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Vážení spoluobčané,
máme tu rok 2012. Rok významných 

změn. Od 1. ledna letošního roku platí 
několik nových zákonů, které již ovlivnily 
nebo ovlivní životy nás všech. Média nám 
servírují pesimistické předpovědi – ne-
zaměstnanost bude vyšší, všechno bude 
dražší, život nás všech bude složitější… Ano, 
nadcházející rok nebude snadný, ale záleží 
jen na Vás do jaké míry. Váš život záleží 
jen na Vás. 

A proto Vám všem přeji, abyste překonali 
úskalí, jež nám rok 2012 chystá, co možná 
nejúspěšněji, bez zásadních dopadů na kaž-
dodenní život. K tomu jsou důležité dvě věci, 
ať to zní jakkoli banálně: láska, protože bez 
těch nejbližších, kteří jsou v těžkých chvílích 
nablízku, je život těžký sám o sobě, a zdraví, 
protože pokud schází to, vše ostatní ztrácí 
význam.

Ing. Věra Sigmundová, 
starostka města Chropyně
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Z jednání  zastupitelstva města - slovo úvodem

Z jednání zastupitelstva města

Vážení spoluobčané,
v redakci Zpravodaje se často zabýváme 

vašimi připomínkami, žádostmi a podněty. 
Jedno z nejčastějších přání bylo to, aby bylo 

Již 8. veřejné plenární zasedání Zastupi-
telstva města Chropyně v tomto volebním 
období se konalo ve středu 21. prosince 2011 
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku.
Na programu bylo mimo jiné:

Rozpočet města Chropyně na rok 2012
Zastupitelstvo města Chropyně schválilo 

rozpočet města na rok 2012. Předkládaný 
návrh rozpočtu je upraven jako vyrovnaný. 
Příjmy jsou ve výši 49.352.000 Kč, financová-
ní ve výši 9.033.000 Kč a výdaje jsou ve výši 
58.385.000 Kč. Platí, že příjmy + financování 
= výdaje.

Součástí rozpočtu města Chropyně je i fi-
nanční vztah ke zřízeným příspěvkovým 
organizacím, a to Správě majetku města pří-
spěvek ve výši 7.800.000 Kč, základní škole 
3.100.000 Kč, mateřské škole 1.100.000 Kč 
a zařízení školního stravování ve výši 900.000 Kč.

V měsíci březnu bude rozpočet upraven 
rozpočtovým opatřením podle vývoje, 
převodu prostředků a skutečných údajů 
za rok 2011.

Rozpočtové opatření města Chropyně 
č. 4 v roce 2011

Změny rozpočtu nazývané rozpočtové 
opatření jsou prováděny v souladu s § 16 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. V roce 2011 
se jedná o 4. rozpočtové opatření schva-
lované zastupitelstvem města Chropyně. 
Toto rozpočtové opatření obsahuje úpravy 
rozpočtu na základě skutečných údajů za rok 
2011 a z důvodu nově vzniklých požadav-
ků. Tyto úpravy jsou předloženy v členění 
podle schváleného rozpočtu zastupitelstvem 
města.

Rozpočtové opatření města Chropyně 
č. 4 v roce 2011 obsahuje zejména převody 
mezi položkami a úpravy transferů-dotací. 
Úpravy transferů jsou provedeny za obdo-
bí od posledního rozpočtového opatření. 
V příjmech došlo i k navýšení daňových 
a ostatních příjmů. Příjmy byly celkem navý-
šeny o 4.504.900 Kč. Financování je možné 
snížit o 1.889.000 Kč. Celkem tedy úpravy 
v oblasti příjmů jsou ve výši 2.615.900 Kč.

Ve výdajích jsou zařazeny úpravy rozpočtu 
v souvislosti s přijatými transfery a provedeny 
potřebné převody a úpravy. Výdaje jsou rov-
něž ve výši 2.615.900 Kč. Rozdíl mezi příjmy 
a výdaji je 0.

Návrh na vystoupení města Chropyně 
ze Sdružení obcí mikroregionu střední Haná

Důvodem pro ukončení členství v tomto 
sdružení bylo množství vynaložených finanč-

ve Zpravodaji uveřejňováno více informací 
z rady města a zastupitelstva města. Je pravda, 
že ne každý občan, zejména pak ten starší, 
má přístup na internet. I z tohoto důvodu 

a zejména pak i z důvodu větší informovanosti 
občanů poskytneme ve Zpravodaji těmto 
zprávám více prostoru.

Mgr. Milan Bajgar, místostarosta

ních prostředků spojených s členstvím (v ro-
ce 1999 byl příspěvek člena 8 Kč na obyva-
tele, nyní je to již 20 Kč na obyvatele, což 
činí celkem 105.000 Kč ročně) ve srovnání 
s efektem, které tyto finanční prostředky 
přinášely. V rámci mikroregionu nejsou po-
řádány žádné akce pro veřejnost, při kterých 
by se občané členských obcí mohli setkávat 
a poznávat. Z tohoto důvodu bylo navrženo 
a později schváleno ukončení členství v tom-
to mikroregionu.

Schválení 9. etapy projektu Regenerace 
panelového sídliště pro rok 2012

Při realizaci projektu Regenerace pa-
nelového sídliště již bylo včetně té letošní 
provedeno 8. etap. Pro příští rok se připra-
vuje etapa devátá, jejímž předmětem bude 
prostranství u prodejny Albert na Moravské 
ulici. Ve věci je zpracován projekt pro územ-
ní řízení a bylo vydáno územní rozhodnutí. 
Projekt pro stavební řízení je v současnosti 
rozpracován, přiložená situace pochází právě 
z něho. Se záměrem byli seznámeni vlastníci 
dotčené občanské vybavenosti a bytových 
domů. Širší veřejnost se mohla se záměrem 
seznámit a vyjádřit se k němu v návaznosti 
na informace, zveřejněné ve Zpravodaji města. 
Předmětem zájmu deváté etapy budou opět 
zejména úpravy povrchů zpevněných ploch. 
V rámci toho bude rozšířeno stávající beto-
nové parkoviště a bude opatřeno povrchem 
z AB – živice. U bytového domu čp. 672 bude 
zřízeno parkoviště nové s povrchem ze zámko-
vé dlažby. Komunikace od čp. 850 až po kři-
žovatku s ulicí Nádražní bude odfrézována 
a opatřena novým povrchem z AB. Význam-
nou součástí bude rekonstrukce chodníků, 
u kterých dojde k výškovým úpravám s cílem 
zajištění bezbariérového přístupu do objektů 
občanské vybavenosti bez ramp a schodků 
s tím, že nový povrch bude ze zámkové dlaž-
by. Nové bude i veřejné osvětlení s úspornou 
technologií LED. Vedle prodejny Albert bude 
zřízeno dětské hřiště s umělým povrchem. 
Upravena budou místa pro domovní odpad, 
rozmístí se nové odpadkové koše, lavičky, sto-
jany na kola, vývěsní skříně a zřídí se úvaziště 
pro psy. Náklady na realizaci stavby se před-
pokládají ve výši cca 7 mil. Kč. Realizace je pod-
míněna získáním dotace, která může činit 
70 % nákladů, max. však 4 mil. Kč.

Obecně závazná vyhláška města Chropyně 
č. 6/2011

Zastupitelstvo města Chropyně schválilo 
obecně závaznou vyhlášku města Chropyně 
č. 6/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných zařízení. 

Cílem této obecně závazné vyhlášky 
je vytvoření opatření směřujících k ochraně 
před hlukem v době nočního klidu, zabez-
pečení místních záležitostí jako stavu, který 
umožňuje pokojné soužití občanů i návštěv-
níků obce, vytváření příznivých podmínek 
pro život v obci a vytváření estetického 
vzhledu obce.

Předmětem této vyhlášky je regulace 
činností, které by mohly narušit veřejný po-
řádek v obci nebo být v rozporu s dobrými 
mravy, ochranou zdraví. Vyhláška směřuje 
k ochraně před následnými škodami a újmami 
způsobenými narušováním veřejného po-
řádku na majetku, jako veřejného statku, 
jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu 
chráněném obcí jako územním samospráv-
ným celkem.

Schválení pokynů pro vypracování návrhu 
územního plánu Chropyně

Při pořizování nového územního plánu 
Chropyně se od posledního projednávání 
problematiky v zastupitelstvu města po-
kročilo do fáze konceptu územního plánu, 
který byl projednán s dotčenými orgány, 
nadřízeným orgánem územního plánování, 
se správci dopravní a technické infrastruk-
tury a s veřejností. Vše probíhalo v inten-
cích požadavků stavebního zákona. Podle 
téhož zákona je nyní nezbytné schválení 
pokynů, které se stanou podkladem pro 
zpracování vlastního návrhu územního 
plánu Chropyně. 

Schválené pokyny obsahují požadavky 
na zpracování návrhu územního plánu tak, 
jak se postupně generovaly během pro-
jednávání konceptu se všemi zúčastněnými 
stranami, veřejností a zastupitelem, určeným 
pro spolupráci s pořizovatelem. K navrhova-
ným pokynům neodmyslitelně patří přiložené 
dokumenty, jako jsou vyhodnocení souladu 
s požadavky dotčených orgánů, připomínky 
a námitky občanů a rovněž vlastní projektová 
dokumentace – koncept územního plánu 
Chropyně. Předkládané dokumenty neob-
sahovaly celou výkresovou část projektové 
dokumentace konceptu. Z této byly vytaže-
ny pouze nejdůležitější a nejnázornější, jako 
je hlavní výkres ve variantě B a výkres veřejně 
prospěšných staveb a opatření. Další výkresy 
jsou uloženy na odboru výstavby a ŽP MěÚ 
Chropyně, kde je možné do nich nahlížet 
a pořizovat si kopie i elektronické.

Další zasedání zastupitelstva města 
se koná ve středu 28. března 2012.

Mgr. Milan Bajgar, místostarosta
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XIII. ples města Chropyně se vydařil
Městský ples tradičně zahaju-

je plesovou sezónu nejen v Chro-
pyni, ale i v blízkém okolí. Stej-
ně tomu bylo i letos v sobotu 
14. ledna. Letošní ples se ko-
nal již po třinácté, a přestože 
„třináctka“ je u většiny lidí 
považována za číslo, které při-
náší neštěstí a smůlu, lze kon-
statovat, že se letošní ples opět 
vydařil. Svědčí o tom především 
skutečnost, že parket byl zcela 
zaplněný až do konce a pro velký 
zájem tanečníků na velkém sále, 
a také zpěváků na vedlejším 
sále, kde vyhrávala cimbálo-
vá muzika Dubina, se muselo 
přidávat až do ranních hodin. 
Samozřejmě šťastnější byli ti, 
kteří si odnesli domů některou ze 
115 hodnotných cen, které byly 
součástí bohaté tomboly. Hlavní 
cenu LCD televizor značky Phi-
lips věnovalo město Chropyně. 
A ti, kteří takové štěstí neměli, 
odcházeli domů jistě s dobrou 
náladou, úsměvem na rtech a po-
citem hezky stráveného večera 
s mnoha přáteli a známými, se kte-
rými se na plese potkali. 

Na hlavním sále hrála taneč-
ní skupina Classic, která svým 
širokým a kvalitně provede-
ným repertoárem od dechové 
hudby až po moderní současné 
taneční hity potěšila všechny 
věkové kategorie. Po úvodním 
předtanečním vystoupení TK 
Swing Kroměříž, který předvedl 
ukázky standardních tanců, ná-
sledovalo přivítání paní starostky 

Ing. Věry Sigmundové, která 
všechny účastníky plesu přivítala, 
poděkovala pořadatelům za pří-
pravu plesu a popřála všem pří-
tomným příjemný a hezký večer. 
Poté se již ples rozjel na plné 
obrátky a parket se zcela zaplnil 
tancechtivými tanečníky. Asi 
po hodinové sérii písniček násle-
dovalo druhé taneční vystoupení 
TK Swing na píseň Evy Pilarové 
„Swing, to mě baví…“. Dalším 
zpestřením městského plesu byla 
barmanská show v podání Jirky 
Matyáše, který předvedl nejrůz-
nější triky s lahvemi, šejkry a skle-
ničkami, která se také velmi líbila. 

O občerstvení, jak v podobě 
alko i nealko nápojů, tak i boha-
tého jídelníčku, se starala firma 
DG FOOD. 

Chtěl bych i touto cestou 
poděkovat všem pořadatelům 
za přípravu a samotné zajištění 
bezproblémového průběhu le-
tošního městského plesu. Také 
velké díky patří všem sponzorům 
za krásné a hodnotné ceny do bo-
haté tomboly a v neposlední řa-
dě velké poděkování patří i Vám, 
účastníkům plesu, kteří jste na ples 
přišli a svou přítomností přispěli 
k dobré pohodě a jeho vysoké 
kvalitě.

Na závěr bych Vás všechny 
chtěl pozvat na další, v  pořadí již 
XIV. ples města Chropyně, který 
se bude konat v sobotu 12. ledna 
2013 v MKS v Chropyni.

Ing. Petr Večeřa, 
ředitel SMM Chropyně
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O historii města s naší paní kronikářkou
V následujících několika číslech si, vážení 

čtenáři, krátce připomeneme některé údaje 
nejen z historie našeho města, které v loňském 
roce oslavilo 750. výročí první zmínky, ale 
také pár údajů ze všeobecné historie. Rozho-
vor, který zveřejňujeme, vedla paní starostka 
Ing. Věra Sigmundová s paní kronikářkou Hele-
nou Sadykovou při oslavách zmíněného výročí. 

Co víme o Chropyni před rokem 1261?
Podle nálezů keramických střepů, koster-

ních hrobů, bronzových předmětů, keltské ke-
ramiky a římských mincí z okolí Chropyně mů-
žeme říci, že místo bylo osídleno už ve 2. stol. 
před Kristem a na přelomu letopočtu. 

Jaký dokument se poprvé zmiňuje o Chro-
pyni?

Je to darovací listina z 21. srpna 1261 od pa-
na Smila ze Střílek a jeho ženy Bohuvlasty, kte-
rou věnují osadu Chropyni, Plešivec, Lhotku 
a půl Záříčí jimi založenému cisterciáckému 
klášteru zvanému Smilenheim ve Vizovicích. 
Dar potvrdil i král Přemysl Otakar II. Listina 
je dosud uložena v okresním archivu. 

Co všechno patřilo ke Chropyni a jaká byla 
tehdy kupní cena panství?

V době, kdy nás vlastnili Ludanicové – 
1465–1562, bylo panství největší. Patřila jim 
Chropyně, Plešovec, Břest, Vlkoš a Záříčí. Pan 
Jan Ludanic panství prodal za 41 tisíc zlatých 
v tolarech. Pro porovnání – za 20 zlatých 
bylo 20 tisíc cihel. V roce 1535 povyšuje císař 
Ferdinand I. ves Chropyni na městečko se zna-
kem – červený štít a  v něm vydra držící štiku, 
právo zelené pečeti a trhy. 

Vlastnil panství některý význačný šlech-
tický rod?

První význačný šlechtický rod byli Ludani-
cové z Rokytnice, a to od roku 1457 do ro-
ku 1567. Pan Václav byl zvolen moravským 
hejtmanem. Další rodová šlechta byli Hau-
qwitzové, Slavatové z Chlumu, Pražmové z Bíl-
kova, Dietrichštejni z Mikulova, jeden rok 
i zimní královna Alžběta Falcká.

Jaké náboženství vyznávala většina oby-
vatel?

Až do roku 1615 bylo 90 % občanů vyznání 
Českobratrského. Po odkoupení panství Fran-
tiškem Dietrichštejnem, kardinálem olomouc-
kého biskupství, došlo k násilnému převádění 
na katolictví. Během 2 let se jezuitům podařilo 
většinu Bratří převést na víru pravou. 

Co byla Škola moresů?
Václav i Jan Ludanicové byli zastánci jed-

noty bratrské na Moravě a poskytli roku 1562 
Bratřím budovu a pozemky na zřízení Vyšší 
školy latinské nazývané Sbor. Do ní chodili 
nejprve potomci moravské bratrské šlechty 
(Tovačovští, Žerotínové, Vrbnové, Skrbenští), 
později i nadaní mladíci z lidu. Výborní absol-
venti byli posíláni na univerzitu. Školu řídili 
a učili zde bratrští kněží. Učilo se v ní čtení, 
psaní, náboženství, dějepravě, zpívání, po-
čtům a čtyřem jazykům. Velký důraz se kladl 

na učení všemu pěknému a dobrému, co k ži-
votu potřebné jest, hlavně vlídnosti lidské. 
Takovému celkovému vzdělání se říkalo učení 
moresům. Dodnes se říká – Pošleme tě do Chro-
pyně na moresy. Školu zrušil, budovu rozkázal 
zbořit a Bratří vyhnal kardinál František Diet-
richštějn. V roce 1615. Škoda, že? 

Jak získávala šlechta peníze?
Byly to výnosy z majetku polního, rybníků, 

pily, hřebčína, pivovaru, mlýna, lesů apod. 
Všechny práce povinně vykonávali poddaní 
– robotovali bez úplaty nebo za velmi malou 
odměnu. (Něco podobného jako brigádnické 
práce v pozdějších letech.) Poddaní také navíc 
odváděli vrchnosti dávky v naturáliích – každý 
měl rozepsáno kdy a co: Na sv. Jiří 2 husy, 
1 kolo tvarohu, kopu vajec a 2 kostky másla. 
Po zrušení roboty místo naturálií platili v pe-
nězích – tedy dnešní daně. 

(pokračování příště)

Znak rodu Ludaniců, kteří měli ve znaku letící husu (maďarsky lud) v modrém poli; 
husu později nahradila labuť.

Upozornění – poplatek za komunální odpad
Finanční odbor Městského úřadu v Chropyni upozorňuje občany, 

že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2012 byl 
stanoven ve výši Kč 500,- na poplatníka. Poplatníci od 70 let platí sazbu 
poloviční, tedy Kč 250,- (úleva je poskytována automaticky, není třeba 
o ni žádat). Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách a to 20.02.2012 
a 20.07.2012.

Sazba poplatku pro rok 2012 byla stanovena obecně závaznou vyhláš-
kou města Chropyně č. 5/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Znění 
těchto vyhlášek si můžete přečíst na www.muchropyne.cz nebo jsou 
k nahlédnutí na sekretariátě Městského úřadu.

Renáta Valášková, FOilustrační foto
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Příjem příspěvků do Zpravodaje

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. 

Nejbližším termínem je 6. únor 2012, poté 5. březen 2012. 
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.

DEN STAROSTKY

Ing. Věra Sigmundová, starostka města Chropyně

Vážení čtenáři,
Zpravodaj města Chropyně vychází již od roku 1995 a od té doby 

prošel nemálo grafickými změnami, nevyhnuly se však ani změny 
obsahové – některé rubriky zanikly, jiné vznikly, k naší velké radosti 
se podařilo rozšířit okruh pisatelů. Zpravodaj je tak nejen hezký, ale ta-
ké pestrý. O jeho kvalitě svědčí i to, že bývá v rámci různých seminářů 
na téma obecních zpravodajů ukazován jako vzorový a velmi prestižní tisk. 

Zpravodaj připravuje tým osob – redakci tvoří místostarosta Mgr. Mi-
lan Bajgar, vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Jiří Rosecký, grafici 
Tomáš a Martina Rozkošní a jazyková korektorka Mgr. Jana Buksová. 
Zpravodaj tiskneme v tiskárně HART PRESS, spol. s r. o., Otrokovice 
v nákladu 2.150 ks, formátu A4 a prostřednictvím místních Junáků 
ho distribuujeme do každé domácnosti ve městě a části Plešovec. 
Dříve jsme Zpravodaj vydávali na ofsetovém papíru, ale modernější 
technologie nám dovolily přejít na LWC papír. Mnozí si myslíte, 
že Zpravodaj vychází na drahém křídovém papíru, ale není to pravda. 
Křídová je pouze obálka, a to proto, aby se při vkládání do schránky 
stránky Zpravodaje nepotrhaly. Vnitřek Zpravodaje, tzv. blok, je na 
80g LWC papíru, který je cenově srovnatelný s dříve využívaným 80g 
ofsetem. Jen je leštěný. Prakticky se jedná o běžný letákový papír.

Nyní ale již k tématu tohoto článku, a to předávání samotných 
příspěvků. Velmi apeluji na všechny, kteří do Zpravodaje chtějí přispět 
svým článkem, obrázkem nebo jinak, aby níže popsané požadavky 
dodržovali.

Příspěvky je nutno do redakce doručit osobně nebo e-mailem nej-
později do data a času stanovené uzávěrky. Později dodané příspěvky 
budou zveřejněny v následujícím čísle. Od letošního roku jsme totiž 
přistoupili na pevně dané termíny, které vychází právě z termínu 
uzávěrky. Po ní se rozběhnou veškeré redakční práce – zpracování 
textů, korektura českého jazyka, grafická realizace, korektury výtisku 
a druhá jazyková korektura, předání podkladů tiskárně, samotný tisk 
a celý proces končí roznosem do schránek. Celý cyklus trvá 18 dní 
a věřte, že je to minimum, na které můžeme výrobu Zpravodaje snížit. 

Textové podklady je nejlépe podávat v elektronické podobě 
e-mailem (na adresách rosecky@muchropyne.cz nebo zpravodaj
@muchropyne.cz) nebo na datových nosičích v textových souborech 
(doc, docx, odt, txt). Název souboru bude totožný s názvem článku. 
Doporučené (a vyžadované) formátování textového souboru:

• písmo textu Arial nebo Helvetica, velikost 9 bodů, zarovnání 
do bloku,

• písmo nadpisu Arial nebo Helvetica, velikost 15 bodů, řez tučné, 
zarovnání na střed,

• řádkování jednoduché,
• předsazení nebo odsazení odstavců – 0 bodů,

• mezera před nebo za odstavcem – 0 bodů,
• pokud není nutné, nepoužívejte tučné písmo nebo kurzívu.

Textové příspěvky je možno podat napsané na psacím stroji 
nebo ručně (čitelně). Příspěvky, které budou napsané na počítači 
a budou přineseny pouze ve vytištěné podobě, má právo redakce 
odmítnout. V redakci je při uzávěrce třeba provést jiné činnos-
ti než přepisovat texty, které můžete přinést na datovém nosiči.
Článek musí obsahovat nadpis a musí být rovněž podepsán. 

Grafické podklady a přílohy je třeba předkládat v dostatečné 
tiskové kvalitě (u jpg souborů min. 300 DPI). Plakáty a upoutávky 
na akce je možno odevzdávat také ve formátu *.pdf. Jestliže nebudou 
grafické podklady (zejména fotografie) předloženy dostatečně kvalitní, 
nemůže redakce zaručit jejich zveřejnění. Snažíme se dělat Zpravodaj 
maximálně kvalitní, využíváme moderní technologie, a proto nebudeme 
vynakládat peníze z rozpočtu města na otištění nekvalitních fotografií. 
U dodávaných digitálních fotografií je tedy podstatné, aby redakci byla 
poskytnuta fotografie tak, jak byla vyfocena a stažena z fotoaparátu.

Závěrem několik informací k příspěvkům, které vy, běžní čtenáři, 
využíváte nejčastěji, a to oznámením ve společenské kronice a sou-
kromé řádkové inzerci.

Oznámení do společenské kroniky je možno podat osobně 
v redakci nebo e-mailem dle výše popsaných doporučení. Za oznámení 
je účtován poplatek ve výši 50 Kč za box (o velikosti boxu rozho-
duje redakce na základě množství textu v oznámení). Za více osob 
v jednom oznámení je účtován poplatek 50 Kč za zveřejněnou osobu. 
Poplatek za zveřejnění je splatný při podání oznámení. V případě 
oznámení podaných e-mailem je nutno poplatek uhradit nejdéle 
do 1 týdne od zadání. K oznámení je možno přiložit fotografii osoby, které 
se oznámení týká. Fotografie je po zpracování vrácena zadavateli. 
Jestliže bude podání učiněno elektronicky, je třeba poskytnout takovou 
fotografii, jak je psáno výše. Pokud hledáte inspiraci pro obsah Vašeho 
oznámení, můžete využít několik vzorů, které najdete na webových 
stránkách města.

Soukromou řádkovou inzerci typu Hledám, Nabízím, Koupím, 
Prodám… je možno podat osobně v redakci nebo e-mailem dle 
doporučení pro textové podklady. Za zveřejnění je účtován po-
platek 50 Kč za 1 zveřejnění, který je splatný při podání inzerce. 
V případě inzerce podané e-mailem je nutno poplatek uhradit nejdéle 
do 1 týdne od zadání. 

Pravidly pro příjem komerční inzerce vás zatěžovat nebudeme, 
zájemci o takový typ inzerce se mohou informovat přímo v redakci, 
na webových stránkách města nebo e-mailu rosecky@muchropyne.cz.

Ing. Jiří Rosecký

Harmonogram vydávání Zpravodaje 
města Chropyně v roce 2012 

V každém čísle Zpravodaje bude zveřejněna informace 
o uzávěrce a termínu vydání dvou následujících Zpravodajů.

číslo uzávěrka vychází
číslo 01/2012 19. ledna 3. února
číslo 02/2012 23. února 9. března
číslo 03/2012 22. března 6. dubna
číslo 04/2012 3. května 18. května
číslo 05/2012 31. května 15. června
číslo 06/2012 28. června 13. července
číslo 07/2012 9. srpna 24. srpna
číslo 08/2012 20. září 5. října
číslo 09/2012 25. října 9. listopadu
číslo 10/2012 29. listopadu 14. prosince
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Vrátí se obrazy Emila Filly do Chropyně?
Na letošní rok připadne 130. výročí narození E. Filly, jehož lze 

stručně charakterizovat příměrem „český Picasso“ a který je i ve svě-
tě uznávaným umělcem. S jeho celoživotní tvorbou je možné se sez-
námit v monografii, která je v městské knihovně.

Jistě se většina z nás shodne na tom, že pojmenování jedné 
uličky po tomto významném českém malíři je poněkud málo, 
co město pro svého rodáka mohlo udělat. Na druhé straně je mož-
né se shodnout na tom, že ani malířova bronzová socha nemůže 
být dostatečným oceněním jako jeho vlastní dílo, které zanechal 
a jehož reprezentativní část byla na chropyňském zámku vysta-
vena v letech 1983 až 2002. Jeho obrazy jsou v současné době 
ceněny na tuzemských i zahraničních uměleckých aukcích v řádu 
milionů korun.

Význam a hodnotu jeho díla dobře pochopili zloději a obrazy 
E. Filly jsou předmětem jejich trvalého zájmu. Naposledy v polo-
vině listopadu 2011, kdy byly ukradeny jeho 4 obrazy vystavené 
na zámku v Peruci, kde malíř po válce na sklonku svého života žil 
a tvořil. Této severočeské obci odkázal část svých obrazů, které 
jsou zde vystaveny, a je zde i jeho pamětní síň. Zájem o malířovo 
dílo lze odvodit také z výskytu falzifikátů jeho obrazů.

Jistě není třeba polemizovat o významu sbírky obrazů E. Filly 
pro naše město, vyplývající ze zvýšeného cestovního ruchu a z něho 

plynoucí přidané hodnoty do rozvoje služeb. To je možné demon-
strovat na příkladu Moravského Krumlova a Slovanské epopeje 
Alfonse Muchy, umístěné na tamějším zámku. Význam tohoto díla 
pro Moravský Krumlov pochopili a jsou si ho dobře vědomi jeho 
občané. I když město nemá na tyto obrazy právní nárok, vydala 
se v minulém roce delegace krumlovských občanů na demonstra-
tivní pěší pochod až do Prahy. Zde na magistrátu předali petici, 
ve které protestovali proti stěhování Slovanské epopeje do Prahy, 
a zároveň připomněli zastupitelům hlavního města, že ani po mnoha 
desetiletích nezajistili důstojný stánek pro toto veledílo, aby tím 
splnili hlavní požadavek daný malířovou darovací smlouvou.

Jednání o navrácení obrazů E. Filly na chropyňský zámek mělo 
v minulosti ze strany představitelů našeho města spíše charakter 
sondážního balonku, který splaskl, jakmile se zjistila první úskalí 
tohoto záměru. Přitom ani nebyla stanovena částka, vycházející 
ze seriózního projektu, kterou by vyžadovalo zabezpečení výstav-
ních prostor zámku a odpovídající klimatizace.

Ve vyjádření Ing. Sigmundové pro Kroměřížský deník v únoru 
2011 byly uvedeny pouze orientační náklady na projektovou doku-
mentaci na opravy zámku a potřebné průzkumy. Ve stanovisku pro 
stejný deník v listopadu 2011 už paní starostka otevřeně přiznala, 
že o navrácení obrazů neusiluje a řeší jiné priority.

Když se 15. prosince 2010 schvaloval na zasedání nového 
zastupitelstva volební program, jedním z projednávaných bodů 
bylo „vytvářet podmínky pro navrácení trvalé expozice obrazů 
E. Filly do chropyňského zámku“. A jaký byl výsledek hlasování? 
4 hlasy pro, 6 hlasů proti, 5 zastupitelů se hlasování zdrželo, 2 byli 
nepřítomni a zařazení tohoto návrhu do volebního programu bylo 
zamítnuto. Jak jednotliví zastupitelé hlasovali jmenovitě, je možné 
zjistit z příslušného zápisu.

Ten, kdo uvěřil před lety slibům pražské Národní galerie, dekla-
rovaným jejím tehdejším ředitelem Milanem Knížákem, že se Fillo-
vy obrazy po nezbytném ošetření do roka do Chropyně vrátí, mu-
sel být naivní. Na druhé straně je třeba přiznat, že bezpečnostní 
opatření a klimatizace na chropyňském zámku postupně přestávaly 
vyhovovat zvýšeným nárokům a normám na výstavní prostory 
u tak cenných exponátů.

Že návrat obrazů E. Filly bude vyžadovat značné úsilí od před-
stavitelů našeho města, je zřejmé. Bude to představovat průběžná 
jednání s Národní galerií jako vlastníkem malířových obrazů, s Arci-
biskupstvím olomouckým jako majitelem zámku a s Muzeem Kro-
měřížska jako odborným garantem a kurátorem sbírky.

Z hlediska finančního bude nezbytná vytrvalá snaha o dotace 
z fondů evropských a jiných a trpělivé získávání sponzorů. Vzhle-
dem k nadregionálnímu významu takové umělecké sbírky bude 
nutná podpora projektu, a to nejen finanční, Zlínským krajem 
a jeho úřadem. Je to úkol dlouhodobější, který neměl být oběto-
ván na úkor krátkodobých cílů, omezených čtyřletým volebním 
programem, za jejichž plnění se sbírají politické body.

Lze doufat, že myšlenka vytvoření trvalé výstavy obrazů 
chropyňského rodáka nezapadne nadobro v zapomnění a najde 
příznivější pochopení u zastupitelů a představitelů našeho města 
v příštím volebním období.

A. Hrdlička

Analýza mrkve
V přímé souvislosti s požárem objektů firmy 

Remiva na jaře loňského roku byla bezprostřed-
ně po požáru provedena řada analýz s cílem 
zjistit, jak dalece poznamenal úlet škodlivin 
z požáru provozovny jednotlivé složky život-
ního prostředí. S výsledky příslušných rozborů 
a jejich vyhodnocením na zdraví obyvatelstva 
již byli občané seznámeni. Nebyla však zod-
povězena otázka, jak dalece mohou v půdě 

přítomné škodliviny vstupovat do produktů 
drobného pěstitelství. S řešením této záležitosti 
bylo vyčkáno na ukončení vegetace a sklizeň 
zahradních výpěstků. Pozornost byla zaměřena 
na mrkev, která je jednak v přímém kontaktu 
užitkové části s půdou a dále je známá svou 
schopností škodliviny z prostředí přijímat.  

V listopadu 2011 byl tedy odebrán z ulice 
Hrad z prostoru přímo dotčeného kouřovou 

vlečkou požáru vzorek mrkve, který analyzoval 
na obsah polycyklických aromatických uhlovo-
díků Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Labo-
ratorním vyšetřením bylo zjištěno, že ve vzorku 
jsou sledované škodliviny pod mezí detekce. Zá-
věrem laboratorního vyšetření se uvádí, že v rám-
ci provedeného rozsahu vyšetření vzorek ne-
obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky. 

Ing. Jiří Pospíšil

Text pod pohlednici: Emil Filla: Zápas lva s býkem (1939)
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Proč končí kavárna-cukrárna Bianca?
V roce 1992 ukončilo město 

činnost drobné provozovny v ne-
bytových prostorách v přízemí 
domu čp. 55 na náměstí Svobody 
v Chropyni. Vzhledem k tomu, 
že majitel objektu (město) neměl 
v té chvíli žádný záměr s jeho vyu-
žitím, došlo k dohodě o pronájmu 
s mojí manželkou. Město souhlasi-
lo s provedením rekonstrukce ob-
jektu s tím, že po jejím dokončení 
bude proveden znalecký posudek 
a podle § 667 Občanského zá-
koníku bude finanční částka, vy-
hodnocená tímto posudkem jako 
zhodnocení budovy, odečtena 
z nájmu. Ostatní náklady spoje-
né s účelem podnikání půjdou 
na vrub nájemnice. Podotýkám, 
že v té době jsem neměl s radnicí 
žádné kontakty a nebyl jsem ani 
členem zastupitelstva města.

Snahou nájemkyně bylo vybu-
dovat seriozní klasickou cukrárnu 
a kavárnu, což se, myslím si, 
do značné míry podařilo. Jsem 
přesvědčen, že celých téměř 
20 let sloužilo toto zařízení jak 
pro místní, tak pro turisty a dal-
ší návštěvníky města nejen jako 
služba, ale i dobře město svým 
způsobem propagovalo. Po prv-
ních velmi úspěšných letech 
došlo v prosperitě ke značnému 
poklesu, což je v oblasti tohoto 
druhu podnikání v posledních 
letech obecný jev. Přes všechny 
tyto potíže se provozovatelka 
vždy dokázala přenést a formou 
různých opatření byla schopna 
v provozování podniku pokra-
čovat. Snížila stav zaměstnanců, 
omezila pracovní dobu, měla 
snahu o atraktivnost nabízeného 

sortimentu a služeb a spoustu 
dalších opatření.

Vše by se zdálo být v pořádku 
až do 25. listopadu 2011, kdy ob-
držela od Správy majetku města 
dopis s tím, že rada města roz-
hodla 10. listopadu 2011 o zvý-
šení nájemného z 350 Kč/m2 
na 1.050 Kč/m2 za rok. K do-
pisu byl přiložen Dodatek č. 5 
k původní smlouvě s odvoláním 
na Článek V. odst. 1), kterým 
se mění první věta: „Smluvní stra-
ny se dohodly, že cena nájemného 
pro rok 2012 je stanovena ve výši 
1. 050 Kč/m2.“ V tomtéž článku 
původní smlouvy je však uvedeno, 
že případné jednostranné mezi-
roční zvýšení ze strany pronají-
matele je možno provést pouze 
na základě oficiálních statistic-
kých údajů s ohledem na pohyb 
cen a míru inflace.

Vzhledem k tomu, že nabí-
zená cena je pro další podnikání 
likvidační, podnikatelka písemně 
tuto dohodu odmítla. Město 
zareagovalo dalším dopisem, kde 
oznamuje, že pokud nedojde 
do 31. prosince 2011 k přistou-
pení na navrhovanou výši nájmu, 
vypovídá město původní smlouvu 
a od 1. ledna 2012 začíná běžet 
tříměsíční výpověď z nájmu.

Protože ani v jednom z výše 
uvedených dopisů nebyl uve-
den žádný důvod tohoto kroku, 
vznesl jsem telefonický (později 
i osobní) dotaz na paní starostku 
a některé další radní. Bylo mi sdě-
leno, že provozovna se nachází 
na lukrativním místě a že nájmy 
podobných zařízení jsou v Chropy-
ni a okolí podstatně vyšší. Přičemž 

Reakce Rady města Chropyně na článek pana Hrabala
Vážení spoluobčané,

dovolte nám reagovat na článek pana Fran-
tiška Hrabala a uvést na pravou míru fakta, 
která v článku uvádí. 

Rada města řešila problematiku rozpoč-
tu města a jeho příspěvkových organizací. 
Vzhledem k neustále se zvyšujícím výdajům 
hledala rezervy na příjmové straně. Jednou 
z možností jsou také příjmy z pronájmů neby-
tových prostor. 

Dospěli jsme k závěru, že smlouva s pro-
vozovatelkou kavárny a cukrárny Bianca 
paní Boženou Hrabalovou je pro město již 
několik let velmi nevýhodná. Nechali jsme 
tedy zpracovat odbornou analýzu, která 
zkoumala výši nájmů podobných zařízení 
v okolních městech. Není tudíž pravdou, 
že o zvýšení nájmu v Kavárně – cukrárně Bian-
ca rozhodla rada města na základě „nějakého 

odhadu“. Rada tedy rozhodla o zvýšení nájmu 
na základě odborného posouzení a přehledu 
nájmů v okolních městech podobné velikos-
ti jako Chropyně. Podle tohoto přehledu 
se pohybují ceny nájmu v rozmezí od 1.000 Kč 
až po 2.400 Kč/m2 a rok. RM přistoupila 
k navýšení ročního nájemného na 1.050 Kč/m2 
a rok, což je na spodní hranici zpracovaného 
přehledu. Přičemž se domníváme, že nezáleží 
na tom, je-li pronajímatelem město nebo 
soukromý subjekt.

Paní Božena Hrabalová podniká v prona-
jatých prostorech města Chropyně na základě 
nájemní smlouvy ze dne 19. června 1992, 
včetně několika dodatků, tedy již více než 
19 let. Za tuto dobu zaplatila nájemné ve výši 
121.539 Kč, z čehož vyplývá, že za celou 
dobu trvání pronájmu činil průměrný roční 
nájem cca 6.400 Kč. Zbylé nájemné bylo za-

počteno za „technické zhodnocení budovy“. 
Jednalo se o částku 510.791 Kč. Necháme 
na zvážení občanů, v zájmu koho se toto tech-
nické zhodnocení provádělo. Zda ve prospěch 
města Chropyně jako pronajímatele, anebo 
ve prospěch nájemce – tedy paní Hrabalové?! 

Pro úplnost je nutné uvést, že paní Božena 
Hrabalová měla od 8. září 2004 pronajatu 
letní předzahrádku pro svou provozovnu. 
Tento pronájem byl poskytnut provozovatelce 
na základě rozhodnutí tehdejší rady zcela bez-
úplatně. Protihodnotou bylo umožnění uží-
vání WC v nebytových prostorách veřejností. 

Necháme na posouzení občanů Chropyně, 
jestli je rozhodnutí rady o nápravě této nevý-
hodné smlouvy správné. 

Za Radu města Chropyně 
Ing. Věra Sigmundová, 

Mgr. Milan Bajgar a Ing. Petr Večeřa.

se vycházelo z nájmů mezi soukro-
mými subjekty a navíc zde nebyla 
žádná snaha po objektivitě.

Co se týče lukrativnosti, je tře-
ba říct, že se sice Bianca opravdu 
nachází na náměstí, ale současně 
je nutné si uvědomit, že je mimo 
koncentraci obyvatelstva, které 
žije v nesrovnatelné míře přede-
vším na sídlišti. Taktéž argumen-
tace o výši nájmu restaurace Stop 
je do značné míry neobjektivní. 
Restaurace Stop (nejen tento ob-
jekt) je pronajímána včetně veš-
kerého vnitřního zařízení, kdežto 
Biancu jsme museli kompletně 
vybavit sami za statisíce korun. 
Paradoxní je, že ještě nemáme 
splacenou půjčku na vybavení 
po poslední rekonstrukci cukrárny 
z roku 2004. Argument o tom, 
že se jedná o restaurační zařízení, 
poněkud pokulhává, vzhledem 
k tomu, že více než polovina ob-
ratu se tvoří v cukrárně, přičemž 
je obecně známo, že maloobcho-
dy podobného typu neprosperují, 
nebo dokonce postupně zanikají 
v důsledku obrovské konkurence 
super a hypermarketů.

Úplně je opomíjena skuteč-
nost, že při uzavírání původní 
nájemní smlouvy mezi městem 
a provozovatelkou se vycházelo 
ze znění, ze kterého nebylo ani 
trochu zřejmé, že by mohlo dojít 
k takovému skokovému (v našem 
případě trojnásobnému) zvýšení 
nájmu. V opačném případě by-
chom do takového nájemního 
vztahu nevstoupili.

Za povšimnutí stojí, že ceny 
nájemného u ostatních objek-
tů pronajímaných městem zů-

stávají nezměněny a pohybují 
se  od 320 do 390 Kč/m 2, 
č i l i  v  průměru 337 Kč/m2.
Na dotaz u paní starostky, jak 
rada města dokázala posoudit, 
že výše ostatních městských ná-
jmů je více než trojnásobně nižší 
než navrhované zvýšení v Biance, 
mi bylo sděleno, že rada to posu-
zovala odhadem. Bůh nás opatruj, 
jestliže rada města postupuje 
i při jiném závažném rozhodování 
odhadem místo faktů.

Kde je ona, ve volebním pro-
gramu deklarovaná podpora 
drobného podnikání? Proč neroz-
šířit řady nezaměstnaných?

Jak již bylo řečeno, rada se sou-
středila na nájmy uzavírané mezi 
soukromými subjekty, ale opo-
mněla brát v potaz ceny obec-
ních nájmů. Například město 
Kojetín pronajímá hotel „Pivovar“ 
za 41.000 Kč ročně a starosta 
mi při osobním kontaktu řekl, 
že jsou v podstatě rádi, že se vůbec 
nájemník našel. Dosud provozo-
valo tento objekt město Kojetín 
samo se ztrátou v řádu milionů.

Závěrem chci říci, že v postupu 
města vůči mé ženě vidím osobní 
politickou mstu za moje odlišné 
postoje k některým záležitostem 
projednávaným v nedávné době 
samosprávnými orgány města. 
Jako příklad uvádím dvacetimilio-
nový utajovaný dluh po starostovi 
z předešlého funkčního období 
nebo likvidaci starosty Ing. Hlouš-
ka. Jsem přesvědčen, že se jedná 
o „aroganci moci“, jaké by nebyli 
schopni ani komunální politici 
režimu zaniklého před 23 lety.

František Hrabal
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Kdo si hraje 
– nezlobí!!!

Vánoční besídka 2. třídy 
Mateřské školy Chropyně

Vánoční besídka v knihovně
Jedno čtvrteční odpoledne v každém měsíci ožívá naše knihovna 

asi padesáti dětskými hlásky. To děti ze školní družiny přicházejí 
na hodinové besedování. Loňský rok, bohatý na spisovatelská životní 
jubilea, jsme využili k povídání o Zdeňku Milerovi, Václavu Čtvrtkovi, 
K. J. Erbenovi, ale také např. o vodnících v pohádkách, pověstech 
a bájích. 

Ve čtvrtek 15. prosince jsme se všichni těšili na besídku doslova 
sváteční. Každá třída ŠD si pro nás ostatní připravila krásné vánoční 
pásmo. O Vánocích jsme si potom nadšeně povídali i četli. Děti 
bravurně zvládly i speciální slovní fotbal, ve kterém mohly používat 
pouze slova s vánoční tématikou, a pak už následovalo nedočkavé 
vybalování dárků. A protože v každém balíčku byl jiný dáreček, brzy 
se rozvinula čilá výměna. Sladkou tečku za celou besedou udělaly 
voňavé perníčky, které pro nás všechny velmi ochotně a zdarma 
napekla paní Anna Šmídová.

Helena Maťhová

Vánoční tvoření
Dne 7. prosince 2011 jsme s rodiči prožili příjem-

né odpoledne při Vánočním tvoření. Vyrobili jsme 
si spoustu krásných výrobků, napekli cukroví a ne-

2. třída MŠ Chropyně pod vedením paní učitelky Ivy Zahnašové 
a Dany Součkové si pro rodiče připravila překrásné vánoční vystou-
pení spojené se zpíváním vánočních písní a koled. V programu vy-
stoupili také žáci ze SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně pod vedením 
p. uč. Iva Novotného. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem 
účinkujícím a učitelům za krásné navodění předvánoční atmosféry 
spojené s blížícími se svátky. 

Rodiče 2. třídy MŠ Chropyně

V tomto duchu proběhlo jed-
no krásné podzimní odpoledne, 
strávené ve školce. 

1. listopadu se některé ma-
minky vrátily do dětských let 
a spolu se svými ratolestmi 
se pustily do tvorby podzimních 
strašidýlek. Dýně, kůra, šišky, 
listy, žaludy, kaštany, tavné pis-
tole, trocha fantazie a už se nám 
pod rukama začaly rodit první 
postavičky. Dýňová princezna, 
ježeček, myška, dědeček kůrá-
ček, podzimní sluníčko a spousta 
dalších…

Čas rychle plynul a nám se ani 
nechtělo domů. No prostě ve škol-
ce je prima.

Tak vám, paní učitelko Táňo, 
i vám, paní ředitelko, děkujeme 
a už se těšíme na další setkání.

Za spokojené rodiče AK

směl chybět ani vánoční punč. Všichni jsme odcházeli 
v dobré náladě a svátečně naladěni. 

1. třída MŠ
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Divadelní představení v mateřské škole
Dne 14. prosince 2011 se v naší 

mateřské škole konalo divadelní 
představení pro rodiče, které si pro 
nás připravily děti ze 4. třídy. Diva-
delní představení Vánoční pohádka 
bylo nejen veselé povídání pro-
tkané spoustou pěkných písniček 
a říkanek, ale pro nás všechny bylo 
i velmi poučné. Děti se na vystou-
pení připravovaly celý měsíc a bylo 
to znát! Krásné kostýmy i s paru-

Předvánoční čas v základní škole
Dovolte nám, milí čtenáři, malé ohlédnutí za adventním časem, 

který jsme si na prvním stupni základní školy zpříjemnili nejen vyu-
čováním plným pohádek, vyprávění a připomenutí vánočních tradic, 
ale i výzdobou tříd, vyráběním dárků, návštěvou kouzelnického 
představení Pavla Kožíška v městském kulturním středisku, zpíváním 
koled či poslechem vánočních melodií.

Následující fotografie dokumentují přípravu vánoční výstavy 
ve víceúčelovém sále našeho zámku, kde se na prezentaci školy 
velkou měrou podílelo 3. oddělení školní družiny, dále návště-
vu sv. Mikuláše, kterou pro nás připravili žáci 2. stupně, besídky 
ve třídách a školní družině a v neposlední řadě i vánoční dárek, 
který si na poslední předvánoční týden připravily čtvrté třídy 
a v tělocvičně školy předvedly malé divadelní vystoupení „Jak Mach 
a Šebestová zachránili sluchátko“ (4.B) a zazpívaly velký hit letošních 
Vánoc - píseň Půlnoční (4.A). 

M.B.

kami, kulisy, hudební doprovod, 
prostě všechno jako v opravdovém 
divadle. Pro nás všechny, kteří jsme 
se na vystoupení přišli podívat, 
to byl opravdu silný zážitek. 
Na tomto místě bych chtěl za všech-
ny rodiče poděkovat paní učitelce 
Květce Dvořákové a Dance Kout-
né, které se na tomto představení 
podílely největší měrou.

Rodiče
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Mikulášský koncert SZUŠ D-MUSIC
Dne 7. prosince jsme uspořádali pro rodiče 

a širokou veřejnost města Chropyně Miku-
lášský koncert. V programu vystoupili žáci 
z hudebního a tanečního oboru. Na jejich hu-
dební a taneční výkony dohlížel Svatý Mikuláš, 
který nás poctil svou návštěvou a bedlivě 
sledoval celý pořad. Na závěr koncertu všem 
vystupujícím poděkoval, popřál požehnané 
nastávající svátky a rozdal sladkou odměnu. 
Chtěl bych poděkovat všem účinkujícím 
za krásné vystoupení, které dle ohlasu potěšilo 
a pohladilo na srdíčku mnoho diváků v sále. 
Dále bych chtěl poděkovat městu Chropyně 
a Správě majetku města za přízeň, kterou nám 
věnovaly celý rok 2011.

Bc. Ivo Novotný, vedoucí pobočky

Vánoční hraní pod okny
Vánoční hraní pod okny 

se již stalo tradicí. Parta hudeb-
ních nadšenců, kteří nechtějí 
jen sedět doma, ale svým umem 
chtějí potěšit i ostatní občany 
města Chropyně, se opět vy-
dala na Štědrý den rozdávat 
radost v podobě hraní vánoč-
ních písní a koled. Zavítali 
i do domu s pečovatelskou 

službou, kde byli obyvateli 
vřele přivítáni. Večer po půl-
noční mši se opět sešli před 
kostelem sv. Jiljí, aby zpestřili 
závěr vánočního dne všem oby-
vatelům Chropyně, kteří zaví-
tali na mši. Děkujeme za krás-
nou tradici, která zde vznikla, 
a těšíme se na další rok. 

Vděční posluchači

18. ledna 2012 SZUŠ D-MU-
SIC pobočka Chropyně uspořáda-
la školní kolo soutěže základních 
uměleckých škol, z něhož odbor-
ná porota, sestavená z pedagogů 
školy, vybrala 17 dětí, které nás 

SZUŠ D-MUSIC pobočka 
Chropyně a školní kolo 

soutěže ZUŠ
budou reprezentovat v okresním 
kole v Kroměříži. Přejeme mnoho 
dalších úspěchu v okresním kole.

Pedagogický sbor 
SZUŠ D-MUSIC 

pobočka Chropyně

Zde mohla být

Více informací 
na tel.: 573 500 746

nebo na 
www.muchropyne.cz

vaše reklama
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Koncert pro DPS Chropyně
20. prosince jsme byli pozváni 

městem Chropyně do víceúčelo-
vého sálu chropyňského zámku 
k uspořádání koncertu pro oby-
vatele domu s pečovatelskou 
službou. Pozvání jsme vřele při-
jali a připravili vánoční program, 
kde se představil pěvecký sbor 
Myši a Myšáci a orchestr TWO, 

Obyvatelé domů s pečovatelskou službou děkují všem účinkujícím 
Soukromé ZUŠ D-MUSIC, pobočka Chropyně a jejich panu učiteli 
Bc. Ivo Novotnému za vystoupení dne 20. prosince s vánočními 
písněmi ve víceúčelovém sále chropyňského zámku a také za to, 
že opět přišli na Štědrý den na nádvoří DPS a všechny potěšili v tento 
vánoční čas hrou vánočních koled.

obyvatelé DPS

Adventní koncerty SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně
Adventní čas na sklonku loň-

ského roku byl pro žáky ze tříd 
pí uč. Veroniky Uhlířové, Ivy Bu-
beníčkové, p. uč. Miroslava Uhlíře, 
Pavla Skýpaly, Herberta Novotné-
ho a Iva Novotného trochu nároč-
nější. Tři pro nás úspěšné adventní 
koncerty uspořádané ve spolu-
práci s římsko-katolickou farností 
byly odměněny uznáním téměř 
500 posluchačů. Velmi nás také 
potěšil nápad pí uč. Jany Zapleta-

THREE, FOUR pod vedením 
p. uč. Miroslava Uhlíře a Iva No-
votného. Chtěli bychom popřát 
všem seniorům do nového roku 
hodně štěstí a zdraví. Děkujeme 
za pozvání a těšíme se na další 
spolupráci.

Pedagogický sbor SZUŠ 
D-MUSIC pobočka Chropyně

Poděkování za vánoční 
vystoupení

lové oživit naše vystoupení pečlivě 
připraveným průvodním slovem 
a recitací, za což jí chceme velmi 
poděkovat. Těší nás zájem z řad 
občanů Chropyně, Břestu a Vlkoše 
o tato naše vystoupení a děkujeme 
za podporu. Velké poděkování 
patří také rodičům vystupujících 
žáků, kteří pomáhali s realizací 
všech adventních koncertů.

Kolektiv SZUŠ D-MUSIC 
pobočka Chropyně
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Vánoční zastaveníčko
V době předvánoční, přesněji ve čtvrtek 15. prosince 2011, 

se ve velkém sále Městského kulturního střediska konalo vystoupení 
hudebního a tanečního oboru ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně, pod 
názvem „Vánoční zastaveníčko". 

Všichni účinkující vytvořili krásnou vánoční atmosféru, dlouhý aplaus 
na závěr byl toho důkazem.

Pochvala a uznání patří všem účinkujícím a pedagogům, kteří pro-
gram na tuto velkou akci pro občany našeho města připravili. 

Poděkování právem náleží Správě majetku města Chropyně 
za pomoc při zajištění koncertu. 

Za kolektiv pedagogů vedoucí pobočky Luděk Koutný
foto Ing. Pavel Jurtík
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Vánoční zastaveníčko



Zpravodaj města Chropyně 1/2012

- 14 -

Projekt „Hrajeme si se Sidusem!“
Základní škola Chropyně je již několik 

let držitelem certifikátu dárce za pomoc 
při veřejné sbírce Fondu Sidus. 

Výnos ze sbírky je určen na vybavení 
dětských zdravotnických zařízení přístroji 
pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF Fakultní 
nemocnice v Motole a pro Dětskou kliniku 
Fakultní nemocnice v Olomouci. Slouží 
na takové vybavení pro dětské pacienty, 
které jim usnadňuje lépe snášet pobyt v ne-
mocnici. Pomáhá individuálním pacientům 
při návratu do běžného života.  

Pomoci nemocným dětem a zapojit se do ce-
lostátního charitativního projektu „Hrajeme 
si se Sidusem!“ jsme se rozhodli i letos.

Děti si mohly za částku 35 Kč koupit 
sáček s magnetkami a současně arch samo-
lepek. Tyto samolepky si za použití fixů, ba-
rev, pastelek… vyzdobily, nalepily je na ma-
gnet a vyrobily si tak svoje vlastní originální 
magnetky!

Některé děti tímto udělaly radost samy 
sobě, jiné se rozhodly obdarovat své blízké. 
Co ale bylo pro všechny děti společné? 
Svými příspěvky pomohly nemocným dětem 
z motolské a olomoucké nemocnice. Přispě-
ly na nákup nezbytných lékařských přístrojů 
a podílely se na pomoci konkrétním dětem 
vrátit se zpátky mezi kamarády. 

Děkuji dětem za pomoc a rodičům za vstřícnost při realizaci projektu ve prospěch 
nemocných dětí.                                                                                          M. Purkarová

reklama

Město Chropyně společně s akademickým malířem, grafi kem a medailérem 
Karlem Zemanem pro vás připravilo 

při příležitosti 750. výročí první zmínky o Chropyni pamětní medaile.

Předběžná cena za 1 ks:
tombak
350 Kč

stříbro 
1.500 Kč

zlato 
40.000 Kč

Pokud budete mít zájem o minci zlatou, stříbrnou nebo tombakovou, 
volejte na číslo 573 500 730 nebo objednávejte osobně na sekretariátě 

Městského úřadu v Chropyni. Bude se jednat o doražbu.
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Temnotou 2011
V listopadu minulého roku se v našem městě odehrála do té do-

by nezvyklá akce. Noční pochod městem, projekt RS Fénix 
a města Chropyně, Temnotou. Tento nic neříkající název v sobě 
skrýval něco tajemného, neznámého a taky něco nového. Snad proto 
se na „Vraspíráku“ sešel po setmění 18. listopadu početný houf zvě-
davců, a to starších i mladších, kteří se přišli podívat, o co vlastně jde.

Po úvodu každá skupinka obdržela obálku se šifrou, po jejímž 
vyluštění se soutěžící mohli přesunout dál. Ačkoliv byly různé variace 
tras, což mělo navodit lehce chaotickou atmosféru, aby všichni nešli 
stejnou trasou, občas bylo chaosu až moc, za což se jako organizátoři 
omlouváme.

Hlavní ale bylo, že se soutěžícím podařilo dostat přes nejrůznější 
hádanky a rébusy do samotného cíle, kde na ně ve sklepení chro-
pyňského zámku čekala tajemná postava, která celé hře udávala děj. 
A právě tato postava se také stane klíčovou do dalšího pokračování, které 
se představí v trochu odlišné formě. Jelikož tento první pokus pro nás 
byl cenným přínosem, víme, čeho se příště vyvarovat a co doladit.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na celé akci jakkoliv 
podíleli. Ať už účastí nebo sebemenší pomocí. Celkem se ten den akce 
zúčastnilo přes 100 lidí. A právě oni společně založili počátek nového 
druhu akce, která, jak věříme, bude pokračovat! Jsme také vděční 
za podporu města Chropyně, jelikož bez jeho pomoci by se nám 
to nikdy takhle nepodařilo. Těšíme se na Vás v dalším pokračování!

David Míšek, zástupce vedoucího RS Fénix

Zprávičky z Kamínku 
Turistický oddíl Kamínek 

zdraví všechny čtenáře Zpra-
vodaje. Tak jako předešlé roky, 
tak i na letošní rok máme pro 
vás naplánované různé akce, 
soutěže, pohádkové pochody, 
víkendové pobyty, letní tábor 
apod. O všech akcí vás bude-
me informovat prostřednictví 
městského Zpravodaje i letáčků 
v naší skřínce u Alberta či na na-
šem webu www.kaminek-
chropyne.jex.cz 

První takovou větší akcí 
bude letos tradiční jarní vy-
cházka k soutoku řek Mora-
vy a Hané, a to 24. března, 
na kterou vás srdečně zveme.

 
Letošní letní tábor budeme 

mít opět v Rajnochovicích 
ve středisku ONDRÁŠ, a to v ter-
m í n u  o d  2 9 .  č e r v e n c e 
do 4. srpna 2012. Přihlášky 
si můžete vyzvednout ve škole 
J. Fučíka u pí Motalové, v naší 
klubovně každý pátek, u pí Pa-
ňákové ul. Moravská 651 
v Chropyni. Také lze přihlášky 
přeposlat přes e-mailovou ad-
resu panakovah@seznam.cz, 
tel. 733 708 049.

Rozloučení s rokem 2011
Loňský rok jsme zakončili 

velmi pěkně. Připravili jsme pro 
děti překvapení.

Měly pěkný vánoční stro-
meček, cukrovíčko, do toho 
všeho nám hrály koledy a o-
vzduší nám pěkně provoněl 
vánoční čaj. Pod stromečkem 
byly pro děti dárečky – spole-
čenské hry. Děti měly z dárků 
velkou radost a hned se pustily 
do hraní, zkoušely si TUČŇÁ-
KY NA LEDU, KUFR, NOE-
MOVU ARCHU, ANTI VIRUS 
a další. Za to, že jsme mohli 
dětem koupit hry, a tak roz-
víjet jejich vědomosti, děku-
jeme městu Chropyně za jeho 
finanční podporu, kterou nám 
každoročně poskytuje. Finance 
také využíváme na naše akce 
a tábory. V roce 2012 máme 
malé výročí, a to 5 let trvání 
našeho turistického oddílu 
Kamínek, proto také chystá-
me den otevřených dveří, na 
který zveme děti i jejich rodiče 
či prarodiče.

O termínu akce vás budeme 
informovat.
Za turistický oddíl Kamínek

 H. Paňáková
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Tříkrálová sbírka 2012
Mil í  spoluobčané,  Cha-

rita Chropyně děkuje všem 
dárcům, kteří přispěli svým 
př í spěvkem na  letošn í  j i ž 

reklama

13. tříkrálovou sbírku. Děkuje-
me také všem, kdo se zapojili 
svou pomocí ke zdárnému prů-
běhu této sbírky.

 Břest 27.687 Kč
 Chropyně 63.574 Kč
 Kyselovice 10.047 Kč
 Plešovec 5.016 Kč
 Záříčí 13.161 Kč
 Žalkovice 20.008 Kč
 Celkem 139.493 Kč

Pavel Rozsypálek, předseda Charity Chropyně
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Vánoční putování se psem
Ve dnech 2. a 3. prosince 

proběhlo tentokráte vánoční 
pionýrské přespávání plné her, 
soutěží, vánočních překvapení 
a dárků. Na začátek jsme přivítali 
nové tváře a seznámili je se všemi. 
Celý večer jsme potom prokládali 
hraním různých her a chystáním 
ozdob na vánoční stromeček pro 
zvířátka. Poté jsme se vydali pro-
jít rozsvícenou Kroměříží a před 
spaním si rozdali vánoční dárky 
pro každého účastníka. Druhý 
den jsme dopoledne ozdobili stro-

meček na kraji lesa pro zvířátka. 
Během cesty do lesa a zpátky jsme 
si pověděli něco o třídění odpadu 
a jeho recyklaci. V poledne jsme 
vyzkoušeli nové hry v klubovně. 
Odpoledne jsme zašli na krytý 
bazén, kde jsme se vyřádili, jak 
jen bylo možno. Potom už nás jen 
čekaly hry do příchodu rodičů.

Celá akce se opět nesla 
v duchu projektu Klíčení, kdy 
jsme opět ověřovali různé meto-
dické listy. 

Jakub Hrdlička

reklama

reklama

Restaurace U Stařenky
Vám pod novým vedením nabízí:
-  polední menu – výběr ze 3 druhů jídel
-  možnost osobního odběru menu do jídlonosičů, 
 dle dohody i rozvoz
-  pořádání oslav, večírků, káv atd.
-  možnost platby stravenkami
-  na objednávku zajistíme studené mísy, saláty,  
 masové rolády, pečená kolena atd.
-  o víkendu vaříme v době od 10:00 do 14:00

tel.: 775 575 872        Těšíme se na Vás.
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MO STP pozvala na úterý 
6. prosince 2011 seniory města 
na předvánoční posezení, které 
se konalo v malém sále městského 
kulturního střediska. Pozvání vyu-
žilo více než 50 seniorů. Členové 
výboru připravili na stoly vánoční 
pohoštění a k milému překvapení 
přispěly i některé z přítomných 
žen.

Kouzlo vánoční doby nám 
přiblížila paní Jana Zapletalová. 
Připravila si velmi pěkné vánoční 
zamyšlení, proložené hudbou 
a koledami, které všechny chytilo 
za srdce a pohladilo po duši. Poté 
následovala volná beseda.

Později přišel pan Kuchař a spu-
stil na harmoniku. O další zá-

Kynologický klub informuje
Dne 4. prosince se konala výroční členská schůze kynologického 

klubu Technoplast Chropyně, na které byla zhodnocena celoroční 
klubová činnost. Jelikož čtenáři Zpravodaje byli během roku na jeho 
stránkách o strastech i slastech pravidelně informováni, omezíme 
se jen na to nejpodstatnější:

Podařilo se rozšířit počet zájemců o výcvik čtyřnohých miláčků 
a následně i členskou základnu. Nynější stav je 18 členů, oproti loňským 
šesti. Na nedělní dopolední výcvik dochází i mládež. 

Hospodaření klubu skončilo v černých číslech jednak z příjmů 
z pořádaných akcí, kterých bylo celkem 17, a dále také díky příspěvku 
města Chropyně. (Příjmy vyšší o cca 2.000 Kč než výdaje.)

V prosinci byla opravena větrem poškozená střecha nad verandou 
a to pouze za přispění firmy Kamax – Metal, s. r. o., Kroměříž, za což 
touto cestou děkujeme.

Na zvelebení areálu i klubovny bylo odpracováno cca 170 brigád-
nických hodin.

V současné době probíhá v areálu pravidelně každou neděli dopo-
ledne výcvik psů i výuka psovodů a to bez ohledu na ambice té které 
dvojice, podstatné jsou pokroky, které lze zřetelně na účastnících 
pozorovat.

Za výbor klubu E. + V. Blažkovi

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci listopadu:
- průměrná minimální ranní teplota byla +0,6 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 5,9 °C,
- celkové množství srážek bylo pouze 0,5 mm/m2.

Z místního pozorování v měsíci prosinci:
- průměrná minimální ranní teplota byla +1,5 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 4,2 °C,
- celkové množství srážek bylo 23,3 mm/m2

– redakce –

Seniorské předvánoční 
posezení

bavu tak bylo postaráno. Celé 
odpoledne se neslo v přátelském 
a pohodovém duchu. Věřím, 
že všichni, kteří přišli, prožili pří-
jemné odpoledne.

Poděkování patří všem obě-
tavým členům výboru MO STP, 
dále paní Janě Zapletalové 
a panu Václavu Kuchařovi  za je-
jich vystoupení a nakonec i městu 
Chropyně za to, že jsme mohli 
besedu uskutečnit v prostorách 
kulturního střediska.

Výbor MO STP přeje všem 
seniorům a všem lidem dobré 
vůle do nového roku 2012 hodně 
zdraví, štěstí a pohody.

Marie Zmeškalová,
 předsedkyně  

archiv Zpravodaje

www.muchropyne.cz

města Chropyně najdete na
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reklama

Mikulášský turnaj ve stolním tenise na Základní škole v Chropyni
Ve čtvrtek osmého prosince hráli jsme turnaj ve stolním tenise. 

Turnaje jsou na škole oblíbené, přece nenecháme o ně děti ošizené. 
Ovlivňovala nás mikulášská nálada, sledovat účastníky byla velká zábava. 

Míčky skákaly tam a sem, každý měl vítězství před nosem.
Sladkosti vykouzlily úsměv na tváři. Naše díky patří i tělocvikáři.

Všichni se náramně snažili, diplomy vítěze zdobily. 
Děkujeme všem skvělým sportovcům, zároveň blahopřejeme výhercům.

I vy máte na vítězství nárok, Mikuláš přijde zase za rok.
 

Autorky: Andrea Plšková, Jana Kučeříková, 9.A

Výsledky turnaje byly následující:

6. ročník:
dívky: 1. Kateřina Černá, 2. Barbora Florová, 3. Vendula Zapletalová
chlapci: 1. Libor Polišenský, 2. Dominik Kroupa, 3. Adam Spáčil
7. ročník:
dívky: 1. Kristýna Bártová, 7.A, 2. Nikola Hladná, 7.B, 3. Martina An-
drašiová, 7.A
chlapci: 1. Lukáš Konečný, 7.A, 2. Jiří Baďura, 7.A, 3. Robin Po-
ledňák, 7.A
8. ročník:
dívky: 1. Barbora Balášová, 8.A, 2. Nikola Blažková, 8.A, 3. Barbo-
ra Bartíková, 8.A
chlapci: 1. Adam Přidal, 8.B, 2. Jiří Ludvík, 8.A, 3. Marek Baštinec, 8.A
9. ročník:
dívky: 1. Ester Polášková, 9.A, 2. Kristýna Brožíková, 9.B, 3. Gabri-
ela Suchánková, 9.B
chlapci: 1. Jiří Rudolf, 9.A, 2. Adam Palík, 9.A, 3. Dominik Bajer, 9.B

Vítězům blahopřejeme.
Mgr. Marie Molčíková



Zpravodaj města Chropyně 1/2012

- 20 -

Memoriál Petra Poly
V sobotu 17. prosince 2011 

se v chropyňské tělocvičně usku-
tečnil již devátý ročník Memoriálu 
Petra Poly v klasickém gymnastic-
kém čtyřboji ženských složek. 
Letos jsme přivítali závodnice 
z Prostějova, Rosic, Ostrožské 
Nové Vsi, Bučovic, Napajedel 
a Brna. Chropyňské gymnastky 
získaly jedinou medaili, a to zá-
sluhou Ondřejky Spáčilové a je-
jího krásného druhého místa 
ve velké konkurenci kategorie 
2002-2001. Ostatní naše závod-
nice nestačily na skvělé výkony 

Memoriál Pepy Ivana
Dne 30. prosince 2011 uspořádal nohejba-

lový oddíl TJ Chropyně již 9. ročník Memoriálu 
Pepy Ivana, kterého se zúčastnilo osm družstev.

Hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech druž-
stvech systémem „každý s každým“. Ve skupině 
A bylo pořadí 1. Novotný, Chytil, Rozsypal, 
2. Kovařík, Křižan, Hofírek, 3. Krutil, Kolá-
ček, Kuchařík a 4. Ďurkáč, Junášek, Podešva 
a Doležal. Ve skupině B bylo toto pořadí: 
1. Halma Drah., Halma Dan, Bosák, 2. Krištů-
fek, Sabadasz, Goiš, 3. Ivan, Maček, Mirvald, 
4. Zapletal, Nesvadba, Honková.

Další zápasy se hrály vyřazovacím způsobem 
a po jejich odehrání se hrálo finále. V utkání 
o 3. místo porazilo družstva Marka Novotného 
2:0 na sety hosty ze Zlína – družstvo Petra 
Krištůfka. První místo vybojovalo družstvo Dra-
homíra Halmy z Hané Kroměříž, které porazilo 
družstvo Martina Ivana 2:0 na sety.

Jednotlivá družstva obdržela diplomy a dár-
kové balíčky, vítěznému týmu předal putovní 
pohár pan Martin Ivan.

Nohejbalový oddíl děkuje městu Chropyně, 
výboru TJ a panu Radku Středovi za sponzorské 
dary.

oddíl nohejbalu

svých soupeřek, anebo měly více 
smůly a pádů, ať už na přesko-
ku, bradlech, kladině či prost-
ných. Všem ale patří poděkování 
za obrovskou snahu předvést 
se co nejlépe před domácím 
publikem a zúročit tak hodiny 
strávené tréninkem v tělocvičně. 
Oddíl gymnastiky taktéž děkuje 
Městu Chropyně za podporu. 
Doufáme, že i nadále nám bude 
město nakloněno a mladé na-
dějné gymnastky budou moci 
soutěžit o medaile i v jubilejním 
10. ročníku.                             BK
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Vánoční turnaj badmintonu
Už tradičně oddíl badmintonu pořádá vánoční turnaj pro rodinná 

družstva. Pro mnohé příznivce badmintonu se tak stává 27. prosinec 
součástí svátků vánočních. Tak tomu bylo i tentokrát, kdy se turnaje 
zúčastnilo na 60 účastníků. 

V hlavní kategorii rodinných družstev dospělých se účastnilo 
20 párů a v kategorii rodičů s dětmi 9 párů. Hrálo se ve skupinách a pak 
vyřazovacím způsobem o pořadí. Účastníci propotili mnoho triček, než 
se začala hrát finálová utkání. V 17:00 bylo dohráno a při společném 
posezení byly vyhlášeny tyto výsledky: 

Kategorie dospělých: 1. místo Krejčíř Jíří, Panáček Miroslav
 2. místo rodina Brožíkova
 3. místo rodina Slavíkova
Kategorie rodiče s dětmi: 1. místo rodina Ryšavá
 2. místo  Krutil-Gazda
 3. místo rodina Bláhova

J. Malík

IV. ročník VICTOR badminton tour 2011
Na konci listopadu, přesně-

ji v sobotu dne 26. listopadu 
2011, skončil IV. ročník seriálu 
Victor Badminton Tour (VBT), 
což je mezinárodní seriál turnajů 
uspořádaný v České republice 
a na Slovensku. VBT je určen 
pro všechny hráče do výkon-
nosti II. ligy v České republice 
a I. ligy na Slovensku. Letos 
se  VBT zúčas tn i lo  ce lkem 
137 hráčů a hráček, a to ve složení 
92 mužů a 45 žen. A právě ve IV. ro-
čníku VBT se tohoto seriálu tur-
najů poprvé zúčastnili i hráči 
a hráčky chropyňského badmin-
tonového oddílu a hned za sebou 
nechali spoustu skvělých výsledků, 
a to jak v jednotlivých turnajích, 
tak i v bodování celé tour. 

VBT se skládalo ze šesti turnajů 
– v Hustopečích (únor 2011 – ČR), 
v Brně (duben 2011 – ČR), v Ilavě 
(květen 2011 – SVK), v Košicích 
(červen 2011 – SVK), v Prešově 
(září 2011 – SVK) a opět v Husto-
pečích, kde byl závěrečný finálový 
turnaj (listopad 2011 – ČR).

O prvním turnaji VBT v Husto-
pečích jsme psali v dubnovém 
čísle Zpravodaje roku 2011. 
Tento turnaj byl první v seriálu 
a chropyňští hráči zde měli skvělé 
umístění. Povedené výsledky pak 
daly impulz pro objetí všech tur-
najů z této tour a pokusu zapsat 
se do historie IV. ročníku VBT 
v celkovém pořadí. Bylo tedy nut-
né podniknout i daleké výpravy 
na východ Slovenska. Nejvíce 
dobré výsledky motivovaly Mar-
tina Schmieda, který se zúčastnil 
všech turnajů VBT. Při některých 
ho doprovázel i Petr Zavadil. 

V druhém (brněnském) turnaji 
VBT stojí za zmínění z chropyň-
ského pohledu vítězství Martina 
s brněnským parťákem ve čtyřhře, 
když ve finále porazili v koncovce 
třetího setu indicko-polský pár, 
který do finále procházel turnajem 
suverénně. Dvouhra se však Marti-
novi příliš nepovedla a po smolné 
prohře skončil na 9. příčce.

Po dvou českých turnajích ná-
sledovaly 3 turnaje na Slovensku. 

První z nich byl hned za hrani-
cemi v městečku Ilava. Čtyřhrové 
schopnosti našeho páru Schmied-
Zavadil zde získaly stříbrnou, tedy 
druhou příčku. Singlové umístění: 
5. místo Martin a 7. místo Petr 
bylo lepší než v Brně, ale i tak 
za očekáváním (alespoň z pohledu 
Martina). 

Ovšem další turnaje na samot-
ném východu Slovenska přinesly 
chropyňské žně v podobě vynika-
jících umístění v obou disciplínách. 
V Košicích vyhrál Martin dvouhru 
a s Petrem byli druzí ve čtyřhře. V Pre-
šově turnaj vyhrál Martin jak 
ve dvouhře, tak i ve čtyřhře. Po pá-
tém turnaji tak byl Martin v průběž-
ném celkovém pořadí na prvních 
příčkách jak v singlu, tak i v deblu. 

Na řadu přišel poslední turnaj – 
turnaj finálový, který se konal, stej-
ně jako ten úvodní, v Hustopečích 
na jihu Moravy. Suverénní vedení 
Martina v deblu již nemohl nikdo 

ohrozit, zato dvouhra byla napí-
navá. Rozdíl mezi prvním Marti-
nem a druhým Lukášem Tlustým 
z Osíku byl pouze 6 bodů 
a to výsledkově znamenalo, 
že Martin nesmí být v Hustope-
čích o 4 a více příček za Lukášem. 
Na tyto propočty však ani ne-
došlo, protože Martin měl v po-
sledním turnaji tour formu a taky 
potřebné štěstí v koncovkách 
setů a finálový turnaj ve dvou-
hře vyhrál. Tím si tedy zajistil 
nádherné první místo v celém IV. 
ročníku Victor badminton tour. 

IV. Victor badminton tour 
tak má celkového vítěze jak 
ve dvouhře, tak i ve čtyřhře mužů 
z Chropyně!!! Chropyňský bad-
minton je tak dobře reprezento-
ván, a to jak u nás v Česku, tak 
i na Slovensku. Větší podrobnosti 
o VBT naleznete na stránkách: 
http://www.badminton-tour.eu.

BK Chropyně
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Fotbalová přípravka na Nehoda CUP
Fotbalová přípravka FK Chropyně se zú-

častnila prestižního dvoudenního halového 
turnaje Nehoda Cup v Bystřici pod Hostýnem 
ve dnech 3. a 4. prosince 2011. Turnaj s mezi-
národní účastí pod záštitou slavného interna-
cionála Zdeňka Nehody byl určen pro hráče 
ročníku 2001 a mladší. Ze Slovenska přijela 
Dukla Banská Bystrica a z Polska ROW Rybnik. 
Turnaje se zúčastnily tyto týmy: Bystřice pod 
Host., Slavia Kroměříž, Sparta Praha A, Sparta 
Praha B, Slezan Opava, ROW Rybnik, Tescoma 
Zlín, Hranice, Baník Ostrava, Junior Kozlovice, 
Dukla Banská Bystrica a FK Chropyně.

Naši chlapci, kteří byli věkově nejmladší 
ze všech účastníků, vždyť v kádru jsme měli 
jen jednoho hráče ročníku 2001 a ostatní 
byli ročník 2002–2004, skončili na posledním 
12. pořadí. Přesto i se svým věkovým handi-
capem dokázali sehrát několik vyrovnaných 

Klub českých turistů
Zimní lyžařské přejezdy jsou u turistů 

velmi oblíbené. Únorové akce jsou většinou 
připravované jako lyžařské, ale pokud je zima 
na sníh v naší oblasti skoupá, obujeme dobré 
boty a jdeme pěšky.

11. února Vsetínské vrchy – lyžařský 
přejezd

 trasa: Soláň – Vsetín, 30 km; 
zájemci se mohou přihlásit 
u Karla Janoška, Napajedla, 
tel.: 603 489 387

12. února Valentýnský výšlap
 pěší: 20 km; start: Zádveřice, 

nádraží ČD, 9:30; cíl: Zlín-
Kudlov, lesní hřbitov do 16:30; 
info: Jiří Tomáš, tel.: 737 005 174

3. března Javorníky – přejezd
 Velké Karlovice-Vranča; 32 km 

na lyžích; zájemci se přihlásí 
u Karla Janoška, tel.:603 489 387

Šťastnou cestu přeje

Jar. Pospíšilová

utkání. Těsné vítězství Sparty Praha nad našimi 
hráči je příslibem do budoucna, kdy se věkové 
rozdíly srovnají. Materiální i finanční zázemí 
Sparty Praha, ale hlavně počty utkání, které 
sehrají fotbalisté pražského celku v porovnání 
s našimi chlapci, jsou zcela nesrovnatelné. 
Přesto dokázali chropynští fotbalisté sehrát 
s tímto týmem vyrovnanou partii a prohráli 
pouze 1:0 brankou z přísně nařízeného trest-
ného kopu. O náročnosti turnaje hovoří fakt, 

že během dvou dní bylo sehráno neuvěřitel-
ných 66 utkání. Pohár pro vítěze si odvezli 
mladí fotbalisté z Junior Kozlovice, na dalších 
medailových místech skončila Sparta Praha 
a Baník Ostrava. 

Těšíme se na další ročník této oblíbené 
soutěže, kdy již věkový rozdíl našich chlapců 
se soupeři nebude tak markantní a mladí borci 
z FK Chropyně sehrají se svými vrstevníky vy-
rovnané zápasy.                                        L. Z.
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Chropyňská přípravka na stupních vítězů
Na 1. adventní neděli 27. listopadu 2011 

se mladší přípravka FK Chropyně zúčastnila 
halového turnaje konaného v Otrokovicích, 
jehož pořadatelem byl Spartak Hulín. Kromě 
pořádajícího oddílu a nás se turnaje zúčastnily 
tyto týmy: Hodonín, Uherský Brod, Šternberk, 
Louky a Vsetín. Hrálo se systémem každý s kaž-
dým a utkání trvalo 18 minut. 

Naši kluci první dva úvodní zápasy se Vsetí-
nem a Hodonínem prohráli a vůbec nic nena-
svědčovalo tomu, že by se mohli z Otrokovic 
vrátit jako hrdinové. Bylo na nich až příliš znát, 
že hrají teprve první halová utkání v nadcházející 
zimní přestávce. Určitě důrazné vytknutí chyb 
od trénerů, ale i povzbuzení a správná motiva-
ce vedly k tomu, že do dalšího zápasu vyběhli 
naši chlapci jako vyměněni. Výbornou hrou 
v obraně nedovolili soupeři, kterým tentokrát 
byl pořádající Spartak Hulín, časté ohrožování 
své branky, a když se začalo dařit i v útoku, 
nebyla náhoda, že naši fotbalisté brzy vedli 3:0. 
Řadu dalších slibných příležitosti neproměnili 
někdy svou zbrklostí ve finální koncovce, jindy 
zase měl hulínský golman štěstí, že míč se odrazil 
od tyče, nebo skončil těsně vedle branky. Hulínu 
se podařilo kosmeticky upravit výsledek na 3:1 
z ojedinělého útoku těsně před koncem zápasu. 

Dalším soupeřem byli hoši ze Šternberka. Naši 
kluci, povzbuzeni prvním vítězstvím, se nezalekli 
medailového kandidáta a porazili Šternberk 2:1. 
Vítězství bylo vydřené, ale zasloužené za bojov-
nost a herní nasazení. Vedli jsme 2:0, soupeř sice 
snížil, ale vyrovnat mu již naši borci nedovolili. 
Najednou jsme měli na kontě dva vítězné zápasy 
a nejeden hráč či rodič očkem pošilhával po vy-
stavených medailích. K tomu jsme potřebovali 
zvládnout poslední dva těžké zápasy. Nejprve 
SK Louky a pak chalany z Uherského Brodu.

Kluci se již, vědomi si svých medailových 

šancí, plnou vervou pustili do ambiciozních 
fotbalistů z Louk. Poprvé neinkasovali, zvítězili 
3:0 a čisté konto bylo povzbuzujícím dopinkem 
jak pro brankaře, tak pro celý tým. 

Nyní zbýval poslední krůček, avšak ten 
nejtěžší. Proti urostlým chalanům ze Slovácka 
by nám na 3. vítězný stupeň stačila i plichta, 
ale to se klukům samozřejmě neřeklo, i když 
ti starší si to hravě z průběžných výsledků 
dokázali spočítat. Pro úspěch bylo třeba, aby 
každý odvedl na hřišti, respektivě na palubov-

reklama

ce, 100% výkon. Avšak letmý pohled na kluky 
z Uherského Brodu nevěstil nic dobrého. Slováčtí 
hoši převyšovali naše chlapce v růstu a nejeden 
z rodičů si povzdechl, že snad ta „brambora“ 
je nám souzená. Utkání bylo od samého počátku 
vidinou bronzové medaile vyhecované z obou 
stran. Naši fotbalisté dobře věděli, o co hrají, 
a výkon všech hráčů byl takový, že by nejraději 
vypustili na parketách otrokovické haly duši, než 
aby o tu touženou placku přišli. Obětavě bránili, 
vrhali se do střel soupeře, a když se nám podařilo 
vsítit asi v 8. minutě branku, medailové šance 
na pomyslné misce vah se převážily na naši stranu. 
I soupeř věděl, o co hraje, a po obdržené brance 
ještě více otevřel hru, vrhal se do útoku a vyvíjel 
neustálý tlak na naši obranu. Z mého pohledu to 

byl nejhezčí zápas turnaje a určitě s tímto názo-
rem nejsem osamocen. Naši borci odváděli více 
jak 100% výkon, a když se 5 minut před koncem 
utkání náš brankař předvedl zatím svým životním 
zákrokem, sen o medaili se začínal pomalu, ale 
jistě naplňovat. Stále zbývalo dlouhých 5 minut 
a čas ubíhal čím dál pomaleji. My rodiče v hledišti 
jsme očima popoháněli časomíru, a když zazněl 
závěrečný klakson, vypuklo jak na palubovce, 
tak i v hledišti nebývale obrovské nadšení, radost, 
ovace a určitě nechyběla i slzička štěstí.

Co říci závěrem? Kluci, byli jste výborní 
a všichni vám děkujeme za vzornou reprezentaci 
oddílu i města a přejeme vám, abyste i v dalších 
turnajích a podobných soutěžích zopakovali 
tento úspěch.                                                 L. Z.
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Barex bojuje o celkové páté místo v KHL

Panda Vánoce na ledě
Občanské sdružení Hokej Chropyně při-

pravilo pro hokejisty Barexu Chropyně, jejich 
fanoušky, manželky, přítelkyně a hlavně děti 
hodinu plnou zábavy a legrace na ledu. Celá 
akce se konala na kroměřížském zimním sta-
dionu v mezivánočním čase. Hlavním cílem 
bylo dostat všechny příznivce na led a dopřát 
jim zábavu na bruslích. Pro děti byl vyhrazen 
koutek, aby mohly nerušeně okusit své prv-
ní krůčky na bruslích. Ti větší procvičovali 
překládání a bruslení vzad. Na ledě byli pří-
tomni i brankáři v kompletní výzbroji a každý 
účastník si mohl vyzkoušet samostatný nájezd 
se zakončením. Zvláště úsměvné byly nájezdy 
ženského pohlaví. O to větší byla jejich radost 

Hokejisté Barexu Chropyně po sedmém 
kole kralují skupině o umístění a jsou tak 
jistými účastníky v boji o konečné páté místo 
v Kroměřížské hokejové lize. Ve skupině 
se střetli třikrát s mužstvy AHK Kroměříž, 
HC Žopy a Gators Holešov. Z dosavadních 
sedmi zápasů dokázal Barex šestkrát zvítězit 
a prohrál jen v úvodním kole, kdy po ne-
přesvědčivém výkonu podlehl Žopům 3:6. 
Od té doby vyhrává zápas od zápasu a dvakrát 
vstřelil soupeři více jak deset branek. I když 
do konce nadstavbové části chybí už jen dvě 
kola, hokejistům Barexu neunikne sedmá pozice 
a narazí na šestého ze skupiny o titul. Se sou-
peřem odehraje dvě utkání a lepší z mužstev 
dostane nabídku závěrečného boje o páté 
místo. Věřme, že našim hráčům se duely vydaří 
a vybojují páté místo. Aktuální výsledky a dění 
v týmu najdete na www.hokejchropyne.cz.

Výsledky Barexu ve skupině o umístění:
1. kolo Barex – Žopy 3:6
2. kolo Barex – Gators Holešov 11:3
3. kolo Barex – AHK Kroměříž 7:2
4. kolo Barex – Žopy 8:2
5. kolo Barex – Gators Holešov 4:2
6. kolo Barex – AHK Kroměříž 6:1
7. kolo Barex – HC Žopy 12:4

T a b u l k a  K H L  s k u p i n y  o  u m í s t ě n í 
po sedmém kole:
1. místo Barex Chropyně 12 bodů
2. místo AHK Kroměříž 7 bodů
3. místo HC Žopy 5 bodů
4. místo HC Gators Holešov 4 body

Libor Halás

Hokejisté Barexu Chropyně

Gólman Barexu při zápase KHL.

při proměněném nájezdu. Celou hodinu hrála 
muzika v podání DJ Vojty Milera. Pro všechny 
účastníky byl připraven teplý čaj a děti dostaly 
na závěr bruslení sladkou odměnu. A proč 

Panda Vánoce? Panda je maskotem občan-
ského sdružení a miláček hokejistů Barexu 
Chropyně.

Libor Halás
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DC4 CUP přilákal více než šedesát florbalistů
Již třetím rokem pořádá florbalový oddíl 

Chropyně turnaje, o které je čím dál větší zájem. 
Důkazem toho může být množství zájemců, kteří 
chtěli předvést své umění na turnaji v Chropyni. 
Z třinácti zájemců mohlo startovat jen osm. 
Letošní složení turnaje bylo velmi rozmanité. 
Kromě domácích borců se přihlásily týmy z Kro-
měříže, Přerova, Hranic na Moravě, Kojetína, 
Bílan a nejdále cestovali hráči z Bzence. 

Turnaj byl rozlosován do dvou skupin 
po čtyřech mužstvech, kde odehrál každý s kaž-
dým jeden zápas. Systémem „play off“ se násled-
ně utkali nejlepší z jedné skupiny s nejslabším 
z druhé skupiny. Domácí hráči nastoupili v prv-
ním zápase proti prvnímu vítězi prvního ročníku, 
týmu DC4. První polovinu drželi naši borci na-
dějný výsledek, ale v druhé polovině chybovali 
a prohráli 0:5. I ve druhém zápase skupiny naši 
hráči prohráli s týmem Etimexu Hranice 1:3, 
ale první dva body získali proti Aresu Přerov, 
který dokázali porazit 2:1. Bohužel na lepší než 
třetí místo to ve skupině nestačilo.

Hned první čtvrtfinále nabídlo zajímavý duel. 
Hlavní dva favorité a vítězové posledních dvou 
turnajů na sebe narazili už ve čtvrtfinále. DC4 
dokázalo bez ztráty bodu vyhrát svou skupinu, 
opakem byla Jamajka Kojetín, která uhrála jen 
jediný bod. Kvalitní utkání nabídlo pohledný 
florbal s vítězstvím Jamajky. DC4 bojovalo jen 
o páté místo. Domácí narazili ve čtvrtfinále 
na Bílany, ale ani letos se jim nepodařilo postou-
pit. Bílany měly více štěstí a vyřadily chropyňský 
florbal z bojů o medaile. Domácí už měli před 
sebou jen jediný zápas a to o sedmé místo. 
V tom se střetli opět s Aresem Přerov a i tento-
krát jej porazili. Po vítězství 3:2 vybojovali naši 
hráči celkové sedmé místo. 

Celý turnaj již podruhé v řadě vyhrála Ja-
majka Kojetín, která po pomalém startu přešla 
až do finále. Tam se utkala s Etimexem Hranice 
a porazila jej 2:0. 

Na bezproblémový chod zápasů dohlíželi 
kvalifikovaní arbitři, kteří zápasům dodávali řád 
a dohlíželi na pravidla. 

Po skončení turnaje následovalo závěrečné 
vyhlášení, oceněn byl nejlepší střelec, brankář 
a speciální cenu se rozhodli pořadatelé udělit 
fanouškům Bzence, kteří dokázali v hale připra-
vit fantastickou atmosféru nejen pro svůj tým, 
ale i pro ostatní mužstva. 

Poděkování patří všem, kteří se turna-
je zúčastnili, rozhodčím, městu Chropyně, 
TJ Chropyně a soukromým společnostem Vacutec, 
s. r. o., a DC4, s. r. o., kteří každoročně přispívají 
finanční částkou na rozvoj florbalového oddílu.

Celkové umístění na turnaji:
1. místo – Jamajka Kojetín
2. místo – Etimex Hranice
3. místo – Bzenec
4. místo – Aréna Kroměříž
5. místo – DC4
6. místo – Bílany
7. místo – Chropyně
8. místo – Ares Přerov

Libor Halás Jamajka obhájila loňské vítězství

Více jak šedesát hráčů bojovalo na turnaji o vítězství

Domácí obsadili v turnaji 7. místo
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Společenská kronika

C
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V měsíci listopadu se do Chropyně přistěhovalo 9 osob, 25 ob-
čanů se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 8 osob, narodily 
se 3 děti a zemřeli 2 občané.

V měsíci prosinci se do Chropyně přistěhovalo 5 osob, 9 obča-
nů se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 6 osob, narodily 
se 3 děti a zemřelo 7 občanů.

R
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N
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Dne 13. ledna 2012 jsme doprovodili 
na poslední cestě našeho drahého tatínka pana 

Ivana Zvardoně. 

Všem přátelům a známým patří náš dík za účast 
na pohřbu, květinové dary a slova útěchy. Děti 
s rodinami.

R
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U
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Děkujeme touto cestou všem, kteří se dne 
20. ledna 2012 přišli naposledy rozloučit 
s panem 

Františkem Hoškem. 

Děkujeme za osobní i písemná vyjádření sou-
strasti. Rodiny Hoškova a Chmelova.

V
Z
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M
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Dne 7. ledna 2012 by se dožila 72 let moje 
milovaná maminka paní 

Boženka Buchtová 

(rozená Hradilová, provdaná Lakosilová). S lá-
skou, úctou a obdivem vzpomínají dcera Irena 
s rodinou.
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Srdečně děkuji manželům Mlčochovým, zaměstnancům Správy 
majetku města Chropyně – panu Bořku Menšíkovi a panu Miloslavu 
Kunstovi – a v neposlední řadě panu Jaroslavu Večeřovi za jejich 
obětavou pomoc při řešení závady na mém osobním automobilu 
v úterý 3. ledna 2012.

Nesmírně si toho vážím, neboť v dnešní době to vůbec není obvyklé 
a už vůbec ne samozřejmé.

Veronika Langrová

B
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Touto cestou přejeme Ti hodně zdraví, 
neboť je vzácné,

hodně štěstí, neboť je krásné,
hodně lásky a pohlazení na stříbrné vlásky.

Dne 28. ledna 2012 oslavila své krásné ku-
laté narozeniny 90 let naše maminka, babička 
a prababička paní 

Růžena Šubíková.

Gratulují děti s rodinou.
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Dne 5. února 2012 se dožívá 75. narozenin 
paní 

Zdeňka Punčochářová. 

Všechno nejlepší a hodně zdraví přejí Zdeněk, 
Staňa, Oťa, Monika, Lukáš, Veronika a David.
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Dne 5. února 2012 oslaví kulaté narozeniny 
60 let můj manžel pan 

Jaromír Col. 

Vše nej nej k Tvým narozeninám, hodně zdraví, 
štěstí a rodinnou pohodu Ti z celého srdce přeje 
manželka a synové Michal a Mirek s rodinami.
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Možná Ti to málo říkáme, jak moc pro nás znamenáš,
že jsi ta nejlepší maminka a vždy pro nás pochopení máš.

Přinesli bychom ti modré z nebe,
my máme rádi, maminko, Tebe.

Dne 13. února 2012 oslaví své krásné 70. naro-
zeniny paní 

Oldřiška Vítková. 

Za její lásku a rodinné zázemí jí děkuje manžel Milan, 
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50 let spolu – to je něco!
Za tu dobu změnilo se kdeco…

Ale na Vaší lásce nic.
Přejeme Vám těch let ještě víc.

Dne 20. ledna 2012 oslavili 
50. výročí uzavření manželství 
manželé 

Jarmila a Miloslav Kunstovi. 
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Dne 4. ledna 2012 
oslavil 1. narozeniny 

Matýsek Obdržálek 

a dne 13. února 2012 
oslaví své 4. narozeniny 

Nelinka Obdržálková. 

Hodně štěstí a zdraví přejí 
babička Zdena a děda 
Pepa.

Gratulují synové Miloslav a Pavel a vnučky Veronika a Markéta.

dcery Eva a Hana s manžely, syn Milan s manželkou, vnoučata Eva, Tomáš, 
Sandra, Adam, Patrik a pravnouček Denisek posílá prababičce pusinku.

IN
F

O

Rádi bychom přiblížili práci Komise Rady města Chropyně 
Sbor pro občanské záležitosti.

Komisi tvoří 9 členek, které v den 70., 75., 80. a 85. naro-
zenin navštěvují jubilanty s přáníčkem dobrého zdraví a s malou 
pozorností – s dárkovým balíčkem od MěÚ Chropyně. Jubilanty 
od 90 let každoročně navštěvují s gratulací zástupci města. Věří-
me, že malé připomenutí k narozeninám je pro naše chropyňské 
jubilanty milým překvapením a zároveň příjemnou pozorností.

Mgr. Jana Milotová, předsedkyně komise
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Dotlouklo srdce, umlkl hlas,
tak rád jsi měl život, práci i nás.
Kdo Tě měl rád, nezapomene,

kdo Tě znal, vzpomene.

Dne 8. ledna 2012 uplynulo 30 let od úmrtí 
našeho tatínka a dědečka pana 

Aloise Rozsypala. 

Nikdy nezapomeneme. Dcera Helena s rodinou.
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Uzávěrka tohoto čísla: 19. ledna 2012.  
Uzávěrka příštího čísla: 23. února 2012 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 čísla 2/2012 

je 23. února (číslo vyjde 9. března) a uzávěrka čísla 

3/2012 je 22. března (číslo vyjde 6. dubna).

Archiv Zpravodaje města Chropyně najdete na www.muchropyne.cz

Společenská kronika
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Dne 14. ledna 2012 uplynulo 35 let 
od úmrtí mého manžela a našeho tatínka, děde-
čka a pradědečka pana 

Josefa Suchánka. 

Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Manželka Viktorie s rodinami.

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

Nebylo Ti přáno s námi déle být,
nebylo léku, abys mohl žít.

Dne 14. ledna 2012 vzpomeneme 1. smutné 
výročí úmrtí pana 

Jana Vorálka. 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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Kytičku květů na hrob pokládáme,
s úctou a láskou vzpomínáme.

Dne 1. února 2012 jsme vzpomenuli nedo-
žité 80. narozeniny našeho manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka pana 

Vojtěcha Kuchaříka 

a dne 5. července vzpomeneme 2. výročí jeho 
úmrtí. Vzpomínají manželka, syn a celá rodina.
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Není zapomenut ten,
jenž nás miloval a rád se smál.

Dne 20. ledna 2012 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí pana 

Ladislava Gašpaříka. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera 
a syn s rodinami.
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Dík za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.

Dne 24. února 2012 vzpomeneme nedoži-
tých 56 let paní 

Evy Štrbákové. 

S láskou a úctou stále vzpomíná manžel Miro-
slav s rodinou a Štrbákovi. Vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.
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Dne 8. února 2012 by se pan 

Alois Hánečka 

dožil 83 let. Dne 10. února 2012 si připome-
neme 6. výročí jeho úmrtí. Všichni, kdo jste 
ho znali, vzpomeňte si s námi. Děkuje manželka 
Anna, dcera a syn s rodinami.

IN
F

O

Upozorňujeme občany, že zveřejnění 
ve společenské kronice je zpoplatněno 
částkou 50 Kč za zveřejněnou osobu. Popla-
tek je splatný před uveřejněním oznámení.

Pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku či blahopřání.
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Přehled pořadů v Chropyni a okolí
Chropyně Dětský karneval  
19.02. Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi plné písni-
 ček, soutěží a bohaté tomboly. Vstupné pro masky 
 5 Kč, děti 15 Kč a dospělí 30 Kč.  
 Kde:  MKS Chropyně, 14:30

Chropyně Jak se Honza dostal na hrad  
07.03. Pohádka pro základní školu, mateřskou školu 
 a rodiče s dětmi. Hraje Divadelní společnost Julie 
 Jurištové. Vstupné: 30 Kč. 
 Kde: MKS Chropyně,  9:00

Chropyně Felix Holzmann, dnes a zítra  
16.03. Divadelní představení nabízí to nejlepší z Holz-
 mannova celoživotního díla. Jedná se o unikátní 
 zcela profesionální znovuztvárnění legendárních 
 scének a jejich uvedení v souvislém celovečerním 
 zábavném programu. Vstupné 150 Kč, studenti 
 a důchodci 100 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00
 
Hulín Taneční country večer 
17.02. Vystoupí taneční Country  skupina  Lucky Whille 
 z Kojetína. Vstupné 70 Kč.
 Kde:Kulturní klub Hulín, od 20:00 

Kojetín Hanácké bál 
11.02. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Hulíňané, 
 cimbálová muzika Dubina. Vystoupí Sluníčko 
 Kojetín, Kosíř Kostelec n.H. a Hanácká beseda 
 Kojetín. Vstupné 100 Kč, místenka 10 Kč. Vstu-
 penka je slosovatelná.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:30

Kojetín Vodění medvěda + pochovávání basy, Hasičský 
18.02.  bál
 Masopustní průvod ulicemi města a domácí zabí-
 jačka na náměstí. Večer Hasičský bál a pochová-
 vání basy.
 Kde: VIC Kojetín (bývalý Okresní dům), 10:00

Kojetín Country bál „Tanec letem světem“ 
25.02. K tanci a poslechu hraje Country Expres Olomouc. 
 O pestrou zábavu se postará Lucky While a další 
 exhibice. Občerstvení zajištěno. Vstupné 90 Kč, 
 místenka 10 Kč. 
 Kde: Sokolovna Kojetín, 20:00 

Kojetín Ples Rudých koní 
10.03. K tanci a poslechu hraje skupina Krakatit. Zajímavý 
 doprovodný program a bohatá tombola. Vstupné 
 79 Kč, s místenkou 99 Kč.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 20:00

Kojetín Dětský karneval „V pohádkovém zámku“  
04.03. Rej masek, soutěže, hry, diskotéka. Taneční vystou-
 pení, občerstvení. Vstupné dospělí 50 Kč, děti 25 Kč 
 a masky 20 Kč.
 Kde: Solovna Kojetín, 14:00  

Kroměříž VIII. maturitní ples 
11.02. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Motus. 
 Připravena je bohatá tombola a pestrý program. 
 Vstupné s místenkou 20Kč.
 Kde: Dům kultury Kroměříž 

Kroměříž Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem
11.02. Zveme Vás na zamyšlení nad otázkami a záha-
 dami života. Témata přednášek určují návštěv-
 níci sami, a to svými dotazy. Tyto se mohou 
 týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako 
 je biotronická prevence, filosofie a jiné. Vstupné 
 je dobrovolné.  
 Kde: Muzeum kroměřížska, přednáškový sál, 9:00   

Kroměříž Jedna noc na Karlštejně 
25.02. Jednu noc na Karlštejně uvádí Těšínské divadlo 
 Český Těšín. Český muzikál autorské dvojice 
 Markov-Barták. Autoři se  inspirovali hrou Jaroslava 
 Vrchlického a vytvořili jedinečné dílo s krásnými pís-
 němi. Karel IV. si vybudoval hrad Karlštejn s tím, 
 že se na něm nebudou vyskytovat žádné ženy 
 a on se tam bude moci v klidu věnovat mužským zá-
  ležitostem. Ovšem existuje žena, která si troufne 
 přestoupit tento zákaz a pomoci tak královně Elišce 
 Pomořanské dostat se k panovníkovi.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00
 
Kroměříž Ferda Mravenec  
26.02. Muzikál na motivy knížky Ondřeje Sekory uvádí 
 soubor Těšínského divadla Český Těšín. Kdo by ne-
 znal Ferdu Mravence, toho šviháka s puntíkovaným 
 motýlkem pod krkem a nezapomenutelným humo-
 rem. Tento letitý předek comicsů okouzluje gene-
 race dětí, ale i jejich rodičů. Proto má stejnojmenný 
 muzikál v podání Těšínského divadla tak velký 
 úspěch. Svědčí o tom úctyhodný počet repríz. 
 Vstupné 80 Kč a 70 Kč.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 14:30
 
Kroměříž Brněnská konzervatoř 
21.02. Konzervatoř Brno prezentuje své nejlepší absolven-
 ty na orchestrálních koncertech, které patří k vr-
 cholům sezony. Vybraní absolventi budou mít 
 možnost představit se i v Kroměříži.
 Kde: Kino Nadsklepí, 19:00 

Přerov Lásky naruby  
23.02. Novinka divadla Kalich. Hudební komedie Láska na-
 ruby vypravuje příběh neúspěšné herečky Viktorie, 
 které nezbude nic jiného než přijmout místo „zpěvačky“ 
 v travesty show, v níž jinak vystupují muži převlečení 
 za ženy. Má to samozřejmě jednu podmínku: naše hrdin-
 ka musí předstírat, že je muž! Gejzír komických scén, 
 které z této situace vyvěrají, doplňuje motiv dvou cito-
 vých vzplanutí: Viktorie má dva nápadníky – jeden 
 ji nemůže milovat, protože si o ní myslí, že je muž, druhý 
 ji něžně miluje právě proto, že si myslí, že muž je… I z to-
 hoto stručného pohledu je jasné, že do hlavní role 
 této hry mohla být obsazena pouze herečka s mimořád-
 ným komediálním talentem, pro níž bude Viktorie 
 velkou výzvou. A divadlo Kalich takovou naštěstí má. 
 Autor scénáře a režisér Jakub Nvota tuto roli napsal 
 na tělo Janě Paulové (mají za sebou úspěšnou spolupráci 
 na komedii Zamilovat se… ) a určitě věděl proč.  
 Kde: Městský dům Přerov

Přerov Alibisti aneb Španělsky snadno a rychle  
05.03. Nabídka Divadla Dostavník Přerov. Premiéra no-
 vého divadelního představení.
 Kde: Městský dům Přerov


