
BAMBIRIÁDA 
to tu ještě nebylo!!!
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dokončení ze str. 1
znam pro aktivní a smysluplné 
využití volného času našich dětí 
a také seznámit rodiče a širokou 
veřejnost s pestrou nabídkou ak-
tivit pro jejich děti nejen v našem 
městě, ale i v dalších městech 
a obcích Zlínského kraje, o kte-
rých často i nevědí.

Je to pro nás výzva, ale také 

BAMBIRIÁDA – to tu ještě nebylo!!!

Opožděný vánoční dárek
Vánoce jsou již za námi, sváteční atmo-

sféru minulého roku vystřídaly všední dny. 
Ovšem po dobu vánočních svátků někteří 
lidé usilovně pracovali, aby vytvořili pro ma-
minky a jejich ratolesti hrací centrum!

Ve druhé polovině loňského roku paní 
Sadyková přišla s nápadem otevřít v Chro-
pyni mateřské centrum. Oslovila spoustu 
maminek, které nápad uvítaly. Navštívily 
společně pana starostu, který byl velice 
vstřícný a přislíbil spolupráci. Poté již za-
čal kolotoč vyřizování a starostí. Této role 
se ujala maminka Ivana, která vše zvládla 
na jedničku. Ve velice krátkém čase „tým“ 
dobrovolníků jako mávnutím kouzelného 
proutku vytvořil pohádkovou atmosféru 
pro naše děti.

Je obdivuhodné, kolik maminek a tatín-
ků se do realizace hracího centra zapoji-
lo, kolik se jich dobrovolně a bez nároku 
na odměnu pustilo do práce. Moc všem dě-
kujeme.

A k čemu vlastně hrací centrum bude 
sloužit?

Základní princip existence center spočívá 
v dávání a přijímání, učení a učení se. Maminky 
tu najdou prostor pro relaxaci a výměnu zkuše-
ností, děti zde získají prostor pro tvorbu a učení 

reklama

Otevírací doba hracího centra:Otevírací doba hracího centra:
Pondělí    09:30 – 12:00 hod., 14:00 – 17:00 hod.Pondělí    09:30 – 12:00 hod., 14:00 – 17:00 hod.
Středa      09:30 – 12:00 hod., 14:00 – 17:00 hod.Středa      09:30 – 12:00 hod., 14:00 – 17:00 hod.

se. Je to místo, kde si nejmenší děti mohou vy-
zkoušet první kontakty s ostatními dětmi.

Otevírací doba hracího centra:
Pondělí    09:30 – 12:00 hod.,
 14:00 – 17:00 hod.
Středa      09:30 – 12:00 hod.,
 14:00 – 17:00 hod.

Co budeme potřebovat:
(Pokud budete vyřazovat některé z těchto 
věcí..., přineste je k nám.)
- HRAČKY, VÝTVARNÉ POTŘEBY 
Sídlo hracího centra je v Základní škole v uli-
ci Komenského (vchod přes dvůr).

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
– maminka Ivana –

obrovské kvantum práce, kte-
ré budeme muset ve spolupráci 
s organizačním štábem Bambiriá-
dy zvládnout a zajistit. Já osobně 
věřím, že se nám to podaří, což 
může být pro naše město dobrou 
vizitkou!!!                   

- Ing.Petr Večeřa, 
místostarosta města -
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Rada města na svých jednáních v období 
od 8. 12. 2008 do 15. 1. 2009 mimo jiné:

• udělila výjimku z ustanovení článku 
3 obecně závazné vyhlášky Města Chro-
pyně č. 3/2003, o zajištění veřejného 
pořádku při pořádání veřejných hudeb-
ních produkcí, a to Fotbalovému klubu 
Chropyně, o. s., na pořádání veřejné 
hudební produkce „I. Fotbalový ples“ 
konané dne 7. února 2009 do 03:00 
hodin následujícího dne a Myslivec-
kému sdružení Chropyně  na pořádání 
veřejné hudební produkce „Myslivec-
ký ples“ konané dne 14. února 2009 
do 02:00 hodin následujícího dne;

• schválila poskytnutí slevy ve výší 100 % 
z pronájmu Městského kulturního stře-
diska Chropyně dne 14. února 2009 
Mysliveckému sdružení Chropyně 
za účelem pořádání akce „Myslivecký 
ples“, neboť myslivecké sdružení částku 
představující nájem kulturního střediska 
poskytne různými sponzorskými dary;

• vyjádřila souhlas s užíváním prostor 
v budově Domu s pečovatelskou služ-
bou v Chropyni k provozování Medici-
ální manikúry a pedikúry;

• schválila pokácení 2 ks túje na pozemku 
parcelní číslo 993, 4 ks jalovce na po-
zemku parcelní číslo 1193/21 a 1 ks to-
polu na pozemku parcelní číslo 1193/35 
katastrálním území Chropyně;

• vyjádřila souhlas s konáním akce „Bam-
biriáda 2009“ v rámci Zlínského kraje 
ve městě Chropyně ve dnech 4. až 6. če-
rvna 2009, vzala na vědomí převzetí 
záštity starosty města nad touto akcí 
a pověřila místostarostu města Ing. Pe-
tra Večeřu a vedoucího odboru vnitř-
ních věcí Ing. Jiřího Roseckého zastupo-
váním města v záležitostech týkajících 
se organizačního zajištění celé akce;

• jmenovala s platností od 1. února 2009 
do funkce ředitele Základní školy 
Chropyně, okres Kroměříž, příspěvko-
vá organizace, Mgr. Milana Bajgara;

• schválila podání žádosti o poskytnu-
tí dotace z rozpočtu odboru umění 
a knihoven Ministerstva kultury ČR na 
podprogram Informační centra veřej-
ných knihoven v rámci programu Veřej-
né informační služby knihoven (VISK 3) 
pro rok 2009 na projekt „Modernizace 
informačního centra Městské knihov-

Z jednání rady města

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

ny v Chropyni – přechod z automati-
zovaného knihovního systému LANius 
na systém Clavius a modernizace sítě 
LAN“;

• vyjádřila souhlas s provedením přezku-
mu hospodaření za rok 2008 Správy 
majetku města Chropyně, příspěvkové 
organizace, auditorkou Ing. Milenou 
Lakomou;

• uložila zahrnout požadavek na rozšíře-
ní parkovacích míst za domem čp. 654 
v ulici Tyršova do projektu Regenerace 
panelového sídliště v Chropyni a zajis-
tit opravu chodníků a travnatých ploch 
za domy čp. 654 – 656 v ulici Tyršova 
poškozených v důsledku přejezdu au-
tomobilů zaparkovaných na parkovišti 
za těmito domy.

– Ing. Jiří Rosecký –

Zastupitelstvo města na svém 
jednání dne 17. prosince 
2008 mimo jiné:
• schválilo Změnu č. 3 Zásad 

prodeje domů, bytů a neby-
tových prostor Města Chro-
pyně spočívající v doplnění 
Oddílu II – Seznam domů 
určených k prodeji po jed-
notkách, článku 1, o text 
„Nádražní 645 – 8 bytových 
jednotek“;

• schválilo Změnu č. 3 Kon-
cepce nakládání s majetkem 
Města Chropyně v obdo-
bí 2007 – 2010 spočívající 
ve změně využití likusového 
objektu čp. 554 v ulici Dra-
hy na „pronájem, prodej“;

• schválilo prodej městských 
bytů, a to 2 bytových jed-
notek v domě čp. 555, 
1 bytové jednotky v domě 
čp. 557, 1 bytové jed-
notky v domě čp. 562 
a 1 bytové jednotky v domě 
čp. 563 v celkové hodnotě 
895.809,- Kč;

• revokovalo usnesení zastu-
pitelstva ze dne 31. 3. 2003 
a usnesení č. ZM 11/6/2007; 
obě usnesení se týkala 
směnné smlouvy mezi Le-

Z jednání zastupitelstva města

V tomto čísle Vás seznámíme s pracovní náplní a službami, kte-
ré pro veřejnost vykonává úsek účtárny a evidence majetku, patřící 
do finančního odboru městského úřadu.

Účetní je paní Věra Hradilová, která zajišťuje a zodpovídá za kom-
plexní vedení účetní agendy Města Chropyně, zejména zaúčtování a prů-
běžná kontrola pohledávek a závazků, účtování mezd, účtování poklad-
ny, skladů, zásob a cenin, účtování Sociálního fondu zaměstnanců Města 
Chropyně, příprava účetních podkladů k fakturaci a vystavení faktur, 
zajištění úhrady splátek úvěrů a půjček, zpracování výstupů z účetnictví, 
provádění měsíční závěrky hospodaření, předávání zpracovaných výkazů 
na krajský úřad, zpracování statistických rozborů, zpracování dokladové 
inventury účtů města, příprava a zpracování roční závěrky aj.

Vzhledem k tomu, že její činnost je zaměřena pouze na chod úřa-
du, neposkytuje tato pracovnice veřejnosti žádné služby.

Referentkou evidence majetku, mzdovou účetní a fakturantkou 
je paní Hana Večeřová. Do její pracovní náplně patří především ve-
dení evidence dodavatelských faktur, obstarání platebního a zúčto-
vacího styku s bankou, zajišťuje agendu zákonného pojištění, vede 
platovou agendu zaměstnanců Města Chropyně, zabezpečuje infor-
mační systém o platech, vede evidenci majetku města, evidenci po-
zemků, připravuje inventarizace majetku města, zabezpečuje prodeje, 
pronájmy a výkupy pozemků, zpracovává statistické výkazy a hlášení, 
realizuje zavedení investic do majetku města aj.
Pro občany města provádí následující služby:
• uzavírá smlouvy o úvěru z Fondu rozvoje bydlení a kontroluje 

plnění splátek,
• zabezpečení prodeje, pronájmů a výkupů pozemků, směny po-

zemků, věcná břemena aj. včetně zpracování příslušných smluv
– Ing. Lenka Macháčková, vedoucí odboru –

teckomodelářským klubem 
Racek Chropyně a Městem 
Chropyně;

• schválilo Rozpočtové opat-
ření č. 4 Města Chropyně 
v roce 2008 a Rozpočet Měs-
ta Chropyně na rok 2009;

• vzalo na vědomí Závěrečnou 
zprávu o šetření problému 
v hospodaření Správy ma-
jetku města Chropyně, pří-
spěvkové organizace a ulo-
žilo starostovi umožnit 
nahlédnutí do celé zprávy 
policie o šetřením problému 
v hospodaření Správy majet-
ku města Chropyně, p. o., 
za podmínky dodržení usta-
novení zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních 
údajů, těm zastupitelům, 
kteří o to požádají;

• schválilo změnu Zřizovací 
listiny Správy majetku měs-
ta Chropyně, příspěvkové 
organizace

• schválilo posunutí začát-
ku jednání Zastupitelstva 
města Chropyně na 15:00 
hodin s platností od zasedá-
ní zastupitelstva města dne 
25. března 2009.

– Ing. Jiří Rosecký –

Seznamujeme Vás s Městským 
úřadem v Chropyni
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Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola VII – František Kašper, varha-

ník a ředitel kůru kostela sv. Jiljí (1. část)
Československý hudební slovník osob 

a institucí, Svazek 1, Praha 1963 (dále jen 
„hudební slovník“), str. 656, otiskuje heslo: 
„Kašper František, český hudební pedagog, 
n. 27.XI.1979, Frýdlant n. O., z. 5.IV.1956 
Kroměříž. Varhaník v Metylovicích (1897 – 
1903), vzdělán na brněnské varhanické škole 
(desítiměsíční kurz 1907), učitel hudby a ře-
ditel kůru v Chropyni (od r. 1905). Vedl hu-
dební život ve městě (kapelu, pěvecký sbor 
Smetana, výchovu) a komponoval (vydal 
kantátu „Matičce“ pro dětský sbor a žákov-
ský orchestr).“

Uvedené heslo přináší základní biblio-
grafické údaje, které jsou významné pro 
podrobnější muzikologické bádání o řediteli 
kůru F. Kašperovi, jeho životě a hudebních 
činnostech.

František Kašper se narodil 27. listopadu 
1879 ve Frýdlantu nad Ostravicí v Podbes-
kydské pahorkatině, ve městě, které proslulo 
výrobou smaltovaného nádobí a strojíren-
skými závody, které vyráběly zejména důlní 
stroje. Je to kraj letní i zimní turistiky, typic-
kého frýdlantského nářečí, ze kterého čerpal 
inspiraci i Leoš Janáček, rodák z nedalekých 
Hukvald.

Své mládí prožil Kašper v rodině, kde se zej-
ména matka vyznačovala výraznou hudeb-
ností. Po ní zdědil hudební vlohy a získal prvé 
hudební vzdělání nástrojové i teoretické. 
Následně si je prohloubil studiem v Místku, 
městě na řece Ostravici, které bylo sloučeno 
v jedno město s Frýdkem v roce 1943. Zde 
hlouběji poznal pěveckou a hudební tradi-
ci lašského kraje, slyšel sborové a duchovní 
skladby tehdejších hudebních skladatelů. 
Nejvíce na něj zapůsobily kompozice Fran-
tiška Kolaříka, ředitele kůru a varhaníka 
v Místku, prvního žáka L. Janáčka na varha-
nické škole v Brně. Obdobně vnímal skladby 
Eduarda Marhuly, ředitele kůru a ředitele 
hudební školy Matice školské v Ostravě – 

Mariánských Horách. Oba patřili k oblíbeným 
skladatelům chrámové hudby na venkov-
ských slezských a moravských kůrech. Jejich 
skladby, zejména vánoční mše, koledové 
mše, četná offertoria a upravené vánoční pís-
ně prováděl Kašper později na chropyňském 
kůru. Jejich provedení se pisatel zúčastňoval 
jako mladý adept hudebního umění.

Svoji celoživotní varhanickou, později 
sbormistrovskou, kapelnickou a hudebně-
pedagogickou činnost zahájil Kašper v Me-
tylovicích, obci, která se nachází v kraji 
L. Janáčka a je připomínána již od 14. sto-
letí. Kašperovo mladistvé umělecké zanícení, 
kterým se prezentoval šest roků v Metylovi-
cích, přispívalo k jeho postupnému umělec-
kému vyzrávání. Neznáme příčinu ani dů-
vod, proč mladý Kašper místo varhaníka 
opustil a rozhodl se nastoupit na uprázdněné 
místo ředitele kůru do hanáckého městečka 
Chropyně. Snad to byl jeho zájem, případně 
touha po širším hudebním uplatnění včetně 
zřízení soukromé hudební školy v obci, která 
měla podle pramenů na počátku 20. století 
cca 2 500 obyvatel. 

Do dnešních dnů nám zbývá objasnit 
otázku, ve kterém roce Kašper do Chropyně 
přišel. Snad by nám to objasnila místní farní 
kronika, kterou jsme doposud nezkouma-
li. Uveďme, že v hudebním slovníku je pří-
chod datován do roku 1905. Obdobný rok 
příchodu nacházíme v Pazdírkově hudebním 
slovníku II. část osobní, Brno 1937. Také 
O. Fric ve své publikaci Hudba na Kromě-
řížsku a Zdounecku, Kroměříž 1941, uvádí: 
„Kašper r. 1905 přijal místo ředitele kůru 
a učitele hudby v Chropyni.“ Uvedené pu-
blikace se shodují na stejném roce příchodu. 
Pro naše bádání je však zajímavý údaj samot-
ného Kašpera, který ve svém článku Hudeb-
ní život v Chropyni, Hudební ročenka 1928, 
píše: „Na uprázdněné místo ředitele kůru 
od 1. dubna 1904 při sezení výboru jednohlas-
ně ustanoven Fr. Kašper.“ Dodejme, že mís-
to získal po Vilému Axmanovi, který, jak 

jsme již dříve uvedli, se úřadu ředitele kůru 
a varhaníka vzdal v roce 1903. Podle muzi-
kologické studie Fr. Paly byly důvodem tr-
valejší rozpory s farářem Josefem Doleželem, 
týkající se dlouhých varhanních meziher mezi 
jednotlivými částmi mše svaté.

Kašperovo přijetí do funkce ředitele kůru 
schvaloval tehdejší Výbor katolické farnos-
ti v čele s farářem J. Doleželem a tehdejším 
starostou Antonínem Homolíkem (1874 
– 1929), ctitelem hudebního umění a poz-
dějším starostou pěveckého spolku Smetana. 
V publikacích se o něm dočítáme, že se znač-
nou měrou přičinil o trvalou změnu Chropy-
ně a moudře usměrňoval společensko-poli-
tické rozpory v obci. Více o něm H. Sadyková 
– K. Machalík: Historie a současnost města 
Chropyně, s. 52.

Můžeme se domnívat, že Chropyně na-
bízela Kašperovi jinou tvářnost než pokoj-
né Metylovice. Panovalo zde určité sociál-
ní napětí a podle historika Z. Fišera chyběl 
zde duch společenské jednoty a solidarity. 
Také náročnost hudebních povinností na kůru 
farního kostela vyplývala ze složitějšího spo-
lečenského prostředí, z odpovědnosti vůči 
kritickým hlasům, o něž v městečku nebyla 
nouze. 

V novém postavení mladý 26letý Kašper 
rozvinul soustavnou hudebněosvětovou čin-
nost a postupně v ní dosáhl značných úspě-
chů a uznání, zejména v období mezi dvěma 
světovými válkami.

Kde Kašper v počátcích svého působení 
v Chropyni bydlel, nevíme. Předpokládáme, 
že duchovní správa dle zvyklostí jemu a jeho 
rodině poskytla byt na faře, která byla v roce 
1891 opravena a zvýšena o jedno patro. 
Víme, že od roku 1922 bydlel v ulici Palacké-
ho, kde se postavily nové jednopatrové vilky 
pro chropyňské učitele. Vzpomínám, že ve ve-
dlejší vilce bydlel učitel Josef Tetera – vý-
znamný pracovník místního Sokola. Hudebna, 
v níž se konalo nástrojové a pěvecké vyučová-
ní četných žáků, se nacházela v prvém poscho-
dí. Všechny žáky, včetně pisatele této studie, 
nejvíce zajímala chodba před hudebnou. Kaš-
per zde měl ve skleněných skříních vystave-
ny cestopisné publikace, pohlednice a různé 
předměty z cest po Evropě, zejména z Itálie, 
Sardinie, Neapole, Vesuvu a z cest do Jeru-
zaléma a na Střední východ. Mnohé zájezdy, 
jak jsme po vyučování slýchávali, podnikl 
ve 20. a počátkem 30. let minulého století 
s místním farářem Janem Vévodou. Vždy jsme 
obdivovali vysušené mořské ježky, podivné 
tvary různých hvězdic, malou chobotnici, růz-
né tvary a velikosti škeblí, kameny z korálových 
útesů, sopky Vesuvu a ze zničených Pompejí. 
Při odchodu z méně či více úspěšného vyučo-
vání nás vždy provázela myšlenka a otázka, zda 
nám jednou bude umožněno obdobné cesto-
vání. Byla to doba druhé světové války a ne-
tušili jsme, jak nám dlouhodobá totalita zkříží 
životní plány. (pokračování příště)

– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –

reklama
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Pedikúra představuje komplexní péči 
o vaše nohy, denně namáhané chůzí i stáním, 
často uvězněné v nepohodlné obuvi a vysta-
vené vysokému riziku vzniku plísní.

Požadavkům medicinální péče 3. tisíciletí 
odpovídá přístrojová (či také suchá) pedikú-
ra – šetrné, bezbolestné a především fyziolo-
gicky přirozené ošetření, při němž nedochází 
k porušení celistvosti kůže. Ošetření samo 
je jemná bezbolestná procedura, prováděná 
za použití brousících frézek. Na frézku se na-
sazují různé nástavce tak, aby vyhověly tva-
ru ošetřovaného místa, a také počet otáček 
je regulovatelný. Pomocí frézky se dá kromě 
suché a odumřelé kůže odstranit i případné 
kuří oko, šetrně ošetřit zarostlý či ztluštělý 
nehet a ošetřit bolestivý mozol a otlak. Zba-
ví nás i častějšího trápení, jakým jsou ztvrdlé 
paty s prasklinkami. Kůže zůstane neporaně-
ná, ale přitom vláčná.Suchá pedikúra nemusí 
ale vždy vyhovovat a mnohdy je lepší pro-
vádět ošetření nohou mokrou cestou. Přesto 
však je přístrojové ošetření bez rizika pora-
nění kůže doporučováno především osobám 
s cukrovkou, s poruchou krvetvorby a vyso-
kým tlakem. 

Trochu jiná pedikúra, 
pedikúra 3. tisíciletí

Klub českých turistů
Dobré boty vymění turisté v únoru nej-

raději za běžky. Pokud však vyjdete přece 
pěšky, moc prosím: „Nešlapejte lyžařskou 
stopou.“ „Běžkaři“ jistě vyběhnou i kolem 
Chropyně, ale pokud chcete víc, vyberte 
si z nabídky oblasti Valašsko – Chřiby:

7. – 8. února Zimní táboření v Halenkově
 info: Vladislav Trličík, 756 03 

Halenkov 627
  
8. února Valentýnský výšlap
 pěší a lyžařská turistika, trasa 

11 km; start: Zlín – Jaroslavi-

ce, točna MHD, 8:40 hod.; 
cíl: Želechovice nad Dřevnicí 
do 13 hodin

21. února Zimní přejezd - Javorníky
 lyžařská turistika, trasa 30 km; 

start: Napajedla, 6:15 hod.; 
přihlášky do 10. února; info: Ka-
rel Janošek, tel.: 603 489 387

22. února Vrcholy Beskyd
 trasa libovolná, Radhošť, 

9:00 – 15:00 hodin; info: KČT 
Kunčice pod Ondřejníkem

– Jar. Pospíšilová –

Vánoční koncert 
Soukromé 

ZUŠ D-MUSIC
Předvánoční shon jistě zmírnil a vánoč-

ní atmosféru naladil koncert soukromé 
ZUŠ konaný 17. prosince 2008. Pro rodiče 
to byl určitě pravý důvod, proč se na chvil-
ku „zastavit“ a strávit se svými dětmi pří-
jemný předvánoční čas. O tom, že takto 
uvažovali nejen rodiče a že hudba k Váno-
cům patří, svědčil plný sál městského kul-
turního střediska. 

Na pódiu se vystřídali malí i větší muzikanti 
se svými nástroji a někteří svou hru obohatili 
i zpěvem. Pod pódiem se nám představili žáci 
nově otevřeného tanečního oboru a před-
vedli, co už se naučili. Přiznávám, že nad lec-
kterým vystoupením jsem nevěřícně krouti-
la hlavou – překvapilo mě, jaké děti dělají 
pokroky a jak téměř profesionálně vystupují, 
a u mladých tanečníků jsem obdivovala je-
jich fyzicky náročné výkony! Mě, jako rodiče 
i jako pedagoga, „hřeje u srdce“, že se děti 
bez rozdílu věku věnují takovéto zájmové 
činnosti a už jim třeba nezbývá čas na nepra-
vosti, které s sebou nese tato doba… 

Na závěr jsme byli všichni obdarováni - 
děti dostaly perníčky a my dospělí jsme si od-
nášeli neobyčejný kulturní zážitek. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
pedagogům ze soukromé ZUŠ D-MUSIC ne-
jen za tento koncert, ale za práci a trpělivost 
s dětmi vůbec. 

– Martina Žáková –

Zážitek na sklonku 
roku 2008

V podvečer posledního dne v roce chodí-
váme s vnoučaty kolečko kolem Chropyně. 
Užíváme si tak mimo jiné poslední chvilky vá-
noční atmosféry. Letos byl cíl naší vycházky 
od samého začátku jasný, louka u bývalých 
lázní. Doufali jsme, že aktéři loňského pod-
večerního ohňostroje nezměnili místo ani čas. 
Jak jsme záhy zjistili, nebyli jsme sami.

Musím říci, že loni to byli více méně ná-
hodní diváci a něco málo zřejmě pozvaných 
kamarádů těch, kteří ohňostroj obsluhovali. 
Od nich jsme se pouze dozvěděli, že to je ohňo-
stroj pro děti. Na otázku, proč to nebylo 
zveřejněno, někdo z hloučku přítomných 
odpověděl: „Třeba se to ujme a lidi s dětmi 
přijdou sami. O půlnoci z těch raket stejně 
děcka nic nemají, tak ať si to užijí teď.“ 

Musím říci, že letos se již sešla pěkná řádka 
diváků, a to nepočítám ty, kteří měli krásný 
výhled ze svých balkonů výškových činžáků 
ze sídliště. Nevím, kdo byl iniciátorem a ak-
térem této krásné půlhodinky, a přiznám se, 
že to v tu chvíli pro nás nebylo ani důleži-
té. Odměnou jim byl zřejmě pouze potlesk 
a nadšení přítomných. Myslím, že stránky 
chropyňského Zpravodaje dávají příležitost 
těm neznámým poděkovat za pěkný zážitek. 
Přála bych si, abychom v poslední den letoš-
ního roku s vnoučaty nešli k bývalým lázním 
o půl šesté večer zbytečně. Věřte, že od nás 
máte za tento počin, který se může stát dob-
rou tradicí, velkou jedničku s hvězdičkou. 

– Dagmar Šípková –

Město Chropyně umožnilo od 14. 1. 2009
provádět tento nový způsob pedikúry 
na Domě s pečovatelskou službou pravidelně 
každou středu v době od 8.00 hodin přede-
vším pro klienty pečovatelské služby a oby-
vatele Domů s pečovatelskou službou. Ob-
jednávky přijímá paní Horáková Marie buď 
osobně každou středu ve Středisku osobní 
hygieny v DPS čp. 27, nebo na telefonním 
čísle 775 573 163.

Dále se snaží Město Chropyně získat pro 
klienty pečovatelské služby pedikérku k pro-
vádění tzv. mokré pedikúry. Tuto pedikúru 
do listopadu 2008 prováděla na Domě s pe-
čovatelskou službou jedna z pečovatelek, 
ale tato činnost musela být  bohužel zastave-
na z důvodu dlouhodobé pracovní neschop-
nosti této pracovnice. 

Nabídkou obou způsobů ošetření nohou 
chce Město Chropyně zajistit a zkvalitnit 
péči o obyvatele města z řad seniorů a zdra-
votně postižených v oblasti zdravotní a soci-
ální péče. 

– Lenka Horáková, vedoucí OSV –
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Rozloučili jsme se s rokem 2008
Vím, že můj článek vyjde až v únorovém vydání Zpravodaje, pře-

sto bych se rád krátce vrátil k 17. prosinci loňského roku, do období 
vánočních svátků, kdy SZUŠ D - MUSIC Kroměříž, pobočka Chropy-
ně, tradičně pořádala pro občany města a hudební příznivce vánoční 
koncert. Událost to byla sváteční nejen z důvodu blížících se Vánoc, 
ale také z důvodu kulatého 10. výročí existence chropyňské pobočky. 

Jakmile byl sál zaplněn do posledního místa, zazněly slavnostní 
fanfáry. Žesťový soubor pod vedením pana učitele Iva Novotného 
tentokráte podpořili žáci nově otevřené třídy bicích nástrojů. 

Úvod večera patřil vystoupení tanečního oddělení, které svou 
činnost zahájilo v letošním školním roce. Děti, rozdělené dle věku 
do 3 skupin, předvedly se svými učiteli Ondřejem Bernkopfem 
a Terezou Stiborkovou ukázky Street dance. I přes drobné tech-
nické potíže byla tato premiéra velmi zdařilá.

Následovala vystoupení nejmladších dětí, které vánoční písně 
a koledy přednesly se zaujetím sobě vlastním. Našli se i takoví, 
kteří ve své radosti z muzicírování nebyli k zastavení. Tento strhu-
jící výkon sklidil zasloužený aplaus.

Poté se na podiu střídali účinkující ze všech nástrojových tříd 
nabízených na soukromé hudební škole. Vedle zobcových fléten, 
keyboardu, trumpety, zpěvu, klarinetu či saxofonu byla poslucha-
čům nabídnuta také malá ochutnávka z nově otevřené třídy příč-
ných fléten pod vedením paní učitelky Pavly Hepplerové.

Jak sólisté, tak souborová seskupení své skladby volili se zřete-
lem k nadcházejícím svátkům. Vánoční písně a koledy jak domácí, 
tak také z jiných zemí a od jiných národů rozhodně převažovaly. 
Přesto na koncertě nechyběly také melodie z oblasti hudby popu-
lární a vánočnímu času vzdálenější, které však programovou nabíd-
ku skladeb jen obohatily.

I když hodinu a půl trvající vánoční koncert se mohl zdát 
nejen pro účinkující dosti náročný, radost z hudebních výkonů 
dětí a příjemně stráveného času byla dostatečným zadostiuči-
něním. Děkujeme rodičům a našim příznivcům za podporu, kte-
rou vystupujícím dětem svou přítomností i velkým potleskem 
vyjádřili, a také za vydařenou fotodokumentaci pana Zdeň-
ka Schovance. Více fotografií z našich koncertů naleznete 
na www.szuskm.com.

     – Mgr. Pavel Skýpala, učitel SZUŠ D-MUSIC –



Zpravodaj města Chropyněúnor 2009

- 7 -

V pátek 12. prosince 2008 v 7,00 hod. 
čekal před Základní školou v Chropyni 
na žáky tanečního oboru speciálně vypra-
vený autobus, který je za jejich píli v hodi-
nách taneční průpravy odvezl do Janáčkova 
divadla v Brně na dětské baletní představení 
„Sněhurka a sedm trpaslíků “.

Národní divadlo v Brně je pro tak malé 
diváky, jako jsou žáci přípravného ročníku 
tanečního oboru, opravdu velké, a tak byly 
děti po malých skupinkách rozděleny k jed-
notlivým pedagogům, kteří jim pomáhali 
s orientací. Učitelé však nebyli téměř zapo-
třebí, jelikož v divadle se z malých holčiček 
a chlapců rázem stali mladé dámy a mladí 
gentlemani, kteří i přes to, že byli v divadle 
poprvé, věděli, jak se správně chovat při 
představení i o přestávce.

Zpáteční cesta utekla ještě rychleji než 
cesta do Brna. Bylo to především zásluhou 
pí uč. Mgr. Jany Milotové, která dětem klad-
la těžké otázky z představení. Ti, kteří pozor-
ně sledovali představení, měli možnost získat 
spoustu bodů za správné odpovědi a stát 
se tak nejbystřejším divákem tohoto zájezdu.

Děkujeme všem dětem za to, že svým 
dobrým chováním dělaly čest sobě i naší ZUŠ 
Kroměříž – pobočka Chropyně.

Rozloučení s rokem 2008 v tanečním oboru ZUŠ Kroměříž
 – pobočka Chropyně

Tříkrálová slavnost ukončila 
vánoční dobu

Poděkování patří i jejich rodičům za skvě-
lou spolupráci a spolehlivost při domluvě, 
díky níž již dnes víme, že i takto malým dě-
tem můžeme ukázat velké umění.

Děkuji všem pedagogům, kteří mi pomá-
hali s organizací a dozorem žáků.

– Karla Koutná, 
vedoucí tanečního oboru –

Římskokatolická farnost 
sv. Jiljí v Chropyni a Charita ČR

děkují všem dárcům, kteří při spěli 
v Tříkrálové sbírce.

Výtěžek v Chropyni a Plešovci byl 

67.799,- Kč.
Děkujeme za Vaše příspěvky 

a také děkujeme všem,
 kteří se zapojili svou pomocí 

ke zdárnému průběhu.
Přispět můžete i nadále formou dárcovské SMS
ve tvaru DMS KOLEDA zaslanou na číslo 87777.

V pátek dopoledne se 2. třída 
proměnila v betlém, kde se ode-
hrával příběh od narození Ježíška 
až po příchod tří králů. Dary byly 

předány, vánoční brána uzavřena 
a nyní hurá za zimními radován-
kami.

– učitelky 2. třídy –
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Základní umělecká škola Kro-
měříž za spolupráce se ZŠ Chro-
pyně uspořádala v úterý 16. pro-
since 2008 ve velkém sále Městské-
ho kulturního střediska v Chro-
pyni dva výchovné koncerty pro 
děti z mateřské a základní školy 
a třetí - odpolední koncert pro 
veřejnost v 16,00 hod. 

Všechny tři koncerty vznikly 
za spolupráce tanečního, hudeb-
ního a výtvarného oboru ZUŠ 
Kroměříž. Chropyňské tanečni-
ce přijelo podpořit také 37 žáků  
tanečního oboru z Kroměříže. 

Tanec dominoval první polo-
vině koncertu, hudebnímu oboru 
patřila druhá část. Tanec a hudba 
mají hodně společného, a tak zá-
věr koncertu patřil, jak už bývá 
zvykem, všem společně.

Vánoční koncert tanečního a hudebního oboru ZUŠ Kroměříž 
– pobočka Chropyně

Obdiv a poklona patří všem 
130 účinkujících za neuvěřitel-
nou výdrž a absolutní nasazení 
při všech náročných koncertech. 

Gratulaci přidáváme ma-
lým muzikantům a tanečnicím 
z Chropyně, kteří vystupovaly 
na tak velké akci úplně poprvé. 

Děkujeme všem divákům 
zcela zaplněného sálu za úžas-
nou a nezapomenutelnou at-
mosféru, díky níž se na nás 
můžete těšit zase na jaře roku 
2009 při tradičním koncertu 
ke Dni matek.

Poděkování patří také Správě 
majetku města Chropyně za po-
moc při zajištění koncertu a panu 
Z. Schovancovi za pořízené foto-
grafie.

– Kolektiv pedagogů ZUŠ –

reklama
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Skauti na vánočních Pustevnách
Jak se již stalo tradicí, v sobotu 27. prosin-

ce 2008 se v 04:50 počtvrté objevili na chro-
pyňském nádraží chropyňští skauti. Počtvrté 
v řadě jsme se vydali na vánoční výpravu 
1. oddílu skautů, nazvanou „Pustevny 2008“.

A letošní ročník nejenom že po několika 
letech přinesl kýžený mráz a sníh, ale také vy-
razilo nejvíce lidí v historii celé této sváteční 
akce. Brzký sraz nečinil žádný problém těm 
deseti účastníkům, kteří před pátou stepova-
li u nádraží, no a jen díky velikému štěstí stihl 
odjezd vlaku i ten jedenáctý účastník, Peťa 

Caletka. V 5:08 už jsme si to vesele uháněli 
do Přerova, odtud jsme pak pokračovali do Va-
lašského Meziříčí a Frenštátu pod Radhoštěm. 
Nutno ještě podotknout, že povinnou výbavou 
všech účastníků byla krabička vánočního cukro-
ví, bez které by se na Pustevny nikdo nedostal. 
A tak jsme během dlouhé cesty vlakem neje-
nom natáčeli průběh cesty na videokameru, 
ale také testovali vánoční chutě našich přátel. 

Ve Frenštátu jsme se po krátké výměně ná-
zorů rozhodli, že další část trasy absolvujeme 
autobusem, a čekání jsme si krátili klouzáním 
se po zmrzlém sjezdu. Bohužel, čiperný děde-
ček z Frenštátu nás vyhmátl, a tak se mohla 
vyřknout věta: „Skauti pracujou. V cizím měs-
tě...,“ protože jsme museli posloužit dobré 
věci. Když jsme zasypali sjezd kamením a solí, 
byli jsme pochváleni a mohli jsme vyjet. Cesta 
přecpaným autobusem ubíhá vždycky poma-
leji, než by si kdo přál, ale nakonec jsme všich-
ni vystoupili jen kousek od lanovky, která nás 
měla vyvézt na Pustevny.

Cesta lanovkou se letos – k našemu překva-
pení – obešla bez nervových záchvatů ze stra-
chu z výšek, přesto ale někteří experti pořád 
zkoumali, zda by po pádu z lanovky skončili 
v měkké sněhové podušce, nebo by zůstali vi-
set na stromě. No a po výstupu z lanovky nás 
už čekal náročný pochod, z Pusteven na Rad-
hošť a odtud potom do Rožnova pod Radhoš-

těm. Sníh pro nás samozřejmě otevřel nové 
a nevídané možnosti, a tak po několika kilo-
metrech zazněly výroky typu: „Počkej, vyklepu 
si sníh z ponožek,“ nebo, „Zajímalo by mě, proč 
si ten Tom dýchá do rukavic.“ Ale cesta pokračo-
vala. Samozřejmě s mnoha zastávkami nejenom 
ve vyhlídkovém altánku, ale také u sochy Rade-
gasta, potom u horské hospody a nakonec u kos-
tela Cyrila a Metoděje na vrcholu Radhoště. 

A právě nedaleko tohoto kostela se musela 
dodržet další tradice – totiž totální zahrabání. 
„Jak se cítíte, sněžný muži?“ „Já jsem žena!“ 
To byla poslední konverzace před úplným 
pohřbením drahé Ivky Dolníčkové, ze kte-
ré byla jen hromada sněhu. Však si to na nás 
také náležitě vynahradila! Ale pod sněhem 
zůstali také ostatní, hlavně členové prvního 
oddílu a také náš šéf Zdeňa Opravil. „Choval 
jsem si na prsou zmije,“ byla jeho reakce, když 
se konečně dostal z našich spárů. Veselé pří-
hody nás pak provázely až do údolí.

Pozitivně jsme zhodnotili, že už to ta-
dy opravdu dobře známe, protože jsme 
se ani jednou neztratili, což se stalo za ty čty-
ři roky poprvé. Pozitivně jsme zhodno-
tili celou akci a pozitivně jsme se naladi-
li i na další ročníky. Akce se obešla beze 
ztrát na životech, a tak se Tom Michalčík, 
Tom Drobník, Zuzka Lachová, Kuba Šup-
čík, Zdeňa Opravil, Iva Dolníčková, David 
Míšek, Honza Skalík, Martin Mikeš, Peťa 
Caletka vrátili i se mnou do Chropyně. Je-
dinou bolestnou obětí letošní výpravy byla 
ztráta Davidova sklíčka z brýlí. Ale jinak 
jsme se vrátili sice trošku prochladlí, troš-
ku uchození, ale hlavně celí a spokojení 
domů, do Chropyně. Přivezli jsme s sebou 
pár fotek, ale hlavně téměř hodinu nato-
čeného materiálu, ze kterého jsme později 
vyrobili dobrodružný film s názvem „Pus-
tevny 2008“. Tak za rok na shledanou. 
– Jakub Kalinec – Harry, velitel výpravy –



Zpravodaj města Chropyně únor 2009

- 10 -

Zprávičky z turistického oddílu Kamínek
Turistický oddíl Kamínek zdraví v no-

vém roce čtenáře chropyňského Zpravoda-
je a hlavně děti a těm nabízí zaregistrování 
v našem Kamínku. Přihlášky pro nové členy 
si můžete vyzvednout u pí Motalové 
ve škole J. Fučíka, nebo u pí Paňáko-
vé, Moravská 651, Chropyně, emailem 
– panakovah@seznam.cz a nebo v naší klubov-
ně každý pátek v době 15.30 – 17.30 hod.       

Co pro vás letos chystáme? No určitě 
opět jarní prázdniny ve Vsetíně, dále vítání 
jara u soutoku Moravy a Hané, pohádkové 
louky, pálení čarodějnic, pochod za králem 
Ječmínkem, různé zábavné soutěže, výlety 
do různých měst a míst naší republiky.

A největší takovou akcí, kde se zapo-
jí všechna sdružení, kroužky a oddíly, bude 
pro děti u nás v Chropyni BAMBIRIÁDA, 
a to ve dnech 4. – 6. června 2009. Všichni 
budete průběžně o Bambiriádě informová-
ni prostřednictvím Zpravodaje, webových 
stránek města Chropyně i vývěsních skříněk. 
Že se ptáte, co je to vlastně ta Bambiriáda? 
Je to prezentace různých dětských mimoškol-
ských neziskových organizací, oddílů a krouž-
ků, co se věnují našim dětem. Bude tu co k vi-
dění, také si děti zasoutěžíte, zasportujete, 
zazpíváte i zatančíte.

Také pro děti budeme pořádat letní tábor 
v červenci, a to opět v Osvětimanech. Další in-
formace vám přineseme v příštím Zpravodaji.

– Za turistický oddíl Kamínek 
H. Paňáková –

Společné zájmy sbližují
Jeden rok uplynul od stavující 

schůzky jedenácti chropyňských 
zájemkyň o starodávnou ruční prá-
ci – paličkování. Bez rozdílu věku 
a původních povolání usedly ženy 
za jeden stůl s odhodláním naučit 
se něco nového. Pořizovací náklady 
základního vybavení nejsou malé, 
ale zvládly to a odhodlaně se pustily 
do učení.

Výsledky svého úsilí, vytrva-
losti a trpělivosti představily ně-
které z nich na vánoční výstavě 
ve víceúčelovém sále chropyň-
ského zámku. Líbily se vánoč-
ní ozdoby, betlémy i obrázky 

ženských hlaviček v rámečku. 
Techniku paličkované krajky 
předvedly i na akci Mikuláš v Zá-
kladní umělecké škole v Kro-
měříži. Dokladem snahy poznat 
o paličkování co nejvíce je účast 
na Krajkářském trhu ve Valaš-
ském Meziříčí.

Nepochybuji o tom, že jsou 
v Chropyni občané s řadou růz-
ných zájmů, třeba sběratelé, vý-
tvarníci apod. Co tak dát o sobě 
vědět? Spojit se k výměně zku-
šeností a rad? Nezůstávejte sami 
pro sebe!

– Jar. Pospíšilová –
Část účastnic zájezdu do Valašského Meziříčí, foto: Marcel Adámek.
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reklama

X. Ples města Chropyně
V městském kulturním stře-

disku se 17. ledna 2009 konal 
výroční X. Ples města Chropyně. 

Úvodního slova se ujal staros-
ta Ing. Radovan Macháček, který 
všem příchozím popřál příjemnou 
zábavu. O předtančení se postarali 
členové TK Swing v taneční for-
maci „Mafie“. Později své taneční 
umění předvedli ještě i s ukázkami 
latinsko-amerických tanců. Po-
prvé v letošním roce celý průběh 
plesu doprovázela hudba skupiny 
Aventis, která hrála velmi zdařile, 
což dokazoval neustále plný ta-
neční parket. Stejně jako v loň-
ském roce hrála v menším sále 
cimbálová muzika Dubina. Bohaté 
občerstvení poskytla všem návště-
vníkům firma Globál.

O zpestření celého večera 
se postarali žongléři, kteří své žong-
lérské umění předvedli ve svět-

le i při úplném zhasnutí. Dále 
bylo součástí programu vystou-
pení klubu Rokec Zlín, jehož 
tanečníci se představili ve for-
maci „Šakalí léta“ v písních Ivana 
Hlase. Posledním doprovodným 
programem bylo kouzelnické vy-
stoupení. 

Po celý večer bylo možnost 
zakoupit obálky s losy tomboly 
a o půlnoci došlo k vylosování 
prvních dvaceti cen. První cena, 
plazmová televize, byla zakou-
pena za finanční dary drobných 
sponzorů. Touto cestou děku-
jeme všem sponzorům a také 
těm, kteří se podíleli na přípravě 
i průběhu celého plesu.

Příští ples města Chropyně, 
v pořadí již XI., se bude konat 
23. ledna 2010. Určitě se budete 
mít na co těšit.

– Markéta Buráňová –
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V sobotu 27. prosince 2008 uspořádal oddíl badmintonu 
již sedmý ročník „Vánočního turnaje“ členů oddílu, jejich rodin-
ných příslušníků a pozvaných hostů – příznivců oddílu. 

A vydařil se mimořádně. Nejprve byli organizátoři překvapeni 
velkým zájmem o turnaj (téměř šedesát účastníků) a pak i tím, s ja-
kým nadšením všichni hráči ke hře přistupovali. Adaptace i těch, 
kteří byli na badmintonových dvorcích poprvé, byla neobyčejně 
rychlá. 

Vítězové kategorií:
Rodinná družstva (hlavní soutěž): Slavíkovi (Mirek ml. + Tomáš) 
Muži: Karel Brožík 
Ženy: Alena Kunčarová 
Rodiče s dětmi: Utíkalovi (Zdeněk + Zdeněk ml.) 
Žačky: Vendula Domanská 
Žáci: Tomáš Slavík 

Vítězové obdrželi věcné ceny a všichni žáčci upomínkové dárky 
a sladkosti. Po ukončení turnaje byla uskutečněna tradiční beseda 
o „badmintonovém hnutí“. Nejprve v bufetu tělocvičny, posléze 
se dospělá část účastníků přesunula do objektu mládeži nepřístup-
ného, kde se v besedě o badmintonu (a nejen o něm) pokračovalo 
mnohem uvolněněji.

I tato akce přesvědčila, že zájem o badminton v Chropyni opět 
vzrůstá a že se vedení oddílu vydalo správným směrem k obnovení 
prestiže badmintonu v Chropyni. 

– BK Chropyně –

V 5. ročníku Vánočního halového turnaje pořádaného FC Kostelec 
na Hané v neděli 21. prosince 2008 dosáhli výborného úspěchu starší 
žáci FK Chropyně, kteří pod vedením trenéra Zvardoně vybojovali 
1. místo. V konkurenci šesti družstev porazili Určice 2:1, Lipník 1:0, 
remizovali s 1. SK Prostějov 0:0 a podlehli jen FK Letohrad 0:1. V zá-
věrečném zápase, který byl vlastně finále celého turnaje, nastoupili 
proti domácímu Kostelci, a chtěli-li turnaj vyhrát, museli nutně zvítě-
zit. To se po velkém boji podařilo, v bouřlivé atmosféře byli povzbu-
zováni domácí svými fanoušky a naši hráči početnou skupinou svých 
rodičů a příznivců. Naše mužstvo se po bojovném a nadšeném výkonu 
ujalo vedení 3:0, když skórovali Zvardoň, Stratil a J. Šírek. Soupeř 
sice dokázal snížit na 2:3, ale po úniku a gólu J. Šírka jsme znovu zís-
kali vedení o dva góly, a tím i cenu pro vítěze. Nejlepším brankářem 
byl navíc vyhodnocen náš J. Palkovský, který obdržel za celý turnaj 
jen 4 góly. Střelci našich branek: Šírek J. – 3, Stratil – 2, Zvardoň – 1, 
Vymětal – 1. 

Celému mužstvu, které podalo krásný kolektivní výkon, patří dík 
nejen za prvenství a předvánoční radost, kterou potěšili své věrné 
příznivce, ale i za vzornou reprezentaci fotbalového klubu a města 
Chropyně.

– Ing. Jiří Šírek –

Externí pracovník druhé nejsilnější pojišťovny v ČR.

poskytuje služby v těchto oblastech:
• pojištění budov
• pojištění domácností
• pojištění podnikatelů
• úrazové pojištění
• komerční zdravotní pojištění
• havarijní pojištění motorových vozide
• pojištění odpovědnosti - povinné ručení 
• životní, investiční a důchodová pojištění
• pojištění dětí a mládeže
• skupinové životní pojištění
• penzijní připojištění
• stavební spoření, hypotéka, úvěr

POJIŠŤOVACÍ  PORADCEPOJIŠŤOVACÍ  PORADCE
 ZUZANA MAREŠOVÁ ZUZANA MAREŠOVÁ

novinka od 1. 1. 2009:
• zajímavé dotační příležitosti pro malé a velké podnikatele 
• dotační poradenství pro rozvoj občanských sdružení, 

klubů a spolků
• pojištění dotace

kontaktní adresa: Riegrovo náměstí 193, 767 57 Kroměříž
mobilní telefon: 606 523 640

e-mail: zmaresova@koop.cz, zuzka.maresova@seznam.cz

Nabízím trvale zaměstnání na HPP, VPP nebo brigádu.

Vánoční turnaj oddílu 
badmintonu

Chropyňští starší žáci vyhráli 
turnaj v Kostelci

reklama
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VII. ročník Memoriálu Pepy Ivana
Dne 20. prosince 2008 se sešli nohej-

balisté z chropyňského okolí, aby sehráli 
již VII. ročník Memoriálu Pepy Ivana. Sešlo 
se dost hráčů, kteří byli rozděleni do dvou 
skupin po osmi hráčích. V I. skupině byli No-
votný, Štolfa a Omamík – Ivan, Ježek, Maček 
– Krutil, Koláček a Kuchařík a čtvrté druž-
stvo byli hosté z Kroměříže Koplík, Hudeček 
a Ďurkáč. Ve druhé skupině byla družstva 
Krejčířová, Zapletal, Koláček st. – Zborek, 
Kovařík Jar., Kovařík Zd. – Polášková, Šin-
del, Menšík a hosté z Kroměříže Látal, Juná-
šek a Doubek.

Co nás potěšilo - Oddíl karate
Od října chodí náš syn každé úterý do „karate“ a já celou dobu 

jen slyším, jaké je to tam skvělé a co už všechno umí. Přiznávám, 
že zvědavost mi nedala, využila jsem předvánoční atmosféry a „nakoukla 
do zákulisí“ tohoto oddílu. Byla jsem nadšená! I když z našeho syna 
možná nebude karatista v pravém slova smyslu, činnost a způsob ve-
dení paní Renaty Šimkové mě přesvědčila o správném využití volného 

času dětí ve věku asi 8 - 12 let. Nejenže mají sportovní vyžití, ale na-
učí se spoustu nového, neznámého, a co mě překvapilo nejvíce, kon-
centrovat se a soustředit na danou věc. Chtěla bych poděkovat nejen 
za možnost zhlédnutí jejich „Vánoční soutěže“, která se zrovna v tu dobu 
uskutečnila, ale za práci s mladými karatisty vůbec, a přeji v novém roce 
spoustu nadšení a sportovních zážitků.                  – Martina Žáková –

Hrálo se systémem každý s každým a ve fi-
nále potom vítězové skupin s druhými v po-
řadí o první místo.

Ve skupině „A“ bylo konečné pořadí: 
1. Ivan, Ježek, Maček, 2. Krutil, Koláček, 
Kuchařík, 3. Koplík, Hudeček a Ďurkáč 
a 4. Novotný, Štolfa a Omamík. Ve skupi-
ně „B“ bylo pořadí: 1. Zborek, Kovařík J. 
a Kovařík Z., 2. Polášková, Šindel, Menšík, 
3. Látal, Junášek, Doubek a na 4. místě Krej-
čířová, Zapletal a Koláček st.
Po odehrání finálové skupiny bylo koneč-
né pořadí následující:

1. Polášková, Šindel, Menšík
2. Zborek, Kovařík J., Kovařík Z.
3. Ivan, Ježek, Maček
4. Krutil, Koláček, Kuchařík

Vítězové obdrželi putovní pohár a dár-
kový balíček, který obdrželi i ostatní druž-
stva. Po sehrání všech zápasů se všichni 
hráči sešli ve společné místnosti, kde svými 
diskusními projevy řádně zhodnotili celý 
turnaj. Ve zpěvu byl potom turnaj ukon-
čen s přáním sejít se opět i v nastávajícím 
roce.                                         – A. Středa –
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Stolní tenis na sklonku roku nezahálel
36. ročník turnaje mužů ve stolním tenise

V sobotu 22. listopadu 2008 se celá tělocvič-
na na Hanáckém náměstí proměnila v dějiště 
již tradičního 36. ročníku turnaje mužů ve stol-
ním tenise. Do Chropyně se sjelo více jak 
60 hráčů z různých koutů naší republiky. Někte-
ří byli dokonce hráči předních českých ligových 
soutěží, popřípadě samotné extraligy.

Už od ranních hodin se všichni přihlá-
šení hráči v celé tělocvičně připravovali, 
aby podali co nejlepší výkon. Celý turnaj probíhal 
v přátelské atmosféře, nikdo ovšem nedal nikomu 
nic zadarmo. Hrálo se celkem na devíti stolech, 
a to dvě kategorie. První kategorií, která byla za-
hájena už ráno, byla soutěž dvojčlenných druž-
stev. Hrálo se způsobem dvou dvouher, pokud 
každou z dvouher vyhrál hráč z opačného týmu, 
na řadu přišla rozhodující čtyřhra. V posled-
ních zápasech to už bylo velmi těsné a několi-
krát čtyřhry přišly na řadu. Nejlepší však moh-
la být jen jedna dvojice, tento ročník vyhráli 
Roman Piňko a Marek Janečka z Otrokovic. 
Druhá v pořadí byla  dvojice Vít Dvořák z Kro-
měříže a Jaroslav Kolúch z Brna. O třetí příčku 
se podělila družstva z Telče (Jakub Švec, Li-
bor Martinů) a z Nového Světa (Aleš Grmela, 
Roman Holiš). Druhá kategorie jednotlivců 
začala odpoledne a tam už to byly velké sou-
boje, každý se chtěl stát tím nejlepším. Ovšem, 
jak to tak ve sportu bývá, byli tam hráči lepší 
a horší a také hráči, kteří měli více, nebo méně 
štěstí. I tady jsme mohli vidět nádherné zápasy. 
Některé výměny občas braly dech. Vítězem jed-
notlivců se ovšem mohl stát pouze jeden a tím 
šťastným byl Jakub Švec z Telče. Na dalších mís-
tech se umístili Jaroslav Kolúch (Brno), Jiří Gaz-
da (Otrokovice) a Roman Piňko (Otrokovice).

Po skončení samotného turnaje bylo 
pro všechny zúčastněné připraveno pohoštění 
v restauraci Racek. Tam se všichni hráči i přátelé 

uvolnili, a pokud se přece jenom nějaký ten spor 
na bojišti objevil, tak nakonec bylo určitě vše 
zapomenuto. Takže, jak se říká: „Konec dobrý – 
všechno dobré.“ Těšíme se na příští rok.
Mikulášská nadílka v oddíle stolního tenisu

V sobotu 6. prosince, na svátek sv. Mi-
kuláše, uspořádal oddíl stolního teni-
su pro ty nejmenší členy a také samozřej-
mě jejich rodiče mikulášský turnaj. Všichni 
hráli s plným nasazením, ovšem někteří (hlavně 
ti menší) byli malinko nervózní, protože netrpě-
livě očekávali příchod Mikuláše s čertem. Sou-
částí dne bylo i předání nových dresů pro naši 
mládež. Tyto dresy zajistil jako sponzorský dar 

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

pan Zháněl – vedoucí restaurace Racek. Po pře-
dání dresů si je téměř všichni oblékli na vyzkou-
šení a pokračovalo se vesele ve hře. 

Nastala však ta pravá chvíle a na dveře začali 
bušit čerti. Ano, známá trojice Mikuláše, anděla 
a čerta už dorazila. No, tady vlastně čtveřice, 
protože čerti byli dva. Ukázalo se, že mezi našimi 
hráči byli ti, co méně zlobili, i ti, co více zlobili, čerti 
si však neodnesli nikoho. Vlastně odnesli, ale 
okamžitě vrátili.

Akce se podařila a všichni odcházeli spoko-
jení. Buď kvůli tomu, že něco vyhráli, nebo pro 
dobrý pocit z toho, že je nesebral čert. 

– Oddíl stolního tenisu 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.

Koupím
 přízemní, cihlový RD 3+1 se zahrád-

kou, jen v dobrém stavu, za rozumnou 
cenu. Nabídněte tel.: 777 166 259, 
e-mail: lenka.s@centrum.cz

Hledám práci
 Zdravotní sestra, nyní na MD, hledá 

možnost přivýdělku. Nabízím veškerou 
ošetřovatelskou péči nemocných či star-
ších lidí, možnost nákupu, úklidu atd. 
Tel.: 739 679 598

Soukromá i nzerce
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Turnaj v kuželkách
Na den 3. ledna 2009 připravil oddíl kuželek 

další ročník Turnaje neregistrovaných hráčů. 
V kategorii žen skončilo pořadí v turnaji na-

prosto shodně jako při minulém ročníku – ví-
tězství obhájila Renata Šimková před Miluší Pa-
trmanovou a Andreou Mikešovou. V kategorii 
mužů zvítězil Dušan Grézl, na druhém místě 
se umístil Petr Dočkal a třetí skončil Petr Za-
vadil. Kategorii juniorů ovládl Stanislav Vávra 
před Jiřím Loučkou a Michalem Zapletalem.

Vítězům blahopřejeme a poraženým přeje-
me, aby neztráceli elán a příště přišli zase.

– Věrek Zapletal –

Laura Donátová– Dagmar Zapletalová, matrikářka – nar. 21. 8. 2008 Roman Janásek

Filip Koláček

Pavel Soušek

nar. 14. 9. 2008

nar. 6. 10. 2008

Vendelín Kuboš

Markéta Beranová

nar. 14. 9. 2008

nar. 9. 10. 2008

Marek Zháněl

Josef Blažek

nar. 21. 9. 2008

nar. 11. 9. 2008

nar. 1. 11. 2008

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí. 

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti 
při výchově svých potomků.

Mezi občany Chropyně byly  
17. ledna přivítány tyto děti:

Vítání nových občánků našeho města
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Blahopřání

V měsíci prosinci se do našeho města přistěhovalo 12 občanů, 
13 osob se přestěhovalo v rámci obce,  odstěhovalo se 9 občanů, 
zemřeli 3 občané  a narodily se 2 děti.

Společenská kronika – prosinec 2008

Poděkování

Děkujeme tímto řediteli Správy majetku města Chropy-
ně Ing. Svatomíru Tichému a veliteli dobrovolných hasičů 

Chropyně panu Věrku Zapletalovi za realizaci kluziště na So-
kolském stadionu v Chropyni. Je vidět, že vedení města Chropy-

ně není využití volného času našich dětí lhostejné.
Za rodiče Jan Mihók

Dne 15. prosince 2008 oslavil 
náš bratr pan 

Zdeněk Koplík 

60. narozeniny. Blahopřejí mu sestry s rodina-
mi.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel – 

Poslední rozloučení

Vzpomínáme

Dne 18. listopadu 2008 by 
oslavila 80 let paní 

Věra Koplíková 

a dne 11. prosince 2008 by 85 let oslavil pan 

Jindřich Koplík. 

Vzpomínají syn Zdeněk a dcery Věra a Hana 
s rodinami.

Dne 8. února 2009 vzpomeneme nedoži-
tých 80 let pana 

Aloise Hánečky. 

Věnujte tichou vzpomínku, kdo jste ho znali. 
Děkuje manželka, dcera a syn s rodinami.

Svěží vůně bílých růží vzduchem se šíří,
po vánku posíláme pohlazení
a políbení do nebeských bran, 
Evičko, k Tvým narozeninám.

Dne 24. února 2009 by se dožila 53 let naše 
milovaná manželka, maminka, babička a sna-
cha paní 

Eva Štrbáková. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi, 
děkujeme. Manžel Miroslav, dcery Eva, Milena 
s rodinou, syn Radek s rodinou a rodina Štrbá-
kova.

„In manus tuas, Domine, 
commendo spiritum meum“

(Do tvých rukou, Pane, svěřuji 
svého ducha)

Dne 7. ledna 2009 tragicky zahynul 
v Hustopečích nad Bečvou 

P. Mgr. ICLic. František Beníček, 

který v letech 1998 – 2006 působil v chro-
pyňské farnosti jako farář. Za vzpomínku 
a modlitbu děkuje farní společenství.

V polovině prosince 2008 ze-
mřela ve věku 85 let paní Věra 
Janíčková, dřívější manželka 
školníka, později školnice Zá-
kladní školy Chropyně. Poslední 
léta života prožila u dcery Bohu-
mily v Provodově.

S jejím jménem se nám, kteří jsme s ní pracovali a žili v chro-
pyňské škole, vracejí vzpomínky:

Nikdo již nespočítá, kolikrát ráno s úsměvem odemykala 
školní dveře, aby školu celý den střežila a večer opět zamyka-
la, kolik blátivých šlápot dětských bot umyla, s kolika kbelíky 
uhlí vyšlapala školní schodiště. Děkuji za všechny dětské oči, 
ze kterých dovedla utřít slzičky při školních nehodách, za přišití 
všech utržených kapes a knoflíků, na pofoukání všech odřených 
kolen. Děkuji za všechny dobře míněné rady nám dospělým, 
za hlídání a opatrování našich „učitelských“ dětí, aby maminky 
mohly učit, za zodpovědný přístup k plnění úkolů, které z jejího 
povolání vyplývaly.

V našich vzpomínkách zůstane taková, jak jsme ji ve škole 
denně potkávali: usměvavá, pečlivě upravená, plná starostí 
o školu i o rodinu, ale i nezměrného elánu.

Čest její práci, úctu její památce.

– Jar. Pospíšilová –

Vzpomínka



Zpravodaj města Chropyněúnor 2009

- 19 -

Finanční odbor MěÚ v Chropyni upozorňuje občany, že splatnost místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů za 1. pololetí letošního roku je 20. 2. 2009.

Základní sazba poplatku na pololetí činí 246,- Kč, pro poplatníky od 70ti let 123,- Kč.

Podrobnosti k tomuto poplatku jsou obsahem obecně závazné vyhlášky Města Chropy-
ně č. 1/2008, kterou si můžete přečíst na www.muchropyne.cz nebo na úřední desce 
MěÚ v Chropyni. S případnými dotazy se obracejte na pí. Valáškovou (dveře č. 6), 
tel.: 573 500 734. 

Dodržujte termín splatnosti, protože neuhrazené poplatky mohou být navýšeny 
až na trojnásobek!!!

• • •   UPOZORNĚNÍ   • • •

Dne 25. ledna 2009 jsme vzpomenuli 
60. výročí úmrtí významného chropyňské-
ho občana PhDr. Emila Axmana. 

Narodil se 3. června 1887 v Ratajích, 
odkud se v roce 1893 přestěhoval do 
Chropyně. Vystudoval Filozofickou fakul-
tu Univerzity Karlovy v Praze a pracoval 
v hudebním archivu Národního muzea 
v Praze. Byl však především hudebním 
skladatelem, organizátorem a kritikem 
hudebního dění, projevujícím se výrazně 
ve dvacátých a třicátých letech. Trvalým 
zdrojem jeho inspirace byla přitom Mora-
va, zvláště kraj kolem Kroměříže. 

Axman se často vrátil k Chropyni a k je-
jímu místnímu folklóru. Tradice Ječmínka 
a Hané se odrazila i v několika skladbách 
souboru Moravské tance (Šáteček, Tova-
čov). 

V roce 1933 byl jmenován čestným 
občanem města. Zemřel v Praze 25. ledna 
1949 a je pochován v Kroměříži.
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Informace o pořadech a předprodeji vstupenek na tel.: 573 355 323. 
Doplnění i změna pořadů je vyhrazena. V případě rezervace místa 
je nutné vyzvednout si vstupenky nejpozději do týdne od objednání. 
Zakoupené vstupenky nebereme zpět! Správa majetku města Chropyně.
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Uzávěrka tohoto čísla: 15.1.2009.  
Uzávěrka příštího čísla: 16.2.2009 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.

Reakce na článek Chropyňské počasí – říjen 2008
Ve Zpravodaji města Chropyně se v článku věnovanému počasí 

v Chropyni v říjnu 2008 zmiňuje Ing. O. Kment o historii výskytu 
jeřába popelavého (Grus grus) u nás. Bohužel údaje v něm uvedené 
jsou dnes již poněkud zastaralé. Odpovídají našim znalostem o rozší-
ření druhu někdy v 70. letech minulého století. Od roku 1981 tento 
majestátný pták opět hnízdí i u nás. První páry se objevily v oblasti 
středních a severních Čech, následovalo ale další šíření, takže součas-
ná populace tohoto druhu čítá dnes v ČR okolo 30 – 35 párů. Jeřábi 
obsadili vhodná hnízdiště především v lokalitách západních, severních 
a východních Čech a v posledních letech hnízdí několik párů i na se-
verní Moravě, vzácněji i na jižní Moravě. K hnízdění potřebuje rozsáh-
lé porosty vlhkých luk a rákosin, nejčastěji navazující na rybničnaté 
oblasti. Řekněme, že pokud by na loukách za rybníkem Hejtman bylo 
více klidu, mohl by to být vhodný hnízdní biotop pro tento druh. 

Tvrzení, že tahové cesty jeřábů vedou mimo český vzdušný prostor 
je dnes už také nepravdivé. Jeřábi jsou zjišťováni v posledních letech 
na tahu téměř pravidelně, hlavně zjara v březnu - dubnu a na podzim 
v říjnu - listopadu, mnohdy i v desítkách kusů. 

Ornitologii se věnuji již 30 let a v poslední době zjišťuji jeho 
častější výskyt i v oblasti rybníků u Tovačova. V období říjen – listopad 
2008 se zdržoval jeden pták na polích u Tovačova, Lobodic a Oplocan 
(viz foto) a další byl pozorován ještě v polovině prosince. Takže jeřábi 
se vrátili, oživují opět naše kraje, a to je určitě dobrá zpráva. 

– Ing. Jiří Šírek –

Z místního pozorování v měsíci prosinci:
- průměrná minimální ranní teplota byla +0,3 °C;
- průměrná maximální denní teplota byla +2,0 °C;
- celkové množství srážek bylo 34 mm/m2.

Pranostiky na měsíc únor:
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu 
ke kamnům s ušima.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile, připravuj si na únor kožich.

únor 2009
MKS Chropyně připravuje

Chropyňské počasí – prosinec 2008

7.2.2009 I. fotbalový ples

14.2.2009   Myslivecký ples

22.2.2009   od 14.30 hod. „Dětský karneval“ 
 (Vstupné: masky zdarma, děti 15,- Kč, dospělí 30,-
 Kč)

28.2.2009   od 20.00 hod. Šibřinky 
 (Vstupné: masky 50,-Kč, ostatní 150,-Kč)

5.3.2009 O chytré princezně 
 (pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi) 
 - Divadelní agentura Praha

13.3.2009   Po všem hovno, po včelách med 
 (divadelní komedie – Ořechovské divadlo)

„P
o 

vš
em

 ..
. “

Připravované kulturní programy na měsíc
březen 2009


