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Vážení spoluobčané,
v měsíci březnu nás konečně opustila 

zima. Sychravé počasí vystřídaly teplé 
sluneční paprsky, které nás okamžitě na-
plnily pozitivní energií. Prvních jarních dní 
jsme využili nejen k úklidům našich bytů 
a okolí našich domů, ale také k procház-
kám, k prvním vyjížďkám na kolech a jiným 
venkovním aktivitám. Zahrádkáři zcela 
jistě velice netrpělivě očekávali chvíli, kdy 
budou moci vzít do svých rukou nářadí 

a začnou připravovat půdu na zasazení nových 
rostlin. V těchto dnech se již můžeme těšit 
ze zelených a rozkvetlých stromů a můžeme 
tak oslavit krásné jarní svátky – Velikonoce.

Nemalý díl na ukončení zimy mají zcela 
jistě děti z 1., 2. a 4. třídy mateřské školy. 
Ve středu 21. března totiž vykonaly staroslo-
vanský obřad – vynášení Morany. Putovaly 
městem, podnikly spoustu zastávek, a roz-
dávaly radost všem, kdo je potkali. Zastavily
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Vítání jara

Z jednání rady města

se také před městským úřadem, kde přednesly 
říkanky a zazpívaly veselé písničky. Moranu, 
která představuje smrt, nemoci, bídu a všech-
no, co lidem škodí, na závěr svého putování 
vhodily do Mlýnského náhonu, aby všechno 
zlo odplavalo z našeho města pryč.

A tak věřme, že tento rok bude opravdu 
úspěšný a že při jeho hodnocení budeme moci 
konstatovat, že za námi zůstal pořádný kus 
dobře odvedené práce.

Mgr. Milan Bajgar, místostarosta

Jednání Rady města Chropyně v období 
od 15. února do 19. března 2012.

Rada města Chropyně vzala na vědomí 
Zprávu o činnosti Komise k projednávání 
přestupků města Chropyně za rok 2011.

Za uplynulý rok 2011 bylo oznámeno 
celkem 58 přestupků, což je o 14 přestup-
ků méně než v předchozím roce 2010. 
I v uplynulém roce byly nejvíce ohrožovány 
dva zájmy chráněné zákonem – občanské 
soužití a majetek. Nebyly oznámeny žádné 
přestupky proti pořádku ve věcech územní sa-
mosprávy porušením vyhlášky města Chropyně 
vydané na úseku jeho samostatné působnosti.

Správní orgán uložil v uplynulém roce 
celkem 7 pokut, což je o 6 pokut méně než 

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

v roce 2010. Celková finanční částka uložená 
na pokutách činí 11.300 Kč, což je o 4.700 
Kč méně než v roce 2010. Platební kázeň 
pachatelů přestupků se proti předchozímu 
období zlepšila a k dnešnímu dni je zaplace-
no asi 44 % pokut uložených v roce 2011. 
Co je ale zajímavé, že nebyl projednán žádný 
přestupek urážky na cti. Ze statistických údajů 
lze vyvodit, že se situace na úseku přestupků 
stabilizovala. Došlo k poklesu zaznamenaných 
přestupkových věcí. Je ale zřejmé, že naši 
občané nevyužívají svého práva a nevstupují 
ze své vůle jako účastníci řízení do tzv. návr-
hových přestupkových věcí.

Výhled do budoucna však tak příznivě 
nevidím. V laické i odborné veřejnosti zaznívají 
názory, že ve společnosti přibývá osob tak-

zvaně nepřizpůsobivých, což se může projevit 
ve zvýšeném počtu spáchaných přestupkových 
deliktů v našem městě.

Rada města schválila pronájem nebytových 
prostor na náměstí Svobody čp. 55 (bývalá 
kavárna Bianca) mezi městem Chropyně 
a firmou CKV MINERÁL Chropyně, s. r. o.

Mgr. Milan Bajgar

z programu: zábavné odpoledne 

s Rádiem Haná, rockový festival, 

dětské cyklistické závody, odpoledne 

plné her s Kamínkem, kácení máje...

od 17:30 v prostorách zámeckého 

parku a sokolského stadionu

Starostka a místostarosta města se s Vámi 
setkají v 16:00 v Městském kulturním středisku. 

Hostem setkání bude MVDr. Stanislav Mišák, 
hejtman Zlínského kraje. 

Kulturní program a občerstvení zajištěno.
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Veřejná finanční podpora sportovní činnosti
Město Chropyně každoročně 

poskytuje veřejnou finanční pod-
poru nejen organizacím zabývají-
cím se volnočasovými aktivitami 
dětí a mládeže, ale také sportov-
ním organizacím a jednotlivým 
sportovcům. Nejinak tomu je v le-
tošním roce. 

Oproti roku 2011, ve kterém 
byla zastupitelstvem města schvá-
lena částka k rozdělení ve výši 
800.000 Kč, došlo v roce 2012 
k navýšení částky na 1.000.000 
Kč. Tato částka je rozdělová-
na v souladu s Vnitřní směrnicí 
č. 4/2009 – Pravidla pro posky-
tování veřejné finanční podpory 
na sportovní činnost, v plat-
ném znění, která je zveřejněna 
na webových stránkách města. Ad-
ministrativu této agendy zajišťuje 
vedoucí odboru vnitřních věcí. 

Veřejná finanční podpora je při-
dělována na tři základní pro-
gramy: PROGRAM I – Podpora 
sportovní a tělovýchovné čin-
nosti, PROGRAM II – Podpora 
výkonnostního a vrcholového 
sportu a PROGRAM III – Pořádání 
významných sportovních akcí. 
Podpora se poskytuje na základě 
žádosti. Dotace nad 50.000 Kč 
v jednotlivém případě podléhají 
schválení v zastupitelstvu města.

Na dotace z titulu PROGRAM 
I je vyhrazeno 85 % z celkově 
schválené částky v rozpočtu 
města. Dotace může být po-
skytnuta jakékoli organizaci, 
která splní podmínky stanovené 
v Pravidlech. Rozhodující pro 
výši finanční podpory je rozsah 

a složení členské základny, dalším 
rozhodujícím kritériem je zapojení 
členů do pravidelných soutěží 
a úroveň těchto soutěží. Např. 
za jednoho člena do 19 let, který 
se účastní soutěží na celorepubli-
kové úrovni, dostane organizace 
8 bodů, za člena staršího 19 let, 
který je jen členem a nestartuje 
v žádné soutěži, dostane organi-
zace pouze 0,1 bodu. Organizace 
mají navíc možnost u sportovců 
ve věku od 19 do 26 let před-
ložit potvrzení o studiu, a tím 
zajistit jejich zařazení do řad dětí 
a mládeže, za které se započítává 
4x více bodů. Po stanovení bo-
dové hodnoty jednotlivých orga-
nizací se sečtou body za všechny 
organizace. Letos byla celková 
bodová hodnota všech organizací 
2 623 bodů. Částka vyhrazená 
na tento program se vydělí tímto 
celkovým počtem bodů a získaná 
částka na 1 bod (letos 324,06 
Kč) se vynásobí bodovou hod-
notou, které organizace dosáhla. 
Tak je stanovena výše podpory 
na sportovní činnost pro organi-
zace, které o podporu požádaly 
a splnily základní podmínky. 
Možná se vám zdá popis stanovení 
výše podpory složitý, ale je to po-
měrně jednoduchý proces.

V letošním roce byla tedy 
schválena dotace ve výši 446.900 Kč
pro T. J. Chropyně, o. s., 291.100 Kč 
pro Fotbalový klub Chropyně, 
o. s., 53.700 Kč pro Cyklistický 
oddíl Cyklosport V+P Chropyně, 
o. s., 18.100 Kč pro Sportovně 
střelecký klub JUNIOR Chropyně, 

o. j. ČSS, a 40.200 Kč pro LMK 
Racek Chropyně, o. s. 

Na podporu v dalších progra-
mech je vyhrazeno zbývajících 
15 % celkově schválené částky. 
Z titulu PROGRAM II jsou pod-
porováni individuální sportovci 
nebo sportovní kolektivy, které 
se účastní republikových nebo 
mezinárodních soutěží, čímž 
významně reprezentují město 
Chropyně, i když samotná pre-
zentace města je např. v případě 
reprezentace složitá. Zatímco 
jednotlivci z tohoto progra-
mu dostávají dotace především 
na podporu své činnosti, or-
ganizace ji dostávají na účast 
na konkrétní akci. Z tohoto 
programu byla schválena dotace 
ve výši 30.000 Kč pro Karla Imríš-
ka, 30.000 Kč pro Lukáše Purkara 
a 15.000 Kč pro Cyklistický oddíl 
Cyklosport V+P Chropyně, o. s., 
na účast v 15dílném celorepub-
likovém seriálu závodu horských 
kol „Kolo pro život“.

Z titulu PROGRAM III je pod-
pora přidělována na pořádání 
konkrétních akcí. Při přidělování 
podpory se přihlíží k významu 
pořádané akce a periodicitě 
jejího pořádání a k věkovému 
složení účastníků akce. Důležitým 
rozhodovacím kritériem je také 
otevřenost akce, tedy možnost 
aktivního zapojení veřejnosti. 

V letošním roce budou pod-
pořeny akce (v závorce je uveden 
pořadatel a výše dotace): Dětské 
závody v rámci Chropyňských 
hrátek (Cyklosport V+P Chropyně, 
10.000 Kč), mezinárodní turnaj 
ve vodním pólu „O pohár starostky 

Vážení spoluobčané, chtěla bych znát vaše názory 
a problémy, proto každé 1. pondělí v měsíci proběhne 

„Den starostky“. 
V tento den budu přítomna na městském úřadě a v době 
od 8:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 7. květen 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

města Chropyně“ na městském 
koupališti (Jiří Jarolím, 5.000 Kč), 
Rybářské závody mládeže na Pís-
káči v Záříčí (Moravský rybářský 
svaz, 6.000 Kč), Zimní turnaj 
„O pohár města Chropyně“ (fot-
balový klub, 8.000 Kč), a akce 
pořádané oddíly T. J. Chropyně, 
o. s. – Přespolní běh mládeže 
„Malý Ječmínek“ (lehká atletika, 
1.500 Kč), Ječmínkův běh (lehká 
atletika, 2.500 Kč), Velká cena 
Chropyně na 1 míli žen (lehká 
atletika, 3.000 Kč), Memoriál Jitky 
Vojkůfkové (badminton, 1.000 
Kč), Turnaj neregistrovaných hráčů 
(badminton, 1.000 Kč), Memoriál 
Petra Poly (ASPV, 5.000 Kč), Ob-
lastní turnaj mládeže okresu Přerov 
– Kroměříž (stolní tenis, 1.800 Kč), 
Turnaj neregistrovaných (stolní 
tenis, 1.500 Kč), Memoriál Iva 
Malého (kanoistika, 1.500 Kč), 
Náborový turnaj žactva (národní 
házená, 2.000 Kč), Turnaj žen 
„O pohár starostky města“ (národ-
ní házená, 1.200 Kč), Turnaj žáků 
„O pohár krále Ječmínka“ (národní 
házená, 2.000 Kč) a Soustředění 
žáků a žaček České republiky 
(národní házená, 22.000 Kč). 

V letošním roce nebyla žádná 
z žádosti o dotaci z tohoto progra-
mu zamítnuta. Všem podaným žá-
dostem bylo vyhověno. V loňském 
roce bylo několik žádostí odmítnu-
to, a to především proto, že obsa-
hovaly nepravdivé nebo zkreslující 
údaje. Žadatel se v takovém případě 
vystavuje možnému postihu, kterým 
je vyřazení z přidělování veřejné 
finanční podpory v daném roce. 

Ing. Jiří Rosecký, 
vedoucí odboru vnitřních věcí

• nepřehlédněte • nepřehlédněte • nepřehlédněte •
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Otevřené brány 2012 v Chropyni
I v letošním roce vás srdečně zveme k prohlídce našeho kostela 

sv. Jiljí v Chropyni. V Zlínském kraji pokračuje čtvrtým rokem projekt 
Otevřené brány, jehož smyslem je otevřít během turistické sezóny 
významné kulturní památky sakrálního charakteru. V loňském roce 
se jednalo celkem o 18 kostelů, mimo jiné ve Zlíně, Kroměříži nebo 
Uherském Hradišti.

Díky vstřícnosti a spolupráci Zlínského kraje, Arcibiskupství olo-
mouckého a též příslušných měst a obcí jsou pro návštěvníky otevřeny 
nejen velké poutní kostely, ale i ty na pohled méně významné, které 
však patří do kulturního dědictví regionu. Navíc v těchto posvátných 
prostorách je zajištěna v době od 1. května do 30. září průvodcovská 
služba. V našem kostele sv. Jiljí bude možnost prohlídky s výkladem 
v uvedeném období o sobotách v čase 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 
hodin a o nedělích v době 13:00 až 17:00 hodin.

Carlo Carretto, který prožil mnoho let na poušti, kam odešel hledat 
Boha, napsal knihu „Poušť uprostřed města“. Mimo jiné píše, že to, 
čím je poušť zvláštní, je ticho, které tam panuje. Daleko jsou auta, 
továrny, ba neuslyšíte zde ani zpěv ptáků. A na to navázal myšlenkou, 
že i uprostřed hlučného města si někdy člověk může připadat hroz-
ně sám... Ale také si zde může někdy připadat „krásně sám“. Věřím, 
že i kostel může být tím místem ticha a samoty, uprostřed rušného života.

P. Jiří Putala, farář

O historii města s naší paní kronikářkou
Přinášíme další část rozhovoru, 

který vedla paní starostka Ing. 
Věra Sigmundová s paní kroni-
kářkou Helenou Sadykovou při 
oslavách zmíněného výročí. 

14. A co Technoplast?
Přestavba cukrovaru na Plas-

timat byla blesková. Za 6 měsíců 
začal provoz výroby bakelitu. 
Sortiment se rozšiřoval na plas-
tické kůže, stříkané výrobky, 
podlahoviny, folie a PVC a Barex. 
Továrna byla významným partne-
rem MNV. Zaměstnávala několik 
tisíc lidí z městečka a okolí. Její 
provoz ale přinášel kromě dob-
rých věcí také popílek, chemické 
splodiny a prach. Říkalo se, že do-
kud máme za zády dva tovární 
komíny, je v Chropyni dobře. Teď 
už máme jen jeden.

15. Jaká je historie našeho kos-
tela a hřbitova?

Původní českobratrský kos-
tel nechal strhnout katolický 
arcibiskup a majitel panství 
František Dietrichštejn v roce 
1615. Menší náboženské obřady 
se potom sloužily v zámecké 
kapli na místě dnešního spo-
jovacího traktu mezi zámkem 
a víceúčelovým sálem. Na vel-
ké bohoslužby museli občané 
chodit až do Břestu, později 
do Vlkoše. Na nátlak věří-
cích povolili nadřízení sloužit 
v chropyňské kapli i bohoslužby. 
Až v první polovině 18. století 
se začal stavět nový kostel 

v barokním slohu. Stavitelem byl 
Jan Grimm, investor byl biskup 
Maxmilián hrabě z Hamilto-
nu. Dostavěn byl v roce 1772 
a vysvěcen roku 1780. Délka 
kostela je 25 m, šířka 10 m 
a věž je vysoká 16 m. Původní 
zvony z této doby byly odvezeny 
za 1. světové války. V roce 1924 
nechal výbor farnosti v Chomu-
tově ulít čtyři nové zvony. Ty 
zase odvezli v roce 1942 fašisté 
na roztavení do Ostravy. Obci 
byl vrácen jenom plešovský zvon 
z kaple.

Hlavní oltář je zasvěcen 
sv. Jiljí. Začátkem září jsou pro-
to v Chropyni hody. Ozdobou 
kostela je kazatelna a mistrovsky 
vyvedená křtitelnice. Na kostel-
ní klenbě byly původně malby 
z konce 18. století. Ve třech 
výjevech byli vymalováni Tři 
králové, příchod betlémských 
pastýřů a vítání Panny Marie 
sv. Annou. Při přemalbě kostela 
v roce 1967 byly zamalovány, 
protože byly značně poškozené 
a restaurování bylo náročné.

V roce 1806 byla dokončena 
stavba budovy fary pro duchov-
ního správce. Kolem kostela byl 
hřbitov, do kterého se pocho-
vávalo do roku 1814. Potom 
se pochovávalo napravo od bu-
dovy fary nad pozdějším Sokol-
ským stadionem. Pozdější název 
této lokality Mrlín (dnes Mrlínek) 
vznikl od slova umrlec. V roce 
1831 se začalo pochovávat kolem 
kaple na dnešním hřbitově.

16. Co se dělo na zámku po 
roce 1948?

Přízemí a 2. poschodí zám-
ku bylo vyklizeno, historický 
nábytek byl prodán v dražbě, 
v přízemí byla zřízena školní vy-
vařovna s jídelnou, jesle a byt. 
V 1. a 2. poschodí byly zřízeny 
byty a sídlila tam vojenská po-
sádka. Z Rytířského a Ječmínko-
va sálu byly vyneseny na půdu 
některé zbraně, ty připevněné 
na zdech zůstaly. Oba sály byly 
využívány jako skladiště obilí. 
Až v roce 1954 se jednalo o vy-
klizení obou sálů. Opravy se ujalo 
několik občanů. Hlavními orga-
nizátory akce za záchranu zámku 
byli pan lékárník Schmied, pan 
Pola a jiní. Bylo jich devět. Do-
stali od státu dotace na materiál, 

ale práci dělali zadarmo. Za 7 let 
to bylo 4 195 h práce. V roce 1964 
byly veřejnosti zpřístupněny oba 
sály. Od roku 1971 převzal správu 
zámku ONV a Okresní muzeum. 
Ti dokončili vystěhování bytů, 
opravy, dostavbu malého sálu 
a zámek je od roku 1983 otevřen 
jako expozice Muzea Kroměřížska.
 
(pokračování příště)

Oprava
Čtenáři v minulém čísle správ-

ně odhalili chybný letopočet 
v odpovědi na otázku 13. V roce 
1984 nemohl cukrovar zpra-
covávat 8 tis. q řepy, protože 
v tu dobu už zde dávno fungoval 
podnik Technoplast. Správným 
rokem byl rok 1884.
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Dětský karneval
Letošní  dětský karneval 

se konal v neděli 19. února jako 
již tradičně v Městském kulturním 
středisku. Sál vyzdobený pestro-
barevnými lampióny a balónky 
rozzářil očička každého malého 
návštěvníka, kterých letos přišlo 
velké množství.

Masky se nám předvedly 
v celé své kráse od supermanů 
až po něžné princezny. Celý po-
řad bravurně moderovala Danka 
Jedličková. Pro děti si připravila 
spoustu soutěží, her a hádanek. 

Se svými malými pomocníky všem 
odpoledne zpestřila veselými 
písničkami, na které děti vesele 
skotačily. Neopomněla také 
na zvolení třech nejlepších masek. 
Po dlouhém pozorování všech 
krásných i strašidelných nakonec 
získal třetí místo malý krteček, 
druhé Maková panenka a první 
místo obdržel Křemílek a Vocho-
můrka. 

Tombola byla opět velmi bo-
hatá, po předložení zakoupené 
vstupenky si každé dítko odneslo 

pastelky s náčrtníkem, voskovky 
s omalovánkami, pexeso, baló-
nek či jinou maličkost. Na závěr 
každý zájemce obdržel létající 
balónek. Karneval se prodloužil 
do hodně pozdního odpoledne, 
protože vládla příjemná atmosfé-
ra a velkému počtu návštěvníků 
se nechtělo a nechtělo jít domů. 

Děti stále tancovaly, skotačily a hrá-
ly si s balónky. Věřím, že karneval 
se podařil na výbornou a že nikdo 
z příchozích nelitoval své účasti.

Velké poděkování patří Dance 
Jedličkové, která pro děti odpo-
ledne připravila a také všem malým 
i velkým návštěvníkům. Tak zase 
za rok!                    M. Buráňová
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Krojované bál ve školce

Svátek poezie na ZŠ

V úterý 14. února 2012 nádherné lidové 
kroje rozzářily 4. třídu mateřské školy. Dospělí 
i děti zažili opravdový krojovaný bál! Taneční 
vystoupení malého Ječmínku, sourozenců 
Škarpových i dětí ze 4. třídy na začátku příjem-
ně naladilo všechny přítomné a s chutí se pustili 
do společného tance – metlový, vařechový, 
mazurka, polka..., k tomu skvělá nálada!

Děkujeme šikovným dětem z malého 
Ječmínku, jejich maminkám a P. Kovaříkové, 
M. Rapantové a R. Míškové za krásné vy-
stoupení. Poděkování patří i rodině Tomáška 
a Nikolky Škarpových a samozřejmě zúčast-
něným rodičům a prarodičům dětí 4. třídy  
za zajištění krojovaného oblečení, výborného 
občerstvení a dobré nálady po celou dobu akce.

Akce, která tu ještě nebyla - opravdu 
se zdařila!!!                                       4. třída MŠ

Dne 9. února 2012 proběhla 
na ZŠ – Fučíkova ulice recitační 
soutěž „Svátek poezie“. Soutěže 
se, jako už tradičně, zúčastnili vy-
braní recitátoři, kteří ve školním 
kole reprezentovali svou třídu. 
Celkem se dostavilo 47 sou-
těžících z obou škol, kteří na-
pjatě sledovali vzájemné klání. 
Po celou dobu recitační soutěže 
vytvořili velmi příjemnou atmo-
sféru s úsměvem na rtech, který 
jim vydržel i při jejich odchodu, 
a snad i pocit uspokojení z dobře 
vykonané práce.

Na prvním stupni se na třetím 
místě umístili žáci: Hana Konvič-
ná, z 2.A, Kateřina Zajícová, 5.B, 
Adam Trumpeš, 4.B, druhého 
místa docílily dívky: Natálie Bár-

Koncertování v MŠ
Jedna hodina s flétničkou v MŠ pod názvem „Přijďte si s námi za-

hrát" byla věnovaná rodičům, kteří mohli nahlédnout do vyučovací 
hodiny. Společně jsme se sešli v úterý odpoledne 6. března 2012. 
Malí flétnisté se pochlubili s písničkami, které bravurně zvládají zahrát 
z notového zápisu. Se hrou na flétničky se k nám i někteří přítomní 

přidali. Radost z koncertování byla veliká, rodiče právem mohli být 
na své ratolesti pyšní. 

Děkuji pí uč. Bohdaně Horákové a Štěpánce Hurtíkové za pomoc 
při této výjimečné a zdařilé hodině. 

Mgr. Jana Milotová

tíková a Ludmila Michaiilovo-
vá, 4.A, Vanesa Behárová, 5.A. 
Na nejvyšší příčku vítězství vy-

stoupil žák Marek Suchánek 
ze třídy 2.B.

Na druhém stupni byli všich-

ni soutěžící rozděleni do dvou 
kategorií. V I. kategorii, šesté 
a sedmé ročníky, se na pěkném 
3. místě umístila žákyně Michaela 
Šťuříková z třídy 7.B, druhé místo 
obhájila Natálie Ivančicová ze 7.A 
a na nejvyšším místě stanula Aneta 
Sochorová z 6.A.

V II. kategorii, osmé a deváté 
ročníky, získal bronzovou příčku 
Patrik Palacký z třídy 9. A, druhé 
místo vybojovala Gabriela Suchán-
ková z 9.B a pomyslný zlatý pohár 
získala Jana Kučeříková z 9.A.

Blahopřejeme vítězům, čest 
poraženým! A doufejme, že si pří-
jemné odpoledne v poklidné at-
mosféře s okouzlující poezií příští 
rok znovu zopakujeme.

Kolektiv učitelek ČJ při ZŠ



Zpravodaj města Chropyně3/2012

- 7 -

BUDE KARNEVAL

„Karnevalová škola“
Ve škole se musíme hlavně 

učit číst, psát a počítat. Ale když 
jsme hodní, můžeme si i hrát. 
Proto se v pátek 17. února děti 
učily v různých převlecích. Třídy 
byly plné králů, královen, princů, 
princezen…

V „Karnevalovém vyučová-
ní“ je pod vedením pí učitelek 
a p. učitelů čekalo například 
pohádkové čtení, karnevalové 
počítaní či psaní, kreslení, malo-
vání, vyrábění…

Ke konci vyučování byla zpes-
třením „Karnevalová diskotéka“, 
která se uskutečnila v tělocvičně 
naší školy.

BUDE KARNEVAL

Kdy už bude karneval?
Nemůžu se dočkat!

Kolikátého dnes vlastně je?
Počkat, počkat, počkat!

Za pár dní je karneval!
Za co asi půjdu?

Za to, o čem každý sní.
Létat budu!

Bude ze mě ELFÍ král.
Masky – to je karneval!

/autor: Tereza Soušková, žákyně 3. roč./

Beseda s panem spisovatelem
V pátek 9. března čtvrté 

a páté ročníky naší školy navštívily 
městskou knihovnu. No dobrá, 
říkáte si, vždyť mnohé děti na-
vštěvují knihovnu, rády čtou 
a navíc je březen, měsíc knihy. 
To všechno je pravda, ba ještě 
můžeme přidat, že v tomto mě-
síci se každoročně uskutečňují 
besedy s paní knihovnicí na téma, 

které malé i větší školáky zajímá, 
ať už jsou to příběhy ze starých 
hradů a zámků, dobrodružství 
s panem Foglarem, současná scifi 
literatura a další.

Tentokrát však čekalo děti 
v knihovně setkání s opravdovým 
panem spisovatelem. Z Hole-
šova přijel pan Jan Sviták, který 
je autorem knih „Čertovo kopy-
to“ a volně navazující knihy „Pe-
kelný advent“. Knih dobroduž-
ných, tajemných, až strašidelných, 
s osvěžujícím humorem a hlavně 
velmi čtivých. Přesvědčil nás 
o tom sám autor, když nám 
v příjemném prostředí měkkých 
polštářů a sedaček, vůně knih 
z regálů a za přátelských úsměvů 
našich hostitelek předčítal kou-
sek napínavého děje. A protože 
se jednalo o besedu, povídalo 
se nejen o knihách a psaní. Děti 
měly spoustu dotazů a pan Svi-

ták na ně zjevně rád a mnohdy 
s pobavením odpovídal. Bylo 
na něm znát, že ho zvídavost 
žáčků těšila. Autogramiádou 
a předáním drobných dárečků 
jako poděkování se děti rozlou-

čily. A velké poděkování patří 
i paní H. Maťhové za zprostředko-
vání tohoto příjemného setkání, 
za milé přivítání a následně také 
za možnost objednání těchto 
pěkných knih.          M. Blažková

Karneval pokračoval i ve školní 
družině. Byla tu dokonce jedna 
šikovná dívenka, která si sama 
složila básničku.

Po jarních prázdninách si děti 
mohly ukázky svých prací vystavit 
na nástěnku nebo na lavici před 
třídou. Všichni si je navzájem rádi 
prohlédli.

Pokud se i vy chcete podívat, 
jak děti pracovaly, ať už sa-
mostatně nebo ve skupinách, 
v českém jazyce, matematice, 
výtvarné nebo pracovní výchově, 
podívejte se!

M. Purkarová
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Národní soutěž základních uměleckých škol 
ve hře na dřevěné dechové nástroje

Zájezd žáků ZUŠ Kroměříž, 
pobočka Chropyně

Výborné umístění v okresním kole této soutěže získalo 5 žákyň 
z flétnové třídy ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně. Dne 13. února 
se soutěžilo ve hře na příčnou flétnu, ve středu 15. února se konala 
soutěž ve hře na zobcovou flétnu.

Umístění v soutěži ve hře na příčnou flétnu:
Eliška Hudečková  II. kategorie 2. místo
Kateřina Jedličková VI. kategorie 2. místo

Umístění v soutěži ve hře na zobcovou flétnu:
Hana Konvičná I. kategorie 1. místo s postupem do krajského kola
Tereza Ludvíková II. kategorie 1. místo s postupem do krajského kola
Lucie Konvičná III. kategorie 2. místo

V krajském kole ve Zlíně dne 20. března 2012 ve hře na zobcovou 
flétnu získala Hana Konvičná v I. kategorii 2. místo. Ve II. kategorii 
soutěžila za naši pobočku Tereza Ludvíková, která získala 3. místo. 
Obě žačky si zaslouží velkou pochvalu a gratulaci za krásné umístění.

Poděkování patří také mé kolegyni Veronice Poslušné, která 
se postarala o klavírní doprovod. 

Tímto ještě jednou všem svým žákyním moc blahopřeji!
Mgr. Jana Milotová

Další zájezd našich žáků se konal v neděli 4. března 2012. Tentokrát 
jsme jeli do divadla Reduta v Brně, kde žáci tanečního a hudebního 
oboru zhlédli moderní pojetí baletního představení pod názvem „Čer-
tovské pohádky“.

Žáci jsou obohaceni o další kulturní zážitek a společně se už těšíme 
na zájezd další...

K. Koutná, J. Milotová, E. Honková, pedagogický doprovod

Archiv Zpravodaje města Chropyně 
najdete na www.muchropyne.cz
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Velký úspěch malé 
zpěvačky

19. března se ve Zlíně konalo kraj-
ské kolo soutěže ZUŠ, kterého se zúčastnili 
4 žáci z chropyňské pobočky ze tříd p. uč. Iva 
Novotného a Pavla Skýpaly. Jan Horák získal 
1. místo ve hře na trubku, Tomáš Novotný 
a Anna Bláhová získali 2. místo ve hře 
na klarinet a saxofon. Radek Slaný obsadil 
3. místo ve hře na klarinet. Nutno říci, že v silné 

SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně v krajském kole soutěže ZUŠ

V pátek 16. března se v Karolince na Vse-
tínsku konalo krajské kolo celostátní pěvecké 
soutěže žáků ZUŠ. Do tohoto pěveckého klání 
postoupila, jako jediná zpěvačka našeho měs-
ta, žákyně Hana Konvičná ze ZUŠ Kroměříž – 
pobočka Chropyně. V obrovské, nejpočetněji 
zastoupené 0. kategorii, si vyzpívala krásné 
2. místo, ke kterému ji za celou naši školu moc 
a moc gratuluji.

Luděk Koutný, vedoucí pobočky ZUŠ

Flétnový koncertík
Na první jarní den - 21. března - jsme 

uspořádali Flétnový koncertík žáků z flétnové 
třídy pí uč. Elišky Honkové a pí uč. Mgr. Jany 
Milotové ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně. 
Od lidových písní přes klasiku jsme se dostali 
až k písním z pohádek a známým melodiím 
z filmů. Prezentovali se žáci ve hře na flétnu 
sopránovou, altovou i na flétnu příčnou. Před 
závěrečnými společnými písněmi zahrálo také 
kvarteto příčných fléten. Flétnistky měly pre-
miéru na veřejnosti v tomto obsazení.

Jarní počasí přilákalo velké množství po-
sluchačů, kteří vytvořili v malé flétnové třídě 
ZŠ velkou koncertní a příjemnou atmosféru. 

Koncertík jsme si všichni společně užili 
a už se těšíme na vystoupení další.

Za flétnové oddělení ZUŠ E. Honková, 
Mgr. J. Milotová

konkurenci 20 ZUŠ z celého Zlínského kraje ob-
sadili přední příčky. Všem blahopřejeme a přejeme 
do budoucna mnoho dalších hudebních úspěchů.

Bc. Ivo Novotný, vedoucí pobočky
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Český den proti rakovině
Liga proti rakovině pořádá ve středu 16. květ-

na 2012 veřejnou sbírku 16. květinkový den 
na téma „Nádorová onemocnění ledvin“. 
Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně 
bude jako v minulých letech prodávat žlutý 

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

Klub českých turistů
Na následující období časného jara připra-

vili turisté společné pobyty v přírodě:

14. dubna Po stopách Baťovy železnice 
 pěší: 6, 36 km; start: Vizovi-

ce, Pivní bar Runda od 7:00 
do 10:00; cíl: Pozděchov do 
15:00; info: Roman Lechner, 
tel.: 604 200 227

 Pulčínské skály
 pěší: 10, 20, 30 km; start: 

Lidečko – motorest Pod Čer-
tovými kameny, od 8:00 do 
8:40; cíl: Pulčín – restaurace 
U Vilíka od 12:00 do 14:00; info: 
Jan Hučík, tel.: 732 148 705

22. dubna Památník Ploština
 pěší: 14 km; start: Masary-

kovo náměstí Vizovice, 8:00; 
cíl: Ploština 11:00; info: Ing. 
Miloslav Vítek, 736 754 033

28. dubna Morkovské véšlap
 pěší: 7, 10, 18, 25, 35, 50 km; 

start: Morkovice, sokolovna 
od 6:00; cíl: tamtéž do 19:30; 
info: Jarmila Staňová, tel.:737 
644 082

 Přerovský vandr krajem pře-
rovského povstání

 pěší: 7 až 50 km, cyklo: 30 až 
100 km; start: Přerov, restau-
race Base Camp v Kainarově 
ulici od 7:00; cíl: tamtéž do 
18:00; info: Milan Bezděk, 
tel.: 774 931 725

1. května Pochod osvobození – Memo-
riál br. Vojáčka

 pěší: 12, 20, 30 km; start: Va-
lašské Klobouky – sokolovna 
od 7:00 do 8:00; cíl: chata 
Požár do 15:00; info: Jaroslav 
Šanovec, tel.: 732 256 463

5. května Přátelství bez hranic
 pěší: 22 km; start: Horní Lideč 

u kostela v 8:30 cíl: Brumov, 
střed, nádr. ČR do 16:00, v cíli 
šachový turnaj, hry pro děti aj.; 
info: Jiří Tomáš, tel.: 737 005 174

8. května Světový den chůze – vycház-
ka okolím Chropyně

 start: 13:30 u spořitelny

Další informace hledejte ve vývěsní skříňce 
u prodejny Albert.

Jar. Pospíšilová

Bližší informace na straně 20

kvítek měsíčku lékařského v mi-
nimální hodnotě 20 Kč za kvítek. 
V tento den si můžete koupit kví-
tek od našich sběračů ve žlutých 
tričkách v ulicích města Chropyně.

Děkujeme všem za přispění 
na dobrou věc.

Marcela Hrdličková
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Vítání jara na soutoku řek Moravy a Hané
Také jsme se letos vydali 

s našimi kamínky, turisty a s přáteli 
turistiky uvítat jaro, a to v sobotu 
24. března. Kolem deváté hodiny 
jsme se všichni společně vydali 
na cestu směrem na Kojetín, pak 
jsme odbočili na lesní cestu. 

Aby dětem, ale i nám ostatním, 
cesta pěkně ubíhala, byly pro 
děti připraveny různé soutěže 
např. skládání hlavolamů, hle-
dání barevných kamínků, sbírání 

Bližší informace na straně 20

rozběhlých slepiček, křížovka, 
písničky, odmotání vlny, kterou 
na keře zamotal nezbedný větřík 
a také rozsypal korálky po cestě, 
potom nezbeda větrný z noční 
oblohy hvězdičky sfoukl na zemi, 
pak už nám dal pokoj a odvál 
se někam jinam tropit neplechy. 
Ještě nám ale pro děti zane-
chal nenafouklé balónky, děti 
si je posbíraly a samy nafoukly 
i bez nezbedného větříčka. 

reklama

Pak jsme zdárně dorazili do lo-
děnice Hradisko, kde jsme si od-
počinuli, opekli špekáčky a děti 
si vyzkoušely svou zručnost 
při chytání na udičku, házení 
do pyramidy z plechovek či hod 
kroužkem na cíl. Odměněny 
byly drobnou sladkostí a pamět-
ním diplomem. Po poledni jsme 
se ubírali všichni k domovu. 
Po cestě jsme si zpívali písničky, 
to aby nám cesta lépe ubíhala. 

Než jsme se nadáli, byli jsme opět 
doma. Pěkně jsme se rozloučili 
a rozešli jsme se do svých domovů.

Na závěr bych chtěla podě-
kovat vedoucím i instruktorům 
z Kamínku, kteří připravili pro 
děti soutěže a hry. Poděko-
vání také patří R. Pečínkové 
a pí L. Motalové, které se staraly 
o bezpečnost dětí.

Za turistický oddíl Kamínek 
Hana Paňáková



Zpravodaj města Chropyně 3/2012

- 12 -

Pionýrské putování se psem na sněhu
První březnový víkend jsme 

si vyrazili užít asi poslední letošní 
sníh. Cílem našeho putování 
se psem se tentokrát stal Tesák. 
Ubytováni jsme byli ve Sport 
hotelu Tesák. Celý víkend jsme 
hráli hry na sněhu, koulovali se, 
stavěli ze sněhu, ale také se vydali 
na nejednu procházku po okolí. 

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.

Chvíle na usušení jsme vyplnili 
modelováním z hlíny, deskovými 
hrami či skládáním origami. Nej-
větší část našeho programu se tý-
kala opět projektu Klíčení, které 
je nemalou součástí naší nynější 
náplně činnosti. Víkend jsme opět 
ukončili předáním putovního psa, 
který je až do příští akce domácím 

mazlíčkem toho nejsnaživějšího 
a nejúspěšnějšího dobrodruha.

Akce byla financována z pro-
jektu Klíčení z prostředků EU 
a z dotací MŠMT.

Jakub Hrdlička
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Zimní příprava družstva starších žaček NH
Po nepříliš úspěšné podzimní části sezó-

ny, kdy se naše družstvo umístilo na průběž-
ném čtvrtém místě, bylo vidět, že děvčatům 
chybí hlavně herní zkušenosti a je třeba jich 
posbírat přes zimu co nejvíce. Proto jsme se 
rozhodly družstvo přihlásit hned na několik 
halových turnajů.   

První z nich se konal 13. listopadu 2011 
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Po první remíze 
7:7 s družstvem Rokytnice jsme prohrály jen 
zápas s lídrem tabulky se Starou Vsí „A“, 
se kterým jsme dlouho držely krok. Nako-
nec prohra 5:8 nebyla vůbec špatný výsle-
dek. Celkové druhé místo potěšilo všechny. 
Ocenit pochvalou si zaslouží především Es-
ter Polášková za bojovnost a práci pro tým. 

Dalším turnajem, kterého jsme se zúčast-
nily, byl zimní halový přebor Jihomoravské 
oblasti ve Vracově, konaný 14. ledna 2012. 
Nutno podotknout, že jsme byly nemile 
překvapeny velice malou účastí družstev 
na tomto turnaji konaném SNH. Přihlásila 
se celkem čtyři družstva a jen tři družstva 
(Chropyně, Vracov, Draken Brno) se jej 
nakonec zúčastnila. Proto se s každým 
soupeřem hrála dvě utkání. Jak již mají naše 
děvčata „ve zvyku“, první zápas nedokázala 
dotáhnout do vítězného konce a prohrála 
s Vracovem 12:13. Utkání s Brnem však 
bylo úplně jiné. Toto družstvo teprve začí-
ná, takže pro nás nebylo těžké jej porazit 
rozdílem 11 branek 14:3. V druhém utkání 
s družstvem Vracova jsme již dělaly méně 
technických chyb a důkladněji jsme si při-
pravovaly střelecké šance a po vyrovnaném 
boji jsme zvítězily 11:9. Díky této výhře jsme 
si vezly z turnaje první místo, bohužel bez 
možnosti postupu na celorepublikové zimní 
halové mistrovství. 

Posledním dvoukolovým turnajem byl 
zimní halový přebor naší Severomoravské 
oblasti konaný ve dnech 5. a 11. února. 
První kolo přeborů se konalo ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí a jak počtem družstev, tak 
i hrou překonal přebor Jihomoravské 
oblasti. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev 
a hrálo se tedy na dvě skupiny, kdy první dva 
ze skupiny postupovali do skupiny finálové. 
I zde se našemu družstvu podařilo vybojovat 
pěkný výsledek a to průběžné druhé místo, 
kde pilířem naší hry byla jednoznačně skvěle 
sehraná obrana – Dominika Dočkalová, 
Adéla Blažková a Kristýna Černá. 

Do druhého turnaje přeboru v Troubkách 
jsme vstoupily „levou nohou“. Prohrály jsme 
zápas s družstvem Rokytnice i Svinova díky 
špatné střelbě a nedostatkům v míčové 
technice, které se v hale o to víc trestají. 
Nálada v týmu byla pochmurná, až plačtivá. 
Po změně taktické přípravy před dalším 
zápasem a povzbuzením jsme se dočkaly 
krásné odměny a tím byl téměř bezchybně 
odehraný zápas proti Studénce s výsledkem 
pro nás kladným 12:4. Tento zápas byl plný 
krásných házenkářských situací zakonče-
ných brankou. Pěkným, i když nakonec 

prohraným zápasem, bylo i utkání proti 
družstvu Staré Vsi. Starší a zkušenější sou-
peřky využily dvou našich chyb a závěrečné 
utkání vyhrály 10:8. Vyzvednutí si zejména 
zaslouží útočnice Martina Andrašiová, která 
nastřílela 18 gólů a brankařka Michaela 
Procházková, která soupeři ze Staré Vsi 
ničila jedovaté střely. Na tomto turnaji jsme 
obsadily čtvrté místo a díky tomu, po součtu 
výsledků z prvního kola, jsme se celkově 
umístily na třetím místě. 

Celkově nám všechny turnaje přines-
ly mnoho dalších zkušeností a ukázaly, 
že i když nejsme v tabulce zrovna nejvýš, 
tak dokážeme solidně hrát s kterýmkoliv 
soupeřem. Problém je, jak my říkáme, „jen 
v hlavě“.  Věříme, že další sezóny budou jen 
a jen lepší a že se probojujeme i do celore-

publikových soutěží. Také bychom chtěly 
poděkovat děvčatům za vzornou docházku 
na trénincích a účast na všech těchto tur-
najích.                                     P. Jurtíková

reklama
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Seminář tradičního karate

Chropyňské počasí

Dne 17. března 2012 se v tě-
locvičně TJ Chropyně konal se-
minář tradičního karate pod 
vedením národního instruktora 
ČATK (Česká Asociace Tradič-
ního Karate) Ing. Robina Bařáka, 
držitele 3. danu ITKF (Mezi-
národní Federace Tradičního 
Karate). Předmětem semináře 
byly základní principy technik ka-
rate, jejich aplikace a kata Kitei. 
Možnost zúčastnit se měla široká 
karatistická veřejnost. Není proto 
divu, že se ho zúčastnilo i několik 
karatistů z okolních oddílů karate.

Z místního pozorování v měsíci únoru:
- průměrná ranní teplota byla -6,2 °C,
- průměrná denní teplota byla -1,8 °C,
- nejvyšší naměřená teplota 13,0 °C byla 

naměřena 29. února; tento den byl záro-
veň nejteplejším dnem měsíce s maximální 
průměrnou teplotou 9,1 °C,

- nejnižší naměřená teplota -18,2 °C byla 
naměřena 12. února; nejchladnějším 
dnem byl 2. únor s minimální průměrnou 
teplotou -13,8 °C,

- celkové množství srážek bylo 7,0 mm/m2.                    
redakce

Seminář byl veden v duchu 
tradic Budo. Cvičení začalo 
v rámci etikety nástupem a úklo-
nou mistrovi. Po krátkém roz-
cvičení Ing. Bařák vysvětloval 
principy technik karate, přičemž 
svůj výklad prokládal praktickými 
ukázkami. Obsaženy byly jak 
základní prvky, tak i pokroči-
lejší techniky, aby bylo cvičení 
přínosem pro všechny přítomné. 
Ing. Bařák pozorně sledoval cvi-
čence a hodnotil nejen jejich 
technickou vyspělost, ale i proje-
vený zápal pro cvičení a bojového 

ducha. Po procvičení principů 
technik následovalo procvičování 
katy Kitei. Tato kata je ucelenou 
sestavou technik, vytvořenou 
mistrem Nishiyamou za účelem 
rozvoje technické zdatnosti.

Po závěrečném nástupu 
a úkloně mistrovi byl seminář 
oficiálně ukončen. Karatisté 
se pomalu rozcházeli do svých 
domovů obohaceni o nové zku-
šenosti a vědomosti. Ing. Bařák 
ještě nějakou dobu setrval a spolu 

s našimi trenéry provedl zhodno-
cení. Pochvalně se vyjádřil o po-
čtu účastníků semináře, technické 
úrovni našich členů a dodržování 
tradiční etikety.

Představitelé ČATK pořá-
dají podobné semináře po celé 
republice pouze v rámci svých 
klubů. Jsme rádi, že neodmítli 
naše pozvání a povolili svému 
instruktorovi, aby k nám zavítal 
a podělil se o své zkušenosti.

Ing. Miloslav Dostál
reklama
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Hokejisté Barexu ukončili sezónu pátým místem
V hokejovém týmu Barex Chropyně pa-

nuje po právě skončené sezóně 2011–2012 
spokojenost. Naši hráči hrají druhým rokem 
Kroměřížskou hokejovou ligu a dokázali získat 
celkové páté místo. O všem rozhodl poslední 
dvojzápas o páté místo, ke kterému Barex 
nastoupil proti loňskému vítězi Hanák Teamu 
Kroměříž. Stejně jako celé play-off se hraje 
na dva zápasy a vítěz musí dvakrát zvítězit. 
Pokud je stav na zápasy nerozhodný, následuje 
prodloužení, a pokud ani tam nebude vítěz 
znám, přicházejí samostatné nájezdy. 

V prvním zápase Barex nezačal dobře 
a po příliš velkém respektu k soupeři prohrával 
v první třetině 0:2. Ovšem ve druhé třetině 
dokázal Barex v přesilové hře 5 na 3 snížit 
a vzápětí vyrovnal. Třetí třetinu Barex ovládl 
a otočil vývoj zápasu z 0:2 na 5:3. Hanáci 
mohutně dotahovali, ale zápas se jim zvrátit 
už nepodařilo. Barex první zápas vyhrál 5:4. 

Druhý zápas začal pro Barex jako z po-
hádky. Neuplynula ani minuta z první třetiny 
a chropynští hokejisté vedli 2:0. Třetí gól do 
sítě Hanáku padl v deváté minutě a zdálo 
se, že je po zápase. Opak byl pravdou. Rychlé 
góly a poměrně snadné vedení ukolébalo naše 
hráče a umožnili soupeři neskutečný obrat 
z 0:3 na 7:3. Barex se z ledové sprchy jen 
těžko vzpamatoval, ale přesto minutu před 
koncem snížil na 7:6. Na víc už neměl a šlo 
se do prodloužení. Prodloužení už nebylo 
o ničem jiném než o vůli, zbylých silách a hlavně 

Poděkování
Kompozitní branky jsou bran-

ky, které byly vyvinuty a vyro-
beny jako reakce na několik tra-
gických událostí, které přivodily 
těžká zranění, ale i úmrtí dětí 
při nehodách na sportovištích. 
Za jejich vznikem stojí společné 
úsilí Českomoravského fotbalo-
vého svazu a Centra pro výzkum, 
vývoj a inovace (CVVI). Podařilo 

o štěstí. A to hráči Barexu měli. Čtyři minuty před 
koncem prodloužení rozhodli a právem se rado-
vali z vítězství a celkového pátého místa v KHL. 

V celé sezóně odehráli hokejisté 23 zápasu, 
které sehráli na kroměřížském zimním stadio-
nu. Po nevydařeném začátku se neprobojovali 
do skupiny o titul, ale dokázali vyhrát suve-
rénně skupinu o umístění a v play-off porazili 
silné Vážany a nakonec i Hanáky.

Zápasy o páté místo: 
Barex Chropyně – Hanák Team Kroměříž 5:4
Barex Chropyně – Hanák Team Kroměříž 6:7 
na nájezdy (1:0)

Celkové pořadí Kroměřížské hokejové ligy 
sezóny 2011-2012:
1. Buldok Otrokovice
2. HK Plačkov
3. HC Reds
4. Sport - Centrum Chomýž
5. Barex Chropyně
6. Hanák Team Kroměříž 
7. STS ZDO Vážany
8. HC Žopy
9. AHK Kroměříž
10. HC Gators Holešov

Libor Halás

se vyvinout branku, která svý-
mi bezpečnostními parametry 
jednoznačně převyšuje všechny 
doposud používané brankové 
konstrukce. Díky patentované 
kompozitní konstrukci potřebuje 
tato branka k překlopení 17krát 
více energie než duralová a 12krát 
více energie než ocelová branko-
vá konstrukce a kinetická energie 

branky při dopadu v případě ná-
razu je u kompozitní branky 5krát 
menší než u duralových a 3krát 
menší než u ocelových branek. 
Další velkou výhodou branek 
je jejich variabilita. Během něko-
lika desítek minut branku z veli-
kosti 5 x 2 metry změníme na 3 x 2 
metry a můžeme ji využít nejen 
pro fotbal, ale i pro jiné sporty. 

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat firmě E.ON Česká republika, 
s.r.o., která našemu městu bezplatně 
věnovala 2 ks kompozitních branek. 
Nové branky jsou umístěny na hřišti 
s umělým povrchem a budou využí-
vány pro tréninky a zápasy fotbalo-
vých přípravek.

Ing. Věra Sigmundová, 
starostka města Chropyně

Zde mohla být
vaše reklama

Více informací na 
tel.: 573 500 746

nebo na 
www.muchropyne.cz
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Do Holešova se jezdí jen pro zlato
V neděli 11. března 2012 ukončila příprav-

ka FK Chropyně sérii halových turnajů. Bylo 
to již potřetí, kdy mladší přípravka v zimní 
přestávce zavítala do holešovské haly. Turnaje 
se zúčastnily týmy: Chropyně, Louky, Přerov, 
Holešov, Loukov a pořádající oddíl TJ Prusi-
novice. Hrálo se systémem každý s každým 
a zápas trval 16 minut.

Prvním týmem, který si změřil síly a fotba-
lovou šikovnost s chropyňskými orly, byla TJ 
Prusinovice. Naši hráči a hráčka, v mužstvu 
jsme měli i Terezku, od počátečního hvizdu 
dávali soupeři najevo, kdo si připíše body. 
Výraznou převahu vyjádřili dvěma góly 
a vítězství 2:0 bylo naprosto zasloužené. Avšak 
přísné oko trenéra zaznamenalo i drobné 
chybičky, které se ve hře objevily, a proto 
před dalším zápasem byly na šatně s chlapci 
a Terkou probrány a vysvětleny.

Proti Loukovu si naši hráči vzali k srdci 
ponaučení od trenérů a do soupeře se pus-
tili s takovou vervou, že málokdy chlapci 
z Loukova dostali míč z vlastní poloviny. Neu-
stálé dobývání zhuštěné obrany soupeře nám 
zajistilo vítězství „jen“ 3:0. Řada střeleckých 
pokusů skončila těsně vedle branky, ale i na tyči
a břevně.

Třetí soupeř již byl z kategorie těž-
kých. Byla to Viktoria Přerov, která přijela 
do Holešova s medailovými ambicemi. Hra 
byla zpočátku vyrovnaná, ale s přibývajícími 
minutami jsme získali herní převahu vyjádře-
nou góly a zaslouženě vyhráli 2:0. Tři výhry 
ze třech zápasů bez obdržené branky pozved-
ne a posílí sebevědomí každého mužstva a ne- 
jinak se dělo i v našich řadách. Nyní nás čekal 
soupeř nejtěžší a to Zlín-Louky. Přestože jsme 
Louky na turnaji v Otrokovicích přesvědčivě 
porazili 3:0, říci, že jsme favoritem, by bylo 

přinejmenším troufalé a namyšlené. Nikdy 
se neví, s jakým mužstvem soupeř přijede, 
neboť jejich mládežnická základna je značně 
početná a výkonnostně různorodá.

V utkání s Louky nás podržel brankař, který 
několikrát musel úspěšnými zákroky napravit 
hrubky v obraně. Když udržel čisté konto 
a naši chlapci s Terkou vsítili dvě branky, 
mohla se na hrudi našich fotbalistů a fotba-
listky třpytit další zlatá medaile. Ani případná 
prohra v posledním zápase s Holešovem, by nás 
nepřipravila o turnajové vítězství. Avšak naši 

Přípravka FK Chropyně na turnaji v Přerově
V sobotu 28. ledna zavítala fotbalová 

přípravka do Přerova, kde se zúčastnila 
celodenního halového turnaje. Soutěž pro-
bíhala na dvou hřištích v tenisové hale a po-
řadatelem byl fotbalový oddíl FK Kozlovice. 
V dopoledních hodinách byl turnaj určen pro 
ročník 2004 a mladší a odpoledne si to mezi 
sebou rozdali fotbalisté ročníku 2001 a mladší. 
Hrálo se systémem každý s každým a zápas 
trval 12 minut.

Naše mladší přípravka složená převážně 
z ročníku 2004 získala na předcházejících 
turnajích 2 zlaté medaile, a proto byla v Pře-
rově horkým adeptem na některé medailové 
pořadí. Její ambice chtěly zhatit tyto týmy: 
Kozlovice, Němčice, Soběchleby, Přerov, 
Hranice, Prusinovice a Holešov.

Průběh a výsledky jednotlivých zápasů 
byly následující:

Chropyně – Prusinovice 1:0 – Herní převa-
ha byla na kopačkách, lépe řečeno sálovkách, 
našich hráčů, a proto jsme zaslouženě vyhráli.

Chropyně – Němčice 1:0 – Němčice byly 
pro nás velkou neznámou. Přestože jsme měli 
velkou převahu, dokázali jsme skórovat pouze 
jednou. Vítězství naprosto zasloužené.

Chropyně – Hranice 2:1 – Hranice se dos-
taly do vedení proměněním pohledné přímo-
čaré akce a celý zápas až do poslední minuty 
vedly. To, že jsme prohrávali pouze o jednu 
branku, bylo zásluhou našeho gólmana, který 
mužstvo v kritických momentech podržel 
bravurními zákroky. Když jsme se smířili 
s prohrou, podařil se našim chlapcům a Terezce, 
ale zejména Matěji Dočkalovi, nevídaný 
kousek a dvěma slepenými góly Matěj otočil 
výsledek v náš prospěch.

Chropyně – Přerov 1:0 – Velmi těžký zápas 
s medailovým kandidátem. Naši zejména po-
zornou hrou v obraně rozbíjeli útoky soupeře 
a zaslouženě zvítězili.

Chropyně – Kozlovice 1:2 – Urputný boj 
o zlatou příčku. Soupeř se dostal do dvoubran-
kového vedení po našich chybách v obraně. 
Po usilovném tlaku naši snížili, ale srovnat skóre 
se jim nepodařilo. Vítězství Kozlovic přerušilo 
sérii 19 zápasů bez prohry, což je úctyhodný 
výkon, který mladší přípravka dokázala.

Chropyně – Soběchleby 4:1 – Jednoznač-
ný průběh zápasu. Naši borci již vedli 4:0, 
a proto mohli trenéři dát příležitost i těm 
nejmladším, kteří zatím nasávají atmosféru 

halových turnajů a usilovně drží na střídačce 
svým kamarádům palce.

Naši chlapci s Terezkou zahráli ve všech 
zápasech skvěle a zaslouženě získali stříbrné 
medaile. Jaké však rozčarování je čekalo, když 
při závěrečném hodnocení se kýžených medailí 
nedočkali a místo stříbrného ocenění dostali 
konzervu májku a pár koblihů. Byla to černá 
kaňka na jinak vydařeném turnaji a je škoda, 
že organizátor tohoto sportovního zápolení 
nemyslel na to, že turnaj se dělá pro děti.

Starší přípravka přijela značně oslabená. 
V týmu jsme měli pouze jednoho hráče ročníku 2001 
a dalších 5 hráčů již mělo v nohách náročné do-
polední klání. Našimi soupeři byly týmy: Kozlovice 
A + B, Želatovice, Lověšice, ZŠ U Tenisu, Kvasice 
a Dolní Újezd. V prvních dvou zápasech jsme nestačili 
na Lověšice a Želatovice a prohráli shodně 4:0. 
V dalších utkáních byla hra vyrovnaná. Podařilo 
se nám zvítězit 2:1 nad Kvasicemi a s týmy Dolní 
Újezd a Kozlovice B jsme se rozešli smírně 1:1, re-
spektive 0:0. S družstvem ZŠ U Tenisu jsme prohráli 
0:2 a s Kozlovicemi A 0:1. Získali jsme 5 bodů a ob-
sadili 6. příčku. S věkovým handicapem se chlapci 
porvali statečně a předvedená hra je příslibem do 
budoucna.                                                            LZ

chtěli vyhrát bez ztráty bodů a náš brankař 
zůstat nepokořen. To vše se podařilo, Holešov 
jsme porazili 1:0 a halou se rozléhal vítězný 
pokřik našich borců.
Tabulka turnaje: 
1. FK Chropyně 15 b. 10:0
2. Zlín-Louky 10 b. 10:2
3. Přerov  10 b. 8:2
4. Holešov 6 b. 4:5
5. Prusinovice 3 b. 4:11
6. Loukov 0 b. 0:16

LZ
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Společenská kronika

C
H
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V měsíci únoru se do Chropyně přistěhovalo 10 osob, 14 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 17 osob, narodily 
se 2 děti a zemřel 1 občan.

B
L

A
H

O
P

Ř
Á

N
Í

Dne 1. března 2012 oslavil své 65. narozeniny náš tatínek, dědeček 
a tchán pan 

Josef Plánka. 

Do dalších let Ti hodně zdraví a štěstí přeje celá rodina.

B
L

A
H

O
P

Ř
Á

N
Í

Den jako sen, plno štěstí v něm
a splněná přání, 

to je naše blahopřání.

Dne 2. dubna 2012 oslavil krásné 30. narozeniny pan 

Ing. Petr Hrabálek. 

Hodně štěstí a zdraví Ti z celého srdce přeje celá rodina.

B
L

A
H

O
P

Ř
Á

N
Í

Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží.
Smích ať pokrývá Tvůj ret, a to nejmíň do sta let.

Vše nejlepší k 60. narozeninám, které dne 
3. dubna 2012 oslavil pan 

Jan Petera, 

přeje manželka Jarmila a synové Jaroslav a Pavel 
s rodinami.

B
L

A
H

O
P

Ř
Á

N
Í

Čas letí jako bláznivý, nevěříme ani my, 
že máš tak krásný věk, krásných 80 let.

Přejeme Ti hodně zdraví, ať se Ti pořád daří,
ať vypadáš stále skvěle

a spolu se sejdeme u stovky celé.

Dne 5. dubna 2012 oslavila své 80. narozeniny paní 

Zdeňka Šaríková. 
Hodně zdraví, štěstí, ať Ti stále chutná, co máš 

B
L

A
H

O
P

Ř
Á

N
Í

Krásné narozeniny chci Ti přát,
ať máš spoustu lásky komu dát,

ať štěstí a úsměv na tváři
Tě na cestě životem provazí.

Dne 25. dubna 2012 oslaví své 84. na-
rozeniny naše milovaná maminka, babička 
a prababička paní 

Jiřina Ondrušková. 

Přejeme mnoho štěstí, zdraví a ještě mnoho 
hezkých let mezi námi. 

Zároveň dne 15. dubna 2012 vzpomeneme 
26. smutné výročí úmrtí jejího manžela pana 

Františka Ondruška. 

S láskou vzpomíná manželka, děti a vnoučata 
s rodinami. Děkujeme všem, kdo si vzpomenou 
s námi.

B
L

A
H

O
P

Ř
Á

N
Í

Miluj život, miluj svět, 
vždyť je Ti krásných 30 let.

Zdravím ať Tvoje tvář kvete, 
ať jsi ráda na tomto světě.

Dne 25. března 2012 oslavila své krásné naro-
zeniny naše milovaná 

Lucie Kovaříková. 

Hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky Ti z celého 
srdce přejí rodiče, sestra s rodinou a babička.

B
L

A
H

O
P

Ř
Á

N
Í

Motto:
„Tohle je náš tygr,“ řekli si. 
Nikdy se již do zoo nevrátili, aby 
si tygra ještě jednou prohlédli. 
Nebylo to nutné. Měli ho. Mají 
ho celého a se vším všudy těch 
padesát let, kdy ho poprvé 
viděli, jak odevzdaně hledí 
do nekonečného prostoru s výra-

zem té tygří pýchy. Toto je pravdivý příběh o Jaromírovi, Janě a tygrovi, 
jenž je … LÁSKA!

Parafráze na motivy W. Saroyana Tracyho tygr  

Dovolte nám, abychom se s Vámi podělili o radostnou událost, 
kterou prožili naši rodiče 

Jana a Jaromír Raškovi. 

Dne 24. března 2012 oslavili zlatou svatbu! Do dalších společných let 
přejeme hodně lásky! Synové Jan a Milan s rodinami a Matějovcovi.

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

Co osud vezme, nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí.
Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky a tatínka,
nezhasne však nikdy na ně v srdcích naše vzpomínka.
Chceme Vám blahopřát, být s Vámi chvilinku,
můžeme Vám však dát už jen tu vzpomínku.

Díky za to, čím jste nám v životě byli,
za každý den, který jste pro nás žili.

Přijďte k nám aspoň ve snu, když nemůžete v bdění,
ať máme lepší sen než probuzení.

Dne 11. února 2012 by oslavil své 63. naro-
zeniny náš drahý tatínek, dědeček pan 

Miroslav Brabec 

a dne 20. března 2012 by oslavila své 58. naro-
zeniny naše drahá maminka, babička paní 

Ludmila Brabcová. 

Kdo jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku. 
Stále vzpomínají dcery a synové s rodinami.

ráda. To přejí dcera Ivana s manželem, vnuk Petr, vnučka Iveta 
s manželem a pravnuk Prokůpek, který přidává sladkou pusu.

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E
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Zapalte svíci, kteří jste ji rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle, které jste s ní prožívali.

Proč Tvé srdce věrné, které lásky moře krylo,
proč tak náhle ztichlo, proč se zastavilo…

Dne 3. dubna 2012 jsme vzpomenuli 
4. smutné výročí úmrtí naší milované paní 

Evy Štrbákové. 

S úctou a láskou v srdci stále vzpomínají manžel 
Miroslav s celou rodinou a Štrbákovi.

Společenská kronika

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

Na obláčku sladce spinká…
nám zůstala jen vzpomínka.

Dne 5. dubna 2012 uplynulo 5 smutných 
roků, co nás navždy opustil můj milovaný 
manžel pan 

Jiří Kadlčík. 

S láskou a věčnou vzpomínkou manželka Dana 
a vnučka Beatka.

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

Dne 3. dubna 2012 jsme si připomněli 
nedožité 61. narozeniny manželky, maminky, 
babičky a tchýně paní 

Vilmy Plánkové. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef, děti 
a vnoučata. Nikdy nezapomeneme.

V
Z
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O

M
ÍN

Á
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E

Již nikdy nemůžeme Ti nic jiného dát,
jen svíci rozsvítit, květy na hrob položit 

a vzpomínat…

Dne 14. dubna 2012 vzpomeneme 7 let, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a kamarád pan 

Martin Loch. 

S láskou vzpomíná rodina a kamarádi.

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
osud to tak chtěl, jen to moc uspěchal…

Dne 15. dubna 2012 vzpomeneme 20. smut-
né výročí, kdy nás ve věku 44 let opustil pan 

Vilém Hradil. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali a měli 
rádi, děkuje manželka s celou rodinou.

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.

O
M

L
U

V
A

Redakce Zpravodaje se omlouvá 
za chybu vzniklou při přepisu 

blahopřání panu Milanu Iránkovi. 
Za celou rodinu blahopřála 

manželka Alena, 
nikoli Anna, jak bylo uvedeno.

V
Z
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Dne 20. března 2012 uplynulo již 10 let, kdy 
nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček pan 

Vojtěch Nagy, 

který by se 6. dubna 2012 dožil 77 let. S úctou 
a láskou na něj stále vzpomínají manželka, děti, 
vnoučata a pravnoučata. V

Z
P

O
M

ÍN
Á

M
E

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, 
své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací. 

Kytičku přineseme, svíčku Ti rožneme, 
na Tebe drahý tatínku, nikdy nezapomeneme.

Dne 10. dubna 2012 vzpomeneme již 25. výročí 
úmrtí našeho drahého tatínka a dědečka pana 

Františka Vrány. 

V
Z
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O

M
ÍN

Á
M
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Dne 31. března 2012 uplynulo 7 smutných 
let, co nás navždy opustil pan 

Jan Zapletal. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

V
Z
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O

M
ÍN

Á
M

E

Vyřiďte pozdrav každému, kdo mě měl někdy rád,
mně už se nikdy nerozední,

budu teď věčný spánek spát… (J. Wolker)

Dne 12. dubna 2012 by se 68 let dožil pan 

Zdeněk Modlitba. 

Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

V
Z

P
O

M
ÍN
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M
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Dne 11. dubna 2012 uplyne 8 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila paní 

Alena Chybová, 

roz. Kuchaříková. Vzpomínají rodiče, bratr, 
dcery a syn s rodinami.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Dcera Miluše s man-
želem a vnoučata Hana, Kateřina a Jiří s rodinami.
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Uzávěrka tohoto čísla: 22. března 2012.  
Uzávěrka příštího čísla: 3. května 2012 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
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O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redak-
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Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně čísla 4/2012 

je 3. května (číslo vyjde 18. května) a uzávěrka 

čísla 5/2012 je 31. května (číslo vyjde 15. června).
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Přehled pořadů v Chropyni a okolí
Chropyně Jaroslav Uhlíř „Hodina zpívání – ve zvěřinci“ 
16.4. Písničkový pořad pro ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi. Za kla-
 vírního doprovodu autora hudby J. Uhlíře zazní nejen 
 písně ze známých pohádek, ale i písně nové z TV po-
 řadu Hodina zpěvu, na kterých si publikum může 
 vyzkoušet své pěvecké schopnosti. Vstupné:  35 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, v 9:00 

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

Chropyně „Agnes Belladone“
26.4. Životní příběh zbožňované herečky. Hrají: Jana Šulcová, 
 Ivan Vyskočil, Martin Kubačák, Miluše Hradská, Karel 
 Soukup a Anna Kulovaná. Předprodej vstupenek již 
 zahájen. Vstupné: 150 Kč, studenti a důchodci 120 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:30

Chropyně „Kouzelná školka s Majdou a Františkem“ 
28.4. Vstupné: 150,- Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 15:00

Chropyně Stavění máje a pálení čarodějnic  
30.4. Kde: areál zámeckého parku

Chropyně Chropyňské hrátky 
26.5. - 27.5. Kde: areál zámeckého parku

Břest  Výroční koncert dechové hudby Hanačka    
28.04. Koncert u příležitosti 120. výročí založení hudby 
 v Břestě a 10. výročí od vzniku dechové hudby s ná-
 zvem Hanačka. Při této příležitosti bude uveden 
 nový hudební nosič s názvem „Potěšíš písničko“. Pořa-
 dem provází Ivana Slabáková. Vstupné 150 Kč, před-
 prodej vstupenek: 777 186 177.    
 Kde: kulturní dům Břest, v 18:00

Hulín VIII. Aprílový rockový bál 
14.04. Hraje Expo & Pension. Předprodej vstupenek od 15.3. 
 na hulínské radnici u p. Janečky (vchod C, 1. patro 
 vlevo). Vstupné: 130 Kč (včetně místenky).  
 Kde: Kulturní klub Hulín, od 20:00

Hulín Jarmark řemesel
21.04. V prodejní hale se uskuteční druhý „Jarmark řemesel“. 
 Je určen pro všechny, kteří mají zájem o kreativitu 
 a chtějí si vyzkoušet různé výtvarné a řemeslné tech-
 niky. Pozváni budou kreativci ze širokého okolí.  
 Kde: Kulturní klub Hulín, 09:00

Holešov Městské slavnosti Holešov 2012
04.5. - 06.5. V celém zámku a v zámeckém parku se konají Mys-
 livecké slavnosti, spojené s okresní chovatelskou pře-
 hlídkou trofejí a jarním svodem loveckých psů. Kromě 
 toho řada doprovodných mysliveckých akcí. Dětský 
 program - střelba ze vzduchovky, určování stop zvěře 
 a siluet ptáků apod. Pořádá město Holešov ve spolu-
 práci s mysl. sdruž. Tučapy a Okr. mysl. spol. Kroměříž.
 Kde: celý areál zámku a zámecký park 

Kojetín TRAVESTI SCREAMERS - PATNÁCT LET 
04.05. V DÁMSKÝCH ŠATECH

 Travesti skupina Screamers opět v Kojetíně. 
 Vstupné: 190 Kč, 180 Kč.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:30
 
Kojetín SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SOUBORŮ KOJETÍN 
28.04. 2012 "S PÍSNIČKOU SE MLÁDNE"
 Program bude sestaven z přihlášených pěveckých 
 souborů.
 Kde: Sokolovna Kojetín  

Kroměříž SHOW DANCE aneb KROMĚŘÍŽSKÉ HVĚZDY 
13.4. TANČÍ
 Přehlídku tanečních formací a nejúspěšnějších tanečních 
 párů z Kroměříže moderuje vítěz čtvrté řady Stardance 
 České televize herec  Pavel Kříž. Vstupné: 150 Kč, pro 
 studenty, důchodce  80 Kč.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 17:00 a 20:00 
    
Kroměříž O zlé královně 
15.04. Rozmarnou pohádku na motivy českých klasických 
 pohádek. Předprodej vstupenek v pokladně Domu 
 kultury a kina Nadsklepí. Vstupné: 80 Kč, rodinné 
 vstupné 200 Kč jen na místě.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 14:30

Kroměříž Marta Töpferová / worldmusic 
19.04. Marta Töpferová, první Češka nominována na Gra-
 mmy Awards. Její repertoár tvoří prakticky výlučně 
 latinskoamerické písně zpívané španělsky. Na turné 
 po naší republice jí doprovázejí špičkoví latinskoame-
 ričtí hudebníci. Předprodej pokladna Domu kultury 
 a kina Nadsklepí.  Vstupné: 150 Kč, Artediem 100 Kč.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž TANEČNÍ SOUTĚŽ VE SPORTOVNÍM TANCI  
29.04. Taneční postupová soutěž ve standardních a latin-
 skoamerických  tancích třídy D,C,B - juniorů, dospě-
 lých, seniorů a hobby soutěží dětí. Předprodej 
 vstupenek od 2. dubna od 12 hodin v pokladně Domu 
 kultury a kina Nadsklepí. Vstupné:  90 Kč, studenti 
 a důchodci 60 Kč.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 09:00 – 21:00

Přerov „SVĚTÁCI", muzikál divadelní společnosti Háta
25.04. Napsal: Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský Hudba: 
 Evžen Illín, Vlastimil Hála Režie: Lumír Olšovský. Noto-
 ricky známá filmová hudební komedie patří k nejoblí-
 benějším českým filmům historie.V divadelní úpravě 
 a režii Lumíra Olšovského se o tom můžeme přesvědčit 
 i na divadelních prknech. Výborné obsazení, byť v růz-
 ných alternacích, spolu s hereckými výkony všech pro-
 tagonistů jsou zárukou opravdu pěkného kulturního 
 zážitku. A protože děj této slavné muzikálové komedie 
 není třeba vyprávět, pojďte se bavit! 
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov "NEDĚLNÍ PÁRTY PŘI DECHOVCE" 
29.04. K tanci a poslechu hraje Záhorská kapela. 
 Kde: Městský dům Přerov, 13:45  

Přerov "Hana ZAGOROVÁ" 
09.05. devítinásobná Zlatá slavice opět na prknech Měšťáku 
 s hostem Petrem Rezkem a netradičním doprovodem 
 - vokálním souborem a kapelou Boom band.  
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30


