
Jarní povodeň 
v Chropyni a v Plešovci
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Po dlouhé a mrazivé zimě plné sněhu 
očekával netrpělivě každý z nás příchod 
jara a hřejivé jarní sluníčko. To se však 
ne a ne dostavit. Velká oblačnost a s tím 
spojené časté srážky a nízké teploty jsou 
základní charakteristiky letošního počasí. 
Tento ráz počasí má do značné míry na svědomí 
často se opakující meteorologická situace, kdy 
tlaková níže postoupí z centrálního středomoří 
přes Maďarsko nad Ukrajinu, kde zastaví svůj 
pohyb a postupně se vyplní.

K této situaci došlo i o víkendu z 15. 
na 16. května a na počátku následujícího 
týdne letošního roku, a to za situace, 
kdy byla povodí řek na Moravě nasycena 
z předcházejících vydatných dešťů. S tou-
to situací souviselo i varování Českého 
hydrometeorologického ústavu, které 
upozorňovalo na vysoké nebezpečí povodní 
v důsledku mimořádných srážek. Předpověď 
meteorologů se bohužel vyplnila a po vydat-
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ných deštích se na svou ničivou pouť vydala 
povodňová vlna na řece Bečvě. Její postup 
byl s obavami sledován zejména těmi, kteří 
již nějaké zkušenosti s povodněmi mají. 

V souvislosti s postupující vodní masou 
zaktivizovala svoji činnost i Povodňová 
komise města Chropyně. Tato zahájila 
svoji činnosti v pondělí 17. května tím, 
že byla provedena důkladná kontrola stavu 
a funkčnosti protipovodňových prvků a za-
řízení. Jednalo se o fyzickou kontrolu 
protipovodňového valu v Plešovci na bře-
hu Malé Bečvy, průchodnost vodních toků 
na území města, funkčnost zpětné klapky 
a přečerpávacího systému na ČOV v Plešovci, 
funkčnost zpětných klapek na kanalizaci 
v lokalitě Podlesí v Chropyni a se správci sta-
vidla v Troubkách na řece Bečvě a na vod-
ní elektrárně na Mlýnském náhonu v Chro-
pyni byla dohodnuta spolupráce na regulaci 
hladiny. Stavidlo na zaústění plešovského 
odpadu do řeky Moštěnka bylo uzavřeno 
již v neděli. 

Systém protipovodňové ochrany byl 
shledán jako schopný čelit povodni alespoň 
do výšky hladiny 700 cm na měrném profilu 
na řece Moravě v Kroměříži. Vzhledem 
k dosahovaným parametrům povodňové 
vlny na horním toku řeky Bečvy, dále 
pak v Teplicích nad Bečvou a následně 
i v Dluhonicích u Přerova se připravila 
povodňová komise města i na těžký 
průběh povodně v místní části Plešovec 
a Chropyni. 

Občané lokalit, v minulosti postižených 
povodněmi, byli vyzváni k provedení 
opatření, jejichž cílem byla ochrana životů, 
zdraví a majetku. Občanům byly nabídnuty 
pytle s pískem jako prostředek individuální 
ochrany nemovitostí. Současně byla pro 
případ těžkého průběhu povodně připravena 
i evakuace obyvatelstva – evakuační centrum 
bylo zřízeno v tělocvičně TJ Chropyně 
a také bylo připraveno v hotelu Ječmínek, 
dále byl zajištěn autobus na přepravu 
evakuovaných osob, zabezpečena zdravotní 
služba, stravování apod. 

Povodňová komise města sledovala velmi 
pozorně vývoj situace v povodí řek Moravy 
a Bečvy nejen na internetu, ale také pro-
váděla důsledný monitoring stavu řek přímo 
na místě v katastru Chropyně a Plešovce. 
Na základě těchto a dalších získaných infor-
mací byli občané města operativně infor-
mováni prostřednictvím městského rozhlasu 
a také na webových stránkách města. 

Řádění řeky Bečvy, ke kterému se naš-
těstí nepřidal horní tok řeky Moravy, však 
nevydržely hráze u Troubek nad Bečvou, 
které se protrhly, a vybřežená voda zaplavila 
již v minulosti těžce zkoušenou obec 
Troubky. Tato skutečnost do značné míry 
ovlivnila další průběh povodně, protože 
došlo ke snížení povodňové vlny v korytě 
řeky Bečvy a následně Moravy na mnohem 

příznivější úroveň, ale současně bylo třeba 
počítat s tím, že vylitá voda z Troubek 
s postupem času dorazí i k nám do Chropyně 
a Záříčí. V těchto souvislostech došlo 
k tomu, že umírněná povodňová vlna 
proběhla řekou Moravou bez vážnějšího 
vlivu na Chropyni a Plešovec. Došlo pouze 
k uzavření komunikace v trase Chropyně 
– Kojetín a Záříčí – Troubky nad Bečvou, 
lidská obydlí však zaplavena nebyla. 

Již v období poklesu hladin řeky Bečvy 
a Moravy dorazila do Chropyně vybřežená 
voda z Troubek. Cestu si nalezla přes louky 
Hejtman a spolu se Svodnicí, kterou naplnila, 
způsobila ohrožení v části ulic Pazderna a To-
vačovská, kde zaplavila řadu nebytových 
objektů – garáží, zahradních domků a sklepů, 
ale také dva rodinné domy v ulici Tovačovská. 
Odlehčení průtoku Svodnice, které pro-
vádělo SDH Chropyně přečerpáváním 
do koryta mlýnského náhonu, se ukázalo jako 
neefektivní, a proto bylo brzy ukončeno. 
Velmi však pomohlo výkonnější čerpadlo, 
které nám poskytl Integrovaný záchranný 
sbor Zlínského kraje, které až do so-
botní půlnoci přečerpávalo vodu z pře-
plněné Svodnice do koryta mlýnského 
náhonu, čímž se velmi podstatně urychlil 
odtok vody ze zaplavených luk Hejtman 
a zatopených pozemků a objektů na Paz-
derně, v ulici Tovačovská a na Hejtmaně.

Při řešení letošní povodňové situace 
bylo povodňovou komisí v Chropyni i části 
Plešovec přistoupeno k nezbytně nutným 
činnostem tak, aby byly efektivně vyna-

Jarní povodeň v Chropyni a v Plešovci
loženy prostředky a lidské úsilí. Přitom se vy-
cházelo z důsledně zjištěného skutečného 
stavu povodně v místě a z řady dalších 
důležitých informací. Při řešení povodňové 
situace komise spolupracovala s Policií ČR, 
HZS Zlínského kraje, SDH Chropyně a Ple-
šovec, s Krajským úřadem Zlínského kraje 
a také s občany našeho města Chropyně 
a části Plešovec. Těmto všem patří naše 
poděkování. Nebylo přijato žádné unáhlené 
nebo zbytečné rozhodnutí. 

Velké poděkování také patří Tělový-
chovné jednotě Chropyně a panu Měrkovi, 
majiteli hotelu Ječmínek, za poskytnutí 
a přípravu ubytovacích kapacit pro případ-
nou evakuaci obyvatelstva, dále SDH Chro-
pyně, kteří pomáhali všude, kde to bylo za-
potřebí, a to nejen v Chropyni, Plešovci, 
ale i v Záříčí, dále panu Cyrilu Dragonovi 
za bezplatné zapůjčení potřebné techniky, 
firmě EKKL Kroměříž za materielní pomoc, 
firmě Vodovody a kanalizace Kroměříž 
za rychlé poskytnutí pytlů na písek a panu 
Pavlu Ocknechtovi z firmy Globál za operativní 
zajištění potřebného občerstvení. Také si vemi 
ceníme ochoty mnoha našich spoluobčanů 
pomoci kdykoliv, kdy by to bylo nutné.

Věřme, že tyto naše získané zkušenosti 
s povodněmi nebudou dále v budoucnu 
rozvíjeny dalšími záplavami či j inými 
přírodními katastrofami přesto, že se jich 
objevuje v poslední době, jak v národním, 
tak i celosvětovém měřítku, stále více.

– Za povodňovou komisi města
Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Petr Večeřa –

dokončení ze str. 1
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ve dnech 28. a 29. května se uskutečnily 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Konaly se v řádném termínu, 
přestože se v loňském roce připravovaly volby 
předčasné, avšak rozhodnutím Ústavního 
soudu byla jejich příprava zastavena.

Volební účast byla očekávána vyšší než 
u předchozích voleb do sněmovny, odhady 
byly až kolem 75 %, nakonec dosáhla 
celorepubliková účast 62,6 %. V Chropyni 
a části Plešovec to po celý pátek vypadalo, 
že bychom se k 70% účasti mohli přiblížit 
(některé komise končily v pátek večer těsně 
pod 50 %). Konečná účast však byla 61,05 %, 
což je téměř celorepublikový průměr. Nejvyšší 
volební účast byla v Plešovci, kde k volební 
urně přišlo 70,27 % voličů, nejnižší účast 
byla zaznamenána v okrsku č. 1 v Městském 
kulturním středisku, kde byla volební účast 
54,2 %. V okrsku č. 2 (pobočka knihovny 
v mateřské škole) byla volební účast 63,26 
%, ve volebním okrsku č. 3 v tělocvičně 
TJ Chropyně 62,54 % a ve volebním okrsku 
č. 4 v budově základní školy 63,15 %.

Musíme ovšem podotknout, že do okrsku 
č. 1 patří také budova ohlašovny (sídlo 
městského úřadu). Evidenční údaj o trvalém 
pobytu v budově ohlašovny mají všichni 
občané, jimž je na území města úředně (nebo 
na žádost vlastníka nemovitosti) zrušen údaj 
o trvalém pobytu. Tito zpravidla k volbám 
nedocházejí, protože ve většině případů 
v Chropyni vůbec nejsou. Na základě této 
skutečnosti tedy dochází ke značnému 
zkreslení volební účasti v tomto volebním 
okrsku.

Po sečtení hlasů získaly v rámci města více 
než 5 % hlasů strany ČSSD 26,23 %, KSČM 
17,18 %, ODS 16,46 %, Věci veřejné 10,92 %, 

TOP 09 8,53 % a Strana Práv Občanů 
ZEMANOVCI 6,29 %. Výsledky všech stran 
v Chropyni jako celku a v jednotlivých 
okrscích jsou uvedeny v tabulce. 

V rámci Zlínského kraje byla volební 
účast 64,27 % a více než 5 % hlasů získaly 
strany ČSSD 21,93 %, ODS 20,81 %, TOP 09 
13,94 %, KSČM 10,04 %, KDU-ČSL 9,95 %, 
Věci veřejné 9,71 % a Strana Práv Občanů 
ZEMANOVCI 5,85 %.

Zlínský kraj získal ve sněmovně 12 mandátů. 
Poslanci ze Zlínského kraje jsou PhDr. Martin 

Vacek (Věci veřejné), RNDr. Vladimír Koníček 
(KSČM), Ing. Zdeněk Škromach, Josef Smý-
kal, Ing. František Novosad, Ing. Antonín 
Seďa (všichni ČSSD), Mgr. Petr Gazdík, 
Mgr. Alena Hanáková (oba TOP 09), RNDr. 
Petr Nečas, Mgr. Tomáš Úlehla, Pavel 
Svobody a Ing. Jaroslav Plachý (všichni ODS).

Nejbližší nadcházející volby budou 
na podzim, pravděpodobně v měsíci říjnu, 
a to volby do zastupitelstva města a Senátu 
Parlamentu České republiky.

– JiRo –

  Platné hlasy     

 celkem okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 okrsek 4 okrsek 5 

 číslo Název strany hlasy v % hlasy v % hlasy v % hlasy v % hlasy v % hlasy v %

  1 OBČANÉ.CZ 9 0,36 1 0,17 4 0,64 0 0,00 4 0,62 0 0,00

  4 Věci veřejné 274 10,93 63 10,96 55 8,86 52 9,76 82 12,63 22 16,92

  5 Konzervativní strana 4 0,16 1 0,17 1 0,16 2 0,38 0 0,00 0 0,00

  6 Komunistická strana Čech a Moravy 431 17,19 127 22,09 125 20,13 87 16,32 79 12,17 13 10,00

  9 Česká strana sociálně demokratická 658 26,24 126 21,91 156 25,12 157 29,46 171 26,35 48 36,92

  12 Moravané 29 1,16 10 1,74 7 1,13 5 0,94 4 0,62 3 2,31

  13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 158 6,30 33 5,74 37 5,96 26 4,88 50 7,70 12 9,23

  14 STOP 5 0,20 3 0,52 0 0,00 1 0,19 1 0,15 0 0,00

  15 TOP 09 214 8,53 49 8,52 49 7,89 57 10,69 53 8,17 6 4,62

  17 Křesťanská dem. unie - Čs. strana lidová 77 3,07 18 3,13 23 3,70 18 3,38 15 2,31 3 2,31

  18 Volte Pravý Blok - www.cibulka.net 4 0,16 2 0,35 1 0,16 1 0,19 0 0,00 0 0,00

  20 Strana Zelených 43 1,71 8 1,39 15 2,42 13 2,44 7 1,08 0 0,00

  21 Suverenita - blok Jany Bobošíkové 93 3,71 21 3,65 26 4,19 18 3,38 23 3,54 5 3,85

  23 Česká pirátská strana 31 1,24 8 1,39 6 0,97 11 2,06 5 0,77 1 0,77

  24 Dělnická strana sociální spravedlnosti 55 2,19 7 1,22 16 2,58 14 2,63 18 2,77 0 0,00

  25 Strana svobodných občanů 10 0,40 1 0,17 3 0,48 4 0,75 2 0,31 0 0,00

  26 Občanská demokratická strana 413 16,47 97 16,87 97 15,62 67 12,57 135 20,80 17 13,08

Volby 2010
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Ve středu 28. dubna se uskutečnilo přijetí 
čestného dárce krve pana Vlastimila Otáhala 
na Městském úřadě v Chropyni u místostarosty 
města u příležitosti jeho již šedesátého bezplatného 
odběru krve, který absolvoval v měsíci březnu 
na oddělení Transfúzní služby a hematologie 
nemocnice v Kroměříži. Znamená to, že pan 
Otáhal poskytl na záchranu lidských životů 
již kolem třiceti litrů své krve, která je využívána 
při nejrůznějších operacích a lékařských zákrocích, 
bez níž jsou tyto činnosti nemyslitelné. 

Místostarosta města panu Otáhalovi za jeho 
příkladný postoj osobně poděkoval a zároveň 
ocenil jeho statečný čin drobným dárkem.                                          

– VP –

Daroval svou krev 
již 60krát

V pátek 30. dubna byl v Chropyni postaven 
máj. Stál pouze do noci z 1. na 2. května, 
během které byl partou mladých mužů pokácen 
a vršek odvezen. Někoho tento čin pohoršil, 
někoho rozzlobil, někdo ho bere jako tradiční 
jev. A tradice stavění a kradení máje je opravdu 
zajímavá. Posuďte sami.

Sama tradice je velmi stará a vychází 
především z jižních Čech a Slovácka. Prakti-
kovala se jak na vesnicích, tak ve městech. Máj 
stával na návsi, před radnicí, před zámkem, před 
kostelem, ale také před domy vrchnosti. 

Spodní část máje musela být pevná, používaly 
se proto smrky nebo jedle. Horní část pak bývala 
z břízy nebo z borovice, se spodním kůlem 
byla velmi pevně spojená. Kmen byl zpravidla 
zbaven kůry. Zelená horní část se zdobívala 
různobarevnými stuhami, proužky papíru, 
šátky, střapci, krepovými růžemi a květy. 
K zelenému vršku byl na fáborech připevněn 
věnec z chvojí. Byl rovněž ozdoben a někde 
se k němu přivazovaly lahve s pálenkou, o kte-
ré soutěžili mládenci, kdo vyšplhá po kmeni 
a odměnu si utrhne.

Zdobení máje bylo především záležitostí 
žen, jeho postavení zase práce pro chlapy. 
Stavění nebylo jednoduchou záležitostí. Čím 
vyšší byl máj, tím musel být bezpečněji zakotven 
a zajištěn, aby se nezřítil. 

Po postavení následovaly dlouhé dny a noci, 
kdy byl máj hlídán, aby ho nikdo nepodřezal 
a neukradl věnec. To byla největší potupa, 
která mohla mužskou část vesnice či města 
postihnout. Chasa, která si máj nechala ukrást, 
nemohla pořádat muziku při příležitosti kácení 
máje. Někteří „zlodějíčkové“ byli tak šikovní, 
že se jim podařilo skácet i tři máje za večer. 

Při kradení však platilo určité pravidlo: nikdy 
se nesměl uřezat nad zemí, ale vysoko, těsně 
pod zelenou částí. Kdo to porušil, vysloužil 
si spíše ostudu než uznání. V tomto případě 
se naopak viník musel vykoupit a pokud tak 
neučinil, vyřídila si to s ním místní chasa ručně.

– JiRo –

Stavění máje 
– co říká tradice Mezinárodní „Den Země“

Den Země 22. dubna jsme v mateřské škole 
oslavili krásnou tradicí – zasazením stromu 
na školní zahradě.

Tomuto slavnostnímu aktu předcházely 
činnosti, ve kterých děti získávaly základní 
poznatky o Zemi, vesmíru a způsobech, jak 
chránit naše životní prostředí. Pokoušeli jsme 
se v dětech vzbudit větší zájem o přírodu 
a ukázat jim, že svět má svůj řád, že je roz-
manitý a nekonečně pestrý.

Příroda je nejkrásnější učebnicí smyslového 
vývoje a vede děti k přirozené radosti ze života. 
Je stálým zdrojem nových životních podnětů 

a předmětem bádání, která se promítají 
v dětských hrách. My vychovatelé pomáháme 
dětem přijímat proměny v přírodě a spojovat 
se jejich prostřednictvím s životem na Zemi. 

Myslím, že děti spolupracovaly skvěle 
a že naprostá většina z nich bude ještě dlou-
ho na tuto slavnost vzpomínat.

Za zdárný průběh celé akce bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří nám byli nápomocni 
při realizaci našeho projektu, a to především 
panu Ing. Pospíšilovi, paní Adámkové a panu 
Mlčochovi.

– Ivana Zahnašová, MŠ Chropyně –

Dobrá práce
Za 40 let své práce s dětmi na ZŠ jsem 

poznala, že dobrá spolupráce rodičů a učitelky 
(učitele) je základem správné výchovy dětí. 
Pokud se učitelka stane neoficiálním členem 
rodiny a najde s rodiči „svého“ dítěte stejné 
názory, pak je to pro děti výhra. A právě tak 
pracují paní učitelky MŠ Květka a Danka. 
Jistě i ostatní, ale k těmto dvěma chodí moje 
tříletá pravnučka Barunka a jejich práci jsem 
poznala. Za dobu od září 09 byli rodiče 
4. třídy na společné akci už mnohokrát, 
vždycky po pracovní době učitelek, které 
ve svém volném čase organizují „dílny“ 
drobných ručních prací a jiné akce. Jednou 
vyřezávají z dýní, pak malují na trička, vyrábí 
velikonoční ozdoby, slaví masopust, vynáší 
Morenu, vítají jaro, slaví Den Země, oslavují 
společně Vánoce a Svátek matek atd. Vytváří 
se tak pouto mezi dětmi i mimo školku, 
rodiče a učitelky navazují bližší kontakty, 

poznávají se, mají možnost porovnat své dítě 
s ostatními. Děti jsou šťastné, že máma s tá-
tou (i prarodiče) vidí, co všechno se naučily. 
Docela běžně od Barči slyším „já to zvlád-
nu“. Děti se učí jednat s okolím, být sebe-
vědomé a konstruktivní – umí si samy vy-
myslet hru, zábavu a rády se učí písničky 
i scénky. Mají svobodu v rozhodování, pokud 
nepřekračuje stanovené meze. Do této třídy 
chodí 3 roky. Mezi všemi za tu dobu vznikne 
kamarádství a to je v životě moc důležité. 
Nemít žádné kamarády, tomu se říká neštěstí. 
A to díky dobré práci Danky a Květky našim 
dětem nehrozí. Blahopřeji paní ředitelce MŠ, 
že má kolektiv takových učitelek, které baví 
vymýšlet si zábavu pro děti i rodiče i mimo 
rámec svých povinností a bezplatně. Jistě 
i ona má radost, že jsou děti i rodiče díky 
takovýmto učitelkám v její školce spokojeni.

– Helena Sadyková –
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Kam na dovolenou?
(pokračování z minulého čísla)

Ráno nás čekala již poslední etapa s cílem 
na soutoku Černé a Bílé Tisy ve velkém 
Byčkově, kde nás čekal pozdní odpolední 
oběd. Cestou jsme projeli větší město Rachov, 
zvané „Davidem východu“. V Byčkově jsme 
byli s Pavlem zase mezi prvními a bylo nám 
z toho konce smutno u srdce, tak jsme 
to v místní krčmě mírně zapili. Dostalo 
se nám tam srdečného přivítání od místních 
štamgastů, pro které jsme byli vhodným 
zpestřením jejich nudného vysedávání v hor-
kém odpoledni. Následovala pak ještě pří-
jemná koupel v Tise a pak už cesta do měs-
ta Solotvina, kde nás v podvečer čekala 
koupel ve slaných jezerech. Je tam tak sla-
no, že můžete ve vodě ležet na zádech 
a kouřit doutník. Koupání zde využívá 
mnoho návštěvníků, především sem jezdí 
Rusové. Jako i jinde na Zakarpatí doposud 
místní nepochopili, co jim turistika přináší. 
Nepochopili, že je třeba opravovat cesty, 
zřizovat parkoviště, veřejné toalety, 
odvážet odpadky a třeba rozšířit kapacitu 
sprchovacího zařízení po koupeli v superslané 
vodě. Trhovci jsou tam rozloženi všude 
a prodávají vše možné, ale stánek se solidním 
občerstvením nenajdete.

Už se stmívalo a my jsme odjížděli směr 
Slovensko. Město Solotvina, to je místo 
obrovských kontrastů. Na straně jedné 
množství chudoby, na straně druhé velká 
okázalost bohatých a mocných. Ti zde staví 
domy – chrámy nebo snad to jsou přímo hrady, 
zámky. Tří až čtyřpatrové domy plné arkád, 
různých věžiček a kudrlinek východního stylu. 
Zatímco u nás, když někdo staví větší usedlost, 
hledá spíše pohodlí a klid a pořídí si i kousek 
pozemku, tak tam jsou tyto domy – hrady 
namačkány mnohdy těsně u sebe.

Cesta zpět probíhala vcelku dobře a rychle. 
Z Ukrajiny nás pustili celkem bez problémů, 
jen nás pro jistotu třikrát přepočítávali. 
Vše spravila drobná pozornost celníkům 
v podobě pár piv a pár drobných hřiven. Zato 
bratři Slováci nás nechali čekat asi půl druhé 
hodiny, a to nebylo vůbec „narváno“. Napřed 
nám pohrozili velkou pokutou, pokud něco 
nedovoleného převážíme, hlavně víc než 
1 litr vodky a více než 2 krabičky cigaret. 
Pak si náhodně vybrali tři osoby a těm 
důkladně prohlédli zavazadla. Naštěstí vše 
dobře dopadlo. Ještě zastávka hned v prvním 
motorestu na Slovensku na očistu a snídani 
a pak už hurá domů.

Osazenstvo zájezdu tvořili vesměs mladí 
lidé, kteří volili na horských kolech náročnější 
hřebenové trasy denních etap. Bylo nás tam 
však i několik dříve narozených. My jsme 
to „bejkování“ zas až tak nepřeháněli a volili 
jsme spíše silniční, údolní etapy. Nebyly 
však o nic krásnější jako ty horské. Musím 
říct ještě jednu věc. Hned od prvního dne 
se utvořila v osazenstvu zájezdu výborná 
pohoda, dobrá nálada, jeden druhému 
se snažil pomáhat.

Všeobecné informace:
Podkarpatská Rus má rozlohu 12 800 km2 

a je součástí Ukrajiny. Celkový počet obyvatel 
na Rusi je cca 1,28 mil., z toho 77 % činí Rusíni. 
Hlavním městem oblasti je Užhorod. Státní 
měnou je od roku 1996 hřivna.

Celou Podkarpatskou Rusí probíhá pohoří 
Východních Karpat s nejvyšší horou Hoverlou 
(2.061 m. n. m.). Území leží v mírném pásu 
a oblasti se dost výrazně liší jak průměrnými 
teplotami, tak množstvím srážek. Úbočí hor 
tvoří bukové nebo smíšené lesy, mnohde 
nedotčené těžbou. Lesy jsou bohatstvím 
Podkarpatské Rusi.

Podkarpatská Rus má bohatou, ale smutnou 
historii. Po vpádech slovanských kmenů na to-
to území v 10. století, v čele s knížetem 
Laborcem, následoval vpád Tatarů. Ten zpustošil 
zemi natolik, že se na víc než 100 let téměř 
vylidnila. Ve 14. století začali ve větším množství 
přicházet z východu Rumuni a z jihu Maďaři. 
Většinou to byli pastevci dobytka. V polovině 
19. století také první Čechové (většinou 
učitelé, lesníci a řemeslníci), ve velkém roste 
také emigrace Židů z Polska a Ukrajiny (utíkají 
před pogromy). Koncem 19. století odchází 
hodně původních obyvatel za prací a lepším 
životem do Ameriky. Zemi poznamenala hodně 
i první světová válka a obsazení území od Rusů. 
Po I. světové válce navázala na doporučení 
amerického prezidenta W. Wilsona delegace 
vedená T. G. Masarykem jednání s představi-
teli Zakarpatí a bylo dohodnuto připojení 
k Československu. Smlouva byla podepsána 
10. září 1918 v Saint Germain. Podkarpatská 
Rus měla vlastní sněm se zákonodárnou mocí 
v samosprávě, školství, náboženství atd. 
V čele stál guvernér jmenovaný prezidentem 
a odpovědný sněmu. Ve státním znaku byl stojící 
medvěd. Byly zavedeny demokratické metody, 
otevíraly se školy, stavěly se nemocnice. 

Na vesnicích a hlavně v horách však lidé stále 
trpěli chudobou. Vedlo to k posílení bolševizace, 
která vyvrcholila 22. listopadu 1938 vyhlášením 
samostatné autonomie. Dne 14. března 1939 
vzniká Karpatská Ukrajina. Ta však neměla 
dlouhého trvání. Dle Mnichova bylo rozhodnuto 
o postoupení tohoto území Maďarsku. Hned 
15. března 1939 vpadlo do země vojsko 
Maďarů, které k obyvatelstvu nebylo vůbec 
milosrdné. Maďaři rabovali, kradli, znásilňovali, 
ničili a zotročovali již tak chudý a bídou sužovaný 
lid. O život v tomto období přišly v této oblasti 
i tisíce Židů a Romů.

Po osvobození Rudou armádou koncem 
října 1944 vyslala naše londýnská Benešova 
vláda delegaci na osvobozenou Rus. Tito naši 
představitelé byli 9. prosince 1944 násilně 
vyhnáni sovětskými úřady. Ihned se konaly 
zmanipulované volby pořádané sovětskou 
stranou. Z nich vyšla vítězně komunistická 
strana. Propukl podporovaný odpor proti 
českým občanům a osud Podkarpatské Rusi 
byl tedy opět na dlouhé roky zpečetěn. 

Dne 29. června 1945 byla podepsána 
dohoda o anexi československého území 
mezi naší vládou a vládou Sovětského 
svazu. Ještě jednou se pak Podkarpatská Rus 
pokusila osamostatnit. Bylo to 1. prosince 
1991, kdy proběhlo referendum. K nové 
formě samosprávy se tehdy přihlásilo 78 % 
obyvatelstva. Nesmělo být však použito 
slovo autonomie. Dodnes výsledky referenda 
nevešly v platnost.

Krásný kraj bohatý na lesy a čisté řeky, bo-
hatý svým mírumilovným a srdečný lidem, nemá 
ani dnes na růžích ustláno. Převážná většina 
mladých lidí hledá obživu, na které je mnohdy 
závislá celá rodina, v zahraničí. Snad se bude 
i tady lidem někdy v budoucnu dařit lépe.
Tak tedy: Dobro ranko, Podkarpatská Rusi!

– VB –
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Den Země
Ve středu 21. dubna plavaly v kašně na Hanáckém náměstí barevné 

lodičky, které si vyrobily děti ze 4. třídy mateřské školy se svými rodiči. 
Každá lodička nebo parník nesl poselství – přání Zemi. Z hromady 
nasbíraných vršků od PET lahví pak vykvetly po celém náměstí půvabné 
barevné kytky – dílo dětí, rodičů i prarodičů. Nad náměstím se začaly 
vznášet duhové bubliny z bublifuků a věřte, opravdu mu to slušelo. 
Šikovné ruce pak vršky posbíraly a odnesly tam, kam patří – do sběrného 
dvora, kde malou exkurzí naše společné odpoledne skončilo.

– děti, učitelky a rodiče 4. třídy MŠ –

Cesta do pravěku

Ve čtvrtek 27. května jsme podnikli cestu do doby, kdy na naší 
Zemi žili dinosauři. Navštívili jsme Dinopark a ZOOpark ve Vyškově. 
Počasí nám přálo, a tak jsme tento výlet všichni pěkně užili.

- učitelky a děti z 1. a 3. třídy mateřské školy –
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Koncerty a besídky SZUŠ D-MUSIC, pobočka Chropyně
Dne 23. dubna 2010 se konalo krajské kolo soutěže ZUŠ 

v Uherském Ostrohu, které se účastnil jazzový orchestr „D–JAZZ“ 
při SZUŠ D–MUSIC, s. r. o., Kroměříž. V tomto orchestru vystupuje 
také Hana Kociňáková, která navštěvuje naši pobočku v Chropyni 
ve hře na saxofon. Dovolte mi touto cestou poděkovat nejenom Hance, 
ale i všem hudebníkům za vzornou reprezentaci školy a držíme palce 
v ústředním kole v Litvínově. 

Ve středu 28. dubna se konala besídka pěveckého oddělení 
v tančírně ZŠ na ul. J. Fučíka pod vedením paní uč. Marie Ospalíkové 
za klavírního doprovodu paní uč. Šárky Ruskové.

Ve čtvrtek 29. dubna naši žáci vystupovali na chropyňském zámku 
pro město Chropyně k příležitosti 40. výročí povýšení na město. Zde 
vystoupilo trio příčných fléten zastoupené Terezou Štěpánkovou, 
Anetou Sochorovou a paní uč. Pavlou Hepplerovou. Dále trio žesťových 
nástrojů v obsazení Jan Horák, Jiří Maršálek a pan uč. Ivo Novotný. 
Sólovým zpěvem obohatila program Alena Skalíková a na závěr 
vystoupilo trio klarinetů složené z Kláry Hlavinkové, Václava Kuchaře 
a Radka Slaného.

V pátek 30. dubna vystoupily na sokolském stadionu při pálení 
čarodějnic děti z pěveckého, klávesového, dechového a tanečního 
oddělení. Na závěr zahrál dechový orchestr známé rockové melodie.

Dne 12. května se konala besídka věnovaná všem maminkám 
k jejich svátku. Zde se představili žáci z hudebního oddělení ze třídy 
pí uč. Marie Ospalíkové, pí uč. Pavly Hepplerové, p. uč. Miroslava 
Vojkovského a p. uč. Iva Novotného.

V úterý 29. června zveme všechny rodiče a děti do areálu 
kynologického kroužku na 15:30, kde se rozloučíme se školním 
rokem hudebním odpolednem pod názvem HURÁ NA PRÁZDNINY. 
Připraveny jsou pro Vás hry pro děti, opékání špekáčků a bohatá 
tombola.

 – Ivo Novotný, vedoucí pobočky –
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Koncerty a besídky SZUŠ D-MUSIC, pobočka Chropyně

reklamareklama
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Májový koncert ZUŠ Kroměříž – pobočka Chropyně
V úterý 11. května 2010 se v MěKS v Chropyni uskutečnil Májový 

koncert tanečního a hudebního oboru ZUŠ Kroměříž – pobočka 
Chropyně.

Kolektiv všech pedagogů touto cestou děkuje všem svým žákům 
i žákům tanečního oboru z Kroměříže za téměř profesionální výkony. 

Zatančit, zazpívat nebo zahrát na hudební nástroj na třech 
koncertech v jednom dnu je náročné i pro dospělé umělce. Vydržet 
v tichosti sledovat třikrát téměř tentýž koncert a nezapomenout 
na chvíli, kdy vystupují sami, je opravdu heroický výkon. V tento 
den to zvládli všichni na výbornou!

Velký dík patří i rodičům, kteří nám z vlastní vůle nabídli svou 
pomoc. 

Na shledanou v době předvánoční se těší 
kolektiv pedagogů ZUŠ Kroměříž – pobočka Chropyně.
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Májový koncert ZUŠ Kroměříž – pobočka Chropyně

Letní BAZÁREK v Mateřském centru
dětského jarního a letního oblečení, těhotenského oblečení 
(potřeb pro těhotné), sportovních potřeb a hraček, kočárků.
 

Máte doma zachované hračky, se kterými 
si již Vaše děti nehrají? 

Oblečení po svých dětech nebo z období těhotenství? 
Postýlky, povlečení? Leporela, vláčky, panenky? 

Kola, brusle, helmy, koloběžky? 
 
Nabídněte je za rozumnou cenu ostatním. A přijďte si vybrat, 
co jiní nabídnou, jistě nebudete litovat.
 
Příjem věcí: Čtvrtek 17. června od 15:00 do 17:00
 Pondělí 21. června od 15:00 do 17:00

Přijímáme zachovalé a čisté dětské a těhotenské oblečení, obuv, 
sportovní vybavení apod. - vše předem oceněné. Vyhrazujeme 
si právo na vrácení věcí špinavých či jinak poškozených. Účtujeme: 
poplatek 10 % z ceny prodaného zboží (při výdeji). Počet přijímaného 
zboží je omezen na 50 ks na osobu.
Prosíme o sepsání seznamu (2x) svých věcí. Urychlíte tak předání 
Vašeho zboží.

Prodej: Středa 23. června 
 od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 

Výdej neprodaných věcí v době pravidelného provozu

Výtěžek z bazaru a darovaných věcí bude určen 
na provoz Mateřského centra Chropyně.

Web: http://slunickomc.webnode.cz/

reklama



Zpravodaj města Chropyně červen 2010

- 12 -

Nahlédnutí do výuky při přípravě choreografie „Kuřátka“

– K. Koutná, ZUŠ Kroměříž –
reklamareklama

Nabízíme rodičům 
možnost  navš t ív i t 
MŠ spolu  s  dětmi 
a rozhodnout se, zda 
naší nabídky využijí. 
Budeme se na Vás 
těšit – každou středu 
od  8 :00  do  9 :00 , 
po telefonické do-
mluvě kdykoliv. 

Mateřská škola KyseloviceMateřská škola Kyselovice
nabízí volná místa pro děti.nabízí volná místa pro děti.

Nabízíme příjemné 
prostředí, časté vy-
cházky do přírody – 
ekologický kroužek, 
logopedická cvičení, 
tvořivé dílny pro rodiče 
s  dětmi  a mnoho 
dalšího. Od září bude 
nově vybavená školní 
zahrada – průlezkami, 
kolotočem, houpa-
čkami atd.

Více informací získáte na 
www.skolka.obec-kyselovice.cz 

nebo tel.: 573 355 294
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Školní družina
Zápis do školní družiny se uskuteční 

již tradičně 1. září 2010 v jednotlivých 
třídách. Rodiče prvňáčků se po ukončení 
slavnostního zahájení školního roku 
dostaví do oddělení školní družiny, 
kde se od paní vychovatelek dozví 
další informace o provozu, organizaci 
činností a celkové náplni programu školní 
družiny.

Čekají nás dva krásné měsíce letních 
prázdnin. Ještě před tím se však podívejte 
na pár fotografií z prostředí, kde děti 
tráví svou mimoškolní činnost.

– H. Lošonská –
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Zprávičky z Kamínku aneb Co se dělo v dubnu
Také letos členové v Kamínku vyráběli 

růžičky z krepového papíru na ozdobení 
májky. Děti se snažily, aby byla májka co nej-
pestřejší a byla z daleka vidět její barevnost. 
Udělaly více jak 400 těchto růžiček. V pátek 
30. dubna bylo zdobení a stavění májky, 
kterého se zúčastnila spousta dětí i s rodiči. 
Májka se pestrobarevně nazdobila nejen 
růžičkami, ale i barevnými fáborky. Chropyňští 
hasiči ji odborně vyzvedli a řádně ukotvili. 
I letos se našel někdo, kdo nám májku zničil. 
Dotyčný si neuvědomuje, že to není recese 
či žert, neví, co to dá práce všechno kolem 
tohoto připravit, a jestli mu to dělá radost, 
tak v očích dětí je ubožák.

Také se na sokolském stadionu konala 
čarodějnická slavnost, a to hned po postavění 
májky. Pro čarodějnické dámy i pány, 
ať malé či velké, byly připraveny různé sou-
těže. Podle rychlosti a zručnosti byli vy-
hodnoceni ti nejzdatnější. Vyhlášení těch 
nejlepších se ujaly dvě zdatné čarodějky 
– Radomíra a Barkomíra, které provedly 
vyhlášení těch nejzdatnějších, co v soutěži 

obstáli. Vy, co jste letos nevyhráli, nezoufejte. 
I příští rok se bude čarodějnické klání konat, 
tak se na něj řádně nachystejte. Slavnostní 
závěr patřil zapálení čarodějnické hranice, 
na níž stála festovní čarodějnice, které dlouho 
trvalo, než se rozprášila na všechny strany. 
Celé této akci hudební doprovod dělal p. Ivo 
Novotný ze SZUŠ D-MUSIC, za který mu patří 
nejen mé poděkování. Za přípravu akce chci 
také poděkovat vedení města Chropyně. Také 
našim „kamínkům“ děkuji za obětavou práci 
a vedení celé soutěže.

– Za turistický oddíl Kamínek 
Hana Paňáková –
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oblasti Valašsko – Chřiby, do které patří 
i KČT Chropyně nabízí v měsíci červnu:

11. až 13.  III. oblastní cyklosraz
června in fo :  Monika  Machová, 

tel.: 604 525 946, e-mail: 
machova.monika@centrum.cz

11. a 12.  Vysokohorská turistika – VHT
června S e t k á n í  V H T  n a  T ř e c h 

kamenech – možnosti plnění 
výcvikového minima VHT, Tři 
kameny, Bradlo a okolí, okr. 
Olomouc; info: Ing. Jindřich 
Urban, tel.: 736 740 529

19. a 20.  Trenčín – Zlín
června km 65 (pěší nebo cyklo); start: 

Trenčín, hl. želez. stanice – 
6:00 až 8:15; info: Jiří Tomáš, 
tel.: 737 005 174

26. června Vrcholy oblasti Valašsko – 
Chřiby 

 c í l :  Ke lč ský  Javorn ík  – 
Hostýnské vrchy, vrchol; 
trasa libovolná; kontrola 
10:00 – 15:00; info: Martina 
Schybolová, tel.: 607 631 204

 
 Vrcholy oblasti Valašsko – 

Chřiby 
 cíl: Obřany – vrchol u zříceniny 

hradu – Hostýnské vrchy; trasa 
libovolná; kontrola 10:00 – 
15:00; info: Zdeněk Perůtka, 
tel.: 605 010 413

27. června Vrcholy oblasti Valašsko – 
Chřiby 

 cíl: Chlum – Chřiby, jižní 
okraj lesa pod vrcholem; trasa 
libovolná; kontrola 10:00 – 
15:00; info: František Hanák, 
tel.: 721 532 893

 Vrcholy oblasti Valašsko – 
Chřiby 

 cíl: Brdo – Chřiby, u rozhledny; 
trasa libovolná; kontrola 10:00 
– 15:00; info: Eva Rosůlková, 
tel.: 777 597 574

Klub českých turistů

Kdy najde Milan Zbihlej přemožitele?
To je otázka, kterou si kladou asi všichni 

hráči kulečníku z Klubu Litovel. Již třetí turnaj 
dokázal vyhrát.

V chropyňském Klubu Litovel proběhly dva 
turnaje v kulečníku a oba mají stejného vítěze.

Jarní turnaj vyhrál s jedinou porážkou, 
kterou utrpěl od svého bratra Františka. 
O Milanově vítězství však již bylo rozhodnuto 
a výhra Františkovi nestačila ani na druhé místo, 
neboť utrpěl porážku od největšího překvapení 
turnaje Františka Hrabala. Ten je jistě dobrým 
hráčem, ale jeho výhra nad do té doby 
suverénem zdejšího stolu se nečekala a patrně 
nikdo, kdo viděl začátek partie, by na vítězství 
Franty Hrabala nevsadil. Ale koule jsou kulaté. 
Druhé místo obsadil Jirka Šimek, který prohrál 
s vítězem a ztratil bod s Leošem Jurtíkem. 
Čtvrté místo patří již zmiňovanému překvapení 
turnaje Frantovi Hrabalovi, který v turnaji 
remizoval s Bořkem Menšíkem, ale v rozstřelu 
jej porazil. Nejstarším účastníkem turnaje byl 
Emil Mojžíšek, reprezentující Berniska.

Ve druhém turnaji nazvaném „Turnaj 
velmistrů“ a hraném na deset partií si to mezi 
sebou rozdali Milan Zbihlej, Franta Zbihlej 
a Jirka Šimek. Vyhrál, jak již jsem zmínil 
v úvodu, Milan Zbihlej s 5 vítězstvími před 
Jirkou Šimkem, který měl na kontě stejný 
počet výher, ale horší vzájemné zápasy. Třetí 
místo patřilo Frantovi Zbihlejovi, kterého 
turnaj nezastihl v optimální pohodě.

Všichni hráči obou turnajů byli odměněni 

Několik občanů projevilo zájem o pod-
robnosti turistické akce Vrcholy oblasti 
Valašsko – Chřiby. Jsou zveřejněny ve vývěsní 
skříňce u prodejny Albert a několik informací 
vybíráme do Zpravodaje.

Jedná se o akce výstupů na 12 vrcholů 
v uvedené oblasti. Výstup je možný kdykoli 
v letech 2010 až 2011, avšak pro každý vrchol 
jsou stanoveny čtyři termíny s možností získat 
speciální vrcholové razítko do záznamníku. 
Záznamníky je možno objednat na adrese Jiří 
Tomáš, Boněcko I. 298, 760 01 Zlín-Příluky. 
Cena je 60 Kč plus poštovné 10 Kč (za dva 
14 Kč). Záznamníky jsou také k dispozici 
na vrcholech.

Na vrcholy je možno vystoupit a sestoupit 
po libovolné turisticky značené cestě dle 
doporučených map a tras uvedených v záz-
namníku. Akce jsou pořádány tak, že bě-
hem jednoho víkendu je možno vystoupit 
až na čtyři vrcholy (dva v sobotu a dva 
v neděli), což je výhodné především pro 
vzdálenější účastníky.

Účastníci, kteří vystoupí alespoň na 10 vr-
cholů a odešlou záznamník na výše uvedenou 
adresu, dostanou zpět i odznak VOV – CH. 

Ubytování ze soboty na neděli je možno 
zajistit u jednotlivých garantů, nejpozději 
14 dní předem. 

– Jar. Pospíšilová –

věcnými cenami. Z účastníků hlavního 
turnaje byl vylosován výherce dárkového 
koše. Výherce turnaje vylosoval Františka 
Hrabala, čímž došlo k symbolickému ocenění 
překvapení turnaje. 

Všem gratulujeme k předvedeným 
výkonům a těšíme se na další turnaje.

– MIH –
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Badmintonový amatérský turnaj ve čtyřhrách v Chropyni
Dne 8. května 2010 uspořádal oddíl BK Chropyně 1. turnaj 

neregistrovaných hráčů v badmintonu v párových disciplinách. 
Přihlášených bylo celkem 24 párů s účastí z celé Moravy. Organizace 
turnaje byla bezchybná, jelikož se tomu věnovali všichni registrovaní 
hráči BK Chropyně. Úroveň všech účastníků byla rovněž vysoká, 
čemuž odpovídala kvalita odehraných zápasů. Po osmihodinovém boji 
bylo určeno konečné pořadí párů. První místo obsadili Patrik Beneš 
a M. Reznak (Chropyně), druzí skončili Jaromír Trucla a Aleš Martinčík 
(Prosenice) a třetí místo vybojovali Patrik Pataki a Roman Zabloudil 
(Vyškov).

Velké díky patří sponzorům této akce, a to MARS, Technosoft 
- www.technosoft.cz, STRADE - eshop.rouno-ovci.cz, 
T raf ika  Marho -  www.zippozapalovace.cz  a  Law - 
www.lawshop.cz.

Organizátoři plánují po vydařené premiéře další akci na podzim 2010 
a doufají v hojnou účast badmintonistů. BK Chropyně zve všechny, 
co mají chuť zasportovat si! bkchropyne.nas-tym.cz              – BK –

InexDesign
Dodavatel stínící techniky a okenního příslušenství

- SÍTĚ PROTI HMYZU 
  (okenní, dveřní, rolovací, posuvné) 
- CELOSTÍNÍCÍ ŽALUZIE
- ROLETY A ŽALUZIE  LÁTKOVÉ A DŘEVĚNÉ
- OKENNÍ PARAPETY                           
- ROLETKY, ŽALUZIE A SÍTĚ  DO STŘEŠNÍCH 
  OKEN
- VENKOVNÍ  ŽALUZIE A ROLETY

TEL.: 777 685 109
WWW.INEXDESIGN.CZ

reklama reklama

Nabízí:
- sudová vína ze Slovácké a Velkopavlovické oblasti
- moravská a francouzská lahvová vína
- vinařské potřeby (koštýře, otvíráky, vakuové pumpy, 
karafy, stojany, nálevky atd.)

- koření (jednodruhové, směsi a dárkové kazety)
- pochutiny k vínu

Provozní doba:
 pondělí až pátek 16:00 – 19:00
 sobota 8:00 – 12:00, 17:00 – 19:00

Vinotéka 
Slunko

Těšíme se na Vás.
Lenka Chmelová, Moravská 726 Chropyně
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Na závěr sezóny uspořádal oddíl stolního tenisu v sobotu 1. května 
2010 od 10:00 již XIII. ročník setkání rodičů, hráčů a bývalých členů 
oddílu. Tato akce je rozdělena na dvě části, v dopoledních hodinách 
se hraje turnaj rodin a odpoledne turnaj bývalých hráčů.

Dopoledne jsme rodiče a děti rozdělili do tří skupin (tatínci, 
maminky a mládež). Hrálo se systémem každý s každým. Díky 
finančnímu příspěvku z města Chropyně jsme dárkovým balíčkem 
odměnili nejlepšího hráče z každé skupiny, pro ostatní jsme si připravili 
drobné upomínkové předměty a každé dítě dostalo i malou sladkost. 
Všichni hráli s obrovským nadšením a elánem. Bylo krásné pozorovat 
fandění dětí, když hrál některý z rodičů.

Vítězem v kategorii mužů (tatínků) se stal Roman Konečný, v maminkách 
to byla Hanka Horáková a mládež vyhrál Lukáš Konečný. Během celého 
turnaje se účastníci mohli občerstvit nebo si zahrát s „robotem“. 

Již v závěrečných bojích dopoledního turnaje se začali scházet bývalí 
i součastní členové a hráči oddílu. I oni se zapojili do odpoledního 

reklama

turnaje, kde se opět hrálo systémem každý s každým. Vítězem se stal 
bývalý hráč Dušan Grézl. Ostatní, kteří turnaj hrát nechtěli, opět využili 
našeho robota, nebo si při sklence dobrého moku nad fotografiemi 
a listováním v kronice oddílu zavzpomínali na doby své působnosti 
v Chropyni. 

Setkání se velmi vydařilo. V průběhu dne se nás postupně sešlo 
63 účastníků, z nichž někteří se zúčastnili obou pořádaných turnajů. 
Věříme, že nikdo takto strávené soboty nelitoval. Děkujeme 
zúčastněným rodičům, hráčům, příznivcům, všem, kteří se na organizaci 
této akce podíleli, městu Chropyně za poskytnutí finančního příspěvku, 
paní Věře Sigmundové, která s námi strávila část dne nejen jako 
zástupce města, ale i jako maminka naší hráčky, a panu Františku 
Hrabalovi, který nás přišel pozdravit za Tělovýchovnou jednotu.

Všichni se už nyní mohou těšit na příští rok, kdy budeme pořádat 
již XIV. ročník tohoto setkání.                     – oddíl stolního tenisu –

PoděkováníSetkání rodičů, hráčů a 
bývalých členů oddílu

foto: Petr Zákutný

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kdo mi zaslali hlasy do 
ankety Sportovec Zlínského kraje. Díky těmto hlasům jsem se umístil 
v TOP 10 sportovců našeho kraje. Ještě jednou děkuji.

– Karel Imríšek –
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Lakrosová liga v Chropyni
Dne 11. dubna proběhlo historicky první 

kolo II. Moravské lakrosové ligy v Chropyni. 
Pojďme se ohlédnout, jak to celé probíhalo 
a co za tím vším stálo.

Pozvání k nám, na Hanou, přijaly všechny 
moravské týmy – Wallowa Brno, Iktočante 
Wynian z Holešova, Fénix Zábřeh, El Chu-
pacabra Mikulov a Eagles Kroměříž. Z praž-
ských týmů pak Holby. 

Na hřišti s umělým povrchem v areálu 
FK Chropyně jsme se sešli již před osmou 
hodinou ráno a pod zataženým nedělním 
nebem začali chystat obě plánovaná hřiště 
– brány, sítě, naměřit, načárovat, označit... 
Práce bylo dost, ale vše se podařilo podle 
plánu a po deváté hodině ráno holky z Ho-
lešova a kluci z Kroměříže vzájemným sou-
bojem odstartovali celý ten „cirkus“. 

Celkově se nám však nedařilo – v prvním 
zápase jsme změřili síly s ženským týmem 
„Holby“. Bylo znát, že holky mají odehráno 
více než my. I když jsme je v podzimní části 
porazili, teď jsme se k ničemu kloudnému 
nemohli dopracovat. Zkrátka drtivá porá-
žka 11:4. Následoval pro nás snad nejdůle-
žitější zápas s rivalem – Eagles Kroměříž. 
Až doteď se nám kluky z Kroměříže dařilo porá-
žet. Nicméně doma jsme sami sebe zklamali. 
Do poločasu j sme se celkem držel i 
a „do šaten“ odcházeli za stavu 5:3 pro 
Eagles. Výrazným momentem prvního 
poločasu bylo zranění kapitána a trenéra 
– Adama Krajčoviče. Zranil se po tvr-dém 
kontaktu při bránění soupeře a vykaš-
lávaje krev se v rukou naší manažerky Soni 
Lachové vydal do nemocnice. Do dru-
hého poločasu jsme tak nastupovali bez 
něj. Naše hra byla žalostná – obrana, útok 
– špatné, velmi špatné. Konečný výsledek 
11:4 pro soupeře. Do posledního zápasu 
s Iktočante Wynian jsme tak nastupovali 
poměrně sklesle. Ale bojovali. První polo-

čas končil 5:4 pro soupeřky. Ve druhém 
se však zápas začal otáčet. Podařilo se nám 
„zabetonovat“ obranu a úspěšně zakončovat 
útoky. Ze stavu 4:6 jsme otočily na 7:6. 
V posledních třech minutách se však podařilo 
holkám z Holešova srovnat na 7:7. Zápas 
byl vyhrocený až do konce. Nakonec 
se nám jej podařilo strhnout na naši stranu 
a vítězstvím 8:7 jsme doma urvali 2 body. 

Celkově se zápasy dařilo hrát podle plánu 
a kolem čtvrté hodiny odpoledne se začalo 
uklízet. Zranění Adama nebylo tak vážné, 
jak vypadalo, a odpoledne byl i s týmovou 
manažerkou a pozvánkou na další prohlídku 
do nemocnice zpět. Hádejte, jaké vyšetření 
v nemocnici absolvoval – bronchoskopii :) 
K tomu, že tam měli modré cedulky, není 
třeba nic dodávat.

Fotky naleznete na stránkách fotografa Zdeň-
ka Schovance, který opět nasazoval život svůj 
i techniku a pořídil, jak jinak, nádherné fotky 
(http://www.zdenekschovanec.estranky.cz). 
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Lakrosová liga v Chropyni
Na našich stránkách (www.lakros-chropyne.
wz.cz) pak naleznete i video.

Chtěl bych poděkovat městu Chropyně, 
že nám jako členům TJ Chropyně umožnilo 
bezplatný pronájem hřiště. Bez takového 
přístupu by celá akce byla zcela nemožná. 
FK Chropyně děkuji za skvělé zázemí, 
které nám poskytlo (šatny, sprchy atd.). 
TJ Chropyně děkuji za pomoc s organizací 
a radami, jak při plánování akce postupovat 
a na koho se obrátit. Velké „Ď“ pak patří všem 
spoluhráčům, kteří se na této akci podíleli – 
jmenovitě: Adam Krajčovič, Petr Caletka, 
Iva Dolníčková, manažerka Soňa Lachová 
a další. Těším se na další spolupráci – 
je příjemné vědět, že o Chropyni je vědět :)

– Tomáš Drobník, Broncho Chropyně –
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Unikátní úlovek
Dne 2. května 2010 ulovil náš 

místní rybář Pavel Zajíc unikátní 
kousek. Zabral na feeder na zrn-
ko kukuřice. Nejprve si myslel, 
že je to kapr, po chvilce zdolá-
vání si myslel, že je to nějaká 

Od října do března se kaž-
doročně střelci stahují do krytých 
střelnic a hal. Připravují se na nas-
távající zimní sezonu ve střelbě 
ze vzduchových zbraní. Tak tomu 
bylo i u chropyňských střelců, kteří 
připravili ligu a pozvali střelce 
z okolních klubů, aby vzájemně 
porovnali svoje dovednosti. 

I když se naše termíny závodů 
kryly s jinými závody, byla účast 
velmi slibná. Přispěli k tomu střelci 
s Kroměříže, Přerova, Olomouce 
a Rokytnice. Tito střelci absol-
vovali šest jednotlivých závodů, 
ze kterých se vybraly dva největší 
nástřely, které se zprůměrovaly, 
a tento výsledek se přičetl do fi-
nálového kola. 

Mezi muži ve střelbě ve stoje 
si nejlépe vedl a vyhrál s nejlepším 
výsledkem Zdeněk Tichák z SSK 
Kroměříž, na druhém místě skončil 
Honza Anděl z SSK Rokytnice. 
Na třetím místě se umístil Martin 
Střecha z domácího klubu. 

Závody ve střelbě 
ze vzduchových zbraní

Ve vzduchovkové pistoli vyhrál 
Karel Anděl z Rokytnice před 
druhým Pavlem Tiefenbachem 
z Olomouce a třetím Pavlem 
Kuciánem z SSK Chropyně.

Mezi dětmi, v discipl ině 
vzduchovková puška vleže 
na vzdálenost desíti metrů, 
vyhrál Horák Honza před druhou 
Horákovou Markétou a třetím 
Langerem Adamem, všichni 
jmenovaní z SSK Chropyně. 

Všichni, kteří se zúčastnili 
těchto závodů, si pochvalovali 
prostředí střelnice a úroveň 
závodů. Přislíbili účast při dalším 
ročníku, který začne zase na pod-
zim. Do té doby se střelci pře-
souvají na venkovní střelnice 
a připravují se na začínající sezonu 
z malorážných zbraní. 

Kdo by měl zájem o sportovní 
střelbu, může se za námi přijít 
podívat anebo se domluvít 
s p. Střechou na tel. 775 716 757.

– M. Střecha –

část igelitové tašky. U břehu 
však zjistil, o co se jedná, a byl 
opravdu překvapen. Vytáhl 
totiž nádhernou želvu. Délka 
krunýře 28 cm a šířka 24 cm. 
Váha odhadem 1 kg.        – MRS –
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Memoriál Iva Malého ve sjezdu Malé Bečvy – 31. ročník
Oddíl kanoistiky TJ Chropyně připravil 

na sobotu 24. dubna 2010 již tradiční závod 
ve sjezdu Malé Bečvy – jako Memoriál Iva 
Malého, zakladatele vodáckého oddílu 
v Chropyni. 

Teplé jarní počasí a modrá obloha 
bez mráčků slibovaly velkou účast jak 
závodníků, tak i návštěvníků. Předseda 
oddílu Břeťa Král po úvodním přivítání všech 
zúčastněných mohl krátce před polednem 
závod odstartovat. Vodáky přišel na start 
pozdravit i tajemník TJ František Hrabal 
spolu s Ing. Ladislavem Otevřelem. Trať
 z Chropyně do Plešovce dlouhá cca 5 km 
byla členy oddílu kanoistiky před tímto 
závodem dostatečně vyčištěná. Bez tohoto 
čištění by řeka, po zimním kácení a napadání 
stromů do vody, nebyla průjezdná.

Na startu se sešlo 58 závodníků z 10 od-
dílů z Kroměříže, Hulína, Zlína, Blatnice, 
Napajedel, Kojetína, Rožnova, dokonce 
i z Liberce, Stráže nad Nisou a pořádajícího 
oddílu. Velkou radostí byla účast 21 dětí 
do 15 let, a to svědčí o tom, že vodáckému 
sportu vyrůstá nová, mladá generace. 
Nejmladšímu závodníkovi Marečku Pro-
kůpkovi byly 2 roky. Z toho důvodu byla 
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také mimořádně vytvořena další kategorie, 
a to rodiče s dětmi. V této kategorii byla 
nakonec největší účast. 

V hlavní smíšené kategorii C2mix, 
zvítězila posádka Aničky Ocknechtové 
z Chropyně s Františkem Pivodou z Hulína, 
na druhém a třetím místě se umístily posádky 
z Blatnice. Nejlepšího času dosáhla loď 
Jiřího Buksy a Iva Zawadského z Chropyně, 
ti ovšem soutěžili v kategorii mužů. V cíli 
čekalo na závodníky malé občerstvení, 
závěrečné hodnocení pak proběhlo v Chro-
pyni na rybářské chatě. Všichni závodníci 
obdrželi diplomy a věcné ceny. Celá tato 
akce byla finančně podporována městem 
Chropyně, oddíl obdržel příspěvek ve výši 
1.200 Kč. Další poděkování patří OV ČSTV 
a všem sponzorům, kteří věnovali tolik 
věcných cen, že mohl být oceněn každý 
závodník.  

– za oddíl kanoistiky Marie Králová –

najdete na 

www.muchropyne.cz

archiv Zpravodaje 
města Chropyně
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XXV. ročník Ječmínkova běhu
I v letošním roce se v areálu kynologického klubu a v okolí rybníka 

Hejtman konal ve dnech 30. dubna a 1. května „Ječmínkův běh“. 
Letošní ročník byl v pořadí již pětadvacátý. Počasí bylo po oba dny 
k organizátorům velmi příznivé a podařilo se tak uspořádat zdařilou akci.

V pátek 30. dubna se konal Ječmínkův běh pro žáky základní školy. 
Kromě závodění strávily děti příjemný den v přírodě hraním různých 
zábavných her nebo jen tak odpočívaly na sluníčku.

Umístění:
1. ročník
1. Radim Horsák, 2. Matěj Kostura, 3. Filip Dočkal
1. Karin Havlíčková, 2. Tereza Zahradníčková, 3. Vendula Milotová

2. ročník
1. Petr Šenovský, 2. Alexandros Belis, 3. Roman Lužný
1. Marie Žemličková, 2. Jana Ligurská, 3. Jiřina Buršíková

3. ročník
1. Jiří Gábor, 2. Patrik Vítek, 3. Milan Krajčovič
1. Ondřejka Spáčilová, 2. Aneta Kotásková, 3. Kateřina Zajíčková

4. ročník
1. Michal Podaný, 2. Radek Slaný, 3. Adam Spáčil
1. Natálie Deduchová, 2. Aneta Sochorová, 3. Kateřina Černá

5. ročník
1. Jonáš Krutil, 2. Patrik Kostiha, 3. Martin Štibora
1. Nikola Hladná, 2. Terezie Koutová, 3. Tereza Štěpánková

6. ročník
1. Petr Lodl, 2. Leoš Suchánek, 3. Zdeněk Sedlář
1. Tereza Václavíčková, 2. Barbora Balášová, 3. Kristýna Černá

7. ročník
1. Patrik Palacký, 2. Jakub Smetana, 3. Ondřej Kosslel
1. Alena Patrmanová, 2. Kristýna Brožíková, 3. Kristýna Klusáková

8. ročník
1. Martin Petlach, 2. David Hejl, 3. Aleš Dostál
1. Martina Mikešová, 2. Kateřina Jedličková, 3. Denisa Ryndová

9. ročník
1. Leoš Mišurec, 2. Bronislav Beran, 3. Martin Hora
1. Barbora Purová, 2. Lucie Burešová, 3. Karolína Večerková

Na prvního máje připadá hlavní závodní den Ječmínkova běhu. 
Nejprve se konají závody dětí, mládeže a rodičů s dětmi. Běh v kategorii 
předškoláků, školáků, mladšího žactva a rodičů s dětmi je dlouhý 
60 metrů. Mezi předškoláky byla nejrychlejší Eliška Vymětalová, 
za ní doběhli Vojtěch Gottwald, Nikola Rožnovjáková a Ondřej 
Ramiš. V kategorii školáků běžel pouze Tomáš Novotný, v kategorii 
mladšího žactva pouze Petra Horová. Protože Michal Novotný byl 
i pro kategorii předškoláků příliš „mladý“ musela se uspořádat kategorie 
rodičů s dětmi. Logicky, pokud někdo startoval v kategorii sám, stal 
se zároveň jejím vítězem. Kategorie staršího žactva běželi Roman 
Kropáček a Jana Horová.

Hlavní závod dospělých na 10 km měl opět dobré obsazení. 
Ne všechny věkové kategorie však byly obsazeny. U mužů nestartoval 
nikdo z kategorie D (roč. 1946 – 1955) a v ženách nebyla obsazena 
kategorie E (roč. 1936 – 1945).

Absolutním vítězem Ječmínkova běhu mezi muži se stal Tomáš 
Steiner z AHA Vyškov časem 35:43:96 před Petrem Vymazalem 
z AD CYKLO Brodek u Přerova a Václavem Filipem z AK Asics Kroměříž. 
Mezi ženami doběhla v nejlepším čase 41:50:10 Jana Dorazilová 
z AK Kroměříž, které se podařilo obhájit loňské absolutní prvenství, před 
Marií Hynštovou z AHA Vyškov a Ladou Vaněčkovou z SK Štípa Zlín.

Výsledky jednotlivých kategorií:
Muži „A“
1. Tomáš Steiner, 2. Milan Adamec (oba AHA Vyškov), 3. Oldřich 
Jasenský (AK Asics Kroměříž)

Muži „B“
1. Petr Vymazal (AD CYKLO Brodek u Přerova), 2. Jiří Bubeník, ml., 
(LRS Vyškov), 3. Petr Staněk (TJ Velké Těšany)

Muži „C“
1. Václav Filip (AK Asics Kroměříž), 2. Pavel Jurčík (ČUFA TEAM), 
3. Zdeněk Smutný (AK Drnovice)

Muži „E“
1. Jiří Bubeník, st., (LRS Vyškov), 2. Jindřich Tomíšek (Střechy 
Macháček), 3. Vlastimil Brandýs (LRS Vyškov)

Ženy „A“
1. Jana Dorazilová (AK Přerov), 2. Martina Dřímalová (Přerov)

Ženy „B“
1. Irena Antošová (Moravská Slavia Brno)

Ženy „C“
1. Marie Hynštová (AHA Vyškov), 2. Lada Vaněčková (SK Štípa Zlín), 
3. Anna Málková (AHA Vyškov)

Ženy „E“
1. Marie Hrozová (LRS Vyškov)

Závody se vydařily. Spokojenost byla mezi pořadateli, ale především 
mezi závodníky, a to je nejdůležitější. Na celém průběhu se podílela 
celá řada obětavých funkcionářů a pomocníků pořádajícího oddílu 
atletiky a TJ Chropyně, kterým patří dík za obětavou pomoc. 
Poděkování patří také městu Chropyně, kynologickému klubu, Správě 
majetku města Chropyně, TJ Chropyně a všem sponzorům za finanční 
pomoc a věcné ceny.                                                                          – JiRo –
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XXV. ročník Ječmínkova běhu

reklama

V JESENÍKÁCH
Ubytování ve 2-3 lůžkových 

pokojích. Cena včetně polopenze 
za osobu a den 350,- Kč

Tel.: 602 359 915

DOVOLENÁ
– VÍKENDOVÉ 

POBYTY

reklama

– Redakce –

uzávěrka 
Zpravodaje 

prázdniny 2010

je 15.6.2010 
do 12:00 hod.
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Republiková soutěž ČASPV ve sportovní gymnastice
Minulý víkend proběhlo v Doubí u Třebo-

ně republikové finále soutěže ČASPV ve spor-
tovní gymnastice. Chropyňské gymnastky 
si vybojovaly postup v krajském kole a spolu 
se třemi děvčátky z Napajedel vytvořily celkem 
pět tříčlenných družstev reprezentujících 
Zlínský kraj. Nejlepšího výsledku dosáhlo 
nejmladší družstvo Junior I (Sára Vaňharová, 
Markéta Horáková a napajedelská Kateřina 
Švancerová) a družstvo dorostenek (Michaela 
Zavadilová, Barbora Kovaříková a Kristýna 
Rusinová) – první místo a zlatý pohár v soutěži 
družstev. Družstvo mladších žákyň ve složení 
Adéla Koutová a dvě napajedelské závodnice 
– Kaláčová a Sajblová si v silné konkurenci 
vybojovalo druhé místo. Dalším dvěma 
družstvům starších žákyní se tolik nedařilo 
a obě získala s malým rozdílem čtvrtá místa. 
Další nepopulární čtvrtá umístění na děvčata 
čekala v jednotlivcích – mladší žákyně II 
Adéla Koutová a starší žákyně IV Magdaléna 
Zavadilová obě s nejmenším možným rozdílem 
0,05 bodu za třetím místem se musely spokojit 
pouze s „bramborovou medailí“. Mladší 
žákyně I Sára Vaňharová a dorostenka Barbora 
Kovaříková si přivezly bronz za třetí místo 
a se stříbrnou medailí se nejúspěšnější chropyň-
skou jednotlivkyní stala dorostenka Michaela 
Zavadilová. V každé kategorii se zúčastnilo 
téměř 40 závodnic z celé České republiky.

– MaZa –

Prodám
 stavební pozemek v Záříčí, IS na po-
zemku, velikost 750 m2, cena dohodou. 
Tel.: 775 964 301.

 byt 3+1 v osobním vlastnictví v Chropyni 
v 5. podlaží, ulice Moravská, plocha 62 m2. 
Opravená fasáda, lodžie, plastová okna, 
výtah. Provedena výměna kuchyňské linky, 
zděné jádro, neprůchodné pokoje, jinak 
v původním stavu. Cena: 990.000 Kč. 
Tel.: 775 141 536.

 byt 2+1, plocha 49,1 m2 v Chropyni, 
ul. Tyršova, v osobním vlastnictví, cihelný 
dům. Cena 850.000 Kč. Tel.: 732 615 461

 družstevní byt 3+1 na ulici Nád-
ražní. Vlastní topení. Bližší informace 
na tel.: 605 292 753.

 dveře vchodové plast, 4 panty, 5bodý 
zámek, částečně prosklené, pravé a levé, 
rozměr 88 x 200, 98 x200 cm vč. zárubně. 
Cena 7.800 Kč/ks. Nové z neuskutečněné 
stavby. Přivezu zdarma. Tel.: 777 106 709.

Koupím
 byt 2+1 v Chropyni pro vlastní 
bytovou potřebu (nejsem realitka), nej-
lépe zděný s balkonem a v osobním 
vlastnictví. Nabídněte prosím. E-mail: 
r i h o s k o v a . a l e n a @ s e z n a m . c z , 
tel.: 608 101 711

Soukromá i nzerce
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Neuvěřitelné události prožily chropyňské gymnastky spolu se svý-
mi trenérkami v Ostravě na Mistrovství ČR v týmové gymnastice 
ve dnech 24. a 25. dubna 2010. Poprvé v historii byl součástí 
mistrovství i mezinárodní závod Evropského poháru gymnastických 
juniorských TeamGym Junior cup, jenž je pořádán pod záštitou 
Evropské gymnastické unie. Jedná se o nejprestižnější soutěž juniorských 
družstev v týmové gymnastice v Evropě, která zahrnuje šest mítinků 
v Rakousku, Švédsku, České republice, Itálii, Anglii a Španělsku. A právě 
souběh těchto dvou závodů se stal pro Chropyni osudným. Sobotního 
Evropského poháru se účastnilo družstvo pod hlavičkou mateřského 
oddílu TJ Chropyně, v neděli chtělo mírně obměněné bojovat o Mistra 
ČR za oddíl Sokola Kroměříž, který jej na MČR nominoval. I když účast 
v obou závodech zakázána nebyla, podle některých činovníků České 
gymnastické federace (ČGF) se mohly týmy obou závodů účastnit 
jen pod jedním oddílem. Přestože se přihlášky do závodů odesílaly 
více než před měsícem, teprve v pátek večer před volným tréninkem 
si zodpovědné osoby ČGF uvědomily, že by „měly“ zástupcům 
chropyňské gymnastiky sdělit svůj zamítavý postoj k účasti v obou 
závodech. Šokem zaskočená Chropyně zkoušela narychlo sepsat protest 
proti jejich ústnímu rozhodnutí, ten však nebyl shledán oprávněným 
a byl odůvodněn blíže nespecifikovaným porušením Soutěžního řádu 

Chropyňské gymnastky nekorunovanými mistryněmi ČR 
v týmové gymnastice v kategorii Junior II

ČGF, přitom nic takového Chropyně neudělala. Verdikt ČGF tak 
odsoudil děvčata absolvovat nedělní závod jen mimo oficiální soutěž.

V sobotní bitvě Junior cupu gymnastky vybojovaly stříbrné medaile, 
o možnost zúčastnit se říjnového ME ve Švédsku je připravil tým 
TJ Bohemians Praha, který je základnou české reprezentace ve spor-
tovní gymnastice. O to méně měly některé chuť vynakládat ještě další 
úsilí v nedělním Mistrovství ČR jen tak mimo soutěž. Přesto se tre-
nérkám podařilo tým přesvědčit a do závodu nastoupit. Mladšímu 
družstvu tentokrát štěstí nepřálo, v oslabené sestavě obsadilo 
5. místo. Zato v kategorii Junior II se jako každoročně konala velká 
bitva vyrovnaných týmů, nikdo však nečekal, že vypjatá atmosféra 
vyvrcholí nesmírnou euforií a následnými slzami právě u chropyňských 
gymnastek. Výsledková tabule všem v ostravské hale Sareza ukázala, 
že Mistrem ČR v kategorii Junior II se stalo družstvo Sokola Kroměříž. 
Jen však na pár chvil, než realita vrátila všechny k slzám vzteku 
a beznaděje. Vrcholem celého dne se stal slavnostní ceremoniál předávání 
pohárů a medailí. Nebyli to organizátoři z ČGF, ale samotné soupeřky 
našich děvčat, které před převzetím svých medailí nejprve přály plačícím 
chropyňským gymnastkám k jejich „neoficiálnímu“ vítězství. Když vítězky 
TJ Bopo Třebíč vzápětí po ceremoniálu před všemi diváky a pořadateli 
na chvíli „korunovaly“ svými zlatými medailemi své soupeřky, tleskala 
tomu celá hala a velké sportovní gesto ocenil i komentátor programu. 
Větší potupu z nesmyslného rozhodnutí v tu chvíli nemohli pořadatelé 
obdržet, na jejich adresy jim je napsaly samotné závodnice i jejich sou-
peřky. Asi ta mladá generace nebude až zase tak zkažená, jak o ni všichni 
rádi říkají. V Ostravě tomu tak určitě nebylo, ten divný zápach byl cítit 
odjinud. Ale to už je svědomí dospělých činovníků ČGF.      

Nesmyslné rozhodnutí však oddíl nehodlá přijmout, proti postupům 
organizátorů se odvolal a věří, že ta mafie ČGF bude mít alespoň kousek 
soudnosti svoje pochybení uznat.

– MK –

Společenská kronika
V měsíci březnu se do Chropyně přistěhovalo 8 osob, 12 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 5 osob, narodily 
se 4 děti a zemřeli 2 občané.

Uzavření manželství

Zdeněk Křížan, Žádovice – Radka Polešáková, Plešovec

pokračování na str. 26
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Společenská kronika

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města 
Chropyně zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky 

ve společenské kronice,  a to zcela bezplatně. 

Vzpomínáme

Po krátkých cestách chodili jsme spolu,
na dalekou cestu vydal ses sám.

V tomto měsíci je to už 9 let, co od nás odešel 
můj manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan 

Květoslav Panáček. 

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 8. června 2010 uplynulo 25 let od úmrtí 
pana 

Zdeňka Hanulíka. 

Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinou. 
Kdo je ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 9. června 2010 jsme vzpomenuli 
nedožitých 80 let pana 

Josefa Šebely 

a zároveň 7. července 2010 druhé výročí 
jeho úmrtí. S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dne 17. června 2010 vzpomeneme 2. smutné 
výročí ode dne, kdy nás navždy opustil milovaný 
manžel a tatínek pan 

František Lučan. 

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 3. června 2010 jsme vzpo-
menuli 1. výročí úmrtí mého manžela 
pana 

Eduarda Kučeravce. 

Stále vzpomínají manželka, syn a dcery.

K Tvým narozeninám bychom Ti rádi gratulovali, 
ale osud chtěl, abychom jen vzpomínali...

Dne 16. června 2010 vzpomeneme nedožité 
45. narozeniny pana 

Václava Jurčíka. 

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

Vzpomínáme

Poslední rozloučení

Těžko je tatínku bez Tebe žít, 
jako Ty neumí nikdo poradit.

Chybí nám Tvůj úsměv, 
Tvoje pohlazení,

 za Tebe, tatínku, náhrada není.
Není zapomenut ten, jenž nás miloval, 

rád pracoval a rád se smál.
Ještě dlouho chtěl s námi být, 

však přetrhla se mu života nit a musel odejít.

   Hvězdy Vám nesvítí,
sluníčko nehřeje,

už se k nám nevrátíte, už není naděje.
Pustý je domov, smutno je v něm,
chybíte nám, maminko a tatínku, 

chybíte nám všem.

Blahopřání

Dne 2. čer-
v e n c e  2 0 1 0 
oslaví manželé 

Miluše a Antonín 
Piskovi 

50 let společného života. 
Do dalších let všechno 
nejlepší a hodně zdraví 

Dne 22. května 2010 jsme vzpomenuli 
2. výročí úmrtí naší maminky a babičky paní 

Ludmily Brabcové 

a dne 1. června 2010 uplynuly 3 roky od úmrtí 
našeho tatínka a dědečka pana 

Miloslava Brabce. 

Vzpomínají děti a vnoučata Jolana, Leontýna, 
Lucie, Michaela a Leoš.

Dne 29. května 2010 zemřel 
ve věku nedožitých 90 let náš tatínek, 

dědeček a pradědeček pan 

Vladimír Navrátil. 

Touto cestou bychom chtěly poděkovat všem 
za projevenou soustrast při posledním rozloučení 
s naším zemřelým. Dcery s rodinami.

Dne 2. června 2010 jsme si připomněli první smutné výročí úmrtí 
mého manžela, našeho tatínka a dědečka pana 

Václava Kytlicy. 

Na jeho dobré a laskavé srdce s láskou a úctou vzpomínají manželka 
Jarmila, syn Radek s manželkou Romanou, dcera Petra s přítelem 
Martinem a vnoučata Raduška, Dominiček, Filípek, rodina Tesařova 
a babička Kroupová.

dokončení ze str. 25

přejí dcery Jana a Jolana s rodinami.
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Vítání nových občánků našeho města

Matěj Kočenda nar. 07.12.2009

Terezie Macháčková nar. 30.12.2009

Patrik Mika nar. 19.02.2010 Pavel Tříska nar. 20.02.2010

Laura Myšáková nar. 09.12.2009

Kristýna Benešová nar. 19.01.2010Jolana Švecová nar. 13.12.2009

Emma Hepplerová nar. 23.01.2010

David ehioze Kobayashi nar. 05.09.2009

Alex Bradbury nar. 16.11.2009

– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

Příchod nového človíčka je vždy radostnou událostí. 
Blahopřejeme všem rodičům a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti při výchově svých potomků.

Mezi občany Chropyně byly  
17. dubna přivítány tyto děti:
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Uzávěrka tohoto čísla: 15. května 2010.  
Uzávěrka příštího čísla: 15. června 2010 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.

Chropyňské počasí

Červen je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má 30 dní. 
Kolem 21. června začíná na severní polokouli léto.

Jméno červen je odvozováno rozmanitě, například Rakowiecki 
a Leška viděli jeho původ v červenání ovoce a jahod v tomto měsíci, 
ale Partl odvozoval slovo od červenosti vůbec nebo od červů, 
kteří v tomto období dělají škody zvláště na štěpích a ovoci. Něk-
teříodvozují jméno měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze kteréhož 
se vyrábělo barvivo.

Každoročně se 1. června slaví Mezinárodní den dětí. U příležitosti 
tohoto dne jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. 
Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. 
Svátek se slaví v mnoha zemích světa. Oslavu dne dětí navrhla 
v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní 
odborové sdružení učitelů a Světová federace demokratické mládeže. 
Mezinárodní den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 ve více než 
50 zemích celého světa.

Červnové pranostiky:
Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy blažný.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít 
řídko.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

Z místního pozorování v měsíci dubnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 5,1 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 14,3 °C,
- celkové množství srážek bylo 49,9 mm/m2,
- nejteplejším dnem byl 26. duben s průměrnou denní teplotou 15 °C,
- nejchladnějším dnem byl 3. duben s průměrnou denní teplotou +4 °C
- celkem ve třech dnech měsíce byla ráno zaznamenána teplota 0 °C.

– redakce –

Zde mohla být

Více informací na tel.: 573 500 746

nebo na www.muchropyne.cz

vaše reklama


