
Koupaliště otevřeme 
již v květnu
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Rok uběhl jako voda a po dlouhé zimě 
se již chystáme znovu otevřít městské kou-
paliště.

V letošním roce bychom rádi otevřeli již 
v květnu, abychom těm, kteří jsou již na-
těšení se koupat, udělali radost. Městské 
koupaliště, které v loňském roce prošlo 
celkovou rekonstrukcí, bude sloužit po ce-
lou sezonu tisícům návštěvníků. Výši vstup-
ného měnit nebudeme i přesto, že vstupy 
energií se neustále zvyšují. Hospodaření 

za minulou, byť o měsíc kratší sezonu, bylo 
velmi dobré. Nastavení správných para-
metrů chodu provozování koupaliště bylo 
úspěšné a pevně věříme, že letošní sezona 
tento postup jen potvrdí. 

V tomto roce bude v areálu koupaliště, 
v prostoru dřívější ledové plochy, vybudo-
váno nové hřiště s umělým povrchem, které 
bude sloužit především našim házenkářům, 
nicméně mimo jejich tréninkové jednotky
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Už od roku 1985 zaplní každý 
lichý rok poslední víkend v květnu 
prostory zámeckého parku a ná-
městí v Chropyni krojované folklórní 
soubory, aby si připomněly tradice 
a zvyky Hané. 

Hlavní myšlenkou Hanáckých 
slavností je přiblížit lidem, kteří 
v našem kraji žijí, narodili se tu, 
přistěhovali se sem, nebo jsou 
z dalekého okolí, jak se na Hané 
žilo a jaké byly zvyky. A že je o to-
to poznání zájem nás přesvědčuje 
i návštěvnost akce. 

Hanácké slavnosti se staly nedíl-
nou součástí kulturního života regi-

onu. V posledních několika ročnících 
jsou pořádány vícedenní slavnosti, 
a to od pátku až do neděle.

Hanácké slavnosti zpravidla 
otevírá páteční „Lidová veselice“, 
tedy posezení s možností zatančit 
si u cimbálové nebo dechové hudby.

Samotné Hanácké slavnosti zaha-
juje Jízda krále Ječmínka, při které 
krojovaní jezdci na koních objíždějí 
za doprovodu dechové hudby místo 
dění slavností. Vydávají se také 
na jízdu městem, aby přilákali chro-
pyňské občany na slavnosti. 

V areálu zámeckého parku jsou 
umístěna dvě pódia. Tzv. „Hlavní 

scéna“ je dějištěm folklórního festi-
valu. Dopoledne se prezentují dětské 
soubory, odpoledne soubory dospě-
lých. Jde o přehlídku národopisných 
souborů a o ukázku starých zvyků, 
tanců, zpěvů a zábavy. 

Na tzv. „Malé scéně“ se v průběhu 
dne střídají hudební seskupení mno-
ha žánrů (od dechové a cimbálové 
hudby po rockové skupiny či různá 
alternativní seskupení).

V areálu zámeckého parku rovněž 
po celý den probíhá Jarmark řemesel, 
kde se návštěvníci mohou se-
tkat s ukázkami lidové tvořivosti 
a dovednosti.

Celá neděle je věnována dětem, 
protože Hanácké slavnosti se konají 
vždy v blízkosti Dne dětí. Ráno zpra-
vidla probíhají cyklistické závody, 
na odpoledne jsou připraveny různé 
hry, soutěže, zajímavé ukázky nebo 
vystoupení známých osobností.

Na závěr Hanáckých slavností 
je pokácen máj, jehož pád udělá sym-
bolickou tečku za celým víkendem. 

Informace o Hanáckých slavnos-
tech a změnách programu mohou 
návštěvníci získat z webových strá-
nek města Chropyně.

www.muchropyne.cz

tři dny zábavy pro všechny věkové kategorie
tradiční jízda krále Ječmínka, vystoupení uměleckých souborů

rockfest zahájí rocková dračice Tanja
cyklistické závody plné emocí a adrenalinu

sraz historických vozidel s doprovodným programem
hvězda nedělního odpoledne Stanislav Hložek

podrobný program najdete v tomto Zpravodaji na straně 23 
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bude přístupné návštěvníkům koupaliště, 
kteří zde budou moci hrát různé míčové hry. 
Domnívám se, že toto hřiště v areálu ještě 
více zatraktivní naše koupaliště.

Starost o provoz koupaliště bude opět 
zajišťovat Správa majetku města Chropy-
ně. V loňském roce dokázala, že to zvládne 
bez problémů a s dobrými výsledky hospo-
daření i spokojenosti návštěvníků. Množství 
poděkování a pochvalných dopisů je toho 
důkazem. Děkuji proto touto cestou všem 
zaměstnancům Správy majetku města Chro-
pyně i města Chropyně za dobře odvedenou 
práci. Vám všem, kteří se znovu chystáte 
na koupaliště, přeji hodně krásných zážitků 
a sluníčka.        – Ing. Radovan Macháček, 

starosta města Chropyně –

dokončení ze str. 1

Z jednání rady města

Koupaliště otevřeme 
již v květnu

Rada města na svých jednáních v ob-
dobí od 21. března 2009 do 14. dubna 
2009 mimo jiné:
• schválila organizování veřejné služby 

ve městě Chropyně s platností od 1. červ-
na 2009,

• vyjádřila souhlas s úplnou uzavírkou silni-
ce číslo II/436 v místě železničního přejez-
du mezi obcemi Kojetín – Chropyně dne 
5. května 2009 v době od 6 do 18 hodin 
z důvodu opravy železničního přejezdu,

• jmenovala s platností od 2. dubna 2009 
do funkce ředitelky Správy majetku města 
Chropyně, p. o., Bc. Věru Sigmundovou 
a náhradníkem určila Ing. Petra Vranu,

• vzala na vědomí informaci Správy ma-
jetku města Chropyně, p. o., o registraci 
této organizace jako plátce DPH od data 
1. duben 2009.        – Ing. Jiří Rosecký –

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 
25. března 2009 mimo jiné:
• schválilo připojení města Chropyně k me-

zinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
spočívající ve vyvěšování tibetské vlajky 
na budově úřadu vždy 10. března při pří-
ležitosti výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci Tibetu,

• vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní 
situaci ve služební obvodě Obvodního 
oddě-lení Policie České republiky Hulín 
v teritoriu města Chropyně a části Ple-
šovec za rok 2008 a Zprávu o činnosti 
Komise k projednávání přestupků města 
Chropyně za rok 2008,

• schválilo prodej městských bytů, a to 8 jed-
notek v domě čp. 163 v ulici Komenského 
a 5 jednotek v domě čp. 654 v ulici Tyršo-
va v celkové hodnotě 3.273.204 Kč, dále 
schválilo prodej uvolněné bytové jednot-
ky v domě čp. 561 v ulici Díly za cenu 
1.050.000 Kč,

• schválilo zpětné odkoupení pozem-
ků od firmy KAMAX – METAL, s. r. o., 
se sídlem Havlíčkova 3057 Kroměříž, 
IČ: 263 06 620, za cenu 285.400 Kč,

• schválilo Výroční zprávu Správy majet-
ku města Chropyně, p. o., za rok 2008 
a vypořádání záporného hospodářského 
výsledku za rok 2008 ve výši 8.011,51 Kč 
pokrytím z rezervního fondu Správy,

• schválilo Výroční zprávu Základní školy 
Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 
2008 a převod hospodářského výsledku 
za rok 2008 ve výši 108.624,22 Kč do 
fondů, a to 76.037 Kč do rezervního fon-
du a 32.587,22 Kč do fondu odměn,

• schválilo Výroční zprávu Mateřské ško-
ly Chropyně, okres Kroměříž, p. o., 
za rok 2008 a převod hospodářského vý-
sledku za rok 2008 ve výši 57.822,40 Kč 
do fondů, a to 40.475,68 Kč do rezerv-

ního fondu a 17.346,72 Kč do fondu 
odměn,

• schválilo Výroční zprávu Zařízení školní-
ho stravování Chropyně, okres Kroměříž, 
p. o., za rok 2008 a převod hospodář-
ského výsledku za rok 2008 ve výši 
48.749,73 Kč do fondů, a to 34.124,81 Kč 
do rezervního fondu a 14.624,92 Kč 
do fondu odměn,

• schválilo Závěrečný účet města Chropyně 
za rok 2008 včetně zprávy auditora,

• schválilo přistoupení města Chropyně jako 
partnera k projektu „Fotovoltaická elektrár-
na Chropyně“, jejíž vybudování je záměrem 
firem Elektra Chropyně, a. s., Chropyně, 
a Energetika Chropyně, a. s., Chropyně, 

• schválilo postup likvidace ztráty v hospoda-
ření Správy majetku města Chropyně, p. o., 
ve výši 789.195,09 Kč tak, aby celková ztrá-
ta byla odepsána nejpozději v roce 2011,

• revokovalo usnesení číslo ZM 9/8/2008 
ze dne 23. dubna 2008, kterým byla schvá-
lena Změna č. 6 Územního plánu sídelního 
útvaru Chropyně – těžba štěrkopísku na lou-
kách Hejtman na pozemku parcelní číslo 
1942/1 v katastrálním území Chropyně,

• schválilo pořízení Změny č. 8 Územního 
plánu sídelního útvaru Chropyně spočívají-
cí ve změně funkčního využití ploch – těž-
ba štěrkopísku v lokalitě Louky Hejtman 
vymezených pozemky parcelní číslo 
1948/1, 1948/2, 1948/3, 1948/4, 1948/5 
a 1948/7 v katastrálním území Chropyně.

                – Ing. Jiří Rosecký –

reklama

Římskokatolická farnost Chropyně 
srdečně zve na besedu: 

Povídání pro nás připravil 
Mgr. Pavel Motyčka 

z Kroměříže a jste na něj zváni 
v neděli 10. května v 17 hodin. 
Uskuteční se ve společenské místnosti na faře v Chropyni.

Pěší pouť Pěší pouť 
do Santiago de Compostella. do Santiago de Compostella. 
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Kácení stromů

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

Nám. Svobody 55, 768 11 Chropyně

Tel/fax: 573 338011, GSM: 608 709517

Každý občan, který se procházel koncem března městem a alespoň trochu sledoval, 
co se kde děje, si mohl všimnout, že bylo vykáceno několik stromů. Zde se můžete podívat 
na několik fotek, které vypovídají o tom, že tyto stromy nebyly v žádném případě káceny 
bezdůvodně, ale že jejich zdravotní stav byl více než špatný.                            – Redakce –
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I přes existenci sběrného dvora je Chropyně smetištěm
V loňském roce byl vybudován a do pro-

vozu uveden Sběrný dvůr. I když spousta 
občanů jeho služby využívá a odváží do něj 
veškerý odpad, najdou se spoluobčané, kteří 
nejsou schopni jeho výhody využít a pořád 
po nich musí někdo uklízet. 

Takové občany bychom rádi prostřednic-
tvím Zpravodaje požádali, aby si uvědomili, 
že předměty vzniklé z různých rekonstrukcí 
či obnov domácího vybavení nepatří k po-
pelnicím, ale právě do Sběrného dvora. 
A pokud chcete využít k odvozu pracovníky 
Správy majetku města Chropyně, pak je sluš-
ností zavolat a službu si objednat. 

Následující fotografie byly pořízeny 
u Sběrného dvora, kde někdo nerespekto-
val otevírací dobu, dále v ulicích Moravská, 
J. Fučíka, Tyršova, Pazderna, nám. Svobody 
a v Plešovci.

– pracovníci SMM –
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Seznamujeme Vás s Městským úřadem v Chropyni
V tomto čísle chropyňského Zpravodaje 

bych Vás chtěla podrobněji seznámit s čin-
ností Odboru sociálních věcí Městského úřa-
du v Chropyni.

Na tomto jmenovaném odboru pracují 
jako samostatné odborné referentky - Dana 
Kunčarová, Anna Sanislová, Ivana Zlámalová 
a vedoucí odboru – Lenka Horáková. 

Pracovnice sociálního odboru vykoná-
vají základní informační a poradenskou čin-
nost (osobně na úřadě, telefonicky) z roz-
sáhlé oblasti sociálního zabezpečení, a po-
kud se na ně obrátí občan s nějakým pro-
blémem z této oblasti, pomáhají mu samy 
s jeho řešením nebo mu poradí, která jiná 
instituci je kompetentní se jeho problémem 
zabývat.

Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2007 
platí dva nové zákony, a to zákon o život-
ním a existenčním minimu a zákon o pomoci 
v hmotné nouzi, došlo k zásadním změnám 
v systému vyhodnocování dřívějších dávek 
sociální péče (dávek sociální potřebnosti). 
Ty byly nahrazeny novými dávkami pomo-
ci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, 
doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá 
pomoc. Na první pohled to zní velmi jedno-
duše, a proto bych na vysvětlenou vyjmeno-
vala zlomek zásadních činností, které s těmi-
to dávkami souvisí. 

Správním obvodem v přenesené působ-
nosti, kde je zabezpečována agenda dávek 
pomoci v hmotné nouzi, jsou obce Chropy-
ně, Kyselovice, Záříčí, Žalkovice.

Každá pracovnice sociálního odboru pra-
cuje jako dávkový specialista hmotné nouze 

a zároveň jako sociální pracovník. Obě tyto 
funkce jsou sloučeny.

Sepisuje s občanem žádost o dávku, na-
vštěvuje žadatele v jeho bydlišti, na základě 
všech potřebných podkladů vypracovává 
ve správním řízení návrh rozhodnutí, zabez-
pečuje výplatu dávek, průběžně kontroluje 
plnění podmínek pro další vyplácení, sepisuje 
s klienty protokoly z ústních jednání. Velkou 
část pracovních aktivit zabírají administrativ-
ní práce, s novým a náročnějším systémem 
poskytování dávek hmotné nouze se zvýšila 
i náročnost a rozsah a četnost individuální 
práce s jednotlivými klienty, kteří na sociální 
odbor docházejí.

Činnost každé pracovnice zahrnuje do-
hlížecí, ochranné, výchovné aj. prvky, závis-
lé také na struktuře klientely. Musí se také 
vyrovnat s růstem požadavků na poraden-
sko-diagnostickou činnost. Práce vyžaduje 
mnohdy velmi náročné komunikační doved-
nosti a stresovou zátěž. 

V rozsahu své pravomoci vydává písemná 
sdělení pro potřeby soudů, policie a okresní-
ho zastupitelství. 

Všechny pracovnice zpracovávají žádos-
ti o dávky pomoci v hmotné nouzi v novém 
celostátním počítačovém systému OKnou-
ze, který byl pro tyto nové dávky vytvo-
řen a také umožňuje elektronicky získávat 
a ověřovat potřebné údaje s připojením 
na jiné státní institucemi, jako je např. 
úřad práce a česká správa sociálního zabez-
pečení.

Podílí se na komunitním plánování sociál-
ních služeb ve městě Chropyni a také na or-

ganizaci akcí pořádaných zejména pro starší 
občany - veřejná setkání, besídky pro obyva-
tele DPS apod. 

Nyní již jmenovitě k pracovním povinnos-
tem jednotlivých pracovníků odboru:

Dana Kunčarová – pracuje jako dávkový 
specialista hmotné nouze a zároveň sociální 
pracovník. Její hlavní pracovní náplní je po-
suzování žádostí o dávky pomoci v hmotné 
nouzi, elektronické zpracování měsíčních vý-
plat a vedení jejich písemné evidence, dále 
zastupuje matrikářku při konání svatebních 
obřadů a vítání občánků. 

Anna Sanislová - pracuje jako dávkový 
specialista hmotné nouze a zároveň sociální 
pracovník. Její hlavní pracovní náplní je po-
suzování žádostí o dávky pomoci v hmotné 
nouzi. Od 1. ledna 2008 vyřizuje agendu so-
ciálně-právní ochrany dětí pro obce Chropy-
ně, Kyselovice, Záříčí a Žalkovice dle zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochra-
ně dětí ve znění pozdějších předpisů, kte-
rý ukládá úkoly obci jak v samostatné, 
tak i v přenesené působnosti. 

Ivana Zlámalová – pracuje jako dávkový 
specialista hmotné nouze a zároveň sociální 
pracovník. Hlavní pracovní náplní je posuzo-
vání žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi. 
Zastupuje vedoucí odboru v době její nepří-
tomnosti. Dále vede evidenci žádostí o byty 
v Domech s pečovatelskou službou, provádí 
jejich aktualizaci, vydává rozhodnutí o usta-
novení jiného příjemce důchodu, provádí 
vidimaci a legalizaci, tj. ověřování pravosti 
podpisů a listin. 

Lenka Horáková – vykonává funkci ve-
doucí odboru. Zajišťuje a zodpovídá za zpra-
cování agendy – pomoc v hmotné nouzi, 
zodpovídá za účelné využití finančních pro-
středků určených na sociální dávky, vykonává 
jménem města funkci veřejného opatrovníka 
nesvéprávným občanům podle rozhodnutí 
soudu, zajišťuje a zodpovídá za výkaznictví 
a statistiku, archivaci sociální agendy, meto-
dicky a organizačně řídí činnost Pečovatelské 
služby Chropyně, organizační složky města, 
vede spisovou agendu týkající se sepisování 
žádostí o poskytování pečovatelské služby, 
uzavírá písemné smlouvy, provádí sociální še-
tření v domácnosti klientů, provádí měsíční 
vyúčtování péče, zabezpečuje dotační říze-
ní a řádnou registraci sociální služby, podílí 
se na tvorbě standardů kvality pečovatelské 
služby Chropyně a na rozvoji sociálních slu-
žeb ve městě.

Zabezpečuje agendu poskytování příspěv-
ků na volnočasové aktivity dětí a mládeže 
ve městě Chropyně, rozdělování a eviden-
ci příspěvků dalším nestátním a neziskovým 
organizacím z rozpočtu města, zabezpečuje 
akce v rámci programu Zdravé město – Den 
zdraví, vitamíny pro děti MŠ apod. Plní dal-
ší úkoly vyplývající v samostatné působnosti 
z usnesení rady města v oblasti sociální péče.

– Lenka Horáková, vedoucí OSV –

Dne 15. dubna 2009 byl uveden do provozu Správy majetku města Chropyně,
 p. o., nový traktor značky Zetor.

Nový traktor na Správu majetku města
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Veřejná služba
Zákon č. 382/2008 Sb., kterým se mění 

zákon o zaměstnanosti a s tím souvisejí 
i změny zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpi-
sů, který vstoupil v platnost 1. ledna 2009, 
umožňuje obcím zřídit institut veřejné služ-
by. Tento nový institut „veřejná služba“ byl 
do systému pomoci v hmotné nouzi zaveden 
k rozšíření možnosti pracovních dovedností 
u osob setrvávajících ve stavu hmotné nou-
ze. Veřejnou službou, která je vykonávána 
těmito osobami na základě písemné dohody, 
je možné zabezpečovat pomoc v záležitos-
tech, které jsou konány ve prospěch obce 
a jejích občanů. Jde zejména o zlepšování 
životního prostředí v obci, udržování čistoty 

ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc 
v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. 

Pro upuštění od krácení dávek hmotné 
nouze bude nutné vykonat veřejnou službu 
nejméně 20 hodin za kalendářní měsíc. V pří-
padě vykonání v rozsahu 30 hodin náleží pří-
jemci k zachování výše dávek také bonusové 
zvýhodnění. Pokud nebudou aktivity zazna-
menány, poklesne dávka pomoci v hmotné 
nouzi - příspěvek na živobytí - až na hrani-
ci existenčního minima, které je v současné 
době pro jednu dospělou osobu 2.020 Kč.

Město Chropyně se připravuje uvést v čin-
nost institut veřejné služby od června letoš-
ního roku prostřednictvím své příspěvkové 
organizace Správy majetku města Chropyně. 

Jelikož možnosti města jsou omezené, bude 
činnost zajištěna maximálně pro 4 klienty 
odboru sociálních věcí, kteří budou pracovat 
ve čtyřhodinových blocích během jednoho 
kalendářního měsíce, v pracovní dny pondě-
lí – pátek, tudíž bude možné takto zaměst-
nat maximálně 16 lidí za měsíc. Nejčastějšími 
pracemi budou jednoduché úklidové práce 
ve městě, sběr odpadků apod. Bude plně 
na přístupu klientů odboru sociálních věcí, 
zda možnosti zavedení institutu veřejné služ-
by využijí či nikoliv. Klienti pobírající dávky 
hmotné nouzi budou podrobněji taktéž in-
formováni pracovnicemi odboru sociálních 
věcí MěÚ Chropyně.

– Lenka Horáková, vedoucí OSV –

Výstavba cyklostezky Chropyně – Plešovec je zahájena
V měsíci březnu byla zahájena výstavba cyklostezky Chropyně – 

Plešovec. Tento projekt je financován z dotace  Regionálního ope-
račního programu regionu soudržnosti Střední Morava a z prostředků 
rozpočtu města. Chropyně. Dodavatelem stavební části je firma Con-
tunix, spol. s r. o., Kroměříž.

Cyklostezka bude občanům sloužit již v prázdninových měsících.
– N. Šoborová –
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Kapitola VII – František Kašper, varhaník 
a ředitel kůru kostela sv. Jiljí (4. část)

Zůstává skutečností, že farář Jan Vévoda 
patřil v poválečné době vedle starosty obce 
Chropyně Antonína Homolíka k významným 
osobám v obci. S jeho jménem je spojena řada 
aktivit, jimiž výrazně přispěl k povznesení kul-
turní a hospodářské úrovně Chropyně a je-
jích obyvatel. Regionální časopis Pozorovatel 
při příležitosti Vévodových šedesátin napsal, 
že „… pevná vůle učinila P. Vévodu průkopní-
kem velkých cílů a ušlechtilých snah“. Podrob-
něji o jeho životě píše Zd. Fišer: Kapitoly z dě-
jin Chropyně V., 1997, s. 85-95. Také novější 
publikace autorů H. Sadykové a K. Machalíka: 
Historie a současnost města Chropyně, 2008, 
s. 78, přináší výčet všech jeho činností v oblasti 
duchovního a veřejného života v Chropyni.

P. Jan Vévoda, rodák z Bystřice pod Hos-
týnem, přišel do Chropyně v roce 1899. Jako 
výpomocný kněz, kooperátor či kaplan, byl 
podřízen faráři Josefu Doleželovi. V roce 1914 
jej P. Vévoda v uvedené funkci vystřídal. 
Na místě faráře působil až do své smrti. Zemřel 
17. prosince 1955 ve věku 84 let a je pochován 
na místním hřbitově.

P. Vévodu jsem blížeji poznal prostřednic-
tvím ředitele kůru F. Kašpera, který mne v době 
mé docházky do měšťanské školy zasvěcoval 
do tajů varhanní hry na chropyňském kůru. Ob-
čas jsem za dozoru F. Kašpera hrával na neděl-
ních bohoslužbách a květnových večerních po-
božnostech. P. Vévoda sledoval moje hudební 
výkony s porozuměním a tolerancí snad ve víře, 
že jednou převezmu po F. Kašperovi místo 
varhaníka chropyňském kůru, což se nestalo. 

Můj hudební život se ubíral jiným směrem. 
O tom však napíši později.

Mohu zde uvést, že P. Vévoda byl ve svých 
60. a 70. letech velmi aktivní osobností. 
Byl ctitelem i znalcem chrámové hudby a živě 
se zajímal o skladby, které budou provedeny 
na chropyňském kůru. Měl v oblibě figurální 
hudbu (zpěv s orchestrem), která dávala ob-
řadům vznešenost a přitažlivost, což se proje-
vilo i v četné účasti věřících na bohoslužbách. 
Ochotně přispíval finančními částkami na úh-
radu pozvaných muzikantů, kteří účinkovali 
s chrámovým sborem. Také zpěváky i muzi-
kanty zval na malé pohoštění na svoji faru. 
Středem pozornosti farníků se stala při boho-
službách jeho kázání. Postupně jsem si uvědo-
moval, jakou měla myšlenkovou hloubku. Opíral 
se o znalost světského i duchovního života, 
o historii, kterou poznával při svých cestách 
do jiných zemí. Pověstnými se staly jeho četné 
citoslovce „tedy-tedy-tedy“, kterými prokládal 
svá, mnohdy kritická, kázání.

Připomínám si velmi rád svátek Božího těla 
(Corporis Christi) svěcený po Nejsvětější Troji-
ci, který v Chropyni probíhal za početné účasti 
farníků z Chropyně a z okolních přifařených 
obcí. Za vyzvánění zvonů se velký průvod řadil 
před kostelem, s dechovou kapelou a zpěvem 
obešel celý obvod náměstí – s několika zastáv-
kami – a vrátil se zpět do kostela. Pro mnohé 
to byl velký zážitek.

Obdobným svátkem pro celou chropyňskou 
obec byly hody, nejdůležitější místní slavnost, 
pořádaná k poctě světce sv. Jiljí, jemuž je místní 
kostel zasvěcen.

– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –

David Frkal opět bodoval v Hongkongu
I v letošním roce vyhrál soutěž designérů 

v soutěži Design a bag pořádané na veletrhu 
Fashion Access v Hongkongu student ateliéru 
Designu obuvi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
a občan města Chropyně David Frkal. 

David získal toto ocenění podruhé v řadě. 
Tentokrát zvítězil s návrhem dámské kabelky 
inspirované architekturou olympijského stadio-
nu v Pekingu zvaného Ptačí hnízdo. Kabelka má 
vejčité tělo, je vyrobená z přírodní usně a v boč-
ní části je perforována řadou nepravidelných 
trojúhelníků. Otvory jsou podloženy stejným 
materiálem v jasně modrém tónu, čímž kabelka 
dostává atraktivní módní vzhled a výjimečnost. 

David Frkal má za sebou již řadu úspěchů. 
V roce 2007 získal Cenu Jana Pivečky za mo-
del pánské obuvi se sportovním prvkem. V roce 
2008 získal také Cenu Jana Pivečky, tentokrát 
za model dámské boty na extrémním podpatku, 
a cenu v soutěži Design a bag na veletrhu v Hon-
gkongu za model kabelky z broušené kůže. 
Letos tedy přidal další významný úspěch a dle 
vyjádření vedoucího ateliéru Designu obuvi Jana 
Zamazala je na nejlepší cestě stát se skutečnou 
designérskou osobností.

Blahopřejeme a přejeme spoustu dalších 
skvělých nápadů.                              – redakce –

Kapitoly z dějin hudby v Chropyni 
a v hanáckém regionu

foto: zdroj internet

Vážení občané,
chci Vás v následujícím článku informo-

vat o přípravách této celostátní akce, která 
se koná pod záštitou paní Livie Klausové, 
manželky prezidenta České republiky. Usku-
teční se ve 14 městech a Chropyně je jedním 
z nich.

Bambiriáda je příležitostí k setkání s osob-
nostmi společenského, politického i kultur-
ního života. Je jedinečnou příležitostí k oce-
nění práce tisíců dobrovolných pracovníků, 
kteří věnují svůj volný čas dětem a mládeži, 
a k rozšíření spolupráce mezi nimi.

Pořadatelem Bambiriády v Chropyni 
je SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže 
Zlínského kraje. Již nyní musíme ocenit vstříc-
né jednání a celkový  přístup pana starosty 
Ing. Radovana Macháčka, se kterým jsme 
jednali ohledně Bambiriády už na podzim 
2008. Štábu, který pravidelně jedná v Chro-
pyni, je velmi nápomocen pan  místostaros-
ta Ing. Petr Večeřa a pracovníci městského 
úřadu.

Setkali jsme se rovněž s nesmírnou ocho-
tou a iniciativou skupiny místních organizáto-
rů, které vede paní Hana Paňáková, vedoucí 
TOM Kamínek Asociace TOM ČR. 

Zástupci sdružení a organizací, které se po-
dílejí na programu Bambiriády ve dnech 
4.-6. června, svým aktivním přístupem po-
máhají splnit požadavky, které nám stanovila 
Česká rada dětí a mládeže.

Je velmi milé, že zájem o prezentaci svých 
činností projevila řada volnočasových aktivit 
nejen z Chropyně, ale také z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí.

BAMBIRIÁDA bude slavnostně zaháje-
na ve čtvrtek 4. června 2009 ve 14:30.

Pozvaní hosté a zástupci sdružení se pak 
zúčastní vernisáže výstavy dětských prací 
a přijetí u pana starosty.

Vstup na akci je zdarma. 
Všechny Vás srdečně zveme na určitě zajíma-
vý a pestrý program.

– Mgr. Libuše Valentová, 
koordinátor Bambiriády –

BAMBIRIÁDA 2009 
se blíží!

Turistický oddíl Kamínek potřebu-
je na Bambiriádu, která bude v červnu 
v Chropyni, malé skleničky od dětských 
přesnídávek nebo majonéz či tatarek, 
i s víčky, a proto se obrací na čtenáře 
Zpravodaje o výpomoc ve sběru těchto 
skleniček. Sběr bude probíhat každý pá-
tek během května, a to v naší klubovně 
na ulici Komenského, vedle ZUŠ, v době 
od 15:00 do 18:00 hodin. Klubovnu 
máme viditelně označenou. Předem dě-
kujeme za pomoc. 

– Za Kamínek H. Paňáková –
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Velikonoční výstavka
Bylo krásné slunečné odpoledne. Na začátek dubna až neskutečně 

příjemné. Zaparkovala jsem svou starou Felicii před budovami základ-
ní školy na Komenského ulici a obsah kufru i zadních sedadel opatrně 
vyskládala na chodník. Nejistě jsem nahlédla do první krabice, zda-
li mají kuřátka svá peříčka stále ještě načechraná a zda jsou křehké 
kraslice celé. 

„Evi, pomůžeš mi?“ kolegyně se objevila jako na zavolanou. Vyšly 
jsme po schodech pavilonové přístavby a vešly do prosluněné třídy, kde 
panovala tvořivá nálada: tady někdo připevňoval kytici jarních květů 
z papíru, tam pan učitel přibíjel velké barevné vajíčko na stěnu, pod 
okny skládala děvčata zajíčky a vedle nich rovnaly paní učitelky kuřátka 
z bambulek. Všechny ruce pomáhaly, dětí i dospělých, a když nepřišla 
pomoc rukou, tak alespoň radou… Po několika hodinách byla výstavka 

Počasí nám opět přálo a celou cestu z budovy na Fučíkově ulici 
jsme „připravovali a oslavovali Velikonoce“: jak budou maminky zdo-
bit byt, jakou koledou se chlapci pochlubí, až půjdou s pomlázkou 
za děvčaty, s jakou říkankou se chlubí tatínkové, co dobrého na zub 
se v rodinách podává, kdo navštíví slavnostní mši, jaké jsou velikonoč-
ní zvyky a tradice.

Když děti vystupovaly po schodech nahoru, zaznamenala jsem je-
jich zvláštní vzrušení.

„Paní učitelko, tady jsme chodili do první třídy!“ „A tady jsme 
měli šatny.“ „A na koberci polštářky, když nám paní učitelka četla, 
tak jsme si na ně lehli.“ „A trochu jsme zlobili, za tou tabulí je Marti-
nův papuč!“

V duchu jsem se usmívala. Připomínalo mi to srazy abiturientů. 

Možná, že také v některých minulých dnech přišli, potěšili se a in-
spirovali výstavkou, ale zároveň i zavzpomínali, na školním nádvoří 
se porozhlédli… „Tak, děti, tiše, jen se dívejte, očima i srdíčkem, 
ať se pěkně naladíme na hezké dny,“ připomněla jsem jim. Ale ne-
vydržely neštěbetat, nekomentovat, nesdělovat okamžité pocity 
a nápady. Neměla jsem jim to za zlé, zvlášť, když paní Pospíšilová 
tak zajímavě vyprávěla o technikách zdobení vajíček. 
Rozloučili jsme se a s drobnými dárečky, které přečkaly náročné pu-
tování zase zpět do naší třetí třídy, jsme se spokojeně vraceli. „A kdo 
se nebyl na výstavku podívat, ošidil sám sebe, že jo, paní učitelko?“ 
Tentokrát jsem nemusela odpovídat.                        – M. Blažková –

Základní školy Chropyně s jarní a velikonoční tematikou připravena.
Nasedla jsem do svého vyhřátého auta, stáhla okénko a slyším po-

zvání z městského rozhlasu proplouvající ulicemi a nakukující do oken 
domů: „… základní škola pořádá ve dnech 5. až 8. dubna výstavku 
prací žáků…“ Spiklenecky jsem mrkla na papírového panáka u branky 
školy, který transparentem VÝSTAVKA, držícím v ruce, lákal kolem-
jdoucí ke strávení příjemné čtvrthodinky, a rozjela se domů.

Druhý den jsme se s kolegyněmi dohodly na rozpisu návštěv vý-
stavky, doporučily dětem drobné kapesné na prodejné výrobky tu-
ristického oddílu Kamínek a společně s žáky jsme se těšili na středu, 
protože to byl náš den. 
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Velikonoční dílna v mateřské škole
Dne 2. dubna se rodiče a děti sešli na velikonoční dílně, kde 

si pod vedením pí uč. Evy Štulajterové mohli vyzkoušet pletení 
tradiční pomlázky. Děti si také vyrobily „slepičky" a „rozkvetlou 
travičku" a všichni jsme se příjemně svátečně naladili do jarní po-
hody. Na závěr děti za doprovodu paní učitelky zazpívaly pěknou 
velikonoční písničku. Děkujeme touto cestou paní učitelce za její 
trpělivost a ochotu.

 – Za kolektiv spokojených rodičů Eva Miková –

reklama

Zde mohla být vaše reklamaZde mohla být vaše reklama

Více informací na tel.: 573 500 746
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Soutěžní taneční přehlídka Základních uměleckých škol
Základní umělecká škola Kroměříž může 

být právem hrdá na své žáky z tanečního 
oboru.

Ve čtvrtek 5. března 2009 se konalo 
okresní kolo soutěžní taneční přehlídky ZUŠ, 
kterého se účastnili i žáci našeho tanečního 
oboru pod vedením pí uč. Karly Koutné.

ZUŠ přihlásila do soutěže celkem šest 
choreografií a všechny získaly ocenění poro-
ty. Ocenění byly např. za technické zvládnu-
tí pohybu, čistou techniku pohybu, radostný 
projev a kabaretní show na jevišti. Choreo-
grafie „Poslední tanec“ získala přímý postup 
do krajského kola.

Ani v krajském kole jsme nezůstali poza-
du. Zde porota ohodnotila žáky oceněním 
za jejich spontánní taneční projev. 

V přehlídce naši školu reprezentovala 
také děvčata z Chropyně: Barbora Hošková, 
Karolína Hýsková, Simona Ráblová a Daniela 
Rossmannová. Za choreografii „Vánoční přá-
ní“ získaly diplom za radostný projev a čistou 
techniku pohybu. 

Touto cestou jim chci poděkovat a dou-
fám, že naše malé tanečnice z Chropyně 
je budou svými tanečními výkony brzy ná-
sledovat. 

– vedoucí tanečního oboru 
Karla Koutná –



Zpravodaj města Chropyně květen 2009

- 12 -

Lipenská hvězda
Tak se jmenuje soutěž moder-

ních tanců, která se konala v sobotu 
28.3.2009 v Lipníku nad Bečvou.

 I naše škola, Soukromá ZUŠ 
D-MUSIC, pobočka Chropyně, 
a především taneční oddělení mo-

derních tanců pod vedením Ond-
řeje Bernkopfa a Terezy Stiborko-
vé se rozhodlo této soutěže zú-
častnit. Celkem dvě taneční for-
mace byly žhavým želízkem pro 
získání pěkného umístění. Velká 

a trpělivá příprava i v době jarních 
prázdnit přinesla kýžené ovoce. 
Tanečníci v kategorii 8-12 let ob-
sadili krásné 3. místo. Druhá taneč-
níci formace ve věkové kategorii 
12-15 let obsadila 4. místo. Chtěl 

bych poděkovat všem zúčastněným 
rodičům za zájem a velkou pod-
poru pro soutěžící. Také děkuji všem 
soutěžícím za příkladnou repre-
zentaci školy.     – Ivo Novotný –

 vedoucí pobočky –
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26. března se konal Jarní kon-
cert Soukromé ZUŠ D-MUSIC, 
pobočka Chropyně, v městském 
kulturním středisku. Na progra-
mu se podílely děti z dechového, 
pěveckého, klávesového a ta-
nečního oddělení. Chtěl bych 

Oznámení rodičům!Oznámení rodičům!

Zimo, zimo, táhni pryč…
Ve čtvrtek 26. března vyšel 

z mateřské školy průvod dětí 
s velkou „Morenou“. S písnič-
kami a lidovými říkadly prošel 
ulicemi Chropyně až k Bečvě. 
Tady se všichni rozloučili se zi-

Jaro jsme přivítali 
Jarním koncertem

Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC, 
pobočka Chropyně, nabízí ve snaze pomoci 
zvládnout rodičům svých žáků tíživou finanční
situaci při ztrátě zaměstnání v roce 2009 
na základě podání žádosti 50%-100% slevu 
na školném pro dítě navštěvující SZUŠ. Tato 
sleva se bude týkat období školního roku 
2009/2010. S žádostí či dotazem se můžete 
obracet na vedoucího pobočky, nebo telefo-
nicky na 775 645 045.

všechny účinkující pochválit 
za pečlivou přípravu a velmi vy-
dařené hudební a taneční výko-
ny. Více fotografií můžete zhléd-
nout na www.szuskm.com. 

– Ivo Novotný – 
vedoucí pobočky –

mou a „Morenu“ hodili do vody. 
Připomenutím této staré lidové 
tradice prožili všichni mimořádný 
den.                  

– Děti a učitelky 2. a 4. třídy 
mateřské školy –
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Pionýr - Noc s Andersenem
Dne 2. dubna by oslavil známý spi-

sovatel Hans Christian Andersen své 
narozeniny. Spisovatel, který se prosla-
vil především psaním pohádek. Proto 
se v prvním dubnovém víkendu konala 
v mnoha zemích mezinárodní akce „Noc 
s Andersenem“ pro děti. Letos se této 
akce zúčastnila i naše pionýrská skupina. 
Jelikož můžeme svou klubovnu v areá-
lu ZŠ Chropyně navštěvovat jen v době 
pravidelných schůzek, dohodli jsme se na 
spolupráci na této akci s pionýry z Kro-
měříže, do jejichž kluboven jsme se spo-
lečně s nimi uchýlili. 

Na děti čekala spousta pohádek, sou-
těží, kvízů, her a strom pohádkovník, 
na který postupně přidávaly pohádko-
vé postavičky. Večer jsme se také vydali 
do ulic města, kde jsme navštívili někte-
rá tajemná místa noční Kroměříže, která 
vám ve dne připadnou zcela normální. 
Celý program provázelo předčítání a pro-

Prodám
 zdravý a dobrý med (lipový, akáto-

vý, pastový…), i větší množství. Dále 
mám k prodeji větší výběr koření a také 
bylinkového koření. Informace na tel.: 
739 644 510 pan Josef Zemánek, nebo 
osobně na adrese Moravská 617.

 byt velikosti 2+1 výměnou za byt 1+1. 
Nabídněte. Tel.: 608 151 825

 DB byt 3+1 v Chropyni, koupelna 
po rekonstrukci, plovoucí a korková pod-
laha, zateplený, plastová okna, zaskle-
ná lodžie. Velmi pěkný, cena dohodou. 
Tel.: 733 631 743.

 pěkný byt v Chropyni 3+1 s lodžií, 
v osobním vlastnictví. Cena 980.000 Kč. 
Tel.: 739 043 387 – Pavel.

 dámské horské kolo KENZEL – FITNES 
28, zakoupeno v květnu 2008 v Chropy-
ni (ještě v záruce), málo používané, čer-
vená barva. Původní cena 4.300 Kč, nyní 
2.500 Kč. Tel.: 737 155 436.

 konzumní brambory vhodné i na sad-
bu, cena 5 Kč/kg, jakékoli množství. 
Tel.: 573 333 631 po 19. hodině.

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

Hledám
 pronájem bytu velikosti 2+1 nebo 2+kk 

za rozumnou cenu. Tel.: 603 888 705.

Soukromá i nzerce mítání různých pohádek. Před spaním 
jsme rozsvítili lampiónky, které opět sym-
bolizovaly narozeniny Andersena, který 
je měl jako dítě rád. U spacáků na děti 
ještě čekal kouzelný protistrašidlový čaj 
a pohádka na dobrou noc.

Ráno proběhlo předání pamětních listů 
a vzpomínkových předmětů. Před poled-
nem si pro děti přicházeli rodiče. Všichni 
jsme byli spokojení a těšíme se na příští 
společné akce s Pionýrem.

– Jakub Hrdlička –
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Sluníčko se probudilo…
Milé maminky, 

již nám uplynul nějaký čas, kdy jsme popr-
vé otevřeli naše Mateřské centrum pro rodi-
če s dětmi. Při otevření MC nás navštívil i pan 
starosta našeho města.

Do MC Sluníčko si našla cestu za zábavou 
i odpočinkem spousta rodičů se svými rato-
lestmi a začali jsme zde vytvářet různé pro-
gramy pro děti…

Při Vaší první návštěvě se děťátko stává 
členem a na přivítanou se ,,podepíše” na na-
ši „Stěnu slávy“ otiskem ručiček. Mamin-
ka k otiskům připíše jméno svého dítěte 
a je hotovo!

Teď, už si mohou děti hrát, malovat, lepit 
a maminky mohou tvořit s dětmi nebo jen 
tak odpočívat.

Součástí aktivit pro děti jsou i společné vý-
tvarné práce. Tyto aktivity jsou dobrovolné. 

Při vytváření velikonočních ozdob mi šel 

Liga proti rakovině pořádá ve středu 
13. května 2009 veřejnou sbírku „13. kvě-
tinkový den“ na téma prevence před kolo-
rektálním karcinomem. Pionýrská skupina 
Obránců míru Chropyně bude jako v minu-
lých letech prodávat žlutý kvítek měsíčku lé-
kařského v minimální hodnotě 20 Kč za kví-
tek. V tento den si můžete koupit kvítek 
od našich sběračů ve žlutých tričkách v uli-
cích města Chropyně, v poledne v jídelně 
Fatry, a. s., a žáci o přestávce v prostorách 
Základní školy.

Děkujeme všem za přispění na dobrou věc.
– Marcela Hrdličková –

zrak kolem. Maminky i děti vytvářely pře-
krásná vajíčka a zajíčky, byť jen z papíru. 
Zapojili se úplně všichni, maminky stříhaly 
a děti malovaly. To Vám byla krása.

A jelikož MC Sluníčko má již mnoho ,,čle-
nů”, začali jsme pro děti pořádat narozeni-
nové párty (v měsíci březnu narozeniny osla-
vily: dvojčata Marcelka a Adélka, Michalka, 
Tomášek)

Děti se ,,vyřádily” a dostaly i malé dárečky.

Co připravujeme na květen:
Výlety do přírody
Návštěvu koncertu ke Svátku matek 
- pořádaný panem učitelem Novotným
Jarní bazárek

Vy, které jste na mateřské dovolené 
se svým prvním dítětem, i Vy, které už máte 
malý houf dětiček doma, Vás všechny chce-
me oslovit a nabídnout Vám programy Ma-
teřského centra, které tvoříte s námi!

– Za všechny maminky, Klára –

Český den 
proti rakovině

Jarní bazárek v mateřském centru:Jarní bazárek v mateřském centru:
máte doma oblečení po dětech, kojenecké potřeby, 

kočárky a nebo naopak tyto věci potřebujete? 

Věci na prodej budeme vybírat dne 20.5.2009.

Přijďte k nám dne 25.5.2009.

Abychom předešli problémům a nedopatřením, 

které vznikají při prodeji a následném vydávání neprodaných věcí, 

žádáme maminky, jež se chtějí do prodeje zapojit, 

aby se přišly domluvit na pravidlech prodeje do MC.

POZOR – POZOR !!!
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Zprávičky z turistického oddílu KamínekZZpprráávviiččkkyy zz ttuurriissttiicckkééhhoo ooddddíílluu KKaammíínneekkZZZZZZppppprrrrráááááávvvviiiiiiččččččkkkkkkyyyy zzzz ttttttuuuurrrrriiiiiisssssttttttiiiiiiccccckkkkkkééééééhhhhhhooooo oooooddddddddddddíííííílllllluuuu KKKKKKaaaaammmmmíííííínnnnneeeeekkkkkkZprávičky z turistického oddílu Kamínek
Vítání jara na soutoku řek 
Hané a Moravy v loděnici Hra-
disko

Také letos proběhlo tradiční 
vítání jara, a to poslední sobotu 
v březnu. Sice v pátek po celý 
den pršelo, tak jsme si mysleli, 
že snad nikdo nepřijde, ale so-
botní ráno nás mile překvapilo. 

Sluníčko se na nás usmívalo, 
tak přece jenom kolem deváté 
hodiny se začali účastníci pocho-
du scházet na náměstí Svobody 
u spořitelny. Po deváté hodině 
jsme se vydali všichni to jaro uví-
tati. 

Naši vedoucí a instruktoři 
nám po cestě nachystali různé 
soutěže, to aby dětem i do-
spělým cesta lépe ubíhala. Děti 
si pak skládaly obrázky, pozná-
valy různé věci, dělaly stonožku, 
při které si zazpívaly a zahopsaly 
„Kudrnatou Káču“. Také písnič-
kou jsme jaro přivolávali a světe 
div se, sotva jsme ji dozpívali, 
hned se včelky u nás objevily. 
V cíli na nás čekal plápolající 

Velikonoční výstava
Také letos se aktivně i náš Kamí-

nek zúčastnil Velikonoční výstavy, 
která letos proběhla v Chropyni 
5. až 8. dubna, a to v ZŠ Komen-
ského. Na výstavě byly k vidění 
jednak pěkné práce dětí ze školy, 
kroužků, jednak i ruční práce do-
spělých. Mohli jste zde spatřit růz-
né druhy kraslic krásně zdobených, 
věnečků, obháčkovaných vajíček, 

ohýnek, na kterém jsme si opek-
li buřty, to abychom se posilnili 
na zpáteční cestu. 

Také si tam děti zaházely 
na dráčka a zkusily si kolika hody 
shodí plechovkovou pyramidu. 

Pak jsme se vydali na zpáteční 
cestu. Vítání jara se vydařilo, slu-
níčko nám pěkně svítilo a hřálo, 
i když trochu větřík pofukoval. 
Všichni jsme došli zdárně zpět 
do Chropyně. Co nás ale na ces-
tě dost vyděsilo, byl nepořádek 
kolem lesní cesty, a kdyby jenom 
to. Kousek opodál tam ležel 
krásný Dalmatin, ale už bez ži-
vota, kterého tam někdo zřejmě 
pohodil. Byl to smutný pohled. 

Každý by si měl uvědomit, 
že my lidé jsme na tomto světě 
jen krátce, jen na takové návště-
vě, a proto bychom si měli vše-
ho, co nám naše země a příroda 
poskytuje a dává, vážit a chránit 
to a ne ničit!. Snad si to jednou 
uvědomí i ti, co nám tu přírodu 
takhle ničí. Přece všude jsou sběr-
né dvory na takové harampádí.

paličkovaných věcí a různé veliko-
noční ozdoby. Pěkné poděkování 
si zaslouží paní učitelky, co udělaly 
překrásné aranžmá této výstavy, 
a především pí Pospíšilová, která 
je každoročně duší výstavy. 

Moc Vám všichni děkujeme 
za příjemné velikonoční prostředí 
na této výstavě. 
– Za turistický oddíl Kamínek, 

Hana Paňáková –
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Jarní kolo ligy v Mikulově

Před zápasem se netrénuje! Tak zní heslo. 
A my jsme jej tentokráte porušili. Den před 
ligou jsme měli trénink. Bylo potřeba natréno-
vat střely, rozchytat brankáře a připravit naše 
dva nováčky.

Je sobota 28. března. Osobním vlakem 
se dopravujeme do Mikulova. Cestou přemýš-
lím, jaké válečné pomalování dnes zvolíme. 
Tu se probouzí Kuba, náš fantastický brankář, 
a povídá: „Co třeba křivku EKG?“ „Ok,“ od-
povíme sborově. 

Svítí sluníčko, je hezky, ale to už píská roz-
hodčí k zahájení zápasu. Ani jsme se nestihli 
zahřát a rozcvičit. Soupeřem jsou Eagles z Kro-
měříže. Tohle musíme vyhrát!

Hvízd! A už se meleme a pereme o tenisák. 
Jde poznat, že Kroměříž je na nás opravdu při-
pravená. Šup, gól. Už vedeme. Míčky nám lí-
tají nepřesně a všechny mé střely jsou nad brá-
nu. Teď nám zase střelil fíka soupeř. Jak tenhle 
zápas dopadne? Ale teď mám míč a prokličko-
vávám mezi dvěma hráči. Nebudu dále risko-
vat. Nejvyšší čas, abych vystřelil. Prásk! Je tam. 
Rozhodčí si znamená: „ Čtrnáctka dala gól.“ 
Střídám. Sleduju hru a hráči běhají sem a tam. 
Jednou dáváme branku my, tu zase některý 
z Eagles. Jo, teď máme o dva banány navrch. 

„Jen to udržte, jen to udržte!“ křičím na naši 
obranu. Dvě a půl minuty do konce a dostá-
váme zásah do sítě. „Ještě chvíli,“ modlím se. 
Písk! Je po zápase. Hra s naším velkým rivalem 
končí 6:5 v náš prospěch.

Studuji hru dalšího soka, ale nekoukám 
na cestu. Mé obočí potkává ocelovou tyč. Bo-
lest a krev se mi řine z rány. Když se vracím 
z pohotovosti, kde mi bylo oznámeno, že dnes 
už nenastoupím, zrovna začínáme hrát s praž-
skými dívkami, Holbami.

Probouzí se ve mně trenér a křičím na své 
spoluhráče. Neřídím hru z pozice obránce, 
ale z pozice, odkud vidím daleko lépe. A jak tak 
pořád křičím, jak má kdo hrát a kde má kdo stát, 
přicházím o hlas. Zní píšťalka a je po zápase. Dva-
náct pro Holby a deset pro Broncho. Ač měl sou-
peř značně navrch, drželi jsme se ho jako klíště.

Chvíle pauzy a oddechu a jdu sledovat další 
zápas. Tentokráte s Osto6 z Mikulova. Rozhoz 
a jedem. Ať zkoušíme, co zkoušíme, Mikulov 
si s námi hraje. Jeho přihrávky jsou přesněj-
ší a střely rovněž. Říkám nám o tajm a dá-
vám týmu rady a naděje. Nepomáhá. Nedaří 
se nám střelit další gól. Jsme unaveni a jde 
to znát. Zápas končí 9:2 pro soupeře.   

– Adam Krajčovič –

Klub českých turistů
Klub českých turistů vede členy i veřej-

nost k ochraně přírody a jejímu šetrnému po-
znávání. Nabízí program obyvatelům všech 
věkových kategorií: mládež, junioři, rodiny 
s dětmi, senioři, zdravotně handicapovaní. 
V oblasti Valašsko-Chřiby připravujeme 
v květnu:

2. května Pochod osvobození „Me-
moriál br. Vojáčka“

 km 12, 15, 20, 27; start: Vlaš-
ské Klobouky – sokolovna, 
7:00-8:00; cíl: chata Požár 
do 15:00; info: Jaroslav Šano-
vec, tel.: 732 256 463

8. května Světový den chůze – odpo-
lední vycházka kolem Chro-
pyně

 km 4-5; start u hřiště na ulici 
Komenského v 15:30; info: 
Hana Paňáková, Jaroslava 
Pospíšilová

16. května Makyta
 km: 20; start: Francova Lho-

ta, střed obce, 8:00-8:30; cíl: 
Francova Lhota – U Hrnčířů 
do 16:00; info: Karel Suchá-
ček, tel.: 737 447 588

23. května Vrcholy Beskyd – Lysá hora
 start libovolný, cíl: Lysá hora 

9:00-15:00

30. května 85 let chaty na Bunči
 km 8; start: chata Bunč, 

cíl: Kamínka, Roštín; info: 
Ing. Oldřich Pavlíček, 
tel.: 573 341 786

4. června Oblastní cyklosraz turistů – 
Hostýnské vrchy

 info: Monika Machová, 
tel.: 604 525 946

Další informace hledejte ve vývěsní skříňce 
KČT u prodejny Albert.

– Jar. Pospíšilová –

reklama



Zpravodaj města Chropyně květen 2009

- 18 -

To jsme si zase jednou užili světa!
Cumiana – menší městečko vzdálené 

necelých 10 km od Turína, města známého 
téměř každému Čechovi díky Pavlu Ne-
dvědovi a jeho působení ve slavné „Staré 
dámě“. Ale také krásné nové městečko 
v podhůří alpských velikánů s nezapome-
nutelnou přívětivostí místních obyvatel! 
V tamní nové sportovní hale se v neděli 
5. dubna 2009 odehrál další děj naší „me-
zinárodní“ mise v teamgymových závodech 
– 3. CUMIANA TEAMGYM CUP.

V pátek večer jsme vyjeli super auto-
busem s ještě skvělejšími řidiči společnosti 
Krodos, a. s., na náš výlet do Itálie. Cestou 
jsme se „vyspali“, nebo jsme se o to ales-
poň pokusili. 

V sobotu jsme pak navštívili turisty vy-
hledávané krásné město Verona – dějiště 
Shakespearovy tragedie Romeo a Julie. Prošli 
jsme nejznámější část města, náměstí „Piazza 
Bra“, kde se nachází amfiteátr, až k Juliině 
hrobce a zhlédli nedaleký „Casa di Giulietta“ 
– Juliin dům s pověstným balkónem. 

Pokračovali jsme dále k asi 30 km 
od něj ležícímu Gardskému jezeru. Krásné 
přírodní scenérie byly příjemnou přestáv-
kou před další dlouhou cestou do našeho 
cíle – Cumiany. Naši velmi příjemní a usmě-
vaví hostitelé nás mile přivítali a ubytovali 
nás v budově sympatických záchranářů, 
takže jsme měli jistotu, že se nám nemů-
že nic stát. Prohlédli jsme si městečko, 
sportovní halu, trošku venku zablbli a šup 
do spacáčků. Druhý den nás totiž čekal 
teamgymový závod.

Moc štěstí jsme v něm neměli. Nejspíš 
to bylo tím, že jsme si, tak jako vítězní 
Rakušané, nepřivezli svoji národní vlaj-
ku.  Příště bychom už takovou důležitou 
věc zapomenout neměli! Starší družstvo 
mělo sice nejvyšší obtížnost na trampolíně 
ze všech, ale doskok byl velmi měkký a pří-
šerně malý, takže se jim „povedly“ hned tři 
pády v první řadě a malé na tom byly cel-
kem podobně. Na akrobě se shodně ma-
lým i velkým podařilo jedno salto s dosko-
kem na zadek a ještě nějaké menší chybky, 
a tak jsme doufali, že by to mohly zachrá-
nit podiovky. Ač je nám u nás vytýkáno 
špatné provedení, museli jsme konstato-
vat, že naše skladby byly nejvypilovanější 
ze všech, snad jen s výjimkou rakouského 
Dornbirnu. Bohužel Italové zřejmě hodnotí 
něco úplně jiného, a tak se naše starší gym-
nastky musely spokojit se čtvrtým místem 
s minimálním bodovým rozdílem na třetí 
a mladší získaly pohár za třetí místo. Před 
samotným závodem musely ještě trenérky 
narychlo upravovat některé prvky na ak-
robě, protože v mládežnických kategoriích 
si národní svazy mohou pravidla stanovit 
trochu odlišně. Což byl také v tomto zá-
vodě náš další handicap, který nás snad 
už příště nezaskočí!

Všechny závodnice ale dostaly krásné 
pamětní medaile a jistě si odnesly nezapo-
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menutelný zážitek ze závodů a  slavnost-
ního vyhlášení. Atmosféra ve sportovní 
hale byla vynikající a Italové nám fandili, 
jako bychom byli nedaleký Juventus Turín. 
Italští fanoušci nám „uštědřili lekci“ nejen 
v povzbuzování, ale předvedli nám i svou 
hrdost. Když se při státní hymně halou roz-
léhal téměř sborový zpěv „Italia, Italia…“, 
běhal místy až mráz po zádech.

Naše holky šly posléze zklamání roz-
chodit do ulic potemnělého podhorského 
městečka a vrátily se plné zážitků z družby 
s místními borci. Spát jsme šli pozdě, a tak 
se nám moc vstávat v šest ráno nechtělo, 
ale protože jsme před sebou měli ještě další 
cíl – Benátky, nedalo se nic jiného dělat.

Dospali jsme to ještě trošku při sledo-
vání autobusového videa. Z přístaviště 
Punta Sabioni nás motorová loď spolu 
se skupinkou Litevců zavezla do přístavu 
poblíž náměstí Sv. Marka, na němž se na-
chází mnoho historických paláců, bazilika 
či zvonice. Prošli jsme část nádherného 
historického města, které se rozprostírá 
na 118 ostrovech, spojených 400 mosty, 
a prohlédli jsme si jej i z výšky věže, na kterou 
jsme vyjeli výtahem. Líbili se nám gondoly 
a na nich gondoliéři, holubi, stánky, ob-
chůdky, mosty, lodě všech velikostí, archi-
tektura, ale pubošky byly celou dobu pro-
tivné, protože v ulicích zahlédly reklamu 
na předmět jejich touhy – „Mekáč“. Tuto 
jejich úchylku jsme nakonec museli uspo-
kojit, a tak byly konečně v klidu, zvláště 
když po diskusi s velmi tmavými prodej-
ci všeho možného v přístavu nastoupily 
na loď opět s našimi známými Litevci a za-
čaly se s nimi družit. To se jim pak nechtělo 
ani vystupovat a odjet domů. Cesta zpět 
pak proběhla celkem hladce až na konsta-
tování řidičů, že s malými není žádný pro-
blém a že všechen binec dělají jen velké. 
No, my víme, že mají pravdu, ale doufá-
me, že se to usadí…

Na závěr bychom chtěli poděkovat naší 
předsedkyni Marcele, která si zájezd vzala 
„pod křídlo“, a celá organizace včetně su-
plování průvodce se jí povedla na jedničku 
s hvězdičkou. Zásluhu na tom má hlavně 
pan Formánek z CK Marion – tour, kte-
rý nám cestu naplánoval, přichystal mapy, 
průvodce a nezištně poskytl cenné rady 
a informace. Velký dík patří městu Chro-
pyně, bez jehož finančního příspěvku 
by se nám celý zájezd podařil uskuteč-
nit jen s velkými obtížemi. I tak se mladší 
družstvo muselo obejít bez dvou členek, 
protože je maminky nepustily. Kdyby mu-
sely zaplatit dvakrát tolik, odpadly by nej-
spíš i další gymnastky. A to by byla škoda 
– přijít o velmi cennou zkušenost. 

Věříme, že jsme naše město a oddíl 
TJ Chropyně reprezentovali důstojně a při-
spěli k propagaci nejen naší gymnastiky 
v zahraničí.

– MZ –

To jsme si zase jednou užili světa!
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Florbal na Základní škole v Chropyni
V pátek 27. března se uskutečnil již 6. ročník turnaje o přeborníka 

základní školy ve florbale. Soutěže se zúčastnilo celkem šest pětičlen-
ných družstev ve dvou kvalifikačních skupinách. Do čtyřčlenného fi-
nále, v němž se hrálo systémem každý s každým, se probojovala  druž-
stva tříd 8.A, 8.B, 9.A a 9.B.

Celý turnaj probíhal v bouřlivé atmosféře, ale v duchu fair play. 
Suverénním vítězem  se nakonec stalo družstvo třídy 9.A ve složení 
Jiří Flora(c), Stanislav Vávra, Ladislav Patrman, Jaroslav Horák a gól-
man Martin Němec.

Doufejme, že plánovaná výstavba sportovní haly v Chropyni nezů-
stane pouze na papíře a florbal se zařadí, vedle fotbalu, mezi populár-
ní sporty v Chropyni.                                   – Mgr. Vojtěch Kroupa –
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Vítání nových občánků našeho města

Patrik Loučka– Dagmar Zapletalová, matrikářka – nar. 21.09.2008 Leontýna Švecová

Lukáš Patermann

Petr Hrabal

nar. 21.12.2008

nar. 03.01.2009

Zoe Kalinová

Michael Lukeš

nar. 25.12.2008

nar. 06.01.2009

Petr Vícha

Radek Nepeřil

nar. 02.01.2009

nar. 17.12.2008

nar. 26.01.2009

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  
28. března přivítány tyto děti:

uzávěrka Zpravodaje 

červen 2009

je 10.5.2009 do 12:00 hod.
najdete na 

archiv Zpravodaje města Chropyně

www.muchropyne.cz
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Blahopřání

Vzpomínáme

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel – 

Dne 3. května 2009 jsme si připo-
menuli 12. výročí úmrtí našeho ta-

tínka a dědečka pana 

Aloise Kunčara 

a zároveň dne 28. května 2009 také 2. výročí 
úmrtí jeho syna pana 

Františka Kunčara. 

Vzpomíná rodina.

Dne 4. května 2009 uplynuly 4 roky od úmr-
tí paní 

Jaroslavy Otevřelové. 

S láskou a úctou vzpomíná syn Ladislav s rodi-
nou.

Dne 17. května 2009 vzpomeneme 3. smut-
né výročí, co nás navždy opustil pan 

Zdeněk Rapant. 

S láskou a úctou stále vzpomínají děti s rodi-
nami.

Úsměv ve tváři ať Tě stále provází,
na dlouhý život Ti zvedáme číš.

Dne 5. května 2009 uplyne 50 let 
od chvíle, kdy se narodila paní 

Ivana Bakajová. 

Vše nejlepší do dalších roků, štěstí, pohodu 

Společenská kronika

Uzavření manželství

V měsíci březnu se do našeho města přistěhovalo 5 občanů, 7 osob 
se přestěhovalo v rámci obce.

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří orga-
nizovali vítání občánků dne 28. března 2009, především těm 
nejmenším, kteří se na celé události podíleli, tj. dětem, které 
zpívaly, recitovaly a hrály na flétny, dále pak panu místostarostovi 
Ing. Petru Večeřovi za jeho krásný a dojemný projev a všem zúčastně-
ným ženám, které nádherně hrály, zpívaly či recitovaly.    

Srdečné díky, LeLu

Pavel Beňa, Chropyně – Eva Navrátilová, Chropyně
T. Menšík, Chropyně – V. Suchánková, Chropyně

a radost ze života přeje manžel Miroslav, maminka, děti Ivetka s Mar-
celem a Petr s Kristou a všichni známí a kamarádi.

reklama

reklama

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města 

Chropyně zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky 

ve společenské kronice,  a to zcela bezplatně. 
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Program XIII. Hanáckých slavností

pátek 29. května 2009

19:00 – 24:00  
„Posezení“ s cimbálovou muzikou Réva

sobota 30. května 2009

9:00 – 17:00 
„Jarmark“ v zámeckém parku

9:00 
„Jízda krále Ječmínka“ městem Chropyně, 
cca 9:15 - 9:30 přivítání krále Ječmínka starostou města

9:00 - 17:00 
„V dobrém sme se sešli“ - pořad hudebních skupin
Malá scéna (DH Hanačka, DH Hulíňané, Heligónkáři z Jankovic, 
Ha Chucpa, V hnízdě rej)

10:00 - 12:00 
„Náš kohoutek kokrhá“ - pořad dětských souborů
Velká scéna (Malý Ječmínek, Chropyně, Rozmarýnek, Píšťaličky a Malá 
Rusava, Zrníčko a Klásek, TYMY, Ječmínek, Bartošův DFS, Konopka, 
Sluníčko, Taneční skupina ZUŠ Malenovice)

14:00 - 17:00 
„Pozdravy domů“ - pořad k 50.výročí úmrtí Bohuslava Martinů
Velká scéna (Bajdyš, Trnka, Hanácká beseda, Kosíř, Rusava, Pantlék, 
VPUT Sazovice, Hanák Dunajec, Lipina, Pěvecký sbor)

19:00 - 02:00 
„Chropyňské ro(c)k“ - festival rockových kapel
Malá scéna (zpěvačka Tanja; skupiny Jessica HJ, Power H, Tip - Top Q)

neděle 30. května 2009

9:30 
„Cyklistické závody“ - připravuje Cyklosport V+P Chropyně

9:30 - 16:00
„Sraz historických vozidel“
Soutěž elegance (10:00 - 12:00), Projížďka městem (13:30 - 14:00), 
Jízda zručnosti (14:00 - 16:00), Vyhodnocení soutěží (16:00 - 16:30)

13:30 
„SON“ - folkrocková skupina

14:00 - 15:00 
„Vystoupení zpěváka Stanislava Hložka“

16:30 - 17:00
„Kácení máje“ (čas dle vývoje programu)

V pátek, sobotu nebo neděli navštivte
výstavu prací členek I. moravského patchworkového klubu

„Ze starého nové“ ve víceúčelovém sále

program se koná v areálu Zámeckého parku

Změna programu a účinkujících vyhrazena!
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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.

Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně. 
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
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Registrační číslo: MK ČR E 12039. 
Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatná distribuce.

Redakce: Ing. Petr Večeřa, Ing. Jiří Rosecký. 
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná. 
Jazyková úprava: Jana Buksová. 
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.

Foto: archiv Zpravodaje, T. Rozkošný, archivy organizací publiku-
 jících ve Zpravodaji 

Uzávěrka tohoto čísla: 15.4.2009.  
Uzávěrka příštího čísla: 10.5.2009 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.

květen 2009
MKS Chropyně připravuje

Květen, řečený také máj, je pátým měsícem gregoriánského kalen-
dáře a má 31 dní. Zajímavé bezesporu je, že květen začíná ve stejný 
den v týdnu jako leden roku následujícího a zároveň nezačíná v běž-
ném roce žádný jiný měsíc stejným dnem v týdnu jako květen. 

Začátek května je spojen s lidovými oslavami, např. stavění máje 
nebo pálení čarodějnic, druhá květnová neděle je věnována oslavě 
svátku matek. 

Svátky, které vzdávaly hold ženám, mají ve světě dlouholetou tra-
dici. Už ve starém Řecku se žena těšila velké úctě, protože byla dár-
kyně života. Ještě dávno před naším letopočtem se zde konaly jarní 
oslavy na počest matky nejvyššího boha Dia, kterou byla bohyně Rei. 
V novověku byla myšlenka na oslavu ženy a ženství oživena obyva-
teli britských ostrovů, první zmínka o tzv. mateřské neděli pochází 
ze 16. století, po celé Anglii se svátek začal slavit až ve století 19. U nás 
se začal tento svátek slavit v roce 1923 zásluhou Alice Masarykové, 
dcery tehdejšího prezidenta. Po roce 1948 však byl tento svátek vy-
tlačen Mezinárodním dnem žen. Až po roce 1989 se tento svátek začal 
u nás znovu slavit a rozšířil se natolik, že vznikla novodobá tradice.

Všelijaké tradice, pověry a zvyky dříve doprovázely samotný oka-
mžik zrození, který je obestřen, stejně jako okamžik smrti, rouškou 
tajemství. Různé zvyky se například praktikovaly při první koupeli 
narozeného děťátka. Pokud mu bylo do vody vkládáno žito, mělo 
být zaručeno, že z dítěte vyroste dobrý hospodář nebo hospodyně. 
Stříbrný peníz vložený do koupele znamenal, že se ho budou držet 
peníze. Vložila-li se děvčátku do vody šípková růže nebo jeřabi-
na, měla z něho vyrůst krasavice. Když se chlapečkovi nasypala sůl 
do vody a položil se do ní železný předmět, měl mít hodně síly a rozu-
mu. Na dobrý spánek se dítěti přidával do koupele kmín, a aby bylo 
krásně běloučké, přidávalo se do koupele mléko.

Pranostiky na měsíc květen:
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštiček - poroste chlebíček.
Májová kapka platí nad dukát.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Májový deštíček, dej nám ho Pánbíček, aby se vydařil na poli chlebíček.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Roj, který se v máji rodí, za plný vůz sena stojí, v červnu rojení nestojí 
za zvonění.

Z místního pozorování v měsíci březnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla +2,1 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla +6,7 °C,
- celkové množství srážek bylo 78,9 mm/m2, 
- nejchladnějším dnem byl 25. březen s průměrnou denní teplotou 

-1 °C, nejteplejším dnem byl 28. březen s průměrnou denní teplo-
tou +10 °C.                                                                   – redakce –

Chropyňské počasí

15.5.2009 v 19:00 hod. The Rangers – Ladies party 
 - erotický zábavný program pro dámy neboli dámská
 jízda. Vstupné: 150,- Kč

29.-31.5. Hanácké slavnosti
2009

Připravované kulturní programy na měsíc
červen 2009
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