Obsah:
-

Děti ve Zlíně mají ...
Kapitoly z dějin hudby
Z jednání zastupitelstva města
Z jednání rady města
Navštívil nás skřítek Podzimáček
Výchovný koncert
Hrajeme si a učíme se
Jsme zde pro Vás a Vaše děťátka…
Zprávičky z turistického oddílu Kamínek
Dva kluci na planetě X
Lukáš Purkar na MS skončil šestý
Karel Imríšek úspěšný na ME
Mladí rybáři a jejich činnost
Klub českých turistů
Společenská kronika

Nový školní rok
2009/2010 se již rozběhl…
Přestože nový školní rok 2009/2010
je již v plném proudu a od jeho slavnostního zahájení, kdy jsme přivítali ve školních lavicích 34 nových prvňáčků, uběhly
téměř dva měsíce, přesto se musím vrátit
ještě do období prázdnin, kdy jsme museli
ihned řešit havarijní stav střechy na jedné
ze školních budov v ulici Komenského, jejíž
oprava představovala částku více než 1,7
milionu korun. Museli jsme tudíž vyčlenit
potřebnou částku z rozpočtu města Chro-

pyně, kterou jsme měli rezervovanou na investiční akce pro příští rok a dále na vyrovnávání propadu daňových příjmů od státu
s ohledem na probíhající hospodářskou krizi, která se samozřejmě ve svých důsledcích
dotýká i našeho města. Proto jsme museli
ještě v tomto roce přijmout řadu úsporných
opatření, která by tyto vlivy eliminovala.
Od druhé poloviny září je již střecha opravena a „školní život“ plyne dál...
pokračování na str. 3
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Děti ve Zlíně mají možnost objevovat novou Galaxii
Zlínské maminky se už nemusí obávat,
že jim na podzim na hraní s dětmi zůstanou pouze zablácená či zasněžená pískoviště. Na Vršavě ve Zlíně totiž vyrostl první zastřešený rodinný zábavní park v kraji.
Do provozu bude multifunkční hala uvedena 23. října 2009. V zahraničí jsou tato centra velmi populární, v ČR jde však o zcela
jedinečný projekt, který pod jednou střechou nabízí zábavu, sport a odpočinek pro
celou rodinu.
„Na ploše 2500 metrů čtverečních je připraveno bezmála dvacet hracích a sportovních zařízení především pro děti od dvou
do dvanácti let, ale na své si přijdou i starší
sourozenci a rodiče. Narozdíl od komerčních obchodních center a klasických dětských koutků v této hale naleznou děti
spoustu překvapení a řadu nezvyklých
atrakcí, které je animují k pohybu a různým
hrám. Každá z atrakcí symbolizuje jinou
planetu či galaxii. Za jediný den tak můžete společně uskutečnit dobrodružnou cestu
vesmírem,“ pochvaluje si jedna ze zakladatelek haly Galaxie Mgr. Jana Valášková.
Všechna zařízení v hale podléhají přísným bezpečnostním i hygienickým předpisům. Díky tomu si mohou i dospělí bez obav
o své ratolesti užívat návštěvy haly v prostorách bistra nebo si sami vyzkoušet některé

z atrakcí. Kromě zmiňovaného občerstvení
park GALAXIE nabízí rodičům čtenářský
koutek či sledování různých projekcí, vystoupení a programů. Bez problémů je tak
možno prožít v Galaxii společně celý den
plný zábavy, pohybu i odpočinku.
Školy a jiné kolektivy zase mají možnost
výletu do tohoto zábavního parku spojeného se vzdělávacím a tělovýchovným programem.
Jako bonus nabízí hala také velmi oblíbené oslavy dětských narozenin. Spokojené
a šťastné jsou pak nejen děti, ale i maminky, které si narozeninový den své ratolesti
užijí v klidu a bez stresu.
„Hlavním posláním je rodinám, školám
a jiným organizacím poskytnout příjemné
prostředí, kde se děti bezpečně pobaví a rodiče si oddechnou, a to bez ohledu na roční
období,“ uvedla Jana Valášková. Ano, právě v posledních letech velmi časté výkyvy
počasí na podzim a v zimě odstaví z provozu řadu venkovních zařízení pro nejmenší.
Hala je krytá a je v provozu celoročně.
Díky významné finanční podpoře z Evropských fondů bylo navíc možno celý areál
doplnit o hotel, wellness, stylovou restauraci, půjčovnu kol, in-line bruslí a venkovní
posezení, které budou v provozu za několik
týdnů po otevření haly.
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Více informací:

www.galaxiezlin.cz
reklama
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Nový školní rok 2009/2010 se již rozběhl…
dokončení ze str. 1
V mateřské škole je zapsáno do nového školního roku 2009/2010
do šesti tříd rekordních 170 dětí, což oproti minulému školnímu roku
2008/2009 představuje nárůst o 23 dětí. Město Chropyně, jakožto
zřizovatel, chtělo společně s vedením mateřské školy vyjít vstříc těm
rodičům, kteří by na základě předběžné dotazníkové akce uvítali
prodloužení provozní doby školy do 17:00 (z 91 dotázaných rodičů

se 29 vyjádřilo pro prodloužení provozní doby, což je téměř 32 %),
ale nakonec zájem rodičů postupně upadal na minimum a provozní
doba MŠ tedy zůstala stejná jako doposud.
Všem dětem navštěvujícím naše předškolní a školní zařízení a také
celému pedagogickému a vychovatelskému sboru přeji, ať nový školní rok 2009/2010 probíhá v klidu, pohodě a bez jakýchkoliv zádrhelů
a komplikací!
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola VII – František Kašper,
varhaník a ředitel kůru kostela
sv. Jiljí (9. část)
K pěvecko-hudebním spolkům, které působily v předválečné
době na venkově, ještě dodejme:
tyto spolky byly po celá desetiletí
ohnisky měšťanské hudební kultury. Nedopěly umělecky všechny
stejně daleko, ale zpěv, zejména
sborový, pěstovaly v duchu hesla
„zpěvem k srdci, srdcem k vlasti“.
Nezapomeňme, že každá obec
i větší město děkovala za svůj pěvecký a hudební růst v 19. a na počátku 20. století nadšeným hudebníkům a hudebním organizátorům,
kteří se ve své práci nelekli potíží,
neúspěchu a nevděku. Patří jim
za to poděkování, úcta a vděčnost,
jednomu jako druhému.
Válečné události v letech 19141918 znemožnily činnost většiny
našich pěveckých spolků. Bylo
tomu tak z mnoha důvodů. Nejdříve se projevila mobilizace, která znamenala okamžité odčerpání
značné části členstva. Podle úřední
statistiky bylo v letech války mobilizováno z českých zemí do rakousko-uherské armády na 1,2 milionu
mužů, z nichž padlo 189 015 Čechů, 80 248 Moravanů a 19 018
Slezanů (statistika nezahrnuje ztráty roku 1918). Statisíce mladých
mužů, ale i otců rodin musely obléknout šedou uniformu a odejít
na frontu do Itálie nebo na Piavu
bojovat „za císaře pána a jeho rodinu“. Kamenné pomníky se jmény těch, kteří se již domů nevrátili,
stojí v každé vesnici a městě.

Druhým negativním faktorem,
který znemožňoval činnost pěveckých spolků, byla stále tvrdší
persekuce jakéhokoliv českého
projevu a také katastrofální hospodářská situace, zhoršující se neustále v průběhu války. Za čtyřleté období muselo omezit nebo
úplně zastavit hudebně-sborovou
činnost přes sto spolků, mezi nimi
i naše nejpřednější sborová tělesa
včetně Pěveckého sdružení moravských učitelů. Také v Chropyni
byl za války přerušen veškerý spolkový život pěvecký. Podle pramenných materiálů se odhodlal
František Kašper již v dubnu roku
1918, tedy na sklonku válečného
období, svolat mládež, kterou
tvořili bývalí členové Axmanova
pěveckého sboru včetně nových
zájemců, a založil sbor mužský
a následně ženský. Byly schváleny
stanovy a název nového spolku
„Pěvecké sdružení chropyňské“.
Nebývalý zájem o sborové zpívání
a pravidelná docházka do zkoušek
přivedla F. Kašpera k rozhodnutí
provést dne 10. července 1918
první sborový koncert. Za velkého zájmu publika byly provedeny mužské a smíšené sbory
K. Bendla (1838-1897), E. Bartoníčka (1855-1915), A. Dvořáka
(1841-1904), B. Smetany (18241884), F. Neumanna (1874-1929)
a V. Řihovského (1871-1950).
Je zřejmé, že program koncertu vycházel ze současných možností a zkušeností nového pěveckého tělesa. Byly to skladby
umělecky hodnotné a interpre-

tačně přístupně, které měly i význam národně buditelský (Bendl,
Smetana, Dvořák). Další zpívané
skladby patřily do okruhu Kašperových přátel (Bartoníček,
Řihovský, Neumann). Koncert
Pěveckého sdružení chropyňského za řízení F. Kašpra se uskutečnil v budově Katolické jednoty
a měl nejen v Chropyni, ale i v širokém okolí velký společenský
ohlas. Ve svém důsledku vzbudil
další zájem o pěveckou činost
a posílil národní snahy a myšlení, které se v závěru války šířily
po celém hanáckém regionu.
O počáteční činnosti pěveckého sdružení jsme informováni jen
z poznámek F. Kašpera. Sborová
kronika se nedochovala. Víme,
že sbor nastudoval a provedl dal-
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ší skladby českých a moravských
skladatelů, včetně úprav lidových písní. Uskutečnil vystoupení
v okolních obcích a zpíval na chropyňském kůru při významných církevních svátcích.
Znovu připomeňme, že těmito koncerty zahájil F. Kašper
v Chropyni svoji úspěšnou a dlouholetou sbormistrovskou činnost,
která trvala až do počátku padesátých let 20. století. Svými
všestrannými muzikantskými aktivitami přispěl velkou měrou
ke kulturnímu a hudebnímu rozvoji obce. Autoři publikace „Historie a současnost města Chropyně“ H. Sadyková a K. Machalík
zařadili F. Kašpera mezi význačné osobnosti města.
– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –
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Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém jednání
dne 23. září 2009 mimo jiné:
• schválilo změnu koncepce nakládání
s majetkem města a změnu zásad prodeje
domů, bytů a nebytových prostor v důsledku záměru prodat bytovou jednotku
v domě čp. 55 na náměstí Svobody,
• schválilo prodej části pozemků parcelní
číslo 556/28 orná půda a 551/1 ostatní
plocha o celkové výměře 60 m2 za cenu
150 Kč/m2, prodej pozemku parcelní
číslo 2200 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 10 m2 a parcelní číslo 293/8
zahrada o výměře 385 m2 za celkovou
cenu 20.750 Kč, prodej pozemku parcelní číslo 177/7 o výměře 535 m2 v lokalitě Podlesí za cenu 470 Kč/m2 a prodej pozemku parcelní číslo 1237/34
ostatní plocha o výměře 584 m2 za cenu
100 Kč/m2,
• schválilo prodej pozemků parcelní číslo 1236/1 zahrada o výměře 581 m2,
parcelní číslo 1236/2 zahrada o výměře
402 m2, parcelní číslo 1237/36 ostatní
plocha o výměře 157 m2, parcelní číslo
1235/3 orná půda o výměře 194 m2,
parcelní číslo 1231/9 orná půda o výměře 3 m2, parcelní číslo 1237/19 ostatní
plocha o výměře 43 m2 a parcelní číslo
1237/20 ostatní plocha o výměře 1 m2
firmě Jiří Seibert, se sídlem Kyselovice 3,
IČ: 757 32 831, za cenu 100 Kč/m2,

• revokovalo usnesení číslo ZM 12/7/2008
ze dne 26. března 2008 a schválilo uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitostí čj. UZSVM/BKM/3362/2008
– BKMM mezi městem Chropyně a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Praha
2–Nové Město, IČ: 697 97 111, jejímž
předmětem je bezúplatný převod pozemků parcelní číslo 1039/1 o výměře
2.531 m2 a parcelní číslo 1039/2 o výměře 2.534 m2 z vlastnictví České republiky
na město Chropyně,
• schválilo uzavření Smluv o zřízení věcného břemene mezi městem Chropyně
a firmou JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1 Brno, IČ: 226 89 841,
jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na umístění plynárenského
zařízení „Reko STL, NTL Chropyně,
ul. Hrad – doregulace“ v pozemcích parcelní číslo 1380 v délce 4,21 m a parcelní číslo 1465/1 v délce 1,37 m a firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 280 85 400, jejímž předmětem
je zřízení věcného břemene na umístění kabelového vedení VN a NN do pozemků parcelní číslo 175/15, 175/27,
175/29, 175/32, 175/34, 176, 177/7,
180/5 180/6, 192/4, 192/10, 192/17,

192/18, 203, 191, st. 192/20 v katastrálním území Chropyně v lokalitě Podlesí, kde byla realizována síť technického
vybavení pro naplánovanou zástavbu
rodinných domů. Obě věcná břemena
se zřizují za celkovou úhradu 42.838 Kč,
• schválilo prodej 7 městských bytů
v domě čp. 645 v ulici Nádražní za celkovou cenu 1.834.456 Kč,
• schválilo obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 1/2009, kterou se stanoví systém shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem a obecně závaznou vyhlášku města
Chropyně č. 2/2009, kterou se mění
obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 1/2008, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
• vzalo na vědomí informace školských příspěvkových organizací zřizovaných městem o zahájení nového školního roku.
– Ing. Jiří Rosecký –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz

Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v období od 12. září 2009 do 13. října 2009
mimo jiné:
• schválila finanční podporu z rozpočtu
města ve výši 4.000 Kč Lukáši Purkarovi
na účast na Mistrovství světa v triatlonu
v Monaku a 8.000 Kč Karlu Imríškovi
na účast na Mistrovství Evropy seniorů Gojuryu v Bernu (Švýcarsko) a Mistrovství světa
juniorů a dorostu v Rabatu (Maroko),
• platební ujednání ročních režijních nákladů provozování zařízení Sběrný dvůr
Chropyně pro období do 31. srpna 2010,
které jsou stanoveny ve výši 264.780 Kč,
a novou provozní dobu tohoto zařízení,
a to v období letního času ve dnech pondělí a středa od 12:00 do 18:00 a v soboreklama

KLINICKÁ LOGOPEDIE
MGR. ALENA HODANOVÁ
PEPRNÁ

Poliklinika Kojetín
Tel.: 776 638 874
Nutno předem telefonicky objednat.

tu od 08:00 do 14:00 a v období zimního
času ve dnech pondělí a středa od 11:00
do 17:00 a v sobotu od 09:00 do 15:00,
• vyjádřila souhlas se zasláním stanoviska
města Chropyně Krajskému soudu v Brně
ve věci podání žaloby proti rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým
bylo potvrzeno stavební povolení na výstavbu garáží v ulici Nádražní, v tomto znění: „Výstavba předmětných garáží
je navržena v souladu s Územním plánem
města Chropyně. Jedná se o prostor okraje městského sídliště, kde jsou značné problémy s parkováním motorových vozidel
pro jejich velký počet. Vzhledem k tomu,
že by výstavba garáží pojala část zde parkujících aut, v sídlišti by se zlepšily poměry na plochách dopravy v klidu, a proto
Město Chropyně tuto byť soukromou aktivitu podporuje“, čímž se město Chropyně stane účastníkem soudního řízení jako
„osoba na řízení zúčastněná“,
• vyjádřila souhlas se záměrem firmy LAN
Servis, s. r. o, Přerov, vybudovat ve městě Chropyně a části Plešovec optickou
komunikační síť, která bude uložena
do země bezvýkopovými technologiemi,
• schválila jednostranné zvýšení nájemného v bytech v majetku města Chropyně
na 35 Kč/m2 s účinností od 1. ledna 2010,

-4-

• schválila finanční podporu z rozpočtu města ve výši 1.000 Kč organizaci
A-TOM ČR, TOM Chropyně, turistický
oddíl Kamínek, na akci „Podzimní víkend ve Vsetíně“ a 1.000 Kč Pionýrské
skupině Obránců míru Chropyně na akci
„Výlet do středověku“,
• uložila předat prodej bytu č. 5 v domě
čp. 645 v ulici Nádražní v Chropyni za minimální garantovanou cenu 780.000 Kč
realitní kanceláři Ing. arch. Antonín Rybnikář, se sídlem nám. Svobody 54 Chropyně, IČ: 152 18 031,
• schválila uzavření Pojistné smlouvy
č. 7720421712 mezi městem Chropyně
a Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna
Insurance Group, Praha, kterou doporučila makléřská firma IBS – INSURANCE
BROKER SERVICE, s. r. o., Kroměříž,
jejímž předmětem je pojištění majetku
města Chropyně, přičemž roční úhrn pojistného po slevách činí 198.844 Kč.
– Ing. Jiří Rosecký –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz
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Navštívil nás skřítek Podzimáček
Ve čtvrtek 15. října uspořádaly děti 3. třídy mateřské školy pro své rodiče „Podzimní tvořivou dílnu“. Z přírodních materiálů,
které si děti s rodiči samy nasbíraly, společně
tvořili dýňové lampičky a podzimní skřítky.
Dvě největší lampičky jsme umístili před školu, aby nám každé ráno svítily na cestu.
Všichni jsme prožili krásné podzimní odpoledne.
– rodiče a děti 3. třídy –

Výchovný koncert
Na 16. září dostal první stupeň základní školy
pozvání k účasti na akci pořádané Soukromou
ZUŠ D-MUSIC nazvanou „Výchovný koncert“.
Těšili jsme se a zároveň byli zvědaví, co nás
v městském kulturním středisku čeká… Myslím,
že se k následujícím příspěvkům dětí ze 4.B,
které v hodině slohu program koncertu hodnotily, mohu jedině připojit:
„… bylo to moc hezké. Hrály tam děti na hudební nástroje, jako jsou příčná a zobcová flétna,
klarinet, trubka nebo klávesy, zpívalo se a tančilo. A viděli jsme také pohádky. První byla O Budulínkovi a druhá O Červené karkulce. Nakonec
se nám všichni vystupující představili.“ Eliška
„… ten koncert se moc povedl! Nejvíc se mi líbila pohádka O Budulínkovi. Vystupovali tam
moji spolužáci a kamarádi. Moc se mi tam líbilo,
šel bych klidně ještě jednou. Těším se, až bude
další takové vystoupení.“ Martin
„… byl to krásný koncert, chtěla bych tam
znovu. Nejvíc se mi líbil street dance. Doufám,
že se všem bude stále dařit a bude se všem chtít
hrát na hudební nástroje a bude jim to přinášet
radost.“ Verunka
„… moc se mi tam líbilo a Budulínek snad byl
nejlepší. Ale Karkulka byla taky dobrá. A taky
se mi líbilo, jak holky a kluci hráli na hudební nástroje. Někdy to znělo, jako kdyby bručel medvěd. Dobrá byla i hudba k těm pohádkám. Ta byla skvělá. Taky se mi líbili všichni herci. Ti se to
ale museli učit dlouho! A taky mě zajímalo, jestli
jedli v Budulínkovi opravdová jablka.“ Jirka
„… bylo to moc krásné! Nástroje se leskly,
děti šikovné, chtěla bych poděkovat hercům,
učitelům i všem, kteří hráli na hudební nástroje.
A taky tanečníkům. Ti to také měli dost těžké
naučit se takové tance. Moc bych si přála, aby
byl takový koncert příští rok znovu.“ Kamila
„… mně se tam moc líbilo. Bylo to suprový!“
Milan
A co dodat? No přece, že už teď se těšíme na
koncert příští.
– M. Blažková –

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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Hrajeme si a učíme se
Pátek 25. září byl krásný, téměř letní den, kdy nás v mateřské škole
navštívil kašpárek se svými pohádkami. Jeho pohádky nás nejen pobavily, ale také v mnohém poučily. Nejen v pohádkách totiž může
zvítězit dobro nad zlem.

V rámci projektu „Bezpečnost dětí na ulicích a silnicích“ za námi
ve středu 14. října přijeli strážníci a kriminalisté z Policie ČR. Ve velmi
zajímavém dopoledni jsme se dozvěděli, jak se máme na ulicích chovat a jak se chránit před nebezpečím.
– děti z mateřské školy –

-6-
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Jsme zde pro Vás a Vaše děťátka…
Současná společnost zaměřená na výkon a úspěch vytlačuje rodiny s malými dětmi mezi
sociálně ohrožené skupiny. Přímým důsledkem tohoto trendu
je například klesající porodnost,
rostoucí rozvodovost či obtížná
zaměstnavatelnost žen po mateřské dovolené. Proto se naše
MC Sluníčko snaží vybudovat
systém pro rodiny s dětmi. Jsme
teprve v začátcích, ale pevně
věříme, že se budeme nadále realizovat. A k tomu potřebujeme
Vaši pomoc. Staňte se ma-minkou MC a učte se s námi novým
věcem. Vaše děťátko a vy budete v báječném prostředí
rozvíjet své tvůrčí, pohybové
schopnosti. V naší nabídce najdete program pro maminky,
tatínky a děti.
Za pomoc při rozvoji MC děkujeme panu učiteli Ivu Novotnému, který naše dětí učí pozná-

vat svět hudby, tónů, rytmů…
Mnohokrát děkujeme!!!!
Pravidelný program MC:
Každé pondělí a čtvrtek dopoledne:
Hrací školička pro dětičky (básničky, písničky, cvičení)
Hudební školička
Výuka je zaměřená na rozvoj pěveckých schopností, hru na Orffovy nástroje, zpěv lidových písní, tvořivé hry s hudbou. Kroužek
je vhodný pro děti od 1, 5 roku.
Dále je možnost výuky na zobcovou flétnu. Vhodné pro děti od 5
let. Každý ČTVRTEK od 15:45
do 16:30 hodin.
Tvořivá dílna nejen pro maminky
Scházíme se každé pondělí od
14:00 a společně objevujeme bohatý svět tvůrčích činností. Odpoledne je určeno pro pro všechny

(nejen maminky), koho baví tvoření a tvůrčí činnosti. Takže pokud máte chuť relaxovat u tvoření
vlastního díla, připojte se k nám.
K inspiraci ještě pár obrázků z několika posledních tvořivých pondělků (savování, decoupage).
Program na měsíc listopad:
Tvořivá dílna – decoupage 2
Tvořivá dílna – Zimní dekorace
(věnce, kytky aj.)
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Tvořivá dílna – Zimní dekorace 2
Přednáška na téma – Zdravý
životní styl
Odpoledne nejen pro tatínky
Mateřské centrum bude patřit
hlavně tatínkům a jejich dětem –
cvičení, tvoření, prima zábava.
Bližší informace budou zveřejněny na MC.
– maminky –

Zpravodaj města Chropyně
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Den starosty

Ing. Radovan Macháček
starosta města

zve všechny zájemce na

DEN
STAROSTY
který se uskuteční
ve středu 23. listopadu 2009.
Pokud budete mít zájem, můžete pana starostu navštívit a pohovořit s ním
v době od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin v jeho kanceláři.

Zprávičky z turistického oddílu Kamínek
Začaly nám opět pravidelné
schůzky
Od září jsme se začali opět
scházet v naší klubovně v ulici Komenské v areálu školy. Novinkou
je, že se scházíme 2x týdně – ve
čtvrtek a v pátek vždy od 15:30.
Pokud se děti chcete přijít
podívat mezi nás, rádi vás uvítáme. Děti v našem Kamínku
hrají různé hry, chodíme s nimi
do přírody, jezdíme na různé výlety, víkendovky, tábory, také
se účastníme různých soutěží,
sportujeme či se věnujeme i rukodělným činnostem.

Koncem října se chystáme
na podzimní prodloužený víkend
do Vsetína. V listopadu proběhne
v naší klubovně švihadlová olympiáda, na kterou zveme všechny
šikovné holky a kluky. Termín
olympiády vám upřesníme na letáčcích vyvěšených v naší skříňce u Alberta, nebo ve škole. Těší
se na vás naši vedoucí a instruktoři.
O naší činnosti se také více
dovíte na webových stránkách
a-tom.cz ve sloupci Zlínský kraj,
oddíly.
– Za turistický oddíl Kamínek ,
Hana Paňáková –

-8-
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Zprávičky z turistického oddílu Kamínek

reklama
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Dva kluci na planetě X
V úterý 20. října představila PaedDr. Marta Ludvíková
v Městské knihovně v Chropyni svou novou publikaci
nazvanou Dva kluci na planetě X. O záměru tuto sci-fi
povídku vydat jsme vás infor-

listopad 2009

Lukáš Purkar na mistrovství
světa skončil šestý

movali v letošním prázdninovém čísle. Představení této
knihy se zúčastnily také děti
z nynější 3.A třídy. Povídka
je totiž ilustrována právě kresbami dětí z této třídy.
– Redakce –

Za podpory města Chropyně se triatlonista Lukáš Purkar
zúčastnil 20. září v Monte Carlu závěrečného závodu ze série
BIATHLE WORD TOUR, kterým bylo BIATHLE WORLD CHAMPIONSHIPS. Na tomto Mistrovství světa se vzdálenostmi 1500 m
běh – 200 m plavání – 1500 m běh obsadil Lukáš 6. místo v kategorii juniorů, a ukončil tak úspěšnou závodní sezónu.
– Redakce –

Zde mohla být

vaše reklama
Více informací na tel.: 573 500 746

nebo na www.muchropyne.cz
- 10 -
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Karel Imríšek úspěšný na ME
Od 25. do 27. září se ve švýcarském
městě Bernu konalo Mistrovství Evropy seniorů v karate Goju-ryu. Na tomto vrcholném turnaji měla zastoupení i reprezentace
České republiky. Poprvé byl mezi seniorské
reprezentanty pozván i mladý chropyňský
karatista, teprve šestnáctiletý Karel Imríšek.
I když je to teprve dva měsíce, co se posunul
do juniorské kategorie z dorostu, dostal jako
benjamínek národního týmu důvěru reprezentačních trenérů a byl přihlášen do dvou
kategorií. Účast v kategorii kata senioři měla
spíše sloužit k jeho adaptaci mezi dospělými.
Další kategorie, ve které Karel startoval, byla
kategorie kata team.
V týmu kromě Karla startovali ještě Mistr
Evropy Vladimír Míček a Vicemistr Evropy
v karate Goju-ryu Michal Hrubý.
I když tento tým měl strašně málo času
na secvičení kat a jejich aplikací, prokázali všichni tři vysokou výkonnost a dokázali
se vypořádat se soupeři, kteří jim byli nalosováni na cestě pavoukem.
Klíčovým momentem byl semifinálový boj
s portugalskou reprezentací, který byl velmi vyrovnaný a mohl skončit i v neprospěch
našeho týmu. Většina rozhodčích však uznala kvality našich reprezentantů, jejich souhra a provedení aplikací se většině rozhodčích jevila jako bezchybná, čímž se přiklonili
na stranu našich závodníků, kteří porazili
Portugalce těsným výsledkem 4:3.
Tímto vítězstvím si zajistili účast ve finále,
kde se utkali s italskou reprezentací, se kterou měli doposud špatnou bilanci. Finálový
boj však nechal na tuto statistiku zapomenout a náš tým porazil Italy v celku jednoznačně v poměru 5:2. Toto vítězství přineslo
našim reprezentantům zlaté medaile a titul
Mistrů Evropy v karate Goju-ryu v kategorii
kata team.
Závěrem velké poděkování patří sponzorům – městu Chropyně a firmám Chropyňská
strojírna, a. s., Robicont p. Lučana, autoservisu p. Večeři a zámečnictví p. Kotáska, kteří
podporují Karla po celou sezónu v jeho sportovní činnosti a umožňují mu v rámci možností kvalitní přípravu na národní a mezinárodní turnaje.
– Redakce –
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Mladí rybáři a jejich činnost
Jestřabické cejnobraní
Dne 12. července proběhl II. ročník závodů Jestřabické cejnobraní. Tyto závody proběhly na soukromé vodě manželů Šlesingerových v katastru obce Jestřabice, a to na 200m úseku, který nám byl
na tyto závody vyčleněn. Těchto závodů se zúčastnilo 14 mladých
rybářů naší místní organizace a 6 rybářů místní organizace Tovačov
Kojetín. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to největší ryba a nejvyšší
počet ks cejna malého.
První kategorii vyhrál Bořek Láník, který chytil 65cm amura.
V kategorii nejvyššího počtu uloveného cejna vyhrál Pavel Měrka
se 117 ks, druhý skončil Ladislav Patrman s 85 ks a třetí místo obsadil
René Večerka s 51 ks cejna.
Na těchto závodech chytili mladí rybáři celkem 501 ks cejna malého, 8 ks kapra a 2 amury.
Mladí rybáři děkují manželům Šlesingerovým za krásný rybářský den.

Dětské rybářské závody
Dne 8. srpna proběhly v revíru Morava 14 v úseku mezi mosty v Kojetíně, rybářské závody dětí do 15 let. Organizátorem této
již tradiční akce je ČRS MO Tovačov.
Sraz účastníků byl stanoven na šestou hodinu ranní. Sešlo se celkem deset dětí z místních organizací Tovačov, Němčice nad Hanou
a Chropyně. Po vylosování lovných míst se děti bez okolků daly
do přípravy krmení a navazování prutů. Počasí se vydařilo a vzhledem
k pomalu tekoucí řece se dala čekat i velká aktivita ryb.
Ukázaly se zde rozdíly ve zkušenostech mladých rybářů, kteří
již mají něco nachytáno a kteří začínají. Již po prvních náhozech projevily ryby zájem o nabízenou nástrahu. Po pěti hodinách snažení,
a u některých šlo o téměř profesionální chytání, bylo dobojováno. Systém bodování (co gram to bod) byl znám již z předchozích ročníků, a tak
mladí rybáři dychtivě sledovali váhu, zda právě oni jsou ti nejlepší.
V závodech vyhrál Ladislav Patrman z naší místní organizace, který
získal 7 020 bodů, na druhém místě se umístil Marek Zavřel s 2 980
body a na třetím místě Ondřej Matějček s 1 560 body (oba z tovačovské organizace). Vítězové byli odměněni poháry a věcnými cenami. Ostatní závodníci byli také obdarováni cenami, které pro ně věnovala místní organizace Tovačov.
Chtěl bych jménem všech zúčastněných dětí poděkovat sponzorovi za zapůjčení revíru.
– S pozdravem Petrův Zdar Marian Mokryš –
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Mladí rybáři a jejich činnost
Pohár vedoucího mládeže místní organizace Chropyně
V sobotu 29. srpna proběhl za velmi příznivého počasí závod
v lovu kaprů. Tyto závody proběhly na rybníku Hradecký v Tovačově.
Do poháru se počítal jen ulovený kapr. Závodu se zúčastnilo 13 mladých rybářů obou kroužků. Někteří mladí rybáři nevydrželi nepřízeň
počasí a závody vzdali, skalní rybáři, připravení na rozmary počasí,
se však nevzdali a ulovili několik kaprů.
Vítězem 3. ročníku Poháru vedoucího mládeže místní organizace
Chropyně v lovu kaprů se stal Pavel Měrka, který ulovil 9 ks kaprů.
Během závodů se ulovilo celkem 37 ks kaprů.

Rybářské závody mládeže „Ciprinus Carpio“
V sobotu 5. září proběhly na chovném rybníce místní organizace
Tovačov v Měrovicích rybářské závody, kterých se zúčastnilo 10 mladých rybářů a 2 mladé rybářky. Do závodů se počítal ulovený kapr
a lín. Soutěžilo se systémem co centimetr to bod v časovém rozmezí
od 8 do 11 hodin. Za tuto dobu se ulovilo 83 ryb o celkové délce
2 222 cm.
Vítězem těchto závodů se stal Pavel Měrka z naší místní organizace,
který ulovil 18 ks ryb o celkové délce 482 cm. I další místa obsadili
naši mladí rybáři – druhá skončila Alenka Patrmanová (14 ks, 350 cm)
a třetí Ladislav Patrman (13 ks, 344 cm). Největšího kapra chytil Marek Zavřel, který měřil 44 cm. Za tohoto kapra dostal krásnou keramickou rybu, kterou vyrobil keramický kroužek z Kojetína.
Mladí rybáři děkují všem sponzorům, kteří přispívají na naši činnost.
– Jiří Řezáč –

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.
dětské kolo, 1 rok staré v záruce,
možnost namontování přídavných
koleček. Kolo je značky „RockMachine 16“, modrá barva. Cena 1.500 Kč.
Tel.: 725 769 797, e-mail: rhorsak@
seznam.cz



 pozemek v Chropyni 3 060 m2 za 730 tis. Kč v lokalitě Františkov. Vzdálenost řádu pitné vody 8 metrů, řádu kanalizace 100
metrů. Přístup ze zpevněné cesty. Za povodní v roce 1997 nebyl
pozemek zatopen. Adresa pro zájemce: pozemek11@email.cz.

Společenská kronika
V měsíci září se do Chropyně přistěhovalo 7 osob, 15 občanů se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 13 osob, narodily se 4 děti
a zemřeli 3 občané.

Pronajmu
 garáž v lokalitě J. Fučíka (u zadní vlečky). Tel.: 604 898 913.
Nabízím
k prodeji částečně zařízený byt 3+1 (68 m2) v osobním vlastnictví. Nachází se v Chropyni na ulici Moravská, v 5. podlaží z osmi.
V bytě je zděné jádro, v kuchyni plastové okno, výhodou jsou
samostatné vstupy do pokojů, topení dálkové s vlastními měřiči.
Byt má prostornou lodžii a sklep. Je velmi slunný, s nízkým nájmem. Dům je po rekonstrukci. Cena 1.000.000 Kč. V případě
zájmu pište: prodejbyt@centrum.cz nebo volejte: 773 699 135.
RK NEVOLAT !!!
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Uzavření manželství
Petr Valenta, Staré Město – Alena Trlidová, Chropyně
Jaroslav Ohnoutek, Vyškov – Dagmar Vaculová, Kojetín
Rudolf Cipro, Morkovice – Jindřiška Hlavačková, Morkovice
Štěpán Růžička, Chropyně – Jitka Kučeravcová, Chropyně
Pavel Šimek, Boršice u Blatnice – Jana Dýčková, Bochoř
Vladimír Ramiš, Chropyně – Petra Lasovská, Chropyně
MVDr. Michal Macháček, Chropyně – MVDr. Jana Gibová, Bratislava

Zpravodaj města Chropyně
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Společenská kronika
Vzpomínáme

Poděkování

Dne 14. listopadu 2009 vzpomeneme 1. výročí úmrtí paní

Firma Cyril Dragon-DLAŽBA
děkuje tímto občanům města Chropyně za trpělivost a ohleduplnost při
stavebních pracích na opravě chodníků
na ulici Díly.

Jarmily Vrzalové.
Za vzpomínku děkuje manžel Jaroslav, dcera Hana s manželem, vnučky Kateřina a Edita
s rodinami.

Poslední rozloučení
S bolestí v srdci oznamujeme všem,
že v úterý 13. října 2009 zemřela
ve věku 77 let paní

Jen svíci hořící a kytici květů
na hrob Ti můžeme dát,
chvíli postát a na Tebe vzpomínat.

Jindřiška Kalmanová.

Dne 19. listopadu 2009 vzpomeneme 7. výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka a dědečka pana

Za vzpomínku děkuje zarmoucená rodina.

Františka Vymětala.

Vzpomínáme
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka,
dcery s rodinou, syn Radek a vnoučata.

Čas neumí hojit bolestné rány,
pouze nás učí s nimi žít.

Dne 22. listopadu 2009 by své 82. narozeniny oslavil pan

Dne 31. října 2009 jsme si připomenuli
3. výročí úmrtí našeho syna, bratra a strýce pana

Jan Mráz,
Václava Jurčíka.
který náhle zemřel dne 21. března 2004. Děkujeme všem za upřímnou vzpomínku. Manželka
a děti s rodinami.

Za vzpomínku všem přátelům a známým jménem celé rodiny děkuje sestra Dana.
Dne 1. listopadu 2009 jsme vzpomenuli
10. výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana

Dne 22. listopadu 2009 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky paní

Pavla Zsemberiho.

Marie Laidorfové

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpo+ foto listopad 2008 míná manželka a tři synové s rodinami.

a dne 25. září 2009 jsme vzpomenuli 5. výročí
úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana

Dne 2. listopadu 2009 uplynuly 3 roky
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní

Bohumila Laidorfa.

Bohumila Havlíková.

Za tichou vzpomínku všem, kteří je znali, děkují syn Miroslav s rodinou a dcery Alena a Marie
s rodinami.

Stále vzpomíná dcera s rodinou.

Co osud vezme, nevrací,
i když srdce krvácí.
Ta rána v srdci stále bolí,
ale zapomenout nedovolí.

Dne 23. listopadu 2009 uplyne 5 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil můj manžel
a náš tatínek a dědeček pan
Karel Lakomý.

Dne 7. listopadu 2009 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí pana

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Ivana Jana Šaríka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Zdeňka,
dcera Ivana s manželem Mirkem, vnučka Iveta
s Marcelem a vnuk Petr.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Archiv zpravodaje na www.muchropyne.cz
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Klub českých turistů
Podzimní počasí nás často odrazuje od pobytu venku, ale nabízí čas ke zpracování celoročních zážitků z turistických výprav.
Oblast Valašsko – Chřiby a KČT Chropyně Vás zvou na akce:
7.–8. listopadu

Za posledním puchýřem Zlínského kraje Valašská Senice – propozice
ve skříňce KČT

21. listopadu

Uzavírání rozhledny na Lopeníku
dle propozic ve skříňce

21.–22. listopadu

Z historie KČT Chropyně
Výstava kronik, fotografií a dokumentace
z cest. Víceúčelový sál zámku, 9 až 16
hodin

29. listopadu
–2. prosince

Výstava „Vánoční zvyky, obyčeje, vý–
zdoba a pečivo“ ve víceúčelovém sále
zámku
– Jar. Pospíšilová –

- 15 -
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listopad 2009

Chropyňské počasí
MKS Chropyně připravuje

září - říjen 2009
listopad:
11.11.2009

13.11.2009

Příběhy včelích medvídků
v 9:00 hod. (pohádka pro MŠ a rodiče s dětmi), Divadlo
Krapet. Místo konání: MKS Chropyně. Vstupné 25 Kč.

29.11.2009

Rozsvěcení vánočního stromu

prosinec:
6.12.2009

Jedenáctý den v měsíci listopadu slaví svůj svátek Martinové. Svatý Martin, který žil ve 4. století ve Francii, je uctíván jako ochránce jízdních vojáků (husaři, dragouni apod.) a koní. Později se stal
také patronem kovářů a dalších řemeslníků. Prostý lid ho považoval
za ochránce domácích zvířat, zejména hus.
Svatomartinské období je doba hodovní neboli posvícenská.
Pro tyto slavnostní chvíle se krmily tzv. Martinské husy, na kterých
si pochutnávali ve městech i na vesnicích. Podle legendy vznikl tento
zvyk tak, že svatého Martina rušily při kázání husy, a proto za to pykají
na svatomartinském pekáči. Existuje však prý ještě jedna legenda,
podle které se svatý Martin před svou volbou biskupem ze skromnosti
skrýval v husníku, ale husy ho svým kejháním prozradily.
Při samotném porcování svatomartinské husy se dodržoval přesný řád určující, kdo má kterou porci dostat. Kůže z husích nohou
se dávala do střevíců pod nohy, aby se nepotily a aby nerostla kuří oka.
Údajně se ze zbylých kostí dalo předvídat počasí (viz pranostiky).
Zda při pečení svatomartinské husy postupujete podle starých
tradic, nebo ne, není podstatné. Hlavně si ji nezapomeňte koupit
a upéct. Dobrou chuť!
Podzimní pranostiky na sv. Martina:
Na svatého Martina kouřívá se z komína a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
Když o Všech svatých nemá zima moci, tak o svatém Martinu o půlnoci.
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude
zima střídavá, přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá.
Martinův led bude vodou hned.
Na svatého Martina nejlepší je husina; pohleď na hruď i na kosti,
poznáš, jaká zima se přihostí. Je-li kobylka martinské husy hnědá, bude
málo sněhu a na holo mrznout; je-li však bílá, bude hodně sněhu.
Z místního pozorování v měsíci září:
- průměrná minimální ranní teplota byla 11,3 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 21,9 °C,
- celkové množství srážek bylo 16,6 mm/m2,
- v měsíci září jsme zaznamenali pouze 6 dnů, kdy bylo zataženo
nebo oblačno.
– redakce –

Filmový koktejl
v 10:00 hod. (hudební pořad, ve kterém zazní melodie
ze zahraničních filmů pro II. stupeň ZŠ a veřejnost), Divadlo Slunečnice Brno. Místo konání: MKS Chropyně.
Vstupné 30 Kč.

Mikulášská tancovačka
v 14:30 hod. zábavný pořad pro děti s mikulášskou
nadílkou. Místo konání: MKS Chropyně.

8.12.2009

Setkání se seniory
v 16:00 hod., k poslechu hraje dechová kapela Zdounečanka. Místo konání: MKS Chropyně. Vstupné zdarma.

16.12.2009

Obušku z pytle ven!
v 9:00 hod. (pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a rodiče
s dětmi), Divadelní společnost Julie Jurištové. Místo
konání: Městské kulturní středisko Chropyně.
Vstupné 25 Kč.

18.12.2009

Vánoční koncert Janka Ledeckého
s rockovým základem a Nostitz Quartet v 19:00 hod.
Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.
Vstupné 200 Kč.

19.12.2009

Dětské představení s Michalem Nesvadbou
z Kouzelné školky ve 14:00 hod. nový pořad Veselé
Vánoce s Michalem!!! Místo konání: Městské kulturní
středisko Chropyně. Vstupné 135 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.
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