
Slavnostní předání 
uličky Míru
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Vážení spoluobčané,
ve čtvrtek 16. února 2012 proběhlo 

slavnostní předání nově zrekonstruované 
uličky Míru. Slavnostního aktu se zúčast-
nili představitelé města, radní, vedení 
stavební firmy, která stavbu prováděla, 
zástupci tisku a pozvaní hosté. 

K pomyslnému přestřižení pásky došlo 
v deset hodin a poté následovala krátká 
prohlídka uličky Míru.

Všichni, kteří se této akce zúčastnili, 
se shodli na tom, že se rekonstrukce oprav-
du podařila a část našeho města dostala 
úplně nový, moderní ráz.

Doufám, že ulička Míru bude dlouhá 
léta sloužit ku prospěchu a spokoje-
nosti nejen obyvatelům našeho města, 
ale i návštěvníkům, kteří k nám zavítají.

Mgr. Milan Bajgar, 
místostarosta města
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Z jednání rady města
Jednání rady města v období od 4. ledna 

do 15. února 2012 se uskutečnilo 4x. Nejdů-
ležitějšími body, které rada projednala, byl 
nový ceník služeb poskytovaných Správou 
majetku města Chropyně, p. o., a rozdělení 
finanční podpory na volnočasové aktivity 
dětí a mládeže v letošním roce.

Ceník služeb SMM
Radě města Chropyně předložil ředitel 

Správy návrh na úpravu ceníku služeb, 
a to z důvodu růstu ceny za pohonné hmoty 
a dalšího zvyšování nákladů, které se ne-
měnily od července roku 2008. K nepatrné 
úpravě ceny došlo pouze vlivem změny saz-
by DPH od 1. ledna 2010. Za toto období 
se ceny pohonných hmot zvýšily o cca 34 %. 
V předloženém návrhu byly sazby za prove-
dený výkon stanoveny hodinově, přičemž 
se fakturuje každá započatá 1/4hodina.

U ceníku krátkodobých pronájmů ne-
bytových prostor městského kulturního 
střediska došlo ke změně pouze u pronájmu 
Archivu, a to zvýšením o částku 300 Kč, 
(včetně DPH) za den z důvodu provedených 
stavebních a drobných úprav interiéru.

Na základě výše uvedených informací 

rada města schválila ceník služeb a krát-
kodobých pronájmů nebytových prostor 
MKS Správy majetku města Chropyně, 
p. o., s platností od 1. března 2012. Ceník 
je zveřejněn na webových stránkách Správy 
a ve vývěsní skříňce u budovy Správy.

Návrh na rozdělení finanční podpory 
na volnočasové aktivity dětí a mládeže 
v roce 2012

Na základě vnitřní směrnice č. 6/2008 – Pra-
videl pro poskytování veřejné finanční podpory 
na volnočasové aktivity dětí a mládeže vypra-
covala vedoucí odboru sociálních věcí návrh 
na poskytnutí dotace organizacím působícím 
na území města Chropyně v oblasti volnočaso-
vých aktivit dětí a mládeže.  Návrh obsahoval 
výši finanční podpory jednotlivých organizacím 
na činnost a na jednotlivé akce. Rada města 
návrh schválila v předloženém znění. Na činnost 
v letošním roce tak bude poskytnuta veřejná 
finanční podpora těmto organizacím:
• organizaci JUNÁK – svazu skautů a skau-

tek ČR, středisko Krále Ječmínka Chro-
pyně, ve výši 34.000 Kč

• organizaci A-TOM ČR, TOM Chropyně, 
turistický oddíl Kamínek, ve výši 38.000 Kč

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

• organizaci Pionýrská skupina Obránců 
míru Chropyně ve výši 10.000 Kč

Dále bude poskytnuta veřejná finanční pod-
pora na akce pořádané organizacemi ve výši:
• 13.000 Kč na letní stanový tábor Jeřmaň u Loš-

tic organizaci JUNÁK – svazu skautů a skautek 
ČR, středisko Krále Ječmínka Chropyně

• 14.000 Kč na letní tábor organizaci 
a 1.800 Kč na akci „Chropyňské hrátky“ 
organizaci A-TOM ČR, TOM Chropyně, 
turistický oddíl Kamínek

• 15.000 Kč organizaci Pionýrská skupina 
Obránců míru Chropyně na tyto akce 
s určením 5.000 Kč na letní tábor Náměšť 
nad Oslavou, 9.000 Kč na impregnaci 
3 stanů a 1.000 Kč na akci „Podzimní 
prázdniny s Pionýrem“.

Mgr. Milan Bajgar, místostarosta

5. dubna Zelený čtvrtek 18:30
6. dubna Velký pátek 18:30
7. dubna Bílá sobota 19:00
8. dubna Hod boží velikonoční 7:30
      (při mši sv. budou požehnány pokrmy)
9. dubna Velikonoční pondělí 9:00

Příležitost k velikonoční svátosti smíření 
bude v Chropyni v kostele o Květné ne-
děli 1. dubna od 14:00 do 15:30 hodin. 

Deratizace města Chropyně včetně 
části Plešovec – jaro 2012

Městský úřad Chropyně, odbor výstav-
by a životního prostředí Vám tímto ozna-
muje, že město Chropyně bude provádět 
speciální ochrannou deratizaci v termínu 
od 12. března do 12. dubna 2012.

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

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

Důležitou podmínkou úspěchu ochran-
né deratizace našeho města je právě její 
komplexnost a důslednost. Doporučuje-
me Vám proto tuto firmu kontaktovat 
a dohodnout se na provedení deratizace 
Vašeho objektu ve stejném termínu.
– Martina Adámková, odbor VaŽP –

Soukromá inzerce
Prodám
 med (lipový, pastovaný, akátový). 

Informace na tel.: 739 644 510 pan 
Josef Zemánek nebo osobně na adrese 
Moravská 617 Chropyně.

Koupím
 štěňátko dlouhosrsté čivavy bez PP. 

Stáří 0-9 týdnů. Cena do 3.000 Kč. 
Platba ihned, pokud bude dražší, tak 
na splátky. Bude v dobrých rukou. Za 
nabídky děkuji. Tel.: 604 182 550.

Ztratil se pes!!!!!
 Dne 27.12.2011 se v Chropyni ztratil 

pes, kříženec německého ovčáka, stáří 
6 let, slyšící na jméno Max. Prosíme 
o jakoukoli informaci o jeho pohybu. 
Odměna za jeho nalezení a navrácení 
4.000 Kč. Tel.: 777 354 900.

Informace
pro občany a společenství 
vlastníků bytových domů

Pořad bohoslužeb
v kostele sv. Jiljí v Chropyni 

v období Velikonoc
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O historii města s naší paní kronikářkou
Přinášíme další část rozhovoru, který vedla 

paní starostka Ing. Věra Sigmundová s paní 
kronikářkou Helenou Sadykovou při oslavách 
zmíněného výročí. 

7. Kdo postavil zámek a kdo ho vyzdobil 
zbraněmi?

Ludanicové bydleli na staré tvrzi. Zvelebo-
vali ji a byla prý dobře obyvatelná. Kde byla, 
nevíme. Další majitelé Haugvicové byli zvyklí 
na bydlení v panském sídle, proto pan Hanuš 
požádal císaře Rudolfa II. o povolení stavět 
zámek. Nedokončil jej úplně. Po jeho smrti 
obě vladycká sídla chátrala. Další majitelé 
asi bydleli na ludanické tvrzi. Během 30 let, 
až do koupení panství Františkem Dietrichš-
tejnem, časté války, požáry a vojenská tažení 
sídla i městečko poničily. Teprve po r. 1616 
Dietrichštejn opravuje budovu dnešního 
zámku. Neví se, jestli je to bývalá tvrz nebo 
Haugvicův zámek. Další války a požáry budovu 
i městečko ničily. Teprve v roce 1701 se začalo 
s obnovou a dostavbou zámku. Chropyně 
už byla majetkem Arcibiskupství olomoucké-
ho. Výzdobu Rytířského sálu nařídil arcibiskup 
Bedřich Fürsternberg. Na kazetovém stropě 
jsou erby rodokmenu jeho rodu. V roce 1855 
převzal císařský úřad hrad Mírov a zřídil 
v něm vězení. Významná sbírka historických 
zbraní z Mírova byla tehdy instalována sem 
do Rytířského a Ječmínkova sálu. Je to 3. nej-
větší sbírka středověkých zbraní v ČR. 

8. Kdo vlastnil zámek za c. a k. Rakouska? 
Od roku 1617 až do roku 1946 to bylo Ar-

cibiskupství olomoucké. Potom byl vyvlastněn 
ve prospěch státu až do roku 1990. Tedˇpatří 
zámek, rybník a pozemky k tomu náležející 
arcibiskupství Olomouc.

9. Jak byla tehdy Chropyně velká?
V roce 1900 měla rozlohu 18,3 km2, měla 331 
domovních čísel a 2.554 obyvatel.

10. Dělaly se za c. a k. Rakouska nějaké 
úpravy obce?

Postavili radnici, školu, obecní dům, zaklá-

dají cukrovar, staví se domky pro dělníky, 
čistí rybník a vzniká ostrůvek. Ten je sídliš-
těm racka chechtavého. Staví se železnice. 
Upravují dnešní náměstí, tehdy náměstí 
Franze Josefa.

11. Prý se tady našel i poklad?
Právě při úpravě náměstí v roce 1887 

vykopali  dělníci  hl iněnou pokladnici 
a v ní 28 zlatých mincí z doby Vladislava Ja-
gellonského. Dvě z nich jsou vystaveny 
v zámku. Letos plánujete také úpravy námě-
stí. Co když se taky něco najde?

12. Jaká řemesla se provozovala v Chro-
pyni? 

V roce 1861 byly tady samostatné ře-
meslnické cechy: obuvnický, krejčovský, 
tkalcovský, smíšený cech kovářů, kolářů, 
tesařů a zámečníků. Řídili se artikulí danou 
císařem Karlem IV. Kolem roku 1928 tady 
bylo 32 obchodníků a 37 živnostníků, kteří 
byli schopni zajistit téměř všechny dostupné 
služby obyvatelům.

13. Mělo pro nás význam založení cukro-
varu?

Původně mělo několik podnikatelů zá-
měr vybudovat cukrovar v budově zámku. 
To kardinál Maxmilián odmítl v roce 1843. 
Až v roce 1867 se začalo se stavbou. Od-
koupili arcibiskupský pivovar, hospodu i za-
hradu. Cukrovarnická společnost zaplatila 
za pozemky 24.193 zl. Na podnikání cukro-
varu bylo arcibiskupství účastno jak finančně, 
tak dodávkou řepy. Začínali se zpracováním 
2 000 q řepy. Přicházeli dělníci, stavěli 
si domy a Chropyně rostla. V roce 1984 
zpracovával až 8 tis. q řepy. Rolníci žádali 
účast na zisku, ale vedení to odmítlo, a proto 
vznikaly malé rolnické cukrovary v Hulíně 
a v Němčicích. Přesto závod zaměstnával 
až 1.000 lidí, zpracoval 14 tis. q řepy a vyrobil 
až 4.000 q rafinovaného cukru. Pro rozvoj 
Chropyně měl veliký vliv. Po válce v roce 
1946 byl znárodněn a zároveň bylo rozhod-
nuto, že se velikými náklady opraví poškozený 
cukrovar v Kojetíně a Prusinovicích. Tato 
nešťastná politika vedení státu vedla k zániku 
chropyňského, nepoškozeného a výnosného 
cukrovaru. Zrušen byl v roce 1949 rozhod-
nutím vlády s tím, že v jeho prostorách bude 
vybudována plastikářská výroba. 

(pokračování příště)

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 2. duben 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

oznamuje, že bude ve středu 21. března 2012 
v době od 11:00 do 17:00 mj. přebírat 

daňová přiznání 
k dani z příjmu fyzických 

osob 

za zdaňovací období roku 2011 v prostorách 
Městského úřadu v Chropyni (přízemí budovy). 

Finanční úřad v Kroměříži
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Jak jednoduché je stát se debilem
Není to tak dávno, co se na městském 

úřadě zastavil jeden student jedné střední 
školy s žádostí o absolvování týdenní stu-
dentské praxe na městském úřadě. Ve chvíli, 
kdy onen student dorazil k mému pracovišti, 
byl neúřední den a já jsem si plnil své po-
vinnosti na jiném místě v budově městského 
úřadu. Když jsem se vracel na své pracoviště, 
tak onen student na mne trpělivě, ne však 
více než 35 minut, čekal. Při vlastním setká-
ní a vyslovení jeho požadavku jsem se mu 
omluvil, že na mne musel čekat, a pozval 
jsem jej k projednání jeho požadavku. 

Tento student nebyl výjimkou od jeho 
ostatních kolegyň a kolegů, kteří se do-
staví na městský úřad se stejnou potřebou 
či požadavkem. Protože každý soudný 
člověk pochopí, že někde studenti svou 
předepsanou praxi musí vykonat, je snahou 
všech úředníků a především vedoucích 
úředníků na úřadě vyjít vstříc a žadatele 
vzít na pracoviště a věnovat mu svůj pra-
covní čas, aby praxe, kterou na úřadě vyko-
ná, měla pro něj co největší přínos pro jeho 
další studium. Tato vstřícnost s sebou nese 
i negativní stránku, protože onen úředník 
si zkracuje čas pro plnění svých pracovních 
povinností a úkolů, kterých není málo, jak 
si někteří lidé o úřednících myslí. Protože 

těchto požadavků na absolvování praxe 
přibývá, bylo rozhodnuto preferovat stu-
denty, kteří studují studijní obor veřejnou 
správu, anebo blízký veřejné správě, a mají 
bydliště v Chropyni. 

Proto jsem se zeptal zmíněného studenta, 
na které škole a jaký studijní obor studuje 
a v které oblasti činností našeho úřadu 
by chtěl nebo potřeboval praxi vykonat. 
Sdělil mi, že v oblasti správních činností 
na odboru dopravy, případně na přestup-
cích, v rámci správních řízení. Ještě dodal, 
že třeba i na stavebním úřadě. Vzhledem 
k tomu, že kromě stavebního úřadu jsou 
tyto agendy vykonávány jen na městských 
úřadech v Kroměříži, Holešově a Bystřici 
pod Hostýnem, doporučil jsem mu, aby zajel 
do Kroměříže a zkusil si praxi domluvit 
na odboru dopravy, což je úplně nejbližší 
agenda k jeho studijnímu oboru. Domluvili 
jsme se, že pokud nepochodí v Kroměříži, 
tak ještě jednou přijde v termínu, na kterém 
jsme se předem dohodli, a že jeho problém 
budeme společně řešit k jeho spokojenosti. 

Jaké však bylo mé překvapení, když jsem 
si přečetl v den, kdy se měl ozvat o výsledku 
jednání v Kroměříži, jak naše společné první 
jednání na městském úřadě onen student 
popsal a vložil na Facebook. Dovolím 

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.

si jeho pohled na naše jednání zde uvést 
v doslovném znění: 

„kuwá, jdu si vyřídit praxu na úřad, ně-
jaká sekretářka mě pošle za další babou, 
která mě pošle za nějakým tajemníkem 
(že hned přijde..) – ten přišel přesně 
za hodinu a šest minut… , tak tam celou 
dobu jak kokot na něho čekám, aby mi 
pak řekl že pro mě nic nemá, ať si skočím 
do KM : // debil jeden :D (lidi sory za spam, 
ale muselo to ven) :D“

A jak to všechno nakonec dopadlo? 
Z pohledu našeho studenta dobře, protože 
já jsem se stal debilem a on, který mě takto 
na facebooku ohodnotil, má sjednanou 
praxi na odboru dopravy v Kroměříži, tak-
že na agendě, kterou jsem mu doporučil 
a která je ze všech agend jeho studijnímu 
oboru jednoznačně nejbližší, a absolvování 
praxe na odboru dopravy bude mít pro 
něj nevětší přínos. Proč? Protože studuje 
střední školu, která je tomuto oboru velmi, 
ale velmi blízká. 

Celé mě na tom i přes telefonickou a ná-
sledně osobní omluvu uvedeného studenta 
nejvíce fascinovalo, jak jednoduše jsem 
se stal debilem. 

Ing. Jaroslav Kotula 
tajemník městského úřadu
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Skutečnost je poněkud jiná
Reakce rady města na můj článek 

„Proč končí Bianka“ mi připomíná 
chování školáka, který napřed prove-
de hloupost, a když se z ní má zod-
povídat, tak začne vymýšlet vý-
mluvy a nesmysly. Radní v reakci 
na článek tvrdí, že se při stano-
vení výše nájmu opírali o odbor-
nou analýzu. Měl jsem možnost 
tuto „analýzu“ vidět. Ve skutečnosti 
to byl kus papíru, na kterém bylo 
pouze napsáno: Kroměříž od – do, 
Přerov od – do, Kojetín od – do… 

Samozřejmě, za „od – do“ byla 
dosazena čísla, která však postrádala 
jakékoliv konkrétnosti. Například: 
Který subjekt komu pronajímá? 
Pronajímají se prázdné nebo vy-
bavené místnosti? K jakému účelu 
se prostory pronajímají? Jde o neby-
tové prostory města nebo soukromé?
Navíc je poněkud pochybné porov-
návat okresní města s Chropyní, kde 
je kupní síla výrazně odlišná. Rada 
se vůbec neunavovala zjišťováním 
výše nájemného v nebytových 
prostorách měst. Kdyby to udělala, 
zjistila by například, že v Kroměříži 
se maximální městské nájmy pohy-

Vážení spoluobčané,
dovolte nám reagovat (už naposledy) na další ze série článků 

pana Františka Hrabala a uvést na pravou míru další fakta, která 
v článku uvádí. 
1. Materiál, který sloužil jako podklad při rozhodování rady města, 

se jmenoval „Přehled tržních cen pronájmů obchodních prostor“ 
a porovnával nájmy ve městě Chropyni a v obcích Zdounky, 
Morkovice-Slížany a ve městech Kojetín, Hulín, Bystřice pod 
Hostýnem a Holešov. 

2. V Kroměříži se ceny pronájmů nebytových prostor (dle sdělení rad-
ního města Kroměříže) pohybují v průměru okolo 1.500 Kč/m2/rok, 
některé vysoutěžené nájmy jsou až ve výši 4.000 Kč/m2/rok. 

3. Pronájmy nebytových prostor ve městě Otrokovice se pohybují 
(dle lokality) v rozmezí 600 až 2.000 Kč/m2/rok. Dle sdělení pra-
covnice firmy TEHOS, s. r. o., Otrokovice je nájemné podobného 
zařízení ve středu města bez zařízení a energií 2.000 Kč/m2/rok.

4. Pokud bylo provozování veřejných WC „oboustranně výhod-
né“, proč nikdy nebyla na provozovně umístěna tabulka, která 
by návštěvníky, prodejce na místní tržnici (protože veřejné 
WC mělo sloužit i jim) a obyvatele města na tuto skutečnost 
upozorňovala?

5. Informace o zaplaceném nájmu nebyly ani zkreslené ani lživé. 
V minulém čísle bylo pouze konstatování, že „… 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 započteno za ‚technické zhodnocení budovy‘. 
Jednalo se o částku 510.791 Kč.“ 
Doufáme, že výše uvedené informace jsou natolik podrobné, že již 

nebude nutné se k celé záležitosti v dalším vydání Zpravodaje vracet, 
a celou záležitost tímto považujeme za uzavřenou. 

Za Radu města Chropyně
 Ing. Věra Sigmundová a Mgr. Milan Bajgar

bují do 700 Kč/m2/rok. A to je pro-
sím okresní město, šestkrát větší než 
Chropyně. Znovu jsem si ověřoval 
skutečnosti okolo výše nájmů v Ko-
jetíně, protože mi oponoval jeden 
člen rady, že nájem za hotel Pivovar 
činí kolem 100.000 Kč/rok, nikoliv 
mnou uváděných 41.000,-Kč/rok. 
Pan starosta Kojetína k věci nájmů, 
na rozdíl od představitelů Chropyně, 
přistupuje velmi seriozně. Vysvět-
lil mi, že celková suma se skládá 
ze tří částí: nájemné za holé místnosti 
41.000 Kč, za veškeré vybavení 
25.000 Kč a zbytek do sta tisíc tvoří 
platba tří subjektů za podnájem 
volných místností, nepotřebných 
k provozu hotelu.

Jako příklad přístupu jiných 
měst k drobnému podnikání 
je možno vzít článek MF DNES ze dne 
13. února 2012. V článku se uvádí, 
že město Otrokovice se rozhodlo 
v roce 2012 nezvyšovat nájmy ne-
bytových prostor pro drobné pod-
nikání ani o míru inflace, čímž přijde 
asi o 80.000 Kč. V článku je citován 
pan starosta Budek: „Přijdeme sice 
o 80.000 Kč, tyto peníze se městu 

ale mnohonásobně vrátí, protože 
v dnešní době by mohlo jakékoliv 
navýšení nájemného způsobit drob-
ným živnostníkům existenční potíže. 
A to má přímý vliv na zachování 
nabídky služeb ve městě.“

Jestliže jsem se v úvodu po-
zastavoval nad školáckou úrovní 
argumentace, ve věci veřejných 
WC a předzahrádky už nenachá-
zím pojmenování vůbec. Město 
se v určité době, na základě poža-
davků veřejnosti, zabývalo možností 
výstavby veřejných WC. Samozřej-
mě že výstavba, provoz a údržba 
by město stála nemalou finanční 
částku. Tak vznikla výše uvedená 
myšlenka zápočtu předzahrádky 
za využívání WC. Jsem přesvědčen, 
že se jednalo o záležitost oboustran-
ně výhodnou. Možná by někomu 
nevadilo opět zavést využívání 
městského parku k lidské potřebě.

Na závěr se chci pozastavit nad 
lživým tvrzením, že pronajímatel-
ka platila roční nájem 6.400 Kč. 
Znovu zdůrazňuji, že jsme zaplatili 
za investice do zhodnocení městské-
ho objektu 510.791 Kč. Že nové izo-

lované podlahy, nové rozvody elek-
tro, vody, nové topení, ohřev vody, 
klimatizace a další vylepšení jsou 
podle znaleckého posudku zhod-
nocením budovy, o tom nemůže být 
pochyb. Nevěřím, že by se tvůrce 
znaleckého posudku Ing. arch. 
Rybnikář mýlil. Sečteme-li uváděnou 
částku 510.791 Kč a hotově zapla-
cených 121.539 Kč a podělíme 19 
lety, dostaneme částku 33.000 Kč. 
Pravda je tedy taková, že průměrná 
platba ročního nájemného činila 
33.000 Kč, nikoliv 6.400 Kč, jak 
se zkresleně uvádí v odpovědi radních.
Chci popřát občanům, aby objekt 
na náměstí Svobody č. 55 opět 
brzy sloužil občanům alespoň tak, 
jak sloužil do 31. ledna 2012. První 
pokus o výběr nového nájemníka 
ze dne 15. února 2012 bohužel vyšel 
naprázdno.

Závěrem děkuji dosavadní pro-
vozovatelce kavárny a cukrárny 
Bianca za téměř 20 let poctivé práce 
pro občany Chropyně a jejím býva-
lým zákazníkům za přízeň, kterou 
podniku věnovali.

František Hrabal

Město Chropyně nabízí k pronájmuAno, skutečnost 
je poněkud jiná

Bližší informace na Správě majetku města Chropyně 
nebo na tel. čísle 573 355 323, 774 505 874.

lukrativní nebytové prostory 
v centru města na náměstí Svobody 
vhodné pro provozování cukrárny, 

kavárny a restaurace.
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Vodění medvěda v Plešovci

Veselý masopust

V sobotu 18. února se v Ple-
šovci objevil medvěd. Nebyl 
to medvěd ledajaký, ale všemi již 
očekávaný masopustní. Protože 
má tato tradice v Plešovci dlouhé 
kořeny, místní se na ni pečlivě 
připravili. Hospodyňky od rána 
smažily koblížky, chystaly všelija-
ké mlsání a „mazání“, aby mohly 
pohostit masopustní průvod, 
až se zastaví u jejich domu.

Letos si celou slávu nenechali 
ujít Šmoulové, kteří se v hojném 
počtu v čele s Taťkou Šmoulou 
průvodu zúčastnili. Dokonce 
se objevila i masopustní Petra 
Kvitová i se svými přáteli a nevá-
hala všem ukázat, že to s raketou 
opravdu umí.

V pátek 17. února dopoledne prošel uli-
cemi našeho města masopustní průvod dětí 
2. a 4. třídy mateřské školy. Nápadné masky 
a veselé písničky připomněly všem dobu za-
čínajícího půstu.

Děti a učitelky 2. a 4. třídy

K překvapení všech se objevila 
skupinka hladových cikánů, kteří 
se nabídli, že celému Plešovci 
přepočítají slepice. Snad proto 
se ty masopustní obávaly, že nedojdou 
až do konce. I ovečka Shaun 
se nejednou ocitla v ohrožení před 
neohroženými cikány… Nakonec 
vše dobře dopadlo. Za doprovodu 
harmoniky a vozembouchu se všich-
ni, bez újmy na zdraví a na peří, sešli 
v místní hospodě, kde celá veselice 
skončila pochováním basy.

Nezbývá, než poděkovat po-
řadatelům a všem zúčastněným 
za příjemně strávené odpoledne 
a těšit se na to, co nám připraví 
příští masopust.

MR
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Pozvání na 15. veřejnou akademii Gymnázia Kojetín
Jako každý rok i letos se usku-

teční akce, kterou připravujeme 
pro rodiče našich žáků a pro širo-
kou veřejnost. Čas utíká hodně 
rychle, a tak se nemůžeme divit, 
že jde o akademii jubilejní. Usku-
teční se totiž už popatnácté. Kaž-
dá aktivita, která má dlouholetou 
tradici, prochází určitým vývojem, 
a ohlédneme-li se zpět, počet 
účinkujících na všech předchozích 
akademiích by se jen těžko dal 
spočítat. Pro některé žáky to bylo 
mnohdy první vystoupení před 
početným publikem, první start 
do uměleckého světa, mnozí jsou 
již ostřílení a jde o jedno z jejich 
mnoha vystoupení v řadě. Jsme 
rádi, že můžeme dát příležitost 
talentům a umožnit jim tak vstup 
„na prkna, která znamenají svět“.

Zásadní změnou pro letošní rok 

je termín akce. Uskuteční se to-
tiž v sobotu 31. března 2012 
ve 14:00 v Sokolovně Kojetín. 
Věříme, že si řada rodičů a přátel 
školy, kultury a snad i dobré zá-
bavy udělá čas, přijde se podívat 
a povzbudit účinkující. Bez diváků 
to totiž nejde. 

Co můžeme letos nabídnout? 
Nejvíce se asi bude hrát a zpívat. 
Vystoupí komorní sbor Prima 
nota, několik nadějných zpěváků 
s kytarou, bude se hrát na různé 
hudební nástroje. Také tanec 
je neodmyslitelnou součástí akce 
a máme i nějaká překvapení.  
Mažoretky Šarm Kojetín se určitě 
budou líbit. Po odchodu našich 
loňských maturantů - divadel-
níků jsme se snažili, aby tento 
bod programu nechyběl, a proto 
si žáci ze sekundy v rámci školního 

projektu připravili divadelní před-
stavení pohádky Hodinář Pér-
ko. Určitě budeme držet palce, 
ať se vše podaří a naváže se na dob-
rou tradici divadla na naší škole 
a v Kojetíně vůbec.

Na některé akademie si zveme 
hosty. Letošní jubilejní si to zaslu-
huje ještě více, a tak přivítáme 
vynikajícího muzikanta. Je jím 
Dale B. Williams. V současné 
době kojetínský občan, který 
se ovšem může pochlubit hvězd-
nou kariérou. Pochází z Walesu, 
kde patří mezi přední osobnosti 
šoubyznysu. Se svou kapelou 
Virginia Wolf se v 80. letech umís-
ťoval v žebříčku britské hitparády 
na předních místech. V roce 1984 byl 
v Londýně zvolen hudební osob-
ností roku. Nadšeně je přijímán 
posluchači ve své domovině, ale 
i na různých vystoupeních ve Fran-
cii, Španělsku nebo Německu. 
Je potěšitelné, že ani v současné 

době není stranou hudebního 
dění v našem městě a regionu. 
Je to muzikant tělem i duší, mul-
tiinstrumentalista, který ovládá 
hru na akustickou a elektrickou 
kytaru, mandolínu, banjo, basu, 
harmoniku, pedály, bicí automat 
a v neposlední řadě vyniká svým 
typickým hlasem. Jeho repertoár 
sahá od písní z oblasti folku, přes 
country až k současnému rocku. 
Věříme, že posluchači budou mít 
dokonalý hudební zážitek.

Pro rockovou hudbu máme 
na škole také několik zapálených 
muzikantů a ti jistě i svým vystou-
pením nezůstanou publiku nic 
dlužni. V rámci akademie se usku-
teční tradiční výstavka výtvarných 
prací a o přestávce bude možno 
zakoupit občerstvení. 

Závěrem tedy ještě jednou 
zveme na 15. veřejnou akademii 
Gymnázia Kojetín.

Mgr. Miroslav Matějček

Mateřská škola Chropyně 
zve všechny rodiče dětí, 

které půjdou letos k zápisu do mateřské školy, na besedu o možnostech 
a podmínkách přijetí dítěte do mateřské školy. Zde si vyzvednete tisko-
pisy a formuláře, které vyplněné a s lékařským potvrzením (§ 50 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) přinesete k zápisu dne 
16. dubna 2012. Beseda proběhne dne 3. dubna 2012 od 15:00 ve 3. třídě.

Magdaléna Ratůzná, ředitelka školy

Ředitelka Mateřské školy 
Chropyně, okres Kroměříž, 

p. o., oznamuje 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 36 odst. 3 a 4 

zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, že se zápis dětí k před-
školnímu vzdělávání do školního roku 2012/2013 v Mateřské 
škole Chropyně uskuteční v pondělí 16. dubna 2012 od 8:00 
do 12:00 a od 13:00 do 16:00.

Žádám rodiče, aby v den konání zápisu předložili vyplněné 
dokumenty s příslušným lékařským potvrzením (§ 50 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok (viz 
zákon č. 561/2004 Sb.). Kapacita mateřské školy je 168 dětí 
a tuto kapacitu nelze při přijímání dětí překročit. V průběhu 
školního roku se děti přijímají pouze v případě, že se uvolní 
kapacita.

Magdaléna Ratůzná, ředitelka školy
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Odpolední chvilky ve školní družině
Chladná zimní odpoledne 

si děti I. a II. oddělení zpestřily 
ve ŠD tím, že začaly vyrábět 
papírové loutky, vymýšlet si po-
hádky a hrát loutkové divadlo 
pro své kamarády a spolužáky. 
Nejvíce času sice zabere příprava 
dekorací, pohádky se často dost 
liší od původní předlohy, ale tím 
je to zábavnější. Fantazii se meze 
nekladou a je legrace. 

Všichni se však již těšíme až zi-
ma skončí a přibudou i venkovní 
aktivity.

H. Lošonská

Setkání s řemeslem (podzim 2011) - obory strojírenské
Žáci devátého ročníku se zapojili do projektu na podporu technic-

kých a řemeslných oborů ve Zlínském kraji s názvem Řemeslo - návrat 
ke kořenům organizovaném Krajskou hospodářskou komorou. Pro-
jekt, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR, 
je zaměřen na propagaci konkrétních profesí, které chybí na trhu práce 
a jsou klíčové především pro další rozvoj ekonomiky ve Zlínském kraji. 

Hlavním cílem projektu je podpora zájmu žáků ZŠ o studium 
technických oborů a řemesel, odstranění předsudků o nízké prestiži 
řemeslných a technických oborů. Žáci ZŠ tak získají lepší informace 
pro svá rozhodnutí při výběru povolání. 

V rámci projektu budou realizovány mimo jiné tyto aktivity:
• Prezentace řemeslných a technických oborů zaměřená přímo na kon-

krétní profese 
• Přímá a cílená propagace vybraných profesí na děti netradiční for-

mou 
• Katalog vybraných konečných profesí s prezentací pracovního 

uplatnění přímo žákům ZŠ a jejich rodičům 
• Návštěvy firem a besedy na ZŠ se zástupci zaměstnavatelů

Žáci budou moci poznávat, že řemeslné práce nejsou podřadnou 
činností, právě naopak, v řemeslu je budoucnost. Své síly při změně po-
hledu na řemeslo v projektu spojí jak základní školy, výchovní poradci, 
střední školy, tak i firmy a úřady práce a další spolupracující subjekty. 

Projekt „Řemeslo - návrat ke kořenům“ navazuje na aktivity 
Zlínského kraje, který také řeší potřebu propagace řemesel. Reaguje 
na dlouhodobý nesoulad na trhu pracovních sil mezi poptávkou a na-
bídkou absolventů středních škol, kteří ukončují své studium výučním 
listem. Cílem projektu je přispět k řešení nedostatku kvalifikovaných 
pracovníků, zejména ve strojírenství, stavebnictví, ale i v dalších oborech. 

Na podzim se žáci naší školy seznámili s novým vybavením školy 
COPT v Kroměříži a následovala exkurze do Chropyňské strojírny, kde 
podrobný výklad a prohlídku umožnil pan Ing. Kudela st.

Další možnost vidět provoz strojírny dostali před Vánocemi žáci 
osmého ročníku, opět se jim věnoval pan Kudela.

Doufám, že i další exkurze žáky osloví natolik, že budou více uva-
žovat o uplatnění v technických oborech. Škola podporuje zaměření 
na techniku výukou volitelného předmětu technické kreslení a dílny.

Mgr. Jiřina Dolníčková

Sedm statečných aneb Studenti Gymnázia Kojetín zachraňují životy
Studenti 3. ročníku Gym-

názia Kojetín už od září 2011 
chodí pravidelně darovat krev. 
Navštěvují transfuzní oddělení  
nemocnice v Přerově, kde jsou 
vítáni sborem usmívajících 
se sestřiček. První impuls dal 
Tadeáš Hájek z Kojetína, kte-
rý krev daroval už v březnu 
2011. V září se k němu připojili 
Chropyňáci Jan Skalík a Radek 
Vitík. Na každý další odběr nás 
jezdí čím dál více. K 9. lednu 
2012 jsme darovali celkem 7 
litrů krve. Doufám, že se k nám 

ještě někdo přidá, protože 
tato životně důležitá teku-
tina, která nám koluje v ži-
lách, je opravdu potřeba. Stu-
denti se také chtějí stát dárci 
krevní plazmy, ale to lze až po 
třech odběrech krve, několik 
odvážlivců se zapsalo i na se-
znam dárců kostní dřeně.

Závěrem malá statistika účas-
ti: Radek Vitík 3x, Tadek Hájek 
3x, Honza Skalík 3x, Monika Pa-
ličková 2x, Rosťa Zich 1x, Nikola 
Knollová 1x a Jirka Šimčík 1x.

Radek Vitík
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Lyžařský kurz ZŠ – Čenkovice 2012
Na lyžařský kurz do Čenkovic, malého 

městečka v Orlických horách, jsme odjížděli 
v sobotu 29. ledna 2012. Sraz byl brzy ráno 
před areálem školy, kde se v půl osmé začaly 
scházet skupinky účastníků se svými rodinnými 
příslušníky, kteří netrpělivě očekávali příjezd 
autobusu. Plánovaný výjezd byl v osm hodin. 

Cesta proběhla v pořádku. Nezastavily 
nás žádné sněhové jazyky a nehody, což byl 
skvělý začátek! Ubytování v hotelu Atlas bylo 
na dobré úrovni, většinou v pokojích po čty-
řech, popřípadě po osmi. Výcvik začal hned 
po obědě v den příjezdu, kdy si nás učitelé roz-
dělili do skupinek podle zkušeností. Do jedničky 
byli zařazeni obratní lyžaři, dvojkou se mohli 
pyšnit ti, kteří už na lyžích stáli, a trojku obdržela 
spousta začátečníků. Lyžovat se chodilo vždy 
ráno a odpoledne. Každý večer jsme pozorovali 

ve velké jídelně naučné filmy o lyžování a bed-
livě poslouchali denní rozkazy našich učitelů. 

Na sjezdovkách jsme si užili spoustu legrace 
nejen při rozcvičkách a různých soutěžích, ale 
i při jízdách na pomách nebo kotvách. „Třeš-
ničkou na dortu“ byly pády některých jedinců, 
kteří však ani nepomysleli, že by to mohli vzdát 
a „bojovali“ dále. 

Vprostřed týdenního kurzu nám byl udělen 
půlden volna, kdy jsme si vyšli prohlédnout 
Čenkovice a zakoupit v tamějším obchůdku 
potřebné věci. 

Podvečerní volno si každý užíval po svém. 
Někteří si četli, jiní sledovali film. Nebo se jen 
sešly skupinky přátel na pokojích, ze kterých 
se ozýval jen hlasitý smích. Nudu jsme v žádném 
případě nezažili. 

Bylo jasné, že za necelý týden se nikdo nena-
učí lyžovat perfektně, ale den ode dne bylo naše 
lyžování na lepší úrovni. Během celého kurzu 
se nikdo nezranil a nebyl žádný, kdo by se ne-
naučil sjet jakýmkoli způsobem kopec, za což 
jsme byli na konci kurzu pochváleni. Každý do-
stal pamětní list a někteří si zasloužili i diplomy 
za skvělé pokroky, kaskadérské kousky a po-
dobně. Na závěr nám dovolili učitelé uspořádat 
diskotéku, kterou si vzal na starost Otto Solař, 
jemuž chci za všechny členy kurzu poděkovat 
za skvělou organizaci a dobře vybranou muziku. 

Domů jsme si dovezli spoustu krásných 
vzpomínek a skvělých zážitků. 

Učitelům děkuji za velkou trpělivost a všem 
účastníkům za kolektivní snahu. 

Byl to opravdu povedený kurz, na který 
budeme ještě dlouho vzpomínat. 

Andrea Plšková, 9. A
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Centrum Hi-tech Uherský Brod
V úterý 31. ledna se žáci druhého stupně 

ZŠ Chropyně zúčastnili exkurze do Centra 
Hi-tech v Uherském Brodě. Zde měli mož-
nost prohlédnout si 3D scanner s laserovým 
paprskem, 3D tiskárnu, projekci v 3D kině 
a průvodci centra jim vysvětlili technologie 
získávání energie z obnovitelných zdrojů. 
V elektroučebně si mohli pomocí stavebnic 
sestavit různé projekty, v oddíle strojírenství 
se formou výkladu seznámili s technologiemi 
3D tiskárny, vyzkoušeli si i pohybový senzor 
Kinect. A aby toho nebylo málo, na konci 
je čekala prohlídka Slováckých strojíren. 

Myslím, že to byla zajímavá exkurze a že jsme 
si všichni Centrum Hi-tech velmi užili. 

Erika Mlčochová, 8. B

Vlak dorazil do Uherského Brodu při-
bližně v 9 hodin 30 minut. Pak následoval 
dvoukilometrový pochod k Slováckým stro-
jírnám. Poblíž nich stála nápadně moderní 
prosklená budova. Než jsme se po ní stihli 
porozhlédnout, rozdělili nás do skupin po de-
seti. Naše skupina nejdříve zamířila do vyso-
ké prosklené místnosti, kde nám předvedli 
novodobou elektroinstalaci domu - napří-
klad rozsvěcování světel a vytahování žaluzií 
řízené na dálku. Poté nám dovolili vyzkoušet 
si elektronické stavebnice, což byla opravdu 
zábava. Po prohlídce jednotlivých místností 
a vyzkoušení přístrojů nás lektoři zavedli 
do Slováckých strojíren. Na začátku nám 
rozdali dělnické přilby, vypadali jsme v nich 
opravdu legračně. Ukázali nám výrobu v praxi 
a na konci prohlídky jsme měli možnost zhléd-
nout pláště obrovských lodních motorů. Tím 
naše netradiční exkurze skončila. Společně 
jsme se vydali na nádraží a po třech přestupech 
jsme dojeli do Chropyně.  

Petr Lodl, 8. B

Úspěch tanečního oboru ZUŠ - pobočka Chropyně
Ve čtvrtek 9. února 2012 

se v Bojkovicích konala pře-
hlídka tanečních oborů okresů 
Uherské Hradiště a Kroměříž. 
Porota této soutěžní přehlídky 
neurčuje pořadí soutěžících jako 
u soutěží v hudebním oboru, 
ale vybírá choreografie, které 
postupují do dalšího krajského 
kola. Hodnocení poroty se dělí 
na přímý postup do krajského 
kola, dále návrh na postup 
a zvláštní ocenění poroty. Cel-
kový počet soutěžních choreo-
grafií byl 21. 

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

Pionýrská skupina Chropyně pořádá

Pro děti školního věku v termínu od soboty 7.7. do soboty 21.7.2012
Celková cena pobytu je 3.600 Kč

Paní učitelka Karla Koutná 
se účastnila se čtyřmi choreo-
grafiemi. Oceněny byly všechny 
choreografie. Získali jsme dva 
přímé postupy do krajského 
kola, jeden návrh na postup 
a jedno zvláštní ocenění poro-
ty za zvládnutí pohybu lout-
ky. Všem zúčastněným dětem 
ze srdce děkujeme za usilovnou 
přípravu choreografií a přejeme 
jim hodně sil a energie v dalším 
kole.  

Luděk Koutný, 
vedoucí pobočky
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Úspěchy našich zpěváků
Ve dnech 16. a 17. února 2012 se konalo 

okresní kolo Národní soutěže základních 
uměleckých škol v Kroměříži. Tohoto 
klání se zúčastnili i žáci naší ZUŠ Kroměříž 
– pobočka Chropyně, kteří zaznamenali 
mnoho výborných výsledků. Mimořádného 
úspěchu dosáhla v nejpočetněji obsazené 0. 
kategorii sólového zpěvu Hana Konvičná. 
Za svůj výkon dostala 1. místo s postupem 
do krajského kola.

Krásné 2. místo získala v VIII. kategorii 
Veronika Koutná, která spolu s Dominikou 
Okruhlicovou získala i 3. místo v komorním 
zpěvu. V I. kategorii sólového zpěvu získaly 

SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně a okresní kolo soutěže ZUŠ
Okresní kolo soutěže ZUŠ se konalo 

od 13. do 17. února v Kroměříži. Naším 
cílem nebylo zvítězit, ale získat nové zku-
šenosti a inspiraci. Soutěže se zúčastnilo 
22 žáků vybraných ve školním kole soutě-
že navštěvující pobočku v Chropyni. Pro 
mnohé to byla první zkušenost proniknout 
do uměleckého povědomí. Soutěž byla 
rozdělena do několika dnů pro jednotlivé 
nástroje. V pondělí se představili decho-
vé nástroje dřevěné. Ve hře na klarinet 
se umístil Tomáš Novotný a Radek Slaný 
na 1. místě s postupem do krajského kola, 
Klára Halvinková na 2. místě a Anna Bláho-
vá ve hře na saxofon na 1. místě s postupem 
do krajského kola.

V úterý se představili dechové nástroje 
žesťové a bicí. Ve hře na trubku se umístil 
Jaroslav Horák na 3. místě a Jan Horák 
na 1. místě s postupem do krajského kola. 
Ve hře na tenor se umístil Tomáš Kocou-
rek na 2. místě, Alexandr Ramiš a Karel 
Ramiš na 3. místě Na 1. místě se umístila 
Markéta Horáková ve hře na lesní roh a Ja-
kub Pospíšil ve hře na tubu. Na bicí nástro-
je obsadil Petr Žák 1. místo s postupem 
do krajského kola.

Ve středu byla na řadě zobcová flétna. 
Nejmladším účastníkem soutěže byla Marie 
Horáková, která obsadila společně s Len-
kou Velešíkovou 2. místo. Kateřina Slaná 
obsadila 3. místo. Ve čtvrtek se dostal 
na řadu zpěv. Tereza Žáková, Tereza Sou-

čková a Zuzana Krutilová získaly 3. místo. 
Na 2. místě se umístila Barbora Kubošo-
vá a Michaela Krutilová. Čestné uznání 
získali Tomáš Novotný, Karina Vašková 
a Jan Horák.

Děkujeme všem soutěžícím za vzornou 
reprezentaci školy v okresním kole soutěže 
ZUŠ a přejeme mnoho dalších úspěchu. 
O postupujících do krajského kola vás 
budeme podrobněji informovat v příštím 
čísle Zpravodaje.

kolektiv pedagogů 
SZUŠ D-MUSIC

shodně 3. místo Karla Koutná a Sára Vinkle-
rová. A pěkným 3. místem se může rovněž 
pochlubit v sólovém zpěvu v IX. kategorii 
i Dominika Okruhlicová. Za celou pobočku 

všem žákům srdečně blahopřeji a přeji jim 
mnoho úspěchů v další pěvecké činnosti.

Luděk Koutný, 
učitel pěvecké hlasové výchovy
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Nezisková organizace KoTě, 
o. p. s., zve maminky do herny ma-
teřského centra, které bude každé 
pondělí od 9:00 do 11:00.

První otevření, které bude 
do konce března zdarma, začíná 
19. března v 9:00. Herna je určena 
pro děti do 4 let věku. V mateř-
ském centru KoTě si nejen mohou 
vaše děti hrát, ale vyměníte si i zku-
šenosti s výchovou dítěte, vařením, 
výživou a dalšími aktivitami.

Každý čtvrtek si pod vedením 
fyzioterapeutky zacvičíte se svým 
dítětem na míčích a overballech. 
Toto cvičení je zaměřeno na psycho-
motorický vývoj vašeho děťátka. Při 
cvičení se naučíte písničky a říkanky. 

První cvičení je 22. března. Pro 
kojence do 1 roku od 9:00 do 10:00 
a pro děti od 1 roku do 4 let 
od 10:00 do 11:30. Toto ukázkové 
cvičení je zdarma. Pokud vás herna 
a cvičení zaujmou, můžete se přihlá-
sit na ukázkovém cvičení nebo na e-
mail: kaja.sedenkova@seznam.cz.

Nabízíme všem ženám i mužům 
speciální SM (Stabilizačně-Mobili-
zační) cvičení zaměřené na postu-

KoTě, o. p. s., obnoví mateřské centrum a zavede další aktivity 
pro děti, matky a ženy v jakémkoliv věku

rální svalstvo, hluboký stabilizační 
systém. Je prevencí vzniku onemoc-
nění páteře a celého pohybového 
aparátu.

Toto cvičení napravuje problé-
my s páteří, pohybovým aparátem 

a zpevňuje dno pánevní. Cvičí 
se se speciální cvičební pomůckou. 
Více o tomto cvičení najdete 
na www.smsystem.cz. Toto re-
habilitační cvičení je doplněno 
cvičením na gymnastických míčích 
a speciálními cviky na dno pánevní. 
SM cvičení je doporučováno hlavně 

těhotným, které na toto cvičení 
také zveme. Cvičení nejen v těho-
tenství, ale všem, posílí svaly břišní, 
hýžďové a svaly dna pánevního, 
relaxuje a protáhne záda. Cvičení 
je prevencí bolesti zad, předčas-

ného otevírání branky, usnadní 
a urychlí porod. Je to cesta ke zdra-
ví maminky a dítěte a všem, co mají 
problém s pohybovým aparátem. 

Při větším zájmu udělám sku-
pinu jen pro těhotné a budeme 
se věnovat těhotenskému cvičení 
a přípravě k porodu. Přihlášky 

na cvičení a předporodní přípravu ob-
jednejte na e-mailu: hybnerova@pa-
mad.cz nebo na stránkách www.pa-
mad.cz, kde najdete on-line přihláš-
ku. Ukázková hodina je 22. břez-
na a 29. března od 17:00 do 18:00. 
Toto cvičení ve zlínském regionu 
najdete jen v Kroměříži, které je ne-
ustále vyprodané a je navštěvováno 
všemi věkovými kategoriemi.

Cvičení povede fyzioterapeutka, 
která má speciální kurs na toto cviče-
ní. Přihlásit se můžete při ukázkových 
hodinách nebo na e-mailu: kaja.
sedenkova@seznam.cz.

Maminky a ženy, neseďte doma 
a přijďte mezi nás si upevnit své zdraví. 

Najdete nás na náměstí Svobody 
(bývalá obecná škola) v přízemí. 
Vchod je ze dvora malou brankou 
v odpoledních hodinách. Dopoled-
ne pro mateřské centrum je vchod 
hlavními dveřmi. 

Za pomoc při obnovení těchto 
prostor pro volnočasové aktivity 
děkujeme radním města Chropyně.

Na vaše návštěvy se těší kolektiv 
KoTě, o. p. s.

Věra Hýbnerová
reklama
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Pionýři navštívili dvanáctý 
ročník Ledové Prahy

Hokejisté Barexu bojují 
o páté místo

Během pololetních prázdnin 
jsme vyrazili do naší stověža-
té matičky na víkend. V pátek 
dopoledne jsme nasedli v KM 
na vlak a odpoledne jsme již 
bloudili pražskými ulicemi směrem 
na Hradčany. Chrám sv. Víta, 
Pražský hrad, Zlatá ulička, Krá-
lovská cesta, to vše byl náš cíl. 
Na zpáteční cestě skrz centrum 
jsme navštívili Muzeum strašidel 
a poté Žižkovský televizní vysílač 
s krásným večerním pohledem 
na celou Prahu, kterým jsme ukončili 
páteční den. V sobotu ráno jsme 
vyrazili na Žižkov k velké soše Jana 
Žižky a poté do Vojenského mu-
zea. Po obědě nás čekala exkurze 
na letišti Ruzyně. Všichni si prošli 
letištní bezpečností kontrolou, 
navštívili letištní hasičskou stanici, 
viděli jejich tankování, zásobová-
ní, ale i samotný vzlet několika 
letadel stejně jako jejich bezpečné 
dosednutí na zem. Z letiště jsme 
zamířili do Policejního muzea. 

Hokejisté Barexu Chropyně 
si zahrají o konečné páté místo 
v Kroměřížské hokejové lize 
(KHL). Po suverénním vítězství 
v nadstavbové části skupiny o umí-
stění postoupili do play-off 
ze sedmého místa. Soupeřem jim 
byl šestý celek ze skupiny o ti-
tul, a to tým z Vážan. Pro Barex 
to byl jeden z nejnepříjemnějších 
soupeřů, které mohl potkat. 
Za dva roky, co Barex hraje KHL, 
nedokázal Vážany nikdy porazit. 
Ze sedmi vzájemných zápasů 
nedokázal Barex uhrát jediný 
bod. Play-off se hraje systémem 
dvou zápasu. Kdo chce postoupit, 
musí dvakrát zvítězit. V případě 
stejného počtu vítězství se zápas 
prodlužuje, a pokud se neroz-
hodne ani zde, na řadu přicházejí 
samostatné nájezdy. To, že Barex 
na Vážany neumí, ukázal hned 
první zápas. Neuplynulo ani šest 
minut první třetiny a Vážany šly 
do vedení. Barex ve druhé části 
srovnal, ale Vážany střílely góly 

a v polovině zápasu vedly 4:1. 
Barex se snažil o srovnání. Za sta-
vu 3:4 to vypadalo nadějně, ale 
potom přišly individuální chyby 
a Barex prohrál první zápas 3:6. 

Do druhého zápasu nastoupil 
úplně jiný Barex. Odhodlaný bo-
jovat, nechat na ledě vše a hlavně 
vyhrát. Začátek zápasu tomu 
odpovídal. Čtvrtá minuta a Barex 
vedl 2:0. Vážany byly zaskočeny, 
ale dokázaly snížit. Ani to Barex 
neskolilo a v rozmezí dvou minut 
šel do vedení 4:1. Barex držel zápas 
jednoznačně ve svých rukách a na-
konec zaslouženě vyhrál 7:3. Tím 
bitva neskončila a šlo se do pro-
dloužení. Oba celky hrály na jistotu 
a po pěti minutách gól nepadl. 
O postupujícím rozhodly až samo-
statné nájezdy, ve kterých Barex 
dvakrát uspěl, a postupuje do boje 
o páté místo. Tam narazí na loňské 
vítěze KHL Hanák Team Kroměříž. 
Aktuální informace se dočtete 
na www.hokejchropyne.cz

Libor Halás 

reklama

reklama
Na hokejisty Barexu čeká v bitvě 

o páté místo Hanák Team Kroměříž.

Na závěr celého dne nás v Kon-
gresovém centru Praha čekal 
15. ročník benefičního koncertu 
Děti dětem, který završila svým 
vystoupením Monika Absolonová. 
V neděli jsme zamířili na Václavské 
náměstí a do Národního muzea. 
Poté už následovala dlouhá cesta 
domů.                 Jakub Hrdlička
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Přípravka FK Chropyně vyhrála turnaj v Holešově
Na sklonku roku 2011 se v pátek 30. pro-

since mladší přípravka zúčastnila kvalitně 
obsazeného fotbalového turnaje ve spor-
tovní hale v Holešově. Hrálo se systémem 
každý s každým a jeden zápas trval 20 minut. 
Turnaj byl určen pro ročník 2003 a mladší.

Kromě silného domácího celku SFK Hole-
šov se turnaje jako favorit zúčastnila Hanácká 
Slavia Kroměříž, která přijela bojovat o ví-
tězství s dvěma týmy A + B. Na turnaj přijeli 
také chlapci ze Šternberka se snahou vrátit 
našim fotbalistům prohru z Otrokovic, která 
je vyřadila z medailových bojů a naopak naše 
borce posunula na bronzovou pozici. Velkou 
neznámou byla přípravka z Napajedel.

K velké bojovnosti, která naše chlap-
ce provází v posledních zápasech, přidali 
hoši i taktické prvky, kombinaci a hodně 
fotbalového umění a porazili domácí celek 
v 1. zápase 3:0. Třígólový výsledek byl 
pro SFK Holešov milosrdný, protože naši 
chlapci měli po celý zápas drtivou převahu. 
I další dva zápasy se odehrály podle stejné-
ho scénáře. Napajedla jsme porazili 4 : 0 
a béčko Kroměříže 3 : 0. Po třech vítěz-
ných zápasech jsme si již zajistili minimálně 
bronzovou medaili. Nyní nás čekal těžký 
soupeř ze Šternberka. Ze soupeřova tábora 
se otevřeně ozývaly hlasy, že nám chtějí 
oplatit otrokovickou prohru 2:1. Naše kluky 
to vůbec nerozhodilo, v zápase se ujali 
vedení 1 : 0. Soupeř nakonec vyrovnal 2 mi-
nuty před koncem na konečných 1:1. V boji 
o stříbrnou medaili plichta nahrávala více 
Šternberku, protože při bodové shodě roz-
hoduje skóre a nás čekala v posledním utkání 
favorizovaná Kroměříž A, kdežto šternberští 
měli přijatelného soupeře z Holešova. 

Na šatně zaznívalo od našich chlapců 
zdravé sebevědomí a nepřipouštěli, že by u-
tkání skončilo jinak než pro nás vítězně. 
Proto i trenéři se snažili toto sebevědomí 
srovnat do patřičných mezí a zdůrazňo-
vali bezchybnou obrannou hru a vracení 
se útočníků na pomoc defenzívě. Hra začala 

z obou stran opatrně ve snaze neudělat 
chybu, aby se jedno či druhé mužstvo nedo-
stalo do vedení. Šťastnější byli naši chlapci, 
a když přidali i druhou branku, vidina zlaté 
medaile dostávala reálné obrysy. Kroměříž 
po nepřehledné situaci před naší brankou 
2 minuty před koncem utkání snížila na 2:1, 
ale to bylo vše, co jí naši hoši dovolili.

Všichni naši hráči, ať se jednalo o gól-
mana, obránce či útočníka, odvedli více 
jak stoprocentní výkon a zaslouženě získali 
1. pořadí. Tento obrovský úspěch je zá-
sluhou trenérů a vedení přípravky, kteří 
svou mravenčí prácí dokázali vybudovat 
a vychovat kolektiv, který pokud nebude 
zatížen věkovým handicapem, dokáže 
s každým soupeřem sehrát minimálně vy-

rovnaný zápas. Nemalou zásluhu mají ro-
diče, kteří umožnili svým dětem se tomuto 
sportu věnovat a doprovázejí je na turnaje 
a podobné soutěže. 

Co říci závěrem? Chlapci je vidět, že jste 
dobrá parta, která táhne za jeden provaz 
a jde vstříc k úspěchu. Ať váš vítězný pokřik 
a jméno přípravky FK Chropyně nadále 
nahání soupeřům strach.
Konečné pořadí turnaje: 
1. FK Chropyně 13b 13:2
2. Kroměříž A 12b 14:2
3. Šternberk 8b 12:5
4. Holešov 5b 5:11
5. Napajedla 2b 0:12
6. Kroměříž B 1b 0:12

LZ

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci lednu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 

0,0 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 

+2,9 °C,
- celkové množství srážek bylo 45 mm/m2.

redakce 
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Mladší přípravka opět zlatá!
Neuplynul ani měsíc a mladší přípravka 

oddílu FK Chropyně se znovu představila 
na palubovce holešovské sportovní haly, 
kde získala v prosinci zlaté ocenění. V neděli 
22. ledna se uskutečnil v Holešově halový 
turnaj, jehož pořadatelem byla TJ Prusinovice. 
Kromě pořádajícího oddílu a nás se turnaje zú-
častnily týmy: SK Hranice, Sokol Rataje, Loukov 
a náš častý soupeř Hanácká Slavia Kroměříž. 

Naši chlapci, respektive chlapci a Terezka, 
v týmu jsme měli i holku, přijeli na turnaj 
v obměněné sestavě. Zásahy do sestavy muž-
stva si vyžádal věkový limit některých hráčů, 
ale čáru přes rozpočet udělala trenérům 
značná marodka. Chropyňská přípravka měla 
na střídání pouze dva hráče, což na náročnost 
turnaje je velmi málo. Hrálo se systémem kaž-
dý s každým a zápas trval 15 minut.

Prvním soupeřem byl Sokol Rataje. Naši 
chlapci s Terezkou si vytvořili výraznou herní 
převahu a zaslouženě zvítězili 3:0. Dalším 
soupeřem byli hoši z Hranic. Utkání se vy-
značovalo zejména pozornou obrannou hrou 
na obou stranách. Mužstvo podržel v závěru 
utkání náš brankař bravurními zákroky, a tak 
i proto jsme zvítězili nejtěsnějším rozdílem 1:0. 
Se Slavií Kroměříž jsme se rozešli smírně bez 
branek. V zápase si obě mužstva vytvořila málo 
příležitostí, a tak výsledek 0:0 byl spravedlivý 
pro obě strany. Avšak remíza nám zaručovala, 
že i tentokrát z Holešova nepřijedeme s prá-
zdnou. Zdánlivě snadnějším soupeřem měl 
být Loukov, ale opak byl pravdou. Fotbalisté 
z Loukova vědomi, že hrají proti favoritu sou-
těže, se chtěli představit v co nejlepším světle. 
Hráli houževnatě a přesto, že měli naši výraz-
nou převahu, vsítili jsme branku až v samém 
závěru utkání a zvítězili 1:0. Do Prusinovic 
se naši chlapci s Terkou pustili plnou vervou 
a perfektně provedeným trestným kopem 
se ujali vedení. Když v závěru „Aligátor“ 
(Alešek Vejtasa) přidal druhou branku, mohla 
se na hrudi našich chlapců a Terezky třpytit 
další zlatá medaile. 

Po zápase propuklo v šatně obrovské 
veselí a oslavy, tak jak se sluší na mistra, a ví-
tězný pokřik se rozléhal sportovní halou. 
A to nebylo ještě všechno, cenu nejlepšího 
střelce získal náš hráč Filip Dočkal. Za zmínku 
stojí i čisté konto našeho gólmana, což svědčí 
o dobré obranné hře našeho týmu a plnění 
si taktických herních úkolů a pokynů určených 
trenéry. 

Pokud forma, která provází mladší přípravku 
na zimních halových turnajích, vydrží i do jar-
ních mistrovských soutěží, bude tento tým 
ozdobou oddílu FK Chropyně.

Pořadí:
1. Chropyně 13b 7:0
2. Hranice 10b 4:1
3. Kroměříž 9b 6:0
4. Prusinovice 4b 2:5
5. Rataje  4b 2:7
6. Loukov 1b 0:8

LZ

reklama
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Klub českých turistů
Klub českých turistů zve mezi své členy 

každého, kdo má rád pohyb v přírodě, rád 
cestuje a poznává nové kraje. Turistika 
je vhodná pro lidi každého věku, KČT sdružuje 
milovníky pěší turistiky, cyklistiky, lyžaře, 
vodáky, motoristy, vysokohorské turisty… 

V našem blízkém okolí se v předjaří plánují 
následující turistické pochody:

10. března Přerovská 50
 pěší: 6, 13, 22, 35, 50 km; 

start: Sokolovna Přerov, 7:00 
až 10:00; cíl: tamtéž do 18:00; 
info: Vítězslav Vaculík, tel.: 
776 806 161

24. března Vítání jara na soutoku řek 
Moravy a Hané

 jarní vycházka pořádaná KČT 
Chropyně a A-TOM Kamínek; 
odchod od spořitelny na ná-
městí Svobody v 8:30

 

1. dubna Jarní otevírání rozhledny 
na Vartovně

 pěší: 10 km; start: Masary-
kovo náměstí Vizovice, 8:00; 
cíl: rozhledna Seninka 10:00 
až 11:00; info: Ing. Miloslav 
Vítek, 736 754 033

7. dubna Výstup na Malou Lhotu – 
Okolím Valašského Meziříčí

 start: libovolný; cíl: Malá 
Lhota, restaurace Pod Du-
bem 11:00 až 14:00; info: 
Mgr. Ivana Weissová, tel.: 731 
766 442

Připravujeme:
8. až 11. Vítej, jaro!
dubna velikonoční výstava

Šťastnou cestu přeje
Jar. Pospíšilová
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Liliana OttováDominik HušekTereza Kuchťáková

Adam Valenta

Vojtěch Skácel

nar. 25.07.2011

nar. 22.10.2011

Jan Tychler

Veronika Svobodová

nar. 23.09.2011

nar. 28.10.2011

Antonie Otáhalová

Jiří Rosecký

nar. 24.09.2011

nar. 08.12.2011nar. 04.12.2011nar. 04.12.2011

nar. 13.11.2011

– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

Vítání nových občánků našeho města

Příchod nového človíčka je vždy radostnou událostí. 
Blahopřejeme všem rodičům a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti při výchově svých potomků.

Mezi občany Chropyně byly  
11. února přivítány tyto děti:
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Společenská kronika

C
H

R
O

P
Y

N
Ě

V měsíci lednu se do Chropyně přistěhovalo 9 osob, 16 obča-
nů se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 9 osob, narodily 
se 3 děti a zemřelo 5 občanů.

Úmrtí 
František Hošek, 13.01.2012
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Dne 24. února 2012 jsme vzpomenuli 
3. smutné výročí úmrtí naší maminky a babičky 
paní 

Marie Mikoláškové. 

S láskou a úctou vzpomínáme.
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Dne 6. března 2012 by se dožil 80 let pan 

Josef Vávra. 

Dne 30. července 2012 pak uplyne 20 let 
od jeho úmrtí. Stále vzpomíná manželka 
a 4 synové s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.
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Městskému úřadu v Chropyni, paní starostce, vedoucí paní Len-
ce Horákové a pečovatelkám upřímně děkuji za písemná blahopřání 
a osobní návštěvu s přáním, kytičkou a dárečkem na moje krás-
né dožité jubileum a také zahranou hezkou písničku k potěšení 
do dalších dnů. 

Děkuje Růžena Šubíková.
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Díky za vše.
Významného životního jubilea se dne 14. února 2012 dožil pan 

Milan Iránek. 

Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, duševní i tělesné svěžesti 
a aby ještě dlouho rozdával radost svými dřevěnými hračkami. 
Za celou rodinu manželka Anna.
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Den jako sen, plno štěstí v něm
a splněná přání, to je naše blahopřání.

Dne 20. března 2012 oslaví krásné 30. na-
rozeniny paní 

Monika Baťková. 

Hodně štěstí a zdraví Ti z celého srdce přeje 
celá rodina.
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Dne 7. března 2012 oslavila své 60. naro-
zeniny naše maminka, tchýně a babička paní 

Milena Sázelová. 

Za její lásku a obětavost děkují dcera Lenka 
s manželem a vnoučata Lenka, Roman, David 
a Michael.
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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 10. března 2012 oslaví 
zlatou svatbu 

Květoslava a Zdeněk 
Dolníčkovi. 

Do dalších společných let jim přeje hodně zdraví a štěstí rodina.
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Už Tě neprobudí ranní sluníčko, ani krásný den.
Na chropyňském hřbitově spíš svůj věčný sen.

Dne 13. března 2012 vzpomeneme 8. výročí 
úmrtí mé manželky, naší maminky a babičky paní 

Jarmily Ryšavé. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel, syn 
Jaroslav a dcera Jana s přítelem a vnuci Kubíček 
a Lukášek. Nikdy nezapomeneme.
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Dne 14. března 2012 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí pana 

Stanislava Drobného. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, dě-
kuje manželka a synové s rodinami.
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Nestůjte nad mým hrobem, neplačte. 
Neležím v něm, ani nespím.

Jsem jeden poryv z tisíce větrů.
Jedna vločka ve sněhové závěji.

Světelný poblesk v obilném klasu.
Jedna kapka v podzimním dešti.

Jsem slunečním paprskem v ranním šeru.
I ptáčkem, co právě přeletěl.

Proto nestůjte nad mým hrobem a neplačte.
Hledáte mě tam marně. Nezemřel jsem.

Dne 8. března 2012 uplynuly dva roky, kdy nás navždy opustil 
náš syn pan 

Miroslav Hýbner 

a 18. února 2012 jsme si připomněli jeho nedožité 31. narozeniny. 
Stále s láskou vzpomínají rodiče, sestra, babičky, dědeček a ostatní 
příbuzenstvo.
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Dne 21. března 2012 vzpomeneme 2. smut-
né výročí úmrtí pana 

Iva Dřímala 

a dne 4. dubna 2012 jeho nedožité 72. naro-
zeniny. S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.
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Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal.
Osud sám chtěl, proč jen to uspěchal?

Dne 21. března 2012 vzpomeneme 8. výročí 
úmrtí mého manžela, našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 

Jana Mráze. 

S láskou vzpomínají manželka, dcera Věra, dcera 
Hana a syn Jan s rodinami.
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Již není mezi námi.
Již není slyšet známý hlas.

Nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil a kdo měl nás rád.

Dne 28. března 2012 vzpomeneme 
11. smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše 
maminka, babička a prababička paní 

Ludmila Navrátilová.
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Kytičku na hrob pokládáme, 
s úctou a láskou vzpomínáme.

Dne 30. března 2012 si připomeneme 
10. výročí, kdy nás opustil manžel, tatínek 
a dědeček, pan 

Jan Kovařík. 

Stále vzpomíná manželka, děti a vnoučata.
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Dne 29. března 2012 vzpomeneme nedožité 100. narozeniny 
našeho tatínka a dědečka pana 

Josefa Dobrého. 

Za vzpomínku děkuje celá rodina.
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Poslední sbohem jsi nám nestačil dát,
zaplakal každý, kdo měl Tě rád.

Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 2. dubna 2012 vzpomeneme 4. smutné 
výročí úmrtí mého syna, tatínka, dědečka, 
bratra a švagra pana 

Miroslava Uhríka.
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Na začátku letošního roku, 17. ledna 
2012, zemřela ve věku nedožitých 84 let paní 

Svatava Mikuláštíková, 

bývalá pracovnice školní jídelny.
S jejím jménem se nejen nám, kteří jsme 

s ní žili a pracovali v chropyňské škole, vracejí 
vzpomínky:

       

Dne 27. února 2012 by se dožila 86 let. Stále vzpomínají dcery s rodinami.

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

Nikdo nespočítá, kolik litrů polévek navařila a naporcovala 
na talíře školákům i nám, tehdejším školským pracovníkům, kolik 
nádobí umyla, kolikrát čistila jídelní stoly, kolik žvýkaček odlepila 
ze židlí a z podlahy… Při setkávání absolventů naší školy vzpomí-
nají vždy „děvčata“ na její průpovídku: „Jez polévku, ať je z tebe 
pořádná ženská.“ 

Děkuji za všechny dobře míněné rady nám dospělým, děkuji 
za hlídání dětí našich učitelek, děkuji za zodpovědný přístup 
k plnění úkolů, které z jejího povolání vyplývaly.

V našich vzpomínkách zůstává taková, jak jsme ji ve školní 
jídelně denně potkávali: pracovitá, veselá, pečlivě upravená, plná 
nezměrného elánu.

Čest její práci, úctu její památce.
Jar. Pospíšilová
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Přehled pořadů v Chropyni a okolí
Chropyně "Felix Holzmann - Včera, dnes a zítra" 
16.3. Divadelní představení nabízí to nejlepší z Holzman
 nova celoživotního díla. Jedná se o unikátní zcela 
 profesionální znovuztvárnění legendárních scének 
 a jejich uvedení v souvislém celovečerním zábav-
 ném programu. Vstupné: 150,-Kč, studenti a důchod-
 ci 100,-Kč. Předprodej vstupenek již zahájen.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně Jaroslav Uhlíř „Hodina zpívání – ve zvěřinci“ 
16.4. Písničkový pořad pro ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi. 
 Za klavírního doprovodu autora hudby J. Uhlíře zazní 
 nejen písně ze známých pohádek, ale i písně nové 
 z TV pořadu Hodina zpěvu. 
 Kde:  MKS Chropyně, 9:00

Chropyně „cimbálová muzika Dubina“ 
20.4. Přijďte si ji poslechnout, zazpívat si, pobavit se a za-
 tancovat. Vstupné: 80,-Kč, studenti a důchodci 
 50,- Kč. Předprodej vstupenek již zahájen.
 Kde: MKS Chropyně,  19:00

Chropyně „Agnes Belladone – životní příběh zbožňované 
26.4. herečky“   
 Nejlepší francouzská divadelní hra roku 2004. Hrají: 
 Jana Šulcová, Ivan Vyskočil, Martin Kubačák, Miluše 
 Hradská, Karel Soukup a Anna Kulovaná. Vstupné: 
 150,- Kč, studenti a důchodci 120,-Kč. Předprodej 
 vstupenek již zahájen.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00
 
Chropyně „Kouzelná školka s Majdou a Františkem“ 
28.4. Vstupné: 150,- Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 15:00
 
Hulín Tmavomodrý bál Hraje skupina SHOWBAND
10.3. Kde: Kulturní klub Hulín, od 20:00

Hulín Miroslav Donutil - Cestou necestou 
18.3. Pořad vynikajícího vypravěče, herce Národního 
 divadla Praha, plný historek a veselého vyprávění 
 o cestování, rybaření a kamarádech, proložené 
 písničkami z CD „Písničky, které mám rád“. Vstupné:
 280,- a 260,-Kč  
 Kde: Kulturní klub Hulín, od 17:00 

Hulín Posezení s Vaškem Novákem 
1.4. První ze série nedělních podvečerů, při kterých 
 ke zpěvu, tanci a dobré náladě bude hrát Vašek 
 Novák s Čímany. Vstupné 40 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 16:00 - 19:00

Hulín Aprílový bál 
14.4. Hraje skupina EXPO PENSION 
 Kde: Kulturní klub Hulín, od 20:00

Hulín 24. ročník přehlídky dětských divadelních 
16.4. souborů HULÍNSKÉ POHÁDKOVÉ JARO 2012 
 Již tradiční přehlídka, na které se představí dětské 
 divadelní soubory  
 Kde: Kulturní klub Hulín 

Hulín Výstava fotografií mladých umělců z Hulína 
20.4. – 22.4. a okolí  
 Výstava bude začínat vernisáží v pátek 20.4.2012 

 ve 20.00. Moderátor večera bude Monika Rygá-
 lová, která bude zárověň i jedna z vystavujících. 
 Po celou dobu vernisáže bude hrát akusticky kapela 
 TOUJOURS. Výstava bude pokračovat v sobotu 
 a neděli od 10.00 do 17.00. Na sobotu je připravený 
 další doprovodný program s DJ SPYRE.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 20:00

Hulín Jarmark řemesel 
21.4. V prodejní hale se uskuteční druhý „Jarmark 
 řemesel“. Je určen pro všechny, kteří mají zá-
 jem o kreativitu a chtějí si vyzkoušet různé vý-
 tvarné a řemeslné techniky. Pozváni budou 
 kreativci ze širokého okolí.   
 Kde: Kulturní klub Hulín, 09:00

Kojetín PLES RUDÝCH KONÍ 
10.3. K tanci a poslechu hraje skupina Krakatit, 
 zajímavý doprovodný program, bohatá tombola... 
 AKCE: Máte na sobě cokoliv rudého? Pak pijete
  panáka "zelené" za 15 Kč po celý večer! Více info 
 na www.rudykone.cz. Vstupné na stání: 79 Kč, 
 s místenkou: 99 Kč. 
 Kde: Solovna Kojetín, 20:00 

Kojetín DIVADELNÍ KOJETÍN 2012 
14.3 – 18.3 20. ročník Přehlídky amatérských divadelních sou-
 borů. Vstupné na jednotlivá představení: 40 Kč, děti, 
 studenti, důchodci: 20 Kč (na dopolední profesi-
 onální divadla 40 Kč). Permanentka: 300 Kč.
 Kde: Sokolovna Kojetín  

Kroměříž SCREAMERS - 15 LET V DÁMSKÝCH ŠATECH 
12.3. (show)
 Populární travesti skupina vystupovala a vystupuje 
 se spoustou hvězd naší i světové populární hudby, 
 které parodují a předvádějí ve svých programech. 
 Uvidíte a uslyšíte to nejlepší z pořadů za 15 let 
 působení travesti skupiny a samozřejmě budou 
 i nová překvapení. 
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00   

Kroměříž MIROSLAV "Meky" ŽBIRKA (koncert) 
17.3. Miroslav "Meky“ Žbirka stálice české a slovenské 
 populární hudby - zpěvák a skladatel. Reportoár 
 koncertu bude průřezový, zazní nejoblíbenější 
 skladby např. Co bolí, to přebolí, Denisa, Atlanti-
 da, Balada o poĺných vtákoch, Biely kvet, Mám 
 rád, Katka,  Prvá a mnoho dalších. Koncert bude 
 pro Vás jistě nezapomenutelným zážitkem. Před-
 skokanem bude kapela VSPH z Hulína -(Volné 
 Sdružení Přátel Hudby), která hraje styl popu, 
 fanky, zahrnuje prvky reggae blues, zpívá v an-
 glickém jazyce. 
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00
 
Přerov Petra Janů 
28.3. Koncertní vystoupení stálice naší populární hudby. 
 Více informací na: www.mdpr.cz.  
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Hana a Petr Ulrychovi 
19.4. Koncertní vystoupení oblíbené sourozenecké dvo-
 jice. Více informací na: www.mdpr.cz.  
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30


