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Končí školní rok
2008/2009
K radosti malých i velkých školáků, pedagogů, správních zaměstnanců a nakonec
i rodičů se přiblížil konec školního roku.
Končí období testů, zkoušení, ale i zajímavých projektů, výletů, exkurzí. Školní výuka byla celý rok zpestřována řadou
akcí, můžeme zmínit např. Drakiádu, Mikulášování, dětský karneval, Ječmínkův
běh a mnoho dalších zajímavých, vzdělávacích i odpočinkových aktivit.
Věříme, že nadšení, se kterým přicházeli

prvňáčci, nevyprchalo a že je bude provázet po celou dobu školní docházky, stejně
jako věříme, že žáci devátých tříd si občas vzpomenou na to dobré, co jim výuka
dala, a na chvíle, kdy bylo co chválit, čemu
se zasmát a co ocenit.
Na kladném hodnocení školního roku
2008/2009 se velkou měrou podíleli především pedagogičtí a správní zaměstnanci, za což jim patří uznání a poděkování.
pokračování na str. 3
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Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 5. a 6. června se v celé Evropské
unii uskutečnily volby do Evropského parlamentu. Po našem vstupu do Evropské unie
to bylo podruhé, co jsme mohli zvolit své zástupce do této instituce.
U těchto voleb se projevila všeobecně
slabá účast, v rámci celé republiky se jich
zúčastnilo 28,22 % oprávněných voličů,
v Chropyni a části Plešovec se k volebním
urnám dostavilo 24,15 % voličů. Nejvyšší
volební účast 25,05 % byla zaznamenána
v okrsku č. 2 (pobočka knihovny v mateřské
škole), nejnižší 22,11 % v Plešovci. Volební
okrsek č. 1 v Městském kulturním středisku
měl volební účast 24,35 %, volební okrsek
č. 3 v tělocvičně TJ Chropyně 23,72 % a volební okrsek č. 4 v budově základní školy
23,85 %.

Po sečtení hlasů, které následovalo až po
ukončení hlasování ve všech členských státech, získaly více než 5 % hlasů strany ČSSD
29,77 %, KSČM 23,07 %, ODS 21,67 %,

KDU-ČSL 5,09 % a Suverenita 5,09 %. Výsledky všech stran v Chropyni jako celku
a v jednotlivých okrscích jsou uvedeny v tabulce.
V rámci Zlínského kraje byla volební účast
27,73 % a více než 5 % hlasů získaly strany ODS 27,51 %, ČSSD 23,17 %, KDU-ČSL
15,75 % a KSČM 12,71 %.
Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 získal jako jediný zástupce
Zlínského kraje mandát europoslance Tomáš
Zatloukal, který kandidoval za stranu SNK
sdružení nezávislých a Evropští demokraté.
Ani tentokrát nepřišel Zlínský kraj zkrátka,
v letošních volbách byla europoslankyní zvolena MUDr. Olga Sehnalová, MBA, místostarosta Kroměříže, kandidující na kandidátce
ČSSD.
– JiRo –

více informací na http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-evropskeho-parlamentu-2009.aspx
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Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
Město Chropyně vyhlašuje záměr prodeje
nemovitostí - pozemků v lokalitě ul. Podlesí
v Chropyni určených pro výstavbu rodinných
domů. Jedná se o pozemky parc. č.:
•
•
•
•
•
•

175/29 (pozemek č. 2)
175/27 (pozemek č. 4)
175/26 (pozemek č. 5)
177/7 (pozemek č. 10)
175/32 (pozemek č. 15)
175/33 (pozemek č. 15), oba pozemky
č. 15 tvoří jednu stavební parcelu,
v ulici Podlesí v obci a k. ú. Chropyně.
Pozemky jsou vyznačeny na přiloženém

geometrickém plánku. Cena bude stanovena dohodou obou stran, přičemž nabídková cena vychází z ceny obvyklé u pozemků
ve výši 450 Kč/m2. U pozemku p. č. 175/33
činí nabídková cena 250 Kč/m2. Tento pozemek bude zatížen věcným břemenem
přístupu pro město Chropyně. Zájemci
o koupi předloží své nabídky písemně v zalepené obálce označené „pozemek ul. Podlesí p. č. ….. v Chropyni“, do 13:00 hod.
dne 31.08.2009 na sekretariátu starosty města Chropyně, nám. Svobody 29, 1. poschodí.
Bližší informace podá p. Hana Večeřová,
tel.: 573 500 736.

Končí školní rok
2008/2009
dokončení ze str. 1
Chceme poděkovat také městu Chropyně
za spolupráci a za podporu všeho dění ve škole.
Přeji všem dětem i dospělým pracovníkům
příjemnou dovolenou a prázdniny plné sluníčka, pohody a odpočinku.
– Mgr. Milan Bajgar, ředitel školy –

Webové stránky
Kroměřížska
Již před deseti lety bylo založeno Sdružení pro cestovní ruch Kroměřížska, které
spojovalo podnikatele a obce a města zainteresované v oblasti cestovního ruchu.
Za toto období prošlo svým vývojem a vykonalo velké množství práce pro zviditelnění
regionu, které spočívalo v přípravě a distribuci propagačních materiálů, účasti na veletrzích cestovního ruchu, poskytování informací z nejrůznějších oblastí atd.
V současné době Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch, o. s., (dále jen KSCR)
úzce spolupracuje s Centrálou cestovního
ruchu východní Moravy a v letošním roce
byly uvedeny do provozu i vlastní internetové stránky. Pokud máte zájem o novinky
z této oblasti, můžete si vyhledat odkaz

www.region-kromeriz.cz
a přejeme Vám, aby Vás vše, co si zde prohlédnete, vždy jen potěšilo, případně pomohlo Vaší práci.

– Jana Knapková, sekretariát KSCR –

Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola VII – František Kašper, varhaník
a ředitel kůru kostela sv. Jiljí (6. část)
Z vyprávění F. Kašpera jsem později
pochopil, že si s P. Janem Vévodou porozuměli také lidsky i v osobních zájmech,
což vyústilo ve společné cestování do Itálie
a Jeruzaléma za bližším poznání křesťanské historie. Z chropyňské historie víme,
že s velkým přičiněním P. J. Vévody byla
v roce 1905 postavena budova Katolické
jednoty, v níž se v pozdějších letech hrála
i filmová přestavení. Zdeněk Fišer ve svých
Kapitolách z dějin Chropyně, 1997, s. 86,
píše: „Pod patronací P. Vévody a jeho
obětavým přičiněním byla postavena přízní
arcibiskupských úřadů na místě chatrného
hostince velká jednopatrová budova s prostorným sálem, jevištěm a klubovními místnostmi. Od té doby měla Katolická jednota v Chropyni primát v celém okolí. Plesy,
koncerty, večírky, divadelní představení

ochotníků i soukromých společností lákaly
návštěvníky z celého okolí.“ Dále Z. Fišer
píše: „… výrazným rysem jeho aktivit bylo,
že v nich leckdy spojoval své zájmy a záliby osobní s působením veřejným. Např.
pro zmiňovanou budovu Katolické jednoty
docílil v roce 1905 výstavby velkého sálu
také proto, aby se v něm mohlo hrát pravidelně kino. Byl totiž vášnivým stoupencem
a propagátorem nového vynálezu kinematografu, který se začátkem 20. století
vítězně šířil celou Evropou. Jeho zaujetí
pro věc bylo natolik velké, že vymohl pro
Katolickou jednotu již v podmínkách samostatné republiky kinolicenci, a tak bylo
od roku 1919 zřízeno v uvedeném sále trvale kino ‚Haná‘, vybavené dokonce dvěma stroji a promítající pravidelně každou
neděli. On sám v uvedené smlouvě vystupoval jako pověřený a zodpovědný zástupce za celou agendu a činnost kina.“
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Prvním a na dlouho dobu jediným kinooperátorem se stal ředitel kůru František
Kašper. Po úspěšných zkouškách tuto funkci
zastával až do počátku padesátých let. Kašperovou zásluhou jsem poznal ve svém studijním mládí mnohé české a pak jen německé filmy, které se promítaly v období druhé
světové války. Ostatní filmy byly zakázané.
Musím doznat, že František Kašper některým
svým úspěšným žákům umožňoval přístup
do projekční kabiny kina, případně na galerii, kde mohli zhlédnout odpolední filmová představení. Promítací přístroje jsem
postupně ovládl natolik dobře, že mi bylo
svěřeno promítání celého filmu. O svých mimohudebních aktivitách jsem nemohl mluvit, neboť jsem byl vázán určitou dohodou
s Františkem Kašperem, což jsem dodržel.
Jméno dalšího kinooperátora neznám, neboť v této době jsem již studoval v Brně.
– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –
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Chropyňské lázně – příběh na pokračování nebo uzavřená historie?
V dubnovém čísle Zpravodaje města Chropyně jsme se mohli dočíst v rubrice „Z jednání
rady města“, že, cituji: „Rada města schválila
nepodání odvolání proti rozsudku Okresního
soudu v Kroměříži ve věci vrácení pozemků
v lokalitě bývalých lázní v Chropyni.“ Jinými
slovy řečeno to znamená, že město neuspělo
v soudním sporu o anulování smlouvy, na základě které byly pozemky bývalých lázní prodány dalšímu subjektu, aniž byl na předmětných pozemcích uskutečněn podnikatelský
záměr obnovy lázní, a město se vzdává práva
na odvolání v tomto soudním sporu.
O minulosti a současnosti minerálního
pramene a chropyňských lázní vyšly dva
články v Týdeníku Kroměřížska dne 18. listopadu 2008. V rozhovoru
Ing. Macháčka s redaktorem
prezentuje starosta Chropyně
svoje stanovisko, proč nebyly
po povodni v roce 1997 lázně obnoveny, a vyjadřuje svoji
skepsi nad tím, zda vůbec budou lázně obnoveny.
Dva týdny nato vychází
v Týdeníku Kroměřížska 2. prosince 2008 článek s titulkem
„Bývalí starostové Chropyně:
Pro lázně jsme udělali maximum, výtky a pomluvy odmítáme“. V něm bývalý starosta
a senátor a současný zastupitel
města Ing. Kroupa popisuje
zkušenosti s provozem lázní za svého funkčního období
a vyjmenovává důvody, proč
nebyla obnova lázní zahájena. Ve stejném článku bývalý
starosta a současný chropyňský radní pan Hrabal zaujímá
vlastní stanovisko k této problematice. Díky smlouvě, která
nebyla patřičně ošetřena proti
následnému prodeji pozemků třetí osobě a neobsahovala
dostatečné záruky, že podnikatelský záměr
obnovy lázní bude uskutečněn, se stalo,
že se pozemky lázní i s minerálním pramenem
ocitly v rukou šíbrů, u nichž lze předpokládat, že je skoupili ze spekulativních důvodů.
Koncem loňského roku byla v pořadu Události v regionech na televizním programu ČT1
zveřejněna zpráva, kterou lze zestručnit v několika následujících větách: „U obce Pasohlávky, kde byl objeven při ropném průzkumu
před 15 lety termální minerální pramen, bude
postaven soukromým investorem aquapark
investičním nákladem ve výši 1,2 mld Kč (!).
Kromě lázeňské budovy budou z finanční dotace Jihomoravského kraje postaveny 2 hotely pro ubytování lázeňských hostů o kapacitě
2 x 300 lůžek.“ (pozn. autora: Pasohlávky jsou
malá jihomoravská obec u horní Novomlýnské
nádrže, v nedalekém kempu zajišťovala svého
času odborová organizace Technoplastu pro
své členy rekreaci ve stanech.)

V současné době jsme svědky toho, jak
jsou s přispěním strukturálních fondů EU
v obcích a městech a přilehlých regionech
budovány cyklostezky, opravovány kulturní
památky, propagovány přírodní zajímavosti,
budovány kotelny na biomasu a bioplynové
stanice a jsou vydávána stavební povolení
na umístění slunečních a větrných elektráren
v katastrech obcí a měst.
V souhrnu tato opatření mají za účel využít potenciál regionů ke zvýšení turistického
ruchu, udržet a zvýšit zaměstnanost a omezit
závislost na centrálních zdrojích energií z neobnovitelných zdrojů, jejichž ceny se neustále
zvyšují. Dodatečné finanční efekty pak mají
částečně vyrovnat diskriminaci obcí, měst

a regionů v přidělování finančních prostředků
do rozpočtu obcí a měst, jež získávají z centrálně rozdělovaných daňových výnosů. Ty jsou
v podstatě určovány počtem obyvatel a nedostačují pro jejich trvale udržitelný rozvoj.
Citlivou oblastí veřejného života je zdravotnictví, jež čekají zásadní reformy, neboť
se potýká s nedostatkem finančních prostředků z centrálních zdrojů a zdravotních
pojišťoven. Tento rozpor vyplývá z možností
současné medicíny na jedné straně a náročností na přístrojové vybavení, personální zabezpečení a lékařský výzkum na straně druhé. Jak otázka placení regulačních poplatků
ve zdravotnictví zamíchala politickou scénou
na krajské úrovni, jsme byli svědky po loňských volbách do krajských zastupitelstev.
Jednou z mála prosperujících oblastí
zdravotnictví je lázeňství. Přínosy pro města
a obce, které poskytují lázeňskou péči jsou
mnohostranné. Ať je to zaměstnanost v ob-
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jektech lázní a souvisejících službách včetně
pohostinství, finanční přínos z lázeňských
poplatků a pro občany z ubytování lázeňských hostů v soukromí či příjmy ze zvýšeného turistického ruchu. Pro obyvatele z místa
a blízkého okolí je výhodou úspora nákladů
za stravu a ubytování, které tvoří nemalou
část nákladů za lázeňský poukaz, a úspora
nákladů za dopravu do lázní a zpět.
Léčebné účinky lázeňských hřídel závisí
v podstatě na jejich složení a určují indikační skupinu onemocnění, na jejichž léčení mají
největší vliv. Úroveň lázeňské péče poskytované v malých lázních se nemusí příliš lišit
od lázní velkých, jako jsou Luhačovice. Hlavní rozdíl je v kulturním a společenském zázemí
a v možnostech ubytování, které
mohou velké lázně oproti těm
menším poskytnout lázeňským
hostům. Jako příklady malých
prosperujících lázní z bližšího
okolí lze uvést lázně Skalka
u Prostějova a Slatinice u Olomouce.
Lázeňské koupele a doprovodné moderní postupy fyzioterapeutické a rehabilitační
v současnosti poskytují prokazatelné výsledky při léčení mnoha nemocí a stavů
po úrazech a operacích. Význam lázeňství vzrůstá s rostoucím počtem občanů v důchodovém věku a s tím souvisejícími nároky na zdravotní
a sociální péče a rehabilitaci.
Tento trend je dán nevelkou
porodností a současným zvyšováním průměrného věku obyvatelstva u nás. Tento demografický vývoj se nevyhne ani
Chropyni.
Zdá se, že význam lázeňského pramene pro perspektivní
rozvoj města správně pochopili
spekulanti. A to rozvoj trvalejší než prosazovaná těžba štěrkopísku v Chropyni. Současnou situaci lze označit za patovou, město pozemky bývalých lázní s minerálním pramenem
už nevlastní a budovu bývalých jeslí na ulici
J. Fučíka, kterou by bylo možné na budovu
lázní adaptovat, město už dříve prodalo.
V porovnání s příkladem budování lázní
v Pasohlávkách se musí člověk zamyslet nad
tím, jak to, co je možné uskutečnit jinde,
je v našem městě dosud nedosažitelné. Pokud
budou představitelé našeho města soupeřit
na stránkách okresního tisku ve svých argumentacích, kdo pro obnovu lázní více vykonal, dnešní patovou situaci to sotva změní.
S pocity skepse se lázně také těžko obnoví.
Čas nečeká a přeje připraveným. Rok
2013, kdy ještě bude možné čerpat finanční
prostředky z evropských strukturálních fondů na investice, už není tak daleko.
– Ing. Aleš Hrdlička –
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Chropyňské lázně jsou pro mne výzvou
Pozemky bývalých lázní, které byly
dříve prodány soukromému subjektu
z Prahy, jsou nyní již minulostí chropyňského lázeňství. Ačkoli ihned po mém
nástupu do funkce starosty v roce
2006 jsme dali podnět k Okresnímu
soudu v Kroměříži na vrácení pozemků, tak po vleklém soudním jednání
jsme na sklonku roku 2008 obdrželi
rozsudek okresního soudu, který našemu podmětu nevyhověl a ponechal
předmětné pozemky včetně vrtu pražské firmě. Rozsudek se opíral o výrok Ústavního soudu České republiky, a tak by další odvolání ke krajskému soudu znamenalo další finanční
prostředky z rozpočtu města. Vždyť jen
tato jednání si vyžádala na soudních
poplatcích 150.000 Kč. Kdybychom
pokračovali v soudních jednáních, nemohli bychom přemýšlet jiným směrem, jak lázně a rehabilitační centrum
do Chropyně přivést. Tato situace mne

velmi znepokojovala, a tak jsem hledal možnosti, jak do Chropyně přivést
podobné zařízení. V souvislosti s tímto
projektem jsem absolvoval již mnoho
jednání na různých státních institucích
a nyní jsem přesvědčen, že situace není
úplně ztracená. Budu se snažit udělat
maximum, aby se občané mohli znovu
léčit zdravým minerálním pramenem.
Jen málo poopravím pisatele článku. Chropyňská voda nemá charakter
balneo vody, ale jen vody minerální,
takže statut lázeňského města a lázní Chropyně nemůže získat. S tím
souvisí i možnosti financování stavby
a provozu tohoto zařízení.
Pro mne lázně Chropyně nejsou
uzavřenou záležitostí, ale výzvou,
a kdo sleduje výsledky naší práce během dvou a půl let, tak může věřit,
že vše dobře dopadne i s lázeňstvím
v Chropyni.
– Ing. Radovan Macháček –

Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v období od 15. dubna 2009 do 15. června
2009 mimo jiné:
• schválila finanční podporu z rozpočtu
města Chropyně na rok 2009, a to dle
článku III odstavce c) Pravidel příspěvek
ve výši 5.000 Kč Tělovýchovné jednotě Chropyně, o. s., na uspořádání akce
„Memoriál Jitky Vojkůvkové“ dne 6. června 2009, 5.000 Kč Moravskému rybářskému svazu, o. s., místní organizace
Chropyně, na uspořádání akce „Rybářské
závody MRS MO Chropyně 2009“ dne
16. května 2009 a 10.000 Kč Cyklistickému oddílu Cyklosport V+P Chropyně,
o. s., na uspořádání Dětských závodů dne
31. května 2009,
• schválila finanční podporu z rozpočtu města Chropyně na rok 2009, a to dle článku
IV odstavce b) Pravidel příspěvek ve výši
10.000 Kč organizaci JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Krále Ječmínka Chropyně, na impregnaci táborových
stanů, 10.000 Kč organizaci A-TOM ČR,
TOM Chropyně, turistický oddíl Kamínek,
na letní tábor pro děti a 9.000 Kč organizaci Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně, s účelovým rozdělením 5.000 Kč na akci
„Tábor Náměšť nad Oslavou“, 2.000 Kč
na akci „Ledová Praha“ a 2.000 Kč na akci
„Podzimní prázdniny s Pionýrem“,
• vyjádřila souhlas s přiložením chránícího
potrubí HDPE při výstavbě cyklostezky
Chropyně-Plešovec, které bude využito
pro Optickou datovou síť NWT Computer, s. r. o., Hulín,
• vzala na vědomí informaci o dotazu zastupitele Ing. Františka Kroupy, zda se rada
města zabývá na svých zasedáních jeho

•

•

•

•

•

•

připomínkami ke kvalitě zápisů ze zastupitelstva města, a konstatovala, že zápisy
z jednání Zastupitelstva města Chropyně
jsou plně v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Chropyně a tedy zobrazují reálný průběh jednání zastupitelstva,
vzala na vědomí informaci o odvodu výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů umístěných na území města Chropyně
za rok 2008 ve výši 440.792 Kč,
schválila Ceník vstupného na Městské
koupaliště v Chropyni pro sezónu 2009,
poplatek za pronájem stánku s občerstvením provozovaný na Městském koupališti ve výši 20.000 Kč, splatný ve dvou
splátkách, a to 50 % před sezónou a 50 %
po ukončení sezóny, a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 250 Kč na celosezónní permanentku pro děti do 15 let
s trvalým pobytem na území města Chropyně a části Plešovec,
zamítla prodloužení NTL plynovodu do ulice Mrlínek, a to z důvodu vysoké finanční
náročnosti,
schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč na vydání povídky
„Dva kluci na planetě X“, jejíž autorkou
je PaedDr. Marta Ludvíková,
pověřila s platností od 1. června 2009
Správu majetku města Chropyně, p. o.,
k vykonávání veřejné služby v rozsahu
stanoveném § 62b zákona 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
schválila uzavření Smlouvy o veřejnoprávní podpoře mezi městem Chropyně a Sborem dobrovolných hasičů, jejímž předmětem je finanční podpora města ve výši
100.000 Kč na nákup hasičské stříkačky,
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• schválila bezplatné zapůjčení laviček při
konání slavnosti Božího Těla v neděli
14. června 2009 v Římskokatolické farnosti Chropyně,
• schválila jako dodavatele zakázky „VI. etapa projektu Regenerace panelového sídliště v Chropyni“ firmu INSTA CZ,
s. r. o., Olomouc, v nabídkové ceně
5.999.133,91 Kč vč. DPH,
• zamítla uzavření Smlouvy o právu provedení stavby mezi městem Chropyně a firmou
Clima.CZ, spol. s r. o., Praha 5, kterou
mělo město Chropyně umožnit vybudování části záměru oplocení pozemků v majetku firmy Clima.CZ, spol. s r. o., mimo jiné
i na pozemku parcelní číslo 446/2, který
je v majetku města Chropyně,
• uložila zajistit podání objednávky služeb
napojení SSL na datové schránky u firmy
ASI informační technologie, s. r. o., Mohelnice, na pořízení Licence XRG – DSC 2
a odpovídajícího počtu hodin potřebných na implementaci, které jsou nad rámec legislativního upgrade spisové služby
GINIS,
• zamítla udělení výjimky pro průjezd zemědělské techniky ulicí Františkov, protože
není v zájmu občanů ani města zatěžovat
tuto místní komunikaci provozem těžkých
zemědělských vozidel.
– Ing. Jiří Rosecký –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz

Zpravodaj města Chropyně
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Jarní besídka pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou
Město Chropyně uspořádalo za účasti starosty Ing. Radovana Macháčka a místostarosty Ing. Petra Večeři 26. května 2009 pro obyvatele domů s pečovatelskou službou již tradiční „Jarní besídku“
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku. Všichni účinkující svou
hrou na hudební nástroje a zpěvem opět potěšili srdíčka všech přítomných.
Poděkování patří všem žákům Základní umělecké školy v Chropyni, kteří zde vystoupili, a samozřejmě učitelům, kteří se na přípravě
hodinového programu podíleli.
– Lenka Horáková – vedoucí OSV –

reklama

reklama
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Provoz školní družiny
Na naší Základní škole v ulici J. Fučíka
jsou dvě oddělení školní družiny s maximální
kapacitou 60 dětí, která nemůže být překročena. Přednost při přijetí mají žáci z nižších ročníků, ale je-li místo, přijímáme žáky
až do 5. ročníku.
Provoz školní družiny je ráno od 6:30
do 7:45 (docházka není povinná), odpoledne od 11:45 do 16:00. V krátké i velké
prázdniny provoz školní družiny není.
Měsíční poplatek činí 120 Kč, kdo navštěvuje pouze ranní docházku platí 60 Kč.
Platí se šekem, který děti obdrží ke konci
měsíce. Při omluvené nepřítomnosti a ne-

moci se odečítá adekvátní částka. Děti
se stravují ve školní jídelně, rodiče si sami
odhlašují obědy.
1. září 2009 se uskuteční zápis do školní
družiny.
Rodiče prvňáčků, kteří mají zájem o docházku, obdrží ve svojí třídě od vedoucí vychovatelky zápisní lístek, na kterém vyplní
osobní údaje dítěte a předpokládanou hodinu odchodu domů. Musí být poznačeno,
zda žáci odcházejí sami, či s doprovodem.
Po ukončení slavnostního zahájení školního
roku ve třídě paní učitelky doprovodí rodiče

s dětmi do prostoru školní družiny a oddělení, kde se individuálně domluví s vychovatelkami na přijetí a dostanou informativní
letáček o náplni, činnosti a aktivitách školní
družiny.
Žáky starších ročníků navštíví v jejich
kmenové třídě paní vychovatelka a zájemcům rozdá zápisní lístek, který přinesou další
den do oddělení.
Pravidelný provoz školní družiny zahájíme
2. září 2009.
Rádi ve svém kolektivu přivítáme nové
děti a těšíme se na současné docházející
chlapce a děvčata.
– H. Lošonská –

Den dětí
Svůj svátek děti 3. třídy Mateřské školy v Chropyni oslavily
1. června 2009, kdy proběhlo sportovní odpoledne v areálu Rybárna.
Hned při vstupu do areálu přivítal děti slavnostně ozdobený plot
i keře a stromy. Každé dítě po svém příchodu od paní učitelky dostalo
kartičku a vydalo se splnit šest sportovních disciplín, ve kterých děti
projevovaly svoji zručnost a pohybovou zdatnost. Šlo o jízdu na koloběžce mezi dopravními kužely, prolézání barevným tunelem, skákání
panáka složeného z gymnastickým kruhů, nošení míčku na lžíci a házení míčků do otvorů vyřezaných do postavy šaška. Každá disciplína měla svůj symbol, který byl dětem po splnění disciplíny nakreslen
na kartičku.
Když děti absolvovaly všech šest disciplín, sešly se u táboráku,
kde si mohly za pomoci svých rodičů opéct špekáčky a ochutnat další
pohoštění. Po krátkém odpočinku u táboráku již řada dětí vyhlížela
další aktivitu. Tentokrát jízdu na loďce po rybníce, který se nachází
v areálu. Ne všechny děti se mohly hned svést, a tak svoji aktivitu soustředily na opakování některých disciplín. Velmi oblíbeným se stalo
prolézání barevným tunelem, kam se jich pokoušelo naskládat co nejvíce, a následně trefování se do otvorů vyřezaných do postavy šaška.
Tato disciplína se stala tvrdým oříškem také pro některé rodiče. Celá
akce probíhala za doprovodu hudby pro děti.
Sportovní odpoledne bylo završeno předáváním diplomů a sladkých i zdravých odměn všem dětem za splnění všech sportovních disciplín.
Akce se zúčastnilo celkem 50 osob zahrnujících nejen děti
ze 3. třídy, ale také jejich rodiče a sourozence ve věku 0–12 let.
My rodiče bychom chtěli tímto způsobem poděkovat maminkám,
které se podíleli na přípravě akce, panu Mokryšovi za přípravu areálu
pro děti, panu Horsákovi za možnost uspořádat danou akci v areálu
Rybárna a hlavně paní učitelce Skopalové a paní učitelce Srněnské

za uspořádání celé akce pro naše děti. Současně jim přejeme hodně
pevných nervů při práci s našimi dětmi a děkujeme za vše, co naše děti
ve školce naučily.
– rodiče dětí 3. třídy MŠ Chropyně –
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Květnový koncert v Záříčí
Dne 19. května 2009 se v kulturním
domě v Záříčí konal koncert ZUŠ Kroměříž,
pobočka Chropyně, který byl věnován všem
maminkám ke Dni matek. Ale samozřejmě
nejen jim. Slušně zaplněnému sálu se postupně představili malí i větší muzikanti s touhou
ukázat se publiku v tom nejlepším světle,
což se jim bez výjimky podařilo. Slyšeli jsme
ukázky různých žánrů, různých hudebních
nástrojů, mohli jsme ocenit i výborné pěvecké výkony. Pro záříčské maminky a babičky
bylo jistě nejmilejším dárkem k jejich svátku vystoupení malých flétnistů z MŠ Záříčí,
jejich dětí a vnoučat.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
se o zdárný průběh akce nejvíce zasloužili,
tedy všem vystupujícím a jejich učitelům,
zvláštní poděkování patří pí uč. Mgr. Janě
Milotové, která na myšlenku uspořádat v Záříčí koncert přišla a zrealizovala ji a která také
začala výuku v záříčské MŠ.
První pokus uspořádat takovouto akci
v Záříčí se určitě zdařil a všichni zúčastnění
věří v další pokračování.
– Za spokojené diváky Václav Karhánek –
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Třídní besídky ZUŠ Kroměříž
Pro rodiče, příbuzné, známé i neznámé
jsme na začátku června připravili třídní besídky ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně.
Celkem čtyři byly besídky, kde se představili
všichni žáci naší školy individuálním vystoupením na své nástroje. Hrou tak předvedli
svou celoroční snahu a píli a také prezentovali práci svých učitelů, kteří můžou být
na své žáky právem pyšní. Kolegům tímto
děkuji a těším se na další vystoupení v následujícím školním roce.
– Luděk Koutný, vedoucí pobočky –
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Koncert u příležitosti Dne matek
Dne 12. května směřovaly zástupy chropyňských příznivců hudebního a tanečního
umění do městského kulturního střediska.
Těšili jsme se na vystoupení malých i velkých
tanečnic a tanečníků, hudebnic a hudebníků,
žáků Základní umělecké školy Kroměříž a její
pobočky v Chropyni.
Bylo „nacpáno až na půdu“, jak se říká.
Pozdější příchozí jen těžko hledali místo k sezení. A kdo přišel, nelitoval. Děti jistě velmi
potěšilo, že kromě široké veřejnosti celé vystoupení zhlédli i představitelé města počínaje panem starostou Ing. Radovanem Macháčkem, místostarostou Ing. Petrem Večeřou
a v neposlední řadě i ředitelem ZŠ Mgr. Milanem Bajgarem. Je hezké, že i při velkém pracovním vytížení si našli volnou chvíli, kterou
věnovali malým i trochu větším „umělcům“.
A vidět bylo co. Vystoupení ve svižném
tempu uvedly mažoretky. Následně nás dojaly nejmenší tanečnice svým bezprostředním vystoupením „Opičky“. Po nich přišla
na řadu o trochu větší děvčata. Jejich nasazení a elán vzbuzovaly obdiv přítomných v sále.
Taneční vystoupení ukončili starší tanečníci
z Kroměříže, kteří nás zaujali již téměř profesionálním projevem. Byla to ukázka toho,
kam až mohou ti nejmenší a začínající po letech práce dospět.
Ve druhé části se nenechali zahanbit ani
hudebníci. Každý chtěl předvést to nejlepší,
co umí. Bohužel, z časových důvodů nemohli
vystoupit všichni žáci, takže jsme viděli jen
průřez tím nejlepším, co v Chropyni máme.
To, co jsme zhlédli a poslouchali, bylo ukázkou, že ZUŠ Kroměříž a její pobočka jde
správnou cestou, že její pedagogové umějí podpořit a rozvinout nadání zdejších dětí
a že je vedou ke smysluplnému využití jejich
volného času.
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Koncert u příležitosti Dne matek
Poděkování patří všem. Žákům a žákyním tanečního a hudebního oboru z Chropyně a tanečního oboru z Kroměříže, kde
se také učí tanečnímu umění některé děti
z Chropyně. Dále malým i velkým flétnistům, hudební skupině, pěveckému sboru
i jeho sólistům, kytaristům, harmonikářům
a klavíristce. Někteří z nich při této příležitosti měli svá absolventská vystoupení.
Byli to Dominika Okrouhlicová ve zpěvu
a ve hře na housle, Andrea Ludlová ve hře
na kytaru, Veronika Koutná ve zpěvu a Roman Panáček ve hře na akordeon.
Velký dík si zaslouží samozřejmě i jejich
učitelé, vedoucí pobočky pan učitel Luděk Koutný, paní učitelky Miluše Daňková,
Mgr. Jana Milotová, Mgr. Lenka Obručová,
Karla Koutná a páni učitelé Milan Vaculík
a Petr Gajdík. Ti všichni připravili krásný
umělecký zážitek pro nás diváky.
Nezbývá než všem poděkovat a popřát
všem pedagogům, současným i novým žákům hodně elánu do další umělecké práce.
– Jana Jurtíková –
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SZUŠ D-MUSIC hodnotí uplynulý školní rok
A už je tu zase konec školního roku, a proto bych chtěl zhodnotit výsledky našeho snažení za uplynulý školní rok 2008–2009. Myslím, že naše předsevzetí udržet krok s dobou
a být moderní školou se nám daří. Dovolte,
abych připomenul několik našich akcí, jimiž
naši žáci zpestřili kulturní život v Chropyni.
Začali jsme nedělním říjnovým koncertem ve víceúčelovém sále chropyňského
zámku. Byli jsme mile překvapeni návštěvností. Sál byl zaplněn do posledního místa.
Na již tradiční, oblíbené hudební soustředění od 26. do 29. října 2008 v pohraničním městečku Králíky s námi tentokrát jelo
i několik rodičů.
7. listopad byl pro nás dnem ve znamení oslav 10. výročí založení pobočky SZUŠ
D-MUSIC v Chropyni. Mimo drobnější akce
pořádané k tomuto našemu jubileu jsme
se rozhodli uspořádat společenský večer
ve velkém sále MKS v Chropyni. Děkujeme
znovu touto cestou našim příznivcům, kteří nás nezklamali a přišli si zatančit, pobavit
se připraveným programem i poslechnout
si výbornou swingovou muziku.
Již druhým rokem jsme se podíleli na programu u příležitosti vánočních setkání.
Ať to bylo rozsvícení vánočního stromu
první adventní neděli u zámku v Chropyni,
vánoční koncert pro veřejnost 17. prosince v MKS Chropyně, vánoční odpoledne
23. prosince v Zářičí nebo tradiční vánočním
hraní na Štědrý večer v Plešovci a Chropyni.
Také jsme naším programem oživili setkání s občany města Chropyně 9. 12. 2008
a krásný byl také Koncertík v MŠ ve Vlkoši,
kde nám již roste pár šikovných muzikantů.
V měsíci lednu 2009 se naši žáci intenzivně připravovali na soutěž ZUŠ. Ve školním kole byli vybráni soutěžící do okresního

kola ZUŠ konaného 28. a 29. ledna 2009
v Kroměříži. Vynikající umístění našich žáků
stojí za opětovné jmenovité zveřejnění:
2. místo v 0. kategorii ve hře na zobcovou flétnu – Markétka Horáková
1. místo v 1. kategorii ve hře na trubku
– Jan Horák
2. místo v 2. kategorii ve hře na tenor
– Jakub Pospíšil
2. místo v 1. kategorii ve hře na klarinet
– Klára Hlavinková
Měsíce březen a duben byly ve znamení
jara. Uskutečnili jsme besídky v ZŠ v Chro-
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pyni, v ZŠ ve Vlkoši a v družině ZŠ v Chropyni. Úspěšný byl Jarní koncert v MKS
Chropyně a také vystoupení našich žáků
na setkání se seniory v Záříčí. Byli jsme
také s dětmi a rodiči za kulturou v Moravském divadle v Olomouci na muzikálu
Ať žijí duchové a v Brně na Prodané nevěstě.
Také žáci nově otevřeného tanečního oddělení věnujícího se tanečnímu stylu Street Dance sbírali první zkušenosti
a úspěchy. V silné konkurenci na soutěži Lipenská hvězda obsadili třetí a čtvrté místo
a na taneční soutěži v Přerově dvě čtvrtá
místa, což je velkým oceněním jejich krátkodobého působení na naší škole.
Měsíc duben jsme ukončili 30. dubna
na sokolském stadionu akcí „Pálení čarodějnic“, kde naši žáci dvouhodinovým vystoupením pobavili děti i dospělé.
Naše vystoupení v květnu bylo věnováno
maminkám. Velkým veřejným koncertem
13. května 2009 na Hanáckém náměstí jsme
společně oslavili svátek všech maminek.
Červen jsme zahájili účastí na Bambiriádě, kde naše škola připravila 2 hodinový
program, při kterém se na pódiu vystřídalo
85 žáků z tanečního, pěveckého a hudebního oboru. Velký ohlas sklidily dvě nastudované pohádky z hudební dílny dvojice Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Budulínek
a Červená karkulka. S režií nám vypomohl
posluchač brněnské JAMU studující obor divadelní režie Lukáš Paleček, za což mu touto
cestou velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Velké poděkování patří všem
vystupujícím a také všem rodičům, kteří
byli ochotni vypomoci s výrobou kostýmů.
Prezentaci naší školy zakončila nově vzniklá dechová hudba směsí polek od Jaromíra
Vejvody.
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SZUŠ D-MUSIC hodnotí
uplynulý školní rok

Květnový koncert
Ve středu 13. května 2009
pořádala SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně koncert věnovaný
všem maminkám k jejich svátku.
Počasí nám přálo, a tak se hrálo,
zpívalo a tancovalo na Hanáckém náměstí. Během hudebního
odpoledne, které trvalo bezmála
2 hodiny, bylo možné zakoupit
výrobky dětí a maminek z mateř-

ského centra, a tímto podpořit
nově vzniklé mateřské centrum
Sluníčko v Chropyni. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem
účinkujícím dětem za vydařená
vystoupení. Dále bych chtěl poděkovat SMM a Městu Chropyně
za podporu a technické zabezpečení.
– Ivo Novotný,
vedoucí pobočky –

Poděkování
panu učiteli Novotnému
Chtěli bychom tímto krátkým článkem upřímně poděkovat panu
učiteli Novotnému ze soukromé umělecké školy D-MUSIC, který
v letošním školním roce učil naše předškolačky hru na flétničku. Děkujeme za trpělivost a pevné nervy, které určitě při své profesi potřebuje a ještě dlouho potřebovat bude. Děvčatům se hra na flétnu
zalíbila a na každou hodinu se moc těší. V dalším školním roce určitě
budou pokračovat, tak se budeme těšit na další spolupráci a vystoupení s novými písničkami, které se naučí hrát.
Za děti Barunku Ivanovou, Barunku Hýskovou, Anetku Vavrysovou a Terezku Souškovou děkují jejich rodiče.
– Z. Ivanová –

reklama

Dne 9. a 11. června jsme vystoupili v Rytířském sále chropyňského zámku na slavnostním stužkování dětí MŠ. V připraveném
programu zazněly pohádkové melodie v podání trubky, klarinetu a zobcových fléten.
Absolventi ukončili studium na naší škole
absolventským koncertem 16. června ve víceúčelovém sále chropyňského zámku.
Letošní školní rok jsme zakončili 29. června na Hanáckém náměstí posledním koncertem s příznačným názvem „Hurá na prázdniny“ a 30. června odpoledním setkáním dětí,
rodičů a učitelů, které bylo plné her, hudby,
tancování a povídání.
Chtěl bych dětem popřát krásné slunečné prázdniny, poděkovat rodičům a všem
spolupracujícím organizacím.
Pokud se chcete dozvědět o činnosti
SZUŠ D-MUSIC více, navštivte naše webové
stránky www.szuskm.com.
– Ivo Novotný, vedoucí pobočky –
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Zprávičky z turistického oddílu Kamínek
Turistický oddíl Kamínek se opět účastnil pálení čarodějnic
na sokolském stadioně, a to 30. dubna. Pro děti jsme připravili různé čarodějné disciplíny, které jsme rozdělili do třech kategorií. Malé
čarodějničky do 6 let, větší do 11 let a ostatní. V soutěži vyhrály
ty nejzručnější a nejrychlejší a odměněny byly podle zásluh. Jestli
se vám, ostatní čarodějnická děvčata, nepodařilo vyhrát letos, nevadí, na příští rok se ale pořádně nachystejte.
Ještě než vypukla čarodějnická soutěž, tak jsme všichni společně
májku nazdobili. Také jsme v našem Kamínku růžičky na májku udělali, všechny děti se zručně do výroby růžiček pustily za vydatné pomoci pí Pospíšilové. Naši hasiči ji pak s umem postavili a vydržela letos
až do konce května, kdy při hanáckých oslavách byla skácena.
Další akce, která u nás probíhala, byla Bambiriáda, která se konala
ve všech krajích v České republice pod záštitou pí Livie Klausové.
U nás probíhala pod zlínským SPEKTREM a pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a našeho pana starosty
Ing. Radovana Macháčka, a to 4. až 6. června 2009.
Bambiriádu ve čtvrtek slavnostně zahájil pan starosta Chropyně
Ing. Radovan Macháček a předseda zlínského SPEKTRA Ing. Pavel

Zbořil. Po zahájení se slavnostně otevřela na zámku vernisáž dětských prací a rukodělných kroužků za znění barokní hudby Lalabium
cousort a flétnového koncertu pí Milotové. Bambiriády se zúčastnilo
více jak 50 různých sdružení, která byla rozdělena do třech kategorií:
1. pódiový program, 2. hry a soutěže na sokolském stadioně, 3 doprovodný program. Vystřídalo se tu při vystoupeních během tří dnů
více jak 1 000 účinkujících. Ohlasy k Bambiriádě jsou velmi kladné.
Líbila se pódiová vystoupení všech sdružení. Pro zajímavost, nejvzdálenější sdružení k nám přijelo až z pomezí Moravy a Slovenska,
přímo ze Strání, a byly to orientální tanečnice. Nejmenší vystupující
byli z našeho Sluníčka. Také nesmím opomenou na krásné Leontýnky
a Sedm statečných tatínků z Tovačova. Pódiový program byl opravdu

bohatý. Zněla tu krásná hudba a to z SZUŠ D-MUSIC i ZUŠ, písničky,
různé tance, ať moderní či folklórní, a hry tu byly předvedeny i v jazyce anglickém. Také pověst o králi Ječmínkovi se tu hrála, to aby ti,
co se chystali na večerní prohlídku našeho zámku, věděli, kdo to byl
Ječmínek a co znamená pro naši Chropyni a Hanou. Také na sokolském
stadioně probíhaly zajímavé soutěže. Chropyňský střelecký oddíl spolu
s MILITARY ARSOFT. Hasiči, rybáři, fotbalisti, házená, stolní tenis, turisti Kamínci, junáci, Debrujárové, Biskupští Mánové - historický šerm
a střílení z mušket, Lakros. Velmi zaujali letečtí modeláři, záchranáři
z Vlkoše. Také napínavé byly seskoky parašutistů a bojové umění vojáků. Při spouštění vojáků z helikoptéry na zem se tajil lidem až dech.
Zaujaly i jejich ukázky cvičených psů a dravých ptáků. Také Městská
policie Kroměříž nám předvedla zajímavé ukázky svých policejních psů.
Myslím si, že se Bambiriáda v Chropyni povedla, a je škoda, že okolní
školy se nepřijely podívat, i když pozvání na Bambiriádu od nás dostali,
utčitě by si děti odvážely krásný zážitek. Také nesmíme opomenout
EKO VLÁČEK, který vozil děti po Chropyni zadarmo až do 16 hod.
I večerní program Bambiriády byl pěkný. První večer bylo posezení
u táboráku s kytarou, kde všem přítomným krásně zahrál a zazpíval
pan Luboš Žemlička a za zvuku praskajícího ohně a kytary jsme si pak
zazpívali všichni společně.
Druhý večer patřil napřed tajuplné prohlídce chropyňského zámku
i se sklepením, spojené s pověstmi o Chropyni a jejím okolí, a pak vystoupení ohnivých mužů a žen. Byla tmavá noc a noční oblohu ozařovaly jejich hořící louče, se kterými předváděli kousky, až se tajil dech.
Zakončení Bambiriády patřilo dětem. Vystoupily na pódium a poslaly poselství po slunci, sluníčku pro všechny děti na naši planetě.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem sdružením, která
se Bambiriády zúčastnila a obětavě se o děti starala, soutěžila a hrála
si s nimi. To přísloví, co praví ,,Kdo si hraje nezlobí“, se na naší Bambiriádě opravdu potvrdilo.
Také mé poděkování patří Mgr. Libuši Valentové, koordinátorce
celé Bambiriády, a celému bambiriádnímu štábu.
Především poděkování patří městu Chropyně, bez kterého
by tu Bambiriáda nemohla probíhat, a Správě majetku města Chropyně, která ochotně vypomohla s přípravami na Bambiriádu a s vybudováním bambiriádního městečka.
Všem vám moc děkuji.
– Za turistický oddíl Kamínek H. Paňáková –

Omluva
Štáb Bambiriády se omlouvá ZUŠ Kroměříž,
pobočka Chropyně, a SZUŠ D-MUSIC Kroměříž,
pobočka Chropyně, za mylné uvedení fotografií ZUŠ
Kroměříž k článku o SZUŠ D-MUSIC Kroměříž
v informačním letáčku k Bambiriádě.
Jednalo se o tiskovou chybu.
- 14 -
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Na pozvání MS ODS se Soukromá ZUŠ D-MUSIC
pobočka Chropyně podílela svým vystoupením na doprovodném programu tradičního podvečera 30. dubna –
Pálení čarodějnic v Chropyni. V programu vystoupily děti
z pěveckého, klávesového a tanečního oboru. Zpívané
písně byly obsahem plné strašidel, kouzelníků, čarodějnic
a jiné havěti. Pozadu nezůstali ani samotní aktéři, kteří
byli převlečeni za postavičky, o kterých pěli. Vrcholem
vystoupení byla píseň Draka bolí zub, při které bylo k vidění mnoho masek. Drak, hejkal, kouzelník, bílá paní,
vodník, polednice i kašpárek se snažili vytáhnou ten bolavý zub z dračí tlamy. V tanečním vystoupení se představily tři taneční formace ve věku 6-8 let, 9-12 let
a 13-16 let. Je zřejmé, že o taneční styl Street dance
je obrovský zájem.
Co závěrem říci. Poděkování patří všem vystupujícím
za povedené hudební výkony, rodičům za přípravu masek, SMM Chropyně za technické zabezpečení a organizátorům MS ODS Chropyně za uskutečnění této akce.
– Ivo Novotný, vedoucí pobočky SZUŠ D-MUSIC –
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Několik fotografií v našem Zpravodaji připomíná letošní
hanácké slavnosti. Snad nikoho z početného přípravného
štábu hanáckých slavností, který se pravidelně scházel již
od listopadu loňského roku, nenapadla spojitost s ročníkem
těchto krásných oslav folklóru hudby a tance. Až páteční
déšť nás ubezpečil, že již 13. Hanácké slavnosti mohou být
oříškem a počasí, které je v poslední květnové neděli mnoho let nádherné, může mít díky třináctce svůj rozmar.
Nebylo vůbec jednoduché rychle se rozhodovat kdy
a kam jaký program přemístit a nebo věřit, že počasí se
umoudří a odpoledne a večer bude lépe. I tak náročná
organizace byla díky rozmarům počasí ještě náročnější.
Pevně věřím, že nakonec se připravovaný program líbil
a už se můžeme těšit na další slavnosti v Chropyni.
Chtěl bych poděkovat celému štábu hanáckých slavností a všem, kteří se organizačně podíleli na jejich průběhu, za spolupráci a týmové nasazení.
– Ing. Radovan Macháček –
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Město Chropyně děkuje
paní Haně Paňákové,
protože myšlenku s pořádáním
Bambiriády v Chropyni dokázala dovést
do úspěšného konce.
Celá organizace Bambiriády v Chropyni
prakticky spočívala na ní
a na přípravu této akce
musela obětovat obrovské množství úsilí
a práce, která, jak je vidět, ji velmi těší a baví.
Děkujeme.

POSELSTVÍ Z BAMBIRIÁDY
PRO VŠECHNY DĚTI NA SVĚTĚ.
My, děti z Chropyně, posíláme své přání veliké,
pro všechny děti po slunci, sluníčku na naší planetě.
Ať v každé dětské tváři jen sluníčko září.
Ať v každých očí jen hvězdičky svítí.
Ať každé dítě svůj domov má,
kde táta s mámou na něj čeká.
Ať ve světě nezní nářky z válek,
ať zní jen dětský smích.
Zaleťte paprsky sluneční do všech koutů na světě
a všem lidem sdělte naše přání veliké.

Foto barevné přílohy:
Mgr. Jana Milotová, Jiří Remeš, Martina Rozkošná,
Tomáš Rozkošný, Zdeněk Schovanec
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Pionýři na Bambiriádě
Letos jsme se vydali na Bambiriádu do Zábřehu, kam jsme byli
již pozvaní pionýry z Olomouckého kraje a která se konala ve dnech
5. až 7. června 2009. V pátek odpoledne jsme se ubytovali a navečer nás čekal velký stan uprostřed rozlehlého parku, který byl plný
deskových a karetních her pro děti i dospělé. Každý si mohl vybrat
dle libosti.
Druhý den jsme se již ráno vydali do samotného centra Bambiriády,
kde jsme měli svůj vlastní stánek, na kterém se během celého dne
střídaly pionýrské skupiny ze Zlínského kraje. Během volných chvílí,
kterých nebylo málo, jsme si všichni stihli projít ostatní stánky, zaskákat na trampolínách a nafukovacím hradu, zasoutěžit si o krásné puzzle EU, omrknout pódiové skladby nebo se svést na raftech. Večer
nás čekala spousta her a velká diskotéka v podobě Karaoke show.
V neděli bylo na programu vystoupení zahraničních hostů. Celý víkend tam s námi trávili také Finové, Litevci a Poláci. Odpoledne jsme
opět sedli na vlak a vydali se zpátky k domovům, kde nás již čekali naši
rodiče. Děkujeme za spoustu krásných zážitků, dobré ubytování, vynikající program a technické zabezpečení pro všechny účastníky a spoustu
nových kamarádů, které jsme zde poznali.
– Jakub Hrdlička –
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Malý Ječmínek opět vystupuje
Hanácký soubor Ječmínek na Hanáckých
slavnostech
Stejně jako každým rokem jsme se i letos
představili na Hanáckých slavnostech, tentokrát s vystoupením dětského souboru Malý
Ječmínek. Počasí nám vůbec nepřálo, snad
všichni si přáli, ať se objeví sluníčko a tančí
se venku, ovšem nestalo se tomu tak a my museli tančit v MKS Chropyně. Bohužel atmosféra Hanáckých slavností vůbec nebyla
ta správná, ani pohled na nažehlené kroje nevykouzlil takový ten radostný úsměv diváků,
jako by tomu bylo venku, kde svítí sluníčko.
Nástupy na vystoupení byly chaotické, rychlé, nepřehledné a nikdo, kdo zažil
ty správné slavnosti, si vůbec nepřipadal,
že se dívá na vystoupení, které jsme usilovně a dlouho připravovali a trénovali. Děti
ovšem vše zvládly, odtančily si své vystoupení perfektně - objevily se tance jako: Malení,
Spadla z habra a jiné. Jelikož letošní slavnosti
byly pojmenovány „NÁŠ KOHÓTEK KOKRHÁ“, vmísili jsme do vystoupení i zpívání
o zvířátkách: Čížeček, Žába skáče, ale i taneček – Zpívala bych zpívala.
Malým Hanákům se vstoupení velice povedlo a za to jim touto cestou posílám velkou pochvalu! Také chci poděkovat všem
maminkám za podporu a jejich pomoc při vystoupení. A děkuji panu Dvořákovi za pěkné
fotky.
Malý Ječmínek na Bambiriádě
Následující víkend po Hanáckých slavností jsme se mohli těšit na další vystoupení
Malého Ječmínku. Byla jsem velice potěšena,
že děti mohou vystupovat každý den na Bambiriádě, čímž získají další zkušenosti. Naštěs-

tí počasí nám přálo a bylo krásně a konečně mohla vyniknou krása krojů na denním
světle. Jen bylo škoda, že pořadatelé nesehnali větší podium, protože na „pidipodium“
se děti nemohly vejít. Už při generálních zkouškách jsme zjistili, že velikost dodaného podia
je silně nedostačující, kdy při hadovi Adámek
doslova „uklouzl“ mezi podium a plachtu.
Naštěstí je to velký kluk (mimochodem ten
nejdrobnější, nejmenší a nejmladší Hanák),
ani slzičku neuronil a vystupování se nebál,
ani když mu druhý den - kdy nám bylo dovoleno tančit na trávě - padaly kalhoty, zvládl
vystoupení bez jediné chybičky.

Mrzelo nás, že se v publiku našli i posměváčci, kteří se dětem smáli při občasných
zaškobrtnutích. Těžko se pak dětem vysvětluje, proč se jim někteří smáli, co dělaly špatně. Myslím si, že na Bambiriádě bylo
dostatek akcí, kde se dotyční mohli zasmát
a pobavit se.
Za tato tři vystoupení patří Hanačkám
a Hanákům mé velké díky a velká pochvala,
že vše zvládli bez chybičky, maminkám opět
děkuji za pomoc při oblékání, i když děti
už to celkem zvládají samy, protože 3 dny
po sobě oblékat kroj je dobrá škola.
– vedoucí souboru Petra Kovaříková –

Ve Sluníčku se nenudíme
Květen byl pro Mateřské centrum Sluníčko nejenom měsícem her,
ale také měsícem prezentací a práce na přípravě jarmarku a letního
bazárku.
První květnovou akcí byla prezentace firmy Liftec, kde nám její
zástupkyně představily širokou nabídku dětské a dámské kosmetiky a nápojů pro nejmenší. Prezentace byla velice zajímavá a poučná.
Nakonec si každý odnesl malý dárek.
Velkou akcí byl dětský koncert pořádaný dne 13. května soukromou ZUŠ D–MUSIC pod vedením p. uč. Iva Novotného. Na tuto
překrásnou akci s pestrým programem, kde nám děti předvedly,
že jsou malí muzikanti, bylo přizváno i naše centrum a byla nám nabídnuta možnost uspořádat jarmark pro Sluníčko - prodejní výstavu
ručních výrobků.
Byli jsme všichni trošku nervózní, zda se výrobky, které maminky
a děti několik dnů připravovaly, vydaří a jestli si je někdo přijde prohlédnout a koupit. Díky silné návštěvnosti koncertu se ale v našem
stánku „dveře netrhly“ a lidé vybírali jeden přes druhého. Moc nás
to potěšilo a děkujeme tímto všem, kteří si nějaký ten výrobek zakoupili, a tím tak přispěli našemu centru na pořízení výtvarných potřeb
a hraček pro naše nejmenší. Velké díky také patří našemu skvělému
p. uč. Ivo Novotnému, který vše zařídil a sám některé výrobky vytvořil.
Další akcí byl pak letní bazárek, o který projevilo velký zájem
mnoho maminek, ať už jako prodávající nebo jako kupující. Myslíme,
že i přes to, že to byl první bazárek a nikdo nevěděl, jak to dopadne

a jaký bude zájem, se i tato akce zdařila a děkujeme všem prodávajícím i kupujícím a zveme vás – příště zas. Už se těšíme na bazárek
podzim – zima, pořádaný po prázdninách.
Ještě jednou děkujeme všem.
– maminky z mateřského centra –
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Pasování školáků na zámku
Ve čtvrtek 11. června proběhlo pasování
školáků ze 2. třídy MŠ. Byl to opravdu nádherný zážitek. Od prvního zaznění slavnostní fanfáry v podání p. uč. Novotného,
až po závěrečnou fanfáru. Zapojily
se i ty nejmenší děti, které se naučily krátké pásmo písniček. Předškolákům přišly
zahrát i starší děti ze ZŠ, které přidaly písničky z pohádek. Zahráli si i sami předškoláci jak na flétnu, tak i na různé hudební
nástroje a celá naše třída zpívala s nimi.
Chtěla bych tímto poděkovat našim paním učitelkám Ivaně Zahnašové a Ireně
Hanákové za přípravu tohoto nezapomenutelného zážitku a v neposlední řadě
i za trpělivost a péči, kterou věnovaly celé
tři roky našim dětem. Předškoláci mají
spoustu krásných vzpomínek na školku,
a i když od září nastoupí do školy, nebudou to mít do školky daleko a určitě se rádi přijdou pochlubit, jak jim to ve škole
jde. Takže ještě jednou za všechno děkuji a myslím, že se mnou budou souhlasit
i ostatní rodiče.
– Z. Ivanová –

Ve školičce naší milé, prožili jsme hezké chvíle…
Tato slova zněla ve čtvrtek 11. června Rytířským sálem chropyňského zámku při loučení s nejstaršími dětmi 4. třídy mateřské školy.
Krásnou atmosféru tohoto slavnostního aktu navodil p. uč. Novotný se svými žáky –muzikanty. Našim kamarádům - Gábince, Leničce,
Adámkovi, Matyáškovi, Terezce, Lucince a Adriance - přejeme krásné
prázdniny a ať se jim všem ve škole daří.
Děkujeme pí Horákové z MěÚ, p. uč. Novotnému a malým muzikantům za pěkná slova, dárky a vystoupení.
– Děti a učitelky 4. třídy –
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Dva kluci na planetě X
Vážení čtenáři Zpravodaje,
chystám se vydat sci-fi povídku „Dva kluci na planetě X“ na podporu mravní výchovy. Volím žánr sci-fi, protože se těší oblibě
dětí.
Moje povídka je určena dětem raného
pubertálního věku (2. a 3. tř. ZŠ). Je obo-

hacena poznatky z dějepisu, zeměpisu, astronomie a filozofie s ohledem na přiměřenost věku. Povídka je ilustrována dětskými
kresbami žáků paní učitelky Křepelkové
ze 2.A třídy Základní školy Chropyně.
Zda půjde o knížku nebo cvičebnici s doplňkovou četbou, bude záviset na finančních

možnostech. Chci podpořit záměr mateřských škol, které od září tohoto roku zavádí
nový předmět – etika.
V případě, že byste chtěli finančně podpořit vydání této povídky, prosím kontaktujte redakci Zpravodaje. Děkuji.
– PaeDdr. Marta Ludvíková –

Skončil kroužek tréninku paměti
V úterý 16. června 2009 skončil kroužek tréninku paměti, který zorganizovala
MO STP pro všechny důchodce našeho města.
Kroužek se scházel pravidelně 1x týdně v klubovně seniorů a navštěvovalo
jej 15 – 18 žen po dobu deseti týdnů. Lektorka paní Dagmar Šípková měla každou lekci
pečlivě připravenou a snažila se každého nevtíravou a zábavnou formou přimět k procvičování mysli, duše i těla. Na každé hodině
panovala příjemná atmosféra a veselá nálada.
Za to všechno „děvčata“ z kroužku upřímně
paní Šípkové děkují.
Všem chropyňským důchodcům pak vzkazují: Rozhodně další kroužek nevynechejte!
Kroužek se v případě zájmu uskuteční
opět na jaře příštího roku, aby měl každý
dostatek času se v klidu rozhodnout a rozmyslet. Vždyť udělat něco pro svou osobu
není nikdy na škodu.
– výbor MO STP –
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Pionýr na Květinkovém dni
Ve středu 13. května 2009 proběhla
v celé republice veřejná sbírka - Květinkový den, kterou pořádá Liga proti rakovině.
Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně
se opět zapojila do této akce a v Chropyni
děti ve žlutých tričkách s logem Tiká v každé
rodině prodávaly symbol sbírky - žlutý kvítek
měsíčku lékařského za minimální poplatek
20 Kč. Bylo prodáno 650 kytiček a na konto Ligy proti rakovině odesláno 14.116 Kč
a 0,20 EUR. Děkujeme všem, kteří se na této
sbírce podíleli, a také Vám, kteří jste přispěli
na dobrou věc.
– Marcela Hrdličková –

Upozornění finančního odboru MěÚ v Chropyni
Upozorňujeme občany, že splatnost místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za 2. pololetí roku 2009 je 20. července 2009.
Dodržujte termín splatnosti, protože včas neuhrazené poplatky
mohou být navýšeny až na trojnásobek!
(Podrobnosti k poplatku jsou upraveny v obecně závazné vyhlášce
města Chropyně č. 1/2008, kterou si můžete přečíst na www.muchropyne.cz
nebo je k nahlédnutí na sekretariátě MěÚ v Chropyni.)
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
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Knoflíková válka
Každý člověk má po celý život v sobě kousek dítěte a chce si hrát. Mladí členové Zlínské krajské organizace Pionýra proto uspořádali pro vedoucí a instruktory pionýrských
skupin ze Zlínského a Olomouckého kraje
akci plnou her, soutěží a zábavy na táborové
základně v Rajnochovicích. Hlavním úkolem
bylo odpočinout si a odreagovat se od běžného všedního života a povinností a rozšířit
své obzory o nové kamarády. Všichni měli
možnost ukázat, co dovedou, naučit ostatní
své hry, pobavit se, ale také zkusit překonat
svá maxima. Všichni byli při odjezdu spokojení a rádi by podobných akcí měli více, čehož
jsme se chytli a akce 15+ se stanou v našich
krajích doufám pravidelnou činností, podobně jako třeba každoroční tábory.
– Jakub Hrdlička –

Soukromá inzerce
Prodám
zdravý a dobrý med (lipový, akátový, 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 podlaha, zateplený, plastová okna, zasklená 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.
Hledám
pronájem bytu velikosti 2+1 nebo 2+kk
za rozumnou cenu. Tel.: 603 888 705.
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Klub českých turistů
přeje všem turistům, členům TOM Kamínek
a ostatním milovníkům pohybu v přírodě příjemné prázdniny a dovolenou. Z akcí připravených KČT nabízíme:
11. – 17. července
Mezinárodní týden turistiky
na Valašsku
km pěší 10, 20, 30, cyklo 25,
50; start ZŠ Trávníky Vsetín, info: Bohumil Kupka,
tel.: 736 754 127

Redakce Zpravodaje obdržela dva
pozdravy od triatlonisty Lukáše Purkara.
První pozdrav je z londýnského běhu
na 5 kilometrů, kde obsadil 2. místo,
druhý pozdrav je ze závodu Českého
poháru z Prahy, kde skončil devátý.

Chropyňští vodáci na festivalu
dračích lodí v Přerově
V sobotu a v neděli ve dnech 13. a 14.
června 2009 se členové oddílu kanoistiky
TJ Chropyně zúčastnili Přerovského festivalu
dračích lodí v Přerově na „Laguně“. Náš tým
pod jménem „Žížaláci z Chropyně“ byl jedním
ze 67 týmů, které se festivalu zúčastnily, což
představovalo celkem 1 340 pádlujících osob
a k tomu ještě ke každé osádce patřil bubeník. Všichni účastníci závodili ze všech sil,
a že to není legrace pádlovat na plné obrátky na 200m trati, bylo vidět v obličejích
všech, kteří v cíli vystupovali z lodí. V sobotu jely všechny posádky rozjížďky, v neděli
pak finálové jízdy. Naše posádka se umístila
na 21. místě a v neděli dokonce při posledním
závodě jízdu vyhrála z pětice startujících lodí.

11. – 19. července
Letní dětský tábor v Osvětimanech
TOM Kamínek Chropyně; info: Hana Paňáková,
tel.: 777 635 673
15. července Výstup na Klášťov
km 10 – 15; start 8:15 Vizovice, náměstí; info: Ing. Miloslav Vítek, tel.: 603 332 439
18. – 19. července Zlín - Trenčín
km 65; info: Jiří Tomáš,
tel.: 737 005 174

Nádherné počasí přilákalo i tisíce diváků, takže atmosféra byla úžasně pohodová.
V krásném, přírodním areálu byl také dostatek stánků s občerstvením a dalším technickým zázemím, takže závodníkům ani divákům nic nechybělo.
Závodníci se do Přerova sjeli z celé České republiky, naše posádka reprezentovala
jako jediná město Chropyni. Dík patří všem
zúčastněným členům oddílu kanoistiky, dále
kapitánu našeho týmu Romanu Randulovi
a v neposlední řadě také městu Chropyně
za příspěvek ve výši 3.500 Kč na úhradu podstatné výše startovného.
– za oddíl kanoistiky Marie Králová –

31. července – 2. srpna Orlické hory
na kole
km 200; start Napajedla; info: Ing. Jitka Ingrová,
tel.: 732 827 726
15. srpna

Za Vizovickú trnkú
km: 10, 15, 20, 30, 42; start:
6:00 – 9:30 Vizovice, sokolovna; info: Jiří Tomáš,
tel.: 737 005 174

18. – 23. srpna Ennská cyklostezka
z cyklu cyklostrasy rakouských
řek, info: Monika Machová,
tel.: 604 525 946
Podrobné informace o akcích hledejte
ve vývěsní skříňce KČT u prodejny Albert.
Příjemnou cestu a šťastný návrat přeje
– Jar. Pospíšilová –
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Mladí rybáři a jejich činnost
Rybářský kroužek proběhl jako každý rok od října do prosince
v minulém roce. Scházeli jsme se každý čtvrtek v areálu školy na Komenského ulici. Kroužek navštěvovalo 12 mladých rybářů, dalších
5 mladých rybářů navštěvuje školy v Kroměříži a z tohoto důvodu
nemohou kroužek navštěvovat. Zapojují se ale do výletů o poznávání
našich vod a činnosti kroužku.
V kroužku se mladí rybáři učí rybářský řád, poznávat ryby, dobu
jejich hájení, jejich míry atd. Poznávají rostliny a stromy rostoucí kolem vody. V kroužku se dále učí a seznamují se všemi způsoby lovu

ryb, s navazováním háčků, sestavováním udic na určitý způsob lovu,
jak se chovat u vody a jak zacházet s ulovenou rybou.
Na závěr rybářského kroužku mladí rybáři skládají zkoušky testem.
Po úspěšném složení zkoušky dostane mladý rybář osvědčení k vydání
prvního rybářského lístku.

Okresní kolo Zlaté udice
MRS MO Kroměříž pořádalo 23. května okresní kolo Zlaté udice.
Této soutěže se účastnili i mladí rybáři naší organizace. Na Zlaté udici
se soutěží ve 3 různých odvětvích, a to v lovu ryb, poznávání ryb,
živočichů kolem vody, vodních rostlin a v testu. Poslední disciplínou
je házení udicí na terč do dálky, a to v kategorii mladí rybáři, rybářky
do 15 let a junior. Za naši MO soužily mladé rybářky Alena Patrmanová a Andrea Dostálová, mladí rybáři Ladislav Patrman, Aleš Dostál,
Michal Palík a Michal Slezák a junioři Pavel Měrka a Radek Janoušek.
Z výsledkové listiny okresního kola zveřejňujeme to nejdůležitější,
umístění našich závodníků. Alena Patrmanová v kategorii rybářek zvítězila a naše druhá zástupkyně Andrea Dostálová skončila na třetím
místě. Kategorii mladých rybářů vyhrál Ladislav Patrman a Michal Slezák obsadil třetí místo. Junior Pavel Měrka skončil druhý.
Z okresního kola Zlaté udice postoupili do krajského kola, které
se uskutečnilo 7. června 2009 při MO Kroměříž, Alena Patrmanová,
Ladislav Patrman a Pavel Měrka.
Všichni rybáři naší organizace přáli našim mladým rybářům hodně úspěchů v dalším kole, o jehož výsledku vás budeme informovat
v některém z příštích čísel, a děkují za krásnou reprezentaci naší
organizace.
– Jiří Řezáč –
Petrův zdar!

První setkání rybářského kroužku v novém roce bývá v dubnu
a je to tzv. „Cesta poznání“. Na této cestě kolem řeky Moravy se mladí
rybáři dozvídají, ve kterou dobu, na jakém místě a na jakou nástrahu
se dají ulovit určité druhy ryb. V polovině naší cesty za poznáním řeky
Moravy se nachází areál MO Kroměříž, ve kterém je štičí líheň, kterou
jsme navštívili. Na požádání hospodáře MO Kroměříž pana Vlastimila Hrabce, zda by nás seznámil s provozem jejich štičí líhně, nás pan
Hrabec, který o naší plánované návštěvě nevěděl, velmi ochotně líhní
provedl a vysvětlil vše o chovu tohoto krásného dravce.
Všichni účastníci tohoto výletu mu poděkovali a s novým poznáním o krásné dravé rybě se vrátili domů.
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Náborové turnaje oddílu národní házené
Oddíl Národní házené ve spolupráci s učiteli a vedením místní základní školy opět uspořádal již tradiční náborový turnaj. I když letošní
klání mezi třídami proběhlo o pár týdnů dříve, jelikož jsme usoudili,
že nábor bude mít význam v případě, kdy si mládež sport může vyzkoušet hned v následujících trénincích. Předchozí ročníky vycházely na jedny z posledních týdnů ve školním roce, házená má pauzu
na prázdniny a děti pak na tréninky již nepřijdou, což neplní účel
„náborového turnaje". Turnaj se odehrál ve dvou termínech: 23. a 24.
dubna 2009 systémem „každý s každým“ v dopoledních hodinách.

Ve čtvrtek se utkali žáci 7.–9. tříd. Po prvotních zmatcích a aprílovém počasí se všechny zápasy odehrály, jak bylo plánováno. Házenou si vyzkoušelo v praxi 90 žáků, z nichž byli vyhodnoceni nejlepší
hráči a hráčky: Nikola Průchová, Leona Jurtíková, Simona Sobková,
Radka Kroupová, Veronika Chytilová, David Hejl, René Petrželka,
David Lukeš, Marek Žižlavský, Stanislav Vávra, Jan Horák, Roman
Kropáček, Hynek Pospíšil, Radek Janoušek, Jiří Flóra.

Pořadí tříd bylo následující: dívky 1. místo 6.B, 2. místo 4.B,
3. místo 4.A, hoši 1. místo 6.B, 2. místo 6.A, 3. místo 5.A.
Pro děti bylo zajištěno i drobné občerstvení v podobě limonád. Naši
zdravotnickou pomoc naštěstí nikdo nepotřeboval, až na pár odřenin,
ale to se stává… Pokud se hráčům či hráčkám, jež reprezentovali svou
třídu, sport zalíbil, nabízíme možnost navštívit naše tréninky a zapojit
se do našich družstev. Rozpis tréninků najdete na konci článku.
Po oba dny se klání mezi třídami účastnili i členové oddílu, kteří
pomáhali s organizací i rozhodováním zápasů, za což jim patří velký dík! Stejně tak děkujeme řediteli místní ZŠ za vstřícnost při organizování turnajů a všem pedagogům, jež žáky připravili na turnaj,
aspoň trochu jim vysvětlili pravidla a starali se o to, aby všechny třídy byli připraveny vždy předem k zápasu, abychom stíhali časový
sled. Zvláštní poděkování patří celé TJ, převážně panu M. Salajkovi.
Celkově hodnotíme turnaj jako velmi vyvedený jak po organizační,
tak i hráčské stránce, kdy jsme mohli sledovat v mnoha případech
jak hráčky i hráči hráli s nebývalým zápalem a zapojením do hry.
Tréninky probíhají následovně:
mladší žačky (do 12 let) úterý a pátek 14:00–15:30
starší žačky (12–15 let) - pondělí a středa 16:30–18:00
starší žáci (12–15 let) - úterý a čtvrtek 16:30–18:00
dorostenky (15–18 let) středa a pátek 17:00–18:30
ženy (18–x let) čtvrtek 16:30–18:00
muži (18–x let) pátek 18:00–19:30
Pokud chcete naše družstvo v budoucnu povzbudit při mistrovských
utkáních, termíny, jakož i jiné aktuality, se vždy dozvíte na stránkách
oddílu www.nhchropyne.tym.cz.
Jelikož je již ukončena sezóna 2008/2009 chci poděkovat všem hráčům, divákům i sponzorům za přízeň k tomuto sportu.
– Iveta Kovaříková, trenérka starších žaček –

Pořadí tříd: dívky: 1. místo 9.A+B, 2. místo 8.A, 3. místo 7.A, hoši:
1. místo Kroměříž, 2. místo 8. , 3. místo 8.B.
Druhý den turnaje proběhl bez potíží v plánovaném časovém
rozvržení, tentokrát si zahráli žáci 4.–6. tříd. Tomuto dni již vládlo
slunečné, i když větrné počasí. Zapojeno bylo žáků, ostatní fandili
a povzbuzovali své spolužáky. Přišli se podívat i žáci nižších ročníků,
jež byli výbornými fanoušky svých starších kamarádů. I tento den jsme
vybrali nejlepší hráče a hráčky: Kristýna Brožíková, Erika Mlčochová,
Nikola Hofírková, Zuzana Uhlířová, Nikola Kyselá, Martina Müllerová, Andrea Plšková, Klára Babická, Andrea Dostálová, Kristýna Berousková, Dominika Dočkalová, Dalibor Sanitrák, Otto Solař, Jakub
Kovařík, Jonáš Krutil, Adam Přidal, Jiří Rudolf, Václav Kuchař, Rostislav Beran, Jan Černý, Martin Rutsch.
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Turnaj o Tvarůžkový pohár

Oddíl stolního tenisu uspořádal v sobotu 13. června 2009 závěrečný turnaj mládeže do 12 let, kterého se zúčastnilo 15 dětí z pozvaných oddílů z Přerova a Bystřice pod Hostýnem.
Turnaj se uskutečnil pod záštitou města Chropyně a místostarosta Ing. Večeřa také tuto akci zahájil. Hráči byli rozděleni do skupin
a první dva z každé skupiny postoupili do vítězného pavouka, ostatní si zahráli kolo útěchy. Vítězem se po velmi dramatickém boji stal
Vladan Nesvadba z Bystřice pod Hostýnem, který ve finále porazil
Daniela Hanuše z Přerova.
Děti hrály s obrovským nasazením a některé výměny a sety se daly
srovnat s výkony zkušených hráčů. Ze zástupců našeho oddílu se nejvíce dařilo Lukáši Konečnému, který postoupil ze skupiny a skončil
na 6. místě.
Po ukončení této hlavní soutěže jsme se rozhodli uskutečnit i turnaj ve čtyřhrách. Ten jsme odehráli systémem každý s každým. Vítězem se stalo družstvo z Přerova ve složení Jakub Végh – Daniel Hanuš,
které neztratilo ani jeden set.
Každý oddíl obdržel dárkový balíček, který si děti ihned rozdělily,
a vítězové v obou kategoriích byli odměněni věcnými cenami. Akce
se všem líbila, a tak doufáme, že turnaj mládeže se stane novou tradicí
oddílu.
Závěrem oddíl děkuje městu Chropyně za poskytnutí cen a také
všem hráčům a rodičům. Dětem přejeme krásné a slunné prázdniny
a v nové sezóně 2009/2010 hodně sportovních úspěchů.
– Iveta Brandejsová –

Také bychom mohli napsat –
křest nových dresů. V Těšeticích
se 16. května konal 21. ročník
tohoto turnaje. Pro nás to byla
doposud největší přehlídka lakrosových týmů. Sjely se sem týmy
z první ligy, a to nejen z moravské, ale i pražské.

rozrážel jako kuželkářská koule.
Až na pár štiplavých střel z dálky
nepomohlo žádné naše umění.
Prohra s nejtěžším lakrosovým
týmem bolela všude po těle.
Naštěstí tým Trilobit, se kterým jsme hráli další zápas, byl
dívčí. „S holkama přece nemů-

Na turnaj jsme nevyrazili
se zkušenými matadory, ale s nováčky, aby se zde otrkali a na ligových zápasech byli zaběhlejší.
Ovšem nejen nováčci zde získali
zkušenosti.
Broncho Chropyně hrála
ve skupině C s týmy Kangaroos,
Šedý Vlk a Trilobit.
Proti Klokanům z Brna, kteří
nekompromisně vyhrávají první
moravskou ligu, jsme hráli, jak nejlépe jsme dovedli. Po tomto zápase nebyla chuť k jídlu. Aby taky jo,
když nás soupeř nakrmil dvaceti
sedmi banány. Naši střelci umístili
míč do brány pouze čtyřikrát.
Šedý Vlk je tým plný tatínků,
kteří při běhu vypadají jako balónek. Tento balónek nás v obraně

žem prohrát,“ řekli jsme si. Než
jsme se nadáli, už jsme bojovali,
abychom neskončili na posledním
místě. Samozřejmě s dalšími dvěma dívčími týmy.
Chyběly nám pouhé dvě branky, abychom porazili Fťáky z Prahy. Unavení čtvrtou prohrou jsme
nastoupili proti Wynian. Na našich
přihrávkách byla zřejmá vyčerpanost – nejvíce na našich střelách.
Neustále jsme stříleli a neustále
se nám nepodařilo trefit do brány.
Naše obrana byla skvělá. Soupeřky byly zoufalé. Měly proč. Převážná většina jejich útoků končila nezdarem. Vítězstvím o tři
góly jsme se umístili na krásném
předposledním čtrnáctém místě.
– Adam Krajčovič –
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Úspěchy chropyňských gymnastek
Republiková soutěž ve SG ČASPV v Doubí
(23. a 24. května 2009)
Do Doubí u Třeboně odjelo jedenáct
chropyňských gymnastek z původních dvanácti postupujících z krajského kola. Anna
Joachimczyková si totiž na poslední chvíli
stačila přivodit sádrovou dlahu na ruce. Pomohly jí k tomu kolečkové boty. Nejmladší

Okresní přebor v Holešově (30. května
2009)
Tradičního jarního přeboru v Holešově se zúčastnily také již tradičně tři oddíly
- Sokol Holešov, GK Hulín a TJ Chropyně.
V nejmladší kategorii – MIMINA si Eliška
Uličníková vybojovala druhé místo a Lucie
Vymazalová místo třetí. Kategorii nejmladší
žákyně vyhrála Emma Joachimczyková před
Ondřejkou Spáčilovou a Markétou Horákovou. Lucie Jablonská vyhrála kategorii Mladší
žákyně a Nikol Hofírková vyhrála kategorii Starší žákyně, Erika Mlčochová skončila
v této kategorii druhá.
Prázdninová cena v Hulíně (6. června
2009)
V Hulíně se gymnastický dvojboj (kladina,
prostná) nejlépe vydařil Adélce Vaculíkové,
která si ve své kategorii vybojovala medaili za
třetí místo. Deniska Peričová v nejmladší kategorii skončila na pěkném čtvrtém místě a v kategorii 2001–2002 byla z našich závodnic
nejúspěšnější Markétka Horáková – devátá,
Ondřejka Spáčilová skončila dvanáctá a Ka-

rinka Vašková, jako již tradičně i přes pěkná
prostná, ale díky špatné kladině, šestnáctá.
Brněnský pohár (7. června 2009)
Teamgymového závodu v hale Moravské
Slavie Brno se zúčastnila obě naše družstva.
Mladší družstvo Junior I bylo sice oslabené
o dvě zraněné závodnice, přesto závod vyhrálo s nejvyššími známkami na všech nářadích.
Pochvalu si zaslouží Katka Němečková, která
šla poprvé tři řady na akrobacii a k tomu ještě
dvě řady na trampolíně a překonala počáteční obavy a vše zvládla na jedničku s hvězdičkou. Starší družstvo Junior II zacvičilo celkem
solidně akrobacii a podalo standardní výkon
na trampolíně, a tak i přes nic moc známku na pódiové skladbě zaslouženě skončilo
na druhém místě za domácími děvčaty.
– Markéta Zavadilová –

družstvo tedy doplnila dvě šikovná děvčátka z Napajedel. Všechna naše družstva
vybojovala pro Zlínský kraj poháry za první
místa v soutěži družstev. V soutěži jednotlivkyň v kategorii Mladší žákyně I získala
Adéla Koutová zlatou medaili, v kategorii
Mladší žákyně II Nikol Hofírková stříbro
a Terezie Koutová bronz a Adéla Vaculíková skončila na pěkném třináctém místě. V kategorii Starší žákyně III jsme měli
pouze jednotlivkyni Magdalénu Zavadilovou a ta získala bronzovou medaili (vzhledem k jejímu nepřesvědčivému výkonu
by se mohlo mluvit o zázraku). V kategorii
Starší žákyně IV naše gymnastky obsadily
všechny medailové pozice – Lucie Kopačková první, Gabriela Řezníčková druhou
a Kristýna Vaňharová třetí (spolu se závodnicí Moravskoslezského kraje).
Z našich dorostenek byla nejúspěšnější
Michaela Zavadilová (i přes ne příliš vydařená prostná a kladinu), která získala stříbro
s rozdílem jedné desetiny za vítězkou. Lucie Vraspírová si vybojovala čtvrtou „bramborovou“ (opět s rozdílem jedné desetiny
za třetím místem) a Barbora Kovaříková
(díky nepovedené kladině) pátou pozici.
Závodu se zúčastnily závodnice z téměř
všech krajů České republiky. Nejpočetnější
byly kategorie Mladších žákyní – v každé
soutěžilo 39 závodnic – to je třináct tříčlenných družstev.
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Společenská kronika
V měsíci květnu se 2 občané přestěhovali v rámci obce, odstěhovaly se 2 osoby a zemřel 1 občan.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s panem

Uzavření manželství
Eduard Štimel, Slovenská republika
Anna Ptáčková, Chropyně

Václavem Kytlicou.
Zarmoucená rodina.

Blahopřání
Dnes slavíš 80 let,
čas letí a nevrátí se zpět.
My můžem jen přidat blahopřání,
nechť se Ti splní tajná přání!
Přejem Ti, abys žil nejméně 100 let,
pak teprve poznáš, jak krásný je svět!
Dne 13. července 2009 oslaví své 80. narozeniny pan
Zdeněk Kalman.
Hodně zdraví, štěstí a lásky Ti přeje manželka Jindřiška, dcery Zdeňka a Alena s rodinami a pravnučky Verunka, Terezka, Michalka a Deniska.

Vzpomínáme
Odešel jsi, táto, náhle,
nikdo to nečekal.
Osud to tak chtěl,
jen to moc uspěchal.

Děkujeme všem Jendovým kamarádům,
myslivcům, zaměstnancům fy Technosoft,
spolužákům, pracovníkům městského úřadu
a známým, kteří se s ním 22. května 2009
přišli rozloučit na jeho poslední cestě, ze které
se k nám bohužel již nikdy nevrátí.
Děkujeme MUDr. Žalmanovi za jeho rozloučení, plné úcty k našemu synovi. Děkujeme za projevené písemné i osobní kondolence
a překrásné květinové dary pro
Ing. Jana Polišenského.
Dne 13. červena 2009 bychom s Tebou slavili 46. narozeniny. Očím jsi
odešel, v srdcích jsi zůstal, kdo Tě znal a miloval, ten nikdy nezapomene.
Děkují rodiče, děti Tereza a Honzík, bratři Marek, Vlastík s Andreou a synovcem Michalem.

Vzpomínáme
Odešel, ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.

Dne 11. června 2009 jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí pana

Dne 7. července 2009 vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana

Františka Valentíka

Josefa Šebely.

z Kroměříže. I zde v Chropyni měl kamarády
a přátele. Prosím vzpomeňte s námi. Za rodinu
dcera Blanka.

S láskou stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Odešel, ale navždy zůstává v našich srdcích.
Dne 24. června 2009 jsme si připomenuli
1. smutné výročí úmrtí pana

Neplačte, že jsem odešel, ten klid mi přejte,
jen v srdci tichou vzpomínku si na mě zachovejte.
Nebylo Ti přáno s námi déle být, nebylo léku,
abys mohl žít.

Jana Štulajtera.

Dne 13. července 2009 vzpomeneme
12. smutné výročí, co nás navždy opustil můj
manžel, nás tatínek, dědeček a pradědeček pan

S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera
a syn s rodinami.

Zdeněk Kroupa.

Vzpomínka je jediný ráj,
ze kterého nás nemůže nikdo vyhnat.
Jsme v tom ráji stále s Tebou, Jiříčku,
přinášíme Ti velkou kytici bílých růží,
mnoho políbení, taky něžné pohlazení.
Máme Tě stále v srdíčku,
vše nejlepší Jiříčku k tvým narozeninám.

Na jeho dobré a laskavé srdce vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Dne 28. července 2009 vzpomeneme nedožitých 53 let našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka, bratra a švagra pana

Dne 3. července 2009 by se dožil 53 let můj
milovaný manžel a dědeček pan

Václava Kytlicy.

Jiří Kadlčík.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Zarmoucená rodina.

S úctou a velkou láskou nikdy nezapomenou
manželka Dana a vnučka Beatka.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –
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Vítání nových občánků našeho města
Mezi občany Chropyně byly 23. května přivítány tyto děti:

Lukáš Růčka

nar. 09.02.2009

Filip Hynšt

nar. 11.02.2009

Filip Střecha

nar. 23.02.2009

Jakub Vodica

nar. 01.03.2009

Eliška Rapantová

nar. 23.03.2009

Lukáš Adamík

nar. 27.03.2009

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně - září 2009
je 17. srpna 2009
Archiv Zpravodaje města Chropyně najdete
na www.muchropyne.cz
reklama

- 43 -

Zpravodaj města Chropyně

prázdniny 2009

Chropyňské počasí
MKS Chropyně připravuje

září - prosinec 2009
září:
24.9.2009

říjen:
5.10.2009

listopad:
4.11.2009
13.11.2009

Pranostiky na léto:
V červenci déšť a slunečná pohoda – hojná bude v příštím roce úroda.
Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá
zima spíš.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu
a nejlepší víno.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Z místního pozorování v měsíci květnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 9,8 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 20,1 °C,
- v měsíci květnu bylo 17 dní, během nichž nebyla průměrná denní
teplota vyšší než 14 °C,
- celkové množství srážek bylo 94,4 mm/m2
– redakce –

prosinec:
16.12.2009

18.12.2009
19.12.2009

Krkonošská pohádka
pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi. Malá
scéna Zlín. Vstupné 25 Kč
Travesti show – skupina „SCREAMERS“
nový pořad „Uvolněte si, prosím...“
Příběhy včelích medvídků
pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi.
Divadlo Krapet.
Obušku z pytle ven!
pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi.
Divadelní společnost Julie Jurištové.
Vánoční koncert Janka Ledeckého s rockovým
základem a Nostitz Quartet
Dětské představení s Michalem Nesvatbou

Michal
Nesvatba

Zajímá vás, co jsou a jak vznikají červánky? Červánky můžeme zjednodušeně charakterizovat jako neobvyklou barvu oblohy
a zabarvení oblačnosti, která je způsobena vysokým obsahem vodní
páry v ovzduší. Z meteorologického hlediska je řadíme do optických
jevů, které se vytvářejí v ovzduší pří východu a západu slunce. Červánky vznikají lomem slunečních paprsků v atmosféře a jejich rozptylem na molekulách vzduchu nebo na částicích prachu.
Rozptyl slunečního světla závisí na jeho vlnové délce, v denním
rozptýleném světle převažují kratší vlnové délky. Proto je barva
bezoblačné oblohy většinou blankytně modrá. Pomocí modři oblohy
můžeme také popisovat stupeň zakalení atmosféry – nejméně zakalená atmosféra je při tmavě modré obloze. Jsou-li v ovzduší rozptýleny vodní částice či jiné příměsi, přechází barva rozptýleného světla
v bílou.
V období západu a východu slunce prochází sluneční záření v atmosféře delší trasu, než v poledních hodinách, kdy směřuje kolmo k zemi, proto se rozptýlené záření jeví jinak. Velikost rozptylu
se zmenšuje s rostoucí vlnovou délkou procházejícího záření. To v praxi znamená, že modrá a fialová část slunečního spektra se v atmosféře
rozptyluje více než oranžová a červená. V období západu a východu
slunce prochází červená část slunečního spektra atmosférou s menším
zeslabením než ostatní části spektra, a proto ve slunečním záření převažuje a oblaky nasvícené tímto světlem jsou červené. Proto se nám
také občas slunce u obzoru jeví jako rudé, zatímco přímo nad našimi
hlavami je jasně žluté až bílé.
Červánky se vyskytují ještě nějakou dobu po západu slunce. Určitě
jste již také slyšeli o tom, že červánky jsou předzvěstí nadcházejícího
deštivého období. Vyšší obsah vodních par také může souviset s počasím za studenou frontou.

Zdeněk Izer v pořadu „Po plastice pípl“
19:00 hod., jako host vystoupí P. Freund. Vstupné
150 Kč, studenti a důchodci 130 Kč

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! SMM Chropyně.
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732.
Registrační číslo: MK ČR E 12039.
Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatná distribuce.
Redakce: Ing. Petr Večeřa, Ing. Jiří Rosecký.
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Uzávěrka tohoto čísla: 15. června 2009.
Uzávěrka příštího čísla: 17. srpna 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 nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.
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