z řad přítomných nás vedli k roz-
hodnutí uskutečnit podobný společenský 
večer i příští rok. Vždyť společenská udá-
lost, kde se mohou sejít i tři generace není 
přece k zahození.

– Ivo Novotný, vedoucí pobočky –
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Oslavy 70 let skautingu v Chropyni
„Někdy v létě roku 1938 

se na rozhraní ulic Ječmínková 
a Komenského mihl první orga-
nizovaný skautský šátek.“ Právě 
touto větou jsme v sobotu 8. lis-
topadu 2008 zahájili Oslavy 70 
let skautingu v Chropyni. A právě 
kvůli tomuto obrovskému výročí 
jsme ve víceúčelovém sále chro-
pyňského zámku uskutečnili slav-
nostní galavečer.

Že to ale byla fuška. Prak-

reklama

ticky celý rok jsme se na tyto 
velké oslavy připravovali, celý 
říjen jsme věnovali přípravám 
slavnostního večera, který těch 
70 let uzavřel. Kromě toho, 
že před zámkem stál maskot oslav 
– naše zelená Škoda 1203, jsme 
do zámku navozili asi 250 metrů 
kabelu, počítač, projektor a sa-
mozřejmě hromady jídla, z čehož 
jsem já osobně měl obrovskou 
radost. A když nám maminky s ba-

bičkami napekly koláče, holky 
namazaly jednohubky a my dali 
dohromady veškeré ozvučení, při-
šly první velké nervy. Podaří se? 
Neuděláme si ostudu? Přiznávám, 
že jsem měl chuť celý večer zru-
šit, ale nakonec jsem usoudil, 
že by to byla ohromná škoda.

A v 19:00 se do „víceúčelá-
ku“ nahrnulo padesát lidí a ti té-
měř zaplnili celé hlediště. Sice s ma-
lým zpožděním, ale přece jenom 
jsme nakonec začali. Úvodní záběry 
na promítací ploše zastihly návštěv-
níky akce v plné zábavě, ale po chvíli 
se přece jenom utišili a na pó-
dium předstoupila moderátor-
ská dvojice, která návštěvníky 
provázela po celý slavnostní ve-
čer. Úvodní dialog jsme zvládli 
a nezbývalo než začít. Svůj pro-
jev měla přednést vedoucí středis-
ka Jarča Soukupová, ale ta se bo-
hužel nedostavila. Naštěstí naše 
technické zázemí dokázalo za-
řídit živé spojení i s obrazem, 
a tak byl její projev přednesen 
prostřednictvím éterových vln. 

A jaká byla skutečnost? Nám 
se nechtělo návštěvníky unavo-
vat sáhodlouhými řečmi o tom, 
co se stalo 16. října 1938 nebo 
proč v klubovnách 12. ledna 1948 
praskla žárovka. My jsme prostě 
chtěli návštěvníky pobavit, a tak 
se na plátně odehrával předem 
natočený „ŽIVÝ“ projev. Mo-
derátor Zdenda Opravil přímo 
na místě navštívil vedoucí střediska 
a po jejím projevu jsme mohli po-
kračovat dál. Pravda, nejsme ČT 1, 
a tak nám tam vlítla jedna technic-
ká závada, ale návštěvníci celý pro-
jev ocenili bouřlivým potleskem. 

Po dalším - a snad zábav-
ném dialogu moderátorů - 
už následovala chlouba našich 
oslav. Promítalo se video „Historie 
a současnost střediska“, které speci-
álně kvůli oslavám vyrobil Peťa Ca-
letka. Toto video shrnulo všechny 
kroky našeho střediska a ukázalo, 
co byl skauting roku 1938 
a co je skauting roku 2008. 
Mohutný potlesk protnul slav-
nostní atmosféru a na řadu při-
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Oslavy 70 let skautingu v Chropyni
šla přednáška „QUO VADIS, 
český Junáku?“ Míša Plintovič 
v ní poukázal na to, že dneš-
ní skauting je velká firma, která 
se musí umět řídit. Velice zajíma-
vá přednáška si mimo potlesku 
získala i pár dotazů a sem tam 
i úsměvné momenty. Po před-
nášce přišly na řadu prezenta-
ce jednotlivých oddílů našeho 
střediska a prostor k prezentaci 
dostali všichni. Jenom je mi líto, 

že se někteří naši kolegové zacho-
vali vskutku nekolegiálně a pod-
klady pro prezentace za ně museli
dodat jiní. Je to smutné a v naší 
organizaci by podobné prvky 
měly mít červenou. Nicméně díky 
přátelské pomoci byly za pět mi-
nut dvanáct všechny prezentace 
hotovy. A život oddílů, činnost 
jeho členů i doprovodná hudba 
na všech zanechaly obrovský do-
jem. Prezentace vytvořila „nepří-
tomná“ vedoucí střediska Jarča 
Soukupová a za sebe mohu říci, 
že byly bezva. 

Když skončila krátká pře-
stávka na občerstvení (ještě 
nikdy v životě jsem neviděl bě-
hem 5 minut zmizet 600 jed-
nohubek), došlo k pozvání 
na pódium. Kytici a poděkování 
za dlouholetou práci pro středisko 
dostali Br. Vašek Šebestík a Ses. 
Jiřa Šebestíková. Pro ně to bylo 
překvapení, pro nás zábava. Bylo 
pěkné sle-dovat, jak si tito dlou-
holetí skauti slavnosti užívají a jak 
se jim, podle pozdějších výroků, 
galavečer i líbí. Nakonec došlo 
k závěrečným ceremoniím, kdy 
jsme si – jak řekl jeden z našich 
dědečků – potřepali rukama. 
A to byl konec oficiální části.

Nebyli bychom to však my, 
abychom měli jen jeden konec 

a jeden začátek. Nás totiž čekala 
neoficiální část. S obrovskou ne-
důvěrou ve svůj výkon na pódiu 
vystoupila středisková hudební 
kapela SON (pod zdomácnělým 
názvem „Namřej“) a odehrála 
šest vlastních skladeb. Bouřlivým 
potleskem byla oceněna zvláště 
naše anglická tvorba a píseň Škoda 
1203. Jednou snad bude k dostání 
na pultech předních chropyň-
ských CD – kupectví. Myslím, 

že i přes pár falešných prvků ve zpě-
vu a přes pár kiksů v rytmu, se nám 
vystoupení povedlo a pevně věřím 
v to, že pískot po písničkách ne-
znamenal nic jiného než vyjádření 
našich fandů, že se jim to líbí. Moc 
děkuju Hanči Kociňákové a Peťovi 
Caletkovi za to, že jsme to tam bez 
větších problémů odehráli.

Po nás pak nastoupil zlatý 
hřeb. Opravdoví hudební pro-
fesionálové – skupina The Fleg-
ma Duo odehrála taktéž šest 
skladeb. Radek a Petr Vitíkovi 
představili svou instrumentální 
kapelu, seznámili nás se svojí his-
torií a na závěr s nimi zazpívala 
talentovaná Dominika Okruh-
licová. Poslední skladbou pak 
The Flegma Duo ukončila Oslavy 
70 let skautingu v Chropyni. 

V tomto příspěvku jsem 
se chtěl vyvarovat hned několika 
věcí. Nechtěl jsem jej napsat moc 
dlouhý. Jak se říká, všeho moc ško-
dí. Avšak se svými skromnými ja-
zykovými schopnostmi jsem nebyl 
schopen celý ten slavnostní frmol 
a celou tu atmosféru oslav shrnout 
do deseti řádků. Také jsem ne-
chtěl na závěr připojit tolik ohra-
ná poděkování, avšak ne všec-
hna se mi do článku podařila
zakomponovat, tak aby se to 
„dalo číst“. Moje obrovské po-

děkování si zaslouží Danča Ho-
rová, která bezvadně ustála stres 
a zvládla bravurně odmoderovat 
celý slavnostní večer. Děkuji Pe-
ťovi Vitíkovi a Radkovi Vitíkovi 
za to, že nám pomohli udělat osla-
vy takové, jakými byly. Děkuji 
panu Adamíkovi za poskytnutí zvu-
kové techniky a za zajištění toho, 
že nás bylo slyšet. Poděkování 
patří Nadě Večeřové, která nám 
pomohla vyřešit jednu z velkých 
starostí. Děkuji Zdeňovi Opravilovi 
za to, že s námi po nocích šaškoval 
a natáčel „ŽIVÝ“ projev vedoucí 
střediska. Poděkování patří Míšovi 
Plintovičovi za bezvadnou a aktu-
ální přednášku o skautském životě. 
Velký dík patří Jarce Soukupové 
za pomoc při organizaci oslav. 
A nakonec děkuji Peťovi Ca-
letkovi, že na tom se mnou dřel 
a že to vyšlo. Děkuji všem, kteří 
na akci přišli, a děkuji také vám, 
že jste dočetli až sem.

70 let skautingu je za námi. 
O tom, jak to šlo organizačně 
se ještě poradíme na slavnostní 

schůzi, ale to, jak to šlo v zážitcích, 
jsme už ukázali v tomto obrovském 
projektu Střediska „Krále Ječmín-
ka“. Zmínku o našich oslavách 
přinesl i web našich šéfů ze Zlína –
www.skautizlinsko.cz a já vám do-
poručuji navštívit známou adresu 
www.junak-chropyne.cz, kde 
už brzo bude zmapován celý pro-
jekt oslav. A taky tam najdete více 
fotek než u tohoto veledlouhého 
článku. Já se do příště polepším.

„Sami toho zvládneme málo, 
ale když se spojíme, dokážeme 
cokoliv.“

- Jakub Kalinec – Harry –



Zpravodaj města Chropyně 12/2008

- 12 -

XVII. junácká drakiáda
Dny se nám zkrátily, počasí zhoršilo, při-

byly školní povinnosti a hlavně znovu začaly 
akce skautského Střediska „Krále Ječmínka“ 
v Chropyni. Tou úplně první byla v sobotu 
dne 25. října 2008 už Sedmnáctá junácká 
drakiáda.

Počasí si z nás tropilo tak trochu blázny. 
Po větrném týdnu se v sobotu na hejtman-
ských loukách nepohnul ani lísteček. Přes-
to se letošního ročníku drakiády zúčastnil 
překvapivě velký počet účastníků – a jako 
obvykle to byly mladé rodiny, které si přišly 
užít zřejmě poslední pěkné, a trošku k naší 
smůle nevětrné, odpoledne. Celá akce vy-
pukla v 15:00, kdy byli do pořadatelských 
archů zapsáni všichni účastníci, a posléze jim 
bylo umožněno začít se prát o titul v někte-
ré z kategorií.

Ty letos byly čtyři – Drak letec, Drak 
obr, Drak krasavec a Drak mrňous. A tak 
se soutěžilo nejenom mezi dětmi, ale také 

reklama

mezi rodiči, kteří, když viděli, že dětem moc 
dráčkové nelétají, uchopili provázky sami. 
Nutno říci, že za vydatné pomoci rodičů na-
konec všichni dráčkové vzlétli. A rozhodčí 
měli plné ruce práce, aby objektivně zhod-
notili, čí drak je vlastně ten nejlepší. Jejich 
práci jim ztěžovaly hlavně výbuchy smíchu 
a zlostná slova. To když nějaký drak spadl 
či se zamotal do křoví. Naštěstí letos žádný 
z draků svému majiteli neuletěl. 

A po tvrdém souboji, kdy někteří přivá-
zali své dráčky za bicykly, aby jim lépe lé-
taly, jsme v 16:30 přistoupili k vyhlašování 
výsledků. V každé kategorii se vyhlašovali 

tři nejlepší účastníci drakiády. A jak celá 
akce dopadla?

V kategorii DRAK LETEC se na prvním 
místě umístil Adam Hudeček, druhá byla 
Gábina Suchánková a třetí nejlepší dráček 
patřil Daniele Víchové. Druhá kategorie 
patřila DRAKŮM OBRŮM, jimž vévodil 
ten, který patřil Davidu Kunčarovi. Druhý 
největší drak byl z „rodinné stáje“ a pat-
řil Martinu Kunčarovi. A na třetím místě 
co do velikosti skončil obr Dominiky Karás-
kové. Nejhezčí drak v kategorii DRAK KRA-
SAVEC patřil Elišce Hudečkové, na druhém 
místě pak se svým drakem skončila Silva Pý-
chová a místo třetí patřilo Sašce Herzánové. 
Nejmenší drak letošního ročníku měřil pou-
ze 12,5 cm a patřil hrdé majitelce Dominice 
Křižanové. Vítězové obdrželi ceny, které 
určitě potěšily chuťové buňky, zaúkolova-
ly buňky mozkové a některé z cen přispějí 
i k vytvoření pěkných výtvarných děl.

Tak taková byla naše sedmnáctá drakiáda. 
S letošní velkou účastí jsme byli spokojeni, všem 
zúčastněným děkujeme, vítězům blahopřejeme 
a těšíme se na všechny zase příští rok.

- Jakub Kalinec – Harry -
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Pionýři na podzimních prázdninách
Letošní podzimní prázdniny ve dnech 

25. až 29. října jsme strávili v Šumperku 
a jeho okolí. Celkem nás z naší PS jelo 11 dětí 
a 4 instruktoři a vedoucí. Ubytováni jsme byli 
v Pionýrském domě místních pionýrů. Odtud 
jsme každý den vyráželi za dobrodružstvím 
a zážitky.

Po příjezdu a ubytování jsme hned vyrazili 
do terénu. Naše první kroky vedly do Rapo-
tína, kde jsme navštívili Muzeum veteránů 
a ZOO koutek. Děti měly příležitost porov-
nat historické kočárky, zimní brusle, panenky 
a další hračky, ale i automobily a jízdní kola 
a další s moderními, které znají ze svého 
okolí. Ty odvážnější měly také možnost vlézt 
si do opravdového tanku. Večer jsme si za-
hráli člověčí Člověče, nezlob se, které děti 
velice bavilo.

Druhý den jsme se vydali do Velkých 
Losin. Nejdříve jsme navštívili zámek. Poté 
nás čekala prohlídka místního muzea ruční-

Nám. Svobody 55, 768 11 Chropyně

Tel/fax: 573 338011, GSM: 608 709517

reklama

• zakázková výroba nábytku

• výroba a montáž kuchyní

• grafický návrh v ceně kuchyně

• rekonstrukce starých kuchyní

• vestavné i volně stojící spotřebiče

• prodej zdravotních matrací

• rohové jídelní sestavy

ho papíru, který se v celé České republice 
vyrábí pouze zde. Dostali jsme se přímo 
až do výrobní haly, kde nám dokonce uká-
zali, jak celá výroba probíhá. Přebytečnou 
energii jsme večer nechali na krytém bazéně 
v Šumperku.

V pondělí jsme jeli do Ramzové. Od-
tud jsme se vydali na Šerák. Původně jsme 
chtěli vyjet alespoň do poloviny cesty lanov-
kou, ale vítr nám nepřál. Museli jsme tedy 
až na samotný vrchol pěkně po svých. Zhru-
ba v polovině cesty čekalo děti velké překva-
pení. První letošní sníh! Někteří nevěřícně zí-
rali, jiní se chopili šance a začali se koulovat. 
Na samotném vrcholu jsme si dali teplý čaj 
a pomalu se začali vracet do údolí. Po cestě 
jsme se ještě zastavili prohlédnout si válečné 
betonové bunkry, které však nebyly nikdy 
použity.

Předposlední den jsme se vydali do Lipo-
vé, kde jsou krápníkové jeskyně. Největší zá-
jem dětí však byl o netopýry, kteří v těchto 
jeskyních každoročně zimují.

Ve středu jsme již jen balili. Po řádném 
úklidu jsme se vypravili na vlak, který nás 
dovezl až domů.             - Jakub Hrdlička –
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Na poslední sobotu v listopadu, před první adventní nedělí, byla při-
pravena v Městském kulturním středisku pro děti Mikulášská tancovačka. 
Po 14. hod. se začali pomalu scházet rodiče s dětmi. Všichni  netrpělivě če-
kali, kdy se ten Mikuláš objeví. Na začátku je přivítal anděl, který omluvil 
zpoždění Mikuláše, protože za nimi jede z velké dáli. Čekání jim zpestřily 
rozverné čertice, s kterými si děti společně zatancovaly čertí tanečky. Kde 
se vzali, tu se vzali, připletli se i čertíci se samotným Luciferem. I letos byly 
pro děti připravené zajímavé soutěže se sladkou odměnou. Po poslední 

soutěži „Prolézání tajemným tunelem“ se všichni usadili a konečně tu byl ... 
Rozevřely se hlavní dveře a za zvuku zvonečku vešel majestátným krokem 
Mikuláš doprovázený čertí čeládkou v čele s Luciferem. Přivítal se s dět-
mi a hned těm hodným začal nadělovat dárky  za písničku, či básničku. 
Ti trošku zlobivější měli obavy, ale nakonec dostali  nadílku také, když slí-
bili, že se polepší. Jejich sliby si Mikuláš s čerty poznamenal. Za rok se vrá-
tí a dané sliby bude kontrolovat. Takže děti pozor na to, čertíci se vrátí  
a ti co sliby neplní,  ať příští rok neskončí v pytli.        – H. Paňáková –
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Vlčácká podzimní vycházka
Jednoho sobotního odpoledne jsme se se-

šli v klubovnách našeho střediska, odkud pak 
naše smečka vyrazila na podzimní vycházku. 
Na začátek naší cesty jsme si poslechli příběh 
„Když se zlobí les“, podle kterého jsme pak 
plnili první úkol. Ale to už předbíhám, nejpr-
ve bylo nutno projít naším městem, abychom 
se dostali do lesa. Celou cestu jsme si krátili 
povídáním vtipů a různých historek z činnos-
ti naší smečky. Když jsme se konečně dostali 
do lesa, čekal nás už zmiňovaný první úkol 
podle příběhu, jehož náplní bylo dramaticky 
ztvárnit příběh o lidech, kteří se v lese cho-
vali špatně a vše ničili. Po této přestávce jsme 
pak pokračovali dál v cestě a hráli naši oblí-
benou hru „pískanou“ a na nedaleké loučce 
jsme si zahráli další z našich oblíbených her 
„obsazené pařezy“.

reklama

Během další cesty si každý z kluků našel 
v okolním lese nějaký ten klacek a pak 
se v poli s uschlou kukuřicí rozpoutala velká 
bitva. Ta pak trvala i během dalšího pocho-
du v lese v okolí cesty. U rozpadlého domku 
jsme udělali krátkou přestávku na svačinu 
a po ní nás čekala „překážková dráha“.

Během další cesty pak pokračovala hra 
na pískanou a také jsme se něco dozvěděli 
o podzimní přírodě a našich stromech. 

Domů jsme se vrátili z posledních sil, 
ale všichni jsme byli spokojení, protože 
se nám naše podzimní vycházka velmi vydařila.

I přesto, že byli velmi unaveni, nikdo z kluků 
svůj klacek, a některé byly větší než oni sami, 
neodhodil a věřím, že většina si ho donesla 
až domů. Tohle já osobně nikdy nepochopím. 
– Jakub Pospíšil a Jaroslava Soukupová –
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Cesta do pravěku
Bylo, nebylo, ale nejspíš asi bylo! A co? 

No přece bájo výprava za obrovskými dinosau-
ry. A kdy? V sobotu 11. října. Už v sedm ráno 
jsme se nedočkavě sešli na místním nádraží. 
Kdo? My holky ze 4. roje světlušek. A nedo-
čkavé jsme byli pořádně, přijeli jsme dokon-
ce dřív, než se vůbec ZOOPARK ve Vyškově 
otevíral. Ale to nám nevadilo, čas jsme si krátili 
hraním, focením. V 9:00 hod. jsme konečně 
mohli začít svou výpravu v tajemném mlhou 
pokrytém zooparku. 

Jen v rákosí hrklo, ve vodě žbluňklo 
a už se před námi objevila první zvířata. Vel-
bloudi a ostatní domácí zvířata chovaná běž-
ně Asii, byly tam i lamy, nepřehlédli jsme ani 
dikobraza nebo lemury a ukřičeného paviána. 
Viděli jsme i dvě ohrady plné poníků, teda my 
jsme je viděli, ale oni neviděli nás, po dlouhém 
přemlouvání se aspoň jeden z nich na nás oto-
čil. Prohlédli jsme si také velkou sbírku nej-
různějších druhů slepic z celého světa, stejně 
tak i spoustu nejrůznějších králíčků a králíků. 
Samozřejmě že jsme nezapomněli důkladně 
prozkoumat místní hřiště a že jsme si na něm 
pohráli! Po důkladném prolezení všech prolé-
začek a houpaček jsme snad nejvíc času strá-
vili na „babiččině dvorečku“. Tedy na volně 
přístupném dvorku, kde jsme nakrmili všech-
no, co jsme mohli (někdy i sebe), pohladili, 
co se nechalo (já určitě), a společně tesknili 
nad roztomilým telátkem, které se nám bohu-
žel nikomu nevešlo do batohu. Po řádné pro-
hlídce zooparku jsme splnili vědomostní sou-
těž a hajdy do dinovláčku. Ten nás dovezl přes 
celé město až k bráně DINOPARKU. Zatrnulo 
nám! Ta brána byla jako z Jurského parku. Ote-
vřela se a už na nás vykukoval ooooobrovský 
Brachiosaurus. Vydali jsme se na dobrodruž-
nou výpravu do parku. Nutno podotknout, 
že ti nejmenší se nás pevně drželi za ruku! 
Obzvlášť, když nám nad hlavami zničehonic 

přeletěl Pteronodon. Zblízka jsme si prohlédli 
ty nejznámější dinosaury a o každém jsme 
si přečetli, jak žil a čím se živil. Z některých šla 
hrůza (např. z Tyranosaura Rexe), ještě štěstí, 
že nebyli živí, jinak by nás slupli jako malinu. 
Jiní byli docela roztomilí (jako Triceratops).

Někteří dinosauři se dokonce hýbali a straš-
livě řvali, ale to nebylo nic oproti tomu, 
co jsme mohli vidět v kině. Tam jsme si totiž 
opravdu chvíli připadali jako v druhohorách, 
bylo to zajímavé, bylo to hodně poučné, 
ale taky moc a moc strašidelné. Ono to to-
tiž není jen tak obyčejné kino, ale tak zvané 
3D kino, takže si představte, že vám třeba 
z ničeho nic přeletí přímo před nosem obro-
vitánská vážka. Nedivte se proto, že někteří 
z kina dokonce utekli! 

My odvážnější jsme pak ty nejmenší našli 
venku na pískovišti. A nebylo to jen tak obyčej-
né pískoviště, ale bylo plné kamenů, které při-
pomínaly kosti dinosaurů. Takže jsme si všichni 
společně zahráli na archeology a pečlivě jsme 
s pomocí smetáčků všechny kosti Stegosaura 
vyhrabali. Nezapomněli jsme v dinoparku pro-

šmejdit ani stánky se suvenýry a pohlednicemi. 
Také naše foťáky si užily své. Ale každá správ-
ná výprava má i svůj konec a na konci té naší 
výpravy za dobrodružstvím byl vlak, který nás 
odvezl zpátky domů do Chropyně. Všem hol-
kám byly po příjezdu vidět usměvavé tvářičky, 
takže se ani nemusíte ptát, jestli se jim výprava 
líbila. JASNĚ ŽE JO! PŘÍŠTĚ JEDEM ZASE!

– Kateřina Jedličková – 
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Podzimní prázdniny ve Vsetíně
Náš turistický oddíl Kamí-

nek se opět s dětmi vydal užít 
si podzimní prázdniny do Vsetína, 
a to pod názvem „Loučíme se s lé-
tem aneb Podzim už je tady“.

V sobotu dopoledne jsme 
se vláčkem vydali s dětmi do Vse-

se parádně bavily a skotačily, 
ale po večerce, která byla pro-
dloužena do 22.30 hod., ulehly 
na kutě, aby nabraly síly do dal-
šího dne. V neděli dopoledne 
se pustily do malování obrázků 
a do soutěžních křížovek, též pro 
ně byly připraveny záhadné ná-
pisy v morseovce. Ještě si dopo-
ledne šly na hřiště zasportovat 
a už na čekal připravený oběd. 
Říká se, že po dobrém obě-
dě se má na chvilku zdřímnou, 
aby se jídlo pěkně usadilo, což 
jsme všichni dodrželi, a pak jsme 
se vydali zaplavat si do krytého 
bazénu. Dětem se tam velice lí-
bilo, ty větší, co mají za sebou 
plavecký kurz, si vyzkoušely 
i tobogán. Po návratu se všichni 
pustili do přichystané svačinky, 
neb z plavání jim řádně vyhládlo. 
Pak následovala „Caruzo-show“ 
a soutěž ,,Pět proti pěti“. Další 
den se opět soutěžilo v malo-
vání, sportovalo se a po obědě 
a poledním klidu jsme se vydali 

tína užít si podzimní prázdniny, 
a to formou her, soutěží, kvízů 
a sportováním.Hned první večer 
se děti připravily na karneval. 
Vytvořily si masky a po večeři 
se spustila karnevalová diskotéka. 
Předváděly se různé tance a děti 

na prohlídku města Vsetína spo-
jenou s nákupy dárků. Po od-
polední svačince se přichystala 
soutěž želviček, ne, nebojte se, 
nepřepadli jsme ZOO a ani žádné 
terárium, z krabiček od jogurtů 
si děti vyrobily šikovné želvičky, 
na ně se zespodu připevnily pro-
vázky a želví závody mohly začít. 
Dětem jsme fandili a ty se sna-
žily, aby jejich želvička vyhrála. 
Že to byly ale napínavé závody, 
tak jsme vše řádně zdokumen-
tovali. Ke konci roku pak pro 
všechny děti uděláme celoroční 
DVD, kde budou fota i videa jak 
z výletů, tak pochodů, soutěží 
a z víkendovek. Jinak, kdo si ješ-
tě nevyzvedl DVD z našeho let-
ního tábora z Osvětiman, může 
si jej vyzvednout u pí Paňákové.

A teď zpět do Vsetína. 
Po želvích závodech následoval 
„A– Z KVÍZ“, je to oblíbená sou-
těž našich dětí, všechny byly poti-
choučku a navzájem si fandily, vše 
dopadlo dobře, zvítězili ti nejrych-
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Podzimní prázdniny ve Vsetíně
lejší, i když se snažily všechny děti. 
Ještě před touto soutěží nám naše 
děvčata předvedla svá taneční vy-
stoupení, a to v tancích Terezka 
a Janička za pěveckého doprovo-
du Kamilky, pak gymnastky Erič-
ka a Nikolka, také za pěveckého 
doprovodu Kamilky a nakonec 
vystoupení zakončily břišní taneč-
nice Radka, Verča, Sanča a Lucka. 
Pak tu byla poslední večerka a šlo 
se spát. Poslední den si děti ještě 

tín, tak pojedeme opět na jarní 
prázdniny do Vsetína.

Musím pochválit všechny děti, 
byly hodné, poslouchaly, soutě-
žily a hrály si. Také chci poděko-
vat všem rodičům, kteří dětem 
umožnili zúčastnit se podzimních 
prázdnin. A nakonec mé poděko-
vání patří vedoucím a instrukto-
rům, kteří se o svěřené děti dobře 
starali a bavili je.

zasoutěžily v „Kufru“, na hřišti 
si ještě zahrály míčové hry, byly 
uděleny diplomy jak vítězům, tak 
všem účastníkům. Po obědě jsme 
se sbalili, vše jsme uklidili a uvedli 
do původního stavu a po naložení 
našich zavazadel jsme se se Vse-
tínem rozloučili a vydali se na náš
vláček k domovu. No a kam 
si myslíte, že chtějí jet děti příští rok 
na prázdniny, nabízela jsem jim 
různá místa, ale zamilovaly si Vse-

Jelikož se nám blíží Vánoce 
a spolu s nimi konec letošní-
ho roku, tak chci všem našim 
Kamínkům a všem našim pří-
znivcům i čtenářům Zpravo-
daje popřát příjemné a poho-
dové prožití svátků vánočních 
a mnoho štěstí a zdraví v no-
vém roce.

- Za turistický oddíl Kamínek 
H. Paňáková –
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Mistrovství Evropy v karate Goju-ryu
V měsíci září se ve dnech 26. 9. až 28. 9. 

konalo v ruském městě Kaliningrad ME v ka-
rate Goju-ryu, jehož se jako člen reprezen-
tačního výběru České republiky účastnil i žák 
chropyňské základní školy Karel Imríšek. 

Tohoto prestižního turnaje se zúčastnilo 
více jak 100 závodníků ze 14 států Evropy. 
Karel Imríšek, i když je mu teprve 15 let, byl 
zařazen do kategorie kata kadeti (16-17 let). 
Konkurence v každé kategorii byla vysoká 
a každý závodník si chtěl stoupnout na nej-
vyšší stupínek, proto všichni, včetně našeho 
závodníka, ze sebe museli vydat maximum. 
Bohužel někdy i to nestačí, a tak i Karel 
Imríšek nakonec našel přemožitele v por-
tugalském závodníkovi. Přesto konečné 
5. až 7. místo v Evropě není špatné umístě-
ní, uvážím-li, že na tak významném turnaji 

startoval poprvé a musel soutěžit se soupeři, 
kteří byli o dva roky starší, a tudíž i zkušenější 
harcovníci. 

Tato cesta na ME by se však nemohla 
uskutečnit bez podpory mateřského oddílu 
a sponzorských darů města Chropyně, Chro-
pyňských strojíren, f. Robicont, f. Floreko,
f. Konexpo a pana ing. Jana Polišenského. 

Čtrnáct dní po návratu z ME se Karel 
Imríšek zúčastnil v Rychnově nad Kněžnou 
mezinárodních závodů International open 
Shotokan Cup, které se konaly 11. října. 
V tomto závodě se utkalo 250 závodníků 
z 50 oddílů Česka, Slovenska, Polska, Ně-
mecka, Chorvatska, Slovinska, ale i z daleké 
Indie a Nigérie. 

Náš závodník startoval v kategorii kata 
dorostenci, která patřila k nejkvalitněji ob-
sazené věkové skupině, nechyběla celá re-
publiková špička, takže v každém boji mu-

reklama

sel Karel Imríšek vydat ze sebe maximum, 
aby si dokázal poradit se soupeři, které 
mu přidělil los. Nakonec prokázal své kvality 
a po finálovém boji, který vyhrál v poměru 
2:1, stanul na nejvyšším stupni a kromě důle-
žitých bodů do kvalifikace na všestylové Mis-
trovství ČR získal další triumf v tak kvalitním 
turnaji, jakým Shotokan Cup je. 

Závěrem velký dík patří i trenérce chro-
pyňského karate Renatě Šimkové, která 
má velký podíl na tom, že náš závodník 
dosahuje takto skvělých výsledků nejenom 
na národních, ale i mezinárodních turnajích. 

- Karel Imríšek, st. –

Pozn. redakce
Karel Imríšek se v době uzávěrky účastnil 

ještě dvou mezinárodních turnajů, a to Grand 
Prix Ostrava, kde skončil na druhém místě, 
a Silesia Cup Odry, kde vyhrál. Blahopřejeme.

Cukrárna Bianca
Vánoce se blíží z naší vánoční nabídky cukroví 

si vybere každý.

Příjem objednávek osobně i telefonicky 
(573 357 358)

Nabízíme: 

• klasické zákusky
• malé zákusky
• dia zákusky
• vánoční čajové pečivo
• dia čajové pečivo
• vánoční dorty

Restaurace Bianca
Vám nabízí příjemné prostředí,

výborné jídlo a profesionální obsluhu.

Zveme Vás 
na předvánoční posezení 

s rodinou,přáteli i spolupracovníky 
do Bianky.

Těšíme se na Vás.
Při konzumaci nad 500,- Kč 
obdržíte pozornost podniku.
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2. moravská lakrosová liga - Tučapy
Je to tu, dlouho očekávané a plánova-

né první kolo moravské lakrosové ligy. Náš 
sen se právě splnil a my, Broncho Chropyně, 
jsme dne 11. října stáli na hřišti v Tučapech 
a čekali na první rozhoz. Míček byl vyhozen 
a na písknutí rozhodčího se začalo hrát. Na-
ším prvním soupeřem byl pražský tým Hol-
by, také nováček v lize, a tak jsme netušili, 
co od sebe navzájem můžeme čekat. Nesmě-
lou atmosféru dokreslovala všudypřítomná 
mlha. Pomalu jsme přicházeli jak na to. A tak 
konečný výsledek 6:10 pro Holby nebyl zas 
tak tragický.

Druhým soupeřem byli El Chupacab-

Klub českých turistů
Měsíc prosinec je k pobytu v příro-

dě stejně vhodný jako měsíce předešlé. 
Pokud napadne a vydrží sníh, nasadíme 
lyže. Odbory KČT oblasti Valašsko – Chři-
by připravily na předvánoční a předsilves-
trovské období zimní akce:

6. prosince Mikulášský pochod
 km 35; start: Napajedla, 

8:00 hodin; cíl: Napajedla 
do 17:00 hodin; info: Karel 
Janošek, tel.: 603 489 387

  
26. prosince Štěpánská jízda a pochod 

z Hostýna
 km pěší 15, lyže 25; start: 

Hostýn, 9:00 hodin; cíl: Lu-
kov, Rajnochovice, Držková 
do 15 hodin; info: Stanislav 
Vacl, tel.: 724 405 727

reklama

ra Mikulov, tentokrát jsme už věděli jak 
na to a výhra 6:2 byla krásným zakončením 
a nadějí na krásné umístnění v tabulce. Avšak 
nebyl to poslední zápas tohoto dne. Své síly 
jsme o několik minut později změřili s druhým 
pražským týmem Kurekari. Celou první po-
lovinu byl zápas velmi vyrovnaný, ale v dru-
hém poločase se nám přestalo dařit, zatímco 
soupeř se vzpamatoval a dal nám pěknou 
lekci. A tak se nebylo čemu divit, když jsme 
prohráli 2:10. Ale i tak jsme všichni odjížděli 
s pocitem pěkně odehraných zápasů a s na-
dějí, že příště to bude zase o něco lepší.

- zástupce kapitána Iva Dolníčková –

30. prosince Předsilvestrovský výstup 
na Brdo

 individuální výstup na Br-
do z Bunče, Roštína, Ce-
techovic, Kostelan; sraz 
u rozhledny v 11 hodin; 
info: Jaroslava Pospíšilová, 
tel.: 737 937 978

31. prosince Silvestrovská vycházka na 
Hostýn 

 start: Holešov, nádraží ČD 
v 8:00 hodin; info: 
Ing. František Hostaša, tel.: 
604 465 413

Výbor KČT Chropyně přeje všem turis-
tům a milovníkům přírody příjemné Vá-
noce a hodně šťastných kilometrů v roce 
2009.                        – Jar. Pospíšilová –
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Lakros v Mikulově aneb výprask pro nás, výprask od nás
V sobotu, týden před ligou, 

byl zkrátka dobrej trénink. 
Po zbytek týdne nikdo na lak-
ru ani nesáhl.

Byla neděle, byla liga. Bylo 
deset minut po páté a celý tým 
Broncho Chropyně opouští 
místní vlakové nádraží. Jede 
na 2. kolo 2. moravské lakro-
sové ligy, které se tentokráte 
pořádá v Mikulově. V Břec-
lavi nám ujel vlak, a tak jsme 
asi hodinu sháněli žebřiňák, 
alegorický vůz či jiný povoz, 
kterým bychom se všichni 
i s brankářem, jenž je velký 
asi jako sněžný muž, přepravili 
do Mikulova. Nakonec jsme se-
hnali veliké auto. Značku si ne-
pamatuji, ale vím, že bylo bílé. 
To nás odvezlo přímo na hřiště. 
Holkám se jízda moc líbila.

Prvními soupeři byli míst-
ní borci, Mikulovští Osto6. 
Co říct? Dostali jsme výprask, 
ale myslím, že každému z nás 
hra dala hodně. Mně modřiny 
a brankáři nejvíce gólů, co kdy 
v jednom zápase dostal. Koneč-
ný stav zápasu 15:4 pro Miku-

Věděli jsme, že budou na nás 
kvalitně připraveni. Předcho-
zí debakl naší expedice našim 
borcům nepřidal ani odvahy, 
ba ani síly. Hráči měli strach.

První gól padl do naší brány. 
O chvíli později druhý a Eagles 
se radoval. K mým uším na stří-
dačku, kde jsem tou dobou 
stál, dolétl povzdech jednoho 
z hráčů: „To je náš konec.“ 
Na hřiště se hustou mlhou pro-
draly první sluneční paprsky. 
Svítily a mírně hřály nad hlava-
mi kroměřížských bojovníků. 
Tento svit trval však krátce. 

Objednávky na tel.: 775 573 163

PEDIKÚRA – MANIKÚRA
Marie Horáková

v prostorách zdravotního střediska 
v Chropyni.

reklama

lov. Velký obdiv skláníme nad 
uměním celého týmu Osto6 
a převážně nad jejich branká-
řem Červem.

Modré Soyky Ostrava, tým 
hrající nejdéle moravskou ligu. 
Staří matadoři a mazáci. První 
půlku zápasu s Ostravou jsme 
se drželi v těsném závěsu. 
To některým z našich hráčů 
dalo naději na remízu a snad 
i na vítězství. To se ovšem sou-
peř pouze zahříval. Bojovali 
jsme jak lvi, naše děvčata hrá-
la tak dravě. Hráčky z jiných 
týmů jim to záviděly a přihlí-
žející chlapce napadaly smysl-
né myšlenky. Přes naši největší 
snahu jsme i tento zápas pro-
hráli. Ostrava si odnášela ví-
tězství 11:4.

Pro naše hráče nastala těžká 
chvíle. Abychom si udrželi po-
zici v tabulce, to jest páté mís-
to z osmi. Museli jsme vyhrát 
toho dne třetí zápas. Soupeřem 
se nám stala Kroměříž Eagles. 
Tento tým si na nás brousí zuby 
už od září, kdy jsme ho porazi-
li 10:9 na Chropyňském klíně. 

Zakřičel jsem do hřiště. Po-
vzbuzoval hráče. Zanedlouho 
náš útok vstřelil soupeři první-
ho fíka. Karta se obrátila. Tak-
řka všechny naše střely končily 
v kase našich největších riva-
lů. Přes naši obranu byl kumšt 
projít. Jeden banán za druhým. 
Síť v bráně se po celou hru 
třepala. To na ni míčky bušily 
ohromnou sílou. Sladké vítěz-
ství našeho týmu 13:4.

Děkuji všem hráčům za kva-
litní hru.

- kapitán týmu,
 Adam Krajčovič –

reklama
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Skautské středisko 

„Krále Ječmínka“

v Chropyni pořádá tradiční

předvánoční akci 

BETLÉMSKÉ 
SVĚTLO

Akce se koná 
v úterý 23.12.2008

u chrámu sv. Jiljí 
v Chropyni v době 
od 16 do 18 hodin.

Zveme všechny lidi 
dobré vůle.

Lucerničky a svíčky s sebou.

– Skauti střediska Chropyně –

Triatlonová sezóna 2008 skončila
Chropyňský vítěz Českého 

poháru XTERRA 2007 triatlonis-
ta Lukáš Purkar zvolil v letošní 
sezóně zcela jinou taktiku než 
v minulých letech. V loňském 
roce startoval na třinácti Čes-
kých pohárech a dalších regio-
nálních závodech. Letos celá pří-
prava směřovala k jasnému cíli, 
kterým bylo zvýšení výkonnosti 
pro sezónu 2009. Lukáš tento 
rok hlavně trénoval, testoval 
a porovnával.

První srovnání proběhlo na Hul-
menské desítce, kde za deštivé-
ho počasí vylepšil svůj čas o více 
než minutu a obsadil mezi běžci 
4. místo. Tento výsledek opako-
val i na tréninkovém domácím 
Ječmínkově běhu. První Český 
pohár XTERRA absolvoval v praž-
ských Žlutých lázních, kde jako 
20tiletý obsadil 11. místo v kate-
gorii muži do 29 let. Se svým vý-
konem však nebyl spokojen. Pře-
devším cyklistické sjezdy nebyly 
tím, na čem v tomto závodě zís-
kal. Na konci června startoval ve 
štafetě ROCKTECHNIKU na Mi-
strovství České republiky v dlou-
hém triatlonu, kde jeho hlavní 
zbraní bylo plavání. Test běhu 
absolvoval ve štafetě v Morko-
vicích, kde se jeho team umístil 
na stupních vítězů. Ve Zlínských 

Březůvkách proběhl Kudlovský 
double triatlon, kde se pro přilá-
kání širší veřejnosti pořádaly dva 
závody v jeden den. Ráno to byl 
terénní triatlon, kde Lukáš obsadil 
3. místo v mužské kategorii. Je-
likož jeho příprava byla poctivá 
po celou dobu sezóny, nebál 
se nastoupit na odpolední Mis-
trovství zlínského kraje ve sprint-
triatlonu. Celkové 1. místo 
v tomto závodě udělalo Luká-
šovi velkou radost. Oba výsled-
ky bylo možno sečíst, a tak bylo 
o další zlatou medaili do sbírky 
víc. V závěru závodního období 
startoval na dalším Mistrovství 
Zlínského kraje - ovšem v olym-
pijském triatlonu, kterým byl 
závod Morkoman. Především 
skvělé absolvování 40tikilomet-
rové cyklistické části se projevilo 
získáním celkového 3. místa a zá-
roveň 1. místa v kategorii muži 
do 23 let. 

S výsledky byl Lukáš tento rok 
spokojen. Zlepšení výkonnosti, 
které bylo letos jeho prioritou, 
se podařilo dosáhnout.

Pokud vydrží hlavně zdraví 
a také podpora sponzorů, mezi 
které patří Město Chropyně 
a Cyril Dragon – DLAŽBA, máme 
se příští rok určitě na co těšit.

- Redakce –

Římskokatolická farnost sv. Jiljí v Chropyni 

Vás zve na některou z bohoslužeb během 

vánočních svátků.

– P. Jiří Putala, farář –

24.12.2008 - 21:00 - Štědrý den

25.12.2008 - 7:30 - Boží hod vánoční

26.12.2008 - 9:15 - sv. Štěpána

1.1.2009 - 7:30 - Slavnost Matky Boží Panny Marie

V průběhu vánočních svátků bude rovněž otevřen kostel, 

a to v době od 14 do 16 hodin.
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8. listopadu 2008 - 2. ročník 
Rodinných tandemů

V tělocvičně TJ Chropyně 
se uskutečnil již druhý ročník 
Rodinných tandemů. Jedna-
lo se o závod pouze pro členy 
chropyňského gymnastického 
oddílu a jejich rodinné přísluš-
níky. Tentokrát se naše rodinné 
dvojice utkaly na prostných. 
Hlavním cílem bylo vyzkoušet 
sestavy před novou sezónou 
a odhalit případné nedostatky. 
Kromě toho jsme se i dobře po-
bavili. Příbuzní vzali závod velmi 

Fotbalisté ZŠ Chropyně v okresním kole
Dne 11. listopadu pokračovalo úspěšné 

tažení fotbalových reprezentantů ZŠ Chro-
pyně na sportovním poli. V okrskovém kole 
v halovém fotbalu v Bystřici pod Hostýnem 
soutěžilo 9 družstev ve třech kvalifikačních 
skupinách. Vítězové skupin postupova-
li do tříčlenného finále, v němž hrál každý 
s každým. Naši reprezentanti po výborném 
výkonu v této soutěži zvítězili a zaslouže-
ně postoupili do okresního kola a dali tak 
na vědomí svému okolí, že v Chropyni fot-
bal hrát umíme. 

O postup do okresního kola se zaslou-
žili reprezentanti Stanislav Vávra, Martin 
Němec, Jiří Flora, Ladislav Patrman, David 
Zborek, Ladislav Šubík, Hynek Pospíšil, 
Martin Petlach, David Hejl a gólman Aleš 
Otevřel. 

Postupem do okresního kola, které 
se odehraje v závěru listopadu v hale Sušil 
v Bystřici pod Hostýnem, se tak fotbalisté 
ZŠ zařadili mezi čtyři nejlepší družstva zá-
kladních škol v okrese Kroměříž. 

– Mgr. Vojtěch Kroupa –

Úspěchy chropyňských gymnastek
zodpovědně a všichni předvedli 
excelentní výkony. Někteří do-
konce svému tandemu pomoh-
li k lepšímu umístění. Závodu 
se zúčastnilo dvacet závodních 
dvojic, což je ještě lepší účast 
než loni. Pochvalu za předve-
denou sestavu si zaslouží nováč-
ci Barunka Matušincová a Kuba 
Vaculík, pro něž to byl úplně 
první závod. Závodníci byli roz-
děleni do kategorií dle rozpisu 
Memoriálu P. Poly a taktéž zá-
vodili podle jeho propozic, při-
čemž příbuzní plnili požadavky 

kategorie I - mimina. Výsledné 
známky každého člena tande-
mu se nakonec sečetly. A tady 
jsou vítězové jednotlivých tan-
demových kategorií: Deniska 
a maminka, Markétka a tatínek, 
Adélka a tatínek, Nikča a tatí-
nek, Majda a tatínek, Vampík 
a Čumáček. Ve svých kategori-
ích byly nejlepšími závodnicemi 
Kačka Slaná, Karča Vašková, 
Áďa Koutová, Nikča Hofírko-
vá, Majda (jinak to nešlo - byla 
sama v kategorii) a Míša Za-
vadilová. Absolutním vítězem 

mezi příbuznými se stal tatínek 
Adélky a Terezky Víťa Kout. 
Nakonec jsme si téměř všichni 
změřili svoje síly v turnaji v ku-
želkách. Všem zúčastněným 
příbuzným děkujeme za jejich 
čas,  podporu, snahu, nadhled, 
smysl pro humor a recesi atd. 
a doufáme, že jsou naše gym-
nastky schopné to ocenit. Není 
to samozřejmostí. Vždyť spous-
ta závodníků, včetně svých 
rodinných příslušníků, přijela 
z Kroměříže, Deniska s mamin-
kou dokonce z Morkovic.
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Úspěchy chropyňských gymnastek

15. listopadu 2008 - Perníkové závody - 
Frenštát pod Radhošťem

Osm chropyňských gymnastek se zúčast-
nilo šestého ročníku gymnastického čtyřboje 
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nejlépe se zá-
vod vydařil Erice Mlčochové, která zvítězila 
v kategorii Starší žákyně. V této kategorii zís-
kala rovněž pěkné čtvrté místo Tereza Vác-
lavíčková. V kategorii Začínající žákyně jsme 
měli dvě želízka v ohni - Ondřejku Spáčilo-

vou, která skončila na krásném druhém mís-
tě, a těsně za ní třetí Karinu Vaškovou. Mlad-
ším žákyním se tolik nevedlo. Téměř každé 
se podařil nějaký pád nebo zapomenutý pr-
vek, a tak si nejlepší umístění z nich (páté 
místo) odvezla Katka Němečková, která 
předvedla nejvyrovnanější výkon.  Adéla Vacu-
líková však měla nejvyšší známku ve své ka-
tegorii na prostných, Lucie Jablonská druhou 
nejlepší známku na bradlech a Anna Joachim-

czyková třetí nejlepší známku na přeskoku. 
Za zmínku stojí, že tři z těchto čtyř mlad-
ších žákyní dojíždí pravidelně třikrát týdně 
na chropyňský gymnastický trénink z Kro-
měříže. Kromě perníkových cen bylo malou 
odměnou pro všechny naše gymnastky krát-
ké zastavení na dětském hřišti s obří sklu-
zavkou, trampolínami, lanovými houpačkami 
a jinými atrakcemi. Více najdete na stránkách 
www.gymnastika-chropyne.wz.cz

16. listopadu 2008 - Krajský přebor ve SG - Zlín
Nedělního Krajského přeboru ve Zlíně se zúčastnily čtyři chropyň-

ské gymnastky. Barbora Kovaříková získala zlatou medaili v kategorii 
Juniorky B. V kategorii Žákyně B vyhrála Magdaléna Zavadilová, stří-
bro získala Nikol Hofírková a bronz Terezie Koutová. Zároveň si tato 
tři děvčata odvezla zlaté medaile za soutěž družstev.

– Markéta Zavadilová, Gymnastika TJ Chropyně –

vítězná Erika Mlčochová (druhá zleva) 
a čtvrtá Tereza Václavíčková

nahoře Nikol Hofírková a Terezie Koutová, 
dole Magdaléna Zavadilová a Barbora Kovaříkována druhém místě Ondřejka Spáčilová a na třetím Karina Vašková
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Jakub Myšák     nar. 25.4.2008 Rostislav Míša    nar. 26.5.2008 Kristýna Zatloukalová   nar. 31.5.2008

Ondřej Hrabal      nar. 15.6.2008 Šimon Bárta    nar. 27.8.2008 Jan Přívara    nar. 31.8.2008

Vítání nových občánků našeho města
Mezi občany Chropyně byly  4. října přivítány tyto děti:

– Redakce –

uzávěrka Zpravodaje 

leden 2009
je 10.12.2008 

do 12:00 hod.

www.muchropyne.cz
města Chropyně najdete na

archiv Zpravodaje

Poděkování
Redakce Zpravodaje si dovoluje poděkovat všem 

dopisovatelům a autorům příspěvků zveřejněných 
ve Zpravodaji města Chropyně v roce 2008.

Zároveň bychom chtěli poděkovat našim nejbližším spolu-
pracovníkům – korektorce českého jazyka paní Janě Buksové 
a grafikům paní Martině Rozkošné a panu Tomáši Rozkošnému 
za výbornou spolupráci při redakčních pracích.

Nejen jim a výše uvedeným, ale také Vám, našim 
čtenářům, přejeme pokojné vánoční svátky roku 2008 
a dobré vykročení do roku 2009.

– Ing. Petr Večeřa, Ing. Jiří Rosecký –
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Vzpomínáme

Osud nevrátí, 
co jednou vzal, 
víra v shledání 

však zůstává nám dál.

V prosinci letošního roku to bude rok, 
co zemřela paní 

Květa Slámová 
a její syn pan Jaroslav Sláma. 

Vzpomínají manželka s dcerou.

Marný je výkřik zoufalstvím naplněný.

Dne 29. prosince 2008 vzpomeneme nedo-
žitých 35. narozenin našeho syna 

Aleše Dosoudila. 

Za vzpomínku děkují rodiče a sestra Jitka s ro-
dinou.

Dne 20. prosince 2008 vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí paní 

Danuše Partykové. 

S úctou a láskou vzpomínají synové Josef 
a Lubomír s rodinami.

V měsíci říjnu se do našeho města přistěhovalo 8 občanů, 14 osob 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 11 občanů, zemřeli 
2 občané  a narodily se 2 děti.

Společenská kronika – říjen 2008

Uzavření manželství

David Valouch, Kojetín – Pavlína Pochylá, Chropyně

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel – 

Dne 11. prosince 2008 vzpo-
meneme 7. výročí ode dne, co nás 
navždy opustil milovaný syn, bratr, 
vnuk a kamarád 

Zbyněk Grygar. 

S láskou vzpomínají rodiče, sestra, babičky 
a kamarádi.

Dne 11. prosince 2008 uplyne 7. smutné 
výročí ode dne, co nás navždy opustila naše 
milovaná maminka a babička paní 

Ludmila Přecechtělová. 

S láskou vzpomíná celá rodina

Blahopřání

Dne 13. prosince 2008 oslaví 
91 let naše maminka, babička a pra-
babička paní 

Antonie Kohlová. 

Všechno nejlepší k narozeninám přejí dcery 
a syn s rodinami.

Poslední rozloučení

S bolestí v srdci oznamujeme všem, že v sobotu 
1. listopadu 2008 zemřel neočekávaně ve věku 59 let pan 

Jan Opluštil. 

Děkujeme za vzpomínku. Zarmoucená rodina.

Vzpomínáme

Dne 7. listopadu jsme vzpomenuli 2. výročí úmrtí pana  

Jána Šaríka. 

Vzpomínají manželka Zdenka, dcera Ivana, zeť Miroslav a vnoučata 
Iveta a Petr.

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 3. prosince 2008 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí mého 
manžela, našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana 

Josefa Hodana. 

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Smutné jsou večery, smutnější den,
chybíš nám tatínku všude a všem.

Dne 3. prosince 2008 vzpomeneme 
4. smutné výročí úmrtí našeho manžela, tatín-
ka, dědečka, pradědečka a bratra pana 

Antonína Dolínka. 

S láskou vzpomínají manželka, dcera s rodinou, syn s rodinou, souro-
zenci a všichni, co ho měli rádi.

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města 

Chropyně zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky 

ve společenské kronice,  a to zcela bezplatně. 



Zpravodaj města Chropyně 12/2008

- 28 -

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek na tel.: 573 355 323. 
Doplnění i změna pořadů je vyhrazena. V případě rezervace místa je 
nutné vyzvednout si vstupenky nejpozději do týdne od objednání. Za-
koupené vstupenky nebereme zpět! Správa majetku města Chropyně.
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Uzávěrka tohoto čísla: 14.11.2008.  
Uzávěrka příštího čísla: 10.12.2008 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

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

Ještě v 17. století žil na našem území jeřáb popelavý zcela běž-
ně a je udáván v dobových seznamech u nás hnízdících ptáků. S po-
stupující kolonizací a rozšiřujícím se zemědělstvím na našem území 
se rozpor mezi jeřábem popelavým na straně jedné a zemědělcem 
na straně druhé neustále vyhrocoval. Jeřábi totiž velice rádi v hej-
nech navštěvovali zemědělské pozemky, kde se pásli na obilí, a jak lze 
vyčíst z dobových záznamů, s velikou oblibou zvláště na hrachu a ji-
ných luštěninách. Jeřábi zemědělské plodiny navíc silně ničili polá-
máním a sešlapáváním. Dříve obdivovaný a uctívaný pták se tak záhy 
stal nemilosrdně pronásledovanou škodnou. Ještě v roce 1677 
se např. v jižných Čechách za jeřába vyplácelo zástřelné 45 krejcarů. 
Navíc maso jeřábů bylo velice ceněno a nesmělo chybět na žádné 
panské či měšťanské hostině. 

V 18. století u nás jeřáb přestává hnízdit, ale ještě do poloviny 
19. století je u nás dosti často spatřován na tahu. V současné době 
vedou všechny tahové cesty jeřábů zcela mimo vzdušný prostor naší 
republiky, takže jen zřídka se lze u nás setkat s některými zatoulanými 
jedinci.

Historický vývoj výskytu jeřába popelavého na našem území 
je typickým příkladem vlivu přeměn v krajině, které způsobuje člo-
věk. Jako pozůstatek doby, kdy se tento krásný a důstojně vyhlížející 
pták na našem území ještě vyskytoval, nalézáme již jen několik pra-
nostik či jiných, povětšinou pověrečných, podání lidové slovesnosti 
(např. Letí-li jeřáb již počátkem října, to na Šimona a Judy bude zima 
všudy! – 28. října).

Z místního pozorování v měsíci říjnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 7 °C;
- průměrná maximální denní teplota byla 12 °C;
- celkové množství srážek bylo pouze 16,9 mm/m2;
- průměrný tlak vzduchu měřený ve 14:00 hodin byl 993 hPa,
- celkem 17x jsme zaznamenali ranní (i večerní) výskyt mlh.

Pranostiky na měsíc prosinec:
Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, znamenají zimu mírnou.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Není-li prosinec studený, bývá příští rok hubený.
Svítí-li v den Božího narození (25. prosince) slunce jako zlato, obilí 
bude drahé, měj za to!

– Ing. O. Kment –

Chropyňské počasí – říjen 2008

prosinec 2008
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

5.12.2008   (9.00 hod.) „Čertův švagr“ 
(pátek)  pohádkový muzikál pro děti  z MŠ, rodiče
 s dětmi a I. stupeň ZŠ (Divadelní společnost Julie 
 Jurištové). Vstupné 25,- Kč. Na místě možnost 
 zakoupení CD - Výběr z dětských muzikálů nejen 
 o čertech za cenu 70,- Kč.
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PLESOVÁ SEZONA 2009
17.1.2009   od 20.00 hod. „X. Ples města“ 
(sobota) – předprodej vstupenek na Správě majetku města
 Chropyně, vstupné 180,- Kč

7.2.2009   od 20.00 hod. „I. fotbalový ples“
14.2.2009   od 20.00 hod. „Myslivecký ples“
22.2.2009   od 14.00 hod. „Karneval“ – maškarní ples pro děti
28.2.2009   od 20.00 hod. „Šibřinky“ – maškarní ples pro dospělé


