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Vážení spoluobčané, 
nedá se nic dělat, čas nezadržitelně 

letí a už tu zase máme léto. Děti se těší 
na konec školního roku, ale i my dospělí 
se už nemůžeme dočkat zasloužené do-
volené. Proč si nedopřát třeba pár hez-
kých chvil strávených u vody. Vždyť sta-
čí udělat jen několik kroků a jste na na-
šem velmi pěkně zrekonstruovaném kou-
pališti, které vám každou sezonu nabí-
zí něco nového. 

V letošním roce máte možnost využít 
víceúčelové hřiště na tenis, volejbal, no-
hejbal aj. přímo v areálu koupaliště. Jistě 
vás potěší informace, že ceny vstupného 
zůstávají ve stejné výši jako v loňské sezo-
ně. Jako již tradičně Město Chropyně do-
tuje permanentku pro děti do 15 let s tr-
valým pobytem na území města Chropy-
ně a místní části Plešovec částkou 250 Kč.  

– Ing. Věra Sigmundová, 
místostarostka –

- Otázky pro zastupitele
- Svět dětí na šlechtických sídlech
- Je nám dobře pospolu
- Květinový den
- Velikonoční skautské kuřátko
- Jarní koncert
- Ječmínek na Slovensku
- SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně
- Our penfriend
- Ječmínkův běh ZŠ Chropyně
- Akce střediska Junáka Chropyně
- Roverská Ivančena 2011
- Zprávičky z Kamínku
- Májová gymnastika
- Florbal na ZŠ Chropyně
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Vážení a milí spoluobčané, 
při pohledu z okna radnice první 

pracovní den po ukončení letošních 
Hanáckých slavností našeho města jsem 
si uvědomil, jak je vše pomíjivé, jak čas 
plyne jako voda. 

Z areálu zámeckého parku zmizely 
všechny pozůstatky chropyňského kul-
turního svátku, jakým bezesporu hanácké 
slavnosti vždy byly, jsou a budou. Zámecký 
areál na nás znovu dýchá svým všedním kli-
dem a pohodou. S dvouletou pravidelnos-
tí se tu scházíme již od roku 1985. Stejně 
jako dříve, tak i letos od pátku do neděle 
proběhly oslavy věnované lidové kultuře 
našeho kraje, samozřejmě doplněné bo-
hatým doprovodným programem. Každý 
si tu mohl, podle mého názoru, vybrat 
podle své chuti a oblasti zájmu. 

Páteční program jsme zahájili s deš-
tivým nebem nad hlavou vystoupením 
cimbálové muziky Réva. Obohacením to-
hoto večera byla i Noc kostelů připravená 
římskokatolickou farnosti sv. Jiljí. 

Sobotní ráno, ač za uplakaného počasí, 
bylo zahájeno divácky velmi atraktivní 
„Jízdou krále Ječmínka“ ulicemi našeho 
města. V dalším programu, který probíhal 
v Městském kulturním středisku, jsme 
mohli obdivovat umění nejmladších ta-
nečníků a zpěváčků z Hané a Valašska. 
V odpoledních hodinách pak pokračoval 
hlavní program letošního ročníku s názvem 
„Z praménků řeka“ a my jsme zhlédli do-
spělé soubory lidových tanců a barevné 
bohatství krojů. Všichni příznivci a obdi-
vovatelé lidových písní a tanců si jistě přišli 

Poděkování sponzorům
Město Chropyně si touto cestou dovoluje poděkovat 

všem, kteří finančně přispěli na uspořádání XIV. Hanáckých 
slavností. Jsou to:

Fatra, a. s., Napajedla
BIOPAS, spol. s r. o., Kroměříž
HOCHTIEF CZ, a. s., Praha
CGM Czech, a. s., Říčany
Rovina, a. s., Hulín
Brenntag CR, s. r. o., Praha
Destra Co, spol. s r. o., Chropyně
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
Chropyňská strojírna, a. s.
SVITAP J. H. J., spol. s r. o., Svitavy
EKO Agrostav, a. s., Přerov
Rybářství Hulín
Energetika Chropyně, a. s.
Zlínský kraj
Advokátní kancelář Ritter a Šťastný, Olomouc
V okno, s. r. o., Skaštice
Myslivecké sdružení Chropyně
Ing. arch. Antonín Rybnikář
pan Robert Lučan
Ing. Josef Zháněl

Svou finanční podporu přislíbily také firmy:
NWT, a. s., Hulín
Energo IPT, s. r. o., Brno

Děkujeme.

na své, a mohli tak v klidu, ničím nerušeni, 
krásu lidového kulturního dědictví Hané 
lépe vychutnat. 

Celodenní program dechových hudeb 
na malé scéně před zámkem, stejně jako 
večerní „Hanácké rockfest“ jistě nezklamal 
nikoho, kdo přišel. 

 V neděli ráno počasí ukázalo zce-
la odlišnou, vlídnější tvář. Od rána sví-
tilo slunce a areál zámeckého parku byl 
postupně zaplňován nejen vámi diváky, 
ale i sportovci - účastníky cyklistických zá-
vodů, účastníky srazu Auto-moto veterán 
klubu s jejich miláčky. Pozvání přijali čle-
nové brněnského Harley-Davidson clubu 
se svými naleštěnými motocykly. Takže 
bylo opravdu na co se dívat. Neopakova-
telná byla projížďka historických vozidel 
a motocyklů H-D ulicemi města Chropy-
ně. I účast na odpoledním programu pro 
naše nejmladší diváky, který byl zakon-
čen kácením máje a vystoupením hudeb-
ní skupiny Narychlo, jen potvrdila zájem 
občanů o dění v našem městě. 

Co dodat závěrem? XIV. hanácké slav-
nosti v Chropyni jsou již minulostí. Zůsta-
nou zaznamenány na mnoha fotografiích 
i jako milé vzpomínky všech jejich účast-
níků na příjemně strávený májový víkend. 

Nezbývá nám, než se těšit na další, 
podobné setkání nás všech, které město 
Chropyně pro vás připravuje v rámci oslav 
750 let od první písemné zmínky o Chro-
pyni na den 3. září 2011. 

– Ing. Jaroslav Hloušek, starosta 
města Chropyně –
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foto HS: Tomáš Rozkošný, Jiří Remeš
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Z jednání rady města

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

Rada města na svých jednáních v období 
od 16. dubna 2011 do 15. května 2011 
mimo jiné:
• schválila snížení ceny pronájmu pódia obci 

Žalkovice za účelem vystoupení Micha-
la Davida v neděli dne 17. dubna 2011 
na 5.000 Kč bez DPH,

• schválila ukončení zhotovování tisko-
vých rozmnoženin děl v Městské knihovně 
v Chropyni a neschválila uzavření smlou-
vy mezi městem a společností DILIA, di-
vadelní, literární, audiovizuální agentura, 
o. s., jejímž předmětem je sjednání způso-
bu placení odměny dle ustanovení autor-
ského zákona,

• schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi měs-
tem Chropyně a firmou Synergio Group, 
s. r. o, jejímž předmětem je vytvoření in-
ternetové prezentace města Chropyně re-
gistrované na internetové doméně www.
muchropyne.cz za cenu 35.000 Kč bez DPH,

• schválila jako dodavatele veřejného „Za-
teplení objektu mateřská škola Tyršova – 
zpracování projektové dokumentace“ fir-
mu PIKAZ Kroměříž, spol. s r. o., za cenu 
144.000 Kč včetně DPH,

• schválila výši pronájmu pro školní rok 
2011/2012 pro neziskové organizace síd-
lící v budově Základní školy Chropyně, 
okres Kroměříž, p. o., na náměstí Svobody 
na 320 Kč/m2 za rok a cenu pronájmu ne-
bytových prostor v Základní škole Chropy-
ně, okres Kroměříž, p. o., od 1. září 2011 
pro Soukromou základní uměleckou ško-
lu D-MUSIC, s. r. o., a Základní umělec-
kou školu Kroměříž, p. o., ve výši 405 Kč 

na pracovišti J. Fučíka a 486 Kč na praco-
višti Komenského,

• vzala na vědomí informaci o odvodu vý-
těžku z provozu výherních hracích přístro-
jů umístěných na území města Chropyně 
za rok 2010 ve výši 193.721 Kč, výtěžek 
bude použit dle zákona o loteriích,

• vzala na vědomí rezignaci Ing. Radovana 
Macháčka na mandát člena zastupitelstva 
a nastoupení náhradníka pana Dalibora 
Kondlera,

• schválila znění zápisu do Kroniky města 
Chropyně za roky 2007 a 2009,

• schválila připojení města Chropyně k inicia-
tivě „ZA VYVĚŠOVÁNÍ MORAVSKÉ ZEM-
SKÉ VLAJKY“ spočívající ve vyvěšení tra-
diční moravské zemské vlajky vedle státní 
vlajky dne 5. července, který je jako Den 
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
státním svátkem,

• schválila uzavření mateřské školy Chropy-
ně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Tyršo-
va 570 Chropyně, v době od 18. červen-
ce 2011 do 12. srpna 2011,

• schválila výši úplaty za předškolní vzdě-
lávání v Mateřské škole Chropyně, okres 
Kroměříž, p. o., pro školní rok 2011/2012 
v základní měsíční výši 300 Kč.

– Ing. Jiří Rosecký –

Upozornění

Rybářské lístky
V souvis lost i  se změnou zákona 

č.  104/2011 Sb., kterým se mění celní zákon, 
byla provedena také změna zákona o rybářství 
(z. č. 99/2004 Sb.), a to konkrétně v § 13. 
Tato změna znamená, že s platností od 1. čer-
vence 2011 budou rybářské lístky vydávány 
na pověřených obcích, a to podle trvalého 
bydliště žadatele.  

Rybářské lísky budou na Městském úřadu 
v Chropyni, odboru výstavby a ŽP vydávány 
pro žadatele s trvalým pobytem v těchto ob-
cích: Chropyně, Plešovec, Kyselovice, Žalko-
vice a Záříčí. 

Ostatní ustanovení zákona (doklady, po-
platky aj.), která se vztahují k vydávání rybář-
ských lístků, zůstávají nezměněna. 

– M. Adámková –

Městský úřad v Kroměřiži, odbor 
dopravy, upozorňuje na částečnou 
uzavírku silnice II/432 a místní komuni-
kace v obci Hulín v termínu od 3. květ-
na 2011 do 3. prosince 2011. Důvo-
dem je oprava podjezdu pod železnič-
ní tratí spočívající v sanaci zdí a opra-
vě chodníků. Městský úřad v Kro-
měřiži, odbor dopravy, upozorňuje 
na částečnou uzavírku silnice II/432 
a místní komunikace v obci Hulín v ter-
mínu od 3. května 2011 do 3. prosince 
2011. Důvodem je oprava podjezdu pod 
železniční tratí spočívající v sanaci zdí 
a opravě chodníků.

srdečně vás zveme
na veřejné projednání 

návrhu protipovodňových 
opatření v místní části 

Plešovec,

které se uskuteční
 ve čtvrtek 16. června 2011 

od 18:00
v pohostinství v Plešovci.

Ing. Jaroslav Hloušek
starosta města

Ing. Věra Sigmundová
místostarostka města

Občerstvení 
zajištěno!!!

Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané,
město Chropyně ve spolupráci s Klubem 

důchodců a MO Svazu zdravotně postižených 
v Chropyni Vás srdečně zvou na

IX. setkání s občany města, 
které se uskuteční

v úterý 14. června 2011 od 16:00 
v Městském kulturním středisku v Chropyni.

Program:  
1. Beseda s vedením města nad problémy seniorů
2. Beseda s Policií ČR na téma bezpečnosti seniorů
3. Koncert dechové hudby Hanačka

Všichni jste srdečně 
zváni!!!

• nepřehlédněte • nepřehlédněte • nepřehlédněte • nepřehlédněte •
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Otázky pro zastupitele
Vážení čtenáři,

v tomto čísle Zpravodaje Vám zveřejňujeme odpovědi dalších pěti 
zastupitelů, zvolených na volební období 2010 až 2014, na následu-
jící otázky: 
1. V říjnu 2010 jste byl/a občany zvolen/a do Zastupitelstva měs-

ta 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?

Ing. Jaroslav Krejčíř 
3. Jako rodilý občan Chropyně si uvědomu-

ji přínosy a problémy spojené se životem v 
tomto v mém srdci natrvalo zakořeněném 
městě. Při rozhodování o nabídce možnosti 
kandidovat do Zastupitelstva města Chro-
pyně jsem neváhal ani chvíli, neboť případ-
né zvolení jsem chápal jako alespoň částeč-
nou možnost vrátit „rodnému městu“ vše 
pěkné, co mi život zde přinesl. V podzim-
ních volbách jsem nakonec byl hlasy Vás, 
občanů Chropyně, zvolen do ZM Chro-
pyně, čehož si neobyčejně vážím. Jsem si 
také vědom velké zodpovědnosti spojené s mým zvolením a za žád-
ných okolností nechci zklamat důvěru ve mně prostřednictvím Va-
šich hlasů vloženou. Jelikož mne část občanů s velkou pravděpodob-
ností neznala a nezná, mohu vás v obecné rovině ujistit, že mým cílem 
není jakkoliv narušovat vedením města, ať bude jakékoliv, předklá-
dané smysluplné aktivity přinášející prospěch občanům města Chro-
pyně. Jsem také otevřen všem názorům občanů, které přispějí či mo-
hou přispět k rozvoji města a zvýšení kvality života jeho obyvatel. Již 
na začátku volebního období jsem si vědom toho, že příznivé vnitř-
ní a z velké míry také vnější okolnosti, kterými bylo provázeno uply-
nulé volební období, se budou jen stěží opakovat. Pevně však věřím, 
že přes ne zcela optimální podmínky bude pokračovat rozvoj měs-
ta Chropyně, o němž bude moci kdokoliv z vás prohlásit, že jsem 
se o něj, byť případně i jen velmi malou měrou, odpovídající mému po-
stavení ve struktuře ZM Chropyně, osobně přičinil. Při práci pro rozvoj 
Chropyně hodlám dát všanc jak pracovní zkušenosti, získané dlouhole-
tým působením v průmyslové a následně vědecko-pedagogické sféře, 
tak poznatky získané díky aktivní činností v zájmové, neziskové sféře. 

1. Nyní již bez vzletných slov alespoň velmi stručně k několika málo 
konkrétním bodům. Jedním z důležitých bodů je, vzhledem k vý-
voji komunikačních technologií, zvýšení otevřenosti radnice, Za-
stupitelstva města a příspěvkových organizací směrem k obča-
nům jdoucí i nad rámec zákonných požadavků, neboť každý občan 
má právo zjistit všechny informace o chodu města nejen na tradič-
ních kontaktních místech v přesně vymezených časech, ale také 
kdykoliv z domova, a to i zpětně. Dalším bodem, přestože mohu 
být oprávněně nařčen z podjatosti, je revitalizace prostoru Paz-
derna, neboť dopravní infrastruktura zdaleka neodpovídá ani po-
žadavkům dvacátého, natož jednadvacátého století. Vzhledem 
k demografickým trendům považuji za mimořádně důležitou také 
problematiku dříve narozených spoluobčanů, kde je dle mého ná-
zoru, kromě podpory aktivního trávení času, společenským mini-
mem zavedení alternativního přivolání pomoci a rozšíření asistenč-
ních služeb v Domě s pečovatelskou službou. V centru pozornos-
ti bude i dokončení úprav sportovního areálu a jeho zpřístupně-
ní široké veřejnosti. Také není možné zapomenout na místní část 
Plešovec, kde stojí za snahu minimálně oprava ne zrovna přívěti-
vostí oplývající autobusové zastávky a umožnění přístupu na Spá-
lenou louku. Zmíněná předsevzetí jsou jen velmi malým vzorkem 
a je jich daleko více, například návrhy týkající se cestovního ruchu 
a zatraktivnění Chropyně z tohoto pohledu či optimalizace chodu 
městských organizací, ovšem to by zabralo prostor ostatním zastupi-

telům, což samozřejmě nechci. Nyní si také možná říkáte, proč zmi-
ňuji takzvaně „malá“ témata a nezmiňuji ve svých prioritách „velká“ 
témata, jako jsou protipovodňová opatření, revitalizace sídliště či ná-
městí, prodloužení cyklostezky, „lázně“ a podobně. Není to v žád-
ném případě proto, že bych na tato témata rezignoval a při jejich pro-
jednávání jen trpně přihlížel, ale uvědomuji si, že všechna jsou hojně 
zmiňována, přičemž jsou nad rámec možností zastupitelů, respektive 
rozpočtu města Chropyně. V těchto případech budu podporovat po-
kračování či zahájení aktivit spojených s jejich realizací, ale uvědomuji 
si zmíněná rozpočtová, ale i vnější omezení.

2. Pro naplnění nejen svých předsevzetí budu ochoten ve svém vol-
ném čase pracovat jako neuvolněný zastupitel ve výboru ZM Chro-
pyně, v případě nereálnosti této varianty pak aktivním přístupem 
k povinnostem zastupitele dávat podněty či návrhy vedoucí k do-
sažení vytyčených cílů. Mou snahou bude v co možná největší míře 
mé nejdůležitější návrhy či podněty doplnit o příslušné analýzy 
či koncepce realizace, tyto však odpovídající omezeným možnos-
tem neuvolněného zastupitele. V případě akceptování navržených 
opatření není z mé strany, bude-li zájem, vyloučena spolupráce 
na jejich realizaci, opět v rámci možností neuvolněného zastupi-
tele. Stejně tak v případě zájmu není z mé strany v žádném pří-
padě vyloučena možnost při spolupráci na realizaci všech opat-
ření zlepšujících kvalitu života obyvatel v naší rodné Chropyni.

Jaroslav Večeřa 
1. Jakožto místního podnikatele mne nejvíce 

trápí velká nezaměstnanost v našem regi-
onu, která je vysoko nad průměrem kro-
měřížského okresu, a s tím související malý 
počet pracovních příležitostí pro obča-
ny našeho města, kteří musí často dojíž-
dět za prací mimo město. S tím souvisí i 
nízká koupěschopnost obyvatelstva, a to 
ve všech oblastech – služby, obchod, níz-
ký zájem o kulturu, sport, volný čas apod. 
Proto budu především podporovat tako-
vé aktivity města, které budou přispívat 
k vytvoření nových pracovních příležitostí v našem městě, například 
co nejefektivnějším využitím průmyslové zóny v areálu Fatry. 

2. Osobně budu podporovat všechny aktivity a akce, které přispějí k vět-
šímu zviditelnění a propagaci města a přitáhnou k nám co nejvíce ná-
vštěvníků, turistů a hostů – Hanácké slavnosti, více sportovních příle-
žitostí, koupaliště, obnova lázeňství, další rozvoj cykloturistiky apod. 
Určitě by k tomu přispělo i znovuotevření galerie děl našeho rodá-
ka Emila Filly na chropyňském zámku. Je ovšem smutné, že ve měs-
tě s více než 5 tisíci obyvatel není pro návštěvníky jediná příležitost 
a možnost jakéhokoliv ubytování s možností přespání a stravování. 
Proto budu podporovat i takové aktivity, a to ať ze strany města nebo 
podnikatelské sféry, které budou tyto problémy řešit.

3. O tom, jak bude naše město v budoucnu vypadat, mají možnost rozho-
dovat všichni jeho občané. Vím, že je jednodušší kritizovat, že se něco 
nepodařilo, nebo udělalo špatně, anebo zdůvodňovat, že to nejde. 
Proto bych Vás chtěl vyzvat, abyste i vy svými názory a věcnými připo-
mínkami přispěli k jeho dalšímu rozkvětu. Jako zastupitel budu aktiv-
ně všechny Vaše dobré a konstruktivní připomínky a názory prosazo-
vat a přispívat k jejich realizaci pro blaho našeho města a jeho občanů.

Ing. Petr Večeřa
1. Provořadé jsou pro mne jako zastupitele především úkoly obsaže-

né ve schváleném Volebním programu ZM Chropyně na toto vo-
lební období, který je prioritním materiálem a který ukazuje směr, 
kam by se mělo město v letech 2010 – 2014 ubírat. Samozřejmě 
mě trochu mrzí, že na okraji zájmu zůstaly akce, které by si s ohledem 
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Otázky pro zastupitele
na svou historii a tradice určitě zaslou-
žily větší pozornosti – mám na mys-
li dluh vůči našemu rodáku světozná-
mému malíři Emilu Fillovi vybudová-
ním stálé expozice jeho děl na chropyň-
ském zámku a také obnovení lázeňství 
v našem městě. Samozřejmě, že to závisí 
od dotačních titulů, které bohužel na tyto 
oblasti nebyly doposud vypsány, ale ne-
mělo by se na ně zapomenout. Dále jako 
bývalého sportovce mne bude zajímat, 
jak dopadne dokončení transformace tě-
lovýchovy, včetně investic do rekonstrukce tribuny na fotbalovém 
stadionu, tělocvičny a případně výstavby nové víceúčelové haly pro 
kolektivní sporty. Samozřejmě i ostatní oblasti jsou neméně důleži-
té, zvláště nyní po rozsáhlém požáru v našem městě - hlavně oblast 
životního prostředí, bezpečnosti a zdraví občanů, což mohu jako za-
stupitel ovlivnit i tím, že budu proti jakémukoliv rozšiřování takových 
podnikatelských aktivit v našem městě, které by tyto oblasti mohly 
ohrožovat a život v našem městě znepříjemňovat. Jsem rád, že jsme 
se dostali do systému dodací na jednotlivé etapy regenerace sídliš-
tě, proto by bylo velmi špatné, kdybychom z jakéhokoliv důvodu z 
něho vypadli. Určitě velkou pozornost si zasluhuje projekt na rege-
neraci náměstí Svobody, včetně uličky Míru, kde se pohybuje nej-
větší počet lidí, a to nejen občanů, ale i návštěvníků našeho města.

2. Osobně budu podporovat a iniciovat všechny aktivity, které po-
vedou k většímu zviditelnění a propagaci našeho města a ke zkva-
litnění života ve zdravém, bezpečném a rozvíjejícím se městě pro 
všechny věkové kategorie. A z pozice ředitele SMM Chropyně, 
p.o. se budu s péčí dobrého hospodáře v rámci finančních možností 
co nejlépe starat o svěřený majetek, jako je především zeleň, komu-
nikace, koupaliště, sportovní areál, bytový fond apod. tak, aby bylo 
za strany občanů co nejméně stížností, a naopak aby se návštěvníci o 
našem městě vyjadřovali jen „v superlativách“ a s chválou a obdivem. 

3. Trochu mne mrzí současné chování některých zastupitelů, kteří 
se chovají „jako malé děti, kterým na pískovišti někdo sebere hrač-
ku“. Stávající „žabomyší války“ prezentované na stránkách regio-
nálního tisku vůbec ničemu nepomohou, nic nevyřeší, spíše nao-
pak. Vždyť není vůbec podstatné to, co, kdo a jak zajistil a jaké 
k tomu měl vytvořeny podmínky, ale sami občané nejlépe vidí, 
co se v poslední době vybudovalo, zorganizovalo a zajistilo a hlavně, 
jak to přispělo ke zkvalitnění jejich života v našem městě! Přede-
vším by měly Rada a Zastupitelstvo města fungovat jako jeden ce-
lek, kde všichni, napříč politickým spektrem, táhnou za jeden pro-
vaz. Jedině tak je možno dosáhnout splnění stanovených cílů ob-
sažených ve Volebním programu a podle toho nás budou také naši 
spoluobčané hodnotit. Přeji si, aby jejich hodnocení na konci vo-
lebního období bylo co nejlepší!

Ivan Juřena
1. Oblastí a úkolů, které mohou ulehčit 

a zkvalitnit život občanů města Chropy-
ně, je ve volebním programu nepřeber-
né množství. Každý z dnešních zastupite-
lů má odlišné povolání a řadu zkušenos-
tí z různých oblastí, což je přínosem pro 
objektivní posuzování řady předkláda-
ných dokumentů a návrhů a výběr pri-
orit z volebního programu. Jelikož sou-
časná ekonomická situace ve světě není 
dobrá a s výhledem do budoucnosti mů-
žeme naopak očekávat její zhoršení, pře-
devším pro pracující. Moje profese ved. pracovníka v průmyslu 
a zkušenosti mne orientují na následující tři oblasti:

a) zaměstnanost v regionu Chropyně (získávání nových subjektů pů-
sobících v prům. areálu Fatra, a. s.). Možnost financování volno-
časových aktivit obyvatel města ze sponzorských příspěvků. Dobrá 
kupní síla je zárukou rozvoje služeb a města.

b) vliv a působení průmyslu na životní prostředí města (znovuobnove-
ní činnosti spalovny s novou technologií spalování dle nových stan-
dardů EU s využitím odpadního tepla pro vytápění bytových domů 
s minimálním dopadem na životní prostředí)

c) bezpečnost (provedení opětovné analýzy možnosti zřízení měst-
ské policie na území města Chropyně a využitelnosti kamerové-
ho systému, jeho další rozšíření k lepší bezpečnosti obyvatelstva, 
ale i dopravy) 

 
2. Objektivním a aktivním přístupem z pozice zastupitele města na-

příč politickým spektrem. Posuzování stěžejních, klíčových věcí 
na základě ověřených, potvrzených informací z více zdrojů, které 
povedou k zkvalitnění života přizpůsobivých, řadových, slušných 
občanů Chropyně.

 
3. Vzkaz pro mladou generaci občanů města. Nastává doba, kdy do-

chází ke střídání stráží a mladá generace našeho města by měla pře-
brat většinovou zodpovědnost od starší generace, která nám bude 
nápomocna svou radou a zkušeností. Apeluji tímto na ty z mladší 
generace, kteří se ještě nezapojili do jakékoliv činnosti, která pod-
poruje rozvoj města, aby zvážili své jednání a možnosti jak přispět 
k realizaci stability a rozvoje jednotlivých oblastí města Chropyně. 
Bylo dobrým zvykem za to, co žádám a dostanu, i něco odvést, bo-
hužel to v dnešní době není moderní a pro větší část mladé gene-
race nepochopitelné, je to často stavěno do pozice „Chci“. Jelikož 
rozpočet města je v dnešní době nastaven bez výrazných rezerv, 
budou mou osobou podporovány pouze akce, nápady a projekty, 
do kterých vloží část iniciativy samotní občané a přinesou městu 
prospěch a užitek. 

Mgr. Milan Bajgar
V první řadě bych rád poděkoval obča-

nům Chropyně a Plešovce, kteří mě v říjno-
vých komunálních volbách zvolili do zastu-
pitelstva města Chropyně poměrně velkým 
počtem hlasů. Velmi si toho vážím.

1. Především ty, které povedou ke spoko-
jenosti obyvatel našeho města. Myslím 
si, že je zbytečné konkrétně jmenovat, 
co by se mělo postavit, dokončit, opra-
vit, zamítnout, schválit nebo neschvá-
lit. Vím, stejně jako většina občanů, 
že by se mělo pokračovat v regeneraci sídliště, v opravě chodníků, 
měly by se vybudovat protipovodňové zábrany, dokončit sporto-
viště, zvelebit náměstí a podobně. To vše je ale ovlivněno mnohý-
mi skutečnostmi. Jde především o finance, způsob realizace, dopad 
pro občany Chropyně a podobně. To, co dnes vidíme jako nejdů-
ležitější, se může pod vlivem nových událostí zdát jako druhořadé 
a nepodstatné. Proto si myslím, že konkrétní záležitosti a problémy 
je nejlepší řešit postupně, tak jak budou přicházet.

2. Do Zastupitelstva města Chropyně jsem kandidoval se záměrem 
aktivně se podílet na rozvoji našeho města. Z tohoto důvodu chci 
přinášet konstruktivní a především konkrétní návrhy řešení jednotli-
vých úkolů a problémů. Budu i nadále svědomitě a zodpovědně plnit 
funkci předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně.

3. Chci vás všechny ubezpečit, že budu vždy respektovat zdravé zá-
jmy občanů Chropyně a Plešovce. V našem městě se bude dobře 
žít a bydlet jen tehdy, budeme-li k sobě upřímní, budeme-li se re-
spektovat a snažit se najít společnou řeč.
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Svět dětí na šlechtických sídlech
je název nové celosezónní výsta-
vy, kterou v prostorách chropyň-
ského zámku připravilo Muzeum 
Kroměřížska spolu s Národním 
památkovým ústavem, ú. o. p. 
Brno. Výstava potrvá od 25. květ-
na do 25. září t. r. a otevřeno bude 
každý den mimo pondělí.

Na výstavě, která mapuje dět-
ství malých aristokratů, se před-
stavuje téměř 200 předmětů (ob-
razy, grafické listy, oblečení, hrač-
ky, školní potřeby, nábytek, osob-
ní věci) zapůjčených ze sbírek pře-
devším moravských zámků, hradů 
a muzeí (Státní zámek Lednice, 
SZ Valtice, SZ Lysice, Zámek Kunín, 
SZ Vranov nad Dyjí, Muzeum Pro-
stějovska, Muzeum Kroměřížska, 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 
a řada dalších).

Ze šlechtických rodů jsou za-
stoupeny např. rody Thun – Ho-
henstein, Schwarzenbergové, Sal-
mové, rod Kálnoky, Dubský, Pod-
statský, Sylva – Tarouca, Seré-
nyi a další.

Expozice začíná narozením dětí, 
vystaveny jsou křtící mísy (jedním 

z nejstarších předmětů je mosaz-
ná křestní mísa z 15. stol.), křest-
ní dary, křtící soupravičky nebo 
kolébka s erbem rodu Serényiů 
z roku 1726. V dalších místnostech 
jsou vystaveny hračky, a to jak stol-
ní a společenské hry, tak i mecha-
nické hračky, panenky, pokojíčky, 
stavebnice nebo porcelánové ná-
dobíčko. K vidění jsou i školní po-
třeby malých šlechticů nebo obrazy 
žáků zámecké školy v Kuníně. Na-
jdeme zde i kresby malých šlechti-
ců, knihy věnující se jejich výcho-
vě, osobní předměty (deníky, ná-
črtníky). V expozici je instalová-
na řada obrazů a grafických listů 
zobrazujících nejen portréty, ale 
i výjevy z dětských her nebo šlech-
tických interiérů.

Expozice je doplněna o dobo-
vý dětský nábytek (komoda, psa-
cí stůl, sáně, kolébky), ale třeba 
i o kávový servis s motivem dět-
ských her.

Kurátorkou výstavy je Dr. Mar-
kéta Mercová, autorkou scénáře 
Mgr. Marta Sedláková.

– redakce –
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Je nám dobře pospolu
Klub učitelů – seniorů pracuje v Kroměříži 

již přes 40 let. Zakladatelem byl v roce 1968 
učitel a spisovatel Jindřich Spáčil. Členy jsou 
učitelé všech typů škol z Kroměříže a široké-
ho okolí (Morkovice, Zborovice, Břest, Jaro-
hněvice, Chropyně aj.). Scházejí se pravidel-
ně jednou za měsíc v klubovně v Kroměří-
ži. O přípravu pestrého a zajímavého progra-
mu těchto besed se stará výbor klubu. Jsou 
to přednášky, filmy, koncerty, besedy s význam-
nými osobnostmi, autorská čtení, výstavky, zá-
bavné soutěže, vycházky, exkurze, zájezdy.

Z těch „přespolních“ v současné době tvo-
ří největší skupinu učitelky a vychovatelky 
z Chropyně – celkem jedenáct. Patří také k těm 
nejaktivnějším: přednášky s výstavkami ručních 
prací skupiny „Zručné babičky“ z Městského 
kulturního střediska Chropyně – Jaroslava Po-
spíšilová, autorská čtení z vlastní literární tvor-
by – Helena Sadyková, Jiřina Mrázová, organi-
zační práce – Marie Bartáková, Jana Tesařová, 
Jarmila Kajanovičová, přednes poezie a pró-
zy – Zdeňka Smékalová, Alena Iránková. Před-
sedkyní klubu je od roku 1998 Jiřina Mrázová.

Na tomto místě chci připomenout oběta-
vou a příkladnou práci pana učitele Antoní-

I my, chropyňští skauti ze Střediska „Krá-
le Ječmínka“, jsme se zúčastnili projektu Ve-
likonoční skautské kuřátko. 

Pokladničky jsou pěkně těžké a jen há-
dáme, kolik v nich může být peněz. Někdo 
přispěl pár korunami, druhý nám vysypal ce-
lou peněženku. Dostalo se nám také nejedné 
pochvaly za krásné výrobky. Důkazem toho, 
že letošní ročník byl velmi úspěšný, může být 
i to, že se nám podařilo prodat obrovské množ-
ství kuřátek v rekordním čase. A tak jsme posla-
li na konto „Pomozte dětem“ částku 5.434 Kč. 
Děkujeme všem za přispění.

– If (Iva Dolníčková) a Petr Caletka –

Květinový den
Jsem velmi zklamaná tím, jak proběhla 

v našem městě 11. května 2011 veřejná sbír-
ka v rámci akce „Český den proti rakovině“.

Svůj úmysl udělat dobrý skutek a přispět 
finanční částkou na tuto sbírku jsem bohužel 
nemohla uskutečnit.

Nevím, kolik mladých lidí bylo do této akce 
zapojeno, ale během dopoledne jsem projela 
na kole několikrát velkou část města – oko-
lí náměstí i sídliště, ale nikde jsem nepotkala 
ani jednu skupinku.

Po poledni jsem znovu vyrazila do ulic. 
Od známé jsem se dozvěděla, že před poled-
nem zastihla náhodou 2 mladé lidi, kteří prý 
seděli asi hodinu před prodejnou Albert. Kdy-

Velikonoční 
skautské kuřátkona Pospíšila (1931–2000). Jako organizátor 

a průvodce se věnoval zájezdům našeho klubu 
po dobu patnácti let (1984–1999). Uskuteč-
nil tak 25 zájezdů a patří mu za to náš srdeč-
ný dík. Jistě po zásluze byl panu učiteli Anto-
nínu Pospíšilovi v roce 1974 ministrem škol-
ství udělen titul „Vzorný učitel“.

Řadu let se besedy konaly v klubovně 
„Starý pivovar“. Od října 2010 se Klub učite-
lů – seniorů stal součástí občanského sdruže-
ní „Centrum pro seniory Zachar“, které pra-
cuje od roku 2005 a má 250 členů. Jeho sídlo 
je v budově ZŠ Zachar a vedoucí je paní uči-
telka Marie Foltýnová. Toto Centrum vytvá-
ří aktivním seniorům příznivé podmínky pro 
jejich další sebevzdělání a seberealizaci v zá-
jmové, umělecké a tvůrčí činnosti (počítačo-
vé kurzy, internet, výuka angličtiny, rehabili-
tační cvičení, ruční práce).

Učitelé – senioři se dále scházíme k našim 
besedám každý první čtvrtek v měsíci. Po půl 
roce můžeme říci, že se nám ve školním pro-
středí líbí a zapojujeme se i do ostatních čin-
ností, které Centrum nabízí.

Prostě – je nám dobře pospolu…
– Jiřina Mrázová –

Vážená paní HH,
dovolte mi, abych se postavil na stranu 

pionýrské skupiny, která uvedenou sbírku 
v našem městě realizovala.

Věřím Vám, že jste velmi chtěla přispět 
na dobrou věc, ale určitě nejste první, ani 
poslední, kdo kytičku nezískal. A bohužel, 
tak to bude zřejmě vždy. Akce probíhá 
v pracovní den a skupinky tvoří především 
mládež navštěvující školy. Skupinek tedy 
nemůže být tolik jako na Tříkrálové sbírce, 
a proto ani nejde tyto akce srovnávat. Sku-
pinky nemohou chodit byt od bytu, proto-
že ani tolik kytiček nedostanou (dokon-
ce prodali i své kytičky, které si koupili). 
A možná by se objevilo daleko více nespo-
kojených s tím, že je někdo „obtěžoval“ 
a chtěl po nich peníze. Nemyslete si, všich-
ni lidé nejsou tak srdeční jako Vy.

Na internetu jsem však našel informa-

by si prý sama neřekla, že si chce koupit kví-
tek, tak by jí ho nikdo nenabídl. Zklamaná 
nejsem sama, hovořila jsem se spoustou zná-
mých, kteří dopadli jako já.

Myslela jsem si, že účelem této akce je vy-
brat co nejvíce peněz… ale chtělo by to lep-
ší organizaci a zapojení více lidí. Aby na dob-
rou věc mohli přispět ti, kteří by rádi přispěli, 
ale nebylo jim to umožněno.

Co třeba zvonit na zvonky jako při novo-
roční sbírce? Spousta důchodců sedí doma 
na činžáku, a když vyjdou do obchodu na-
koupit, zrovna žádní prodejci v dohledu… 
Je to škoda, nemyslíte???                                                                                                                           

– HH –

ci, kterou snad využijete Vy nebo dal-
ší občané, kteří na kytičku neměli štěstí. 
Až do 30. září 2011 totiž můžete poslat dár-
covskou SMS zprávu ve tvaru DMS KVET 
na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, 
Liga proti rakovině Praha obdrží 27 Kč. 
Kdo má zájem o zaslání dodatečné ky-
tičky, může kontaktovat LPR Praha – 
lpr@lpr.cz nebo 224 919 732.

A pokud byste chtěla sama přiložit svou 
ruku k realizaci této akce v našem městě 
a rozšířit počet skupinek, můžete pro-
střednictvím redakce kontaktovat paní 
Marcelu Hrdličkovou, vedoucí pionýrské 
skupiny, nebo přímo Ligu proti rakovině – 
j a n a . k o l a r o v a @ a r c a d i a . c z , 
tel.: 603 546 116. A to je prakticky výzva 
pro všechny, kdo by se rádi v příštím roční-
ku do této akce aktivně zapojili.

– J. Rosecký –
Redakce

Uzávěrka Zpravodaje 
města Chropyně 
prázdniny 2011 

je 15. června 2011

Archiv Zpravodaje 
města Chropyně 

najdete na
www.muchropyne.cz

573 500 746
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Venku byl ještě sníh, když jsme našim ma-
lým tanečníkům a muzikantům slíbili, že za usi-
lovnou práci v hodinách je čeká velká od-
měna v podobě výletu. Počasí se umoudřilo, 
a tak ve středu 20. dubna 2011 nastal pravý 
čas pro splnění slibu. Našim malým umělcům 
jsme nemohli naplánovat obyčejný výlet. Byl 
to výlet, na kterém byla kultura, trocha spor-
tu a hlavně spousta zábavy.

První zastávka byla na Malé scéně ve Zlí-
ně. Zde jsme zhlédli hudebně taneční pohád-
ku „Ferda Mravenec“. Zpracování bylo sro-
zumitelné, představení se všem velmi líbilo. 

Poté rychlý převlek v autobuse z krásných 
společenských šatů do sportovního oděvu 
a hurá do ZOO Lešná. 

Návštěva ZOO byla spojena s nelehkým 
úkolem najít název zvířete s největším po-
čtem písmen. Za usilovnou snahu zvítězit byli 
nakonec všichni sladce odměněni. Po krásné 
prohlídce jsme si stihli užít taky trochu zába-

Zájezd tanečního a hudebního oboru 
ZUŠ Kroměříž – pobočka Chropyně

vy – projížďka na koních, trampolína, průlez-
ky a kolotoče, které jsme opouštěli jen vel-
mi neradi.

Rozezpívaný autobus plný dětského úsmě-
vu při zpáteční cestě nás ujistil o tom, že dárek, 
který jsme chtěli našim žákům dát, se vydařil.

Dětem patří velká pochvala za vzorné cho-
vání na výletě a jejich rodičům za výbornou 
přípravu.

– pí uč. Karla Koutná 
a pí uč. Mgr. Jana Milotová –
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Jarní koncert
ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně, si pro 

vás připravila Jarní koncert, který se uskuteč-
nil ve středu 4. května 2011 v sále Městského 
kulturního střediska v Chropyni. Ten den to-
muto Jarnímu koncertu předcházely ještě dva 
výchovné koncerty. První pro mateřské ško-
ly Chropyně a Záříčí a první stupeň ZŠ a dru-
hý koncert pro druhý stupeň ZŠ.  

Letošní novinkou bylo hned úvodní vystou-
pení folklórního souboru Ječmínek, se kterým 
od začátku školního roku úspěšně spolupra-
cujeme. Koncerty pokračovaly hudební čás-
tí, kde se představili žáci ze tříd všech našich 
pedagogů v nových komorních seskupeních, 
mezi nimi také 3absolventi. Své studium za-
končili vydařeným absolventským výkonem 
a tímto všem třem ještě jednou blahopřejeme. 

Dále následovalo vystoupení žáků taneční-
ho oboru. Tentokrát to nebyly jen tanečnice. 
Od II. pololetí navštěvuje taneční obor i jeden 
chlapec, který si na všech koncertech odtanco-
val svou první taneční premiéru.

Mluvené slovo bravurně zvládla paní Dana 

Jedličková, která zpestřila a vyplnila chvilky 
mezi jednotlivými čísly.

Úplný závěr patřil všem účinkujícím. Zpě-
váci, muzikanti i tanečníci zaplnili pódium 
a písní Un poquito cantas zakončili úžasnou 
atmosféru plného sálu Městského kulturní-
ho střediska.

Tímto blahopřejeme všem účinkujícím 
za jejich vystoupení a děkujeme všem, kte-
ří se na této velké akci Základní umělecké 
školy Kroměříž, pobočka Chropyně, podíleli.

– Kolektiv pedagogů ZUŠ –
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Poděkování
Dne 8. května se v Kyselovicích, při pří-

ležitosti oslav Dne matek, konalo vystou-
pení dětí z místní mateřské školy. Tuto ško-
ličku navštěvuje i hojné množství chropyň-
ských dětí, a proto bych chtěla touto cestou 
srdečně poděkovat všem, kdo se na tom-
to krásném odpoledni podíleli. Velký dík 
a ještě větší obdiv patří pí ředitelce Jar-
mile Cvečkové, dále pak pí učitelce Pe-
tře Landsmanové a také pí Ivaně Říkov-
ské. Všechny se našim dětem věnují s vel-
kou trpělivostí a připravují pro ně zajíma-
vé akce a výlety. 

Vystoupení pro maminky (a nejen pro 
ně) bylo moc povedené a byl zde vidět vel-
ký kus práce, přátelský přístup a velká tr-
pělivost „našich učitelek“. Proto ještě jed-
nou velký dík vám všem!

– Ivana Michálková –

Ječmínek na Slovensku
Folklorní soubor Malý Ječmínek přijal milé 

pozvání vedení města Chropyně, aby se zúčast-
nil oslav Dnů Matěje Corvína ve Veľkém Me-
deru na Slovensku. Pro ty, kteří nevědí, Veľký 
Meder a Chropyně jsou družební města, která 
vzájemně spolupracují při různých kulturních 
a sportovních akcích. A tak v sobotu 30. dub-
na, přibližně v době, kdy se v Chropyni stavě-
la májka a upalovaly čarodějnice, Malý Ječmí-
nek za doprovodu šikovných muzikantů ze ZUŠ 
Kroměříž, pobočka Chropyně, předvedl své 
umění na pódiu ve Veľkém Mederu. Dokonce 
si s sebou přivezl i skutečného Ječmínka. Svého 
úkolu se děti zhostily výborně. Jejich vystoupe-
ní bylo úspěšné, za což jim hostitelé dopřáli po-
byt v místním termálním koupališti. Není divu, 
že se nikomu nechtělo odjíždět domů.

– Magda Rapantová –
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SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně v měsíci dubnu a květnu
Besídka se u nás ustálila jako 

příjemná forma setkávání a vystu-
pování malých muzikantu před 
svými rodiči a blízkými. Ne jinak 
tomu bylo v pondělí 18. dubna 
2011 v tančírně naší školy, kde 
se představily děti ze třídy paní 
uč. Ivy Bubeníčkové, Veroniky 
Uhlířové, pana uč. Pavla Skýpaly 
a Iva Novotného. Naší snahou 
je vždy ukázat veřejnosti bohatost 
a možnost výběru hudebních ná-
strojů, na které se u nás děti mohou 
vzdělávat. Je to vždy dobrou inspi-
rací pro budoucí zájemce ve hře 
na obtížnější hudební nástroje.

I letos jsme přispěli bohatým 
programem na Pálení čarodějnic, 
kde se představily děti z taneční-
ho a hudebního oddělení.

12. května jsme byli pozvá-
ni na nádvoří domu s pečova-
telskou službou v Chropyni, kde 
jsme všem maminkám popřáli 
k jejich svátku hudebním vystou-
pením. Děkujeme za pozvání a tě-
šíme se na další setkání.

Na závěr mi dovolte poděko-
vat všem příznivcům a rodičům 
za pomoc při organizování a re-
alizování celoročních akcí kona-
ných nejen v Chropyni, ale i v je-
jím širokém okolí. Dále bych chtěl 
poděkovat vedení města Chro-
pyně a pracovnicím pečovatel-
ské služby, vedení ZŠ Chropyně 
a SMM za spolupráci ve školním 
roce 2010/2011.

– Ivo Novotný, 
vedoucí pobočky –

Obyvatelé domu
 s pečovatelskou službou

děkují dětem ze SZUŠ D-MUSIC 
za nádherný koncert konaný 

12. května 2011 a těší 
se na další příjemné setkání.

Poděkování 
SZUŠ D-MUSIC
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Our penfriend - naše přítelkyně k dopisování
Milí čtenáři,

možná si někteří vzpomenete 
na to, jak jsem se s Vámi prostřed-
nictvím Zpravodaje v roce 2008 
podělila o zážitky ze setkání s mi-
lou návštěvou.

A jaká návštěva to byla? Děv-
čátko, které se jmenuje Tam-
sin Smutna. Je z Velké Británie 
a tenkrát chodila do čtvrté třídy 
ve městě Manchester. Její ma-
minka pochází z Chropyně. Právě 
proto má Tamsinka obdivuhod-
né schopnosti v komunikaci v ob-
lasti anglického i českého jazyka. 
Z Tamsinky jsme tehdy uděla-
li „pí učitelku“. Slyšet ji anglicky 
mluvit…, slyšet ji anglicky číst… - 
to byl zážitek! U nás ve škole 
se jí v hodinách angličtiny moc 
líbilo a slíbila, že nás v budouc-
nu zase navštíví a obohatí tak 

naši výuku o formu, kterou jsme 
tu dosud neměli.

Tři roky uplynuly jako voda 
a já jsem měla ohromnou radost, 
když se ve škole opět objevila. 
Ale ne děvčátko Tamsinka, nýbrž 
milá, příjemná slečna Tammy! Po-
žádala jsem ji, aby připravila dě-
tem povídání o své rodině, o ško-
le, o zemi, kde žije… Vždyť setkat 
se s „rodilou mluvčí“ – to je pří-
ležitost, která se nenabízí každý 
den. A opravdu se bylo na co těšit. 

Slyšet ji mluvit při hraní hry 
nebo čtení pohádky bylo pros-
tě kouzelné! Předvedla nám i své 
dovednosti při práci s internetem. 
Pomocí google vyhledávače nás 
zavedla na místo, kde se nachází 
její dům a škola. Prostřednictvím 
facebooku  obohatila své vyprá-
vění rodinnými fotografiemi.

„Mě na té hodině nic nezauja-
lo,“ poznamenal jeden žák.

„To je dobře, že jsme se nemu-
seli učit,“ přidali se dva jiní.

Ostatní prosili: „Dáš mi adre-
su? Napíšu ti dopis!“ – „Jakou 
máš emailovou adresu? Pošlu 
ti email!“ – „Dáš mi kontakt na fa-
cebook?“ – „Dáš mi telefonní čís-
lo?“ – „Podepíšeš se mi?“

Další si pochvalovali: „Straš-
ně moc se mi to líbilo!“ – „Líbi-
la se mi prostě celá hodina a ne-
líbilo se mi nic!“ – „S Tamsinkou 
to bylo báječné! – „Byla to pros-
tě zábava poslouchat ji!“ – „Moh-
li jsme se jí zeptat, na co jsme 
chtěli!“ – „Byl jsem dojatý, 
jaké písně poslouchají!“ – „Byla 
to vzácná návštěva!“

    
Co děti ze 3. a 4. ročníku zaujalo 
ze všeho nejvíc? 

„Tammy chodí do soukromé ško-
ly a musí za ni platit.“ 
„Překvapila mě tím, že mají ško-
lu bez kluků.“
„Líbilo se mi, že chodí do školy, 
kde jsou jen holky.“
„Ta dívčí škola bez kluků je urči-
tě skvělá.“
„Závidím jí, protože nemají ve tří-
dě kluky.“ 
„To je zajímavé, že mají zvlášť 
školu jen pro dívky.“
„Nosí tam uniformu.“
„To bych taky chtěla nosit.“
„Své šaty mohou do školy nosit 
jen ve významných dnech.“
„Zaujalo mě, že Tammy bude 
mít 12 roků, ale přitom vypadá 
na 14 let.“
„Školu mají už od 5 roků.“
„Chodí do sedmé třídy, ale u nás 
by chodila do šesté.“  
„Zaujalo mě, že vyučování začí-

ná v 9 hodin a končí maximálně 
v 16 hodin.“
„Má 14 vyučovacích předmětů.“
„Učila se čínštinu.“
„Teď se učí mluvit latinsky a fran-
couzsky.“
„Má ráda plavání.“
„V pátek mají předmět, kdy celá 
třída přemýšlí, co je v tom týd-
nu zaujalo.“
„Na vysvědčení nedostávají znám-
ky, ale jejich hodnocení je v pro-
centech.“
„Líbí se mi, že tatínek je lékař 
a zachraňuje životy.“
„Má sourozence a můžou si hrát.“
„K babičce létá letadlem.“ 

„Tammy říkala, že má ráda vodu, 
ale my holky ze třídy máme rad-
ši džus.“
„Je zajímavé, že má ráda růžovou 
a fialovou barvu jako já.“
„Líbí se jí Justin Bieber.“
„Zaujalo mě, že nemá žádného 
kluka.“
„Tam u nich nemají házenou, ale 
my házenou máme.“ 

Co říct na závěr? Použiji slova 
žáka čtvrté třídy: „Tammy je moc 
hezká a hodná. Přeji si, aby přije-
la znovu.“

Já taky…  
– M. Purkarová –
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Ječmínkův běh ZŠ Chropyně
Ječmínkův běh patří již dlouhá léta mezi tradiční akce, které Zá-

kladní škola Chropyně organizuje ve spolupráci s městem Chropyně 
a oddílem atletiky TJ Chropyně.

Letošní ročník Ječmínkova běhu se konal v pátek 29. dubna. Po-
časí nás brzy ráno trošku vystrašilo deštěm, ale do 10. hodiny, kdy 
byl závod zahájen, bylo již sucho a slunečno. Rád bych na tomto mís-
tě pochválil přístup všech dětí, které se závodu zúčastnily, opravdu 
závodily a snažily se zaběhnout co nejlepší čas. Vítězům ještě  jed-
nou blahopřeji.

Na průběhu akce se podílela celá řada dobrovolníků a spolupra-
covníků atletického oddílu TJ Chropyně a za to jim patří velké díky. 
Rád bych také poděkoval zaměstnancům Správy majetku města Chro-
pyně za přípravu kynologického klubu, kde se Ječmínkův běh pořádá.

A jaké byly výsledky?

1. ročník (300 m)
1. Anita Štanglicová, 2. Barbora Matušincová, 3. Adriana Příleská
1. Marek Suchánek, 2. Lukáš Hrabal, 3. Matyáš Dohnal

2. ročník (300 m)
1. Vendula Milotová, 2. Tereza Zahradníčková, 3. Marie Finková
1. Radim Horsák, 2. Daniel Hudeček, 3. Filip Dočkal

3. ročník (300 m)
1. Marie Žemličková, 2. Jana Ligurská, 3. Karla Koutná
1. Petr Šenovský, 2. Filip Vysloužil, 3. Pavel Fridrich

4. ročník (300 m)
1. Ondřejka Spáčilová, 2. Aneta Kotásková, 3. Barbora Klimková
1. Jiří Gábor, 2. Jan Kondler, 3. Ondřej Lučan

5. ročník (600 m)
1. Aneta Sochorová, 2. Kateřina Černá, 3. Petra Horová
1. Radek Slaný, 2. Pavel Markovec, 3. Dominik Kroupa

6. ročník (600 m)
1. Nikola Hladná, 2. Tereza Václavíčková, 3. Denisa Horsáková
1. Jiří Navrátil, 2. Ioannis Belis, 3. Tomáš Loučka

7. ročník (600 m)
1. Barbora Balášová, 2. Kristýna Černá, 3. Lenka Maršálková
1. Petr Lodl, 2. Otto Solař, 3. Jakub Nečekal

8. ročník (1 000 m)
1. Ester Polášková, 2. Gabriela Suchánková, 3. Daniela Víchová
1. Patrik Palacký, 2. Ondřej Kossler, 3. Milan Kuchař

9. ročník (1 000 m)
1. Martina Mikešová, 2. Kateřina Jedličková, 3. Leona Jurtíková
1. Aleš Dostál, 2. Jan Spáčil, 3. Marian Šubík

– Mgr. Milan Bajgar, ředitel školy –
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Akce střediska Junáka Chropyně
- Výstup na Ivančenu 30. dubna 

2011 – letos jsme opět zavíta-
li k mohyle Ivančena pod Lysou 
horou k uctění památky skautů 
popravených za 2. světové vál-
ky. Roverský kmen Fénix výstup 
pojal jako dvoudenní akci, s pře-
spáním ve stanu přímo na vrcho-
lu Lysé hory, odkud se jim za sví-
tání naskytl jedinečný pohled 
na vycházející slunce. Další část 
výpravy se na výstup na Ivančenu 
vydala druhý den spolu se skau-
ty z celé republiky i ze zahraničí.

- Nové webové stránky střediska – 

Chropyňské počasí

koncem měsíce dubna byly dány 
do provozu zbrusu nové webo-
vé stránky našeho střediska, kte-
ré jsou modernější, přehlednější, 
obsáhlejší a rychlejší. Tímto zveme 
občany k návštěvě našich stránek 
www.junak-chropyne.cz, kde 
mají možnost zjistit o naší organi-
zaci vše, co je zajímá, včetně ob-
sáhlé fotogalerie, kterou neustá-
le doplňujeme, a aktuálního pře-
hledu akcí a aktivit.

- Skauti z chropyňského střediska 
v pátek 6. května 2011 jako čest-
ná stráž společně s představiteli 

města Chropyně položili věnce 
k pomníkům obětí 2. světové 
války, od jejíhož konce uplynu-
lo v neděli 8. května už 66 let.

- Svojsíkův závod – okresní kolo 
14. května 2011 – Holešov – 
tohoto základního kola závo-
du ve skautských a praktic-
kých dovednostech se zúčast-
nila jedna naše hlídka, která 
skončila na 3. místě.

- Plajnerův memoriál – 21. května 
2011 – Hostýn – tradiční akce vý-
stupu na Hostýn, kde u pomníčku 
br. Rudolfa Plajnera probíhá kaž-
doročně slavnostní ceremoniál.

- Akce KAPKA – charitativní 
akce Nadace pro transplantaci 
kostní dřeně se koná ve dnech 
10. až 12. června 2011 na ben-
zince v Chropyni. Za umytí okna 
svého auta přispějete do kasičky 
této celorepublikové skautské 
charitativní akce.

- Výprava do Rajnochovic – 
17. až 19. června 2011 – oblí-
bené víkendové výpravy pokra-
čují chatou „Muničák“ v krás-
ném prostředí Rajnochovic. 
Budou vítáni všichni zájemci 
o prožití skvělého víkendu z řad 
dětí i dospělých!

- Červen 2011 – náhradní termín 
konání výstupu na Ivančenu pro 
zájemce, kteří se nemohli zúčast-
nit v oficiálním termínu.

- Tábor „Nový Svět“ Jeřmaň u Bou-
zova 3. až 17. července 2011 
– stále máme volná místa – viz. 
naše webové stránky.

- WOLFWAY 2011 – srpen – 
prázdninová tří až čtyřdenní akce 
pro mladší členy střediska (6-13 
let) na Chvalčově.

- Pavel Pospíšil -
Skautské středisko „Krále Ječmín-
ka“ Chropyně
www.junak-chropyne.cz

Z místního pozorování v měsíci dubnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla +5,8 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 17,7 °C,
- celkové množství srážek bylo 55,8 mm/m2,
- v deseti dnech měsíce byla průměrná maximální denní 

teplota vyšší než 20 °C.                               – redakce –
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Roverská Ivančena 2011
Naše cesta nebude přímá, ob-

zor dávno zhas, jen plamen v srdci 
dřímá, ten oheň žene nás…

Slunce pomalu klesalo za ob-
zor, v lese se ozval první noč-
ní pták a na nebi se objevila ve-
černice. Začínala noc, avšak pro 
mnoho zvířat právě začínal den. 
U studánky se zastavila srna, po-
malu se napila, náhle se však na-
přímila, když uslyšela kroky na ka-
menité stezce. Vyplašená rychle 
zmizela do lesa. Po stezce stou-
pala pětice roverů. Všichni měli 
na zádech velké krosny a dva 
z nich mezi sebou nesli ještě jed-
no podivné zavazadlo. Nosítka, 
na nichž ležel Filípek, kámen, kte-
rým se rozhodli uctít památku os-
travských skautů… 

Tak jako každý rok jsme vyra-
zili směr Ivančena. Tentokrát však 
o den dříve a s kamenem, který 
teď stráží památku na pět skau-
tů, kteří položili životy při odbo-
ji proti nacistům. Příznačně nás 
na tuto pouť bylo také pět. Jakub 
Míšek, Jakub Šupčík, Kamil Hála, 
Martin Mikeš a já. V pátek v pod-
večer jsme se na nádraží rozloučili 
s našimi přáteli a potřásli si rukou 
s Davidem, na znamení, že za něj 
tam ten kámen vyneseme, a taky, 
že pro něj vylezeme na Lysou horu 
tak, jak si to přál sám vykonat. 
Ze zdravotních důvodů se bohužel 
nemohl zúčastnit. Byl to právě on, 
kdo vše inicioval a komu bych ne-
jen touto cestou chtěl za všechny 
vyjádřit své díky. On Filípka vylo-
vil ze splavu, očistil ho a nakonec 
na něj taky napsal náš vzkaz.

Cestou do Frýdlantu jsme po-
tkali několik dalších oddílů a dru-
žin, kupříkladu naše bratry a sestry 
z Kroměříže. Cesta rychle utekla, 

a tak jsme vystoupili pár minut po 
dvacáté hodině ve Frýdlantu. Náš 
pokřik, i když jen v pěti lidech, za-
duněl městem a hned po něm za-
počala naše pouť nahoru.

Nahoru na Ivančenu jsme do-
razili sedmnáct minut po půlno-
ci. Odložili jsme Filípka, posílili 
se hroznovým cukrem, naváza-
li jsme vlajky na tyčky z nosítek 
a vyrazili směr Lysá.

„Za Davida,“ ozvalo se ve chví-
li, kdy jsme stanuli pod finálním 
stoupáním. Začala jedna z nej-
těžších částí výpravy. Když tam 
běžíte tím studeným vzduchem 
a nevidíte, kolik vám ještě zbývá 
do konce. Když dýcháte ten stu-
dený horský vzduch. Když vidíte 
hvězdné nebe nad sebou a hlavně, 
když slyšíte, že v tom nejste sami, 
že s sebou máte partu přátel, 
na kterou se můžete spolehnout. 
Pak teprve si uvědomíte, co to vlas-
tně znamená skutečně žít. 
Po náročném výstupu, kdy jsme 
leželi pod hvězdami, pod celtou, 
ve spacáku na nejvyšším místě 
Beskyd, jsem měl opět tu čest po-
znat pravý Rovering. Heslo Služba 
se nám tentokrát ukrylo v Davido-
vě myšlence, pro kterou jsme byli 
ochotni obětovat cokoliv. Slíbili 
jsme si, že vstaneme v pět hodin, 
abychom viděli východ slunce, 
a protože podle postavení hvězd 
na nebi už byly tři hodiny, ode-
brali jsme se ke spánku.

Sledovat východ slunce je vždy 
zážitek, ale na Lysé hoře, to je te-
prve něco. Vidět, jak slunce stou-
pá nad obzor, a cítit, jak pomalu 
zahřívá zemi, je úžasné. 

Vzhledem k tomu, že času bylo 
víc než dost, nemuseli jsme spě-
chat. Po snídani jsme pomalu sešli 

dolů k Mohyle. Umístili jsme Filíp-
ka a posekali louku, aby bylo kde 
se usadit, až to všechno začne.

Skautů a Trampů pomalu při-
bývalo, objevil se Kšanďák s ná-
šivkami, ale do příchodu dalších 
Chropyňáků bylo pořád času dost. 

Když dorazili, zbývalo asi půl hodi-
ny do našeho odchodu. Jako kaž-
dý rok, na každé akci, proběhlo 
skupinové foto a poté jsme vyra-
zili zase zpět, posíleni ještě o Káťu 
Jedličkovou.

Ve Frýdlantu jsme byli s dosta-

tečným předstihem, ale i tak jsme 
se do Chropyně dostali později, 
než bylo plánováno. Každopád-
ně, pro příště máme další mo-
tivaci. Náš Filípek vážil 25 kg, 

holešovský kámen 50 kg. Příště 
je trumfnem, slíbili jsme si ještě 
na nádraží, podali jsme si ruce 
a rozešli se zpět k domovům.
– Honza Skalík - Splašený Kůň –
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Zprávičky z Kamínku
Velikonoční výstava

Také letos proběhla velikonoční výstava na zámku, a to 17. až 20. dub-
na. Zasedací místnost velice pěkně vyzdobily učitelky ze ZŠ Fučíkova, 
a to prací dětí, a pí Pospíšilová se členkami KČT a členkami rukodělných 
kroužků. Také pí Pospíšilová měla pro děti připravené pěkné povídání, kte-
ré se vztahovalo k velikonočním tradicím, ale i k výrobě a zdobení nejen 
velikonočních kraslic a vajíček. Náš Kamínek se na této výstavě prezen-
toval výrobky našich členů. Děti vyrobily různá napichovátka, hnízdečka, 
věnečky a také jsme napekli velikonoční perníčky. Poděkování si zaslou-
ží naše členky Renata Pečínková, Veronika Žigmundová a Sandra Vítková, 
které Kamínek na této výstavě prezentovaly. Všem návštěvníkům se veli-
konoční výstava líbila, o čemž svědčí zápisy v návštěvní knize. Velké podě-
kování patří paní Pospíšilové, která je organizátorkou všech těchto výstav.

Velikonoční prázdniny ve Vsetíně
Také letos jsme se vydali s našimi „kamínky“ do Vsetína na veliko-

noční prázdniny, a to 21. až 23. dubna. 
Dopoledne jsme vyjeli vláčkem a cesta nám pěkně ubíhala, sluníč-

ko nám krásně svítilo, a než jsme se nadáli, byli jsme ve Vsetíně. Uby-
tovali jsme se, posilnili a pustili do her, které si pro děti připravil Vlá-
ďa. Hrálo se na hřišti, v klubovně i na město Vsetín vyšla procházka. 
Také dětem velice chutnalo, co se uvařilo, to se spořádalo, nejvíce 
si však pochutnaly na křupavých kuřecích řízečcích (obalených v ku-
kuřičných lupínkách), to si každý šel ještě přidat.

Tři dny utekly jako voda, a tak jsme se zase se Vsetínem loučili. 
V sobotu odpoledne jsme uklidili chatu, rozdali dětem diplomy s ce-
nami za soutěže a ubírali jsme se k vláčku, který nás bezpečně dovezl 
nazpět do Chropyně, kde na děti už čekali jejich rodiče. 

Jsem ráda, že se dětem ve Vsetíně líbilo a Vláďovi Horákovi patří 
mé poděkování za připravený program a soutěže a i ostatním vedou-
cím, kteří se dětem věnovali, a to Petru Miškovi a Petru Sivcovi, Mar-
tinu Motalovi a našim mladým instruktorkám Verči Žigmundové, Rad-
ce Kroupové a Báře Vinklerové.

Stavění májky a pálení čarodějnic
Po velikonočních prázdninách jsme se pustili v Kamínku do výro-

by růžiček na májku a také májového věnce. Kolik si myslíte, že jsme 
spotřebovali krepového papíru na ty barevné růžičky? No představte 
si, že 38 kusů. To bylo barevných růžiček, ani jsme je nestačili spočítat. 

V sobotu 30. dubna si chropyňské děti, ty menší za pomocí rodi-
čů, májku nazdobily, pak se připevnil ještě k májce věnec nazdobe-
ný také růžičkami a fáborky. Hasiči se pak pustili do stavění májky, 
a to za mohutného povzbuzování. Letos se jim májka podařila opět 
parádně postavit a ukotvit. Pak se všichni přesunuli na sokolský sta-
dion, kde Kamínek připravil soutěže pro děti i se sladkou odměnou. 
Také odborná porota vybírala ty nejšikovnější čarodějky, čaroděje 
a čarodějnické rodinky. 

Na závěr byly uděleny ceny těm nejodvážnějším a nejšikovnějším 
čarodějkám. Poděkování za tuto akci patří Verči Žigmundové a Báře 
Vinklerové. 

– Za turistický oddíl Kamínek Hana Paňáková –
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Májová gymnastika
30. dubna 2011 - Brnkačka - Kopřivnice
Posledního dubna se v Kopřivnici konal 
gymnastický závod Brnkačka 2011. Měli 
jsme zastoupení ve třech kategoriích - Mi-
mina, Žabky a Žačky. Nejlépe se vedlo An-
drejce Rusinové, která ve své kategorii Ža-
bek vybojovala 2. místo. Za Mimina nás re-
prezentovala Verunka Opelíková a v ka-
tegorii žaček jsme měli tři děvčátka, kte-
rá vybojovala pěkná umístění - Markétka 
Horáková 7.,Karinka Vašková 10. a Dom-
ča Křižanová 11.

– R. Horáková –

1. května 2011 - Prvomájový závod - 
Přerov
Pro některá děvčata byl úspěšnější až dru-
hý den tohoto víkendu, kdy jsme se vy-
pravili na 1. ročník Prvomájového závodu 
do Přerova. Děvčata závodila v nově zre-
konstruované tělocvičně, kde si Verunka 
Opelíková a Markétka Horáková spravily 
chuť a vybojovaly každá ve své kategorii 
stříbrné medaile. Neztratila se ani ostatní 
děvčata, která se nám seřadila od 4.-7. mís-
ta v pořadí, Ondřejka Spáčilová, Karinka 
Vašková, Andrejka Rusínova a Domča Kři-
žanová. V nejstarší kategorii se na 4. místě 
umístila Terka Václavíčková.

– R. Horáková –

14. května 2011 - Rosická štika
Devátého ročníku závodu Rosická štika 
se zúčastnilo dvanáct našich gymnastů 
a gymnastek. Jedinou medaili pro nás zís-
kal Matěj Langr, kterou vybojoval v tomto 
svém prvním větším závodě. Těsně za ním 
na čtvrtém místě skončil Vojtěch Langr. 
Každému se vydařila lépe dvě ze čtyř ná-
řadí, ale v konečném bodovém součtu, 
hlavně díky pěkně zacvičeným prostným, 
byl lepší Matěj a zasloužil si právem bron-
zovou medaili a pohár. V dívčích katego-
riích byla velká konkurence a velký počet 
závodnic, takže pouze Adéla Vaculíková 
nepodlehla nervozitě, zacvičila kladinu bez 
pádu a skončila na pěkném pátém místě. 
V nejmladší kategorii i přes jeden pád zís-
kala Veronika Opelíková krásné osmé mís-
to z 23. závodnic. V dalších kategoriích 
se děvčata také neztratila. Eliška Uličníko-
vá skončila devátá, Amálka Koblihová čtr-
náctá a Lucie Vymazalová patnáctá. V ka-
tegorii 2001-2002 se nejvíce dařilo Domi-
nice Křižanové, která skončila šestá, An-
drea Rusinová se třemi pády z kladiny de-
vátá a pochvalu si zaslouží nováček Runa 
Koblihová za pěkné dvanácté místo z osm-
nácti závodnic. V nejstarší kategorii získa-
la Magdaléna Zavadilová i přes tři pády 
z kladiny čtvrté místo. Erika Mlčochová 
zacvičila velmi pěkná prostná, ale kladina 
ji odsunula na páté místo.

– M. Zavadilová –

Soukromá inzerce
Prodám
 cihlový byt 2+1 v osobním vlastnictví 

v ulici Tyršova. Cena 720.000 Kč. 
Tel.: 732 615 461.

 DB 3+1, 66 m2 v Chropyni. zateplení 
domu, plastová okna, žaluzie, síťky, lodžie, 
internet, po částečné rekonstrukci. Volný 
léto 2011. Tel. 732 451 800.

 byt 3+1 v OV, 66 m2 + velká zasklená 
lodžie (7,5 m2), sklep, šatna, udržovaný, 
ve sklepě vlastní plynové topení, nízké 
měsíční náklady. Cena: 855.000 Kč. Tel.: 
723 388 780.

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

 DB 4+1 v Chropyni, dům po celkové rekon-
strukci (zateplení, plastová okna), zasklená 
lodžie, zděné bytové jádro a nová kuchyň-
ská linka, internet a telefon. Spěchá. 
Tel.: 773 231 948

 chatku v zahrádkářské kolonii u rybníka. 
Tel.: 721 914 886

 televizor LG, úhlopříčka 55 cm, 4 roky 
starý. Tel.: 605 891 114.

 výborný telefon Nokia 6230i, fotoaparát, 
bluetooth, infraport, diktafon, FM rádio, 
MP3 přehrávač, email, internet, paměť. 
karta aj. , perf. stav,  jen 990 Kč. 
I na dobírku. T.: 733 211 952

 sběratelské modely několika různých pistolí 
a revolverů, měř. 1:2,5, staré i současné, 
výborný stav, cena 150 Kč/ks. Zašlu 
i na dobírku. Tel.: 733 211 952

 kvalitní dalekohled zn. Bresser, triedr – 
binokulár 10x50, spec. optické sklo, 
těžké nárazuvzd. tělo, nový v orig. bal., 
jen 900 Kč.  I na dobírku.  T: 733 211 952

Pronajmu
 dlouhodobě pronajmu byt 3+1 v Chropy-

ni. Tel.: 608 824 290

Koupím
 dětské chodítko „Pavouk“. I poškozené. 

Tel.: 737 863 094

Upozornění:
Redakce Zpravodaje 

upozorňuje čtenáře, 
že od prázdninového čísla 

bude za zveřejnění 
soukromé inzerce

 a za oznámení
ve společenské kronice

účtován poplatek
 ve výši 50 Kč 

za jedno uveřejnění.
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Očista od toxických zplodin při požáru plastů v Chropyni
Při dubnovém požáru firmy Remiva v Chro-

pyni uniklo do ovzduší velké množství jedova-
tých látek, které jsou pro lidský organismus škod-
livé. Jedná se hlavně o dioxiny a polyaromatické 
uhlovodíky, které se kumulují na saze a ostatní 
spad. Tyto látky se následně usazují v dýchacích 
cestách, v krevním řečišti, v lymfatickém systé-
mu a v dalších částech těla. Hlavně u oslabených 
jedinců, dětí a starších lidí mohou pak způsobo-
vat dlouhodobé zdravotní problémy, např. aler-
gie, kožní, dýchací a zažívací obtíže.

Přírodní informační preparáty firmy Joalis z vý-
zkumu MUDr. Josefa Jonáše jsou schopny v prů-

Členové sportovního družstva Sbor dobro-
volných hasičů Chropyně děkují tímto svým 
sponzorům za jejich sponzorské dary, které 
byly použity na zakoupení přileb a sportov-
ního oblečení na soutěže v požárním sportu.
Poděkování patří těmto firmám:
KONEXPO
Chropyňská strojírna
Energetika Chropyně
Semadeni
Robert Lučan – Robicont
Autoopravna Zsemberi Libor
Dlažba Dragon
Autoopravna Večeřa
Jan Mika – Auto cont
PAMAD Hýbnerová Věra
Stavoplast Hanák
Ing. arch. Antonín Rybnikář
Homer stav, s. r. o.
Poděkování patří i těm, kteří si nepřáli být 
jmenováni.
Letošní sezóna soutěží v požárním sportu za-
číná a věříme, že své sponzory a město bu-
deme reprezentovat ještě lépe než v minu-
lých ročnících.

– Za soutěžní družstvo 
Vladislav Sedlařík, st. –

Podrobnější informace 
je možné najít 

na www.joalis.cz 
nebo získat u Ivany Batůškové, 

akreditovaného poradce

běhu několika týdnů vyčistit lidský organismus 
od výše uvedených toxických zplodin hoře-
ní. Dále dokáží dát imunitním buňkám podnět 
k očistě od dalších chemikálií (rozpouštědla, ředi-
dla, čpavek…), od potravinové chemie, od těž-
kých kovů, nacházejících se v ovzduší, od radio-
aktivních prvků (japonská apokalypsa), od plís-
ní, virů, od vedlejších účinků léků a antibiotik, 
od bakterií a celé řady dalších cizorodých látek, které 
do našeho těla rovněž nepatří. Toto toxické zatížení 
v mnoha případech přispívá ke vzniku civilizačních 
onemocnění. Čisté vnitřní prostředí lidského těla 
znamená zdraví.                         – I. Batůšková –

Vítězství DC Racek Chropyně
Šipkařský tým DC Racek Chropyně hra-

jící pod českým šipkovým svazem obsadil 
v sezóně 2010/2011 první ligy Kroměříž-
ska 1. místo. Z celkového počtu 25 zápa-
sů dosáhl 23 výher, 1 prohry a 1 prohry 
v prodloužení. Tímto si vybojoval prven-
ství v tabulce a také postup na mistrovství 
Moravy. Členové týmu: Benešová Marika, 
Houska Roman, Hrdlička Bohumír, Klimek 
Radim, Kunčar Michal, Horák Stanislav, Po-
pelka Petr. 

– www.dcracek.ic.cz –

Florbal na ZŠ Chropyně
Florbalová sezóna na ZŠ v Chropyni vyvr-

cholila tradičním závěrečným turnajem o pře-
borníka školy. Turnaje, který se odehrál v pro-
storách tělocvičny TJ Chropyně, se zúčastni-
lo celkem 6 družstev žáků 6. až 9. ročníku. 
Družstva byla rozdělena do dvou kvalifikač-
ních skupin, z nichž postupovala do finálové 
skupiny vždy 2 družstva. 

Ve čtyřčlenné finálové skupině se soutěžilo 
systémem každý s každým. Mistrovský titul na-
konec získalo favorizované družstvo třídy 8.A 
ve složení: Jiří Rudolf, Adam Palík, Milan Ku-
chař, Patrik Palacký, Mikuláš Zedníček a Da-
vid Najker. Uznání si zaslouží i družstva tříd 
8.B a 6.A, která se umístila na 2. a 3. místě.

Průběh celého turnaje, velké herní úsi-
lí všech hráčů o dosažení nejlepšího výsledku 
potvrdily, že florbal je velmi zajímavou, dyna-
mickou a přitažlivou sportovní hrou.

– Mgr. Vojtěch Kroupa –

Poděkování 
sponzorům 

od SDH Chropyně

firmy Joalis, 
tel.: 732 760 770.
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Rok se s rokem sešel a oddíl stolního tenisu 
uspořádal tradiční setkání současných a býva-
lých členů oddílu. Letošní, již XIV. ročník to-
hoto setkání, se uskutečnil v sobotu 7. květ-
na 2011 v herně stolního tenisu a slavnostní-
ho zahájení se ujal předseda oddílu Ing. Josef 
Maršál a místostarostka města Ing. Věra Sig-
mundová.

Dopoledne se odehrál turnaj rodin. Hráči 
byli rozděleni do skupin, z nichž první tři po-
stoupili do vítězného pavouka a ostatní si za-
hráli kolo útěchy. Vítězem dopoledního tur-
naje se dle očekávání stal náš nejlepší mlad-
ší žák Lukáš Konečný, který bude 21. května 
reprezentovat náš oddíl na mistrovství Čes-
ké republiky ve Vlašimi. Druhé místo patří 
po zásluze jeho bratrovi Radimovi a třetí místo 
si vybojoval jejich spoluhráč Jirka Baďura. Ví-
tězkou v kategorii žen se stala Hana Konečná 
a v kategorii mužů zvítězil její manžel Roman. 

Po obědě se začali scházet současní a bý-
valí hráči. I oni si zahráli turnaj, jehož vítě-
zem se stal oddílový sponzor pan Jaromír Ha-
nák. Druhé místo obsadila Martina Zemano-
vá, bývalá dlouholetá hráčka oddílu, vítězem 
nehrající mládeže se stala nejmladší účastni-
ce turnaje Barborka Hynštová. Všichni hrá-
li s obrovským nadšením a elánem a ti, kteří 
se aktivně zapojili do soutěže, byli odměně-
ni drobnými dárky, za které oddíl děkuje fir-
mám TEMPO Mgr. Zlámal, Kroměříž a PLY-
NY JEHLÁŘ, s. r. o., Břest. 

I když se letošního setkání nezúčastni-
lo takové množství bývalých členů a rodi-
čů jako v předcházejících letech, přesto lze 
účast 63 hráčů hodnotit jako velmi vydaře-
nou. Za zmínku rozhodně stojí, že se poprvé 
sešlo kompletní družstvo žen i se svým trené-
rem a vedoucím panem M. Zapletalem. Tyto 
hráčky, v letech 1985 – 1987, hrály krajský 
přebor I. třídy.

Během celého turnaje se účastníci moh-
li občerstvit, zalistovat v kronikách oddí-
lu nebo jen povzbudit své bývalé spoluhráče 
a zavzpomínat nad fotografiemi na činnost od-
dílu v minulých letech. 

XIV. ročník setkání rodičů, hráčů a bývalých členů 
oddílu stolního tenisu

Děkujeme všem, kteří se na organizaci této 
akce podíleli, panu Františku Hrabalovi, kte-
rý nás přišel pozdravit za Tělovýchovnou jed-
notu, a hlavně těm, co neváhali a strávili slu-
nečný sobotní den v herně s raketou v ruce.

Všichni se už nyní mohou těšit na příští rok, 
kdy se uskuteční jubilejní XV. ročník této (snad 
dobré) akce, kterou nám jiné oddíly závidí. Při-

tom stačí málo, pár nadšenců, kteří jsou ochotni 
akci zajistit a bývalé hráče kontaktovat. 

Závěrem přejeme Lukáši Konečnému hod-
ně úspěchů na mistrovství republiky a ostat-
ním žákům štěstí na turnaji mládeže, který 
náš oddíl pořádá v neděli 22. května 2011 
od 9 hodin v herně stolního tenisu. 

– Oddíl stolního tenisu –

Redakce

Společnost SVITAP J.H.J. spol. s.r.o. Svitavy se stala příjemcem dotace na zvýše-
ní adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v rámci globálního 
grantu „Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblas-
ti průmyslu – EDUCA“ s projektem nazvaným

„Výchova fi remních odborníků pro dělnické profese“
Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.04/60.00424
Výše schválených prostředků: 1 970 865,50 Kč
Začátek projektu 1. 2. 2011                               Ukončení projektu 31. 1. 2012

Díky prostředkům z dotace se naši zaměstnanci budou moci zdokonalovat 
v odbornostech potřebných pro výkon jejich profese s důrazem na rozšíření znalostí.
Náš projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České 
republiky. Evropský sociální fond je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie 
a je klíčovým fi nančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstna-
nosti. Hlavním posláním ESF je tak rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměst-
nanosti, podpora sociálního začleňování osob a podpora rovných příležitostí se 
zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. 

Současně s tímto projektem je společnost SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Svitavy 
i příjemcem dotace díky projektu nazvanému
„Odborný růst = konkurenční výhoda“
Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.04/39.00043
Výše schválených prostředků: 3 913 441,20 Kč

reklama

ReRedadakckcee

cena od 310 Kč

vaše 
reklama

Zde mohla být
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Memoriál Iva Malého ve sjezdu Malé Bečvy – 32. ročník
Oddíl kanoistiky TJ Chropy-

ně připravil na sobotu 16. dubna 
2011 již tradiční závod ve sjezdu 
Malé Bečvy – Memoriál Iva Ma-
lého, zakladatele vodáckého od-
dílu v Chropyni. Trať z Chropy-
ně do Plešovce dlouhá cca 5 km 
byla členy oddílu kanoistiky před 
tímto závodem dostatečně vyčiš-
těná. Bez tohoto čištění by řeka 
nebyla průjezdná po zimním ká-
cení a napadání stromů do vody. 
Při pěkném jarním a teplém poča-
sí se organizátoři těšili na dobrou 
účast na této akci. Ovšem v dů-
sledku požáru v Chropyni ze dne 
8. dubna 2011, a nebezpečí na-
dýchání se zplodin, odřekli mno-
zí závodníci na poslední chvíli, na-
příklad vodáci ze Zlína, Hulína, 
Napajedel, Lukovečka, Kojetína 
a z Kroměříže. Přesto se na startu 

III. turnaj neregistrovaných hráčů badmintonu
V sobotu 7. května 2011 oddíl badmintonu pořádal již 3. turnaj 

neregistrovaných hráčů ve čtyřhrách, kterého se tentokrát zúčastni-
lo 18 párů z různých koutů Moravy, samozřejmě i s domácím zastou-
pením. Herní systém ve čtyřech základních skupinách, následně prv-
ní dva páry ze skupiny postoupili do pavouka, ostatní opět do skupin. 
Sehrálo se ke stovce zápasů za 7 hodin aktivního badmintonu. Zápa-
sy byly vyrovnané, většina z nich třísetová, tudíž divácky velmi zají-
mavá podívaná. Z „ostravského“ finálového zápasu vyšla jako vítěz-
ná dvojice Tomáš Graca se Zdeňkem Metelkou, druhou příčku vybo-
jovali vítězové z loňska Ivo Šeliga s Otakarem Robenkem a třetí místo 
obsadili místní borci Jirka Krejčíř s Patrikem Benešem. Pořadatelé věří, 
že se turnaj všem zúčastněným hráčům líbil a přijedou změřit své síly 
i v dalším plánovaném podzimním turnaji. Nesmím opomenout přání 
brzkého uzdravení zraněné hráčce Ivetě Kovaříkové., která si v zápa-
lu boje nešťastně zranila nohu.

Poděkování patří našim sponzorům: FUNNY MONEY, s. r. o., 
a TECHNOSOFT, s. r. o.

– BK Chropyně –

sešlo 20 závodníků, kteří starto-
vali na 10 lodích. Předseda oddí-
lu Břeťa Král po úvodním přivítá-
ní všech zúčastněných mohl krát-
ce před polednem závod odstar-
tovat. Vodáky přišel na start po-
zdravit i tajemník TJ pan Franti-
šek Hrabal spolu s Ing. Ladislavem 
Otevřelem.

V hlavní, smíšené kategorii 
C2mix, zvítězila posádka Aničky 
Ocknechtové a Iva Zawadské-
ho z Chropyně, na druhém místě 
se umístila posádka Milan Jurá-
sek a Jarmila Vinklátová rovněž 
z Chropyně a na třetím místě 
byla posádka Daniel Cáb a Jana 
Šindelková z Rožnova pod Rad-
hoštěm. V kategorii „rodiče, děti 
a dorost“ se na prvním místě umís-
til Vlastimil Ruman se svou dce-
rou Michaelou ze Záříčí, na dru-

hém místě Patrik Palacký z Chro-
pyně s Evou Lindnerovou z Tova-
čova a na třetím chropyňská po-
sádka Martin Cvek se synem Do-
minikem. V cíli čekalo na závod-
níky malé občerstvení, závěrečné 
hodnocení pak proběhlo v Chro-
pyni na rybářské chatě. Všichni zá-
vodníci obdrželi diplomy a věcné 

ceny. Celá tato akce byla finanč-
ně podporována městem Chropy-
ně, oddíl obdržel příspěvek ve výši 
1.200 Kč. Další poděkování pat-
ří všem sponzorům, kteří věnova-
li tolik věcných cen, že mohl být 
oceněn každý závodník.

– za oddíl kanoistiky 
Marie Králová –
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Ječmínkův běh
Atletika a TJ Chropyně uspořádali tra-

diční přespolní běh pro mládež a dospělé, 
a to opět v krásném prostředí rybníku Hejtman 
a kynologického areálu. Závody mají v Chro-
pyni už téměř třicetiletou, nepřerušenou tra-
dici. V posledních letech jsou vždy rozděleny 
do dvou dnů. 

Letos bylo sportovní dopoledne 29. dub-
na pro školu s názvem: Malý Ječmínek. Žac-
tvo bylo rozděleno dle tříd na chlapce a dív-
ky. Kategorie 1. až 4. tříd absolvovaly vzdá-
lenost 300 m. Starší žactvo 5. až 7. tříd běže-
lo 600 m a osmáci společně s devítkou 1000 
m. Počasí se vydařilo, nikdo se nezranil a věřím 
tomu, že i děti byly spokojené. Jako každo-
ročně, tak i letos pořadatelé nachystali drob-
né odměny a občerstvení. Na uspořádání akce 
se podílelo i vedení školy a město Chropyně.

V první májový den se tradičně konal „Vel-
ký Ječmínek“. V tento den závodů už bylo 
počasí dosti chladné a hlavní závod proběhl 
za slabého deště. Počasí ovlivnilo i menší účast 
v hlavním závodě (22 startujících). Podle 
předběžných přihlášek se čekala účast asi 40 
závodících. Terén byl dosti podmáčený, a tedy 
značně náročný. Na poslední chvíli se musely 
dělat drobné změny a úpravy tratí.

V 10 hodin odstartoval běh na 60 m rodi-
čů s dětmi a předškoláků, který má vždy vel-
ký ohlas a přinese radost malým závodníkům. 
Na prvním místě se umístil Vojta Gottwald, 
na druhém Klára Duroňová a na třetím byl 
Vojta Kadlec (Příbram). Všichni účastníci do-
stali malé občerstvení a drobnou pozornost. 

Stejně tak tomu bylo i v následujícím závo-
dě žactva na 1000 m, který pak byl hodnocen 
dle věkových kategorií. V kategorii mladších žá-
kyň vyhrála Alexandra Herzánová (Kroměříž), 
v kategorii starších žákyň Jana Horová, v kate-
gorii mladších žáků František Ferenc (Divoky) 
a v kategorii starších žáků Patrik Kostiha. Byla 
vypsána kategorie starších žáků také na 2000 
m, závod vyhrál Květoslav Hlobil ze Žalkovic.

V hlavním závodě na 10 km vyhrál mezi 
muži v kategorii „A“ Přemysl Žaludek (Ms 
Cyklogat Zlín), v kategorii „B“ Jan Rončák 
(Fortex Moravský Beroun), v kategorii „C“ 
Pavel Horák (AHA Havířov), v kategorii „D“ 
Miroslav Kunrt (HŽP Prostějov) a v kategorii 
„E“ Jiří Bubeník (LRS Vyškov). Mezi ženami v 
kategorii „A“ byla nejlepší Martina Dřímalo-
vá (Přerov) a v kategorii „B“ Jana Žaludková 
(Author Tufo Zlín).

Vše dopadlo ke spokojenosti jak samot-
ných běžců, tak pořadatelů.

Za pomoc patří poděkování městu Chro-
pyně, ale především věrným sponzorům, bez 
kterých by se tato akce nemohla konat. Po-
děkování patří i všem pomocníkům a rozhod-
čím, kteří věnovali spoustu svého volna. Po-
děkování patří i těm, kteří věnují spoustu času 
pro zajištění této sportovní akce. Především 
zajištěním cen, cukrovinek, občerstvení, pří-
pravou celé akce atd. Podrobné výsledky na-
jdete na internetových stránkách Chropyně.

– Bena Vl. –

Klub českých turistů
nabízí v měsíci červnu výstup na vrcholy ob-
lasti. Přístupovou trasu účastníci vyberou 
sami, v čase od 10 do 15 hodin dostanou 
na vrcholu razítko do záznamníku akce. 
Kde na turisty čekáme?

25. června Kelčský Javorník – Hostýn-
ské vrchy

 Info: Martina Schýbolová, 
Kelč, tel.: 607 631 204

 Obřany – Hostýnské vrchy
 Info: Zdeněk Perůtka, Bystřice 

pod Hostýnem, tel.: 605 010 413

26. června Brdo – Chřiby
 Info: Eva Rosůlková, tel.: 777 

597 574

 Chlum – Chřiby
 I n fo :  F rant i šek  Hanák, 

tel.: 721 532 893

V letošním roce se turisté vydávají k prame-
nům řek. V oblasti Valašsko – Chřiby to bude:

25. června K pramenům Dřevnice
 pod Trojákem, setkání v 11 ho-

din; info: Ladislav Hojgr, 
tel.: 605 215 879

Šťastnou cestu a zdrávi došli!

– Jar. Pospíšilová –
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Jaro potvrzuje stoupající formu malých házenkářů a házenkářek
V polovině dubna začala druhá polovina sezony národních házenká-

řů a házenkářek TJ Chropyně. Mladší žáci sice podlehli v prvních třech 
utkáních soupeřům ze Studénky, Albrechtiček a Svinova, ale Studén-
ka a Albrechtičky měly velké potíže odvézt si 2 body. Nakonec se žá-
kům podařilo dovézt první body z Vítkovic, kde dokázali otočit ne-
příznivý stav utkání ve svůj prospěch. Do konce sezony zbývají ješ-
tě 3 utkání a u všech můžou žáci bodovat, pokud budou pokračovat 
ve skvělém týmovém nasazení.

Ještě úspěšnější jsou děvčata. Družstvo mladších žaček dokázalo 
doma porazit první tým soutěže ze Svinova a navíc i družstvo Staré 
Vsi n. O. na jeho hřišti. Pokud dokáží porazit Starou Ves n. O. i doma, 
mohou jet děvčata na Pohár České republiky v Plzni. Družstvo staví 
na skvělých výkonech brankářky Žigmundové a pevné obraně ve slo-
žení Komendová, Koutová T., Dočkalová, Balášová, Kotásková, Ďur-
káčová, Jurtíková a v útoku Andrašiová, Bártová, Hladná, Colová, Be-
hárová, Pospíšilová, Koutná, Koutová A. 

Družstvo starších žaček je z poloviny doplněno děvčaty z mladších 
žaček. Oproti podzimu se holky výrazně dokázaly zlepšit v obraně, bo-
hužel se nedaří podpořit hru i úspěšnou střelbou v útoku. Žačky těsně 
podlehly Svinovu B, Staré Vsi n. O., Rokytnicí u Př. a dokázaly remi-
zovat se Studénkou. Ve zbývající části sezony se děvčata ještě utkají 
opakovaně s Rokytnicí, dvakrát se Svinovem A.

– ijč –

Tenis Chropyně – informace pro občany
Začala tenisová sezóna a na tenisových kurtech v Chropyni na kou-

pališti jsou denně k vidění hráči všech věkových kategorií. Dokonce 
i pro děti se pod vedením pana Josefa Přecechtěla rozjela tzv. „TE-
NISOVÁ ŠKOLKA“, kde se děti naučí tenisu od naprostých základů. 
(telefonický kontakt 606 356 952 pan Josef Přecechtěl) 

Co se týká mužského tenisu, tak nejen, že hrají chropyňští hráči 
mezi sebou, ale také je tým hráčů Chropyně přihlášen do okresní te-

reklama nisové soutěže s názvem ve zkratce „MELTA TENIS“ (Místní Elita Te-
nisových Amatérů). Rozlosování soutěže, soupisky hráčů, výsledky, ta-
bulky a další podrobnosti jsou k nalezení na oficiálním webu této sou-
těže: http://www.meltatenis.cz/a2008-liga/rozlosovani3/.

Soupiska hráčů za tenisové družstvo Chropyně: Petr Krutil, Petr 
Hanák, Miroslav Slavík, Jiří Chrastina, Aleš Polášek, Petr Novák, Josef 
Přecechtěl, Michal Vlasatý. 

Termín utkání pro domácí zápasy (jedenkrát za 14 dnů): středa 
16:00 hodin (náhradní termín neděle 09:30 hodin) – na těchto utká-
ních se nevybírá žádné vstupné, občerstvení zajištěno. 

Všichni občané jsou srdečně zváni, a to jak na zápasy tenisové okres-
ní ligy „MELTA TENIS“, kam mohou přijít podpořit chropyňské tenis-
ty, tak i k dalším tenisovým aktivitám.

Přejeme spoustu sportovních zážitků. 
– za TENIS CHROPYNĚ Michal Vlasatý –



Zpravodaj města Chropyněčerven 2011

- 33 -

Mistrák přípravky s Bystřicí pod Hostýnem
V neděli 8. května 2011 dopoledne byl odehrán mistrovský zápas 

ml. přípravky s FK Bystřice pod Hostýnem. Bylo to první utkání sezóny 
jaro 2011 a hrálo se na umělé trávě. Klub Bystřice není zrovna nejleh-
čím soupeřem, a tak zápas skončil nerozhodně 3:3 a máme z něj první 
bod. Mistrák st. přípravky byl přeložen ze strany bystřických na středu 
25. května 2011 v 16:00 a doufejme, že jej starší zvládnou.

– L. Kostura –

Fotbalová přípravka FK Chropyně drtí soupeře
Mladší přípravka sehrála další 

mistrovské utkání, tentokrát pro-
ti FK Spartak Hulín, a přesvědči-
vě zvítězila 11:3.

Utkání bylo odloženo kvů-
li deštivému počasí z neděle 
15. května na pondělí 16. května. 
V přípravném období jsme sehrá-
li s Hulínem dvě přátelská utkání. 
V Hulíně jsme zvítězili 7:5 a v od-
vetě na domácím hřišti jsme remi-
zovali 5:5, i proto se čekal velmi 
vyrovnaný zápas. Přestože jsme 
dosud sehráli všechna utkání vět-
šinou na umělé trávě, mohli jsme 
tentokrát hrát na hlavním hřiš-
ti s přírodní trávou, a jak je vidět 
z výsledku, tak to klukům velmi 
prospělo.

Naši mladí fotbalisté dobře 
kombinovali, drželi míč a vytvo-
řili si herní převahu, kterou vyjá-
dřili brankami. Brzy získali náskok 
tří branek a ve druhém poločasu 
Hulín doslova převálcovali. Byli 
po všech fotbalových stránkách 
lepší než soupeř, a proto góly 
v soupeřově síti přibývaly. Z toho 
důvodu mohli trenéři dát možnost 
zahrát si i těm nejmladším. Po zá-
věrečném hvizdu se všichni rado-
vali z výsledku a hlavně z před-
vedené hry.

I když starší doplnění mladšími 
prohráli 2:4, byla vidět až do kon-
ce jejich snaha vstřelit branku, 
a tak jim též patří gratulace.

– L. Zalabák –
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Vzpomínáme

VzpomínámeV měsíci dubnu se do Chropyně přistěhovalo 6 osob, 9 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 8 osob, narodily se 3 dě-
ti a zemřeli 2 občané. Těžké je každé loučení, 

když drahý z očí schází,
nejtěžší však to poslední, 
když zpátky nepřichází.

Vzpomínka na Tebe je stále živá,
ten, kdo byl milován, 
ten nikdy neumírá.

Ten, kdo Tě znal, měl Tě rád, 
uměl jsi pomoci, potěšit, rozesmát.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít, 
láska však smrtí nekončí, 

v srdcích Tě navždy budeme mít.
Odešel jsi nám, kam chodí každý sám,

jen dveře krásných vzpomínek nechal jsi dokořán.

Dne 2. června 2011 jsme si připomenuli 
2. smutné výročí úmrtí mého manžela a naše-

Společenská kronika

Uzavření manželství

Martin Bajer, Plešovec – Jitka Silná, Přerov
Michal Hudeček, Kyselovice – Alena Zahradníková, Žalkovice

Dne 17. května 2011 jsme 
vzpomenuli 5. výročí úmrtí  našeho 
tatínka a dědečka pana 

Zdeňka Rapanta. 

Dne 9. června pak vzpomeneme jeho nedoži-
té 65. narozeniny. S láskou a úctou stále vzpo-
mínají děti Petra, Zdeněk a Jitka s rodinami.

ho tatínka a dědečka pana 

Václava Kytlicy. 
Na jeho dobré a laskavé srdce s láskou a úctou vzpomínají manželka Jar-
mila, syn Radek s manželkou Romanou, dcera Petra s přítelem Martinem 
a vnoučata Raduška, Dominiček, Filípek a rodina Tesařová a babička Krou-
pová a sestra Ludmila s rodinou. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Prázdné místo zůstalo mezi námi, chybíš nám...

Dne 16. června 2011 vzpomeneme nedožité 
46. narozeniny našeho syna, bratra a strýce, pana 

Václava Jurčíka. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
Rodina.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Odešel jsi nám, ale zůstal v srdcích těch, kteří tě měli rádi.

Dne 14. června 2011 vzpomeneme nedožité 87. narozeniny našeho 
milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana 

Aloise Navrátila, 

kapelníka TO DISKANT. Za vzpomínku děkuje manželka a dcera 
s rodinou.

V úterý 7. června vzpomeneme 10 let, kdy 
od nás odešel můj manžel, náš tatínek, dědeček 
a pradědeček pan 

Květoslav Panáček. 

Za tichou vzpomínku ode všech, kdo jej znali, 
děkuje manželka a děti s rodinami.

Za zveřejnění oznámení ve společenské 
kronice bude účtován poplatek 

ve výši 50 Kč za osobu.
Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

Dne 5. června 2011 vzpomeneme 4. smutné 
výročí úmrtí mé manželky a babičky paní 

Jiřiny Polišenské. 

Stále vzpomíná manžel a děti s rodinami. 

Při této příležitosti vzpomeneme úmrtí mých 
rodičů paní 

Marie Polišenské 

(zemř. 4. října 1982) 

a pana 

Jana Polišenského 

(zemř. 14. února 1992). Kdo jste jmenované 
zemřelé znali a měli je rádi, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
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Uzávěrka tohoto čísla: 15. května 2011.  
Uzávěrka příštího čísla: 15. června 2011 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

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

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně prázdniny 2011 je 15. června 2011

Archiv Zpravodaje města Chropyně najdete na www.muchropyne.cz
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Přehled pořadů v Chropyni a okolí
Chropyně Setkání s občany 
14.6. Na programu IX. setkání s občany města bude beseda 
 s vedením města a Policií ČR na téma bezpečnost 
 seniorů a koncert dechové hudby Hanačka. Občer-
 stvení je zajištěno.
 Kde: MKS Chropyně od 16:00

Chropyně O Červené karkulce 
21.6. Pohádka pro mateřskou školu a rodiče s dětmi. Hra 
 je soubor Říše loutek Domu kultury Kroměříž. Vstup-
 né: 25 Kč
 Kde: MKS Chropyně v 09:00 

Holešov Holešovská regata 2011  
25.6. Festival v zámeckém parku v Holešově - DIVOKEJ 
 BILL, ANNA K., NO NAME, DĚDA MLÁDEK ILLEGAL 
 BAND a další kapely. Vstupné: dospělí: 250 Kč, dítě 
 do 15 let: 150 Kč. Zvýhodněné rodinné vstupné: 
 600 Kč - pouze v předprodeji do 23. 6. 2011.
 Kde: zámecký parku v Holešově od 13:00

Holešov Sluha dvou pánů 
3.7. Městské divadlo Zlín uvádí komedii s Radovanem 
 Králem v hlavní roli pod širým nebem na nádvoří 
 Zámku Holešov.
 Kde: Zámek Holešov od 20:00

Hulín Prázdninová megapárty – „Oslava prázdnin“ 
2.7. Odpolední street program + večerní koncert kapely 
 Blind of  69 (Vídeň/AT) + Johny said the number 
 (Nový Jičín) + Koblížci (Šumperk) + Krajíc chleba 
 (Hulín). Vstupné koncert: 99 Kč
 Kde: Letní kino, začatek street program v 15:00 
 (před letním kinem, vstupné zdarma), začátek 
 koncertů ve 20:00 hodin 

Kojetín Cantas – Hudební kolotoč 
17.6. Letní koncert pěveckého souboru Městského kultur-
 ního střediska Kojetín. 
 Kde: Sokolovna Kojetín v 18:00

Kojetín Božkov fest 
17.–18.6. Letní multikulturní festival. Pátek – Hudební altánek 
 od 18:00. Sobota – Hlavní scéna od 12:30. Infor-
 mace na www.bozkovfest.cz. 
 Kde: Areál Střelnice Kojetín, pátek od 18:00, 
 sobota od 12:30

Kojetín Mejdan v trávě  
1.7.  Letní akce pro všechny. Na programu bude táborák, 
 kytary, harmonika, pivo, pieta za pokácené javory…
 Kde: Bývalý cvičák u loděnice Kojetín od 18:00

Kroměříž 4TET 
14.6. Koncert. Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom 
 osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí 
 s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou. Úžasné 
 vokální výkony, nepřéhlédnutelný design kostýmů, 
 překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé har-
 monie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké 
 a „taneční" výkony všech aktérů. Vstupné: 360 Kč
 a 340 Kč.
 Kde: Dům kultury v Kroměříži v 19.00

Kroměříž Báječná Anna 
15.6. Divadlo. Není šikovné přivést si domů milence, když
 má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Slavnou 
 a úspěšnou hru Marca Camolettiho uvádí Divadelní 
 spolek Kroměříž. Vstupné: 100 Kč
 Kde: Klub starý pivovar 19:00–21:00

Kroměříž Jarní farmářské trhy 
24.6. Nakoupit nebo se jen podívat můžete na těchto 
 trzích na Velkém náměstí.
 Kde: Velké náměstí, Kroměříž

Kroměříž 3. ročník rekonstrukce bitvy z třicetileté války 
9.7. V prostoru mezi Divokým rybníkem a Pompejskou 
 kolonádou dojde ke střetu mezi císařským a švéd-
 ským vojskem, který bude připomínkou roku 1643, 
 kdy nepřátelská vojska vyplenila Kroměříž.
 Boje se zúčastní přes 100 pěšáků, dělostřelců a jezdců, 
 přičemž letošní novinkou bude vyloďovací operace 
 záškodnické jednotky. Součástí akce bude polední 
 průvod městem a  vojensko-historický doprovodný 
 program. Srdečně zve pořádající skupina historic-
 kého šermu Biskupští manové z Kroměříže a Arci-
 biskupský zámek a zahrady za finančního přispění 
 Města Kroměříže. Vstupné: 40 Kč.
 Kde: Podzámecká zahrada v Kroměříži od 15:00

 Přerov Mezinárodní mistrovství ČR v autocrossu 
18.–19.6. Mezinárodní republikový závod v autokrosu všech 
 tříd. Více informací na www.autoklub.cz
 Kde: Přerovská rokle, Přerov

Tovačov XVI. noční prohlídky 
25.6. Netradiční prohlídky zámku, hrané scénky z historie 
 Tovačova a okolí. 
 Kde: Zámek Tovačov, Tovačov
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