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Když se řeknou
prázdniny…
…vybaví se mi ihned dětství. Ano, je to období, snad pro každého z nás, nejkrásněji
zapsáné v našich myslích. Vzpomínky na prázdniny u babičky a dědy, vzpomínky na dětské tábory a soustředění, vzpomínky na letní lásky a vzpomínky i na nové kamarády
a přátele. Jako dítě jsem toto období strašně
miloval a počítal každý den, kdy nastane.
Dodnes si vzpomínám na poslední dny školy,
kdy nás vůně růží provázela cestou do školy.
Ano, je to krásný letní čas.

Období dovolených a posezení s přáteli,
období odpočinku a letní relaxace je zapotřebí
k tomu, abychom mohli načerpat tu správnou
a hlavně pozitivní energii do dalších dnů v roce. Ne vše je podle našich představ a někdy
se v tom rychlém světě úplně ztrácíme. Zdá
se nám, že ten život je na nás nějak nehodný.
Ale pohlédněme vždy na to, co se nám povedlo a s čím jsme byli nebo jsme spokojeni.
Potom bude naše vidění veselejší.
pokračování na str. 2

Zpravodaj města Chropyně

Když se řeknou
prázdniny…
dokončení ze str. 1
Přeji Vám, aby následující letní měsíce byly
pro Vás krásné a nezapomenutelné. Aby Vás
obklopovali dobří přátelé a skvělá rodina.
Aby si počasí, které nás doposud trápilo, dalo
už taky říci a k dobré pohodě Vám svítilo
jen štěstí a dobrá nálada.
Dětem přeji skvělé prázdniny a všem
dospělákům parádní dovolenou.
– Ing. Radovan Macháček,
starosta města –

prázdniny 2010

Pasování školáků
Život je plný změn a ten dětský obzvlášť.
Čas prvních slůvek a kroků utekl rychle a naše
děti dorostly do věku, kdy končí bezstarostný
čas her, zábavy a začínají úkoly a povinnosti.
Nadešel čas paradoxních vět – na tohle jsi
už dost velký a na to jsi ještě hodně malý.
Tak kým vlastně jsem? Už jsi školákem!
Tak jsme se dočkali, i z našich dětí budou
od září školáci. V rytířském sále chropyňského
zámku proběhlo 10. června pasování školáků.
Děti se pochlubily aktovkami a na důkaz
toho, že to se školou myslí opravdu vážně
zarecitovaly básničky. A nejen to. Sálem
se rozezněly písničky a budoucí prvňáčky

Mateřská škola
děkuje
Ředitelství Mateřské školy v Chropyni
chce touto cestou poděkovat za kvalitní
a v letošním školním roce velmi náročnou
práci všem svým zaměstnancům. Děkujeme
celému pedagogickému kolektivu za výsledky
práce s dětmi, které vnímali jak rodiče,
tak i občané města Chropyně. Učitelky
těchto výsledků dosáhly i při vysokém počtu
28 dětí na třídu, což vyžadovalo obrovské úsilí.
Děkujeme i všem provozním zaměstnancům,
včetně kuchařek, kteří se starali o pěkné, čisté
prostředí školy a bezproblémový provoz.
Děkujeme a přejeme Vám hodně odpočinku
v době prázdnin, pevn é zdraví, a abyste
nabraly co nejvíce energie na další školní rok,
který bude stejně náročný jako ten letošní.
– Ředitelka Magdaléna Ratůzná
a její zástupkyně Jarmila Skopalová –
reklama

-2-

podpořily hrou na flétnu i děti z MŠ za doprovodu paní učitelky Mgr. Jany Milotové
a slavnostní fanfárou pana učitele Petra Gajdíka ze ZUŠ. Na závěr paní učitelky z MŠ dětem popřály hodně úspěchů a zdaru ve škole,
rozdaly sladkosti, upomínkové předměty a budoucí prvňáčky ozdobily krásnou šerpou.
Dětem i rodičům se pasování školáků moc
líbilo a velký dík patří všem, kteří se na přípravě této akce podíleli.
Na závěr chceme poděkovat učitelkám
Daně Součkové a Božence Sigmundové
za trpělivost a péči o naše děti.
– M. a T. Rozkošní –

prázdniny 2010
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Informace k volbám do zastupitelstev obcí
Poslední řádné volby do zastupitelstev obcí se uskutečnily
ve dnech 20. a 21. října 2006,
tzn. že funkční období současných zastupitelstev obcí uplyne
21. října 2010. S ohledem
na lhůty stanovené Ústavou
České republiky a zákonem
o volbách mohl prezident
republiky vyhlásit volby nejdříve
ve dnech 24. a 25. září 2010
a nejpozději 15. a 16. října 2010.
Stejně jako u voleb do Poslanecké sněmovny zvolil
prezident nejzazší termín a volby
vyhlásil na 15. a 16. října 2010.
Vzhledem k tomu, že některé
úkony spojené s přípravou voleb,
podáním kandidátních listin aj.
připadají do období prázdnin,
dovolujeme si seznámit Vás s nimi již nyní. Uvedené informace
jsou především určeny těm, kteří
chtějí sestavit kandidátku pro
blížící se volby.
Volby do zastupitelstva obcí
se řídí zákonem č. 491/2001
Sb. a prováděcím předpisem
je vyhláška č. 59/2002 Sb.
Volební strany
Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstva obcí taxativně
vymezuje § 20 zákona o volbách.
Volební stranou mohou být
registrované politické strany
a politická hnutí, jejichž činnost
nebyla pozastavena, a jejich
koalice, nezávislí kandidáti,
sdružení nezávislých kandidátů
nebo sdružení politických
stran nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů.
Kandidáti
Aby mohli být kandidáti
zvoleni za členy zastupitelstva
obce, musí splňovat podmínku
volitelnosti: musí nejpozději
v den voleb dosáhnout věku
18 let, nejpozději v den voleb
musí získat trvalé bydliště
v obci, ve které do zastupitelstva
obce kandidují, a v neposlední
řadě se musí jednat o státní
občany České republiky,
případně o státní občany
jiného státu, jimž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva
(státní občané členských zemí
Evropské unie). U kandidáta
nesmí být dále překážka výkonu
volebního práva (tj. zákonem
stanovené omezení osobní
svobody z důvodu výkonu

trestu odnětí svobody nebo
zbavení způsobilosti k právním
úkonům).
Kandidátní listina
Vzor kandidátní listiny
je uveden v prováděcí vyhlášce
jako vzor č. 6 a § 22 zákona
taxativně vymezuje její
náležitosti. Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta,
činí úkony ve volebních
věcech prostřednictvím svého
zmocněnce. Zmocněncem nebo
jeho náhradníkem je fyzická
osoba, která je takto označena
na kandidátní listině; nemůže jím
být osoba mladší 18 let, osoba
zbavená způsobilosti k právním
úkonům nebo kandidát.
Ke kandidátní listině musí
být přiloženo vlastnoručně
podepsané prohlášení kandidáta,
že souhlasí se svou kandidaturou,
že mu nejsou známy překážky
volitelnosti, popřípadě tyto
překážky pominou ke dni voleb
do zastupitelstva obce, a že nedal souhlas k tomu, aby byl
uveden na jiné kandidátní listině
pro volby do téhož zastupitelstva
obce. Na prohlášení kandidát
uvede místo, kde je přihlášen
k trvalému pobytu (tj. svoji
úplnou adresu), a datum
narození. Vzor prohlášení
kandidáta je v příloze č. 1 vyhlášky jako příloha ke vzoru č. 6.
Petice
Tvoří-li volební stranu
nezávislý kandidát nebo
sdružení nezávislých kandidátů,
je třeba připojit ke kandidátní
listině petici podepsanou voliči
podporujícími kandidaturu této
volební strany. Náležitosti petice
vymezuje § 21 zákona s tím,
že potřebný počet podpisů
voličů je stanoven ve vztahu k
počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají
volby, tj. k 1. lednu 2010.
Požadovaný počet podpisů
uveřejňuje nejpozději 85 dnů
přede dnem voleb na úřední desce registrační úřad.
Podepisovat se na petici
mohou jen voliči, tzn., že musí
být splněna také podmínka
trvalého pobytu voliče v obci.
Vedle podpisu voliče musí být
uvedeno jeho jméno, příjmení,
datum narození a místo, kde
je přihlášen k trvalému pobytu
(tj. úplná adresa), jinak tento

hlas nelze pro podporu volební
strany započítat. Nezapočítávají
se také podpisy kandidátů
samých. V případě petice není
žádný vzor k dispozici. Minimální
počty podpisů na petici pro
nezávislého kandidáta nebo
sdružení nezávislých kandidátů
v Chropyni a obcích, pro něž
je Městský úřad v Chropyni
registračním úřadem, je uveden
v tabulce:
Počet kandidátů
Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem
členů volených do příslušného
zastupitelstva obce. V tabulce
výše je uveden počet, který
byl znám při psaní tohoto
příspěvku, a v této době nebylo
registračnímu úřadu známo,
že by byl tento počet změněn.
Počet členů zastupitelstva obce
na každé volební období stanoví
zastupitelstvo obce nejpozději
do 85 dnů přede dnem voleb
do zastupitelstev obcí a oznámí
to na úřední desce obecního
úřadu nejpozději do 2 dnů
po jeho stanovení, tj. 83 dny
přede dnem voleb.
Podávání kandidátních listin
Volební strany předají
kandidátní listinu včetně příloh
(prohlášení kandidáta, příp.
petici) nejpozději 10. srpna
2010 do 16:00 registračnímu
úřadu (Městský úřad v Chropyni).
V uvedené lhůtě je třeba, aby byla
kandidátní listina již registračnímu
úřadu doručena, nestačí tedy
např. její předání k poštovní
přepravě. Lhůty, podle zákona
o volbách, nelze prodloužit ani
prominout jejich změškání.
Posouzení a registrace
kandidátních listin
Registrační úřad přezkoumá,
zda kandidátní listina obsahuje
všechny náležitosti stanovené
zákonem o volbách. V případě,
že by tomu tak nebylo, byla
by volební strana registračním
úřadem vyzvána, aby nedostatky
odstranila.
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Pokud volební strana závady
neodstraní, rozhodne registrační
úřad o škrtnutí kandidáta
na kandidátní listině, o odmítnutí
kandidátní listiny nebo o registraci kandidátní listiny. Proti
odmítnutí kandidátní listiny,
škrtnutí kandidáta na kandidátní
listině nebo proti provedení
registrace kandidátní listiny
se může volební strana, která
podala kandidátní listinu,
a u škrtnutí kandidáta i tento
kandidát, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem
ode dne vyvěšení na úřední
desce registračního úřadu)
ochrany u příslušného krajského
soudu.
Volební kampaň
Prezentace kandidujících
subjektů ve volební kampani
je ponechána na jejich vůli.
Starosta může vyhradit plochu
pro vylepení volebních plakátů,
a to nejméně 10 dnů přede
dnem voleb do zastupitelstev
obcí. Možnost jejího využívání
musí odpovídat zásadě rovnosti
kandidujících volebních
stran. V rámci předvolební
kampaně je možno využít
stránky Zpravodaje města
Chropyně. Zveřejněné volební
prezentace budou zpoplatněny
v souladu s platným ceníkem
komerční inzerce Zpravodaje
města Chropyně (dostupný
na www.muchropyne.cz).
Bližší informace budou
dostupné po vyhlášení voleb
prezidentem republiky budou
dostupné na www.mvcr.cz
(sekce Informační servis –
Volby), na stránkách Krajského
úřadu Zlínského kraje www.
kr-zlinsky.cz a na webových
stránkách města Chropyně
www.muchropyne.cz.
– Ing. Jiří Rosecký,
pověřený pracovník
registračního úřadu
Chropyně –

Chropyně

155

361

max. počet
kandidátů
17

Kyselovice

25

35

11

nezávislý kandidát

sdružení NK

Záříčí

31

54

11

Žalkovice

25

43

15
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Klub českých turistů
Prázdninové měsíce jsou určeny především
rodinné dovolené, dětským letním táborům
a velkým turistickým srazům. Z akcí oblasti
Valašsko – Chřiby nabízíme především:
10. – 17.
července

10. – 17.
července

Letní tábor v Osvětimanech
TOM Kamínek Chropyně; info:
Hana Paňáková, tel.: 777 635 673
Mezinárodní týden turistiky
na Valašsku
Vsetín a okolí; podrobné
propozice ve skříňce KČT
u prodejny Albert

Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v období
od 16. dubna 2010 do 15. června 2010
mimo jiné:
• vzala na vědomí informaci o odvodu
výtěžku z provozu výherních hracích
přístrojů umístěných na území města
Chropyně za rok 2009 ve výši 248.899 Kč,
• schválila uzavření Smlouvy o nájmu
nemovitostí mezi městem Chropyně
a firmou Agroječmínek, s. r. o., Chropyně,
na pozemky o celkové výměře 47,9637 ha
za 95.927 Kč ročně,
• schválila splacení neuhrazené částky obcí
Záříčí za dojíždějící žáky ve školním roce
2008/2009 dle splátkového kalendáře,
• schválila nákup komunálního vozidla
Piaggio Porter Tipper za celkovou cenu
664.800 Kč včetně DPH,
• schválila jako dodavatele akce „VII. Etapa regenerace panelového sídliště Chropyně, J. Fučíka“ firmu INSTA CZ, s. r. o.,
Olomouc, v nabídkové ceně ve výši
4.992.677,70 Kč bez DPH,
• schválila uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi městem Chropyně
a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,
Kroměříž, jejímž předmětem je provedení
stavby „Oprava vodovodu Chropyně, ulice
Tyršova“,
• zamítla žádost Společenství vlastníků
jednotek bytového domu Komenského 163 Chropyně o pomoc při financování
plynové přípojky k tomuto domu,
• pověřila odbor výstavby a životního
prostředí Městského úřadu v Chropyni
prověřením stavu dřevin poškozených
prudkou noční bouří v noci ze soboty
12. června 2010 na neděli 13. června 2010
a rozhodnutím o případném odstranění
těchto dřevin.
– Ing. Jiří Rosecký –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz

17. července Výstup na Klášťov
start 8:00 Vizovice, náměstí;
cíl: Klášťov 753 m. n. m., 11
– 12 hodin; info: Ing. Miloslav
Vítek, tel.: 736 754 033
23. – 25.
července

Setkání na Baťově kanále –
vodní turistika
Napajedla, loděnice OVS.
Přihlášky do 19. července
na adrese:
Monika Machová,
Palackého 96,
763 61 Napajedla

21. srpna

Za vizovickú trnkú
km: 10, 14, 20, 30, 42;
start: 6:00 – 10:30 Vizovice,
sokolovna; cíl tamtéž
do 17:00; info: Jiří Tomáš,
tel.: 737 005 174

28. – 29.
srpna

Slavičínská šedesátka
start: Slavičín v 7:00, cíl tamtéž
do 16:00; info: František
Kovařík, tel.: 604 658 797

Šťastnou cestu a zdrávi došli!
– Jar. Pospíšilová –

Návštěva chropyňského zámku
Jen málokdo uvěří, že někdo z místních
občanů si stále ještě myslí, že v našem zámku
se suší obilí, že je tam jen pár věcí z válek
a víc nic. Také se mnozí diví, že nemohou projít
zámek sami bez průvodce a hlavně že musí
za návštěvu zaplatit vstupné. Pro všechny
proto připomenu, co u nás můžete vidět.
Nejvzácnější je slavná ucelená sbírka zbraní z třicetileté války, rozšířená o zbraně husitské a turecké. V síni hanáckého krále Ječmínka je jeho památeční stůl a krásný nábytek.
V dalších sálech jsou nástroje a nářadí našich
předků, které používali v domácnosti i na poli,
kroje a vybavení domů. Taky na rybářskou
historii města a na lázně si vzpomenete v rybářské síni.
Ve druhém poschodí jsou vystaveny
některé kresby našeho rodáka Emila Filly
a jeho životopis. Další místnosti jsou plné
dobového nábytku až 300 let starého.
V přízemí se střídají zajímavé výstavy. Letos
je vystavována plátová zbroj z 16. a 17. století.
V loňském roce náš zámek navštívilo
6 500 platících lidí. Během akcí, jako jsou
Hanácké slavnosti, Den muzeí, Den dětí
a ostatní akce města, je vstup do zámku
zadarmo, bez průvodce. Což je ale pro
vás velká škoda. Průvodce vám totiž poví
o historii exponátů i města tolik zajímavých
věcí, že se budete divit.
Všichni návštěvníci píší do knihy návštěv
pochvaly průvodkyním a mnozí se každoročně
vrací.

Vás, milí spoluobčané, máme možnost
v zámku vidět málokdy. Je pravdou přísloví,
že co je doma, není vzácné? Vstupné u nás
není veliké. Děti a důchodci jen 50 Kč za hodinovou prohlídku, dospělí 90 Kč, rodinné
vstupné je 180 Kč.
Rádi vás přivítáme a budeme se vám
věnovat víc než jiným. Vy jste tady doma
a mnozí jste pracovali na úpravě zámku
v 70. letech minulého století nebo jste sem
chodili do jídelny .
– Jana Uhlířová,
průvodkyně a kastelánka zámku –

Upozornění finančního odboru MěÚ v Chropyni
Upozorňujeme občany, že splatnost místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za 2. pololetí roku 2010 je 20. července 2010.
Dodržujte termín splatnosti, protože včas neuhrazené poplatky
mohou být navýšeny až na trojnásobek!
(Podrobnosti k poplatku jsou upraveny v obecně závazné vyhlášce
města Chropyně č. 1/2008, kterou si můžete přečíst na www.muchropyne.cz
nebo je k nahlédnutí na sekretariátě MěÚ v Chropyni.)
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Ocenění dárců krve
V průběhu měsíce května byli přijati
na Městském úřadu v Chropyni u starosty
a místostarosty města další občané našeho
města, kteří darovali bezplatně svou krev
na záchranu lidských životů. Je potěšitelné,
že mezi čestné dárce se řadí i mladí lidé, kteří
jsou ochotni darovat svou krev ve prospěch
těch, kteří ji nutně potřebují.
5. května dosáhl již 50. odběru pan Zdeněk
Žák, který si tímto splnil jedno ze svých
dobrých předsevzetí, zaokrouhlit svůj počet
bezplatných darů krve na rovnou padesátku.
Jak se však pan Žák vyjádřil, doufá, že jestli
mu to jeho zdravotní stav dovolí, bude v této
činnosti pokračovat i nadále.
Dalšími bezplatnými dárci, kteří darovali
svou krev, tentokrát na transfuzním oddělení
Středomoravské nemocnice v Přerově, byli
naši spoluobčané – dvacetinásobní dárci krve
pan Karel Kolařík a paní Věra Spíchalová.
Všem jmenovaným zástupci města upřímně
poděkovali za jejich šlechetné činy a ocenili
je drobnými dárky.
– Ing. Petr Večeřa,
místostarosta města –

Český den proti rakovině
Ve středu 12. května proběhl
Květinový den nebo Český den
proti rakovině. Tuto sbírku již
po čtrnácté uspořádala Liga
proti rakovině Praha, jež se snaží
různými způsoby (prevence,
výzkum, pomoc nemocným…)
bojovat proti rakovině. Čtvrtým
rokem se zapojila naše pionýrská
skupina Obránců míru Chropyně
do prodeje žlutých kvítků. Naši
dobrovolníci se během sbírky
nesetkali s vyloženě hrubým
chováním kolemjdoucích, většina
reagovala pozitivně, někteří
děti i pochválili za prospěšnou
činnost, jiní prošli nevšímavě, sem
tam utrousili nepříliš vhodnou
poznámku.

A kolik jsme vybrali? Celkem
skoro šest kilogramů peněz.
Prodali jsme 548 kytiček a odevzdali 12.248 Kč.
Díky a uznání patří všem, kdo
se zapojili, chodili a oslovovali,
a také Vám, kdo jste přispěli.
– Marcela Hrdličková –

reklama

-

pojišťovna - investiční životní pojištění
úrazové pojištění
penzijní připojištění, platební karta AXA
spořicí účet AXA Bank

od 15. června 2010
nově otevřená pobočka
na Žerotínově nám. 253/25 Přerov
provozní doba:

pondělí - čtvrtek
8:30 - 12:00 a 12:30 - 16:30

možnost sjednání schůzky v Chropyni,
kontakt Naděžda Janušková, tel.: 773 962 606
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Konec školního roku „S flétničkou ve školce“
„Prázdniny jsou na spadnutí, léto už nám začalo.
Flétničky si zabalíme, hezky se nám všem hrálo.“
Tak zněla jedna z posledních písniček, se kterou jsme se v hodinách
„S flétničkou ve školce“ v červnu loučili. Na závěr školního roku jsme
si společně zanotovali na velké slavnosti „Vyřazení předškoláků“
v Rytířském sále chropyňského zámku, kde jsme byli odměněni
za celoroční snahu a píli velkou pochvalou. Flétničky si zabalíme – jak
hrajeme v písničce – jen na chvilku, protože hned po prázdninách
budeme ve hře na zobcovou flétnu pokračovat v základní umělecké
škole.
Velký dík patří paní učitelce Bohdance Horákové za obětavou
pomoc při výuce a při vystoupeních.
Všem flétnistům přeji krásné prázdniny a v září NA VIDĚNOU!
– Mgr. Jana Milotová –

Jak jsme slavili Den dětí?
Přímo pohádkově! Tři dny, v bujarém veselí a s dobrou
náladou. :-))
Už v pondělí 30. května se členové dramatického kroužku z naší
školy představili každé třídě s pohádkou Tři přadleny. Nebylo vůbec
snadné hrát v jednom dni pohádku pro devět tříd. Přenášet rekvizity,
vydržet v převlecích a nepřebreptnout svoji roli. Všichni to však zvládli
na výbornou a odměnou jim byl nejen potlesk a úsměvná uznání jejich
výkonu, ale i sladká bonbónová odměna, kterou malí herci získali
od některých paní učitelek. Velkou generální zkouškou pro tento
den byla ukázka pohádky pro rodiče a prarodiče, kteří se ve čtvrtek
26. května odpoledne sešli v hojném počtu ve škole, aby také ocenili
herecká nadání svých dětí.
Druhý den, úterý 1. června, si malí školáci – žáci prvních a druhých
tříd - užili se svými staršími kamarády ze šestých tříd, kteří si pod
vedením svých třídních učitelů připravili soutěže a hry na školním
dvoře. Počasí zkoušelo trpělivost dětí i dospěláků – začínali jsme
bez deště, ale za chvíli se rozpršelo. Školní chodby se však ukázaly
být skvělým místem pro soutěžení, např. umístění branky a nácviku
hodu míčkem do ní nebo pro závodění s kuželkami.
A jak ten den trávili žáci třetích a čtvrtých tříd? V plaveckém
bazénu v Kroměříži. Probíhal výcvik, kterého se každoročně žáci
těchto ročníků účastní a který je nejenom podporou jejich fyzické
kondice, ale i důležité dovednosti z hlediska jejich bezpečnosti. A je
třeba dodat, že se jim moc líbí.
reklama

Vinotéka
Slunko
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
Těšíme se na Vás.
Lenka Chmelová, Moravská 726 Chropyně

A konečně je tu den třetí – středa 2. června. A to je den s velkým
D, protože tento den oslavy vrcholí. Napětím nemohou dospat děti
ani učitelé, protože nikdo neví, co se bude dít. Dětský den mají
ve své režii tři maminky – členky školské rady – nebo ještě přesněji:
paní Jedličková, Motalová a Rapantová.
Jejich asistentkami jsou usměvavá děvčata z devátých tříd, která
už od prvních chvil svou dobrou náladu přenášejí na všechny kolem.
S prvním zvoněním přichází první úkol – dešifrovat tajnou zprávu.
Skvěle si s ní poradí i ti nejmenší. Vždyť po ruce je nejen paní učitelka,
ale připraven poradit je i pan starosta nebo místostarosta, kteří přišli
děti navštívit a popřát jim k svátku.
Úkol je báječný a děti se s nadšením vrhají do práce – nakreslit
na připravená trička i na rošťácké tváře emblém třídy. To se to přemýšlí, to se to navrhuje a to se to, panečku, maluje! A pak následuje
nástup v tělocvičně a hry s balónky a kužely a lany a míčky – zkrátka
pořádné dovádění i s patřičnou zvukovou kulisou.
Zklidnění přišlo až s hrou číslicové Bingo a některé třídy tuto
hru propojily i s mezipředmětovými vztahy, např. s angličtinou
nebo hudební výchovou. Sladká odměna byla tečkou za prima
„vyučováním“.
Za to, že mohlo být plné soutěží, her, sladkostí a radosti, patří
poděkování nejen výše zmíněným maminkám, děvčatům, ředitelství
školy, ale především – díky finanční podpoře – městu Chropyně.
– M. B. –
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Taneční obor ZUŠ Kroměříž na zájezdě v Bojkovicích
ZUŠ Bojkovice pozvala na vystoupení žáky
tanečního oboru naší základní umělecké školy.
Představili se v úterý 25. května 2010 na dvou
dopoledních a jednom odpoledním koncertě
v Kulturním domě v Bojkovicích. Tančily
naše tanečnice ze 2. a 3. třídy ZŠ a starší žáci
z tanečního oboru z Kroměříže. Součástí
zájezdu byl i výlet do Luhačovic, který jsme
spojili s nákupem čerstvých lázeňských oplatků
a zároveň s ochutnávkou léčebných pramenů.
Věřím, že jsou všichni příjemně obohaceni
o další zážitky a taneční zkušenosti.
– Karla Koutná – taneční obor –

Hudební soustředění SZUŠ D – MUSIC pobočka Chropyně
Soukromá ZUŠ D - MUSIC pobočka
Chropyně uspořádala ve dnech 2. až 5. června 2010 hudební soustředění na Rusavě,
kterého se zúčastnilo 22 dětí z hudebního
oboru. Počasí nám velmi přálo, a tak se cvičilo
a hrálo. Dechový soubor se zobcovými
flétnami nacvičil několik skladeb, které se budou prezentovat na závěrečném koncertu „
Hurá na prázdniny“.
Na závěr našeho soustředění jsme se s dětmi pobavili při hraní bowlingu. Chtěl
bych touto cestou poděkovat rodičům

Horákovým, kteří se osobně účastnili tohoto
soustředění, za obětavost a pomoc při
organizování sportovních činností během dne.
Dále bych chtěl poděkovat všem rodičům,
kteří zajišťovali dopravu na místo konání
a zpět. Další akci stejného rázu připravujeme
na podzim tohoto roku.
– Ivo Novotný – vedoucí pobočky –
reklama
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Kamínci na letošní Bambiriádě v Praze
12. ročník Bambiriády se letos nesl pod
názvem „Tvůj průvodce volným časem“
Záštitu nad celostátní Bambiriádou měla paní
Livie Klausová. Záštitu nad Bambiriádou v Praze
měl primátor města Prahy MUDr. Pavel Bém
a starosta Městské části Prahy 6 Mgr. Tomáš
Chalupa. Letos se vydal náš Kamínek nejen
podívat, ale i zúčastnit se Bambiriády v Praze,
a to ve dnech 20. až 23. května.
Do Prahy jsme vyjeli už 19. května, abychom
se zúčastnili zahájení Bambiriády. Vezli jsme s sebou také několik našich her, které jsme si sami
vyrobili. Za to musím poděkovat Martinu Motalovi a Petru Sivcovi, kteří obětavě tyto hry vezli
a nosili až na Bambiriádu a pak zpět do Chropyně.
Ubytováni jsme byli na ústředí asociace v Roztokách u Prahy a každé ráno jsme cestovali
do Dejvic na Vítězné náměstí, kde Bambiriáda
probíhala. Stan asociace turistických oddílů
mládeže stál kousek od podia, kde probíhalo jak
slavnostní zahájení, tak i po celou dobu podiový
program. Také jsme tam potkali soubor břišních
tanců ze Strání, který v loňském roce vystupoval
na naší Bambiriádě. Program asociace připravil
a řídil pan Petr Teriangl spolu s pražskými
„Tomíky“, kteří se střídali u instalovaných her,
ať už to byla hra pozor na Otesánka, či magnetické navigace vesmírného plavidla, střelby
na medvěda nebo trefa do ponožek a vedení
neposedného míčku peklem. Ve stanu probíhalo
vyrábění litých sošek ze sádry a malování, které
reklama

se dětem velmi líbilo. Také nesmím opomenout
obří kolo, ve kterém si děti mohly vyzkoušet svoji
zručnost a rovnováhu. My jsme tam měli deskové
skládačky „Čínskou zeď“ a hmatové soutěže.
Také jsme se za „Tomíky“ zúčastnili besedy
s dr. Pavlem Bémem a s Ing. Petrem Bratským
a s bývalým československým diskařem Imrichem
Bugárem. Naši kamínci také procházeli celým
dějištěm Bambiriády a sbírali cenné zkušenosti
a zasoutěžili si v různých disciplínách. Udělali
jsme si též čas na prohlídku podvečerní Prahy.
Prošli jsme Václavské a Staroměstské náměstí,
Karlův most, Národní divadlo, Novou scénu,
Petřín a také postáli u orloje, když odbíjela
dvacátá první hodina.
Jelikož Bambiriáda probíhala v době záplav,
které byly u nás na Hané, tak jsme byli neustále
ve spojení se svými blízkými, proto jsme se vrátili i o den dříve. S pražskými „Tomíky“ jsme
se v sobotu odpoledne rozloučili a ubírali jsme
se k domovu. Na nádraží v Chropyni už na děti
netrpělivě čekali jejich rodiče. Byla jsem ráda,
že jsme to vše zvládli a v pořádku jsme se vrátili
všichni domů.
Chtěla bych poděkovat všem kamínkům,
kteří nás reprezentovali na letošní Bambiriádě
v Praze. Moc vám děkuji.
Také chci popřát nejen kamínkům, ale i všem
dětem krásné a spokojené prázdniny, hodně
sluníčka a pohody.
– Za turistický oddíl Kamínek
Hana Paňáková –
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Turnaj mládeže ve stolním tenisu
Oddíl stolního tenisu uspořádal v sobotu
15. 5. 2010 II. ročník závěrečného turnaje
mladšího a staršího žactva, kterého se zúčastnilo 20 dětí z 5 oddílů okresu Přerov
a Kroměříž. Slavnostního zahájení se zhostil místostarosta města Ing. Petr Večeřa
a František Hrabal, tajemník Tělovýchovné
jednoty Chropyně.
Hlavní soutěž – turnaj dvouher mladších
a starších žáků – začala v 10 hodin v herně
oddílu. Hráči byli rozděleni do čtyř skupin,
z nichž první dva postoupili do vyřazovacího
pavouka.
Vítězem se v kategorii mladších žáků stal
Lukáš Konečný (z našeho oddílu), druhé
místo obsadil Alex Ponížil (SK Přerov)
a o třetí místo se podělili opět naši hráči
Jiří Baďura a Jiří Maršálek.
V kategorii starších žáků zvítězil Daniel
Uhlíř (SK Přerov), který ve finále porazil
Lukáše Konečného (TJ Chropyně). Třetí
místo si vybojoval Adam Topič (Spartak
Hulín). Hráči, kteří se ve skupině umístili
na třetím a čtvrtém místě, si zahráli kolo
poražených a zde se nejlepším hráčem
v kategorii mladších žáků stal Martin Unger
(Slávia Kroměříž) a v kategorii benjamínků
náš Radim Konečný, který byl zároveň
nejmladším hráčem tohoto turnaje.
Po ukončení hlavní soutěže jsme pokračovali v turnaji čtyřher. Zde zvítězilo
družstvo ze Spartaku Hulín ve složení Adam
Topič a Jiří Kubáč, kteří ve finále porazili
Lukáše a Radima Konečného z TJ Chropyně.
Turnaj se konal pod záštitou města
Chropyně, které na tuto akci přispělo nejen

finanční částkou, ale i drobnými cenami.
Ceny vítězům předala Bc. Věra Sigmundová
a turnaj ukončila.
Všichni hráči odvedli vynikající výkony
a udělali tak krásnou tečku za sezónou
2009/2010. Každý účastník byl odměněn

a my můžeme doufat, že v příštím roce
se dalšího ročníku zúčastní ještě více
mladých hráčů, a v následující sezóně
jim přejeme hodně sportovních úspěchů
za zeleným stolem.
– oddíl stolního tenisu –
reklama

reklama

Římskokatolická farnost sv. Jiljí v Chropyni Vás srdečně zve na
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Soukromá inzerce

Společenská kronika

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

V měsíci květnu se do Chropyně přistěhovalo 9 osob, 5 občanů
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 6 osob, narodily
se 2 děti a zemřeli 3 občané.

 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.

Uzavření manželství
Josef Nádběla, Vrchoslavice – Petra Mušková, Chropyně

 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 Nádražní. Vlastní topení. Bližší informace
na tel.: 605 292 753.

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli
29. května 2010 naposledy rozloučit
s mým manželem panem

 DB 3+1 v Chropyni, Nádražní ulice, po celkové rekonstrukci,
rozloha 79 m2, možnost převodu do OV, vlastní plynové topení,
nutno vidět. Bližší informace na tel.: 739 679 502.
 byt v OV 2+1 v Chropyni. Tel.: 602 971 581.

Jaroslavem Jurečkou,

 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.

a za osobní i písemná vyjádření soustrasti.
Manželka Anna.

Koupím
 byt 2+1 v Chropyni pro vlastní bytovou potřebu (nejsem realitka), nejlépe zděný s balkonem a v osobním vlastnictví. Nabídněte
prosím. E-mail: rihoskova.alena@seznam.cz, tel.: 608 101 711
Hledám
 pronájem garáže v Chropyni. Tel.: 777 595 436.
Vyměním
 zděnou garáž v osobním vlastnictví na ulici Tovačovská (u Oujezdů), rozměry 3,2 x 5,4 m, nové rozvody 220 V, přípojka dimenze 380 V, samostatný elektroměr, za garáž v osobním vlastnictví
u hřbitova. Tel.: 573 356 373.

Vzpomínáme
Stále na Tebe myslíme,
máme Tě plné srdíčko,
tak moc nám chybíš,
vždy budeš naše sluníčko.
Posíláme mnoho políbení,
kytici bílých růží,
vše nejlepší k narozeninám Jiříčku.
Dne 3. července 2010 by oslavil své 54. narozeniny můj milovaný manžel, dědeček pan

reklama

Jiří Kadlčík.
S láskou a věčnou vzpomínkou manželka Dana
a vnučka Beatka.
Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Dne 7. července 2010 jsme vzpomenuli
20. výročí úmrtí našeho syna
Aleše Dosoudila.
S láskou vzpomínají rodiče a sestra Jitka
s rodinou.
Neplačte, že jsem odešel, ten klid mi přejte,
jen v srdci tichou vzpomínku si na mě zachovejte.
Nebylo Ti přáno s námi déle být,
nebylo léku, abys mohl žít.
Dne 13. července 2010 jsme vzpomenuli
13. smutné výročí, co nás navždy opustil můj
manžel, nás tatínek, dědeček a pradědeček pan
Zdeněk Kroupa.
Na jeho dobré a laskavé srdce vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města
Chropyně zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky
ve společenské kronice, a to zcela bezplatně.
– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –
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Úspěšné náborové turnaje v národní házené
Ve čtvrtek 13. května a pátek 28. května
2010 se v Chropyni na bývalém asfaltovém
hřišti uskutečnily školní mezitřídní náborové
turnaje v národní házené. Tento tradiční
český sport má v Chropyni dlouholetou tradici
sahající až do dvacátých let minulého století.
Přestože jde tedy o sport věku pokročilého,
má se díky entusiasmu hráček, hráčů a funkcionářů čile k světu, o čemž mimo jiné
svědčí proběhnuvší devátý ročník obnovených
turnajů, kterých se účastnilo zhruba 300 žaček
a žáků čtvrtých až devátých tříd.
Turnaj je rozdělen do dvou dní, nejdříve
zápolí 6. až 9. třídy, poté 4. a 5. třídy. Letošní
ročník byl specifický tím, že mezi oběma
částmi byl čtrnáctidenní odstup, neboť
po dva pátky ukázalo počasí svou pošmournější
a uplakanější tvář. Ani tato drobná komplikace
však nic nezměnila na úspěšném průběhu
obou turnajů, obzvláště když v pátek, kdy
se uskutečnil turnaj nižších ročníků, příroda
vynahradila dlouhé čekání a předvedla oblohu
bez obláčku, přičemž jako bonus přidala teploty
téměř letní, což se okamžitě projevilo na vytížení
a vyčerpání obsluhy občerstvovacího stánku.

dostalo Kateřině Černé, Nikole Hladné, Petře
Horové, Nikole Labudové, Elišce Okounové,
Anetě Sochorové, Tereze Štěpánkové a Tereze
Žigmundové, Jonáši Krutilovi, Martinu Kytlicovi,
Dominiku Ochotskimu, Ondřeji Ochotskimu,
Milanu Podanému, Robinu Poledňákovi a Martinu Václavíčkovi.
Letošní vydařený ročník je již minulostí,
nelze však nezmínit vedení města Chropyně
a ZŠ Chropyně, bez jejichž podpory by se tur-

národní házené a přilákat co nejvíce dětí
k pravidelnému sportování, nelze pominout
ani konečné výsledky, protože utkání byla
i díky zmíněné atmosféře velmi prestižní a vítězům se dostalo ovací téměř olympijských.
V kategorii starších zvítězila děvčata z 9.A
před 7.A a 6.A, mezi chlapci pak hosté
z 9. třídy ZŠ Oskol Kroměříž, neboť turnajů
se pravidelně zúčastňují i družstva z jiných
škol nežli jen chropyňských, před 7.A a 9.A.
Mezi mladšími děvčaty zvítězily hráčky 5.A, jež
ve vloženém utkání dokonce porazily výběr
osmé třídy, před 5.B a 4.A, u chlapců obdobně
hráči 5.A, kteří se prezentovali skálopevnou
obranou a za celý turnaj neinkasovali branku,
před 5.B a prvním družstvem 4.A I. Každý den
bylo oceněno i patnáct nejlepších jednotlivců,
konkrétně mezi staršími to byly Adéla Blažková,
Kattia Jedličková, Kristýna Klusáková, Alena
Patrmanová, Mária Rosulková, Barbora Purová
a Adriana Supová, Marek Baštinec, Jan Bubeník,
David Hejl, Milan Kuchař, Václav Ochotský,
Dalibor Saniterák, Jakub Smetana, Marek
Žižlavský. U mladších se individuálních ocenění,
spojených s kaloricky ne zcela vyváženou, ale vynaložené energii odpovídající odměnou,

naje vůbec neuskutečnily a také podporu společností Sfinx Holešov, Koruna Chropyně,
Rosa Market Kroměříž a pana MVDr. Stanislava Frkala, kteří přispěli na ocenění
a občerstvení pro všechny zúčastněné.
Závěrem si nelze než přát co nejvíce dětí,
případně i dospělých, které krásná a technické
hra, jakou bezesporu národní házená je,
zaujme a budou se jí pravidelně věnovat.
V rozhodnutí jistě pomůže i nové multifunkční
hřiště s umělým povrchem a tím odpadnuvší
sice sentimentálně romantické, leč poněkud
drsné martyrium pádů na asfalt. Pro všechny
zájemce je možno získat více informací
o činnosti oddílu i zhlédnout více fotografií
nejen z náborových turnajů na adrese
www.nhchropyne.tym.cz.
– oddíl NH –

Lukáš Purkar bronzový ve SP
Sportovní zápolení mělo vysokou sportovní
úroveň jak díky zúčastněným hráčkám a hráčům, spontánně a fundovaně vedených
třídními učiteli, tak díky podpoře od jejich
spolužaček a spolužáků. Tato podpora byla
formou hlasitého povzbuzování i pomocí
vlastnoručně vyrobených transparentů a vytvořila atmosféru hodnou ligových utkání.
Přestože hlavním cílem bylo přiblížit krásu

Chropyňský triatlonista Lukáš Purkar
se účastnil závodu světového poháru,
ze série BIATHLE WORD TOUR.
V Kosingenu na vzdálenostech 1500 m běh –
200 m plavání – 1500 m běh obsadil 3. místo
v kategorii seniorů. Lukáš i tento závod
absolvoval za podpory města Chropyně.
– Redakce –

reklama

Na pracoviště v Chropyni
přijmeme na HPP
obsluhu technologické linky
pro zpracování odpadních olejů.
Požadujeme: časová flexibilita,
základní znalost práce na PC, ŘP sk. B.
Kontakt:
asistent@energoinvestment.cz,
tel.:774 555 845.
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Zpravodaj města Chropyně

prázdniny 2010

Chropyňské počasí
MKS Chropyně připravuje

září - prosinec 2010
Září
4.-5.2010

Chropyňské hody.
Místo konání: areál zámeckého parku

Říjen
6.10.2010 Travesti show Kočky „Pekelná kuchyně“.
v 19:00 hod. Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.
14.10.2010
v 8:30 hod.

Prázdninové pranostiky:
V červenci do košile rozdělej se, a v prosinci po uši oděj se!
Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá
zima spíš.
Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
V srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Z místního pozorování v měsíci květnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 11,4 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 17,5 °C,
- celkové množství srážek bylo 201,0 mm/m2,
- nejteplejším dnem byl 29. květen s průměrnou denní teplotou 18 °C,
- nejchladnějším dnem byl 17. květen s průměrnou denní teplotou 8 °C
- v květnu byly pouze dva dny, kdy nebyly zaznamenány žádné srážky.
– redakce –

Prosinec
3.12.2010
Vánoční koncert Evy Pilarové.
v 19:00 hod. Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.

Eva
Pilarová

Červenec je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce.
Má a vždy měl 31 dní. V původním římském kalendáři byl jeho název Quintilis, tedy „pátý“. V roce 44 př. n. l. byl Julius Caesar zavražděn a poté římský senát na návrh Marka Antonia změnil na počest
Julia Caesara název měsíce, ve kterém se Julius Caesar narodil,
Quintilis na Julius. Tento měsíc patří do velkých letních prázdnin skoro
po celém světě.
Srpen je osmým měsícem roku gregoriánského kalendáře. České
jméno pochází pravděpodobně od slova srp, což býval hlavní nástroj
užívaný v raném zemědělství při sklizni obilí (tedy při žních). Žně
pak obvykle končily právě v osmém měsíci kalendářního roku.
V původním římském kalendáři (republikánském) byl název tohoto měsíce sextilis („šestý“) a měl celkem 29 dní. Při reformě kalendáře Gaiem Iuliem Caesarem roku 46 př. n. l. získal měsíc sextilis
navíc jeden den, takže čítal dohromady třicet dnů. Při Augustově
opravě tohoto kalendáře roku 8 př. n. l., kdy byla upravena určitá
nepřesnost v počítání juliánského kalendáře římskými pontifiky,
navrhl senát, aby byl měsíc sextilis přejmenován na augustus
na počest reformátora kalendáře. Rozšířený názor říká, že z důvodu,
že se nepovažovalo za dostatečně uctivé, aby měsíc pojmenovaný
po současném císaři měl méně dní než měsíc pojmenovaný po Juliu
Caesarovi, dostal i měsíc augustus navíc jeden den, který byl následně
ubrán z měsíce února, který od té doby má jen 28 (nebo v přestupném
roce 29) dnů. Ale jsou některé indicie napovídající, že srpen měl
31 dní už po julianské reformě.
Aby neměly tři měsíce za sebou po 31 dnech, byl zároveň převeden
jeden den ze září do října a jeden den z listopadu do prosince, a tak bylo
rozrušeno Sósigenovo pravidelné střídání dlouhých a krátkých měsíců.

O Balynce, dobrém štěněti.
Pohádka s ekologickou tématikou pro I. stupeň ZŠ.
Hraje Karlovarské hudební divadlo. Místo konání:
Městské kulturní středisko Chropyně.

zdroj internet
5.12.2010

Mikulášská tancovačka.
Místo konání: Městské kulturní středisko

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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Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
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