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Chropyně
žila oslavami
Ve dnech 2. až 4. září slavila Chropyně
výročí 750 let od první písemné zmínky
o našem městě.
Tato významná událost v životě města
byla po celé tři dny doprovázena překrásným počasím a událostmi, které bezezbytku naplnily program od ranních hodin
až do pozdního večera.
Myslím si, že to „své“ si mohl najít opravdu každý. Počínaje prohlídkami chropyňského zámku, výstavou fotografií, vystoupením

dechové hudby Stříbrňanka a dětského
souboru Ječmínek, rockovým muzikálem,
diskotékou, již tradičním rockfestem, různými sportovními akcemi, hrami pro děti
a ukázkou hasičského útoku konče. Na základě vašich pozitivních ohlasů si dovoluji
tvrdit, že se oslavy velmi vydařily. Proto bych
na tomto místě rád poděkoval všem, kteří
se jakýmkoliv přičiněním podíleli na organizaci těchto oslav.
Mgr. Milan Bajgar, místostostarosta

Zpravodaj města Chropyně

Eva Henychová

strašidla v zámeckém sklepení
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První zářijový víkend byla v Chropyni veliká
sláva. A jak by ne. Vždyť se slavilo 750. výročí
od první písemné zmínky o Chropyni. Dětský folklorní soubor Malý Ječmínek měl tu čest a zúčastnil
se těchto oslav také. Pozvání na chropyňské hody
se přece neodmítá. O tom se mohli přesvědčit
i všichni přítomní, kteří se na vystoupení přišli
podívat. Děti si totiž vzpomněly na krále Ječmínka
a pozvaly ho na hody. Představte si, kde se vzal,
tu se vzal, najednou stál na pódiu mezi dětmi.
A protože není lakomý, nepřišel s prázdnou. Paní
starostce předal dárek v podobě pamětních mincí,
které byly pro tuto příležitost vyraženy. Dětem
za pozvání pěkně poděkoval a předal jim také mince, i když jen perníkové. A jak se objevil, tak také
zmizel. Vždyť je to přece Ječmínek… Děti nesmutnily, zatancovaly si a do kola vyzvaly i paní starostku

a pana místostarostu. Když dozpívaly a dotancovaly, pustily se do těch nejlepších buchet, protože
jak řekly děti na začátku vystoupení: „Rovných
není na světě“. Jen byla velká škoda, že obrovskou
píli a čas věnovaný nacvičení slavnostního pásma
zmařila špatně odvedená práce zvukařů… :-(
Nicméně moc děkuji dětem i jejich rodičům,
že obětovali prázdniny a umožnili nám scházet
se dvakrát týdně, aby mohli malí Ječmínci vystoupit
na chropyňských hodech. Mockrát děkuji paní
učitelce Janě Milotové a Šárce Šrámkové ze ZUŠ
Kroměříž, pobočka Chropyně, i jejich žačkám za to,
že svůj volný čas přes prázdniny věnovaly zkouškám
a že nám pomohly a doprovodily nás na hudební
nástroje. Tímto všem ještě jednou děkuji za spolupráci, která jak doufám, bude i nadále pokračovat.
– Za Malý Ječmínek Magda Rapantová –
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muzikál Ječmínek - příběh o naději
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hodová mše svatá

mládežnické rockové kapely

více foto na
www.muchropyne.cz
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Večerní pohádkově tajuplná prohlídka chropyňského
zámku spojená s pověstmi
o Chropyni a jejím okolí
Turistický oddíl Kamínek
spolu s přáteli turistiky a za doprovodu chropyňských kastelánek pořádal večerní tajuplnou
prohlídku zámku a to v pátek
2. září. Návštěvníky napřed
v horních patrech zámku uvítali
dva komoří, pak následoval pán
chropyňského zámku s paní,
dvořanstvo, radní s železným
vejcem, které obezřetně střežil,
a vše doplňovaly nejznámější
princezny českých pohádek
spolu s malým pážetem a malými
dvorními dámami. Po vstupu
do strašidelného sklepení vás
uvítal duch mnicha s čarodějnicemi, následně jste prošli pavoučí místností, kterou střežila
pavoučí žena, po vstupu na hřbitov s umrlcem vyskočili dva duchové, do toho všeho loupeživí
rytíři v čele se strašným rytířem
Rasou a poletujícími bludičkami,
od ohniště vyskočil pán pekel,
který chtěl ulapit nějakou tu du-

šičku. Nakonec vás pocákal
hastrman Rača a na rozloučenou vám podal ruku kostlivec.
Doufám, že jste se nebáli, bylo
to jen takové zpestření oslav
k založení města Chropyně.
Odpolední hrátky pro děti
Na oslavách byly také pro
děti v neděli 4. září připravené
hry a soutěže. Takže kdo chtěl
a měl náladu si zasoutěžit, tak
si mohl vyzkoušet cestování
s Marťanánkem či Otesánkův
knedlík, šprtl si „Chropyňským
šprtcem“, zachodil si na chůdách, zaházel si na totem či stavěl čínskou zeď nebo si zaházel
do plechovek. Pro každého
byla připravená sladká odměna.
Pěkně nám svítilo sluníčko a děti
i rodiče se dobře bavili a hráli
si. Myslím si, že se odpoledne
vydařilo ke spokojenosti dětí.
Za náš Kamínek chci poděkovat všem těm, co se podíleli na
těchto akcích. Moc vám děkuji.
– Za turistický oddíl Kamínek,
H. Paňáková –
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DEN STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
chtěla bych znát vaše názory a problémy, proto každé 1. pondělí v měsíci
proběhne „Den starostky“. V tento
den budu přítomna na městském
úřadě a v době od 8:00 do 17:00 vás
ráda vyslechnu.
Dalším termínem je 7. listopad 2011.
Mimo tyto dny je možné si se mnou
domluvit schůzku telefonicky na tel.:
573 500 730, e-mailem (sigmundova
@muchropyne.cz) nebo osobně
na sekretariátě.

Ing. Věra Sigmundová,
starostka města Chropyně

Kácení topolů
u chropyňského rybníka
Již v únorovém zpravodaji Vás odbor
výstavby a ŽP Městského úřadu informoval
o připravovaném kácení přestárlých topolů
u chropyňského rybníka, které se bohužel
nemohlo z důvodu prodloužení povolovacího
řízení uskutečnit v uplynulém mimovegetačním období. V současné době je již kácení
pravomocně povoleno a v součinnosti s Arcibiskupstvím olomouckým, které je majitelem větší části pozemků, na nichž se topoly
nachází, bude kácení provedeno v termínu
od 1. října 2011 do 15. března 2012. Přesný
termín nelze s ohledem ke specifičnosti kácení
sdělit již nyní, protože kácení je nutno provádět při zámrzu, popř. suchu tak, aby nedošlo
k přílišnému poškození okolních pozemků
(informace bude upřesněna vyhlášením místního rozhlasu). Samotné kácení bude realizováno firmou Ing. Martina Berčíka, zabývající
se lesnickou činností.
Město přistoupilo ke kácení z důvodu
bezpečnosti obyvatel, na základě posouzení
stavu stromů Agenturou ochrany krajiny
a přírody ČR. „Stromy jsou přestárlé, prosychající, často s výskytem dřevokazných hub
v koruně. Tyto houby jsou původcem infekce,
která v daném stádiu rozvoje řadí stromy mezi
provozně nebezpečné a lze u nich předvídat
vysoké riziko rozpadu korun. V současnosti
již není možné odstranit pouze část porostu,
ale je nutné přistoupit k celkové obnově.
V případě, že by došlo pouze k prokácení
části dřevin, předpokládá se zvýšení nestability
a provozního rizika u ponechaných jedinců.“
Náhradní výsadba u rybníka bude prováděna postupně v souladu s povolením ke kácení
ve spolupráci se Správou CHKO Litovelské
Pomoraví.
Prosíme tedy občany, aby při kácení dbali
osobní bezpečnosti, pokynů města i pracovníků, kteří budou kácení provádět.
– Martina Adámková, OVŽP –
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Informace k neplatným cestovním dokladům
Povinností každého občana dle zákona
je jakýkoli neplatný doklad vrátit úřadu, který jej vydal.
Týká se to i cestovních dokladů.
Občané, kteří vlastní cestovní doklad,
u kterého skončila doba platnosti,
mají tedy povinnost tento doklad
odevzdat Městskému úřadu v Kroměříži,
oddělení cestovních dokladů.
Neplatný cestovní doklad je možno odevzdat
i na matrice Městského úřadu v Chropyni.
Pouze pokud si budete vyřizovat nový cestovní doklad,
tak jej odevzdejte osobně
na MěÚ Kroměříž, Husovo náměstí 534.
Pokud jste cestovní doklad ztratili,
je možné vyplnit na matrice v Chropyni protokol o ztrátě.
– odbor vnitřních věcí –

Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v období
od 8. srpna 2011 do 15. září 2011 mimo jiné:
• schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10.000 Kč na výměnu podlahy
v bytě v domě čp. 350 v ulici Komenského,
• vyjádřila souhlas se spoluprací města Chropyně formou partnerství na projektu „Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž“ a jako koordinátora pracovní skupiny jmenovala Bc. Lenku Horákovou,
• zamítla žádost Ing. Josefa Zháněla,
se sídlem nám. Míru 350/2A Kroměříž,
IČ: 115 15 694, o prominutí poplatku
ve výši 10.000 Kč, což je polovina částky
za umožnění přístupu osob do jím provozované Restaurace RACEK ze strany koupaliště,
• schválila poskytnutí slevy ve výši 50 %
z fakturované částky za pronájem dodaných
a postavených stánků a sedacích setů, které
byly použity při organizování turnajů žen
v národní házené v sobotu 20. srpna 2011
a turnaje žáků v neděli 21. srpna 2011 TJ
Chropyně, o. s., se sídlem Hanácké náměstí
552 Chropyně, IČ: 005 45 333,
• schválila Vnitřní směrnici č. 6/2011 – Pravidla pro přijímání žádostí a příspěvků pro
hlášení a stanovení poplatků za hlášení rozhlasových relací v městském rozhlasu,
• schválila poskytnutí pracovního volna Mgr.
Milanu Bajgarovi, řediteli Základní školy
Chropyně, okres Kroměříž, p. o., s účinností
od 6. září 2011 k výkonu veřejné funkce,
a to v nezbytně nutném rozsahu, tj. po dobu
výkonu veřejné funkce, a do doby, než bude
na základě vyhlášeného výběrového řízení
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místo ředitele školy obsazeno, pověřila
řízením školy paní Evu Pospíšilovou,
• schválila bezplatný pronájem víceúčelového sálu chropyňského zámku pro Český
zahrádkářský svaz, základní organizace
č. 1, za účelem uspořádání „Výstavy ovoce, zeleniny a květin“ ve dnech 22. až 27. září 2011,
• schválila podání objednávky na zpracování
žádosti o podporu projektu v rámci OPŽP
na zateplení objektu požární hasičské zbrojnice
v Chropyni v ulici Ječmínkova a přilehlého
domu čp. 374 v ulici Palackého (RD u zbrojnice) u firmy ENESA a. s., se sídlem
U Voborníků 852/10 190 00 Praha, IČ: 273
82 052, v celkové částce 85.000 Kč bez DPH,
• schválila provedení fakturace veškerých služeb objednaných organizacemi, zabývajícími
se sportovními nebo volnočasovými aktivitami, které jsou příjemci veřejné finanční
podpory podle vnitřní směrnice č. 4/2009
nebo 6/2008, u města Chropyně nebo jeho
příspěvkových organizací, které jsou nad
rámec schválené veřejné finanční podpory,
v plné výši, přičemž o případné úlevě rozhodne na základě žádosti a s přihlédnutím
k významu a druhu akce Rada města Chropyně.
– Ing. Jiří Rosecký –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz
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Pokus o uvedení na pravou míru
Vracím se k článku „Změna
ve vedení města“ ze zářijového
vydání Zpravodaje, ve kterém
starostka města uvádí, že byla
obviněna z nezákonného postupu
při svolání zasedání na odvolání
starosty Hlouška z funkce. Údajně proto, že jsem zpochybnil její
legitimitu k takovému kroku
v situaci, kdy starosta Hloušek nebyl přítomen na předchozím zasedání zastupitelstva. Dále uvedla,
že má k dispozici právní rozbor,
který říká, že nebylo postupováno
v rozporu se zákonem.
Pravdou je, že jsem o nepřítomnosti starosty, který nebyl
na radnici pouhé dva dny, nemluvil, ale upozornil jsem na ustanovení zákona o obcích, které říká,
že zasedání zastupitelstva svolává
starosta. Pokud o svolání požádá
min. třetina členů zastupitelstva,
musí se zasedání konat nejpozději 21. den po předání takové
žádosti. Dodal jsem, že podle
jednacího řádu zastupitelstva musí
být zasedání svoláno nejpozději
7 dnů před termínem jeho ko-

nání a doplnil jsem ustanovení
zákona o obcích, dle kterého,
pokud nesvolá zasedání starosta,
učiní tak místostarosta. Dále jsem
na zasedání 30. června 2011
řekl: „… Pokud bychom považovali za datum předání žádosti
den minulého zasedání, které
o termínu dnes zahajovaného
zasedání nepřijalo žádné usnesení, termín 21 dnů by končil
13. července 2011 a termín na svolání 6. července 2011. Zatím
by tedy nenastala situace, kterou
předpokládá zákon pro svolání
zastupitelstva místostarostkou,
a je otázkou, zda její postup nehraničí se zneužitím pravomoci.
Ve snaze vyhnout se právním
pochybením a pochybnostem, zda
bylo zasedání v právním smyslu
slova řádně svoláno, navrhuji:
1. S okamžitou platností ukončit
dnešní zasedání Zastupitelstva
města Chropyně a 2. Svolat příští
zasedání zastupitelstva v souladu
s platným zněním zákona o obcích
a jednacího řádu zastupitelstva.“
Ze všeho nejvíc jsem se tedy

pokusil zabránit pochybnostem,
zda nedošlo ke zneužití pravomoci, a především zabránit uplatněnými návrhy možným právním
pochybením. Nepravdivé tvrzení
starostky, že jsem zpochybnil
její postup pro nepřítomnost
Ing. Hlouška na předchozím
zasedání zastupitelstva, koriguji
objasněním, že se tak stalo proto,
že v den, kdy zasedání svolala,
ani v den, kdy se zasedání konalo,
ještě neuběhla lhůta vyhrazená
starostovi na svolání nebo konání
zasedání zastupitelstva.
K právním rozborům existují
i názory právníků, které říkají:
budou-li řešit jeden a tentýž
problém dva právníci, pravděpodobně vzniknou minimálně
tři právní názory. K posouzení
situace s právním rozborem,
o kterém se zmínila pí starostka,
chybí znalost podkladů, které
právní kancelář před zaujetím
stanoviska dostala a od kterých
se její posudek odvíjel. Postrádat
můžeme i informace, na základě
čeho byl právní rozbor objednán

a kdo tento rozbor právní kanceláři Ritter-Šťastný uhradil.
Výhrady lze mít ke zkreslování ve Zpravodaji citovaných
vyjádření. Mám na mysli článek
„Z jednání zastupitelstva města“,
ve kterém jsem citován. Pominu
další nepřesnosti a uvedu poslední
větu citátu, který se vztahoval
k odvolání starosty: „Minule bylo
řečeno, že odvolání starosty je cílem místního sdružení ODS.“ Ve skutečnosti jsem řekl: „V rozpravě zbývá objasnit, jak je možné, že i když
bylo na minulém zasedání sděleno,
že odvolání starosty je cílem místního sdružení ODS, mezi opozičními
zastupiteli plédovala za odvolání
starosty už před téměř dvěma
týdny paní místostarostka, která
členkou ODS zcela jistě není.“
Měl-li rozporovaný článek přesně
informovat o průběhu jednání
zastupitelstva, je zřejmé, že svému poslání nedostál. Manipulace
s citovaným textem je neetickým
a zkreslování závěrů citovaných
textů politikářským činem.
– Ing. František Kroupa –

Odpověď Ing. Kroupovi
Vážený pane zastupiteli,
domnívala jsem se, že zastupitelstvo města,
které proběhlo 30. června 2011, je již za námi
a všichni se nyní budeme soustředit na další
práci. Jak je patrné z vašeho článku, vy jste ještě
tuto kapitolu neuzavřel. Opět se snažíte namluvit občanům (přesně tak, jak jste se o to pokusil na uvedeném jednání zastupitelům
a ostatním zúčastněným), že jsem svým jednání porušila zákon, respektive a teď cituji:
„… a je otázkou, zda její postup nehraničí
se zneužitím pravomoci.“ Tuto otázku řešila
i právní kancelář, která mi zaslala níže citované
stanovisko. Pokud vás zajímá na základě jakých podkladů, právníkům z právní kanceláře
Ritter - Šťastný byl předložen zvukový záznam
pořízený na uvedeném jednání (podotýkám,
že nezkrácený). Z jejich stanoviska cituji:
„Vážená paní starostko,
prostudoval jsem okolnosti týkající se 5. zasedání Zastupitelstva města Chropyně, a to zejména z toho hlediska, zda při jeho svolání
či vlastním jednání nedošlo k porušení zákona,
konkrétně zákona čl. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění (dále jen zákona).
Dospěl jsem k závěru, že celé 5. zasedání
včetně jeho svolání proběhlo řádně a k porušení
citovaného zákona nedošlo.
Podle ustanovení § 92 odst. 1 věta třetí a násl.
zákona svolává zasedání zastupitelstva a toto zasedání zpravidla řídí starosta. Ten je povinen svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň jedna třetina zastupitelů, tak aby se zasedání konalo do 21 dnů od doručení žádosti.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 zákona
starostu zastupuje místostarosta, a to v době
jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává svou funkci, přičemž je zde
odkaz na ustanovení § 73 odst. 3 zákona
(nevykonává-li člen zastupitelstva funkci z důvodu pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě mladší 3 let ...)
a 79 odst. 1 zákona (nárok na dovolenou uvolněného člena zastupitelstva).
Pokud v daném případě byla na městský
úřad doručena žádost o svolání zastupitelstva
a starosta v tomto okamžiku nevykonával svou
funkci (bez ohledu na důvody), pak povinnost
svolat zastupitelstvo náležela v daném případě místostarostce. Nic na tom nemění to,
jak dlouho a z jakého důvodu starosta svou
funkci nevykonával. V konkrétním případě
ani nebylo jasné, zda je v pracovní neschopnosti či zda má dovolenou, podstatné bylo to,
že v daném okamžiku náležel výkon všech
funkcí starosty místostarostce. Pokud místostarosta zastupuje starostu na základě shora
citovaného § 104 odst. 1 věta druhá zákona,
pak ho „zastupuje v plném rozsahu jeho
pravomocí a je oprávněn činit vše, k čemu
je oprávněn starosta.“ (Vedral, Váňa, Břen,
Pšenička: Zákon o obcích (obecní zřízení):
komentář – 1. vydání – Praha: Nakladatelství
Beck, 2008, str. 550). Tamtéž je v komentáři
k ustanovení § 92 odst. 1 zákona na str. 498
uvedeno, že pokud starosta nevykonává svou
funkci, je povinen svolat zastupitelstvo též
příslušný místostarosta. V uvedeného vyplý-
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vá, že v daném případě místostarostka nejen,
že měla právo svolat zastupitelstvo, ale byla
to dokonce její zákonná povinnost, neboť
v daném případě ani ona ani kdokoli jiný neměli žádné poznatky o tom, jak dlouho nebude
starosta vykonávat svou funkci.
Samotný průběh 5. zasedání Zastupitelstva
města Chropyně byl korektní tak, jak ukládá
zákon. Navíc stěžejní bod tohoto zasedání, kterým bylo odvolání stávajícího starosty, odpadl,
neboť před hlasováním o tomto bodu starosta
ze své funkce odstoupil.“
Pro úplnost dodávám, že starosta o čerpání
dovolené v době od 22. do 23. června 2011
informoval tajemníka městského úřadu
až v pátek 24. června 2011 (velmi nestandardní,
neboť je zvykem o dovolené informovat před
jejím čerpáním). V době konání zastupitelstva
dne 22. června 2011 jsem věděla, že je starosta
hospitalizován v olomoucké nemocnici a ani
já ani tajemník úřadu nevěděl, jak dlouho bude
tato hospitalizace trvat.
A co se týká údajného zkreslení, vámi vyřčeného, na jednání zastupitelstva 21. září 2011
jsme vám, na základě poslechu zmiňovaného
zvukového záznamu, jasně dokázali, že to,
co píšete, není pravda. Možná jste měl napsanou
větu, kterou píšete, ale tu, která na uvedeném
záznamu zazněla, není možné citovat jinak.
V průběhu jednání ani po jeho skončení nemáme vaše písemné záznamy k dispozici, a tudíž musíme vycházet ze zvukového záznamu
a toho, co zachytí zapisovatelé.
– Ing. Věra Sigmundová –

Zpravodaj města Chropyně

říjen 2011

Další „návštěvníci“
V měsíci srpnu – po krátké odmlce – se areál kynologického klubu opět dočkal návštěvy
neohrožených anonymních „hrdinů“. Stržené
nápisy, poškozená vývěska, pomalované a poškrábané zdi a dokonce i vzkaz od účastníků
párty – to vše jen den poté, co byla klubovna v pořádku předána z pronájmu.
Následovala dvoudenní brigáda na uvedení do původního stavu – a další víkend mohly děti zaměstnanců firmy ERCE CZ, s. r. o.,
strávit sportovní den v příjemném a znovu čistém prostředí…
Co dodat?
– Výbor KK –

Výlet do údolí Moravice
Jako každý rok i letos se poslední červnový víkend vydali současní, bývalí i přidružení členové
Literárního kroužku při Městské
knihovně v Chropyni za poznáním
a zábavou na tradiční třídenní
výlet. Z několika nabízejících
se možností jsme tentokrát za cíl
zvolili kemp Podhradí u Vítkova.
Po řadě předchozích úspěšných
výletů po Moravě (Dešná, Hovězí, Vizovice, Buchlovice, Fulnek,
Ochoz u Brna…) jsme se tedy
rozhodli navštívit námi doposud
poněkud opomíjené Slezsko.
Brzy ráno v pátek 24. června
vyrazilo přibližně třicet výletníků
ve věkovém rozmezí dva a půl

až třicet tři let a fenka Pepsi z chropyňského nádraží k severu: přes Přerov, Ostravu a Opavu až do Hradce
nad Moravicí. Cesta proběhla poklidně a bez vážnějších komplikací
– zřejmě největším překvapením bylo
zjištění, že do jednoho motorového
vozu řady 810, který převáží cestující
mezi Opavou a Hradcem, se kromě
pravidelně cestujících domorodců
vměstná dalších pět početných turistických výprav i se zavazadly.

Důvodem naší zastávky
v Hradci nad Moravicí, městě
vzdáleném asi 9 km od Opavy
a počtem obyvatel srovnatelném
s Chropyní, byl zdejší zámek,
památka zajímavá jak svou architekturou, tak bohatou historií.
Původně středověký přemyslovský hrad, přestavěný v 16. století
na pohodlné renesanční sídlo,
vlastnili v letech 1778 až 1945
Lichnovští z Voštic a Werdenbergu. Za jejich působení získala
na konci 18. století nejstarší část
komplexu, tzv. Bílý zámek, svou
dodnes v podstatě zachovanou
empírovou podobu, v 19. století
pak byl přistavěn novogotický

Červený zámek s hospodářskými
prostorami a vodárenská Bílá věž.
Díky kladnému vztahu Lichnovských k hudbě zámek v 19. století
navštívili Ludwig van Beethoven,
Nicola Paganini i Ferenc Liszt.
Díky našemu kladnému vztahu
k památkám jsme jej ve 21. století
navštívili my. Po prohlídce jsme si vyzvedli zavazadla uložená ve spřátelené hradecké městské knihovně
a pokračovali v cestě, nejprve au-

tobusem do Vítkova – Podhradí,
poté pěšky do kempu ukrytého
v údolí pár kilometrů za vsí,
na pravém břehu Moravice.
Během odpoledne dorazili i další účastníci, zvýšili tak náš počet
na konečných 40. Zbytek pátku
patřil zabydlení se, omrknutí prostředí, lovení signálu, sportu, společenským hrám, lovení signálu,
povídání s přáteli, lovení signálu
a plánům na sobotu. Ty ovšem
nevyšly podle původních představ. Kvůli častému dešti a nepříznivému terénu jsme nakonec
nepodnikli vycházku na nedalekou zříceninu hradu Vikštejn.
I láska k památkám má své meze.
Sobota se tak nakonec, kromě
lovení signálu, nesla zejména
ve znamení celodenní hry
„na svatbu“, uspořádané na počest našich přátel, kteří si právě
toho dne na zámku v Chropyni
láskyplně řekli své ano. I přes
počáteční skepsi některých hráčů
(autora článku) nakonec všechna
družstva se zaujetím plnila zadané
úkoly, takže i další obyvatelé
kempu mohli spatřit například
mladého muže omotaného záclonami a jiným vhodným materiálem v roli nevěsty, vezoucího se na
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kontejneru k improvizovanému
oltáři. Vítězům patří gratulace
a organizátorkám velký dík.
Odpoledne, ve vzácných chvílích bez deště, někteří z výletníků
využili služeb zdejší půjčovny loděk, aby nám ostatním předvedli
své skvělé vodácké (ne)schopnosti. Hladina Moravice v těchto
místech naštěstí dosahuje stěží do
pasu. Večer jsme strávili poklidně
u kávy a čaje v místní Kolibě
či v chatkách u společenských her.
V neděli pak zbývalo už jen
zabalit, zamávat a vyrazit na cestu domů. Ta opět proběhla bez
komplikací, alespoň těm, kteří
se moudře rozhodli vrátit zpět
do Chropyně. Autor, který jel
na Hradec, tentokrát Králové,
dorazil s dvouapůlhodinovým
zpožděním. Proto už jen z doslechu ví, že ostatní dorazili v pořádku a zhodnocení výletu na Portu
nechali tentokrát až na pondělí.
Také letos patří největší dík
za zorganizování naší už mezigenerační výpravy a za trpělivost
s jejími účastníky paní Heleně
Maťhové, vedoucí chropyňské
knihovny.
– Mgr. Jan Babica, foto:
Zuzana Horáková –

říjen 2011
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Podzimní prázdniny s Pionýrem
Na podzimní prázdniny má naše pionýrská
skupina připraveno druhé Putování se psem,
tentokrát ke hvězdám. Plánujeme výlet
do Valašského Meziříčí, kde se koná krajské
setkání pionýrských oddílů. Ubytováni budeme v Domečku, což je středisko volného času.
Navštívíme místní bazén, klubovnu místních
Tomíků, plnou deskových her a hlavolamů,
hvězdárnu, vyjedeme do Rožnova do skanzenu. Připravený je společný večerní program
se spoustou her a soutěží i krajské kolo Uzlařské regaty či vybíjené. Akce se koná ve dnech
27. – 29. října a účastnit se jí může kdokoliv.
Počítáme s velice zajímavou cenou, protože
akci finančně dotuje vedle MŠMT a Města
Chropyně také Olomoucko-zlínská krajská
rada Pionýra. Přihlašovat se nebo požádat
o bližší informace zájemci mohou v klubovně
Pionýra v ZŠ, Komenského ul., na e-mailové
adrese: marcela.hrdlickova@seznam.cz nebo
na tel.: 777 793 675.
– Marcela Hrdličková –

Klíčení – šance pro Vaše dítě
Naše pionýrská skupina se letos zapojuje do ověřování projektu z prostředků EU Klíčení –
rosteme s dětmi.
Pionýrský projekt Klíčení usiluje o vytvoření výchovného
programu pro děti se zvláštními
vzdělávacími potřebami, děti
ze sociálně znevýhodněných
rodin, děti ohrožené předčasným
odchodem ze vzdělávání a v neposlední řadě talentované děti.
Záměrem projektu je zkvalitnění výchovného působení
na děti a mládež v ČR při zachování stávajících principů sdružení
a hry jako základního výchovného
prostředku. Programy budou
v letošním školním roce (2011/12)
ověřovány přímo v činnosti vybraných pionýrských skupin a oddílů,
mezi něž patří i naše pionýrská
skupina.
Tříletý projekt Klíčení je financován Evropským sociálním
fondem, v rámci jeho operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pro sdružení
Pionýr je toto první schválený
projekt podpořený převážně
ze zdrojů operačních programů EU.
Projekt vychází z naší běžné
pravidelné činnosti: oddílové
schůzky, tábory, víkendovky…!
Co může účast v projektu
přinést Vašim dětem?
Projekt přímo navazuje na rámcové vzdělávací programy pro
školy a hrou procvičuje a upevňuje vybrané znalosti ze školního

prostředí. Nejsme a nebudeme
ale jen alternativou ke škole.
Dítě si u nás bude dál hrát, chodit
na výlety, učit se rozdělávat oheň,
poznávat květiny a stromy nebo
soutěžit v různých sportovních
disciplinách.
Ověřování projektu je finančně dotováno, pionýrská skupina
už dostala základní sadu materiálu
v hodnotě 25.000 Kč. V sadě jsou
věci pro činnost oddílu – sportovní
náčiní, GPS, nahrazující dnes buzolu či kompas, společenské hry,
výtvarný materiál. Na začátku roku
2012 k této sadě přibude ještě další
v hodnotě 20.000 Kč, v níž bude
například populární a oblíbená
stavebnice Merkur. To vše bude
sloužit dětem v činnosti oddílu,
na víkendových akcích a táborech.
Každé dítě, zapojené do projektu, dostane svůj jedinečný
kufřík, vyrobený pro náš projekt,
a maňáska pionýrského maskota
psa, který bude děti celou činností
provázet.
Pro Vás může být určitě zajímavá informace, že ověřovatelé
získají i příspěvek na dvě víkendové akce, které tak můžeme udělat
za malé peníze v atraktivním
prostředí.
Děti, které se zapojí do projektu, což v praxi není víc, než zapojení do běžné činnosti, se s námi letos určitě nebudou nudit
a navíc se významně rozšíří možnosti naší programové nabídky.
Pokud Vás naše nabídka za-

ujala, můžete Vaše dítě přihlásit
třeba na akci Putování se psem
– Cesta ke hvězdám (podzimní
prázdniny s Pionýrem) a my Vám
podáme další informace.
Určitě Vašim dětem letos můžeme nabídnout mimořádně zají-
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mavou činnost za zvýhodněných
finančních podmínek.
Kontakt: klubovna Pionýra, Komenského ul., e-mail:
marcela.hrdlickova@seznam.cz,
tel.: 777 793 675.
– Marcela Hrdličková –

Zpravodaj města Chropyně

říjen 2011

Kamínkovský letní tábor

Owenův deník

Letos jsme s dětmi pozměnily tábořiště a náš letní tábor se konal v Rajnochovicích v táborovém středisku na Ondráši. V sobotu
30. července přijely pro nás dva autobusy, naložili jsme zavazadla, děti
se rozloučily s rodiči a sourozenci a vyrazili jsme společně do neznáma za dobrodružstvím. Cesta nám s písničkou a s českou veselohrou
„Jak se krotí krokodýli“ ubíhala rychle, a než jsme se nadáli, byli jsme
na Ondráši. Děti se ubytovaly do chatek, rozdělily do oddílů, také název
svého oddílu s oddílovým pokřikem si daly dohromady a připravily se,
posílení dobrým pokrmem, na další dění.
Při večerním nástupu a přednesení táborové hymny, jejíž slova krásně
zapadla do celotáborového programu „Cestování časem“, se děti od
vědátora Johna Owena dověděly, co je čeká a nemine. Po celou dobu
tábora si tento vědec dělal zápisky a já vám je vážení čtenáři teď dávám
k přečtení, to abyste se dověděli, co se na našem táboře vše událo.
(pozn. redakce: z kapacitních důvodů zveřejňujeme deník Johna
Owena jako četbu na pokračování)

Den 1. – Sobota
Hvězdné datum 30. července 2011.
Na předváděcí akci mého největšího vynálezu – stroje času - dorazilo 70 návštěvníků. Po rozdělení do jejich ubytovacích zařízení jim
byl přiřazen vedoucí skupiny a jeho pomocník. Tyto skupiny si pak
zvolily svůj název a pokřik. Vrcholí přípravy pro samotné předvedení
SČ. Počasí je sychravé, ale zvládnutelné.
V 18:30 začala prezentace vynálezu. Všechno probíhalo přesně
podle plánu až do chvíle, kdy jsem stroj uvedl do chodu. Když mi najednou stroj času zmizel doslova pod rukama a já skončil na podlaze.
Najednou se přede mnou zjevila zvláštní postava zahalená v černé
kápi. To asi proto, aby zakryla svoje ošklivé černé vlasy a rudý obličej
s třemi oky, z nichž jedno dokonce bliká. Nerozumím této formě života,
která se představila jako Hodinář. Z jeho slov jsem pochopil, že přišel z budoucnosti s cílem zabránit nám v cestování časem. To kvůli tomu, abychom
mu nerozbourali jeho budoucí svět, kterému vládne tvrdou sílou krutovlády.
Později se objevila další postava, oděná ve špičatém klobouku,
s velkými brýlemi a se znakem ciferníku na oděvu. Představila se jako
strážkyně času. Nadpřirozená postava, která k nám sestoupila z vesmíru

Ale ještě napřed, než se pustíte do čtení Owenova deníku, seznámím vás s naší táborovou hymnou: „Co událo se v pravěku, to víme,
to známe, kdo dal kompas člověku, to víme, to známe, jak slavní lidé
mění svět, to víme, to známe. Ref: Není doba jako doba, vše se rychle
mění. To, co bylo včera nové, po zítřku už není. Od pazourku k internetu, tam a zase zpátky, my se času nebojíme, na nás je čas krátký.“
Tábor utekl jako voda, a než jsme se nadáli, byli jsme opět doma,
bez úrazu a nemoci jsme všech 73 dětí dovezly domů zpět.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem dvaceti dospělákům,
co se o táborové děti starali a připravili jim pěkné a dobrodružné zpestření letních prázdnin. A komu patří to poděkování, no přece Vláďovi
Horákovi „Johnu Owenovi“, Markétce Opravilové „Strážkyni času“,
Renči Pečínkové a Petru Sivcovi za oddíl „Pirátů“, Petru Zavadilovi
a Martině Pečínkové za oddíl „Rosničky“, Martinu Ohlídalovi a Martinu
Motalovi za oddíl „Sparty“, Gabči Dederové a Pavlu Urbancovi za oddíl
„Gladiátoři“, Vladimíru Daňkovi a Petru Miškovi za oddíl „Cyborgové“.
Také poděkování patří naší zdravušce Janičce Mouralové, našemu
hospodáři Lukáši Paňákovi „Beňovi“, Zuzce Koncernové, našim kuchařkám, Radce, Lence a Zdeně s jejich pokřikem „Čáry máry nebojte se,
hlady v lese neumřete, navaříme kašičky pro kluky i holčičky“, které
mi zdatně pomáhaly, Magdě Rapantové, která vše řídila a na vše dohlížela. Také poděkování patří našim pomocným instruktorkám Verče
Žigmundové, Radce Kroupové, Barče Vinklerové, Sandře Vítkové,
Martině Kocourkové a také Vladimíru Frýzovi.
Všem vám moc děkuji.
– Za turistický oddíl Kamínek Hana Paňáková –

na pomoc v boji s Hodinářem a k napravení všech škod, které vznikly
jeho rukou.
Je jisté, že nás čeká přetěžký úkol. Přítomné návštěvníky si musím
vzít na pomoc. Snad tento souboj zvládneme a podaří se nám dát
všechno dohromady. Musíme jen přijít na to: jak?
Zapsal: Dr. John Owen
30. července 2011
Den 2. – Neděle
Dnešní ráno bylo pro nás velké překvapení. Já a všichni účastníci nepovedeného předvedení stroje času jsme se probudili na neznámém místě.
Po domluvě jsme vyrazili na průzkum okolí. Po chvilce jsme narazili na stopy v zemi. Rozhodli jsme se po nich jít. Netrvalo dlouho
a dorazili jsme do osady pralidí. Brzy jsme přišli na to, jak jsme
se sem dostali. Je to jistě práce Hodináře, který rozházel díly stroje času
do časoprostoru. Jeden z dílů jsme objevili v této osadě, která jej uctívala jako dar od bohů.
Zkusil jsem si promluvit s náčelníkem o vydání tohoto dílu stroje času. Ze začátku ovšem marně. Později jsem se také dozvěděl,
že osada hladoví a její muži už nejsou schopní se vydat na lov mamuta. Nabídl
jsem tedy náčelníkovi obchod. Nasytíme jeho vesnici výměnou za díl stroje
času. Náčelník souhlasil a vydal nám recept na mamuta na koprové omáčce.
První jsme se pustili do sběru kopru. Hledání nebylo jednoduché.
Museli jsme plnit spletité úkoly, za které jsme získávali slova do indicií,
kde máme hledat naleziště kopru.
Odpoledne jsme se vydali stopovat mamuta. Prošli jsme lesním
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bludištěm, kde se zkřížilo několik cest, z nichž jen jedna byla správná.
Místo na mamuta jsme narazili na osamocenou chýši, ve které žije samotářský kmet. Ten nám prozradil, že mamuta zabít nesmíme, jelikož
je poslední, a tudíž posvátný. Naštěstí nám za naše dobré úmysly věnoval část ze svých zásob potravin, které jsme pak přinesli náčelníkovi.
Ten své slovo dodržel a díl stroje času vydal.
V závěru úspěšného dne jsme si na oslavu zapálili oheň, u kterého jsme
si zazpívali a skupinky předvedli své scénky, které si ve chvílích volna připravily.
Nakonec se zjevil i Hodinář, který nám v rozčilení pohrozil a vzápětí
naštěstí zase zmizel. Snad zvládneme i jeho další zlé kousky.
Zapsal: Dr. John Owen
datum neznámé
Den 3. – Pondělí
Konečně jsem rozluštil příčinu našich chaotických skoků časem.
Důvodem jsou díly stroje času rozházené v časoprostoru, které tak
narušily časové linie. Tyto součástky nás k sobě „přitahují“.
Dnes jsme se probudili ve středověku, v říši krále Bojmíra. Ten nás
naštěstí přivítal s otevřenou náručí, a dokonce nám dovolil zúčastnit
se rytířského klání. Abychom se jej mohli zúčastnit, povýšil král celou
naši skupinu do rytířského stavu.
V první části se proti sobě utkaly skupinky v dobývání věží pomocí
hracích karet. Skupinky se střídaly tak, aby se utkal každý s každým.
Po svačině v královském hradě jsme se vydali plnit další úkol.
Čekalo nás další dobývání věží. Tentokrát ale proti sobě stálo všech
5 skupinek najednou.
Díky našemu zápalu pro svěřené úkoly se nám podařilo krále pobavit
a za odměnu jsme dostali další ztracený díl stroje času.

Večer nás další součástka přesunula do bizardní budoucnosti,
ve které panuje Hodinář. Naštěstí v době naší návštěvy zrovna spal.
I tak nám ale připravil nemilé překvapení. 14 zapeklitých úkolů, které
prověřily naši odvahu, například pohlédnout na obraz příšerné obludy,
potřást si rukou s kostlivcem a tak dále. Za tyto úkoly jsme dostávali
indicie, které nás dovedly k poslednímu ztracenému dílu stroje času.
Teď v noci už se nemůžu do opravy pustit, proto musíme noc strávit
v této hrozné době. Snad náš úkryt splní účel a dočkáme se rána.
Zapsal: Dr. John Owen
17. dubna 1376 a v daleké budoucnosti
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Fotbalová přípravka FK Chropyně hodnotí ukončenou sezónu
Fotbalová přípravka dělící se na dvě věkové kategorie, mladší a starší,
v uplynulé sezóně získala několik kolektivních i individuálních ocenění. Kluci
z mladší přípravky získali v krajské soutěži Zlínského kraje krásné 4. místo,
což je v porovnání v kategoriích FK Chropyně nejlepší umístění. Pořadí
mohlo být i lepší, ale tréner se řídil pokyny Českomoravského fotbalového
svazu nehrát na výsledek, ale hrát pro radost a zapojil do hry všechny hráče,
což umožnilo rozvinout hráčské schopnosti celé naší přípravky.
Z oblíbených zimních halových turnajů jsme si přivezli nejeden sportovní úspěch. Na turnaji v Olomouci mladší ročník dosáhl na stupně vítězů
a vybojoval stříbrné medaile. Na následujícím turnaji ve Zdounkách jsme
skončili čtvrtí. Klidně se může říci, že chropyňská přípravka je líhní dobrých
brankařů. V kategorii mladších hráčů získal na turnajích několikrát cenu pro
nejlepšího brankaře Mates Kostura. Nejednou byl oceněn stejnou cenou
v kategorii starších hráčů Libor Polišenský. Zejména na dvoudenním turnaji
Nehoda Cup v Bystřici pod Host. za účasti takových týmu jako je Slavia
Praha, Sparta Praha, Brno, Banská Bystrica apod. je pro Libora ocenění
nejlepší brankař turnaje obrovským sportovním úspěchem a vizitkou
dobré práce s mladými fotbalisty. Bylo by nespravedlivé nezmínit 7. místo

na populárním turnaji E.ON Cup Junior, kde naši chlapci sehráli se staršími ročníky vyrovnanou partii.
Sportovní zápolení a výsledky jsou jen jedna strana mince. Přípravka však
má i společensko-výchovný efekt. Ohleduplnost a snaha pomoci starších
ročníků mladším a nováčkům je příslibem pro duševní a citový rozvoj dětí
v dalších letech. Šikana, mazáctví či pouhé machrování nemá v našem
kolektivu místo. Za tím vším stojí mravenčí práce vedoucího přípravky,
trénerů a rodičů. Největší zásluhu má tréner Václav Krč, který svůj volný
čas zasvětil práci s dětmi a za to mu všichni děkujeme!
Vážení rodiče, pokud vaše dítě rádo honí mičudu někde na plácku,
dětském hřišti, anebo si kope jen tak s tatínkem na dvorku či zahádce,
neváhejte a přijďte mezi nás. Kromě získané tělesné zdatnosti se vaše
ratolest naučí sžít s kolektivem, což bude mít pozitivní vliv při nástupu
do školy. A když vaše dítě poprvé vyběhne na hřiště v krásném černobílém
dresu s orlicí na prsou, bude to pro něho, ale hlavně pro vás, nezapomenutelný zážitek. Bližší informace získáte na internetových stránkách
www.pripravkachropyne.tode.cz a nebo přímo na hřišti v době tréninku,
pondělí, středa, pátek vždy od 16 hodin.
– LZ –

Fotbalová přípravka na turnaji v Kroměříži E.ON Cup
Energetická společnost E.ON pořádá již
7. ročník mládežnického fotbalového turnaje
E.ON CUP Junior pro věkovou hranici 10 let
a mladší.
Turnaj je organizován na regionálním principu, na 14 stadionech se uskuteční základní
kolo a vítězné týmy postupují do velkého
finále. Tak jako vloni se chropyňská přípravka
zúčastnila tohoto turnaje na fotbalovém stadioně v Kroměříži. Turnaj byl doplněn bohatým
doprovodným programem. Mladí fotbalisté
prováděli technické dovednosti s míčem, jejich
umění bylo oceněno bodovými kupóny různých
hodnot, za které si účastníci turnaje dle libosti
ve stánku nakoupili různé atraktivní ceny.
Kromě toho každý hráč dostal při závěrečném
ceremoniálu igelitovou tašku s různými dárky
a kvalitní fotbalový míč značky Puma.
Vedoucí přípravky a trenéři rozhodli, že turnaje se zúčastní mladší přípravka doplněná
dvěma hráči ze starší přípravky. Účast mladší

přípravky na turnaji je odměnou za výsledky
v krajské mistrovské soutěži Zlínského kraje
a plnění si tréninkových povinností. Výsledek
tentokrát musel jít stranou, protože s osmiletými a mladšími hráči proti desetiletým se zázraky
dělat nedají. V neděli 5. června již od ranních
hodin přivítalo mladé fotbalisty na stadioně
Hanácké Slavie Kroměříž krásné slunné počasí,
které vydrželo po celou dobu konání turnaje.
Turnaje se zúčastnilo 12 mužstev rozdělených
do dvou skupin. Našimi soupeři ve skupině byli
Spartak Hulín, TJ Chvalčov, SK Slavkov u Brna,
Framoz Rousinov a SFK ELKO Holešov. Hlavní
hřiště bylo rozděleno na dvě poloviny, aby
se zároveň ve stejný čas odehrála dvě utkání.
V základním kole byla hrací doba 15 minut.
Úvodním soupeřem našich fotbalistů byli kluci
z Hulína. Již letmým pohledem na hrací plochu
byl viděn v růstu našich hráčů značný věkový
handicap. Naše borce to vůbec nerozhodilo,
svou bojovností, výtečnou hrou v obranné
linií a rychlými protiútoky se vyrovnali věkově staršímu soupeři. Do vedení šli naši hráči
bezchybně proměněným pokutovým kopem.
Hulínu se po velkém tlaku těsně před koncem
utkání podařilo vyrovnat na konečných 1:1.
Bohužel inkasovaná branka měla nakonec

- 16 -

velký vliv na konečné pořadí ve skupině.
Vítězství nad staršími hráči Chvalčova 2:0
a Rousinova 1:0 jen prokázalo, v jaké formě
se nachází naše mladší přípravka. Nic na tom
nemění prohra 4:0 od Slavkova a těsná prohra
1:0 od Holešova. Hráči Slavkova a Holešova
byli většinou ročník 2001. Naši kluci skončili
ve skupině na 4. místě se 7 body a jen bod
chyběl, aby hráli o medailové pořadí. Přesně ten nešťastný gól Hulína zamezil tomu,
že se nestal malý fotbalový zázrak. I trenéři
a funkcionáři ostatních týmu se pochvalně
vyjádřili o naší hře a předvídají nám slibnou
budoucnost. V zápase o 7. místo jsme porazili
Bučovice 2:0. Byly to první střely, které jinak
vynikající bučovický gólman, který dosud
neinkasoval, pustil za svá záda.
Turnaj byl velmi dobře sportovně organizován. Fotografování jednotlivých týmu, jmenovité představení všech hráčů na provizorním
pódiu, závěrečné vyhodnocení a předání cen
je nezapomenutelný zážitek pro naše kluky,
který jim dlouho zůstane vryt v paměti. Bojový duch v těle našich nejmladších fotbalistů
by měl být inspirací i vyšším věkovým kategoriím ve fotbalovém oddílu FK Chropyně,
ale hlav-ně mužům!!!
– LZ –
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Fotbalová přípravka ukončila sezónu na rybářské chatě
Jak se již stalo dobrou tradicí,
uskutečnil se v pátek 1. července na konci sezóny fotbalové
přípravky zápas rodičů s dětmi.
Přesto, že celý den bylo nevlídné
počasí, pršelo a foukal studený
vítr, v odpoledních hodinách
se počasí umoudřilo a veleočekávané utkání mohlo začít. Na jedné straně hřiště tatinkové a na druhé straně naši mladí fotbalisté posilnění maminkami. Než
se tatínci rozkoukali, už prohrávali 3:0 a jen nevěřícně zírali,
co se všechno ty jejich ratolesti
z fotbalového umění naučily,
a když náhodou dali gól, nekompromisní rozhodčí odpískal
ofsajd. No prostě zábava jak má
být, která dostala správný punc,
když si bývalý vedoucí přípravky
Pepa Dobrý střelil vlastní gól.
Bohužel, byl to jeho poslední
gól v životě, protože Josef Dobrý
za necelé dva týdny náhle zemřel.
Na druhý den v sobotu zábava
pokračovala na rybářské chatě.
Výborný guláš, grilovaná kuřecí
stehýnka, křídla, toasty a makrely, no prostě pro každého něco
dle jeho chuti a libosti. Pro děti
nechyběly různé zákusky, které
jejich hodné maminky upekly.
Své vynikající cukrářské umění
předvedl Josef Dobrý výbornými
věnečky a pudinkovým koláčem.
Pro rodiče trochu toho pěnivého
moku, pro děti bohatý výběr
limonád a zábava může začít.

Některé děti si kopou s míčem,
jiní zase hrají společenské hry
a nebo jen tak skotačí a k výborné
pohodové atmosféře nahrává příjemné počasí. Tak jak to na správné chatě musí být, nechybí i zde
opékání špekáčků.
Vyvrcholením celého dne bylo
zhodnocení uplynulé sezóny
a předání věcné ceny dětem
za aktivní přístup ke sportu. Hlavní slovo si vzal trenér Václav Krč,
který zhodnotil jednotlivé hráče
a popřál všem další sportovní
úspěchy v následujícím ročníku.
Některé děti byly z toho všeho
tak nadšené, že nechtěly jít domů
a radši si přinesly spacák a přespaly
na chatě do následujícího dne.
Jak jsem se zmínil, navždy
nás opustil Josef Dobrý, který
náhle zemřel 13. července. Jeho
odchodem ztrácí naše přípravka fotbalového odborníka, ale
hlavně dobrého člověka a kamaráda, který pro chropyňský
fotbal vykonal mnoho dobrého, a za to mu patří vzpomínka
a poděkování. Celý svůj sportovní
život spojil s fotbalovým oddílem
FK Chropyně, nejprve jako hráč
a později jako tréner a vedoucí
přípravky. Určitě někde z nebe
fandí a sleduje naše chlapce a rád
si s nimi zakřičí vítězný pokřik:
„Černá, bílá to jsou barvy naše,
porazíme soupeře a vítězství
je naše!“ Čest jeho památce!
– LZ –
reklama

reklama
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Barex začíná druhou sezónu v KHL
Hokejový klub Barex Chropyně začíná svou druhou sezónu v Kroměřížské hokejové lize (KHL). V minulém ročníku obsadil celkově šesté místo, když se dokázal probojovat ze základní skupiny do play-off.
V letošní sezóně se do KHL přihlásilo celkem deset mužstev. V základní skupině si mezi sebou mužstva zahrají jeden zápas a prvních šest
postoupí do skupiny play-off, ve které se bude bojovat o pohár vítěze. Mužstva na sedmém až desátém místě budou mezi sebou bojovat o konečné pořadí. Celkem tedy čeká na hráče Barexu 23 utkání,
které se odehrají na kroměřížském zimním stadioně. Hracími dny jsou
vždy neděle až čtvrtek. Vítěz celé soutěže bude znám v polovině měsíce března roku 2012.
Pro hráče Barexu začala sezóna v polovině měsíce května soustředěním v malebné krajině Hostýnských vrchů. V Rajnochovicích byla
připravena třídenní zátěžová zkouška, která se skládala z jízdy na horském kole v terénu, běhu a posilovacích cviků. V červnu Barex zavítal
poprvé na ledovou plochu do Brna k přípravným zápasům proti celku
z Nezamyslic. Zatím se jednalo jen o přípravu a mužstvo se teprve sehrávalo. V průběhu léta přišly i tři posily, které by měly doplnit současné mužstvo a stabilizovat kádr.
V srpnu se mužstvo sešlo na prvním výraznějším přátelském utkáni
proti celku z Dřevohostic v přerovské aréně. V polovině srpna byla
již připravena ledová plocha v Kroměříži a veškeré dění se přesunulo

do místní arény. Ve dvou dalších přípravných zápasech se naši borci
utkali s UDH Panthers, kteří ještě minulou sezónu pravidelně nastupovali v KHL.
Od září Barex pravidelně trénuje dvakrát až třikrát týdně na ledě.
Cílem Barexu pro letošní sezónu je postup do skupiny play-off mezi šest
nejlepších celků, udržet pospolu dobrou partu lidí a mít radost z hokeje.
– Libor Halás, vedoucí týmu –

Hraďáci na dračích lodích v roce 2011
V letošním roce se naše parta nadšenců opět zúčastnila veřejného závodu
dračích lodí v Kojetíně. Název jsme nezměnili, Hraďáci zůstali. Opět jsme
sestavili družstvo dvaadvaceti sportuchtivých lidí.
Přihlásili jsme se do 5. ročníku festivalu dračích lodí „DRAČÍ MORAVA
– DRACI NA HANÉ“, kategorie FUN, naplánovaného na 20. a 21. srpna
2011 v Kojetíně. Náš amatérský tým rozšířili noví sportovci, kterým se pádlo
i nádherná dračí loď velmi zalíbily. Na srpnové závody dračích lodí jsme
si oblékli krásná nová trička. Barevně jsme je rozlišili. Mužská část měla
dresy modré s bílým nápisem HRAĎÁCI a s červeným drakem na zádech.
Vpředu v horní, dobře viditelné části, se vytisklo bílé cimbuří s drakem.
Na jasně červených tričkách žen se objevil místo červeného modrý drak,
jinak bylo vše stejné. Odlišnost našeho oblečení měla mít původně svůj
účel. Chtěli jsme sestavit samostatnou ženskou posádku. To se bohužel
letos nepodařilo, ale příští rok určitě vše napravíme.
V sobotu 20. srpna jsme se probudili do krásného letního slunečného
dne. Se sportovním nadšením jsme přijeli do kojetínské loděnice. Usedli
jsme do dračí lodě a s chutí jsme začali závodit ve třech rozplavbách na 200
m. Stejně jako minulý rok jsme si nenechali ujít soutěž na jeden tisíc metrů!
Startovalo se s rozestupy 15 vteřin. Naše loď jela poslední v rozjížďce. Měli
jsme docela maličkou smůlu, závodníci před námi nezvládli zatáčku. Určitě
se nechtěli přiblížit tak blízko břehu. Zdrželi nás, a tak se naše dráha protáhla
o několik nechtěných vteřin. Ale i taková událost patří ke sportu. Z tohoto
důvodu jsme ji brali s patřičným nadhledem. V nedělní ráno 21. srpna byla
opět pádla Hraďáků ponořena do řeky Moravy a s velkým odhodláním
závodila o co nejlepší umístění nejen v naší kategorii, ale i v celkovém

pořadí. Hraďáci obsadili v konečném pořadí 14. místo v kategorii FUN
a 26. místo v absolutním pořadí. V rozjížďce na 1 km jsme skončili třináctí.
Umístění pro nás nakonec nebylo tím nejdůležitějším z našeho zápolení. Naopak dobrá pohoda a nadšení všech členů posádky, kteří prožili
v dobré sportovní náladě příjemnou sobotu a neděli, se staly tím „pravým
ořechovým“. Doufáme, že naše letošní závodění na dračích lodích nebylo
poslední, ale naopak v dobrém sportu budeme pokračovat i příští rok.
– Hraďáci –
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Farníci opět po roce na kolech
Motto: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným
Také v letošním roce uspořádali farníci
z Chropyně, Břestu a Žalkovic už tradiční výlet
na kolech. Letos jejich cesta vedla na Valašsko,
do rodiště současného p. faráře Jiřího Putaly
– do městečka Hovězí, odkud se vyráželo
na celodenní výlety. Jak už jsem uvedl v první
větě, počasí letos hodně ovlivnilo naše plány
a celá akce se musela o jeden den zkrátit.
První den jsme vyrazili z Chropyně do Břestu, kde jsme se zúčastnili mše sv., a poté naše
cesta pokračovala přes Fryšták, Slušovice,
Vizovice, Valašskou Polanku až do Hovězí,
kde jsme se ubytovali na místní faře. Už při
této první etapě našeho putování jsme řádně
zmokli, na cestě ze Slušovic. Ubytování jsme
měli na vynikající úrovni a velmi dobrá komunikace byla i s místním p. farářem.
Druhý den následovala asi nejtěžší část
našeho putování, na poutní místo Turzovka,
ve Slovenských Kysucách. Po překonání hřebene Javorníků, asi 800 m. n. m., jsme sjeli
do Makova a pokračovali k Turzovce. Zde
jsme nechali kola, jen ti nejzdatnější vyjeli
až nahoru, my starší jsme absolvovali cestu k místu zjevení Panny Marie pěšky. Na poutním místě nás ovšem opět zastihlo velmi špatné počasí.
Zachránil nás místní p. farář, který nás odvezl
autem na místo uložení našich kol. Hřeben Javorníků jsme zvládli všichni v pořádku, ale další
cesta z Velkých Karlovic až do Hovězí opět
probíhala v dost silném dešti. Příští den jsme
se měli přesunout přes Soláň do Rožnova p. R.,

ale poněvadž počasí bylo špatné, předpovědi zlé, tak jsme se dohodli, že zůstaneme
na místě, uděláme si výlet do Vsetína a v pátek se vydáme na cestu domů. V Rožnově
jsme měli v plánu navštívit Radhošť, ale počasí
rozhodlo za nás, viditelnost by byla nulová.
Proto jsme navštívili Vsetín, zámek, kostel
a projeli se po cyklostezce Bečva. Byl to pro
nás odpočinkový den.
Poslední den jsme se vydali na cestu domů.
Čekalo nás asi 100 km po cyklostezce Bečva.
Přes Vsetín, Valašské Meziříčí, Teplice n. B.,
Hranice, Týn n. B. a Přerov až do Chropyně.
Druhá skupina jela ze Vsetína přes Troják
a Tesák, trošku těžší, ale kratší variantou. Kromě toho, že jsme opět dvakrát řádně zmokli,
cesta probíhala v pohodě a domů jsme přijeli
všichni v pořádku.
Přes všechny peripetie s počasím byl i letošní výlet na kolech plný hodnotných zážitků,
přinesl řadu nových kontaktů a poznání. Chtěl
bych tímto poděkovat p. faráři Jiřímu Putalovi
za zajištění velmi hezkého ubytování a všem
účastníkům za odvahu, toleranci při náročném
putování za krásami naší vlasti a po vzácných
poutních místech.
– Mgr. Květoslav Machalík –

Soukromá inzerce

Hledáme pracovníka

CUKRÁŘSKÁ VÝROBNA

Prodám
 DB 3+1, 66 m2 v Chropyni, zateplený
dům, plastová okna, žaluzie, síťky,
lodžie, internet, po částečné rekonstrukci. Tel.: 732 451 800

na CNC profilovou brusku.
Znalost samostatného
programování
na PC-Autocad.

MASARYKOVA 155, CHROPYNĚ

 byt 2+1 v OV v Chropyni. Tel.: 776
069 242

Kontakt: 573 301 360,
info@vydona.cz
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Letní příprava chropyňských gymnastek
Konec závodní sezony
2010/2011 pro gymnastky neznamenal přerušení veškerého
pohybu, naopak. Předposlední
červnový víkend zahájila starší
děvčata svou letní přípravu v italském Cesenaticu, kde v perfektně vybavené tělocvičně měla
podmínky, o kterých se jim může
jen zdát. Děvčata poznala, jak
„jednoduché“ je natrénovat obtížné prvky, když jsou k tomu
správné podmínky. Vyvrcholením
soustředění byl mezinárodní závod trojic, kde družstvo do 16 let
vyhrálo a tým nad 16 let obsadil
2. místo.
Na začátku července se hrstka
statečných vydala na Soboňky.
Jedinečný gymnastický stanový
tábor specifický cvičením v přírodě u přilehlého rybníka sloužil
k odpočinku na čerstvém vzduchu

mezi gymnasty a gymnastkami
z celé republiky.
Od prvních srpnových dnů
započala opět příprava v chropyňské tělocvičně a vše „vyvrcholilo“ soustředěním v gymnastické hale v Prostějově. Tohoto soustředění se zúčastnily
téměř všechny gymnastky, které
hlavně využívaly molitanovou
jámu pro zlepšení svých kvalit.
Náročný tréninkový zápřah
kompenzoval každodenní večerní program i návštěva koupaliště.
Děkujeme městu Chropyně
za výraznou pomoc při účasti
na gymnastickém kempu v Cesenaticu. I přes to, že děvčata
v evropském juniorském poháru
vybojovala na tento pobyt 30%
slevu, bez finanční podpory
sponzorů by se soustředění stěží
uskutečnilo.
– BK –

na společné fotografii ze soustředění v Prostějově v růžovém zleva shora:
Barbora Kovaříková, Erika Mlčochová, Magdaléna Zavadilová, Kateřina
Maradová, Kristýna Rusinová, Michaela Zavadilová, Gabriela Řezníčková,
Andrea Ondrušková, Tereza Václavíčková, Leontýna Kubošová, Vanesa
Klásková, Veronika Opelíková, Amálie Koblihová, Lucie Vymazalová,
Vendula Mačudová, Karolína Modlitbová, Kateřina Žatecká, Ondřejka
Spáčilová, Katka Němečková, Markéta Horáková, Zuzana Žatecká, Adéla
Vaculíková, Andrea Rusinová, Dominika Křižanová, Runa Koblihová
reklama

Studio zdraví a regenerace Vás zve na kompletní
biologickou analýzu těla za 199 Kč
Akce trvá do konce listopadu 2011
Zpracujeme kompletní analýzu těla:
• váha a rozložení těl. tuku a svalové hmoty
• metabolický věk a stáří orgánů
• podíl tuku v dutině břišní
• obsah vody v těle
• zavápnění kostí

nabízíme poradenství
v oblasti:
• tvarování postavy
• regulace váhy
• zdravá výživa
• techniky cvičení

adresa: Riegrovo náměstí 193/32 Kroměříž
Objednávejte na: 777 573 664
nebo studiozdar.km@gmail.com
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Nohejbalový turnaj „O pohár ředitele SMM Chropyně“
V sobotu 13. srpna 2011 se v areálu firmy Technosoft uskutečnil již
3. ročník nohejbalového turnaje trojic „O pohár ředitele SMM Chropyně“, který je již tradičně zpestřením letního období pro vyznavače
tohoto sportu nejen z Chropyně, ale i blízkého okolí.
Tentokrát se zúčastnilo 12 smíšených družstev, která si to nejprve rozdala ve dvou skupinách po šesti systémem každý s každým.
Po dramatických a nervy drásajících bojích v jednotlivých skupinách
se do finále po zásluze probojovala družstva ve složení Petra Polášková,
Vojtěch Štolfa a Martin Menšík proti družstvu Věrka, Vlastika a Radka
Zapletalových, doplněného Davidem Dobrým. Finále skončilo těsným
vítězstvím družstva Petry Poláškové v poměru 2:1 na sety. Na třetím
místě skončilo velké překvapení turnaje – družstvo ve složení Jarda
Rozsypal, Petr Navrátil a Martin Schmied.
Všechna zúčastněná družstva si odnesla hodnotné ceny, které věnovali místní sponzoři – SMM Chropyně, Technosoft, Gastroma, Optik
– Janoušek, Stavoplast Hanák, Elektro Hrabal, restaurace pana Mihoka,
Vinotéka paní Jiříčkové, pan Zháněl – restaurace Racek, Horák – SaM
elektro, Fatra, a. s., a Myslivecké sdružení Chropyně.
O zdárný a bezproblémový průběh celého turnaje se starali členové
nohejbalového oddílu TJ Chropyně, v čele s hlavním rozhodčím panem
Kotasem, za což patří všem jmenovaným, sponzorům i organizátorům,
velké poděkování.
– VP –

Klub českých turistů
připravil i na měsíc říjen několik lákavých akcí:
8. října

Pochod slováckými vinohrady
Odjezd autobusu pro přihlášené účastníky v 7:00 od kavárny
Bianca

8. října

Podzimní Chřiby
pěší: 15, 25 km, cyklo: 60 km;
start: Napajedla, 8:00; cíl: tamtéž do 18:00; info: Ing. Jitka
Ingrová, tel.: 732 827 726

15. října

Hradišťskými chodníčky
pěší: 7 km; start: Uherské
Hradiště, nákupní středisko
Dukla, 8:30–10:00; cíl: tamtéž
do 14:00, info: Eva Hanusová,
tel.: 773 908 282

22. října

V sobotu 15. října pořádá KČT a turistický oddíl Kamínek
spolu s přáteli turistiky večerní pohádkový pochod tajuplným lesem.
Začátek pochodu je v 18 hodin.
V sobotu 5. listopadu pořádá turistický oddíl Kamínek
spolu s KČT a přáteli turistiky večerní pochod s lampionky
„Za chropyňskou bludičkou“.
Začátek pochodu je v 18 hodin na Hanáckém náměstí.
Bližší informace na letáčcích a webových stránkách
www.kaminek-chropyne.jex.cz
reklama

Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
cíl: vrchol Malého Javorníku; trasa libovolná; kontrola
10:00–15:00
Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
cíl: Javorníček, na vrcholu
u kapličky; trasa libovolná;
kontrola 10:00–15:00

18. září

Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
cíl: vrchol Vysoké; trasa libovolná; kontrola 10:00–15:00
Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
cíl: vrchol Kotlové; trasa libovolná; kontrola 10:00–15:00

Podrobnější informace najdete ve vývěsní
skříňce u prodejny Albert.
Pěkné podzimní výlety přeje
– Jar. Pospíšilová –
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Titanmen Ječmínek 2011
Titanmen Ječmínek 2011 je název pro triatlonový závod, který
se konal již podruhé v našem městě. Závod má prověřit sportovní
všestrannost jednotlivých závodníků při třech různých sportovních
disciplínách. V letošním druhém ročníku Titanmena připravili organizátoři pro závodníky obdobnou trať, jako byla v minulém ročníku.
Do závodu se přihlásilo celkem třináct účastníků z Chropyně, Skaštic
a Kroměříže, na které čekalo 200 m plavání, 32 km v sedle jízdního kola
a 3 km běhu. Závodilo se ve dvou kategoriích, a to do 50 a nad 50 let.
Začátek závodu byl naplánován na městském koupališti v Chropyni, kde závod odstartoval plaveckou částí. Letošní léto mnoho
slunečních paprsků nepřineslo, ale oproti loňskému roku byla voda
podstatně teplejší. V 8:00 byl hromadným startem závod zahájen
a závodníci začali odkrajovat první vteřiny ze závodu. Technika plavání nebyla pořadateli stanovena, a tak bylo vidět v bazénu mnoho
různých stylů. Nejlépe si s vodou poradil Pavel Kulhan, který vybíhal
z bazénu v čase 04:38. Jen o 26 vteřin pozadu zůstal Jan Moravský
a o dalších 22 vteřin zaostal Zdeněk Křižan. Z bazénu se vybíhalo
Hromadný start v plavecké části
V kategorii nad 50 let dokázal Milan Netopil absolvovat celý
závod pod dvě hodiny a časem 1:58:59 získal zlato. Druhý doběhl
Zdeněk Koláček, který jen lehce překročil hranici dvou hodin,
a to v čase 2:00:45
Závěrečný ceremoniál s vyhlášením výsledků proběhl za účasti
četného publika, ať už z řad rodinných příslušníku nebo fanoušků
tohoto sportovního odvětví.
Poděkování patří všem sportovcům, kteří se nebáli a odhodlali
se do závodu přihlásit, ale také pořadatelům, sponzorům a vůbec
všem, kteří se podíleli na organizaci celého závodu.

Celkové pořadí Titanmen 2011
1.
2.
3.
4.
5.
V jednom místě závodu se křížili jezdci s běžci

místo Zdeněk Křižan
místo Pavel Kulhan
místo Libor Halás
místo Marián Jurčík
místo Libor Bláha

1:42:16
1:43:17
1:52:02
1:53:08
1:55:03
– www.hokejchropyne.cz –

do depa, kde se závodníci převlekli do dresů a vyjížděli na cyklistickou
část závodu.
Oproti loňskému roku byla zakázána silniční kola a na trať mohla
odstartovat jen trekingová a horská kola. Trať zůstala stejná z prvního
ročníku a vedla přes kojetínský les, Včelín až k lobodickému mostu,
kde byla pořadateli umístěna občerstvovací stanice. Dále pokračovali
závodníci přes les do Záříčí a odtud po státní cestě zpět do Chropyně.
Cyklistická část je při triatlonu považovaná za nejsilnější a dá se v ní získat mnoho drahocenných vteřin. Toho si většina závodníku byla
vědoma, a tak se místy doslova spurtovalo. Cyklistickou část zvládl
nejrychleji Libor Halás, když 32 km ujel za 31:58, čímž se dotáhl
na Zdeňka Křižana, kterému patřilo před závěrečným během průběžné první místo.
Běžecká část začínala na rybářské chatě a vedla podél rybníku
Hejtman, kolem bývalých lázní přes náměstí Svobody, Masarykovou
ulicí a podél slepého rameny Bečvy mířili závodníci do cíle. Jako první
vybíhal Zdeněk Křižan následován Liborem Halásem a Pavlem Kulhanem. V běžecké části se nakonec rozhodlo o vítězi celého Tittanmena.
Horký favorit a loňský vítěz zbloudil z tratě a sám si nevědomky přidal
nějaký ten kilometr navíc, čehož dokázal dokonale využít Zdeněk
Křižan a v čase 1:42:16 se stal vítězem II. ročníku Titanmena Ječmínek
2011. V cílové pásce na rybářské chatě dobíhal za výrazné podpory
diváckého publika zcela vyčerpán, ale nesmírně šťastný. Pro stříbrnou
medaili si doběhl Pavel Kulhan, který ztratil na vítěze 61 sekund. Třetí
místo nakonec obsadil Libor Halás v čase 1:52:02.
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1. ročník Poháru krále Ječmínka
v NH vyhrála domácí Chropyně
V neděli 21. srpna se v chropyňském sportovním areálu uskutečnil
první ročník turnaje mladších žáků
v národní házené pod názvem Pohár
krále Ječmínka. Celého klání se zúčastnila čtyři družstva, která v parném, pro toto léto nezvyklém, počasí sváděla různě vyrovnaná utkání.
Turnaj zahájilo domácí družstvo
TJ Chropyně proti TJ Sokolu Osek
nad Bečvou. Domácí tým celkem
jednoznačně porazil tohoto soupeře
11:4. Ve svém druhém utkání pak
domácí podcenili soupeře z TJ Staré
Vsi nad Ondřejnicí a pouze remizovali 2:2. V posledním utkání pak
domácí celkem jednoznačně porazili
1.NH Brno 14:7. Tyto výsledky zajistily družstvu mladších žáků celkově
první místo s 5 body a skore 27:13.
Na druhém místě se umístilo družstvo
1.NH Brno (4 b, 21:23), na třetím
TJ Sokol Osek n. B. (2 b, 14:21), čtvr-

tá pak TJ Stará Ves n. O. (1 b, 7:12).
V individuálním oceňování získal
cenu brankář družstva Chropyně
Dominik Kroupa jako nejlepší hráč
turnaje. Další výsledky turnaje: BrnoOsek n. B. 7:5, Brno-Stará Ves n. O.
5:4, Stará Ves n. O. – Osek n. B. 1:5.
Po turnaji se uskutečnilo ještě
přípravné utkání družstva starších žáků Chropyně s týmem
1.NH Brno. V obnovené premiéře
(po 3 letech) tohoto družstva, složeného převážně z mladších žáků,
se sehrálo utkání, které skončilo
výsledkem 3:16 pro Brno.
Turnaj zcela naplnil očekávání
kladená na přípravný turnaj před zahájením podzimní části mistrovských
soutěží a nabídl poměrně slušnou
podívanou na výkony nejmenších
házenkářů. Nyní se jen můžeme těšit
na start sezony a další minimálně
stejně úspěšný ročník turnaje.– PJ –

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci srpnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 16,3 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 26,9 °C,
- celkové množství srážek bylo 89,2 mm/m2,
- v 11 dnech dosáhla maximální denní teplota
více než 30 °C, ve třech dnech dosáhla hodnoty 34 °C.
– redakce –

1. září trochu jinak
Každý první čtvrtek v měsíci
se v klubovně Centra pro seniory Zachar v Kroměříži setkávají
učitelé – senioři z města a okolí.
Je mezi nimi i řada učitelek
z Chropyně.
V září t. r. však tomu bylo
jinak – členové Klubu učitelů – seniorů se rozhodli přijet
do Chropyně. Lákala je celosezónní výstava v prostorách
chropyňského zámku, kterou
připravilo Muzeum Kroměřížska
spolu s Národním památkovým
ústavem Brno nazvaná „Svět
dětí na šlechtických sídlech“.
Ve čtvrtek 1. září 2011 byly
učitelky z Kroměříže, Morkovic
a Jarohněvic přivítány svými
kolegyněmi v Chropyni. V zámku si prohlédly výstavu o dětství malých aristokratů, která
představuje 200 předmětů,
zapůjčených ze sbírek moravských hradů a zámků (Lednice,
Valtice, Lysice, Vranov nad Dyjí
aj.). Celou expozicí je provedla
samotná kurátorka výstavy Mgr.
Markéta Mercová, Dr. Poté

Turnaj o pohár starostky města
Oddíl národní házené Chropyně pořádal II. ročník letního přípravného turnaje žen – O pohár starostky města Chropyně. Třetí
srpnovou sobotu se k nám sjely týmy z jihomoravské oblasti Sokol
Vracov a KNH Moravská Slávia Brno, ze severomoravské oblasti Sokol
Svinov, domácí TJ Chropyně a jedno prvoligové družstvo TJ Sokol
Rokytnice u Přerova. K pěkné hře přispělo i slunečné počasí, které
jsme si celé prázdniny přáli.
A jak dopadlo domácí družstvo? Po prvních dvou vyhraných zápasech (Chropyně – Svinov 9:7, Chropyně – Moravská Slávia Brno 14:12)
si pomýšlelo na výhru celého turnaje, bohužel při zranění nejlepší útočnice Pavly Jurtíkové tyto naděje klesly. Domácímu družstvu se už jen
podařilo uhrát dvě remízy s Vracovem 9:9 a s vítězem turnaje Rokytnicí
5:5. Druhé místo, které domácí družstvo obsadilo, bylo zasloužené.
Vedoucí a trenéři jednotlivých družstev také vyhodnocovali nejlepší
hráčky turnaje. Nejlepší brankařkou se stala Mária Zelezníková z Ostravy Svinova, jako nejlepší obránkyni vyhodnotili Martinu Přikrylovou
z Rokytnice a jednoznačně nejlepší útočnicí, i když turnaj nedohrála,
se stala Pavla Jurtíková z Chropyně. A jak už z názvu turnaje vyplývá,
ceny předala a hráčům poděkovala za pěkné výkony starostka města
Chropyně paní Ing. Věra Sigmundová.
Těšíme se na další ročník a doufáme, že náš putovní pohár neodputuje do Rokytnice.
– PJ –
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se jich ujala průvodkyně paní
Jana Uhlířová a mohly tak obdivovat historické sály zámku,
zejména Rytířský a Ječmínkův.
Se zájmem si prohlédly i místnosti, v nichž jsou nastíněny dějiny
města Chropyně (zemědělství,
rybnikářství a lidová kultura).
Výstava i zámecké interiéry se všem líbily. A protože
k pěknému výletu patří i malé
občerstvení, zašli hosté do naší
kavárny Bianca, kde si u kafíčka
a zákusků mohli sdělovat své
dojmy.
Paní učitelky odjížděly se spokojeným úsměvem a tak věříme, že se jim v Chropyni líbilo.
Bylo to zdařilé setkání.
Děkujeme Dr. Mercové
a paní Uhlířové za čas, který
jim věnovaly, a zejména za zajímavý výklad. Obdiv náleží
i autorce scénáře Mgr. Martě
Sedlákové. A konečně velký
dík paní učitelce Marii Bartákové z Chropyně, která byla
duší celé akce.
– Jiřina Mrázová –

Zpravodaj města Chropyně

II. hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná
Město Chropyně uspořádalo dne
15. září 2011 novou veřejnou akci
většího rozsahu, tentokrát zaměřenou na starší generaci. Stalo se organizátorem II. her seniorů 2011 Mikroregionu Jižní Haná. Této akce
se zúčastnily všechny obce tohoto
svazku – Chropyně, Hulín, Kvasice,
Tlumačov. V loňském roce se tyto
hry poprvé konaly ve městě Hulíně,
letošní štafetu pořádající obce převzalo město Chropyně. Místem konání byly nově zrekonstruované
prostory sportovního areálu. Počasí
se i přes nepříjemnou ranní mlhu také
umoudřilo. Celý program sestavil
přípravný výbor složený ze zástupců
měst a obcí Mikroregionu Jižní Haná.
Za každou obec soutěžila dvě pětičlenná smíšená družstva. V jednotlivých 8 disciplínách museli soutěžící
prokázat nejen sportovní zdatnost,
ale také zručnost a pohotovost.
Nej-lepších výsledků dosáhlo soutěžní družstvo Chropyně I. ve složení
Řezáč Josef, Zmeškalová Marie, Součková Danuše, Kajanovičová Jarmila
a Nováková Eva, které získalo celkem
51 bodů, čímž se umístilo na 1. místě.
Družstvo Chropyně II. ve složení
Hýbner Miroslav, Hýbnerová Emílie,
Bajgarová Marie, Traxmandlová Ludmila a Staňková Ludmila se s počtem 44 bodů umístilo na pěkném
5. místě. Je nutné ale podotknou,
že všechna zúčastněná družstva
předvedla v jednotlivých soutěžních
disciplínách velmi kvalitní výkony,
za které by se nemusela stydět ani
mladší generace. Každá obec si také
připravila pro zpestření kulturní program. Město Chropyně – vystoupení
žen s padákem a hudební program
soukromé ZUŠ D- MUSIC, město
Hulín – vystoupení mažoretkového
souboru „Kontrasty“, obec Kvasice –
děti ZŠ se švihadly a hranou scénkou,
obec Tlumačov - hudební skupina
„Návraty“. Po vyhlášení výsledků
se rozproudila volná zábava – tanec
a zpěv. Cílem této akce bylo hlavně
se dobře pobavit a zapomenout
na všední starosti. Věřím, že všichni,
kteří se této akce zúčastnili, nelitují
a už se těší na další již III. hry seniorů
2012, které se budou tentokrát konat v Kvasicích. Na závěr bych chtěla
poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na jejich
uspořádání.
– za přípravný výbor
Bc. Horáková Lenka –
vedoucí OSV –

více foto na
www.muchropyne.cz
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V měsíci srpnu se do Chropyně přistěhovalo 9 osob, 25 občanů se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 7 osob, narodily
se 3 děti a zemřeli 2 občané.
Uzavření manželství
Jiří Spáčil, Chropyně – Veronika Černá, Chropyně
Bohumil Batěk, Chropyně – Monika Stašová, Chropyně
Norbert Vrábel, Záříčí – Veronika Stašová, Chropyně

VZPOMÍNÁME

CHROPYNĚ

Společenská kronika
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 6. října 2011 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí naší milované
Jany Ivančicové.

V září oslavila krásné životní jubileum moje
manželka, naše maminka a babička paní
Miluše Rosecká.
Milá maminko, posíláme Ti v blahopřání spoustu
malých kytiček, každá z nich ať přinese Ti jedno
z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, radost,
klid a hodně lásky. Ať máš vždycky mladé srdce,
hodně přátel, žádné vrásky. To Ti z celého srdce
přejí a za Tvou lásku Ti děkují manžel František,
dcera Kateřina s manželem Ľubošem a malým
Lukáškem a syn Jiří s manželkou Kateřinou.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se dne
19. srpna 2011 přišli naposledy rozloučit
s panem
Josefem Motalíkem,
a za osobní i písemná vyjádření soustrasti.
Manželka a dcery.

Stopy v písku na břehu moře smyje příliv.
To ale neznamená, že jsme tudy nikdy neprošli.
Stopy v srdci navždy zůstanou.
Dne 10. srpna 2011 jsme si připomněli
4. smutné výročí úmrtí
Eduarda Kelnara.
S láskou a smutkem syn Edward, rodiče František
a Marie, sestra Markéta s rodinou, bratr Petr
a celé příbuzenstvo.
Dne 2. září jsme si připomenuli 1. výročí úmrtí
naší maminky, tety a babičky paní
Julie Smolkové.
S láskou vzpomínají synové Jan a Roman
s rodinou.

VZPOMÍNÁME

Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, životního optimismu a ještě
mnoho let mezi námi kamarády. Blahopřejí kamarádky.

VZPOMÍNÁME

Zdeňka Smékalová.

VZPOMÍNÁME

Významného životního jubilea se dožívá v měsíci září paní učitelka

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNÁME

ROZLOUČENÍ

BLAHOPŘÁNÍ

BLAHOPŘÁNÍ

„Přítel je dar, který si dáváš sám sobě.“ E. Bronte

VZPOMÍNÁME

Vzpomínají rodiče, sestra, bratr a ostatní příbuzenstvo.
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Dne 12. října 2011 uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše maminka a babička
Marie Horáková.
Na její dobré a laskavé srdce vzpomínají dcera Dana s rodinou a synové Vlastimil a Josef
s rodinami.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 13. října 2011 uplynou 2 roky od chvíle,
co nás navždy opustila naše maminka paní
Jindřiška Kalmanová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Vzpomínají
manžel a dcery s rodinami.

Dne 21. října 2011 by oslavil své 75. narozeniny pan
Jan Ivan Šarík
a dne 7. listopadu tomu bude 5 roků, co jsme
se s ním rozloučili. Stále vzpomínají manželka
Zdena, dcera Ivana s manželem, vnučka Iveta
s manželem, vnuk Petr a pravnouček Prokůpek.

Čas neumí léčit bolestné rány,
pouze nás učí s nimi žít…
Dne 31. října 2011 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí našeho syna, bratra a strýce, pana
Václava Jurčíka.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Rodina.

Dne 31. října 2011 vzpomeneme 20. výročí úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka pana
Vladimíra Hradila.
Vzpomínají děti Miroslav, Anna, Vladimír a Svatopluk, vnoučata
a pravnoučata.

říjen 2011
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Město Chropyně nabízí k pronájmu
nebytové prostory vhodné k podnikání:

• nepřehlédněte • nepřehlédněte • nepřehlédněte •

Informace pro občany, bytové domy

• o velikosti 20 m2 v objektu čp. 39
na ulici Komenského,
• o velikosti 220 m2 v objektu čp. 39
na ulici Komenského,
• místnost o velikosti 53 m2
na náměstí Svobody čp. 55.

Deratizace města Chropyně
včetně části Plešovec na podzim 2011.
Městský úřad Chropyně, odbor výstavby a ŽP Vám tímto
oznamuje, že město Chropyně bude provádět speciální ochrannou deratizaci v termínu od 12. září do 12. října 2011.
Vyzýváme Vás, abyste zajistili běžnou ochrannou deratizaci
ve smyslu ustanovení § 57 zák. č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace získáte na Správě majetku města
Chropyně nebo na tel. čísle 573 355 323.

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
města je právě její komplexnost a důslednost. Doporučujeme
Vám proto tuto firmu kontaktovat a dohodnout se na provedení
deratizace Vašeho objektu ve stejném termínu.
– Martina Adámková, odbor VaŽP

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně listopad 2011 je 20. října 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, Mgr. Milan Bajgar.
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná.
Jazyková úprava: Jana Buksová.
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: T. Rozkošný, Ing. Jaroslav Kotula, archiv Zpravodaje, archivy orga-

nizací, na poslední straně zdroj internet

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 15. září 2011.
Uzávěrka příštího čísla: 20. října 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
Chropyně
12.10.

Osudy osmi žen z židovské komunity se střetávají
a mnohdy vrcholí právě tady, na místě, kde ženy mohou
odložit šátek z hlavy a věnovat se samy sobě, aby potom
mohly zpět ke svým mužům. Vstupné 60 kč
Kde: Sokolovna Kojetín, 20:00

Banánová velryba aneb…show Haliny Pawlowské

ZRUŠENO
Jak se krotí princezna
Pohádka Boženy Šimkové pro ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi.
Hraje Divadelní agentura Praha. Vstupné 30 Kč.
Kde: MKS Chropyně v 9:00

Chropyně
18.11.

koncert legendární skupiny OLYMPIC
Předprodej vstupenek zahájen 3. října. Vstupné 300 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 19:30

Olympypic

Chropyně
19.10.

Hulín
2.10.–8.10.

Hulínské kvarteto
Výstava hulínských výtvarníků. Mgr. Věra Bradová
tvoří šperky technikou tiffany, Monika Kopčilová
maluje na textil, pan Milan Brada se zabývá malováním
abstraktních obrazů akrylem a Jana Veselá bude vystavovat obrazy malované pastelem a temperou.
Kde: Kulturní klub Hulín, 9:00–12:00
a 14:00–16:00

Hulín
14.10.

Klubový večer
Koncert kapel: Bílá vdova, VSPH, Agnes Compadres,
My wave.
Kde: Kulturní klub Hulín, 20:00

Hulín
21.10.

Disco na KáKáči
Diskotéka pro mladé s DJ Tee a Tee
Kde: Kulturní klub Hulín, 20.00

Hulín
28.10.

T4 – All Stars Band
Koncert pražské kapely, která je v hudebních médiích
označována za „superskupinu“ a to jistě i díky tomu,
že většina členů kapely je považována za legendy
českého rocku.
Kde: Kulturní klub Hulín, 20:00

Kojetín
14.10.

Kojetín
19.10.

Světáci
Divadlo Háta Praha uvádí hudební komedii autorů
Vratislava Blažka, Zdeňka Podskalského, Evžena
Illína a Vlastimila Hály. Vstupné 180 Kč a 190 Kč
Kde: Sokolovna Kojetín, 19:30

Kojetín
21.10.

BAZAR – BLEŠÁK
Maminky, máte doma starší dětské letní i zimní oblečení, které je vašim dětem již malé, a nevíte, co s ním?
Ve vestibulu Sokolovny Kojetín (prodejní místo zdarma!) a můžete toto oblečení a další věci prodat ostatním maminkám!
Kde: Sokolovna Kojetín, 13:00

Kojetín
22.10.

BETHRAYER MEATFLY FEST
Zaběhnutý a prestižní hard n' heavy music festival.
Vstupné 150 Kč
Kde: Sokolovna Kojetín, 18:00

Kroměříž
10.10.

Dalibor Janda a skupina Prototyp
Trojnásobný zlatý slavík vyráží na své už v pořadí druhé
úspěšné podzimní TOUR!!! Doprovod mu bude dělat
již osvědčená skupina PROTOTYP a exkluzivní host.
Předprodej vstupenek v pokladně Domu kultury.
Vstupné 420 Kč a 390 Kč.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž
13.10.

Screamers
Travesti skupina Screamers s novým programem
"V PROUDU ČASU". Předprodej vstupenek v pokladně Domu kultury od středy 14. září od 10:00,
online rezervace od středy 14. září od 10:00 hod.
Vstupné Kč 280 Kč a 260 Kč.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž
3.11.

KAMIL STŘIHAVKA JESUS TOUR 2011
Český rockový "JEŽÍŠ" Kamil Střihavka se po premiéře
legendární opery Jesus Christ Superstar chystá se svou kapelou Leaders na tour, na které představí novinky
z nového alba. Předprodej vstupenek zahájen v pokladně Domu kultury. Vstupné 260 Kč.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Přerov
11.10.

Chudák Harpagon aneb Chudák já
Divadelní komedie. Na motivy J. P. Moliéra nastudovala
Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Dramatické
vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému všichni
ztrpčují život tím, že po něm něco chtějí. Zejména
peníze. A človíček nerad dává a nedá a nedá...
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov
24.10.

Moravěnka
Koncert brněnské Moravěnky, jedné z nejlepších
a nejžádanějších dechovek s Jiřím Helánem a Liborem
Pantůčkem.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov
8.11.

Sborovna
Nabídka Divadla Pavla Trávníčka. Sborovna je původní
česká komedie, která řeší problematiku učňovské
mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Sborovna
je nemilosrdnou mozaikou celé naší společnosti, která
nejen pobaví, ale také přinutí diváka zamyslet se,
v čem to vlastně žijeme.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

MIKVE
Uvádí divadelní spolek Kroměříž. „Muž žádá svými ústy,
kdežto žena žádá svým srdcem. Mikve - židovské
očistné lázně - jsou místem pro rozvíjení osmi příběhů.
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