
Masopustní veselí
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Vážení spoluobčané, 
v uplynulém měsíci, konkrétně 8. břez-

na, proběhl masopust. Tento svátek byl pro 
lidi v minulosti oficiálním svátkem hodová-
ní, během kterého bylo třeba se dosyta na-
jíst. K oslavám svátku patří průvody rozma-
nitých masek, tzv. vodění medvěda. O půl-
noci je na hodové zábavě „pochována basa“ 
a následuje dlouhý čtyřicetidenní půst, kte-
rý končí až na Velikonoce. 

Díky obětavosti několika občanů naše-
ho města a místní části jsou tyto staré lido-
vé tradice každoročně připomínány. Je dob-
ře, že naším městem prošly v různých termí-
nech hned dva průvody, o kterých si může-
te více přečíst uvnitř čísla.

– Ing. Věra Sigmundová, 
místostarostka –

Více se o Masopustu dočtete v tomto 
Zpravodaji na straně 6.
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Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v obdo-

bí od 16. ledna 2011 do 15. března 2011 
mimo jiné:
• schválila poskytnutí veřejné finanční pod-

pory z rozpočtu města Chropyně na činnost 
organizací zabývajícími se volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže, a to 39.000 Kč 
organizaci JUNÁK, 27.000 Kč turistickému 
oddíl Kamínek a 10.000 Kč organizaci Pi-
onýrská skupina Obránců míru Chropyně,

• schválila poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Chropyně na 
akce pořádané organizacemi zabývajícími 
se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, 
a to 12.000 Kč organizaci JUNÁK na let-
ní tábor Jeřmaň u Loštic, 12.000 Kč tu-
ristickému oddílu Kamíneku na letní tá-
bor a 6.000 Kč organizaci Pionýrská sku-
pina Obránců míru Chropyně, přičemž 
5.000 Kč je určeno na letní tábor v Ná-
měšti nad Oslavou a 1.000 Kč na „Podzim-
ní prázdniny s Pionýrem“,

• schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory ve výši 25.870 Kč Mateřskému cent-
ru Sluníčko,

• schválila výši úhrady za pronájem tělocvi-
čen Základní školy Chropyně pro rok 2011, 
a to na pracovišti Komenského ve výši 
95 Kč za hodinu a na pracovišti J. Fučíka 
ve výši 160 Kč za hodinu,

• schválila Výroční zprávu města Chropyně 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, za rok 2010,

• schválila přistoupení města Chropyně 
k projektu „POZNÁVÁME KRAJE ČES-
KÉ REPUBLIKY“ realizovanému společ-
ností GEOGALILEO kartografie Brno, 
spol. s r. o., spočívající ve zveřejnění pre-
zentace města Chropyně o velikosti 
5x10 cm v prezentačním kompletu Zlín-
ského kraje za cenu 14.600 Kč bez DPH,

• schválila poskytnutí veřejnoprávní podpo-
ry ve výši 20.000 Kč na oslavy 120. výročí 
založení SDH Chropyně,

• schválila uzavření Smlouvy o spolupráci 
mezi Zlínským krajem, městem Chropyně 
a Římskokatolickou farností Chropyně, je-
jímž účelem je zajištění realizace společné-
ho projektu „Otevřené brány“ spočívající 
v otevření místního kostela a zajištění jeho 
přístupnosti v doprovodu průvodce v ob-
dobí od 1. května 2011 do 30. září 2011,

• vzala na vědomí písemné sdělení Rovina, 
a. s., Hulín, ze dne 17. února 2011 ohledně 
výše nedoplatku za stavební práce na akci 
„Rekonstrukce sportovního areálu – kou-
paliště v Chropyni“,

• uložila podniknout potřebné úkony (sta-
vební povolení, provedení výběrového ří-
zení na dodavatele atd.) k bezproblémové 
výstavbě komunikace, veřejného osvětlení 
a chodníku v roce 2012 v rámci I. etapy vý-
stavby rodinných domů v lokalitě Podlesí,

• schválila podání žádosti o dotaci na dofi-
nancování akce „VIII. etapa regenerace pa-
nelového sídliště Chropyně“ na Minister-
stvo pro místní rozvoj České republiky, 

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

• odvolala Ing. Petra Večeřu z funkce čle-
na Školské rady Základní školy Chropyně 
a na jeho místo jmenovala Ing. Věru Sig-
mundovou,

• schválila posunutí stávajícího zpomalova-
cího prahu v ulici Ječmínkova o cca 4 me-
try směrem ke křižovatce s ulicí Hřbitov-
ní v důsledku záměru vybudování jednoho 
parkovacího místa před nově vzniklou pro-
dejnou,

• schválila odepsání pohledávky za Tiborem 
Skripem ve výši 445 Kč a Leonou Odstrči-
lovou ve výši 2.374 Kč,

• zamítla poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry Moravskému národnímu kongresu, o. s., 
na vydání Moravského historického sborní-
ku – Ročenky Moravského národního kon-
gresu, o. s., za léta 2006 až 2010,

• uložila zpracovat projektovou dokumen-
taci na investiční akci „Zateplení Mateřské 
školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.“,

• uložila zpracovat doplnění Jednacího řádu 
Zastupitelstva města Chropyně upřesňují-
cí postup člena zastupitelstva při uplatně-
ní svého práva na informace, který není ře-
šen žádným právním předpisem.

– Ing. Jiří Rosecký –

Na akci navazuje Pálení čarodějnic 
v areálu Sokolského stadionu

Stavění máje     pálení čarodějnice     

srdečně zvou všechny občany na setkání, které se uskuteční 
v úterý 12. dubna 2011 v 16:00 hod. v Městském kulturním středisku Chropyně. 

Starosta a místostarostka města Chropyně

Součástí bude i kulturní program. Občerstvení zajištěno.
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Rekultivace skládky „Smeťák“ téměř před dokončením

RESO získalo pětimilionovou dotaci

Jednou z nejvýznamnějších staveb let 2010 až 2011 realizovaných 
městem Chropyně na katastrálním území našeho města je bezesporu 
Rekultivace skládky „Smeťák“.

Vlastní stavba byla připravena k realizaci na konci minulého volebního 
období a přechází na nové zastupitelstvo jako největší a finančně nejná-
ročnější investice roku 2011. Stavební práce byly zahájeny 17. září 2010 
po provedeném výběrovém řízení, ve kterém byla vybrána firma HOCH-
TIEF CZ, a. s., Praha, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo za celko-
vou cenu stavebních prací více než 68 mil Kč. Financování této investice 
je z 9/10 z dotací ze Státního fondu životního prostředí a zbývající podíl 
ve výši 1/10 celkové ceny jsou vlastní prostředky města Chropyně. Jeli-
kož finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí byly získány 
až na přelomu měsíců březen – duben letošního roku, vlastní financování 
prací bylo proto zajištěno překlenovacím úvěrem otevřeným u peněžního 
ústavu ČSOB. Předpokládané dokončení stavebních prací je květen 2011.

Skládkování na této skládce bylo zahájeno již v roce 1935, s postup-
ným rozšiřováním plochy a ukládáním různorodého komunálního a sta-
vebního odpadu bez náležitého hutnění a v podstatě nekontrolova-
ně. Tento způsob ukládání odpadů byl ukončen v roce 1993. Od této 
doby bylo prováděno pravidelné monitorování tělesa skládky a na zá-
kladě jeho výsledků a vyhodnocování bylo rozhodnuto o nutnosti sklád-
ku rekultivovat.

Město Chropyně je spolu se šesti dalšími 
obcemi členem dobrovolného svazku obcí 
RESO, jehož cílem je sběr a třídění separo-
vaného odpadu. Centrum provozu je v Hu-
líně a působí v oblasti třídění odpadu již 
od roku 1995. Nárůst vytříděného odpadu 
si vyžádal provedení výměny svozového vo-
zidla, nákup nového vysokozdvižného vo-
zíku a rozšíření stávajících sběrných míst 
o nové nádoby na sběr odpadu. Pro člen-
ské obce byla tato modernizace, vzhledem 
k rozpočtovým možnostem, obtížně prove-
ditelná. Proto byla, po schválení Předsta-
venstvem a Valnou hromadou RESO, oslo-
vena společnost ENVI projekt, s.r.o., Zlín. 
Tato zpracovala studii a projekt, na který 
byla společnosti RESO v roce 2010 přidě-
lena dotace ve výši 5 mil. korun z Operač-
ního programu Životní prostředí ČR v rám-
ci režimu DeMinimis. Dotace pokryla 90 % 
nákladů a 10 % nákladů bylo pokryto z roz-
počtu RESO. Díky získaným finančním pro-
středkům je tato organizace schopna na-
bídnout našim občanům kvalitnější služby.

Prioritními požadavky vlastní rekultivace byly požadavky na stabi-
lizaci skládky, zamezení kontaminace vody a půdy, vhodné začlenění 
území do prostředí a celkový estetický vzhled. Celková plocha dnes re-
kultivované skládky je 30 717 m2, maximální mocnost ukládané vrstvy 
je až 4,5 m, průměrná mocnost 3 m. Objem tělesa skládky je cca 92 152 m3.

Provedením rekultivace skládky se výrazně sníží riziko ohrožení ži-
votního prostředí, dojde k minimalizaci kontaminace podzemních i po-
vrchových vod, provede se začlenění skládky do okolní přírody a umož-
ní se následné využití rekultivované plochy skládky.

Po předání rekultivované skládky bude zpracován provozní řád sklád-
ky, ve kterém se určí rozsah a četnost monitoringu po ukončení rekulti-
vace. Předpokládá se 2x ročně po dobu určenou Krajským úřadem Zlín-
ského kraje. Zastupitelstvu bude předkládána roční zpráva o výsledcích 
monitorování. Po ukončení tohoto období je navrženo, že rekultivo-
vaná plocha bude využívána jen jako krajinotvorná zatravněná plocha.

Možná se celková cena stavebních prací, která je cca 68 milionů ko-
run, může zdát laické veřejnosti poměrně vysoká. Vzhledem k rozsahu 
a technické náročnosti stavby a samozřejmě k výslednému efektu dopa-
du na životní prostředí a konečnému jednoznačnému zlikvidování dlou-
hodobě kumulované ekologické zátěže na území města s pozitivním pří-
nosem dalším generacím jsou však jistě takto vynaložené náklady jedno-
značně korespondující s budoucím dosaženým výsledkem.

– Ing. Jaroslav Hloušek, starosta města Chropyně –
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Deratizace města Chropyně včetně části Plešovec – jaro 2011
Městský úřad Chropyně, odbor výstavby a životního prostředí 

Vám tímto oznamuje, že město Chropyně bude provádět speciální 
ochrannou deratizaci v termínu od 21. března do 15. dubna 2010.

Vyzýváme Vás, abyste zajistili běžnou ochrannou deratizaci 
ve smyslu ustanovení § 57 zák. č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně ve-
řejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Městu Chropyně provádí deratizaci odborná firma SERVIS 3xD, 
J. Glazarové 9e Olomouc, tel.: 585 418 391, 603 400 300, e-mail: 
servis3xd@seznam.cz.

Důležitou podmínkou úspěchu ochranné deratizace našeho měs-
ta je právě její komplexnost a důslednost. Doporučujeme Vám pro-
to tuto firmu kontaktovat a dohodnout se na provedení deratiza-
ce Vašeho objektu ve stejném termínu.

– Martina Adámková, odbor VaŽP –

Po přečtení některých člán-
ků, které se týkaly města Chro-
pyně a mé osoby, jsem nebyl ještě 
pevně rozhodnut, jestli napíši člá-
nek nebo ne! Ale různé dezinfor-
mace mne vedli k tomu, že vy ob-
čané města Chropyně si zasloužíte 
objektivní a pravdivé informace.

Když se ohlédnete za uplynulé 
čtyři roky, můžete vidět, že Chro-
pyně získala mnoho.

Postavili jsme sběrný dvůr, cyk-
lostezku, hřiště s umělým povrchem 
pro fotbal, atletický stadion, hřiš-
tě pro házenou, provedli jsme čty-
ři etapy regenerace sídliště, opravili 
a zateplili tělocvičnu na základní 

21. dubna   Zelený čtvrtek 18:30

22. dubna   Velký pátek 18:30

23. dubna   Bílá sobota 19:00

24. dubna   Hod Boží velikonoční 7:30
  při mši sv. budou požehnány pokrmy

25. dubna   Velikonoční pondělí 9:00

Příležitost k velikonoční svátosti smíření bude 
v Chropyni v kostele o Květné neděli 17. dubna 
od 14:00 do 15:30 hodin.

Jak to bylo 
s financováním koupaliště

Informace pro občany 
a společenství vlastníků 

bytových domů

škole a městské kulturní středisko, 
zregenerovali jsme skládku Sme-
ťák a další drobné věci. Je to málo, 
nebo moc? Podle mne to v okol-
ních městech nemá srovnání.

A samozřejmě jsme se pusti-
li do opravy koupaliště. Celko-
vé náklady dosáhly přes 40 milio-
nů korun. S opravou jsme započali 
v roce 2007, kdy jsem na první 
etapu rekonstrukce zajistil dotaci 
ve výši 13,5 milionů korun. Ná-
sledovala druhá etapa, na kterou 
se mi opět podařilo zajistit dotaci 
ve výši 5 mil. korun. A přišla po-
slední etapa, jejíž náklady byly 
ve výši 16,6 mil korun. Dotaci jsme 
zatím neměli, a tak jsme byli před 
těžkým rozhodnutím. Buď ukon-
čit práce a koupaliště nechat ro-
zestavěné, a tudíž nepoužitelné, 
anebo pokračovat a zkoušet se-
hnat finanční prostředky. S doda-
vatelem stavby, firmou Rovina Hu-
lín, jsme se rozhodli dílo dokončit a 
dát zatím do předběžného užívání 
s tím, že se během dvou let pokusí-
me zajistit a využít dotačních titu-
lů k zabezpečení této akce. Žádali 
jsme dvakrát na ministerstvu finan-
cí, ale byli jsme neúspěšní. Požádali 

jsme také regionální radu Zlínské-
ho kraje, a i tam nám nevyhověli. 

Dva roky uběhly, a ačkoli se nám 
podařilo získat celkem 18,5 milionů 
korun, zbývající část budeme mu-
set zaplatit ve splátkách z rozpočtu 
města Chropyně. Je to celkem ob-
vyklé, že se investice města finan-
cují buď pomocí dotací a vlastních 
zdrojů, nebo úvěrem, anebo pou-
ze z vlastních zdrojů. My jsme vyu-
žili toho prvního způsobu a finan-
cujeme stavbu koupaliště z dota-
cí a vlastních prostředků. Již v roce 
2010, a také pro rok 2011, byly 
zapracovány do rozpočtu měs-
ta Chropyně částky ve výši 2 x 2,5 

mil. Kč na úhradu zbylé části rekon-
strukce koupaliště. Rozpočet města 
byl řádně schválen zastupiteli měs-
ta Chropyně.

Nejsem ten, který by chtěl 
město poškodit. Já se domnívám, 
že právě naopak, a to jsem Vám 
mohl dokazovat v uplynulém obdo-
bí. Částky, které se budou během 
dalších čtyř let platit, neohrozí další 
rozvoj Chropyně a plně korespon-
dují s částkami, které se vždy do roz-
počtu města nastavovali na roz-
voj a investice do sportovních za-
řízení. Vzhledem k tomu, že jsme 
již vše postavili, budeme moci tyto 
peníze věnovat na již vybudova-
né a námi tak oblíbené koupaliště.

Takže, vážení spoluobčané, nic 
jsme neporušili a nic jsme nezata-
jili. Smlouva i finanční prostředky 
byly řádně schváleny orgány měs-
ta a jsou zcela legitimní. Za mého 
působení ve funkci starosty měs-
ta Chropyně jsme postavili za 200 
mil. Kč investic, na které jsem za-
jistil 150 mil. Kč dotací. Bez dota-
cí bychom dnes měli pouhou čtvr-
tinu těchto staveb.

– Ing. Radovan Macháček –
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Dětský karneval
V neděli 6. března se v Městském kulturním středisku uskutečnil 

Dětský karneval. Svou nádhernou výzdobou zaujal všechny příchozí 
ihned při vstupu celý sál.

Na úvod královští ceremoniáři uvítali královnu a krále. Pod jejich 
bystrým dohledem začaly přicházet princezny za doprovodu písničky 
ze známé pohádky a děti hádaly její jméno. Všem se tento úkol zda-
řil na výbornou a už se celý parket zaplnil nejrůznějšími pohádkový-
mi bytostmi, kostlivci, kuchtíky, supermany, zvířátky a spoustou dal-
ších krásných masek. Také někteří rodiče doprovodili své ratolesti 
ve skvělém převleku a za tento nápad si zaslouží určitě velké poděkování. 

Na tanečním parketu se soutěžilo v hodu balónků, proskakování 
kruhy, prolézání tunelu a za každý dobře splněný úkol si děti odnesly 
balónek nebo drobnou sladkost. Soutěže byly prostřídány tancováním, 
ve kterém princezny učily všechny zájemce své tanečky.

Součástí karnevalu byla také bohatá tombola, ze které si každá 
maska odnesla jednu z cen. Dětem se vůbec nechtělo jít domů, přidá-
vala se další a další písnička. Úsměvy na jejich tvářích svědčily o tom, 
že letošní karneval se skvěle vydařil.

– M. Buráňová –



Zpravodaj města Chropyně duben 2011

- 6 -

Masopustní úterý
Dne 8. března 2011 prošel ulicemi Chro-

pyně masopustní průvod dětí a učitelek 1., 
2. a 4. třídy mateřské školy. Poděkování pa-
tří zejména rodičům, kteří připravili svým dě-
tem hezké masky, také učitelkám za organi-
zaci lidové tradice a malým dětem, které svým 
zpěvem všechny potěšily.
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Vodění medvěda 2011
Vodění medvěda je jednou z li-

dových tradic, která se do dneš-
ního dne uchovala v řadě obcí. 
Mezi ně patří i Plešovec. A pro-
tože se tam tato tradice dodržu-
je již mnoho let, tak i letos, první 
únorovou sobotu, proběhlo vo-
dění medvěda.

Vůbec nezáleželo na tom, ko-
lik má kdo roků. Staří, mladí, do-
konce i děti, každý kdo měl chuť, 
zapojil se v masce do masopustní-
ho průvodu. A že bylo na co se dí-
vat. Rozverné čertice pečlivě 
označovali své hříšníky, aby ná-

hodou nedošlo k omylu, že by jim 
je sežrala tlupa hladových lido-
žroutů. Nakonec se všichni spo-
lečně bez újmy na zdraví a za do-
provodu harmoniky sešli v místní 
hospodě, aby celou veselici za-
končili pochováním basy. 

Za udržování této tradice 
a za její zdařilý průběh patří velké 
poděkování místnímu Sdružení 
dobrovolných hasičů a všem zú-
častněným. Tak ať se zase za rok 
všichni a stejně veselí v Plešov-
ci sejdeme!

– MR –
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V základní škole bylo veselo
Karnevalové vyučování

Učinit vyučování zajímavým a přitažlivým, 
což znamená, že si děti ráno po probuzení ne-
povzdechnou „ach jo, zase do školy“, ale nao-
pak se těší a do příprav na vyučování vtáhnou 
téměř celou rodinu, je pro pedagoga někdy 
obtížné. Chce to totiž nápad, nadšení a urči-
tou dávku odvahy, protože nikdy neví, jestli 
budou děti spokojeny. Učitelé na prvním stup-
ni naší základní školy se rozhodli, že takový je-
den báječný pracovní den dětem přichystají.

Byl to pátek 25. února, kdy se ve všech tří-
dách i ve školní družině v čase šibřinek, bálů, 
karnevalů a dovádění uskutečnilo Karnevalo-
vé vyučování. Do lavic v jednotlivých třídách 
usedly pohádkové postavičky, hrdinové z fil-
mů, říše fantazie i dnešního světa. 

Při bujarém maškarním veselí si děti v tě-
locvičně školy předvedly svá přestrojení (moc 
jim to slušelo) a potom se o oživení hodin čes-
kého jazyka, matematiky, prvouky, přírodo-
vědy nebo vlastivědy zajímavými metodami 
a formami práce postarali čertík s čerticí, šá-
šula, Karkulka, Beruška, princezna, zimní víla, 
král a královna z Půlnočního království a další 
paní učitelky a páni učitelé v převlecích. Domů 
děti odcházely s úsměvem a v živém hovoru 
o vydařeném dnu. Byl zkrátka super! – MB –
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Maškarní rej 
3. třídy mateřské školy

Ředitelství Mateřské školy Chropyně, 
okres Kroměříž, p. o., oznamuje, že dne 
14. dubna 2011 od 8:00 do 12:00 

a od 14:00 do 16:00 proběhne 
zápis dětí do mateřské školy.

Tajemství dřeva
Téměř denně ji potkáváme při jejích pro-

cházkách s pejskem nebo jízdě na kole. Usmě-
je se na nás, prohodí pár slov a pak už po-
spíchá do svého malého ateliéru na náměstí. 
Je to nadaná, úspěšná a přitom velmi skrom-
ná výtvarnice Mgr. Naďa Ptáčková.

Narozena v roce 1935 v Olomouci, trvale 
žije již padesát sedm let v Chropyni. Vystudo-
vala Vyšší školu uměleckoprůmyslovou v Brně 
a Pedagogickou fakultu Univerzity Palacké-
ho v Olomouci. Řadu let pak působila jako 
průmyslová výtvarnice. Tři desítky let se poté 
věnovala pedagogické práci v Základní umě-
lecké škole a Gymnáziu Kroměříž. Je členkou 
Sdružení výtvarníků ČR a spolku výtvarníků 
Urgatina ve Velkých Karlovicích.

Má ráda přírodu, která ji inspiruje, roz-
víjí její fantazii a estetické cítění. Zabývá 
se malbou, keramikou, řezbou do dřeva, vy-
hledáváním a dotvářením samorostů. Snad 
nejzajímavější a pozoruhodné jsou její výtvar-
né práce provedené řezbou do kůry. Její lás-
kou se stala kůra černého topolu, která ji fas-
cinuje krásou přírodního tvaru. Hledá a do-
tváří, co je v ní skryto. V této reliéfní tvorbě 
se nacházejí nejrůznější motivy květin, zvířat, 
tváře lidí, andělů, Madony i biblické výjevy 
(betlémy). Tato tvorba nachází odezvu u cit-
livých přátel umění i přírody v širokém slova 
smyslu. Práce s kůrou se tak stala jejím nejú-
spěšnějším a nejvlastnějším projevem. To asi 

Tak je tu po roce opět čas reje masek. I my jsme měli příležitost 
se jednoho zúčastnit, a to pod taktovkou našich učitelek 3. třídy paní 
Skopalové a paní Rosecké, kterým bychom chtěli touto cestou vel-
mi poděkovat. 

Tentokrát jsme měli možnost dovádět v tělocvičně ZŠ, což nejen 
našim dětem velmi vyhovovalo. Nejen spousta soutěží, ale také skvě-
lá hudba, kterou zajistil pan Žemlička, navodila příjemnou atmosféru.

Poděkování rovněž patří všem zúčastněným rodičům za bohaté ob-
čerstvení a za spoustu dárků pro děti do tomboly. Všichni jsme si kar-
neval užili a už teď se těšíme na další.

– kolektiv rodičů dětí 3. třídy MŠ Chropyně –

proto, že věří slovům básníka: „V kůře stro-
mů je ukryt celý svět.“ 

Její práce zhlédla celá řada návštěvníků vý-
stav jak v Kroměříži, Brně a Uherském Hra-
dišti, tak v Rožnově pod Radhoštěm, Velkých 
Karlovicích, Ostravě, Frýdku-Místku a Mostě. 
S kolektivem autorů často a úspěšně vystavu-
je v Praze. Zúčastňuje se všech Salonů Sdru-
žení výtvarníků ČR a Mezinárodních setkání 
řezbářů. Vystavovala také na Mezinárodní vý-
stavě betlémů v Uherském Hradišti, Ostravě 
a Frýdku-Místku.

Sama o své práci říká: „Kůra z černého to-
polu. Pro někoho kousek něčeho, co dobře 
hoří. Pro mne je to ale kus přírody, která již 
splnila svůj hlavní účel, když chránila vzrostlý 
strom. Právě tento kousek přírody mě již dva-
cet let inspiruje k tvorbě reliéfů, který každý 
sám o sobě je tvarovým originálem. Kus kůry 
leží přede mnou a já se v něm snažím najít ur-
čitý tvar, zahalený tajemstvím. Nechci jej po-
rušit, jen objevovat krásu, v něm ukrytou. Ně-
kdy ji nacházím lehce, jindy to trvá několik mě-
síců. Pak vznikne originál, neopakovatelný jako 
příroda sama. Realistická řezba spolu s expre-
sivním přírodním tvarem podává zajímavý ce-
lek. Tato tvorba mě fascinuje a zcela naplňuje.“

Pod rukama Nadi Ptáčkové ožívá myšlen-
ka, láska a krása. Její dílo je potřebné, přínos-
né a obohacující život člověka.

– Jiřina Mrázová –
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Březnový koncert SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně
Na třetí březnový den si SZUŠ D-MUSIC, pobočka Chropyně, při-

pravila pro rodiče a občany města Chropyně březnový koncert, kde 
se představili žáci z hudebního a tanečního oboru. Koncert byl velmi 
pestrý a myslím si, že lahodil oku i sluchu diváka, neboť se představily 
všechny hudební nástroje, na které se u nás vyučuje. Taneční obor byl 
zastoupen jedním společným vystoupením, kde se představily všech-
ny věkové kategorie od 6 do 18 let.

reklama

Na závěr koncertu vystoupil školní dechový orchestr, který v tom-
to složení a obsazení na chropyňské pobočce působí od září loňského 
roku. Během koncertu jsme požádali diváky o náměty k oficiálnímu 
názvu orchestru. Nápadů se nám sešlo na tři desítky od Nový Diskant 
přes Chropyňanka, Malá dechová hudba Ječmínek, Dechulka, Rošťan-
da, Klásek, Ječmínkovi junioři, Chropyňská radost až po Mladí a neklid-
ní. Za náměty moc děkujeme, ale vzhledem k tomu, že všichni hráči 
nejsou z Chropyně, zvolili jsme neutrální název „Orchestr two, three, 
four“. Ptáte se, proč právě takový název? Je to jednoduché. Hrajeme 
skladby na dvě, tři a čtyři doby. 
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Březnový koncert SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně

Vítání jara
V sobotu 12. března 2011 se v Kulturním 

domě v Kroměříži uskutečnila Oblastní pře-
hlídka dětských hanáckých souborů s názvem 
„Vítání jara“.

Kromě Hanáckého souboru Ječmínek 
z Chropyně se jí zúčastnilo i dalších šest sou-
borů z okolí, Zrníčko Holešov, Malý Haná-
ček Kroměříž, Omladina Martinice, Ječmí-
nek Mysločovice, Hulíňáček Hulín a Rozma-
rýnek Kroměříž.

Přehlídka byla postupová, takže se vlastně 
jednalo o soutěž, a porota vybírala mezi zú-
častněnými soubory ty, které pojedou na Re-
gionální přehlídku Hané, která se uskuteční 
16. dubna 2011 v Prostějově.

Ječmínek Chropyně, který se letos mohl 
poprvé pochlubit i skvělým hudebním dopro-
vodem, předvedl po několika měsících perné-
ho nacvičování opravdu skvělý výkon.

Bohužel porota měla ale jiný názor a na Re-
gionální přehlídku do Prostějova vybrala Ječ-
mínek Mysločovice, Rozmarýnek Kroměříž 
a Zrníčko Holešov.

I přesto, že jsme nepostoupili, mám já osob-
ně z celého vystoupení našeho souboru velmi 

dobrý pocit, a to nejen proto, že jsem se účast-
nila zkoušek a nacvičování, ale hlavně proto, 
že je na první pohled vidět velký pokrok při 
nacvičování nového pásma a také snaha všech 
dětí naučit se něco nového.

Závěrem bych ještě chtěla poděkovat všem 
našim „malým“ tanečníkům za předvedený vý-
kon, jejich rodičům za podporu a pomoc, žá-
kům ZUŠ Kroměříž pobočka Chropyně pod 
vedením paní učitelky Milotové a pana učite-
le Koutného za hudební doprovod, ale hlav-
ně Petře Kovaříkové a Magdě Rapantové 
za výdrž, pevné nervy a skvělou choreografii. 

– JS –

Vážení čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, 
abych Vás pozval na další naše vystoupení, kte-
ré se bude konat za příznivého počasí 30. dub-
na na sokolském stadionu od 17:45 jako dopro-
vodný program Pálení čarodějnic.

– Ivo Novotný, vedoucí pobočky –
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Úspěch v klavírní soutěži
Dne 9. března 2011 se v Kroměříži kona-

lo okresní kolo národní soutěže Základních 
uměleckých škol ve hře na klavír, které vy-

Soukromá inzerce
Prodám
 byt 3+1 na ulici Moravská. Pro více 

informací volejte na tel.: 605759619.

 DB 3+1 v Chropyni, 66 m2, lodžie, 
2 sklepy, plastová okna, zateplení, část. 
rekonstrukce. Volný léto 2011. Telefon 
732 451 800.

 byt 3+1 OV, v Chropyni, Cena 940.000 
Kč. Tel.: 606 544 594.

 zděný byt 2+1 v OV v ulici Díly v Chropyni. 
Dům po revitalizaci. Cena 720.000 Kč. 
Volný od září 2011. Tel.: 776 187 644 
nebo 776 187 642.

 nadstandardní DB byt 3+1 v Chropyni 
na ul. Nádražní, 76 m2, možno převést 
do osobního vlastnictví, vlastní plynové 
topení, 2. NP (1. patro) ve čtyř-
podlažním domě, rohová kuchyně 
v č e t n ě  v e s t a v n ý c h  s p o t ř e b i č ů , 
nový nábytek v obývacím pokoji, 
vestavná skříň v chodbě 1,145 tis. Kč, 
nutno vidět.

 byt 4+1 v ulici Moravská. Cena 999.000 Kč. 
Tel.: 775 075 196.

 DB 4+1 v Chropyni, dům po celkové 
rekonstrukci (zateplení, plastová okna), 
zasklená lodžie, zděné bytové jádro a no-
vá kuchyňská linka, internet a telefon. 
Spěchá. Tel.: 773 231 948

 med (slunečnicový, lipový, akátový, lesní), 
i větší množství. Informace na tel.: 739 
644 510 pan Josef Zemánek nebo osobně 
na adrese Moravská 617.

 garáž u železniční vlečky. Tel.: 723 184 892.

 dveře vchodové plastové, bílé a hnědé 
a různá okna. Dále zahradní chatku, 
bránu a branku. Nové z neuskutečněné 
stavby, sleva z původní ceny. Přivezu. 
Tel: 777 106 709.

Pronajmu
 garáž v lokalitě J. Fučíka u železniční vleč-

ky. Tel.: 604 898 913.

 garáž v Chropyni. Tel.: 573 355 010.

 dlouhodobě byt 1+1, po celkové rekon-
strukci. Volný ihned. Tel.: 608 824 290.

Upozornění:
Redakce Zpravodaje 

upozorňuje čtenáře, 
že od prázdninového čísla 

bude za zveřejnění 
soukromé inzerce 
účtován poplatek

 ve výši 50 Kč 

za jedno uveřejnění.

hlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy. Významného úspěchu dosáhla žáky-
ně naší školy Karla Koutná. V první kategorii 

získala krásné 2. místo, ke kterému jí upřímně 
blahopřejeme.              – za ZUŠ Kroměříž – 
pobočka Chropyně Mgr. Jana Milotová –
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Veřejná akademie Gymnázia Kojetín
Je už tradicí, že se tato akce 

uskutečňuje každoročně v březnu. 
Letos jsme se sešli třetího v 17 ho-
din. Vzhledem k tomu, že mezi žáky 
školy i mezi vystupujícími na zmí-
něné akci vždy bylo, je a jistě bude 
spousta Chropyňáků, uveřejňuje-
me informaci i ve Zpravodaji měs-
ta Chropyně. Letos bylo progra-
mu jako vždy hodně, a tak určitě 
nelze popisovat jednotlivá vystou-
pení, přiložené snímky jistě vypoví 
víc. Alespoň však telegraficky, aby 
byl čtenář tzv. v obraze. Sbor Prima 
nota byl prima. S přijatelným výra-
zem a zaujetím si členové zazpívali 
čtyři písně, z nichž ta od Beatles byla 
možná posluchačsky nejpůsobivější.  
Here Comes The Sun.  Kdo by si ne-
přál slunce? Energie, té má jistě dost. 
A potom taky Bětka Küchlerová, 
která opět suverénně zahrála Ron-
do od Camila Saint-Saëns. Vrcholná 
ukázka standardních a později ještě 
latinskoamerických tanců v prove-
dení Jany Dostálové, mistryně ČR, 
a Daniela Sucharski se svými taneční-
mi partnery, Janem Kotkem a Niko-
lou Kočnarovou, nemohla chybět. 
Všichni jsou členy kroměřížského ta-
nečního klubu Gradace a nutno při-
znat, že oba jejich vstupy opravdu 
gradaci měly. Původní studentská 
parodie na Polednici s názvem Po-
žírač od dvou Ondřejů – Mořické-
ho a Gardavského s pomocí „Poží-
rače“ Erika Szcotky určitě program 
oživila. Všichni jsou nadějní tvůrci ze 

sekundy. A hudba znovu: Petr Vi-
tík, jinak rocker a opora závěrečné 
formace Narychlo, zahrál na akus-
tickou klasickou španělskou kytaru 
dvě melodické skladby od holand-
ské autorky žijící v Německu Ma-
rie Linneman. Píseň lásky a Hlava 
v oblacích – tak se jmenovaly. O lás-
ce ještě řeč bude a vzhůru míří jistě 
mnozí z účinkujících. Ve svém oboru 
třeba Honza Krčmář. Vicemistr ČR 
žongloval s revolvery, občas i vystře-
lil, a pak ještě předvedl trikové la-
sování, v čemž je dokonce dvakrát 
mistrem ČR a vicemistrem Evropy. 
To je celkem hodně vysoko. Bale-
ríny z tercie byly sice z důvodu ne-
moci o třetinu oslabeny (místo de-
víti šest), ale bez nich by to neby-
lo ono. Samozřejmě ani bez hochů 
z maturitního ročníku se smyslem pro 
recesi a legraci. Jejich pohádka Po-

poluška ve slovenštině by jistě chy-
běla. A závěr první části patřil Dáše 
Nosálové. Její vystoupení je vždy 
zážitkem. Tentokrát přizvala Ale-
Ka ze skupiny Bethrayer a společně 
akusticky předvedli tři písně ze své-
ho projektu Painful Flower. Nebylo 
snad možno první část skončit lépe.

Druhá třetina patřila divadlu. 
Ve vlastní dramatické jednoaktov-
ce Lék na lásku od Kristýny Strašá-
kové a Milana Ligače se vedle au-
torů představili všichni herci letoš-
ního maturitního ročníku – Marek 
Machalík, Honza Palička, Tomáš 
Šestořád, Pepa Grygar a Michal 
Aksamit. Bude nám po nich smut-
no a jako zahřívací kolo na diva-
delní festival v následujících dnech 
a týdnech to bylo dokonalé.

No a rychle k závěru. Ten pat-
řil rockovému kvintetu Narychlo. 
Jedna z dalších možností předsta-
vit se před veřejností jistě přispě-
la k dalšímu krůčku ke hvězdám. 
Přejeme jistě, aby se to všem, včet-
ně už zmíněného Petra Vitíka, da-

řilo. Ani jeho bratra Radka však ne-
můžeme nejmenovat, protože bez 
jeho přínosu a technické pomoci 
by se celá akademie uskutečňo-
vala velmi složitě.

Na konec je třeba ještě zmí-
nit, že moderování se s úspě-
chem zhostili Dominika Fidro-
vá, Petra Procházková a Hon-
za Skalík. Těšíme se na další pří-
ležitosti k předvedení toho nej-
lepšího, co naši žáci dovedou 
a připraví v mimotřídní, ale hlav-
ně v mimoškolní zájmové čin-
nosti. Více informací a foto-
grafií i z minulých akcí lze najít 
na www.gkj.cz. Fotodokumen-
taci z akce pořídil Zdeněk Scho-
vanec, taky Chropyňák, a touto 
cestou mu děkujeme. Více snímků 
na http://www.zdenekscho-
vanec.estranky.cz/fotoalbum/
ostatni/.

– Mgr. Miroslav Matějček –
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Zima skončila a skauti jsou znovu na cestě
„Kdy už pojedeme do Hostýnků? Kdy 

bude Sněm? A nemohli bychom letos přespat 
na Ivančeně pod stanem?“ 

Za poslední tři týdny jsem tyto otázky sly-
šel každou schůzku, jen co jsem vešel do klu-
bovny. A nebyl jsem v tom sám. Tak třeba Šla-
petka, vedoucí 1. oddílu skautů, mi nedávno 
hlásil: „Musíme pro kluky z jedničky udělat 
tu slíbenou noční bojovku v Beskydech, nebo 
to s nimi nevydržím.“ Stejné je to koncem zimy 
ve všech našich oddílech a každý skaut už ne-
trpělivě čeká, až konečně začne to vytouže-
né jaro. „Však se dočkáte,“ sliboval Splaše-
ný Kůň vlčákům z druhé smečky. A dočkali. 
S hurónským křikem přiletěli na rybník racko-
vé a skauti tak konečně mohou zhasnout věč-
ný plamínek v karmě (protože kamna už v klu-
bovnách nemáme) a vyrazit znovu na cestu.

A aby bylo vidět a slyšet, co všechno nás 
na té naší skautské cestě čeká, zveřejňuje-
me tady seznam a popisy velkých akcí, které 
se v našem středisku do konce školního roku 
uskuteční. Tak se podívejte, co chropyňské 
skauty na jejich cestě čeká…

Středisková jarní výprava do Lískovce
Ve starém lomu u Lískovce stojí ještě starší 

chata. Není tam elektřina, ale zato se z ní dá 
snadno dostat na hrad Cimburk, na koryčan-
skou přehradu, večer se tady dá posedět u tá-
borového ohně s kytarou a otrlí zájemci tady 
v noční tmě hrají bojové hry v lese. Do Lískov-
ce po dlouhé odmlce vyrážíme 8. až 10. dub-
na 2011 a sejde se nás tu hodně, od těch nej-
mladších, až po ty nejstarší skauty.

Velikonoční skautské kuřátko – Pomoz-
te dětem

Někdy kolem Velikonoc podruhé zaplní 
skautské šátky ulice města Chropyně. Středis-
ko „Krále Ječmínka“ se zapojí do projektu „Po-
mozte dětem“. Vlčata a světlušky už chystají 
skořápky na výrobu kuřátek, která pak budou 
prodávat občanům. Přispění bude samozřejmě 
dobrovolné a výši částky si může stanovit každý 
kupující sám. Minulý rok jsme pro týrané, za-
nedbávané a zneužívané děti vybrali více než 
7 000 korun – kolik to bude letos? Přesný ter-
mín se dozvíte z hlášení městského rozhlasu.

Akce Kapka – Nadace pro transplantaci 
kostní dřeně

Středisko „Krále Ječmínka“ se v červnu 
zapojí do projektu Nadace pro transplanta-
ci kostní dřeně – akce „Kapka“. Tato sbírka 
je prováděna formou služeb automobilistům 
na benzinkách po celé republice, naše stře-
disko se zúčastní pravděpodobně na benzince 
v Chropyni a na některé z benzinek v Kroměříži. 

Ivančena – junácká legenda
Na úpatí Lysé hory se vrší mohyla Ivanče-

na – junácká legenda, kterou už více než še-
desát let tvoří českoslovenští skauti na počest 
členům odboje padlým během 2. světové vál-
ky. Členové Odboje slezských junáků byli po-

praveni gestapáky 24. dubna 1945 – přesně 
v den svátku patrona všech skautů Sv. Jiřího. 
Od roku 1946 sem přicházejí skauti uctít jejich 
památku a přinášejí kamínek (a někdy i kámen) 
ze svého kraje. Mohyla tak neustále roste…

66. výročí ukončení 2. světové války
V neděli 8. května 2011 si chropyňští skau-

ti připomenou 66. výročí ukončení 2. světo-
vé války besedou a pietním aktem u pomní-
ku padlých na náměstí Svobody. 

Svojsíkův závod skautů a skautek
Závod, ve kterém měří síly, znalosti a do-

vednosti skauti a skautky ve věku 11 – 15 
let, se koná ob rok po celé republice. Zá-
kladní kolo pro okres Kroměříž se letos usku-

teční v Holešově a z Chropyňského střediska 
se ho budou účastnit dvě závodní hlídky a v or-
ganizačním týmu budou pracovat naši rove-
ři. Svojsíkův závod se uskuteční 14. května.

Druhý kopanec – turnaj členů SKJ ve fot-
bale

První kopanec (turnaj chropyňských skau-
tů v nohejbale) už proběhl v polovině března, 
druhý ze série turnajů bude 4. června 2011 pa-
třit fotbalu. Své síly tady změří skauti a skaut-
ky napříč oddíly, proti sobě si zahrají vedoucí 
a rodiče a zase bude na co vzpomínat. 

Ukončení školního roku
Tradiční víkendová akce před koncem 

školního roku nás čeká 17. – 19. června 
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Zima skončila a skauti jsou znovu na cestě

Handicapovaný člověk – jeden z nás
„Skoro nikdo sám nepříjde 

na to, jakou cenu vlastně má 
druhý člověk.“ Tento citát Je-
ana Bruyéra provázel v sobotu 
26. února 2011 neobvyklou udá-
lost s neobvyklým hostem. Mezi 
chropyňské skauty zavítal Karel 
Skalík a svým příchodem zahájil 
besedu o životě handicapované-
ho člověka v dnešní společnosti. 
To, jaký skutečný život handica-
povaní lidé dnes žijí, co prožívají, 
čeho ve svém životě dosáhli a jaké 
jsou jejich sny, si přišli poslechnout 

členové Roverského kmene Fénix, 
1. oddílu skautů a 2. smečky vlčat.

Jen co dosedl, začal Karel vy-
právět od úplného začátku svůj 
životní příběh. Pověděl nám neje-
nom o problémech, které ho v ži-
votě potkaly a potkávají, ale také
nám povyprávěl o svém vzdělání, 
o svých zálibách a úspěších. 
Všichni, kteří si Karlův příběh 
přišli poslechnout, si na nástěn-
kách mohli prohlédnout foto-
grafie mapující jeho život. Ka-
rel rovněž přinesl ukázat diplo-

my ze závodů a abilympiád, své 
rukodělné výrobky a povyprá-
věl nám také o svém největším 
životním snu. Svůj příběh zpes-
třoval také úsměvnými vsuvka-
mi ze života rodiny Skalíkových 
a tím všem přítomným dokázal, 
že handicapovaný člověk je jed-
ním z nás. 

V druhé části tohoto neob-
vyklého programu si všichni moh-

li vyzkoušet, jaké to je pohybovat 
se po městě na vozíku a na vlaš-
tovce – speciálně upraveném 
kole, které handicapovaným li-
dem zjednodušuje život.

Za velmi zajímavý a dobře při-
pravený program besedy Karlu 
Skalíkovi za všechny chropyňské 
skauty děkuji.

– Jakub Kalinec –
 Harry, Vedoucí RS FÉNIX –

2011 v areálu střediska. Program akce ur-
čené pro naše nejmladší členy budou reali-
zovat členové roverského kmene. Na akci 
bude mimo jiné vyhodnocena činnost všech 
oddílů střediska a pak se klubovny na dva 
měsíce zavřou.

Skautský stanový tábor
Vyvrcholení skautské činnosti, čtrnáct dnů 

nabitých programem, táborový život – a to vše-
chno letos pod tématem Nový svět. Na tábor, 
který se uskuteční v Jeřmani u Loštic v okre-
se Olomouc, se můžete přihlašovat už teď 
– a to např. telefonem na čísle 724 825 606 
nebo mailem na adrese info@junak-chropy-
ne.cz. Těšíme se na vás!

To by byl přehled nejvýznamnějších akcí, 
které se do konce školního roku uskuteč-
ní. Mimo to budou fungovat všechny oddí-
ly střediska nejenom na pravidelných schůz-
kách, ale také na svých samostatných vý-
pravách a oddílových akcích. Pokud bys-
te měli zájem zúčastnit se některé z našich 
akcí, podívat se, jak to u nás chodí, nebo 
se jednoduše jít pobavit, navštivte náš web 
www.junak-chropyne.cz, kde se dozvíte 
kdy a jak nás najít.

– Jakub Kalinec – 
Harry, Vedoucí RS FÉNIX –
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Roverská zkouška testovala znalosti a dovednosti
Členové Roverského kmene Fénix se od listopadu na svých oddí-

lových schůzkách připravovali na oddílový projektový den, který měl 
ukázat znalosti a dovednosti všech členů oddílu. Celá příprava byla 
rozdělena do několika okruhů. Starší roveři seznamovali ty mladší 
(a nově příchozí) s pojmem skauting, s činnosti organizace Junák 
a s historií naší země a našeho hnutí. 

Projektový den Roverské zkoušky pak proběhl 26. února 2011. Ro-
veři byli rozděleni do čtyř skupin, každá skupina si pak vylosovala téma 
svého projektu. K tomuto tématu potom každá skupina musela získat 
indicie (jakási podtémata) a tyto potom důmyslně a graficky zpraco-
vat a nakonec odprezentovat. 

reklama

Indicie získávali členové skupin před zkušební komisí, kterou tvo-
řili oddíloví vůdci našeho střediska. Každý z členů oddílu si tady vy-
losoval vždy dvě otázky (a to právě z okruhů skauting, Junák, histo-
rie a globalizace), na které musel správně odpovědět, aby získal indi-
cii. Každá skupinka těchto indicií musela získat minimálně pět. Během 
zkoušení probíhalo zpracování zadaných projektů.

Práce na projektech byla ukončena a zástupci všech skupin poté 
prezentovali své projekty před ostatními. Nutno podotknout, že všich-
ni členové RS Fénix zkoušku splnili, protože prokázali nejenom zna-
losti, ale také tvůrčího ducha a schopnost obhájit svou práci i proti sil-
ným argumentům. 

– Jakub Kalinec – Harry, Vedoucí RS FÉNIX –
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Pionýrská Zlatá horečka
Poslední únorový víkend jsme se vydali hledat zlato. První věcí 

po zamrzlém výstupu bylo rozdělání ohně v kamnech srubu. Po zahřá-
tí jsme se ubytovali a seznámili se s ostatními zlatokopy. Jelikož jsme 
zapomněli míč, museli jsme proti trudomyslnosti bojovat společen-
skými hrami a úryvky z knih Jacka Londona. Poté jsme se snažili získat 
co nejvíce povolání potřebných k naší výpravě. V pozdním večeru zla-
tokopové postupně odpadali do svých spacáků. 

Druhý den nás čekalo několik bojovek, počínaje pašováním zásob, 
hledáním skalních maleb přes lov polárních zajíců až po získávání vody 
ze sněhu pro žíznivé psy. Volné chvíle jsme vyplňovali hrami na louce 
i ve srubu. Večer se nesl v rytmu písní, obrázků a básniček z vlastní tvorby. 

V neděli dopoledne jsme si užili poslední zbytky sněhu. Za získané 
body si během celého víkendu každý nakupoval zásoby, nářadí a potřeb-
né věci pro hledání a rýžování zlata, které využije na další víkendovce, 
která bude navazovat. Odpoledne jsme se vydali zpátky do údolí, kde 
jsme sedli na rajnochovického železného oře a vydali se zpět k domovu.

– Jakub Hrdlička –

V úterý 1. března 2011 bylo odehráno přátelské utkání v hale v Do-
mově mládeže v Kroměříži na Sýpkách. Obě strany byly poznamenány 
nemocností hráčů, ale i tak jich bylo dost na střídání. Utkání proběhlo 
bez zranění hráčů a skončilo výsledkem 5:6. Po utkání ještě proběh-
ly všemi oblíbené penaltové kopy s opět vyrovnaným výsledkem. Dě-
kujeme trenérům Kroměříže za pozvání a těšíme se na další přátelák.

– LK –

Přátelák Kroměříž vs. Chropyně 
ročníku 2002

Zlatou horečku mám, nejsem v tom sám.
Zlato pořád leskne se, v kotlíku se odnese.

Pejsky, sáně kupujem, na Aljašku vyplujem.
Zlata je tam, že prý dost, budem zmrzlí až na kost.

Pejsci sáně sežrali a potom dost přibrali.
Pejsi sežrali i mě, v jejich břiše píšu básně. 

– děti –

Pionýrská skupina Chropyně pořádá

DĚTSKÝ STANOVÝ TÁBOR
V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU

Pro děti školního věku v termínu od 3. do 16. července 2011

Celková cena pobytu je 3.600 Kč

Bližší informace: Luděk Helis, Tel.: 602 971 581, 
www.taborchropyne.wz.cz nebo mail: schoolmen@centrum.cz

Vydejte se i letos s námi na tábor 
užít si týden zábavy, 

na nové místo se stejnými instruktory 
a vedoucími.

LETNÍ TÁBOR 2011
KAMÍNEK

POZOR! POZOR! POZOR!
Letos měníme místo a termín konání tábora, 

a to následovně:

Místo: Ondráš v Rajnochovicích
Termín: 30. července - 6. srpna 2011

Zajišťujeme zábavný program 
a přátelské jednání.

Přihlášky na tel. čísle: 733 708 049
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Klub českých turistů
16. dubna Za velikonočním vajíčkem 
 pěší: 5 km; start: Zlín – Jižní 

svahy, koliba Kocanda od 8:30 
do 9:30; cíl: tamtéž do 11:30; 
info: Peter Schovajsa, tel.: 
776 713 865

 Po stopách Baťovy nedokon-
čené železnice

 pěší: 6, 36 km; start: Vizovi-
ce, Pivní bar Runda od 7:00 
do 10:00; cíl: Vizovice 

17. až 20. dubna VELIKONOČNÍ VÝSTA-
VA – KČT CHROPYNĚ

 výstava kraslic, výzdoby 
bytů a tradičního pečiva; 
víceúčelový sál chropyň-
ského zámku; otevřeno 
v neděli od 13:00 do 17:00 
a  v e  d n e c h  p o n d ě l í 
až středa od 8:00 do 17:00; 
příjem exponátů ve čtvr-
tek 14. dubna od 13:00 
do 16:00

23. dubna Přerovský vandr krajem pře-
rovského povstání

 pěší: 5-50 km, cyklo: 30-50 
km; start: Přerov, restaurace 
Base Camp v Kainarově ulici 
od 7:00 do 9:30; cíl: tamtéž 
do 18:00

 Vrcholy oblasti Valašsko - 
Chřiby

 cíl: vrchol Klášťova; trasa libo-
volná; kontrola 10:00 – 15:00; 
info: Miroslav Žáček, tel.: 
604 972 157

 Vrcholy oblasti Valašsko - 
Chřiby

 cíl: vrchol u horních Lačnov-
ských skal; trasa libovolná; kon-
trola 10:00 – 15:00; info: Karel 
Sucháček, tel.: 737 447 588

24. dubna Vrcholy oblasti Valašsko - 
Chřiby

 cíl: u Holubyho chaty, vrchol; 
trasa libovolná; kontrola 10:00 
– 15:00; info: Mgr. Jiří Miškar, 
tel.: 732 405 684

  
 Vrcholy oblasti Valašsko - 

Chřiby
 cíl: vrchol Šibečního vrchu; tra-

sa libovolná; kontrola 10:00 – 
15:00; info: Markéta Klimen-
tová, tel.: 739 690 164

30. dubna Morkovské véšlap
 pěší: 7, 10, 18, 25, 35, 50 km; 

start: Morkovice, sokolovna 
od 6:00; cíl: tamtéž do 19:00; 
info: Jarmila Staňová, tel.:
737 644 082

 Pochod osvobození města 
Vyškova

 pěší: 10, 16, 20, 33, 52 km; 
cyklo: 40, 60, 80 km; start: 
restaurace ČD od 6:00 do 
11:00; cíl: tamtéž do 19:00; 
info: Jana Pavlíková, tel.: 
604 734 714

Další informace hledejte ve skříňce u prodej-
ny Albert. Zdrávi došli!
  – Jar. Pospíšilová –

reklama
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Dne 26. února 2011 se hráči Chropyně zúčastnili 1. dílu VICTOR-
BADMINTON TOUR 2011, a to REICHMAN OPEN 2011. Pro pěti-
ci Chropyňáků dopadl turnaj skvěle, a to jak po stránce výsledkové, 
tak po stránce herní a v neposlední řadě naplněním dne skvělou zába-
vou po celou dobu turnaje. Ale trošku statistik. 

Kdo nebyl v Hustopečích, neuvěří. Sešlo se neuvěřitelných 82 hrá-
čů a hráček. Bojovalo se od 9. hodiny dopolední do 22.30 hodiny ve-
černí v kategoriích: dvouhra muži do 40 let, dvouhra muži nad 40 let, 
dvouhra ženy, čtyřhra muži i ženy a smíšená čtyřhra. Sehrálo se neu-
věřitelných 250 zápasů.

Hrálo se na dvě porážky, kolo vítězů na dva vítězné sety do 15 
bodů bez nastavení a kolo poražených do 11 bodů taktéž na dva ví-
tězné sety bez nastavení. Míče pro celý turnaj poskytla firma VICTOR 
Bratislava. Ihned po prvním kole bylo jasné, jak vyrovnané budou síly. 
A celý den bylo opravdu na co koukat.

Výsledky jednotlivých kategorií:
Dvouhra muži: 1. Schmied Martin (Chropyně), 2. Tlustý, 3. Honisch
Dvouhra ženy: 1. Ligasová Valeria, 2 Bowwers Barbara, 3. Konvičná 
Zuzana (Chropyně)
Mix: 1. Lick – Ligasová, 2. Janoš – Pospíšilová, 3. Schmied – Konvič-
ná  (Chropyně)
Čtyřhra muži: 1. Bičan – Hundhausen, 2. Bosák – Schmied (Brno - 
Chropyně), 3. Antl – Jánoš
Čtyřhra ženy: 1. Lengálová – Loutocká, 2. Pospíšilová – Fojtlová, 
3. Hlavačková – Divínová

Po odehrání celého turnaje se většina zúčastněných hráčů odebra-
la do vinného sklípku do nedalekých Velkých Pavlovic, kde měl or-
ganizátor turnaje nachystáno skvělé pohoštění. Víno teklo proudem 
a debata o badmintonu a nejen o něm trvala do pozdních hodin. Vše 
se zhodnotilo a už teď se těšíme na pokračování Victor-badminton 
tour, která bude pokračovat 30. dubna 2011 v Brně na turnaji s ná-
zvem Brněnské jaro. A tam určitě chropyňský badminton nesmí chybět! 

– bkchropyně –
reklama

Chropyňský badminton 
na REICHMAN OPEN 2011 

v Hustopečích

reklama

V pátek 13.5.2011 v 19:30 se můžete těšit 

na   Jeptišky k výročí.
Hudební komedie Dana Gogina. Hraje Divadelní spolek Kroměříž. 

Místo konání: MKS Chropyně. Vstupné: dospělí 80 Kč, 
studenti a důchodci 50 Kč.
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O víkendu 5. a 6. března 2011 sehrálo družstvo TJ Chropyně "A" 
své dva poslední zápasy v sezóně 2010-2011. Jednalo se o dvojzá-
pas proti družstvu SK Podolí "A" a o celkové 5. místo v II. lize Jiho-
moravského kraje. Zápasy a vůbec jednotlivá utkání byla velice vy-
rovnaná, naštěstí se šťastnou vítěznou koncovkou pro náš tým. Jak 
se ale celé vítězství rodilo?

První (sobotní) zápas se hrál v Brně na palubovce SK Podolí a vý-
sledek zápasu byl 4:4. A tak bylo jasné, že rozhodnutí přijde v ne-
děli v chropyňské tělocvičně. Po zapsání složení týmu se ukázalo, 
že ani jeden z kapitánů nezměnil složení soupisky, a tak se čekalo, 
kdo udělá oproti sobotě bod na úkor soupeře. Po dvouhrách to bylo 
3:1 pro Chropyni, když body z dvouher za Chropyni přinesl Mira Sla-
vík ml., Martin Schmied a Zuzana Konvičná. Ovšem mužské čtyřhry 
jsou naší slabinou, a tak najednou byl stav 3:3. A čekalo se na žen-
skou čtyřhru a mix.

Po ženské čtyřhře se dostala Chropyně do vedení 4:3, což by-
lo potěšující, protože naše holky se výsledkově rozehrály právě 
až v posledním dvojzápase sezóny (bohudík). Pak přišlo na řadu 
poslední utkání odvetného zápasu – mix neboli smíšená čtyřhra. 
Tu v sobotu vyhrálo Podolí, takže hrozilo opakování výsledku 4:4. 
O 5. místě by v tomto případě rozhodlo skoré na sety (Chropyně jej 
měla lepší), ale lepší by samozřejmě bylo vyhrát i zápas 5:3. To vě-
děli i naši hráči Mira Slavík st. s Míšou Medunovou. S tímto vědomím 
se tedy šlo do posledního utkání sezóny.

Utkání se vyvíjelo jako na houpačce: 1. set pro Podolí pomě-
rem 21:10 a vše vypadalo, že rozhodne opravdu jen skóre setů. 
Druhý set a výhra našeho páru 21:15. A na řadě rozhodující 3. set. 
V tom naše dvojice nezačala šťastně a prohrávala – strany se mě-
nily za stavu 11:6 pro Podolí. Po změně stran stále stejný obrá-

Badmintonisté družstva „A“ vybojovali krásné 
5. místo ve II. lize!!!

zek – naši kazili a zápas vypadal prohraný. Stav 20:15 pro Podo-
lí. Vzhledem k tomu, že se hraje do 21 beze ztrát, dalo by se říci, 
že zápas je prohraný. Ale díky skvělé šňůře, kdy Míša skvěle po-
dávala proti pěti matchballům (musela a udržela nervy), a ne-
méně dobrým úderům Miry, se neskutečné stalo pravdou. Náš 
pár to zvládl a otočil utkání ve svůj prospěch. Ze stavu 20:15 
na 20:22 pro Chropyni. A tak družstvo TJ Chropyně "A" získalo 
pátý bodík a odvetu vyhrálo 5:3. A mohlo se slavit celkové 5. místo 
ve II. lize JM kraje. Huráááá!!!                               – bkchropyne –

Sestava TJ Chropyně „A“: Slavík M., ml., Schmied M., Belhárek P., 
Slavík M., st., Zavadil P., Konvičná Z., Medunová M.

reklama
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Fotbalový nábor přípravek pro děti 2001 a mladší

Turnaj starších přípravek

Přípravka FK Chropyně pořádá nábor do starší 
a mladší přípravky. Do starší přípravky pro ročníky 
2001 a 2002, do mladší přípravky pro ročníky 2003 
a mladší.

Své děti můžete přihlásit na tel.: 737 288 723, e-mailu: 

Další z turnajů proběhl 19. února 2011 v hale v Kožušanech pro 
ročník 2000 a mladší, na který nás pozvala přípravka Sokola Slavonín.

Vedle domácího Sokolu Slavonín se zde představili TJ Haná Prostě-
jov, Jiskra Rýmařov, Spartak Hulín, Sokol Olšany, FK Chropyně, Sokol 
Chomoutov a ČSK Uherský Brod. Týmy byly rozděleny do dvou sku-
pin po čtyřech, kde se hrálo systémem každý s každým 15 minut. Poté 
se pokračovalo dalšími zápasy o celkové umístění.

V semifinálových bojích o medailové pozice došlo hned na úvod 
k překvapení na úkor největšího favorita z Uherského Brodu. Hráči 
z Rýmařova pár vteřin před koncem vstřelili vítězný gól na 2:1, který 
je posunul do finále. Druhý zápas mezi domácím Slavonínem a Cho-
moutovem byl jednoznačnou záležitostí slavonínských, kteří zvítě-
zili 7:0. Ve finále pak domácí Slavonín porazil Rýmařov 4:1. Zápas 
o 3. místo vyhrál Sokol Chomoutov nad Uherským Brodem v poměru 
1:0. V dalším zapase o 5. místo se střetly Olšany a FK Chropyně. Na-
konec si po výhře 1:0 zajistili celkové 5. místo olšanští a my jsme tedy 
skončili na krásném šestém mistě. O konečné 7. místo se utkal Hulín 
s Prostějovem a po remíze 3:3 došlo na penaltový rozstřel, ze kterého 
vyšli vítězně v poměru 2:0 prostějovští.

Došlo i na vyhlášení a ocenění individuálních cen. Nejlepším bran-
kařem byl zvolen velmi zaslouženě náš Libor Polišenský, nejlepším 
hráčem Lukáš Nezval ze Slavonína a nejlepším střelcem Jakub Majz-
lík také ze Slavonína.

Úspěch chropyňských mužů na zimním halovém turnaji
Dne 19. února probíhal ve sportovní hale 

v Troubkách zimní turnaj házenkářů, které-
ho se účastnila družstva Nelešovic, Kokor, 
Rokytnice, Oseka nad Bečvou a také naši 
muži. Se všemi těmito kolektivy se chropyň-
ští setkávají ve svých soutěžních bojích. Naši 
muži si v tomto turnaji vedli velmi dobře. Pro-
hráli sice s Nelešovicemi 10:12 a s Rokytni-
cí 13:14, ale další dva zápasy byly pro ně ví-
tězné. S Kokorami zvítězili 11:7 a s Osekem 
14:10. Ve výsledném hodnocení obsadili 
se čtyřmi body a aktivním skóre 2. místo 
za Kokorami, před Osekem, Rokytnicí a po-
sledními Nelešovicemi. Výsledek je potěšu-
jící, protože mohli pomýšlet i na vítězství, 
ale ve třech útočnících bez možnosti střídá-
ní se už nedostávalo sil. Nezbývá než dodat, 
že v útoku se všichni zcela vydali a o hodně 
mladší hráče přehrávali svým umem a zkuše-
ností. Obrana v čele s brankářem taky přispě-
la svým dílem a skleněný pohár za pěkný vý-
sledek byl náš. Doufejme, že i v jarním kole 
soutěže se mužům bude hra dařit, že pomo-
hou i další hráči, kteří se tentokrát nemoh-
li zúčastnit, a že se diváci budou moci potě-
šit pěknou házenou i výbornými výsledky.

Posledním z řady zimních halových akcí há-
zenkářů, ať malých nebo dospělých, byl turnaj 
žen. Konal se též v troubecké hale a zúčastni-
la se kromě našich žen družstva z 1. ligy (Stu-
dénka „A“, Rokytnice) i z našeho oblastního 

pripravkachropyne@seznam.cz nebo je vzít s sebou 
na fotbalové hřiště, a to každé pondělí, středu a pátek 
na umělé trávě mezi 16:00 a 18:00.

Více informací najdete na naší webové stránce pří-
pravky: http://www.pripravkachropyne.tode.cz

Výsledky chropyňské přípravky ve skupině: Slavonín – Chropy-
ně 4:0, Rýmařov – Chropyně 1:0, Olšany – Chropyně 1:0, čtvrtfi-
nále: Chropyně – Prostějov 3:0 (branky Polišenský, Vítek, Fridrich), 
o 5. místo: Olšany – Chropyně 1:0.                                             – LK –

přeboru (Studénka“B“, Stará Ves nad Ondř., 
Vítkovice). Zvítězily ženy z Rokytnice, kde 
máme též hráčské zastoupení, před Studén-
kou „A“ a Starou Vsí. Čtvrté byly naše ženy, 
páté Vítkovice a poslední šesté místo patři-
lo Studénce „B“. Naše děvčata sehrála pěkné 
zápasy s velmi vyrovnanými výsledky. S prvo-
ligovými družstvy z Rokytnice prohrála 9:11 
a se Studénkou „A“ 8:9. Pak se přestalo da-

řit a výsledky 7:7 s Vítkovicemi a 6:10 se Sta-
rou Vsí mrzí. Vítězství se Studénkou „B“ 10:9 
již nic nemohlo změnit. Děvčata si ale za svou 
bojovnost pochvalu zaslouží, i když odešla bez 
vysněného medailového umístění.

Všichni házenkáři se již těší na jaro a na pěk-
nou diváckou návštěvu, na kterou všechny zve-
me. Bude jí určitě potřeba nejen v celé jarní 
části soutěže.                                           – JJ –
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Vzpomínáme

Vzpomínáme

Sluníčko naše, jsi stále s námi v našich srdíčkách,
čas plyne dál, vzpomínky navždy zůstanou s námi.

Dne 5. dubna 2011 uplynou smutné 4 roky, 
co zavřel oči můj milovaný manžel, dědeček pan 

Jiří Kadlčík. 

S láskou vzpomínají manželka Dana a vnuč-
ka Beatka.

V měsíci únoru se do Chropyně přistěhovalo 7 osob, 10 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 15 osob, narodily 
se 2 děti a zemřel 1 občan.

Dne 31. března 2011 uplynulo 6 let, co nás 
navždy opustil pan 

Jan Zapletal. 

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 21. března 2011 jsme vzpo-
menuli nedožité 75. narozeniny naší 
maminky, babičky a kamarádky paní 

Danuše Bajerové. 

Všichni, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Vzpomínají kamarádky a rodina.

Vzpomínky jsou jako ptáci,
nikdo je nevolá, a přesto se vrací.

Bolest nezahojí žádný čas,
ozve se v srdci znovu a zas.

Dne 2. dubna 2011 uplynuly 3 smutné roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustil milovaný syn, 
tatínek, dědeček, bratr a švagr pan 

Miroslav Uhrík. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná 
celá zarmoucená rodina.

Bez Tebe, maminko, těžko se životem kráčí, 
při vzpomínce na Tebe slzy tvář smáčí…

Chybí nám vtip a úsměv Tvůj… 
Chtěli bychom vrátit ten život společný stůj co stůj.

Dne 3. dubna 2011 si připomeneme 3. smut-
né výročí úmrtí naší milované maminky, manžel-
ky, babičky a snachy paní 

Evy Štrbákové. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Miro-
slav, dcery a syn s rodinami a rodina Štrbákova. 
Vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Společenská kronika

Dne 11. dubna 2011 uplyne 7 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila paní 

Alena Chybová, 

roz. Kuchaříková. Vzpomínají rodiče, bratr, 
dcery a syn s rodinami.

Dne 10. dubna 2011 vzpomeneme smutné 24. výročí úmrtí našeho 
drahého tatínka a dědečka pana 

Františka Vrány 

a 25. února 2011 tomu bylo 15 let, co nás navždy opustila naše 
maminka a babička paní 

Marie Vránová. 

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Dcera Miluše a vnučka 
Hana s rodinami.

Již nikdy nemůžeme Ti nic jiného dát,
jen svíci rozsvítit, květy na hrob položit a vzpomínat…

Dne 14. dubna 2011 vzpomeneme 6 let, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, ta-
tínek, dědeček a kamarád pan 

Martin Loch. 

S láskou vzpomíná rodina a kamarádi.

Dne 5. dubna 2011 si připomeneme nedožité
76. narozeniny pana 

Vojtěcha Nagye 

a zároveň jsme si 20. března 2011 připomenuli 
9. výročí jeho úmrtí. Vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Neplačte, že jsem odešel,
 klid a mír mi přejte

a vzpomínku v srdci svém 
mi navždy zachovejte.

Děkujeme za cestu, 
kterou jste s námi šli. 

Za ruce, 
které nám tolik pomáhaly. 
Děkujeme za to, že jste byli. 

Za každý den, 
který jste s námi žili.

Upozorňujeme zadavatele společenské kroniky, 

že je také v rámci této rubriky 

možno zveřejnit barevné fotografie. 

Fotogravie v archivu je možno aktualizovat.
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Společenská kronika
Vzpomínáme

Dne 30. dubna 2011 vzpomeneme 2. smutné 
výročí úmrtí paní 

Marie Novotné. 

Stále vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Smutná jsou rána a večery bez Tebe. 
Stále čekám, že se objevíš ve dveřích. 

Chybíš mi, chybí mi Tvá slova, víš která. 
Stejná slova a navždy jsou pro Tebe.

Dne 25. dubna 2011 to bude rok, co nás 
navždy opustil pan 

Břetislav Horák. 

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná manželka 
Bronislava s rodinou.

Miloval jsi život.
Miloval jsi nás,

proč jen tak krátký, kratičký čas. 

Dne 18. dubna 2011 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí pana 

Miloše Domanského. 

S láskou vzpomíná tatínek, sourozenci a blízká 
rodina. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Možná již byl čas odejít
snad to tak v osudu bylo psáno

zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli již vyprodáno ... 

Dne 15. dubna 2011 vzpomeneme 25. smut-
né výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatín-
ka, dědečka a pradědečka pana 

Františka Ondruška. 

S láskou vzpomíná manželka, děti a vnouča-
ta s rodinami. Děkujeme všem, kdo si vzpome-
nou s námi.

Dne 15. dubna 2011 vzpomeneme 19. smut-
né výročí, kdy nás ve věku 44 let náhle a neče-
kaně opustil pan 

Vilém Hradil. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali a měli 
rádi, děkuje manželka s celou rodinou.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

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

Upozorňujeme všechny zadavatele 

oznámení do společenské kroniky, 

kteří si v redakci doposud 

nevyzvedli poskytnuté fotografi e, 

aby tak učinili

nejpozději do 30. dubna 2011.
Po uplynutí této lhůty budou všechny 
nevyzvednuté fotografi e skartovány.

Upozorňujeme všechny zájemce

Poplatek bude splatný před uveřejněním oznámení.

bude za zveřejnění účtován poplatek 
ve výši 50 Kč za osobu.

že od prázdninového čísla

o zveřejnění oznámení

ve společenské kronice,
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Uzávěrka tohoto čísla: 15. března 2011.  
Uzávěrka příštího čísla: 15. dubna 2011 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redak-
ce. Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává ne-
změněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.

Chropyňské počasí

duben 2011
MKS Chropyně připravuje

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.

12.4.2011 Setkání s občany
v 16:00

19.4.2011 Zahraj to znovu, Same. 
v 19:30 Rozverná komedie Woody Allena. Hraje divadelní 
 soubor Hanácká scéna Kojetín. Místo konání: MKS
 Chropyně. Vstupné: dospělí 80 Kč, studenti a důchod-
 ci 50 Kč. Předprodej vstupenek probíhá na Sprá-
 vě majetku města Chropyně.

30.4.2011 Stavění máje, pálení čarodějnic

Připravované kulturní programy na měsíc

květen 2011
13.5.2011   Jeptišky k výročí. 
v 19:30 Hudební komedie Dana Gogina. Hraje Divadelní
 spolek Kroměříž. Místo konání: MKS Chropyně.
 Vstupné: dospělí 80 Kč, studenti a důchodci 50 Kč.

19.5.2011   Jak víla Modrovláska splnila tři přání a … 
v 9:00 Pohádka pro ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi. Hraje umě-
 lecká agentura MARIO. Místo konání: MKS Chro-
 pyně. Vstupné: 25 Kč.

27. - 29.5.  Hanácké slavnosti
2011

Aprílové počasí – to je přesně takový stav, kdy si z nás počasí dělá 
legraci. Chvíli je teplo, chvíli zima, chvilku leje, pak je najednou mod-
rá obloha…

Je to způsobeno tím, že po zimě je na severní polokouli ješ-
tě studený vzduch a studené moře, ale sluneční záření už má stej-
nou intenzitu jako v srpnu. Proto se zemský povrch rychle zahřívá 
a od něj se zahřívá spodní vrstva vzduchu, zatímco horní vrstvy vzdu-
chu jsou ještě studené. 

Z fyziky mnozí víte, a mnozí jste už zapomněli, že je teplý vzduch 
lehčí než studený. Při silném přehřátí vzduchu při zemi a naopak stu-
deném vzduchu ve výšce dochází k silnému promíchávání vzduchu, 
teplý a lehký vzduch stoupá nahoru a studený vzduch shora zase kle-
sá dolů k zemi. A to je ideální stav pro vytváření přeháněk a bouřek. 
V dubnu bývá ochlazení v bouřkách citelnější než v létě a dešťová pře-
háňka často přechází ve sněhovou.  

S tímto souvisí také další aprílový jev – déšť z čisté oblohy. 
V důsledku chladnějšího vzduchu je výška, ve které vznikají bouř-
ky, menší, a proto se bouřky a přeháňky vyvíjejí a zanikají rychle-
ji než v létě a jsou rychleji vystřídány zase sluníčkem. A i v přípa-
dě, že jsou přeháňky u země čistě dešťové, jsou ve výšce sněhové 
a v déšť se mění v poměrně nevelké výšce. 

Sněhová vločka padá rychlostí asi 1-2 m/s, zatímco dešťová kapka 
5-8 m/s. Sníh tedy padá asi čtyřikrát pomaleji. Zatímco tedy dešťové 
kapky v letních přeháňkách překonají výšku 2 km za 120 až 240 se-
kund, potřebují na tuto výšku sněhové vločky někdy i více než čtvrt 
hodiny. A proto se někdy v dubnu občas stává, že přeháňkový mrak 
poměrně rychle zanikne, ale sněhové vločky, které v něm vznikly, 
se ještě čtvrt hodiny snášejí dolů, kousek nad zemí roztají, a na zemi 
pak pozorujeme aprílový déšť z čisté oblohy.

Inu, jsou věci mezi nebem a zemí.

Pranostiky:
Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější.
O déšť, který v dubnu rosí, nechť každý hospodář prosí.
Přestože duben často sípá a větrem duje, teplé dny již přislibuje.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.

Z místního pozorování v měsíci únoru:
- průměrná minimální ranní teplota byla -3,1 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla +2,2 °C,
- celkové množství srážek, převážně ve formě sněhu, bylo 11,8 mm/m2,
- zatímco v prvních třech dnech měsíce spadlo 9,5 mm srážek, 

po celý zbytek měsíce to bylo pouze 2,3 mm.
– redakce –


