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Další školní rok
je u konce
Vážení spoluobčané,
jistě Vám neuniklo, že nastal čas prázdnin, pro děti nejoblíbenější část roku. Dovolte mi proto, abych se krátce poohlédnul
za uplynulým školním rokem.
Cílem všech zaměstnanců naší školy bylo
připravit pro děti vyučování, které bude zajímavé, poutavé a především zábavné. Proto hned od září byla pro žáky na škole připravována spousta akcí a projektů. Mezi
nejpovedenější považuji: Halloween-ško-

la plná strašidelných kostýmů, Mikuláš
se svojí družinou, Vánoční besídky, Karnevalové vyučování, Barevné dny, Lyžařský kurz
v Alpách. Ve spolupráci s TJ pořádala ZŠ
Chropyně již tradiční Ječmínkův běh, turnaj
v házené a Školní Olympiádu. S Klubem českých turistů to byly Vánoční a Velikonoční
výstavy, které byly opravdu překrásné. Pokud jsem některou akci vynechal tak to nebyl záměr, ale opravdu je všechny
pokračování na str. 3

Zpravodaj města Chropyně

prázdniny 2011

Zvládli jsme to na jedničku
Vážení a milí spoluobčané,
nedávno jsem se vrátil z V. národního setkání starostů, primátorů a hejtmanů České
republiky a měl jsem z tohoto setkání velmi
dobrý pocit. Bylo až s podivem, kolik starostů nejen z Moravy, ale i z Čech ví, kde
je městečko Chropyně. Právě pro závažnou
událost, která začátkem dubna otřásla poklidným životem občanů města, znají i starostu a doposud mají v povědomí dění kolem „požáru století“ v Chropyni. Ze všech
stran jsem slyšel od nich pozitivní ohlasy
na to, jak jsme společně tuto nenadálou
událost zvládli. Obdivovali vás, občany města, jak jste spolupracovali a postupně se navracíte k běžnému každodennímu životu.
Zodpovídal jsem také i spoustu dotazů
ke krizovému řízení města.
Určitě víte, že při takovýchto mimořádných událostech je starosta města právě ten,
kdo svolává a řídí krizový štáb, a právě tyto
zkušenosti jsou do budoucna neocenitelné.
Další častou otázkou nebo spíše konstatováním bylo: „Tak jste to zvládli, už to skončilo“? Ani teď stále ještě nemohu jednoznačně tato slova potvrdit. Ano, to co nás nejvíce trápilo – vlastní požár, kouř, zápach
a zplodiny – to už je minulostí. Ale to,
co jsme prožili, strach, obavy, emoce a dojmy, budou v nás všech dlouho přetrvávat.
Jak jsem předeslal v předminulém čísle Zpravodaje, který byl z velké části této
události věnován, vracím se ještě jednou zpět k požáru ve firmě Remiva, s r.o.,
a k našim dobrovolným hasičům. Všichni
dobře víme, že když něco funguje tak, jak
má, nevěnujeme tomu příliš pozornosti.
V době, kdy je vše v pořádku, často nevidíme veškeré úsilí a snahu lidí, kteří za těmireklama

to úkoly stojí. Tak je to i s údržbou chodníků v zimě nebo na jaře i v létě s posečenými a upravenými veřejnými plochami kolem našich domů. Bereme to jako samozřejmost. A ve chvíli, kdy to nevnímáme, to znamená, že lidé, kteří za tím jsou,
to dělají dobře. A právě tak je to s našimi
dobrovolnými hasiči. Spousta lidí si neuvědomuje, že i v době, kdy právě nezasahují, se musí na mimořádné situace připravovat, udržovat v provozním stavu a v pohotovosti hasicí techniku a vozidla, že pravidelně cvičí a trénují na případný zásah. Málokdo také dokáže ocenit, že všechny tyto
činnosti provádějí ve svém volném čase,
po své vlastní práci, na úkor svých rodin
a pro nás všechny. Právě při tomto požáru
se potvrdilo to, co se říká „štěstí přeje připraveným“. A byli to právě naši hasiči, kteří
při požáru v objektech firmy Remiva, s r.o.,
prokázali, že byli a jsou připraveni na jedničku. Jak jinak mohu hodnotit to, že nejen
u tohoto požáru byli mezi prvními zasahujícími jednotkami, ale i při ostatních zásazích jsou vidět a ochotni jít do všech, mnohdy nebezpečných situací. Navíc při požáru mezi 8. až 11. dubnem byli na místě zásahu v podstatě nepřetržitě a zvláště pak
při dohašování, které trvalo déle než měsíc, to byli oni, kteří se zhostili tohoto úkolu. Nemohu nepřipomenout, že od vyhlášení poplachu byli schopni být na požářišti
do 4 minut., že odpracovali celkově při
vlastním zásahu a při následném dohašování téměř 1000 hodin, což je v letošním
roce tolik, kolik při zásazích jiná léta strávili v průběhu celého roku. Proto jim právem
patří ocenění, které se jim společně s ostatními zasahujícími sbory dostalo při závěreč-
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ném hodnocení požáru z rukou hejtmana
zlínského kraje a paní ředitelky HZS zlínského kraje, které proběhlo dne 31. května 2011 v našem MKS v Chropyni.
Já ze své pozice starosty města nemohu
rovněž jinak, než jim znovu, nejen za sebe,
ale i za vás všechny občany našeho města,
poděkovat a s potěšením a s hrdostí říci: „
Chlapi, děláte to dobře, jste lidé na svých
místech.“
Závěrem bych se rád obrátil k vám, všem
obyvatelům města, zvláště těm z evakuovaných oblastí v době požáru. Tak rozsáhlý a nebezpečný požár, jaký se odehrál
v dubnových dnech letošního roku, nemohl nikdo předpokládat, očekávat a ani
se na něj připravit.
Proto i vám, milí spoluobčané, děkuji
za trpělivost a porozumění, které jste většinou prokázali v těchto vypjatých dnech,
přestože to nebylo lehké pro nikoho z nás.
Chápu a sdílel jsem všechny vaše obavy
a za zcela přirozené považuji i vaše rozhořčení, někdy i kritická slova.
S odstupem času musím rovněž kladně
hodnotit spolupráci zástupců města a našich zaměstnanců, kteří nenechali nic náhodě. Ve spolupráci s krajskými orgány a organizacemi včas a v dostatečném rozsahu
zajistili nezbytné vzorky a rozbory a informovali o jejich výsledcích všemi dostupnými prostředky naše obyvatele.
Ještě jednou závěrem děkuji všem občanům za trpělivost, součinnost a ochotu
spolupracovat a pracovníkům města a především hasičům za profesionalitu a pomoc
při zvládání této krizové situace.
– Ing. Jaroslav Hloušek,
starosta města Chropyně –
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Pamětní deska
na rekultivaci skládky

Další školní rok je u konce

Vážená redakce!
Nepatřím k notorickým stěžovatelům ani kritikům městského zastupitelství v Chropyni. Jsem patriotem a věrným zastáncem města Chropyně, tak jak jsem byl vychován a jak to ve svém srdci cítím. O to více
byl pro mne šokující zážitek, který jsem nedávno prožil.
Při procházce jsem v blízkosti kostela svatého Jiljí objevil podivuhodnou věc, která mne již několik týdnů trápí a provokuje k tomu,
abych napsal tuto úvahu. V zóně památek města Chropyně jsem narazil na pamětní desku rekultivace „Smeťáku Chropyně“ umístěnou
hned vedle historického kostela, sousoší věrozvěstů Cyrila a Metoděje, zámku Chropyně a ostatních artefaktů města, které každý řádný Chropyňák uznává. Ptám se: „Kdo umožnil umístění téhle připomínky na těchto místech? Kdo s necitelností a bez jakéhokoliv taktu povolil postavit tuto věc na roveň vzácností, které jsem jmenoval?
Jak dekadentní může být společnost stavící pamětní desky bagrům
a unijním penězům?“
Spíše se páni a dámy, volení námi občany Chropyně, zamyslete nad
tím, jestli by místo této neuvěřitelnosti nebylo lepší na stejném místě
postavit památník hasičům, policistům a jiným, co v Remivě nasazovali
život za naše bezpečí!!! Kam jsme se dostali, že úcta k hrdinům je vystřídána úctou k příspěvkovým záležitostem. Vezměte hold úcty k rekultivaci a umístěte ho tam, kde má být, v místě rekultivace u závory
vlakového přejezdu! Omlouvám se všem, které jsem tímto pohoršil!
– S pozdravem Karel Ramiš ml. –

Vážený pane Ramiši,
věřte, že nebylo cílem rady města, která o umístění pamětní desky rozhodla, někoho pohoršit. Chápu, že se vám umístění
desky nemusí zamlouvat, nicméně pokud se zastupitelstvo města
rozhodlo peníze z dotace využít, musí také respektovat podmínky poskytovatele této dotace. Samozřejmě i my cítíme, že vhodnější umístění by bylo v místě rekultivace, tzn. u závory vlakového přejezdu, ale jednou z podmínek SFŽP bylo umístění v blízkosti budovy městského úřadu. Kámen s pamětní deskou nemusí být na místě, kde je umístěn nyní, ale můžeme ho přesunout
na jiné, vhodnější. Více hlav, víc ví. Pokud tedy má někdo z občanů nápad, kde by bylo umístění pamětního kamene lepší (samozřejmě při dodržení podmínky SFŽP), může jej zaslat emailem
na mou adresu: sigmundova@muchropyne.cz nebo jej osobně sdělit na městském úřadě.
– Ing. Věra Sigmundová, místostarostka města –

dokončení ze str. 1
vyjmenovat nelze. Jsem velmi rád, že mohu prostřednictvím Zpravodaje poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli při organizaci těchto
akcí. Velký dík však patří především pedagogům a správním zaměstnancům ZŠ Chropyně.
Začátkem prázdnin se však škola zcela neuzamkne. Zaměstnanci se nerozejdou domů, ale naopak budou pro žáky připravovat ještě lepší podmínky pro vzdělávání. Budovy a pozemky, které škola využívala jen minimálně, byly „navráceny“ městu. Nejvíce
se tato změna týká budovy na náměstí Svobody, kde byla výuka
zcela ukončena z bezpečnostních a hygienických důvodů a škola
ji nadále nebude využívat. Proto je potřeba připravit prostory v budově na ulici Komenského tak, aby se žáci mohli v září bez problémů vrátit do školních lavic.
Na závěr bych Vám všem popřál pěknou dovolenou, dětem prázdniny plné sluníčka, přátelství a pohody.
– Mgr. Milan Bajgar, ředitel školy –

Otázky pro zastupitele
Vážení čtenáři,
v tomto čísle Zpravodaje Vám zveřejňujeme odpovědi pouze jednoho ze zastupitelů, protože zbývající čtyři požádali o prodloužení termínu odevzdání odpovědí, které zveřejníme v zářijovém čísle.
Jsme však velmi rádi, že v tomto čísle můžeme zveřejnit odpovědi „služebně nejmladšího“ zastupitele, a to pana Dalibora Kondlera, který se stal zastupitelem dne 3. května 2011. V zastupitelstvu nahradil Ing. Radovana Macháčka, který, vzhledem k možnému střetu zájmů člena zastupitelstva s nyní vykonávanou činností,
ze zastupitelstva odstoupil.
1. Stal jste se členem Zastupitelstva města Chropyně. Které záležitosti a úkoly budou pro Vás pro toto volební období prvořadé?
2. Jak se budete podílet na jejich vyřešení či realizaci?
3. Máte vzkaz pro občany města?
Dalibor Kondler
1. Prvořadým úkolem je pro mne zajistit
pokračování v plnění hlavních priorit,
které jsme občanům slíbili jako kandidáti
za místní sdružení ODS před komunálními volbami v loňském roce. Mandát
zastupitele mám teprve krátkou dobu
od 3. května 2011 a budu pomáhat novému vedení města při plnění schváleného volebního programu zastupitelstva.
Jsem rád, že byla úspěšně dokončena rekultivace skládky, a doufám, že se starostovi, přes všechny problémy, podaří
zajistit dostatek finančních prostředků na regeneraci náměstí Svobody, a že tak, jak tomu bylo v minulých letech, proběhne i další
etapa regenerace sídliště, a že naváže na již započaté přípravné
práce na nových projektech, a to vybudování chropyňských lázní, vybudování sportovní haly, protipovodňových opatření kolem
Plešovce a nebo prodloužení cyklostezky na Kroměříž a Záříčí.
2. Mým hlavním úkolem, jako vedoucího technického úseku Správy majetku města Chropyně, je zajistit celoroční údržbu městského majetku, veřejných prostranství a sportovišť, provoz městského koupaliště a v neposlední řadě technické zajištění kulturních
akcí. Jsem připraven všemi svými silami přispět ke splnění volebního programu.
3. Nevěřte lžím a pomluvám. Vaši přízeň si chci zasloužit usilovnou
prací a výsledky, ne krásnými a nesplněnými sliby.
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Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v období od 16. května 2011 do 15. června 2011
mimo jiné:
• schválila jako dodavatele investiční akce
„VIII. etapa regenerace panelového sídliště v Chropyni“ firmu Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., v nabídkové ceně
ve výši 3.284.225 Kč bez DPH a dobou realizace 30 dnů,
• vzala na vědomí informaci o uzavření Zařízení školního stravování Chropyně, okres
Kroměříž, p. o., v době od 18. července
2011 do 12. srpna 2011,
• schválila Vnitřní směrnici č. 4/2011 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu na stavební práce, dodávky a služby,
• schválila jako dodavatele provedení výměny oken v bytovém domě čp. 247 na náměstí Svobody firmu V okno, s. r. o., Skaštice za ceny 399.043 Kč vč. DPH.
– Ing.
g JJiří Roseckýý –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz

Klub českých turistů
přeje všem turistům, členům TOM Kamínek a ostatním milovníkům pohybu v přírodě
příjemnou dovolenou a radostné prázdniny.
Z akcí připravených KČT nabízíme:
9. až 16.
července

Mezinárodní týden turistiky
na Valašsku
pěší: 10, 20, 30, 42 km; start ZŠ
Trávníky Vsetín; info: Bohumil
Kupka, tel.: 736 754 127

15. až 16.
července

Setkání na Baťově kanále
cyklo: 16 km, vodní: 16 km;
Napajedla, loděnice OVS;
info: Monika Machová, tel.:
604 525 946

23. až 24.
července

Výstup na Klášťov
start: Vizovice nebo Vysoké
Pole, 8:00; info: Ing. Miloslav
Vítek, tel.: 736 754 033

od 30.
července

Letní tábor – Rajnochovice
– Ondráš
TOM Kamínek Chropyně; info:
Hana Paňáková, tel.: 777 635
673

20. srpna

Za vizovicků trnků
pěší: 10, 16, 20, 30, 42 km;
start: Vizovice – sokolovna,
6:00 až 11:00; info: Jiří Tomáš,
tel.: 737 005 174

Příjemnou cestu a šťastný návrat přeje
– Jar. Pospíšilová –
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Tečka za financováním koupaliště
Opět, a přál bych si, aby to už bylo naposledy, se zde vracím k problematice Rekonstrukce sportovního areálu – koupaliště Chropyně,
III. etapa výstavby. Od nástupu do své funkce
po podzimních komunálních volbách a ustavujícím zasedáním zastupitelstva dne 8. listopadu 2010 se společně s členy městské rady
a zastupitelstvem města snažíme najít společné konečné řešení.
Historie rekonstrukce a financování koupaliště byla dle mého názoru dostatečně prezentována a komentována v médiích a článcích
typu „Pravda by měla být zveřejněna“, „Koupaliště a dluhy“, „Jak to bylo s financováním
koupaliště“, „Kde je pravda?“, „Chropyně zasekla sekeru…“, „Kostlivci ve skříni“ a všech
dalších podobného názvu, které jste mohli číst
nejen v našem Zpravodaji, ale i v regionálním
tisku po dobu téměř půl roku.
Byl jsem se nedávno, při zahájení letošní letní koupací sezony, na našem koupališti
podívat a opětovně jsem měl velmi dobrý pocit z toho, co v Chropyni máme, jak to nejen
na koupališti, ale i v prostoru celého sportovního areálu vypadá. Spousta z nás sem denně chodí a ani si neuvědomujeme, že za to,
jak to dnes na koupališti vypadá, vděčíme minulému a jistě i předminulému zastupitelstvu
a vedení města. Předminulému v tom, že připravilo záměr a vlastní projekt až po výběrové řízení, minulému zastupitelstvu za zajištění financování a vlastní realizaci po uvedení
do provozu. Samozřejmě slovo financování,
s ohledem na vše dříve uvedené a napsané,
bych asi měl psát v uvozovkách, neboť právě financování se stalo jablkem sváru. A tak
se na financování bude podílet podstatným
dílem i naše nové zastupitelstvo, které tolik diskutovaný „dluh“ bude muset postupně
ve splátkách zaplatit.
Na dotěrné otázky novinářů typu: „Zlobíte se na bývalého starostu?“, „Těší Vás tento
stav?“, „Co s tím budete dělat?“, „Kdo to zaplatí?“ jsem s trpělivostí odpovídal: „Ne nezlobím se, stav věcí mě netěší, ale tak, jako
každý jiný dlužník, budeme muset své závazky vyrovnat a za dokončené dílo zaplatit.“
Ano, zaplatí to město Chropyně z rozpočtu
našeho města.
Víte, v jednom se zde musím zastat bývalého starosty a dnes již i bývalého zastupitele,
že i když, a to je těžce pochopitelné a omluvitelné, nebylo vše v úplném souladu se zákonem o obcích a ekonomickými pravidly, bezesporu bylo toto rozhodnutí dokončit koupaliště a zrealizovat ho do dnešní podoby patrně to nejlepší, co se dalo v danou chvíli udělat. Nikdo z nás by se jistě nechtěl chodit dívat na torzo nedokončené investice a čekat
na přislíbenou dotaci. Ostatní města nám
mohou právem závidět nejen koupaliště, ale
i sportovní areál jako celek, což jednoznačně
dokazují i svojí návštěvností.
Při našich šetřeních, po posouzení a zhodnocení právní kanceláří a vyjádřeních auditora, bylo dospěno k závěru, že nedošlo
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k trestnému činu či obohacení nebo finančnímu poškození. Možná dodavatel stavby se cítil poškozen tím, že nedostal zaplaceno včas
a v termínech daných smlouvou o dílo. Jednání s ním však byla nakonec vstřícná, korektní
a konstruktivní. Společně jsme se v radě města a na jednáních zastupitelstva města dne
30. března a 22. června letošního roku snažili najít společné a kompromisní řešení. Nakonec naše jednání vyústila v přijetí a schválení „Dohody o narovnání a uznání závazku
se splátkovým kalendářem“ mezi městem
Chropyně a dodavatelskou firmou Rovina,
a. s., Hulín. Vlastní splátkový kalendář řeší rovnoměrné rozložení splátek po dobu šesti let,
a to od 2,5 do 3,170 mil. Kč ročně tak, aby
výše splátek neohrozila finanční stabilitu města.
Já, jako nový starosta, nemohu zcela souhlasit se slovy bývalého starosty, konstatujícími,
že do sportu a sportovních zařízení se přece každoročně vkládala určitá částka, které nyní odpovídá dodatečně schválené výši ročních splátek pro Rovinu, a. s., a tak, že dnes v podstatě
máme „předplaceno“ na 6 let dopředu a nemusíme sem proto tyto roky nic investovat. Jistě, toto
je a bude tématem mnoha diskuzí i vás občanů
našeho města, kterých se to bezprostředně týká.
Závěry jednání zastupitelstva beru jako
nezbytnou nutnost a povinnost splnit závazky města, vyplývající z uzavřených smluv
a dohod. Na vás voličích je udělat si svůj názor
a úsudek a pochopit, že cca 3 mil ročně budou
v rozpočtu města jistě chybět, a o to méně,
logicky, budeme moci ve městě v nadcházejícím období udělat.
– Ing. Jaroslav Hloušek,
starosta města Chropyně –
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IX. setkání s občany
V úterý 14. června proběhlo
IX. setkání starosty a místostarostky s občany našeho města. Akci
již tradičně organizovalo město
Chropyně ve spolupráci s Klubem
důchodců a místní organizací Svazu zdravotně postižených.
V úvodu nás pan starosta
Ing. Jaroslav Hloušek seznámil
s nejdůležitějšími událostmi poslední doby a stručně shrnul investiční akce, které jsou připravovány v nejbližším období. Poté
předal slovo mluvčí Policie ČR
por. Mgr. Simoně Kyšnerové. Následovala krátká přednáška na téma
bezpečnosti seniorů. Velmi poutavě nám uvedla nejčastější chyby, kterými nahráváme kapesním

zlodějům. Upozornila nás také
na nebezpečí, které představují různí podomní prodejci. Na několika příkladech názorně ilustrovala,
jak tito lidé nejčastěji „pracují“.
Znovu všechny přítomné nabádala k opatrnosti a obezřetnosti.
V další části programu nás
svými písničkami bavila dechová hudba Hanačka z Břestu. Pod
taktovkou pana Miroslava Bureše zahrála známé lidové melodie,
které si většina z nás také zazpívala. Pěkným zpestřením bylo vystoupení malé Katušky Burešové,
která nám také zazpívala několik písniček.
V příjemné atmosféře uběhlo
toto úterní odpoledne jako voda

a věřím, že už se stejně jako já těšíte na jubilejní X. setkání, které plánujeme v podzimních měsících. Velké poděkování za organizační zajištění této akce pat-

ří pracovnicím sociálního odboru
města Chropyně a správci MěKS
Chropyně.
– Ing. Věra Sigmundová,
místostarostka města –

Požár a jeho následky – pokračování
V souvislosti s požárem objektu
firmy Remiva, s. r. o., byla provedena celá řada analýz, jejichž cílem
bylo zmapovat charakter a míru znečištění životního prostředí a to zejména v požárem nejvíce dotčeném
prostoru, tedy ve směru převládajícího směru kouřové vlečky. Vzorky
byly odebrány z ovzduší venkovního i vnitřního (byt na Františkově), z půdy, ze studniční vody, dále
byl analyzován biologický materiál, tj. králík, vejce, kravské mléko,
a dále byly vzorky odebrány z vojtěšky před jejím zkrmením. Odběry

vzorků byly provedeny opakovaně
různými, na sobě naprosto nezávislými firmami, a to se zaměřením na
škodliviny typu PAU, PCB, PCDD/F
a DDT. Výsledky všech provedených
rozborů jsou na webových stránkách
města Chropyně.
Pro jednoznačnou identifikaci vlivu požáru objektu Remivy na
životní prostředí nejsou informace
o stavu znečištění životního prostře-

dí před požárem, jinými slovy nevíme,
jaké znečištění tu bylo dříve. V každém případě lze jednoznačně říci,
že požár měl vliv na ovzduší a půdu.
Z výsledků rozborů vzduchu
plyne postupné zlepšování stavu na hodnoty, které jsou běžné
v průmyslových centrech.
Půda byla ve směru kouřové
vlečky znečištěna zejména PAU
a to až po Skaštice. Tento závěr
se dá odvodit z rozborů velkovýrobně obdělávané zemědělské půdy,
provedených mezi Hradem a Hulínem, kde je v prostoru Hradu po-

zorovatelný nárůst koncentrací
škodlivin typu PAU v povrchové
vrstvě přibližně o 1/3 ve srovnání
s celým půdním profilem. Vnos dalších škodlivin – PCB, DDT a PCDD/F je zanedbatelný. Zjištěné výsledky na velkovýrobních plochách
zcela odpovídají situaci z dlouhodobého monitorování zemědělských půd v ČR a s vysokou mírou pravděpodobnosti prokázaly,

že nedošlo k ohrožení potravního
řetězce prostřednictvím kontaminace půdy. Tuto skutečnost prokázaly také provedené rozbory kravského
mléka a vojtěšky jako krmiva pro
dobytek z postiženého prostoru.
Výsledky rozborů půdy z malopěstitelských ploch na Františkově
prokázaly mírné překročení meze
přijatelnosti karcinogenního rizika
pro PAU. Protože však nebyla překročena mez pro nadýchání, riziko
bylo shledáno Zdravotním ústavem
Ostrava jako přijatelné. Pro naměřené hodnoty škodlivin typu PCB
a PCDD/F byla konstatována přijatelná rizika. I když jsou naměřené hodnoty v prostoru Hradu lepší,
je možno pro obě lokality Hrad
i Františkov doporučit nepěstovat
kořenovou zeleninu a ostatní produkty důkladně omývat. V případě pěstování kořenové zeleniny
produkty oškrábat, nestačí omytí.
Při obdělávání půdy je nutno postupovat tak, aby se neprášilo.
V případě produktů drobných
chovů byla pro vejce a králičí maso
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konstatována tolerovatelná karcinogenní rizika a byly vysloveny závěry, že produkty lze konzumovat
bez omezení.
Pro studnu, nacházející se na Františkově u č.p. 337, bylo doporučeno s ohledem na zjištěné výsledky
nepoužívat tuto jako zdroj pitné
vody. Toto doporučení se dá aplikovat na celou Chropyni a to v souvislosti s místními mikrobiologickými a chemickými vlastnostmi vody, které nemají s požárem
žádnou spojitost a jsou dlouhodobé. Pokud by v konkrétních případech vlastníci studní prověřili příslušnými rozbory způsobilost vody
z těchto zdrojů pro pitné účely, pak
by ji bylo možno takto používat.
Vzhledem k tomu, že v následujícím období bude důležité zjistit chování škodlivin v životním
prostředí, budou ještě provedeny další analýzy, pravděpodobně
ovzduší a vybraný produkt malopěstitelství.
– Ing. Jiří Pospíšil,
vedoucí OVŽP –
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Sbor dobrovolných hasičů v Chropyni si letos připomíná už 120
let od svého založení
Historie vzniku se datuje dnem 23. dubna 1891, ale činnost sboru, tehdy ještě neoficiálně fungovala asi pět roků před jeho vlastním
založením. Již v roce 1884 byl ustaven tzv. zřizující výbor a byly vypracovány stanovy. Předsedou zřizujícího výboru byl zvolen p. Vašica,
tehdejší starosta obce. Tento výbor pracoval až do roku 1891 na tom,
aby mohl být náš sbor oficiálně založen. Na základě zkušeností byly
upraveny stanovy, přijaty a odeslány.
Pod číslem 10.887 dosvědčuje se slavným c. k. místodržitelstvím
v Brně založení tohoto spolku podle obsahu stanov. Tím bylo také stvrzeno, že sbor hasičský v Chropyni je oficiálně založen.
Prvním velitelem se tehdy stal p. Křenek. Nebudu vyjmenovávat
všechny velitele, jsou ostatně všichni na naší nástěnce a podrobněji popsáni v hasičské kronice. Zatím posledním naším velitelem je od roku
1997 br. Věrek Zapletal.
Zmíním se také v krátkosti o starostech sboru v Chropyni. Prvním
byl p. Pazdera, který byl tehdy zároveň i starostou obce. Nechci taky
opomenout starostování žen, a to že první starostkou sboru se stala pí
Bornová v období od roku 1984 až do roku 1996. Druhou starostkou
sboru byla pí. Zapletalová Věra v období od roku 1998 až do roku 2009.
Nyní v krátkosti o naší technice. V roce 1911 byla od německého sboru v Kroměříži zakoupena sundavací stříkačka a postaveno hasičské skladiště. V roce 1936 motorová stříkačka od firmy Sigmund.

V pozdější době potom osobní automobil zn. Steyer, který sloužil
až do roku 1952. V dalším roce byl sboru zapůjčen vůz AS 16 PRAGA.
V roce 1972 to bylo vozidlo Š 1203 s vybavením. Dále potom v roce
1976 cisterna IFA CAS 16. V roce 1982 bylo v Chropyni uspořádáno
krajské kolo požárního sportu a při této příležitosti nám byla předána AVIA 30, také s vybavením, a slouží dodnes. Dva roky nato jsme
IFU CAS 16 předali do Kyselovic a místo ní jsme dostali už starší automobil CAS 25 RTHP, který máme dodnes a je po generální opravě.
V současné době je toto vozidlo na prodej. Protože v roce 2009 proběhlo zrušení podnikových hasičů ve Fatře v Chropyni, bylo nám převedeno vozidlo jejich a to CAS 25 LIAZ 101 také s vybavením. Toto
vozidlo je opotřebované a bude třeba spousta finančních prostředků
na opravy, které nás čekají.
Musím se také zmínit o přestavbě zbrojnice, o jejím rozšíření a zvednutí o jedno patro, které se datuje v hasičské kronice. 23. března 1974
bylo se stavbou započato včetně příprav a 20. listopadu 1975 byla provedena kolaudace a budova zbrojnice byla dána do trvalého užívání.
Dále nám v roce 2009 byly nainstalovány rolety umístěné v garážích
s požární technikou pro snazší výjezd k požárům.
Nyní ve stručnosti k požárům. V roce 2000 bylo 5 požárů, v roce
2001 byly 2 požáry, v roce 2002 byly 3 požáry, v roce 2003 bylo
6 požárů, v roce 2004 byly 4 požáry, v roce 2005 bylo 6 požárů, v roce
2006 byly 4 požáry a 1 technický zásah, v roce 2007 bylo 9 požárů,
v roce 2008 bylo 8 požárů, v roce 2009 bylo 7 požárů z toho 1 planý,

1 námětové cvičení a 2 cvičné poplachy, v roce 2010 bylo 7 požárů
z toho 2 technické zásahy, 1 námětové cvičení a 2 výjezdy k dopravním nehodám, v tomto roce 2011 máme zatím hlášeno 8 požárů,
1 technický zásah a jedno námětové cvičení.
To byla v kostce minulost a nyní shrneme v krátkosti posledních
10 let, co se týká práce na zbrojnici a soutěží. Každý rok v zimním období cvičí muži ve zdejší tělocvičně a přes letní období se zúčastňují
různých soutěží. Soutěže jsou jak v rámci okrsku, tak i v jiných okresech, kam jsme stále zváni. Nechci taky opomenout soutěž „Memoriál
Jana Zapletala“, kterou pořádáme každoročně na podzim.
Každý týden se scházíme ve zbrojnici, abychom vyřešili různé úkoly
daných typů. Jakou jsou různá odborná školení řízená v Kroměříži nebo
ve Zlíně. Také řešíme brigády na zbrojnici, výcviky zásahového družstva
a výcviky s technikou, protože i na tomto poli máme hodně práce. Každý rok asistujeme při stavění májky, zúčastňujeme se různých akcí pro
mládež např. prohlídka zbrojnice a ukázky s požární technikou apod.
V současné době se také zúčastňujeme asistenčních požárních hlídek, které probíhají ve Fatře v Chropyni při svařování a pálení na výrobních linkách.
Opravdu jsem posledních 10 let zmínil jen v krátkosti o činnosti tohoto sboru. Protože všichni dobře víme, jak to na zbrojnici vypadá,
takže si myslím, že je zbytečné o tom mluvit, hlavní je, že tento sbor
odvede dobrou činnost, která je k užitku nás všech.
K dnešnímu dni má naše členská základna 28 mužů, 17 žen a 4 mladé hasiče.
– Miroslav Ligurský, starosta sboru–
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120 let SDH Chropyně
Dne 21. května 2011 jsme oslavili 120. výročí sboru dobrovolných
hasičů v Chropyni, jehož vznik se přesně datuje ke dni 23. dubna 1891.
Oslavy započaly položením věnce u pomníku padlých hrdinů, dále
se uskutečnila slavnostní schůze, která probíhala na hasičské zbrojnici.
V programu, který byl nastolen, se přečetla zpráva o historii i současnosti našeho sboru. Následně proběhlo předání upomínkových
předmětů starostovi města Chropyně a okrskovým dobrovolným hasičům. Byly předány i medaile a vyznamenání zasloužilým členům našeho sboru. Po děkovné diskuzi a závěrečné mluvě starosty sboru
se rozdal slavnostní oběd.
Odpoledne proběhla soutěž družstev na stadioně v TJ Chropyni.
V prvním útoku se jednalo o okrskovou soutěž, kde se Záříčí umístilo na 1. místě a naši na 4. místě. Druhý útok byl v rámci oslav, kde
naši skončili na 1. místě, Kyselovice na 2. místě a Plešovec na 3. místě.
V druhém útoku odstartovali staří páni z Chropyně. Následně se požárním družstvům předaly poháry a dárkové balíčky od sponzorů. Proběhla také ukázka požární techniky – CAS 27 DENNIS, AZ – 46 SCANIA, CAS 25 LIAZ 101, dále se pro děti připravily soutěže jako střelba
ze vzduchovky, chůze na chůdách, balancování a pro zábavu skákací hrad.
Také nesmíme zapomenout na občerstvení, které si našlo mnoho
uchazečů, nejen přihlížejících z města Chropyně, ale i z řad hasičů.
Večer, kdy jsme rekapitulovali den a pochvalovali počasí, nastal
požární poplach a naše jednotka musela vyprostit muže ze studně
v ulici Hrázky.
– Michaela Hanáková, preventista sboru –
Poděkování
SDH Chropyně děkuje tímto způsobem sponzorům, kteří podpořili oslavy výročí:
V. Koutný – Lázně Ječmínkova
J. Mužik – Kuchyňské studio
R. Lenhart – Antény a satelity
J. Horák – SAM Elektro
V. Zapletalová
Seibert – Kamenictví
J. Jiříčková – Vinotéka
R. Topič – Novinový stánek
J. Grézlová – Novinový stánek

reklama
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Den dětí na I. stupni základní školy
Na svátek dětí se všichni žáci 1. až 5. ročníku vždycky moc těší. Nejinak tomu bylo i letos. Každá třída slavila po svém. Někteří přesunuli oslavy až na předvíkendový den, ale prváčci a žáci druhých tříd si Den dětí užili přesně na 1. června. Přidali se i žáci páťáci a pro
své malé spolužáky připravily obě „pětky“ zábavný program. V.A nachystala hrátky na školním dvoře, kde si nejmladší školáci vyzkoušeli, jak jsou šikovní a sportovně zdatní. V.B
se soustředila na procvičení důvtipu a bystrosti
při řešení kvízů a hádanek ve třídě.
Všichni páťáci byli pečlivými pořadateli,
pozornými rádci i nestrannými rozhodčími.
Za svou přípravu a organizaci si zaslouží uznání a velký dík. Už se těšíme, jak využijí svých
zkušeností a jako druhostupňáci opět připraví pro své mladší kamarády podobné soutěže
při vhodných příležitostech. Za všechny soutěžící i jejich učitele uvádím několik děkovných vět malých účastníků:
„Líbilo se mi házení do košíka. Nejvíc bodů

jsem měla na točení kruhu a moc se mi to líbilo.“ Marie Finková, 2.A
„Nejvíc se mi líbilo ve škole, když nám žáci
V.B dávali hádanky a venku skákání s pytlem.“
David Krutil, 2.A
„Ve třídě byly nejlepší rébusy, pak tvoření
zvířat ze slov.“ Matěj Kostura, 2.B
„Milí páťáci, jste moc hodní, že jste pro nás
připravili tyto soutěže.“ Karina Horáková, 2.B
„Moc se mi líbilo, co si pro nás připravili páťáci. Chtěla bych to dělat každý den! Nejvíc
se mi líbil člunkový běh. Bylo to moc dobrý.“
Vendula Milotová, 2.B
„Mně se den dětí líbil a chci ho ještě zažít. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme byli se školou
na zmrzlině. Pak se mi líbilo, jak páťáci pro
nás připravili hádanky.“ Karin Havlíčková, 2.A
– Jana Jurtíková –
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Na Martiňáku bylo útulno a pohostinně
Nápad uspořádat miniškoličku v přírodě,
jakýsi prodloužený školní výlet na čtyři dny,
se zrodil z pocitu sounáležitosti, kamarádství, dobře odvedené práce a porozumění.
Za tři roky dennodenního setkávání v lavicích jsme si řekli, že by bylo pěkné uzavřít
naši „známost“ právě tímto způsobem. Pro
učitele nemálo starostí, pro děti radostné
očekávání a těšení. Ale věděla jsem, že mám
za zády většinu rodičů, kteří mě v těch přípravách nenechají samotnou a slíbili mi pomoc. A že mám taky podporu vedení školy,
které nám pobyt na horském hotelu Martiňák na Horní Bečvě povolilo.
Nádherné a hlavně čisté prostředí Moravskoslezských Beskyd nezklamalo. I když jsme
zažili pravou horskou bouřku, která nám
znemožnila plánované posezení u ohníčku,
všechny ostatní soutěže, hry, vycházky i lenošení po úúúúžasně dobrém obědě jsme
si dopřávali a pořádně užívali všemi smysly.
Z rozhovorů s dětmi i z jejich slohových sešitů jsem se přesvědčila, že se jim miniškolička moc líbila. Nemohu vám citovat ze všech
dětských prací, tak alespoň pár vět, ze kterých na vás kousek dětské radosti určitě přeskočí: „Ráno jsem se probudila, když zazvonil o půl páté budík, vyskočila jsem z postele a řekla jsem si: Konečně! Školní výlet!“
– „Líbil se mi vlak, který byl na samé čudlíky, i na záchodě – otevřít, zavřít, zamknout,
spláchnout, pustit ven.“ – „Vařili tam skvěle,
vždycky jsem si šel přidat.“ – „Výlet se mi líbil, protože jsme se nemuseli učit a byla tam
sranda!“ – „Hned bych tam jela znovu, bylo
to super.“ – „Když jsem uviděla Martiňák,
hned jsem věděla, že tento výlet bude nejlepší ze všech!“ A já potvrzuji, byl.
Závěrem bych chtěla velmi ocenit přístup
maminky Rapantové a pana Míška, kteří zajistili odvoz i dovoz batožin, a všem ostatním rodičům bych ráda poděkovala za dobrou spolupráci a sponzorství mnoha školních
činností po celou dobu výuky jejich dětí. Byli
jste dobrá parta, ať vám spříznění se školou
dlouho vydrží.
– M.Blažková, tř. uč. 5.B –
reklama
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Škola hrou
Jak vyndat velké množství špendlíků ze sklenice vody, aniž byste
vodu vylili? Proč spadnou stejně hmotné papíry na zem za rozdílnou
dobu? Jak vyrobit fontánku? Proč spadne mince ležící na kartě po jejím rychlém odstranění do sklenice a neodletí spolu s kartou? Jde nafouknout balónek do celého objemu sklenice? A řadu dalších otázek
měli při pokusech v úterý 14. června vysvětlit žáci šestého ročníku svým
starším kamarádům z devátého ročníku.
Ve stejný den si dvojice šesťáků prověřily své znalosti při poznávání
jehličnatých a listnatých stromů, různých druhů ekosystémů a přenašečů nebezpečných chorob. Na slepých mapách měli možnost ověřit
si, zda zvládnou základní orientaci, pomocí buzoly určit azimuty apod.
Jazykolamy a hádanky ukázaly schopnosti dětí číst a porozumět textu. V další části soutěže si vyzkoušeli znalosti symbolů vyjadřující druhy nebezpečí za mimořádných událostí. Matematické úkoly byly zaměřeny na prostorovou orientaci, převody jednotek a odhady úhlů.
V soutěži dvojic získali nejvíce bodů Jirka Navrátil a Dominik Col,
druzí byli Václav Kuchař a David Gregovský a třetí místo obsadil Martin Štibora a Tomáš Kocourek.
Na závěr bych chtěla poděkovat žákům deváté třídy za pomoc
při organizaci celé akce.
– Mgr. Jiřina Dolníčková –

reklama

Soukromá inzerce
Prodám
 byt 3+kk v OV ul. Moravská, po rekonstrukci. Nutno vidět. Cena 980.000 Kč.
Rychlé jednání – sleva. Tel.: 604 131 448

Upozornění:
Redakce Zpravodaje
upozorňuje čtenáře,
že za zveřejnění
soukromé inzerce
je účtován poplatek
ve výši 50 Kč
za jedno uveřejnění.
- 10 -
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Poděkování

Pasování na školáky

1. třída Mateřské školy Chropyně by tímto
ráda poděkovala firmě
K.T. - Kalttech, s. r. o.,
Chropyně, a dalším, kteří
nám formou sponzorského
daru podali pomocnou ruku
v naší snaze zútulnit naši třídu. Srdečně děkujeme.
– učitelky Hanulíková,
Sochová a děti
z 1. třídy MŠ –

„Ve školičce naší milé prožili
jsme hezké chvíle…“
Těmito slovy se 8. června loučily šestileté děti se svými kamarády a učitelkami ze 4. třídy mateřské školy. Rytířským sálem chropyňského zámku zněly slavnostní tóny i dětské hlásky. Úspěšné vykročení
do 1. třídy základní školy popřála dětem ředitelka mateřské školy paní
M. Ratůzná i starosta města pan Ing. J. Hloušek. Celá 4. třída děkuje panu učiteli Ivu Novotnému a jeho muzikantům – žákům ze SZUŠ
D-MUSIC - za krásný hudební program.
– 4. třída MŠ –

Ve středu 8. června proběhlo každoroční pasování předškoláků 2. třídy naší MŠ na zámku
v Chropyni. Všechny děti i rodiče se na tuhle událost velmi těšili a děti přišly na zámek i s aktovkami. Sešlo se nás hodně,
od rodičů přes prarodiče až po rodinné známé.
Slavnostní zahájení bylo
v 10 hodin, zazněla fanfára v podání p. uč. Iva Novotného a děti
ze SZUŠ D-MUSIC zahrály několik písniček. Děti z naší třídy
si zazpívaly a zahrály malé divadlo. Předškoláci nakreslili krásný obrázek a naučili se pohádku,
kterou nám krásně povyprávěli.
Pro maminku a tatínka měli přichystanou růžičku, kterou společně předali jako poděkování
za vše, co se spolu naučili.
Poté přišlo na řadu samotné pasování. Každý předškolák
byl mečem pasován na školáka,
dostal stužku a drobné dárečky.
Společně zazpívali píseň Každá

škola má svůj konec a musíme
se přiznat, i slzička některým ukápla. Na závěr opět zazněla fanfára
a my jsme mohli odejít s novým
pocitem, že máme doma školáka.
Chtěla bych poděkovat
pí uč. Ivance Zahnašové, která
se o naše děti celé ty roky pečlivě a s láskou starala, jako by
byly její vlastní. Poděkování patří také pí uč. Daně Součkové,
která byla s námi poslední rok,
a pí uč. Marušce Strakové, která s námi byla loňský školní rok.
Chtěla bych také poděkovat
a vzpomenout na pí uč. Irenku
Hanákovou, která s námi bohužel v tento slavnostní den být
nemohla a je to již rok a půl,
co se na naše děti dívá „z nebíčka".
Byla velmi hodná, děti ji měly
rády a rády na ni vzpomínají.
Poděkování patří také
p. uč. I. Novotnému a všem, kteří
se podíleli na tomhle nádherném
a nezapomenutelném dopoledni
na zámku.
– ZI –

„Jak ten čas tak rychle letí, už jsme vážně velké děti!“

Městská knihovna v Chropyni oznamuje
úpravu provozní doby o letních prázdninách
v měsících červenec a srpen 2011.

Modernizace pobočky
České spořitelny v Chropyni

Půjčovní doba pro dospělé čtenáře:
Úterý 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Čtvrtek 13:00 – 17:00

Klienti České spořitelny, a. s., kteří navštěvují místní pobočku,
v měsících květen až červen zaznamenali její uzavření
a rekonstrukci. Cílem modernizace bylo zvýšit komfort klientů
při vyřizování finančních záležitostí a dále zlepšit kvalitu služeb.
Nynější prostředí má být příjemné a moderní.

Dětské oddělení:
Pondělí 13:00 – 16:00
Středa 9:00 – 12:00
Pobočka na sídlišti bude otevřena pouze ve vybrané pátky,
podle rozpisu na dveřích.

Otevírací doba:
pondělí 9:00 – 12:30
úterý
9:00 – 12:30
středa
9:00 – 12:30
čtvrtek 9:00 – 12:30
pátek
9:00 – 12:30

Přejeme všem čtenářům krásné léto, hodně zážitků z cest
i pohodu domova se zajímavou knihou.
– H. Maťhová, vedoucí knihovny –
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Hudební soustředění SZUŠ D-MUSIC, pobočka Chropyně a Břest
Které z dětí by si nechtělo zkrátit dlouho
očekávaný příchod letních prázdnin pobytem
na útulné chatě uprostřed zalesněných kopců. Od středy 8. června do soboty 11. června
jsme tedy vyrazili s žáky chropyňské a břestské pobočky SZUŠ D-MUSIC ke Chvalčovu
na chatu Valašku obklopenou lesy přírodního
parku Hostýnské vrchy. Pochopitelně se jednalo o hudební soustředění. Převážnou většinu účastníků tvořily děti z dechového orchestru TWO, THREE, FOUR a pěveckého sboru.
Tato hudební seskupení spojuje kromě několika společných členů ještě fakt, že v obou z nich
hrají a zpívají děti jak z Chropyně, tak z Břestu. Především pěveckému sboru jsou společné zkoušky vzácné a pan učitel Miroslav Uhlíř,
který sbor vede, využíval možností soustředění naplno. Nelenil ani pan učitel Ivo Novotný
a se svými svěřenci z dechového orchestru
se s pěveckým sborem v muzicírování střídal.
Ve hře na keyboard a housle se žákům věnovala
paní učitelka Iva Bubeníčková. Pan učitel Pavel
Skýpala přijel nejen podpořit své žáky v klarinetové sekci orchestru, ale vzal je také do Bystřice pod Hostýnem na recitál profesora pražské AMU, klarinetisty Irvina Venyše.
Důležitou součástí hudebního soustředění byly také postupové zkoušky. Účastníci
je nevykonávali ve škole, ale v tomto příjemném rekreačním prostředí. Nesměly chybět
ani hry a olympiáda, při níž se děti procvičily ve sportovních i vědomostních disciplínách.
A perlička na závěr? Děti z dechového orchestru se sešly samy v době svého osobního volna
a hrály skladby z repertoáru orchestru. Tato iniciativa nás velmi těší a už teď se těšíme na další
podzimní hudební soustředění.
– Za pedagogický kolektiv
Iva Bubeníčková –

Zde
mohla být
vaše
reklama
cena od
310,- Kč
Redakce
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SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně v měsíci květnu a červnu
Dne 21. května se žáci tanečního oddělení STREET DANCE vydali na soutěž do zlínského centra volnočasových aktivit, kde se v kategorii starší žáci umístili na druhém místě. V nižší kategorii jsme měli
také zastoupení tanečním tělesem pod názvem „4 minutes“. Ve velké
konkurenci obsadili čtvrté místo. Děkujeme za prezentování a přejeme mnoho úspěchu v dalších soutěžích.
Ve středu 26. května se konala školní besídka, kde se představili žáci ze třídy p. uč. Miroslava Uhlíře, pí uč. Pavly Hepplerové,
a p. uč. Pavla Skýpaly.
V měsíci červnu jsme uspořádali hudební soustředění na Chvalčově, kulturním programem obohatili pasování dětí z mateřské školy
na chropyňském zámku a vyslali Jana Horáka na soutěž trubačů v Náměšti na Hané. Tato soutěž je velmi ojedinělá, neboť není rozdělena
do věkových kategorií, ale pouze na hudební nástroje. Ve hře na borlici se Honza jako nejmladší účastník umístil na krásném sedmém místě
ze třinácti přihlášených. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
– Ivo Novotný – vedoucí pobočky –

reklama

Uzávěrka Zpravodaje

města Chropyně
září 2011
je 7. srpna ve 12:00
Archiv Zpravodaje
města Chropyně
najdete na
www.muchropyne.cz
573 500 746
Redakce
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Seminář figurantů
Ve dnech 10. až 12. června
se v areálu kynologického klubu
uskutečnil Obranářský seminář Jiřího Ščučky, který byl určen nejen figurantům, ale i psovodům
sportovní kynologie. Jiří Ščučka
je ve svém oboru mezinárodně
uznávaným odborníkem, své zkušenosti měl již možnost předávat ozbrojeným složkám v Egyptě, Kataru, USA, Španělsku, Polsku a samozřejmě i psovodům v naší armádě.
Zhruba dvacítka frekventantů
se zdokonalila v teoretické oblasti
při přednáškách v klubovně, poté
následovaly praktické ukázky
v terénu, při nichž pan Ščučka názorně předváděl, že si s jakýmkoliv psem opravdu rozumí.

Účastníci semináře odjížděli
spokojeni, pochvalovali si jak klubovnu, tak celý areál, nezklamalo ani počasí, organizátoři akce,
manželé Brázdilovi, přislíbili,
že takovýchto akcí může být
v Chropyni více.
– Za výbor klubu
E. + V. Blažkovi –
Poděkování
Výbor kynologického klubu děkuje městu Chropyně za příspěvek na činnost, díky němuž mohly
být opraveny toalety v klubovně
a současně i Renatě Šimkové, dárkyni elektrického sporáku, který nyní funguje místo toho vloni
ukradeného.

Květinkový den
Chropyňští pionýři se i letos zapojili do prodeje žlutých kvítků měsíčku lékařského. Prodali úplně všechno, dokonce i své vlastní květinky. Vybrali 4.737 korun. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří koupí
přispěli, a všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.
– Marcela Hrdličková –

Závěr školního roku ZUŠ
Kroměříž, pobočka Chropyně
Ve dnech 23. až 25. května
2011 se konaly 4 závěrečné mezitřídní besídky v MKS Chropyně,
kde se prezentovali všichni žáci
hudebního oboru naší ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně. Tato
vystoupení zdárně završila školní rok, ve kterém naši žáci získali
mnoho cenných úspěchů.
Do úplného konce školního
roku nás ještě čeká vystoupení
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na Slavnosti 750 let obce Záříčí
a ve Víceúčelovém sále chropyňského zámku se rozloučíme na Slavnostním vyřazení žáků 9. třídy.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem svým kolegům, kantorům naší Základní umělecké školy,
za velmi dobrou práci, kterou odvádí v průběhu celého školního roku.
– Luděk Koutný,
vedoucí pobočky –
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Zprávičky z Kamínku
V sobotu 14. května pořádal turistický oddíl Kamínek spolu
s KČT Chropyně, tradiční pochod za králem Ječmínkem a za pohádkou. Na děti čekala princezna, čarodějnice, hastrmánek, Křemílek a Vochomůrka, zlá ježibaba, co věznila Jeníčka a Mařenku,
také motýl Emanuel a s ním Maková panenka, Zlatovláska s Popelkou, také nesměla chybět Marfuška, čertíci, princ s Večernicí,
Belzebuba s Vodněnou, Šípková Růženka s princem a i král Ječmínek. Všechny postavičky měly pro děti na trase připravené různé
soutěže a hádanky.
Každý, kdo přišel do cíle, byl odměněn sladkým perníček. Jen
škoda, že se rozpršelo a děti si nemohly zahrát hry, které byly pro
ně nachystány na sokolském stadionu za Stopkou.
Také opékání špekáčků se nekonalo, tak snad příští rok se nám
to počasíčko vydaří, děti si vše vynahradí.
Také ještě letos chystáme dva pohádkové pochody, a to na podzim. Bude to tradiční pohádkový les a pro ty nejmenší potom pochod za „Chropyňskou bludičkou“.

PŘÍMĚSTSKÝ DENNÍ TÁBOR
PRO DĚTI V CHROPYNI
Také letos bude turistický oddíl Kamínek
zajišťovat denní příměstský tábor
pro děti z Chropyně a okolí.
TÁBOR BUDE PROBÍHAT 22.– 26. SRPNA 2011
Také jsme se zúčastnili oslav 120 let založení hasičského sboru
v Chropyni, které se konaly 21. května na stadionu na sídlišti, kde
jsme pro děti nachystali různé naše hry, které si sami vyrábíme. Letos nám přibyly tři nové hry, jednu jsme nazvali „Chropyňské šprtec“,
další „Otesánkův knedlík“ a „Cestování vesmírem“. Počasí se vydařilo, děti, ale i rodiče si zahráli a také bylo na co koukat. Hasičské sbory, které přijely do Chropyně, mezi sebou napínavě soutěžily a všichni
fandili našim. Také pro žíznivé a hladové bylo připravené občerstvení.
Hasičům se oslavy vydařily i návštěvnost byla velká.
Mé poděkování patří především panu Věrku Zapletalovi a také
i ostatním hasičům, kteří nám pomohli s přepravou našich her a celou
akci zorganizovali.
Turistický oddíl Kamínek přeje dětem krásné a pohodové prázdniny,
plné sluníčka, zábavy a odpočinku, bez úrazu a nehod. Pěkně si je užijte.
– H. Paňáková –
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V KLUBOVNĚ KAMÍNKU.

CENA TÁBORA JE 700 KČ.
V CENĚ JE ZAJIŠTĚN OBĚD A PITNÝ REŽIM.
PROVOZNÍ DOBA BUDE OD 6:00 – 16:00.
PŘIHLÁŠKY, INFORMACE, KONTAKT:
Paňáková H., Moravská 651, mob.: 733 708 049,
e-mail: panakovah@seznam.cz
nebo u Renaty Pečínkové v prodejně Albert
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Velký úspěch mladších žaček NH Chropyně
V jarní sezóně žačky svou formu vylepšily a pouze s jedním zaškobrtnutím, kdy prohrály první zápas s lídrem tabulky na jeho
hřišti, vybojovaly druhé místo
v tabulce. O umístění se bojovalo
do posledního utkání. Tyto body
nás posunuly do republikové soutěže, kde se utkáme se soupeři
z celé republiky. Jsou to družstva,
která ve svých oblastech obsadila také stříbrné pozice. Na tento turnaj jedeme bojovat a hlavně si ho užít.
Touto formou se dostává odměny nejen hráčkám za několikaleté snažení a poctivost v přípravě. Zároveň je to příležitost k získání nových zkušeností
a pro srovnání s ostatními družstvy
z celé republiky.
Toto vše by nebylo možné
bez pomoci města Chropyně,
ZŠ Chropyně, GKJ a hlavně rodičů děvčat.
– HJ –

Družstvu mladších žaček složenému z žaček ZŠ Chropyně a Gymnázia Kojetín se po 35 letech podařilo svým vysokým nasazením dosáhnout velmi pěkného úspěchu.
Po podzimní části soutěže, kde
naše nejmladší družstvo žaček
obsadilo pěkné třetí místo, jsme
ještě jako trenérky nepomýšlely
na účast ve vrcholných akcích
republiky. Třetí celek z tabulky
by se těchto turnajů mohl zúčastnit pouze jako pořadatelské družstvo. I když si náš oddíl podal žádost o pořádání Poháru České
republiky na Svaz národní házené, žádosti nebylo vyhověno. Tím
na delší dobu vyhasla naše nejtajnější přání. Zpráva nás sice mrzela,
ale také nás nakopla k další práci, která se ukázala během zimy
na halových turnajích užitečná.
Děvčata zde odvedla dobré výsledky a ukázala, že jsou vyrovnaným soupeřem oběma družstvům,
která jsou v tabulce nad námi.

Fotbalová přípravka opět vítězí
Dalším soupeřem mladší i starší přípravky v krajské mistrovské soutěži byli mladí
fotbalisté z Morkovic. Na podzim naší kluci z mladší přípravky vyhráli v Morkovicích
přesvědčivě 7:1, a proto byli i v tomto zápase pasovaní na favorita. Hrálo se v neděli
29. května v dopoledních hodinách za velmi příjemného počasí.
Chropyně, vědoma si své role favorita,
se zakousla do soupeře ve snaze co nejrychleji zápas rozhodnout ve svůj prospěch. Vytvořili jsme si několik šancí, ale bez gólového efektu. Ani soupeř nehrál odevzdaně, v mládežnických kategoriích se mění
výkonnost týmu zápas od zápasu, a několikrát nebezpečně prověřil našeho gólmana. Až po zlepšení kombinační hry a zvýšení důrazu před brankou soupeře jsme herní
převahu vyjádřili i gólově. Soupeř však nesložil zbraně a dokázal snížit průběžný stav
utkání na 2:1. Nakonec šli naši fotbalisté
do šaten, obrazně řečeno, neboť hráči
z mládežnických kategorií o poločase většinou zůstávají na hřišti, za dvougólového vedení 3:1. Druhý poločas byl již plně v režii našich chlapců a zaslouženě jsme zvítězili 6:2.
Vítězství mladší přípravky bylo cenné,
ale popravdě řečeno očekávané a jakýkoliv
jiný výsledek by byl zklamáním. O to více
se cení výhra starší přípravky. Již od počátečního hvizdu se hra přesouvala z jedné strany na druhou bez gólového vyjádření. Ke vstřelení úvodní branky u obou
týmu chyběl větší klid v zakončení i více
přesností v kombinační hře. Šťastnější byli
hosté, kteří těsně před koncem poločasu

první půle vsítili úvodní branku. Tzv. „gól
do šatny" nikdy nepřidá na klidu a záleží jen
na celém kolektivu, jak se tím dokáže vyrovnat. Naši to dokázali výborně, srovnali
skóre a nakonec pomyslné misky vah převážili na svou stranu a zvítězili 2:1. Chlapci
z mladší i ze starší přípravky si za výsledek,
předvedenou hru a celkový přístup ke sportovní soutěži zaslouží uznání a poděkování
za vzornou reprezentaci fotbalového oddílu FK Chropyně i města.
– LZ –
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Poslední závody sezony chropyňských gymnastek
Velmi dobře obsazeného čtrnáctého ročníku Brněnského poháru
ve sportovní hale Moravské Slavie
Brno se zúčastnilo teamgymové
družstvo starších chropyňských gymnastek. Děvčata předvedla v kategorii Junior III vyrovnaný výkon bez pádů
a větších zakolísání a právem zvítězila s nejvyššími známkami ve všech
třech disciplínách s rozdílem 1,8
bodu před družstvem TJ Sokol Řepy.
Čtyři chropyňské gymnastky
se zúčastnily tradičního gymnastického závodu v Ostrožské Nové Vsi
– Ostrožský džbánek. V kategorii
2005 a mladší získala v gymnastickém dvojboji (lavečka, prostná)
druhé místo Veronika Opelíková.
V kategorii 2001/2002 se už závodilo na všech čtyřech nářadích. Děvčatům se opět příliš nevydařila kladina, a tak Markéta Horáková získala páté, Andrea Rusinová sedmé
a Dominika Křižanová deváté místo.

Šestnáct chropyňských gymnastek se zúčastnilo šestého ročníku gymnastického dvojboje (kladina, prostná) Hulín Cup. Nejmladší závodnice Veronika Opelíková získala ve velké konkurenci
bronzovou medaili. Ve druhé kategorii, také velmi dobře opsazené, získala Vendula Mačudová šesté místo, Eliška Uličníková
skončila osmá a Amálka Koblihová
devátá. Ve třetí kategorii obsadila
Denisa Peričová šesté a Lucie Vymazalová dvanácté místo. Ze závodnic čtvrté kategorie se nejlépe vedlo Zuzaně Žatecké, která
i přes pády na obou nářadích vybojovala bronz, čtvrtá skončila Andrea Rusinová, pátá Ondřejka
Spáčilová, Dominika Křižanová sedmá, Runa Koblihová devátá. Katka Němečková opět kvůli smolnému pádu na kladině získala pěkné, ale nepopulární čtvr-

té místo v páté kategorii. V nejstarší - sedmé kategorii získala zlato Magdaléna Zavadilová
a bronz Tereza Václavíčková.
Děvčata ještě čeká teamgymový

závod v italském Cesenaticu a zakončení sezony předvedením svého
sportovního umu na Akademii –
26. června 2011 v tělocvičně
TJ Chropyně.
– MZ –

Výsledky mladší přípravky FK Chropyně v krajské soutěži
3. zápas Chropyně vs. Kroměříž B
SK Hanácká Slávie Kroměříž „B“ byl dalším soupeřem, který čekal na mladší přípravku v krajské soutěži. Na podzim po vyrovnané hře prohráli naši borci na domácí půdě
2:4, a proto se v Kroměříži čekal velmi těžký odvetný zápas.
Hrálo se v pondělí 23. května od 17 hodin za ideálního fotbalového počasí. Soupeř začal od počátečního hvizdu velkým náporem. Naše defenziva odvrátila soupeřovy
útoky jen vypětím všech sil, a to, co prošlo,
zachránil svými bravurními zákroky náš gólman Mates, který byl právem vyhlášen nejlepším brankařem již na několika turnajích.
Několikrát při něm stálo i štěstí, to když soupeř nastřelil tyč, popřípadě se svou zbrklostí
připravil o skórování, ale to dobrému brankaři patří.
V polovině 1. poločasu se naši kluci
čím dál více osmělovali k útoku a střelou
ze střední vzdálenosti několikrát prověřili
slávistického brankaře. Z jedné takové akce
si dezorientovaní obránci soupeře vstřelili vlastní gól a naši fotbalisté vedli 1:0. Naši
kluci se uklidnili, začali dobře kombinovat,
neztrácet míč a z další pohledné akce střelil Kristián do slávistické sítě 2. gól. Soupeře
druhý gól rozhodil do takové míry, že se již
do vyložených šancí nedostal, zato zvýšil důraz na hranici únosnosti a někdy i za ni. Těsně před koncem poločasu po jednom z nešetrných ataků soupeře byl bolestivě zraněn
náš brankař a musel být vystřídán.
Do druhého poločasu za stavu 2:0 pro
nás jsme nastoupili v nezměněné sestavě
i s ošetřeným brankařem. Soupeř nastoupil
s odhodláním stůj co stůj zvrátit výsledek.

Brzy po zahájení druhé půlky zápasu Kroměříž poprvé skórovala. A za několik minut bylo srovnáno na 2:2. Za tohoto stavu
se hra přelévala s jedné strany na druhou
s řadou promarněných šancí na obou stranách.
Dá se říci, že naši měli více příležitostí ke střelbě na bránu, ale zbrklost je připravila o zdárné zakončení. Další bolestivý faul, tentokrát
na našeho útočníka, nebyl potrestán pokutovým kopem a i za ruku ve vápně se rozhodčí neodvážil nařídit proti domácím penaltu.
Paradoxně při našem tlaku jsme inkasovali
a soupeř se dostal do vedení 2:3. Naši vsadili vše na ofenzívu, bohužel do otevřené brány jsme inkasovali počtvrté. Tomuto gólu
předcházelo zpracování míče rukou. Rozhodčí však tento přestupek proti pravidlům
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neviděl, nebo snad nechtěl vidět, a branku
uznal. O poslední kosmetickou úpravu výsledku se postaral náš Radim, který pohotovou střelou bez přípravy do šibenice upravil
na konečných 3:4.
V prvním poločase náš gólman přiznal teč
rukou a zvrátil tím rozhodnutí rozhodčího.
Umožnil tak zahrání rohového kopu ve prospěch soupeře. Škoda, že takové sportovní gesto neučinil hráč v červenobílém, když
si pomohl rukou ke vstřelení 4. branky. Naši
chlapci cítili křivdu, ale úsměv na tváři trenéra Vaška znamenal, že více než výsledku si trenér cení předvedenou hru a celkový přístup k zápasu. Morálními vítězi se stali naši borci!
– LZ –

Zpravodaj města Chropyně
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Chropyňská malá odstřelovačka
Minulý rok se na naší střelnici poprvé uskutečnil závod v malé odstřelovačce a pro velký úspěch se chropyňští střelci rozhodli uspořádat další
ročník v této disciplíně. Liga byla rozepsána na tři jednotlivá kola a závěrečné finále. První kolo bylo rozepsáno na měsíc duben, druhé kolo
na květen a třetí na červen. Závěrečné finále je nachystáno na září, kdy
se dozvíme i jméno absolutního vítěze v této disciplíně pro letošní rok.
A co že je vlastně malá odstřelovačka? Jedná se o jakoukoliv maloražnou pušku opatřenou libovolnou optikou a popřípadě podpěrnými nožičkami nebo jakoukoliv podpěrou zbraně. Střílí se na vzdálenost
50 metrů na různě veliké terče a v časových limitech. Mezi nejpopulárnější položku patří střelba na teroristy, kdy střelec musí zneškodnit
osmi výstřely osm pachatelů v čase 80 sekund. Spoustu podobných situací se účastnici závodů dozví těsně před začátkem, aby podmínky byly
pro všechny stejné. O tom, že tato disciplína je populární, svědčí fakt,
že prvního kola se zúčastnilo 19 střílejících. První kolo vyhrál Marcel Halaška, před Petrem Pochylým a třetí skončil Pavel Kucian. Ve druhém
kole vyhrál Martin Střecha před Marcelem Halaškou a na třetím místě skončil Tomáš Langer. Všichni zúčastnění se shodli, že se těší na další
kolo a pak velké finále, které se bude konat 17. září.
Kdo by měl zájem o tuto nebo jinou sportovní střelbu, jak dospělí tak
i děti, pak zavolejte p. Střechovi na tel. 775 716 757. – M. Střecha –

Chropyně má dalšího výborného reprezentanta
Lukáš Konečný získal čtyři tituly
Přeborníka Olomouckého kraje
ve stolním tenise
Dne 27. února 2011 se konal
krajský přebor benjamínků a starších žáků ve Šternberku. Za benjamínky startoval za náš oddíl Radim
Konečný a získal 3. místo i přesto,
že měl za soupeře o 2 roky starší hráče. Za starší žáky startoval za náš oddíl
Lukáš Konečný a získal 1. místo
a tímto získal i titul Přeborník Olomouckého kraje pro rok 2010/2011,
musíme podotknout, že měl za soupeře také o 2 roky starší hráče.
Dne 6. března 2011 se konal
krajský přebor mladších žáků v Jedlí, kde náš oddíl reprezentoval Lukáš Konečný a Jiří Baďura. Lukáš
Konečný získal 2. místo v soutěži jednotlivců, ve čtyřhře společně
s Lukášem Veiglem (Neředín) získali druhé místo a nakonec ve smíšené čtyřhře společně s Lucií Královou
(Přerov) získali první místo a společně získali titul Přeborník Olomouckého kraje pro rok 2010/2011.
Jiří Baďura bohužel nepostoupil
ze základní skupiny.
Dne 9. dubna 2011 se konala TOP 12 mladších žáků v Krčmani, kde jsme měli opět Lukáše Konečného, který zde vybojoval krásné 1. místo a získal titul Přeborník Olomouckého kraje pro rok
2010/2011.
Dne 16. dubna 2011 se konala TOP 12 starších žáků v Jeseníku,
kde náš oddíl reprezentoval Lukáš
Konečný a získal 3. místo v soutěži jednotlivců a ve čtyřhře společně

s Jakubem Olejníkem (Mohelnice)
vybojovali první místo a společně
získali titul Přeborník Olomouckého kraje pro rok 2010/2011.
Dne 23. dubna 2011 se konala
TOP 12 benjamínků, kde náš oddíl
reprezentoval Radim Konečný a získal 5. místo v soutěži jednotlivců.
Těmito výsledky zakončili sezónu Radim Konečný celkově na druhém místě v benjamíncích a Lukáš
Konečný na 1. místě v mladších žácích a na 2. místě ve starších žácích.
Lukáš Konečný se za sezónu
2010/2011 stal čtyřikrát přeborníkem kraje a těmito výsledky si zajistil start na Mistrovství České republiky starších žáků ve Vlašimi a mladších žáků v Jaroměři.
Mistrovství republiky starších
žáků ve stolním tenise
Dne 21. května se uskutečnilo
Mistrovství České republiky staršího žactva ve Vlašimi, kam se nominovalo 32 nejlepších hráčů z republiky + 2 nejlepší hráči z kraje. Nominoval se i Lukáš Konečný z TJ Chropyně, který jezdil na krajské bodovací turnaje v Olomouckém kraji.
Po přeorganizování soutěží,
kde se hraje systém K.O. a nehrají
se skupiny, jak tomu bylo dříve, dostal Lukáš jeden z nejjednodušších
losů, který mohl dostat, a to Filipa
Kutruse z Českých Budějovic, kterého porazil 4:0 na sety, a tak se díky
tomuto „zajímavému" systému dostal mezi nejlepších 17-32 starších
žáků v republice. Zde ovšem narazil na Jakuba Němečka, který skon-

čil na celkovém 3. Místě. Lukáš vedl
2:0 na sety a 6:2, pak si Němeček
vzal time-out, který ovšem zafungoval, a celkově porazil Lukáše 4:2.
„Za 3 roky trénování jsem u Lukáše
neviděl takové nasazení a agresivní hru," pochvaloval si trenér Král.
Mistrovství republiky mladších
žáků ve stolním tenise
Dne 3. června se uskutečnilo Mistrovství České republiky mladšího
žactva v Jaroměři, kam se nominovalo 32 nejlepších hráčů z republiky
+ 2 nejlepší hráči z kraje. Nominoval se i Lukáš Konečný z TJ Chropyně, který postoupil přímo z republikového žebříčku ze 16. místa. Mohl
postoupit i z kraje, protože celkově
v kraji skončil na krásném 1. místě.
Hrál se systém stejný jako na starších žácích, tedy K.O. – prohraješ
a končíš. První zápas dostal Lukáš
Michala Nováka z TJ Sokol Hořovice, přes kterého přešel 3:1 na sety,
a tak se dostal mezi 17-32 mladších
žáků. Zde narazil na Marka Linnera ze Sokola Čejč, tento zápas jsme
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málem skrečovali z důvodu nevolnosti a bolesti hlavy našeho Lukáše – v hale bylo obrovské horko
a vydýchaný vzduch, ale dopadlo
to dobře a Lukáš to dotáhl do úspěšného konce, když zápas vyhrál 3:2
na sety a dostal se mezi 9-16 mladších žáků. Po delší přestávce se Lukáš
dal dohromady a čekal nás důležitý
zápas s Honzou Fabíni z Lokomotivy Č. Lípa, který je na 3. místě v republikovém žebříčku a poslední republikovou bodovačku vyhrál. Tady
Lukášova cesta skončila porážkou
3:0. Tímto velmi pěkným umístěním v nejvyšší soutěži v ping – pongu v republice, a to na 9-16 místě
si Lukáš ještě polepšil v celkovém republikovém žebříčku a završil sezónu na krásném 15. místě v republice.
Před začátkem sezóny byl Lukáš Konečný nasazený na 24. místě republikového žebříčku a v jejím průběhu se dokázal propracovat
na 15. místo v republice, když
mu na 12. místo chyběly pouhé tři
body z celkově dosažených 615
bodů.
– RK –

prázdniny 2011
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Nohejbalový turnaj
Dne 11. června 2011
uspořádal nohejbalový oddíl
TJ Chropyně tradiční turnaj
v nohejbalu trojic.
Turnaj se konal na asfaltovém hřišti na Sokolském
stadionu v ulici Komenského. Turnaje se zúčastnilo
šest družstev a hrálo se systémem na dva vítězné sety.
Kromě domácích tří družstev
se na turnaj přihlásily i tři
družstva z Kroměříže. Po více
jak čtyřhodinovém zápolení bylo toto pořadí v turnaji:
1. Chropyně I – Novotný,
Chrastina, Dědičík
2. KM – Horní zahrady – Junášek, Novák, Bosák
3. Chropyně II – Zborek,
Honková, Nesvadba
4. Chropyně III – Koláček,
Krejčířová, Zapletal
5. KM – Horní zahrady –
Procházka, Koplík, Látal
6. KM – Plastika – Surá, Kolařík, Geprt
Hrálo se za pěkného slunečného počasí. O občerst-

vení účastníků turnaje se postaral Klub Litovel pana Mihóka.
Poděkování pořadatelů
turnaje patří firmě AUTO-

VEST p. Radka Středy, řeznictví p. Jiřího Majtána a p. Janu
Mihókovi za sponzorské dary
pro účastníky turnaje.
– SK –

Poděkování
Všichni členové nohejbalového klubu Chropyně děkují
panu Kotasovi za výbornou organizaci nejen tohoto turnaje,
ale všech nohejbalových aktivit, o které se svědomitě,
zodpovědně a ochotně stará. Velmi si jeho práce a účasti vážíme.
reklama
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3. ročník turnaje
mládeže v Chropyni
Dne 22. května 2011 se uskutečnil třetí
ročník turnaje mládeže v Chropyni. Zúčastnilo
se celkem 17 hráčů z pěti klubů stolního tenisu. Hráči byli rozděleni do tří skupin na mladší
žákyně, nejmladší žáky a hlavní soutěž mladší žáky, které se zúčastnili všichni.
V kategorii mladších žákyn si bez problémů zajistila první místo Petra Šišková ze Slávie Kroměříž, která všechny zápasy ve skupině
vyhrála 3:0. Na druhém místě skončila Eliška
Gerhátová z SK Přerov a třetí byla naše hráčka Jana Zapletalová.
V kategorii nejmladších žáků vyhrál favorizovaný Lukáš Veigl z Neředína, na druhém
místě skončil náš benjamínek Radim Konečný a třetí místo si zasloužil Lukáš Červinka
ze Slávie Kroměříž.
V poslední hlavní kategorii mladších žáků,
kde hráli všichni, se začínalo skupinami po čtyřech hráčích a následně se podle umístění v základních skupinách potkávali v pavouku. První místo získal náš hráč Lukáš Konečný, druhé
místo získal Lukáš Veigl z Neředína a na třetím místě se umístil opět náš hráč Jiří Baďura.
Hráči na prvních třech místech byli odměněni poháry a užitečnými věcmi do školy.
Děkujeme všem zúčastněným a doufáme,
že další rok se sejdeme ještě ve větším počtu
mládeže.
– RK –

Zpravodaj města Chropyně
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Společenská kronika
V měsíci květnu se do Chropyně přistěhovalo 11 osob, 15 občanů se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 5 osob, narodily
se 4 děti a zemřelo 5 občanů.

Vzpomínáme
Cítíš vůni růží, Jiříčku,
máme Tě stále v srdíčku.
Jdeme Ti přát k Tvým narozeninám,
Tvé rty už neucítím, vlásky nepohladím.
Vše nejlepší miláčku.

Blahopřání
70 let je ti dneska,
to je chvíle velmi hezká,
přejeme ti štěstí, zdraví,
ať tě všechno pořád baví.

Dne 3. července 2011 by oslavil své narozeniny
můj milovaný manžel, dědeček pan

Krásné narozeniny paní

Jiří Kadlčík.

Jaroslavě Stokláskové,

S láskou manželka Dana a vnučka Beatka.

které oslaví 30. července 2011, přejí děti,
vnoučata a pravnoučata s rodinami.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.

Poslední rozloučení
Dne 5. července 2011 vzpomeneme 1. výročí
úmrtí našeho manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka pana

Dne 31. května 2011 zemřel
ve věku 79 let dlouholetý občan
města Chropyně pan

Vojtěcha Kuchaříka.
Antonín Zavřel.
Děkujeme Vám, kteří jeho památku uctíte
tichou vzpomínkou. Syn Tomáš s rodinou.

Poděkování

Vzpomínají manželka, syn a celá rodina.
Odešel, ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
Dne 7. července 2011 vzpomeneme 3. výročí
úmrtí pana

Chtěli bychom poděkovat
příbuzným, kamarádům, spolužákům
a všem, kteří se přišli dne 20. května
2011 naposledy rozloučit s panem

Josefa Šebely.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Petrem Pavlíkem.
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.

Zároveň děkujeme za projevenou soustrast
a květinové dary. Rodiče a sourozenci.

Vzpomínáme

Dne 13. července 2011 jsme vzpomenuli
14. smutné výročí, co nás navždy opustil můj
manžel, nás tatínek, dědeček a pradědeček
pan

Dne 17. června 2011 jsme
si připomenuli 3. výročí úmrtí našeho
tatínka a dědečka pana
Františka Lučana.

Zdeněk Kroupa.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Na jeho dobré a laskavé srdce vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 20. června 2011 jsme vzpomenuli
nedožité 65. narozeniny pana

Dne 16. července 2011 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan

Františka Čejky
Stanislav Laidorf.
a zároveň 1. července 2011 první smutné výročí jeho úmrtí. S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, dcera Lenka, syn s rodinou
a ostatní příbuzenstvo.

S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Zveřejnění ve společenské kronice je zpoplatněno částkou

50 Kč za zveřejněnou osobu.

Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.
- 20 -
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Vzpomínáme

Chropyňské počasí

Ruku Ti již nemůžeme dát
a k Tvým narozeninám blahopřát.
Na hrob Ti položíme kytičku
a oči přivřeme na malou chviličku.
Zas vidíme Tvůj úsměv v očích,
na rukou ucítíme Tvé pohlazení.

Z místního pozorování v měsíci květnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 9,4 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 21,1 °C,
- celkové množství srážek bylo 82,2 mm/m2,
- květen byl velmi slunečný, o čemž svědčí skutečnost, že v 17 dnech
měsíce bylo jasno nebo skoro jasno.
– redakce –

Ve čtvrtek 28. července 2011 vzpomeneme
nedožitých 55 let mého manžela, našeho
tatínka a dědečka pana
Václava Kytlicy.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jarmila, syn Radek s manželkou
Romanou, dcera Petra s přítelem Martinem a vnoučata Raduška,
Dominiček, Filípek a rodina Tesařova, babička Kroupová a sestra
Ludmila s rodinou. Vzpomeňte s námi, děkujeme.
Dne 23. srpna 2011 vzpomeneme 6. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil můj manžel,
náš tatínek, dědeček a pradědeček pan
Josef Calaba.
S láskou stále vzpomínají manželka Františka,
syn Ivo a dcera Nataša s rodinami.

Dne 19. srpna 2011 vzpomeneme 30. výročí
úmrtí pana
Františka Konráda

reklama

a dne 22. září 2011 nedožité 100. narozeniny
jeho manželky paní
Štěpánky Konrádové.
V dubnu tomu bylo 28 let, co zemřela. Stále
vzpomínají dcera Jana a vnuk Dušan.

Rozloučení
Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Je čas rození i čas umírání...
Dne 18. června 2011 zemřel pan
Adolf Kalabus,
který byl do roku 2010 kronikářem města.
Kronika je výjimečné dílo, k jehož tvorbě jsou povolání výjimeční
lidé. Kronikář zaznamenává podstatné události ze života svým osobitým pohledem, musí mít touhu poznat prostředí, které je mu domovem, umět se do něj vcítit. Zanechává odkaz budoucí generaci. Přesně takovým kronikářem pan Kalabus byl.
Děkujeme Vám, pane Kalabusi.
město Chropyně
– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –
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Vítání nových občánků našeho města
Příchod nového človíčka
je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům
a přejeme jim hodně radosti
a především trpělivosti
při výchově svých potomků.

Mezi občany Chropyně byly
21. května přivítány tyto děti:
– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

Mariana Zapletalová nar. 15.12.2010

Štěpán Ondráš

nar. 24.12.2010

Marek Lietava

nar. 12.01.2011

Michaela Matalová

nar. 23.02.2011

Markéta Sedlaříková nar. 24.02.2011

Zdeněk Masný

nar. 24.02.2011

Ondřej Vajdík

nar. 17.03.2011

Vojtěch Cápek

nar. 23.03.2011

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně září 2011 je 7. srpna 2011
Archiv Zpravodaje města Chropyně najdete na www.muchropyne.cz
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732.
Registrační číslo: MK ČR E 12039.
Redakce: Ing. Jiří Rosecký, Ing. Věra Sigmundová.
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná.
Jazyková úprava: Jana Buksová.
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: T. Rozkošný, mjr. Ivo Mitáček, Ing. Jaroslav Kotula, Josef Dvořák,

archiv Zpravodaje, archivy oganizací, str. 24 - foto zdroj internet

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 15. června 2011.
Uzávěrka příštího čísla: 7. srpna 2011 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.
O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.
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Přehled pořadů v Chropyni a okolí
Chropyňské hody
Součástí letošního ročníku budou oslavy 750. výročí
první písemné zmínky o městě Chropyně. Celodenní
program je zajištěn. Dopoledne proběhnou atletické
závody na stadionu. V podvečer bude uveden hanácký
rockový muzikál Ječmínek.
Kde: areál chropyňského zámku

Dřevohostice
30.–31.7.

Setkání dechových hudeb Dřevohostice 2011
Nesoutěžní festival dechových hudeb.
Kde: Zámecká zahrada Dřevohostice, 30.07.2011
od 17:00, 31.07.2011 od 14:00

Dřevohostice
20.8.

Dřevohostické folkáč
Folkový festival.
Kde: Zámecká zahrada Dřevohostice, od 14:00

Kojetín
22.7.

Sjíždění řeky Moravy
Prázdninové odpoledne pro rodiče a děti. Na programu bude jízda na lodích od Věrovan do Kojetína
(počet míst omezen), na loděnici zpívání u táboráku,
opékání špekáčků, hry pro děti. Informace a přihlášky: MKS Kojetín - Sokolovna, VIC Kojetín, telefon:
774 001 405, 774 001 403
Kde: Od Věrovan do Kojetína, od 14:00

Kojetín
12.–14.8.

Kojetínské hody
Bohatý doprovodný i hlavní nedělní program (Jízda
králů, krojovaný průvod, předání hodového práva,
přehlídka národopisných souborů...). Můžete se těšit
na kapely MIG 21 a Něco Mezi.
Kde: Hlavní program na Masarykově náměstí
Kojetín

Kojetín
15.–19.8.

Kojetínské hudební léto
Můžete se těšit na „týden hudby na náměstí“.
Kde: Masarykovo náměstí Kojetín

Kroměříž
do 30.7.

Tropickou přírodou
Vernisáž výstavy fotografií Oldřicha Prosineckého.
32 velkoformátových fotografíí fauny Jižní Ameriky.
Součástí vernisáže bude i setkání s autorem a přednáška o náročné práci v pralesích i ve fotokomoře...
Kde: Dům kultury v Kroměříži

Kroměříž
22.7.

Jarmark slovenských řemesel
Již podruhé se ve městě Kroměříž sejdou řemeslníci
z celé Slovenské republiky, aby nám ukázali svou
zručnost v různých lidových řemeslech. Budeme moci
obdivovat nejen šikovnost kovářů, dráteníků, keramiků, vyšívaček, perníkářů či šperkařů, ale také pestré slovenské lidové kroje. Součástí jarmarku bude
odpolední kulturní program.
Kde: Velké náměstí Kroměříž, od 08:30–18:00

Kroměříž
19.–20.8.

Dožínkový jarmark lidových řemesel
V sobotu 20. srpna se konají v Kroměříži již 5. krajské
dožínky Zlínského kraje. V bohatém kulturním programu se představí folklórní soubory z Hané, moravského Slovácka a Valašska. Součástí oslav je již tradičně dvoudenní jarmark lidových řemesel, který
se uskuteční v pátek 19. 8. a v sobotu 20. 8. Představí se na něm řemeslníci z Čech, Moravy i Slovenska.
Kde: Velké náměstí Kroměříž

Přerov
14.7.

Country večer mezi hradbami
Bude hrát hudební skupina Freďáci.
Kde: Letní divadelní scéna, Horní náměstí 1
Přerov, od 19:30

Přerov
25.8.

Jazzík pod hvězdami
Hraje skupina Jazz Base.
Kde: Letní divadelní scéna, Horní náměstí 1
Přerov, od 19:30

Roštín
5.–7.8.

Slavnosti piva Kamínka
Vystoupí kapely Roks, Desmod, Iné Kafe, Arakain,
Clou, Citron, Škwor, Tomáš Klus.
Kde: Rekreační areál Kamínka

Týn n. Bečvou XIX. Hradní bál
16.7.
Zábavný program, kostýmovaný průvod, divadelní
vystoupení, hudba. Vstupné: 100 Kč a 60 Kč
Kde: Hrad Helfštýn, Obec Týn nad Bečvou,
od 18:00 do 01:30
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XIX. Hradní bál

Chropyně
3.9.

