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Den starostky
Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že jsem každé první
pondělí v měsíci (ale samozřejmě nejen
tehdy) připravena vyslechnout vaše názory
a problémy při tzv. Dni starostky. Termíny
vypisujeme i v každém vydání Zpravodaje.
Tato setkání probíhají již od září loňského
roku a jsem ráda, že se setkáváme se stále
více spoluobčany. Ráda bych uvedla pár
příkladů námětů, které jsem již řešila.
Například jeden z našich spoluobčanů

mne upozornil na nefunkční osvětlení mezi
budovou bývalé svobodárny a Restaurací
MIX. Toto bylo způsobeno při provádění
výkopových prací pro vybudování vodovodní
přípojky. Stavebník byl vyzván k odstranění
závady a osvětlení je již v pořádku. Na základě připomínky další spoluobčanky, obyvatelky Podlesí, byla vyspravena lávka spojující
ulici Emila Filly s Podlesím. Bohužel, někdy
žadateli vyhovět nelze, jako například paní,
pokračování na str. 2
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Den starostky
dokončení ze str. 1
která vznesla požadavek na zjednosměrnění
ulice Emila Filly ve směru od náměstí Svobody na ulici Masarykova. Obyvatelé dotčené
oblasti si dle dotazníkového šetření změnu
dopravního řešení nepřejí.
Některé podněty jsou dosud v řešení, jako
například nedostatky na krajské komunikaci,

na které jsou úseky s dlouhodobě špatným
stavem odvodňovací přídlažby z žulové kostky. Křižovatka na náměstí Svobody (ze směru
od Kojetína), u areálu Fatry (ze směru
od Přerova do centra) a v Plešovci při vjezdu
do obce ze směru od Chropyně.
Někteří obyvatelé si přijdou pouze pro
informace – jednoho obyvatele zajímaly

další plánované etapy regenerace sídliště.
Jiný obyvatel měl několik poznámek k právě
projednávanému územnímu plánu.
Věřím, že obyvatelé, kteří mají podněty
na zlepšení života v Chropyni, ale i ti, kterým
se některé věci nelíbí, si najdou čas a přijdou
mne navštívit.
Ing. Věra Sigmundová

Z jednání zastupitelstva města
Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo města Chropyně
se na svém již 9. zasedání dne
28. března 2012 mimo jiné zabývalo výročními zprávami příspěvkových organizací, které zřizuje
město Chropyně.
Dovolte mi, abych vás s nimi
jen velmi stručně seznámil. Myslím si, že všichni máte právo
vědět, jak se nakládá s veřejnými
prostředky a jak příspěvkové organizace města hospodaří.
Výroční zpráva Správy majetku
města Chropyně za rok 2011
Správa majetku města Chropyně má jako hlavní následující
činnosti: údržba a správa bytového fondu, údržba nemovitostí,
budov a staveb v majetku města, provoz a údržba veřejného
osvětlení, čištění města, údržba
místních komunikací, provoz hřbitova, provoz a zajištění činnosti
městského kulturního střediska
a městského koupaliště a všechna
sportoviště.
Příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2011 činil 7.100.000 Kč.
Náklady na provoz tvoří především: nákup materiálu a služeb,
dále náklady na energie a náklady
na mzdy a odpisy majetku.

Celkové hospodaření Správy
majetku města Chropyně skončilo
k datu 31. prosince 2011 kladným hospodářským výsledkem
ve výši 196.449 Kč, z něhož bylo
100.000 Kč odvedeno jako příděl
do rezervního fondu organizace
a 96.449,91 Kč byl příděl do fondu odměn. Příděl do fondu odměn byl v této výši proto, že Správa bude do doby přiznání dotace
od Úřadu práce na výkon veřejně
prospěšných prací tyto hradit
z vlastních zdrojů.
Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Chropyně
za rok 2011
ZŠ Chropyně navštěvovalo v uplynulém školním roce 360 žáků,
kteří byli rozděleni do 16 tříd.
Příspěvek od zřizovatele
na provoz Základní školy v roce
2011 činil 2.950.000 Kč. Tento provozní příspěvek je určen
především na základní provoz
školy. Jedná se hlavně o náklady
na energie, dále pak na materiál,
opravy, údržbu, služby a ostatní
základní provoz.
V roce 2011 došlo z provozních důvodů k několika mimořádným výdajům, a to k nákupu nového počítačového ser-

Zápis do školní družiny
pro školní rok 2012/2013
Oznámení ředitele Základní školy Chropyně, okres Kroměříž,
příspěvkové organizace.
Ve středu 23. května 2012 se uskuteční v době od 15:00
do 16:30
v budově ZŠ Chropyně Fučíkova 675 zápis do školní družiny.
Zápis se týká dětí, které budou ve školním roce 2012/2013
navštěvovat 1. ročník v ZŠ Chropyně.
Rodiče si s sebou přinesou: rodné číslo dítěte, psací potřeby.
Místo: ZŠ Chropyně pracoviště J. Fučíka 675, školní družina,
první patro, boční vchod od tělocvičny.
Mgr. Josef Havela, ředitel školy

veru na pracovišti J. Fučíka,
k nákupu nové sekačky na pracovišti Komenského, nákupu
koberce do nové počítačové
pracovny. Tyto mimořádné
výdaje, s kterými nebylo počítáno v běžném rozpočtu, byly
hrazeny z finančních prostředků
rezervního fondu.
Za zmínku stojí také to, že v měsíci září byla slavnostně otevřena
nová počítačová učebna v hodnotě
1.850.000 Kč, která byla plně
hrazena z dotačních fondů EU.
Celkový hospodářský výsledek ZŠ za rok 2011 činí
232.074,65 Kč. Byl rozdělen
takto: 90 % tj. 208.867,18 Kč
jako příděl do rezervního fondu
organizace a 10 % tj. 23.207,47 Kč
jako příděl do fondu odměn.
Výroční zpráva o hospodaření Mateřské školy Chropyně
za rok 2011
V roce 2011 navštěvovalo
mateřskou školu 168 dětí rozdělených do 6 tříd.
Příspěvek na provoz z prostředků města byl 980.000 Kč.
Velkým přínosem pro organizaci
bylo získání finančních (chcete-li sponzorských) darů v celkové hodnotě 138.600 Kč.
Školné za pobyt dětí v mateřské škole je upraveno vyhláškou MŠMT a vnitřní směrnicí
této organizace. Výše základního školného činila do 31. srpna 2011 částku 250 Kč/měsíc.
Od září 2011 však došlo k navýšení
na 300 Kč/měsíc. Vzdělávání
v posledním ročníku mateřské
školy se poskytuje bezúplatně.
Hospodářský výsledek činí
96 632,56 Kč a zastupitelstvo
rozhodlo o jeho rozdělení takto:
17.500 Kč jako odvod do rozpočtu zřizovatele a ze zbývající
částky ve výši 79.312,56 Kč
přidělit 70 % tj. 55.518,79 Kč
do rezervního fondu organizace
a 30 % tj. 23.793,77 Kč do fondu odměn.
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Výroční zpráva o hospodaření
Zařízení školního stravování
Chropyně za rok 2011
Zařízení školního stravování Chropyně jako samostatný
právní subjekt zajišťuje ve své
hlavní činnosti stravování žáků
a zaměstnanců pro Základní školu, Mateřskou školu, Mateřskou
školu Kyselovice a Základní školu
a mateřskou školu Vlkoš. Mimo
tuto hlavní činnost provozuje
i činnost doplňkovou, která nabízí
možnost stravování cizích strávníků a pořádání mimořádných akcí.
Příspěvek na provoz z prostředků města činil 800.000 Kč.
Za zmínku stojí skutečnost,
že celkové množství odebrané
stravy za rok 2011 je o 599 porcí
menší než v roce 2010.
Ovšem nárůst nastal u hlavní
činnosti, tj. stravování školních
a předškolních dětí a žáků.
V doplňkové činnosti nejsou
zahrnuty další mimořádné akce.
Přesto lze činnost školní jídelny
hodnotit jako přínosnou nejen
pro organizaci samotnou, ale
rovněž i pro zřizovatele, neboť
část provozních nákladů je hrazena právě z výnosů doplňkové
činnosti a současně organizace
zajišťuje dostupné stravovací
služby všem občanům, nejen
města Chropyně.
Celkový hospodářský výsledek za rok 2011 činí 49.393,90
Kč a byl rozdělen takto: 70 %
tj. 34.575,73 Kč jako příděl
do rezervního fondu organizace
a 30 % tj. 14.818,17 Kč jako příděl do fondu odměn.
Jistě vám neuniklo, že všechny
organizace, jejichž zřizovatelem
je město, měly kladný hospodářský výsledek.
Výroční zprávy jsou k nahlédnutí u ředitelů nebo ředitelek
jednotlivých příspěvkových organizací.
Mgr. Milan Bajgar,
místostarosta
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Naše město recyklací starých spotřebičů
výrazně přispělo k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 423 televizí, 173 monitorů
a 2.532 kg drobného elektra.
Občané našeho města již
několik let zodpovědně třídí
elektroodpad. Nyní můžeme
přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
ušetřili životnímu prostředí.
Víme také, o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů
nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL,
která pro ASEKOL zajišťuje sběr
a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme
získali certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů,
ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také
drobných spotřebičů, jako jsou
např. mobily, notebooky nebo
tiskárny. Hodnotila dopady
jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace.
Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie,
surovin, emisí do ovzduší, vody
a produkce odpadu.
Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní

dopad na životní prostředí.
Zpětný odběr a recyklace např.
stovky mobilních telefonů uspoří
tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice
za více než 4,3 roky provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby
ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů,
nebo dojde k úspoře 392 litrů
pitné vody. Stejné množství
je například spotřebováno při
30 cyklech myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 423 televizí, 173 monitorů a 2 532 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 151,73 MWh elektřiny,
6 111 litrů ropy, 701,31 m3 vody
a 7,08 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 35,48 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 137,01 tun.“
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny
skleníkových plynů a jedna
čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh
elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří
zodpovědně třídí a přispívají tak
k ochraně životního prostředí,
zaslouží obrovský dík.
Zdroj: ASEKOL
reklama
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Noc kostelů v Chropyni

Posezení s Dubinou

Noc kostelů je iniciativa, která má svůj původ v Rakousku, odkud
se dostala i do naší země. V rámci České republiky se letos koná Noc
kostelů počtvrté a to v pátek 1. června 2012.
Smyslem Noci kostelů je nabídnout nejširší veřejnosti otevřený
kostel ve večerních hodinách a v závěru týdne, kdy už nás zpravidla
tolik netlačí pracovní povinnosti a můžeme se na chvíli zastavit.
V městech bývá při této příležitosti kostel otevřen třeba až do půlnoci
a nabízí bohatý program od koncertů přes popis historie, památek
a zajímavostí kostela až k opisování Bible či modliteb za ty, kteří
se dostali do obtížné životní situace. Ve větších městech také bývá
otevřeno víc kostelů a svým programem se vzájemně doplňují. Více
viz www.nockostelu.cz.
U nás v Chropyni bude program možná trochu menší, ale určitě
připravený „ze srdce“. Přijměte tedy pozvání k malému „zastavení
se“ na prahu léta, které pro vás připravili nejen místní věřící, ale také
ZUŠ Chropyně. Po loňském „oťukávání“ jsme pro vás v našem kostele
sv. Jiljí v Chropyni připravili tento program:
17:50 – 18:00
18:00 – 18:05
18:05 – 18:30
18:30 – 18:45
18:45 – 19:15
19:15 – 19:30
19:30 – 19:50
19:50 – 20:10
20:10 – 20:30
20:30 – 20:45

Slavnostní vyzvánění zvonů
– zahájení Noci kostelů
Pozdravení duchovního správce a starostky
města
Všechna díla, velebte Pána
– chvíle s instrumentální hudbou
O historii a vybavení kostela
– komentovaná prohlídka kostela sv. Jiljí
Všechna díla, velebte Pána
– chvíle s instrumentální hudbou II
Možnost volné prohlídky kostela
Všechna díla, velebte Pána
– chvíle s instrumentální hudbou III
Poselství Bible
– četba z knihy knih
Kdo zpívá, dvakrát se modlí
– zpěv pěveckého sboru Chor minor
Možnost volné prohlídky kostela

program pokračuje při svíčkách
20:45 – 21:00
21:00 – 21:05
21:05 – 21:20
21:20 – 21:35
21:35 – 21:50
21:50 – 22:00

18:00 – 21:30

Kdo zpívá, dvakrát se modlí
– zpěv pěveckého sboru Chor minor
Proč dnes věřit v Boha?
– svědectví pozvaného hosta
Kdo zpívá, dvakrát se modlí
– litanie, žalmy
Možnost volné prohlídky kostela
Modlitba se zpěvy z Taize
Závěr noci kostelů
– rozloučení

V pátek 20. dubna v podvečer
si přišli na své milovníci a příznivci
lidové muziky. Zcela zaplněný
velký sál Městského kulturního
střediska v Chropyni rozezvučely
překrásné melodie v podání
„populární“ cimbálové muziky
Dubina. Místní, ale i přespolní

setkání zakoupit přímo na místě,
i s věnováním členů cimbálové
muziky Dubina. Když k tomu
připočteme i dobré občerstvení
v podobě bílého a červeného moravského „moku“, není se co divit, že čas v příjemné atmosféře
velmi rychle ubíhal a většina

návštěvníci tohoto velmi vydařeného setkání se mohli nejen
zaposlouchat do podmanivých
tónů lidových písniček, ale také
si společně se sólisty Dubiny zazpívat a také zatancovat, nebo
dokonce i vyslechnout v rámci
„páteční chvilky poezie“ v podání basisty souboru pana Krče
báseň od neznámého autora
„Ó švestko, ojíněná“. Také jsme
byli svědky křtu nového CD cimbálové muziky Dubina „Dobrý
večer, Vám…“ a vydání nového
zpěvníku lidových písniček, který si mohli návštěvníci tohoto

nadšených milovníků cimbálové
muziky se rozcházela až hluboko
po půlnoci, což svědčí o tom,
že se tento večer opravdu vydařil.
Vřelé poděkování patří nejen
skvělým muzikantům a pořadatelům, ale také všem návštěvníkům
tohoto setkání, kteří se výborně
bavili a také svou přítomností
přispěli k vysoké kvalitě tohoto
večera. Již dnes můžeme říci,
že v této započaté tradici bychom
rádi pokračovali i v budoucnu a ještě do konce letošního roku připravili pro Vás jeho další pokračování.
VP

Slova života – možnost nahlédnout do Bible a vytáhnout si lísteček s Biblickým poselstvím + nabídka
žehnací modlitby (v kapli P. Marie Lurdské)

Program je samozřejmě dobrovolný a bezplatný, jedinou podmínkou
je ochota ztišit se, a to nejen kvůli sobě, ale i kvůli druhým. Žijeme
v době, které schází schopnost naslouchat tichu, a kostel je jedno z mála
míst, kde je dobrým zvykem chovat se tiše. Do kostela nepřicházím,
abych mluvil, ale spíše abych naslouchal.
Lidé někdy říkají: „Já do kostela nemůžu, on by na mne spadl…“
Ujišťuji vás, že náš kostel je postaven dobře a určitě na nikoho
nespadne :-) Bůh ani my věřící nejsme ti, kteří by vás na místě
potrestali, pokud se budete v kostele bavit nahlas. Ale spíše tak
ztrácíme schopnost ztišit se, naučit se slyšet i to, co nebylo řečeno,
naslouchat absolutnu…
P. Jiří Putala, farář

-5-

Zpravodaj města Chropyně

4/2012

Tip na výlet
Letošní prohlídku na chropyňském
zámku jsme obohatili o dvě výstavy, které
určitě zaujmou malé i velké návštěvníky.
Výstava s názvem „500 let houslí v evropské hudební kultuře“ ukazuje pestrost
houslí. Bude rozdělena typologicky podle
modelů a způsobu výroby. Součástí bude
i houslařská dílna s pracovním nářadím
a expozice výroby houslí. Výstava potrvá
od 17. května 2012 do 14. října 2012.
Druhá výstava nese název „Křídla motý-

Josef Pola - sběratel motýlů
Narodil se 1. prosince 1912
ve Vlkoši u Přerova, kde
prožil i své dětství. Vystudoval gymnázium ve Vyškově.
Byl pokračovatelem rodu
obchodníků a v roce 1933
se přestěhoval do Chropyně, kde vlastnil obchod
se smíšeným zbožím. Osudným pro jeho sběratelskou
vášeň se mu stalo setkání
s panem Kudlou z Olomouce,
obchodníkem s taškami a kufry, amatérským entomologem, který podpořil jeho
zájem o motýly. Sběr motýlů, poznávaní jejich životních

lí“ a je věnována 100. výročí narození sběratele Josefa Poly (1912–1996) a 50. výročí úmrtí malíře a grafika Maxe Švabinského.
Mimořádným spojením dvou sbírek,
a to grafických listů s náměty motýlů a sbírky
motýlů darované Muzeu Kroměřížska Josefem
Polou a jeho rodinou, vznikla výstava přibližující svět denních a nočních motýlů.
Chtěla bych připomenout, že pan
Josef Pola byl chropyňský občan, který

se od mládí věnoval sběru motýlů, což
se stalo jeho celoživotní vášní. Na výstavě
uvidíte celé vývojové cykly zrodu motýlů.
Exponáty pocházejí z Chropyně i širšího
regionu, zastoupeny jsou i některé exotické druhy.
Pestrost a krása motýlů jistě potěší Vaše
oko i duši a my Vás od 1. května 2012
přivítáme na chropyňském zámku.
Jana Uhlířová,
kastelánka

podmínek a následně chov
se staly celoživotní vášní Josefa Poly. Věnoval jí každou
volnou chvíli. Téměř padesát
let se přes pracovní zaneprázdnění vypravoval na cesty za motýly nejen do okolí Chropyně, ale i na Slovensko a do zahraničí, i když
to v komunistickém režimu
nebylo jednoduché.
Byl to skromný, nenápadný člověk s hlubokým
vztahem k přírodě, o které
měl nevyčerpatelné znalosti.
V přírodě sbíral převážně
housenky a ty potom doma
choval. Vždy se těšil na krásného motýlka, jak sám říkal,
který se mu z kukly vylíhne.
K jeho oblíbené skupině
motýlů patřily kukléřky
(Cucullinae), motýli aktivní
převážně v noci a s pestře
zbarvenými housenkami.
Krásná je také jeho sbírka
motýlů z čeledi otakárkovitých (Papilionidae), kterou budoval celý svůj život
a jejíž součástí jsou motýli
z celého světa.
Ve svých sbírkách věnoval Josef Pola velkou část
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celým vývojovým cyklům
motýlů od vajíček až po dospělce, včetně živných rostlin
housenek. Byla to náročná
práce, která trvala i několik
let, než ukončil vývojový
cyklus jednoho druhu. Tato
část sbírky je dochována
v Muzeu Kroměřížska, další
část sbírky je umístněná
ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci.
Pan Josef Pola zemřel
26. února 1996 v Kroměříži.
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Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci březnu:
- průměrná ranní teplota byla 2,4 °C,
- průměrná denní teplota byla 11,5 °C,
- nejteplejším dnem byl 28. březen s maximální průměrnou teplotou
13,5 °C,
- nejchladnějším dnem byl 7. březen s minimální průměrnou teplotou
-2,2 °C,
- celkové množství srážek bylo 3,6 mm/m2.

Z místního pozorování v měsíci dubnu:
- průměrná ranní teplota byla 7,6 °C,
- průměrná denní teplota byla 15,2 °C,
- nejteplejším dnem měsíce byl 29. duben s maximální průměrnou
teplotou 23,3 °C,
- nejchladnějším dnem byl 8. duben s minimální průměrnou teplotou 2,3 °C,
- celkové množství srážek bylo 28,8 mm/m2.
Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Agnes Belladone
Ve čtvrtek 26. dubna do našeho města
zavítala divadelní společnost Sophia art.
Pražští umělci se nám představili v hořké komedii Jeana-Paula Alergeho Agnes Belladone.
Hlavní hrdinkou, v podání skvělé Jany Šulcové,
je divadelní hvězda Agnes Belladone.
Děj komedie se odehrává v divadelní šatně,
kde slavná herečka, vyprodávající divadelní
sály, odkrývá tajemství svého úspěchu. Vidí
svět divadla jako koridu, jako strhující boj
o život a krásu. Jako boj o dokonalost. Její
životní i jevištní partner Igor je pro ni příliš
průměrný, agent a producent vypočítavý
a přízemní, novinář vlezlý, ale nepostradatelný. Snad jen oddaná kostymérka Gisele a mladičká začínající herečka Anna jsou hodny její
náklonnosti. Ve hře postupně odkrývá krutost
divadelního prostředí i života samého. Agnes
Belladone našla v divadle svůj život i smrt.
Její divadelní představení, kterého sama
odehrála na nespočet repríz, sice dál baví vděč-

né publikum, ale je hráno bez nadšení a zápalu
jí vlastního. Zisk je povýšen nad prožitek.
Tato komedie jistě stojí za zhlédnutí, jen

Kouzelná školka s Majdou a Františkem
Malý žlutý skřítek František pocházející
z planety Fanfárie si získal srdce malých diváků
v pořadu Kouzelná školka. V sobotu 28. dubna
se s tímto malým kamarádem mohly setkat
všechny děti v MKS v Chropyni. Františka
doprovázela Magda Reifová neboli Majda.
Děti si společně s Majdou a Františkem mohly
zazpívat spoustu hezkých písniček, které byly
propojené veselým povídáním.

Po vystoupení měly děti i jejich maminky
možnost navštívit malý obchůdek, který nabízel DVD – Kouzelné školky, CD – Majda
a její kamarádi, pexeso, knihu a nebo malého
maňáska – Františka a Fanynku.
Děkujeme agentuře Pragokoncert za zpro-středkování představení a těšíme se na další
setkání.
Veronika Kubíčková

škoda, že přišlo tak málo diváků, což mrzí nejen nás, pořadatele, ale i samotné vystupující.
Veronika Kubíčková

Chropyňská polka
Do redakce Zpravodaje došla prosba paní
Jaroslavy Pospíšilové o zveřejnění textu Chropyňské polky, kterou na nedávném Setkání
s občany zahrála dechová hudba Hulíňané.
Návštěvníci by si rádi tuto polku zazpívali,
ale neuměli text. Přání vyhovujeme a text
zveřejňujeme. Jen připomínáme, že text polky
napsal Miloň Čepelka (herec Žižkovského divadla Járy Cimrmana) a hudbu Jiří Vrána. Jako
první ji natočila dechová hudba Stříbrňanka
v roce 2002.
Chropyňská polka
Chropyňská polka, ta se mi líbí,
chropyňskou polku já mám rád.
Při té se se mnou políbit slíbí
i ta, co mě jinak nechce znát.
Jak mi prozradila její maminka,
snad jí připomínám krále Ječmínka.
A tak chropyňská polka, to je mé gusto,
chropyňskou polku sám si hrát.
Hrajte polku pro krále Ječmínka,
pro krále Hané,
to je na něj nejhezčí vzpomínka,
ať nám aspoň v písni vládnout nepřestane.
Hrajte valčík pro krále Ječmínka,
možná se s námi do tance dá.
Ať je tady u nás, ať jiný kraj,
pro svůj rod nehledá.
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nabízíme příjemné posezení v nově zařízeném
interiéru včetně venkovní zahrádky
zároveň zveme maminky s dětmi, pro které
je připraven dětský koutek s hračkami
otevírací doba:
Po-Čt 9.00 - 18.00 hod.
Pá-So 9.00 - 20.00 hod.
Ne

10.00 - 18.00 hod.

kontakt:
provozovna - tel.: 739 429 294
vedoucí provozovny - Lenka Vargová tel.: 737 053 402

výběr z naší nabídky:
- pravá italská káva LAVAZZA
- bohatý výběr zákusků
- točená zmrzlina
- kopečková zmrzlina
- zmrzlinové poháry
- mléčné koktejly
- nealkoholické i alkoholické nápoje
- široký sortiment cukrovinek
možnost objednávek minizákusků, zákusků a dortů.
Příjem objednávek na zákusky 1-3 dny předem,
na dorty 2 dny předem
připravujeme pro Vás také nabídku nealkoholických
i alkoholických míchaných nápojů
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Žáci Gymnázia Kojetín v České televizi aneb Kdo si věří, vyhraje
Není to sice pravidlo, ale někdy
se zadaří. Tak jako v našem případě. Dvě žákyně sekundy se totiž
přihlásily do soutěže „Věříš si?“,
kterou připravuje a vysílá Česká
televize. Podařilo se nám zajistit
i účast publika, kterým se staly
dvě nejmladší třídy z naší školy.
20. března jsme brzy ráno vyrazili do Brna a ve studiu ČT jsme
během dopoledne byli svědky
a aktéry přípravy televizní soutěže.
Skutečnost, že třicetiminutový
pořad se natáčí celé dopoledne,
je jistě zajímavá, ale ani o napětí

nebyla nouze. Čtyři soutěžící, mezi
nimiž byly zmíněné dvě žákyně –
Dominika Dočkalová a Kristýna
Suchyňová, se snažili ze všech sil,
ale štěstí a radost z hlavní výhry
může mít jen jeden. Už lze prozradit, že vítězství získala Kristýna,
ale ani Dominika si nevedla špatně.
Skončila jako druhá. Že bylo vše
napínavé až do posledního okamžiku, se mohli diváci přesvědčit
dne 15. května 2012 na ČT 2
po 17. hodině. Pořad lze vyhledat
také na internetových stránkách ČT.
Mgr. M. Matějček

Velikonoční besídka
v MŠ Chropyně

Návštěva Policie ČR
ve školní družině

Dne 4. dubna se konala besídka ve 2. třídě MŠ Chropyně pod vedením paní uč. Dany Součkové a Ivany Zahnašové. Na besídce zazněly
v duchu lidové tradice básničky a písničky věnované nastávajícím Velikonocím. Chtěli bychom touto cestou poděkovat pedagogům za velmi
krásné představení. Děti byly velmi šikovné a bez sebemenšího zaváhání
velmi přesvědčivé. Moc děkujeme a už se těšíme na další besídku.
Spokojení rodiče

Na čtvrteční dubnové odpoledne připravilo 3. oddělení školní družiny
pro všechny kamarády besedu s Policií ČR na téma „Cizí lidé". Paní policistka poutavou formou dětem povídala o tom, jaká nebezpečí je mohou
potkat nejen na ulici, ale i doma. Vysvětlila dětem, jak se správně chovat
při setkání s cizími lidmi a zodpověděla spoustu všetečných dotazů. Odměnou za aktivitu a pozornost dětí byly upomínkové předměty a možnost
prohlédnutí policejní výstroje a výzbroje, kterou nám přinesla na ukázku.
Beseda se dětem velmi líbila a byla jistě pro děti velmi poučná.
Lenka Chalupová, vychovatelka ŠD
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Pěvecký sbor Myši a Myšáci
při SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně
V sobotu 28. dubna se pěvecký
sbor Myši a Myšáci ze SZUŠ D-MUSIC zúčastnil přehlídky pěveckých
sborů „S písničkou se mládne".
Toto přátelské setkání zpěváků
se konalo v Kojetíně již potřetí.
Kromě našeho sboru se na pře-

hlídce také představili Entuziasté
z Přerova, Rosénka z Klubu seniorů
Rožnov pod Radhoštěm, Pastelky
SONS Kyjov a místní pěvecký sbor
Cantas. Myši a Myšáci byli nejmladšími účastníky tohoto setkání.
Zazpívali jsme sedm skladeb, od li-

dových písní až po moderní filmovou hudbu. Výkon zpěváků byl
odměněn bouřlivým potleskem.

Tento zážitek je povzbuzením pro
další usilovnou práci našeho sboru.
Miroslav Uhlíř, sbormistr

Po čase o čase na akademii Gymnázia Kojetín
Ve Zpravodaji města Chropyně č. 2 jsme
zvali k návštěvě 15. akademie Gymnázia
Kojetín a na tomto místě se k akci ještě
vracíme. Nebudeme informovat o celé akademii, ale pouze o její části. Druhá třetina
byla totiž věnována divadlu. Žáci sekundy,
z nichž někteří jsou právě z Chropyně,
jako součást třídního projektu nacvičili
pohádkový příběh s názvem Hodinář Pérko.
Převzatý scénář byl upraven, doplněn vlastní
písní, kulisami, rekvizitami a lze říci jediné:
Premiéra se vydařila. Námětem jednoaktovky byla odvěká touha člověka ovládnout
čas a využít jej ve svůj prospěch. O tom,
že se to nemůže podařit nikomu, se zpívá
i ve zmíněné písni: „Nikdo čas nezastaví,

ať se na hlavu staví, může být bohatý sebevíc, s časem nehne nic.“ Lepší představu
si můžete udělat podle přiložených snímků.
Snad nám vyrostou na škole noví zapálení
divadelníci místo loňských a dalších bývalých
studentů - herců. Divadlo totiž bylo a snad
také bude dobrou tradicí a neoddělitelnou
součástí každé akademie.
Mgr. Miroslav Matějček
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Vystoupení SZUŠ D-MUSIC na pálení čarodějnic
Vystoupení SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně na pálení čarodějnic
v Chropyni se již stalo tradicí. Letos se zde představil orchestr TWO,
THREE, FOUR s velmi rozmanitou nabídkou hudebních stylů. Pro
oslovení širokého publika zařadili do svého repertoáru nejen skladby
lidové, ale i taneční a rockové. Dle velkého počtu posluchačů lze usuzovat, že orchestr získává mnoho dalších nových příznivců z řad občanů
města Chropyně. Děkujeme za podporu, kterou nám věnujete. Dále
se představilo taneční oddělení pod vedením Ondřeje Bernkopfa
a Terezy Stiborkové, které se zaměřuje na moderní taneční styly.
Vystoupení bylo velmi působivé a dle ohlasu vzbudilo úžas u mnoha
přítomných diváků. Děkujeme městu Chropyně a SMM Chropyně
za pomoc při realizaci a vytvoření koncertního zázemí.
Ivo Novotný, vedoucí pobočky

reklama

Soukromá inzerce
Prodám
 garáž u čističky v Chropyni. Tel.: 737 862 645.
 Prodám byt 2+1 v Chropyni po kompletní rekonstrukci, ve velmi
pěkném stavu. Jen za 850.000 Kč. Tel.: 775 524 699 nebo
na webových stránkách bytvchropyni.webnode.cz

Upozorňujeme občany,
že zveřejnění soukromé inzerce
je zpoplatněno částkou 50 Kč.
Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

- 11 -

Zpravodaj města Chropyně

4/2012

Koncert plný pohádkových a filmových melodií
Dne 18. dubna se konala vystoupení žáků SZUŠ D-MUSIC
Kroměříž pobočka Chropyně. Jak již nadpis článku předesílá,
vše se točilo kolem známých pohádkových a filmových evergreenů.
Kdo by neznal líbivé písničky od předních českých autorů Karla
Svobody či Jaroslava Uhlíře a takřka notoricky známé melodie
z večerníčků, jako jsou např. „Bob a Bobek, králíci z klobouku“,
„Rákosníček“, „Příběhy včelích medvídků“, s nimiž šly ruku v ruce
hudební kompozice filmové, např. „Vinetou“, „Noc na Karlštejně“,
„Limonádový Joe“.
To vše si měli možnost vyslechnout návštěvníci v rámci programu
výchovných koncertů „Koncertu plného pohádkových a filmových
melodií“ v podání chropyňské a břestské generace hudebníků elévů.
Celý projekt výchovného koncertu se zrodil v hlavě vedoucího
pobočky pana Iva Novotného, který zpracoval filmové záznamy do te-

matických videosekvencí, které byly následně formou videoprojekce
promítány. Jistým způsobem se jednalo o návrat do počátků filmové
éry, kdy němé filmy byly doprovázeny „živou“ hudbou. Hudebními
interprety byli samozřejmě žáci SZUŠ.
Kulturním domem se tak nesl zvuk zobcové a příčné flétny, klarinetu, saxofonu, tenoru, trubky, tuby a keyboardu.
Pěvecké oddělení naší školy zatupovaly dva dětské pěvecké sbory
„Myšky“ a „Myši a Myšáci“ pod vedením Miroslava Uhlíře.
Ovšem naše SZUŠ rovněž dětem nabízí studium v tanečním oboru.
Na výchovném koncertě si mohli posluchači vychutnat také vystoupení našich současných žáků pod vedením Ondřeje Bernkopfa a Terezy
Stiborkové, a to ve stylu street dance.
Závěr koncertu osvěžil svým vystoupením dechový orchestr „Two,
reklama
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Koncert plný pohádkových a filmových melodií
Three, Four“, složený ze žáků chropyňské
a břestské pobočky, doplněný o spoluhráče
z Kroměříže. Těleso již třetím rokem hraje
pod taktovkou pana učitele Iva Novotného.
Na závěr výchovných koncertů byly děti
MŠ a ZŠ vyzvány, aby v nejbližších hodinách
výtvarné výchovy se svými učiteli promysleli
a nakreslili kteroukoli pohádkovou nebo filmovou postavu, která je na koncertě nejvíce
zaujala. O následné výstavě Vás budeme včas
informovat.
Samotný koncert by se nemohl konat bez
laskavého poskytnutí prostor Městského
kulturního střediska, jež je ve Správě majetku města Chropyně, za což městu patří
velký dík.
Slavěna Havlíková,
za kolektiv učitelů SZUŠ
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Narozeninové koncerty ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně
ZUŠka má narozeniny, my máme přání jediný…
…aby ji i nadále navštěvovali tak šikovní
a snaživí žáci, které baví hudba a tanec,
zkrátka aby i nadále fungovala tak dobře,
jako doposud.
ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně je státní školou, která hudebně vzdělává děti
již od roku 1882. Což znamená, jak si jistě
všichni rychle spočítáte, že letos slaví úctyhodných 130 let své existence. Samotná
ZUŠ Chropyně, jako místo poskytující vzdělávání nebo školské služby, funguje od roku 1979.
Ale zpět k oslavám.
Celý čtvrtek 3. května 2012 byl věnován velkolepým oslavám 130. narozenin
ZUŠ. Žáky, učitele, ale i maminky, kterým

reklama
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Narozeninové koncerty ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně
tímto děkujeme za pomoc, čekal opravdu
náročný den. Vše vypuklo v 9 hodin v sále
městského kulturního střediska, kdy byl
zahájen první výchovný koncert posluchačsky i divácky přizpůsoben těm nejmenším,
dětem z mateřské školy a z 1. stupně
základní školy. Pro starší žáky, pro 2. stupeň základní školy, byl připraven program
mírně pozměněný, ale stejně zajímavý jako
ten předešlý. To pravé bouřlivé narozeninové veselí však vypuklo až v 17 hodin
na velkém „Narozeninovém koncertu“.
Na všech koncertech účinkovaly děti
z hudebního i tanečního oboru naší pobočky. Část vystoupení pod taktovkou
hudebního oboru zaplnila vystoupení
různých seskupení hráčů a patřily k nim

také absolventské výkony Kateřiny Jedličkové (absolventka ve hře na příčnou
flétnu) a Kristýny Klusákové (absolventka
na elektrické klávesy). K slavnostnímu
blahopřání se však připojili i ti nejmenší,
flétnisti z mateřských škol z Chropyně
a Záříčí. Kromě již zmíněných fléten se sálem městského kulturního střediska nesly
tóny kytar, el. kláves, klavíru, houslí, akordeonu a samozřejmě zpěvu. Druhé části
koncertu patřily žákům tanečnímu oboru,
kteří se představili v nápaditých choreografiích. Na dopoledních koncertech také
vystupovaly starší tanečnice z Kroměříže.
Kromě úžasných témat jistě každého zaujaly nápadité kostýmy všech tanečnic.
Na oslavě narozenin nesmí chybět ta pravá
Narozeninová píseň, která zazněla místo
zvonečku na konci každého koncertu.
Jistě bylo na co se dívat, co poslouchat…
A my jsme rádi, že jsme mohli takto velké 130. výročí založení naší ZUŠ s vámi
oslavit.
kolektiv pedagogů ZUŠ Chropyně
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Putování se psem do pohádky aneb Noc s Andersenem
V pátek 30. března jsme se sešli v klubovně Pionýra na Riegrově náměstí v Kroměříži,
abychom si společně připomněli narození slavného dánského spisovatele Hanse Christiana
Andersena, který je autorem více než 150 pohádek. Jedním z jeho děl je Sněhová královna,
pohádka o přátelství, kterou jsme si společně
v průběhu našeho přespávání přečetli.
Nejdříve nás „pan Andersen“ poctil návštěvou a povyprávěl nám o svém životě a pak
už na nás čekal nabitý program v podobě pohybových her, Pohádkového riskuj s ukázkami
a zapeklitými otázkami a velikonoční výtvarné

činnosti. Mezitím jsme naplnili bříška večeří
a pak už nás (jako vždy) čekala filmová pohádka na dobrou noc.
Sobotního dne už se děti nemohly dočkat,
a proto jsme, jako správná ranní ptáčata, vstávali
velmi brzy. Nejprve jsme se posilnili snídaní a pak
už jsme se s chutí mohli pustit do dalších aktivit.
Neminul nás Pohádkový kufr, smích u zábavných
her, oběd a výtvarná činnost, v rámci které
jsme tentokrát vyráběli dáreček pro maminku.
V odpoledních hodinách, kdy už náš čas vypršel,
jsme si řekli „ahoj“ a rozešli se domů.
Martina Křupalová

Učíme se stavět nízké lanové aktivity
Ve dnech 13. až 15. dubna 2012 se konalo
ve zlínském středisku CVAK školení na nízké
lanové aktivity. Školení se účastnili pionýři
ze Zlínského a Olomouckého kraje. Z Chropyně tam byli dva naši vedoucí, kteří se společně
s ostatními učili stavět nízké lanové překážky.
V neděli byl kurz zakončen testem a praktickou zkouškou. Všichni účastníci byli úspěšní
a domů si odvezli osvědčení.
Jakub Hrdlička
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Zprávičky z Kamínku
Letos o velikonočních prázdninách jsme se opět vydali s dětmi
do Vsetína, aby si užily her a zábavy. Tentokráte jsme měli trochu
problémy s cestováním vláčkem,
neboť byla výluka mezi Chropyní
a Věžkami, a tak nás převážel
autobus, to způsobilo zpoždění
a také zmatek, jelikož z Brna
cestovala také skupina dětí, která
jela na Olomouc. Já jsem poprosila paní výpravčí v Chropyni, aby
zavolala do Přerova, že jedeme
směrem na Vsetín, aby na nás vláček chvíli počkal, no ale ve Věžkách vedoucí z Brna poprosil tamní výpravčí, aby jejich vlak pustili
na Olomouc, že se zdrží v Přerově. Tím se to zamotalo, a tak
místo toho vlaku do Olomouce
pustili náš na Vsetín. Když se na nádraží v Přerově vše vysvětlilo, tak
nám velice ochotně na informacích našli další spoje, a dokonce
nám zajistili v Hranicích přestup
na mezinárodní rychlík, který
pro nás pozdrželi. Nakonec jsme
všichni v pořádku s malým zpožděním do Vsetína docestovali.
Po příchodu do chaty se děti
hned zabydlely a pustily se do jídla. Po posilnění se všichni vydali
do kulturního střediska, kde probíhala velikonoční výstava. Děti
si tam upletly pomlázky, nabarvily
vajíčka a také jsme tam nafotili
na památku pár foteček a poznali jsme nové techniky barvení
vajíček a výrobu velikonočních
ozdůbek.
Po příchodu zpět se děti rozdělily do tří družstev a byla jim
zadána první soutěž. Měly si připravit divadelní hru a to s maňásky
na prstech. K tomu jim sloužili
motýlci, šnečci, dráčci, žížaly,
ještěrky atd. Po večeři nastalo

divadelní soupeření. Hry byly
pěkné a vtipné, je vidět, že děti
mají bujnou fantazii a jsou velice
šikovné. Pak se šlo na kutě, aby
se nabraly síly na další soutěže.
Druhý den dopoledne probíhaly sportovní soutěže na hřišti
a odpoledne probíhaly v klubovně znalostní a zručnostní soutěže.
Děti i dospělí se dobře bavili
a také se navzájem povzbuzovali.
Večer si s dospěláky připravil
Petr Sivec soutěž „Partička“,

Martin řádně krmil, takže, když
chtěl kritizovat, tak mu majiteka ihned oponovala, že to jídlo
nemůže být špatné, když ho tak
hltá a pořád jí. No, děti se řádně
bavily, až jim tekly slzy z očí.
No, dopadlo to dobře, Horýsek
to vše zvládl a příští partičku
připravuje on, tak se má Peťa
na co těšit a děti také. Po zábavě
se všichni odebrali do hajan.
Ráno po snídani se ještě dohrály soutěže, po obědě jsme roz-

a to hlavně pro pobavení dětí. Závěr soutěže byl postrach restaurací a jídelen z pořadu „Ano šéfe“
p. Zd. Pohlreich, kterého perfektně ztvárnil náš „Horýsek“ spolu
s majitelkou restaurace Bárou
a jeho krmičem Martinem, který
seděl za ním a krmil ho připraveným meníčkem, které se skládalo z různých malých speciálních předkrmů, dále z krabí
polévky, brambory se smaženými
játry s velkou oblohou, pak desert – čokoládový ořechový dort
se šlehačkou a ovocem. Zakončeno
to bylo vše zdravou výživou a pitíčkem „Anglickým čajem“. No moc
kritizovat nemohl, neboť ho krmič

dali diplomy a ceny. Děti se sbalily, chatu jsme uklidili a vydali
jsme se na vláček k domovu.
V Chropyni už na děti netrpělivě
čekali jejich rodiče. Všichni jsme
se vrátili v pořádku a už se těšíme
na podzimní prázdniny, no a kde,
no přece ve Vsetíně.
Děkuji všem instruktorům a vedoucím, kteří se zodpovědně starali o svěřené děti, a pak hlavně
Verunce Žigmundové za skvěle
připravený program.
Letos jsme se také připravovali
na zdobení májky. Na výrobu
růžiček jsme spotřebovali 26 krepových papírů, no kolik si mys-
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líte, že z tohoto množství jsme
vyrobili těch růžiček? Nebudu
vás napínat, celkem 324 kusů
a k tomu ještě zhruba přes 30 fáborků, aby se věnec a májka
pěkně opentlila.
V pondělí 30. dubna se sešli
před zámkem rodiče a prarodiče s dětmi a spolu s Kamínkem
a dalšími přítomnými občany
města májku pěkně nazdobili.
Chropyňským hasičům se májka
podařila bravurně zvednout
a ukotvit. Sluníčko krásně svítilo
a květy májky s fáborky se zatřepotaly v jeho paprscích. Pak
se všichni přesunuli na sokolský stadion, kde nám pěkně
koncertovali žáci SZUŠ p. Iva
Novotného. Na hřišti už byla
připravena hranice, které vévodila ošklivá čarodějnice, kolem
které pobíhaly různé malé, ale
i velké čarodějky spolu s dětmi,
pro které jsme tam připravili
soutěže, a za každou soutěž
dostali všichni sladkou odměnu.
Když se děti vyřádily, tak hasiči
zapálili hranici s čarodějnicí a následně bylo vyhlášení nejlepších
a nejkrásnějších čarodějnic, ale
i čarodějů, mezi mini byly i dvě
velmi půvabné a zkušené čarodějnice, které jsme odměnili „lahvinkami“ (znáte dobře z televizní
reklamy). Také ze sousedních Kyselovic k nám zavítaly dvě půvabné
čarodějnice a že byly kočky, tak
dostaly na památku kočky. Nebojte se, nebyly živé, jen magnetické.
Ceny byly rozdány a čarodějnice
se pomalu odebíraly do svých
domovů, odpočívat a nabrat sílu
na další pálení v příštím roce. Tak
za rok opět nashledanou.
Za turistický oddíl Kamínek
Hana Paňáková
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KoTě, o. p. s., otevřelo mateřské centrum
Nezisková organizace KoTě,
o. p. s., otevřela v březnu mateřské centrum s hernou pro děti
do 4 let věku, které je otevřeno
každé pondělí od 9:00 do 11:00
hodin. Na otevření MC se přišli
podívat paní starostka Ing. Sigmundová a pan místostarosta
Mgr. Bajgar.
Děti nejvíce upoutala skluzavka a vak, do kterého s radostí
skákaly. Vstupné je 30 Kč.
Každý čtvrtek od 10:00
do 11:30 hod si s fyzioterapeutkou Klárou Šeděnkovou děti
od 1 do 4 let zacvičí na míčích

a overballech. Toto cvičení je zaměřeno na psychomotorický
vývoj vašeho děťátka. Při cvičení
se maminky a jejich děti učí písničky a říkanky. Vstupné je 30 Kč.
Pokud vás herna a cvičení
zaujmou, můžete v 10:00 přijít
nebo se přihlásit na e-mail: kaja.
sedenkova@seznam.cz.
Ve čtvrtek od 17:00 do 18:00
si zacvičí těhotné a ženy speciální
Stabilizačně-Mobilizační cvičení
zaměřené na posturální svalstvo,
hluboký stabilizační systém a dno
pánevní. Je prevencí vzniku
onemocnění páteře a celého po-

reklama

hybového aparátu. Je škoda,
že toto cvičení nevyužívají ženy
v preklimakteriu a klimakteriu,
pro které je toto cvičení velmi
vhodné. O cvičení je velký zájem,
a proto doporučujeme se předem
přihlásit na emailu vedoucí kurzu
kaja.sedenkova@seznam.cz. Při
velkém zájmu budeme cvičit již
v 16:00.
Toto cvičení napravuje problémy s páteří, pohybovým aparátem
a zpevňuje dno pánevní. Cvičí
se se speciální cvičební pomůckou. Více o tomto cvičení najdete
na www.smsystem.cz. Toto rehabilitační cvičení bude doplněno
cvičením na gymnastických míčích
a speciálními cviky na dno pánevní. Vstupné je 50 Kč.
Na fotografiích jsou kurzy za-

chyceny. Přijděte se svými dětmi
mezi nás.
Najdete nás na náměstí Svobody (bývalá obecná škola) v přízemí. Vchod je v odpoledních hodinách ze dvora malou brankou.
Dopoledne pro mateřské centrum
je vchod hlavními dveřmi.
Na vaše návštěvy se těší kolektiv KoTě, o. p. s.
Věra Hýbnerová

Zde mohla
být vaše

reklama
Více informací na
tel.: 573 500 746
nebo na
www.muchropyne.cz
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I v gastronomii má naše město výborné zastoupení
V letošním druhém čísle Zpravodaje jste
si jistě všimli pozvánky na soutěž GASTRO
KROMĚŘÍŽ Tescoma Cup 2012, která se konala v prostorách Střední školy hotelové a služeb
Kroměříž ve dnech 29. a 30. března 2012. Této
soutěže se zúčastnil i Jiří Flora z Chropyně.
„Jsem členem národního juniorského týmu
pro AKC Severní Morava a Slezsko,“ uvedl
Jiří. „Před touto soutěží jsem se již zúčastnil
mezinárodní soutěže GASTRO HRADEC KRÁLOVÉ 2010, kde jsem získal bronzovou medaili,
a soutěže OLIMA CUP OLOMOUC 2011,
kde jsem se stal celkovým vítězem.“
Soutěžící byli rozděleni na dvě kategorie,
a to na juniory, kteří soutěžili 29. března,
a seniory, kteří se utkali 30. března. Celkově
se soutěže zúčastnilo 20 juniorů a 18 seniorů
z celé ČR. Mezi juniory soutěžili dokonce dva
Poláci. „Soutěžil jsem v seniorské kategorii,
byť věkově do ní nepatřím,“ okomentoval Jiří
své zařazení. „Juniorská kategorie byla plně
obsazená, navíc jsem v soutěži figuroval jako
domácí soutěžící,“ dodal.
Soutěžní zadání bylo zdánlivě jednoduché: z vepřové panenky připravit hlavní jídlo
v časovém limitu 50 minut. Jiří se svým jídlem
„vepřová panenka v kabátku z velikonočního jehněte, plněná jarní kopřivou, rizoto
z medvědího česneku se zastřeným vejcem“

zabodoval, probojoval se do zlatého pásma
a celkově obsadil 4. místo. Mimo toto umístění
ještě získal Cenu Tescomy.
Soutěž se konala pod záštitou hejtmana
Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka,
starostky Kroměříže Mgr. Daniely Hebnarové
a prezidenta AKC ČR Bc. Miroslava Kubce.
Finančně na tuto akci přispělo také město
Chropyně.
Redakce
reklama

Nově otevřeno KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské, dětské
Hana Baštincová,
Petra Solařová, Šárka Dostálová
v provozu od 2. května

tel.: 603 916 292

náměstí Svobody 55,
Chropyně
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Výborné výsledky chropyňských gymnastek
Velikonoční závod v Hulíně
Sedm chropyňských gymnastek se zúčastnilo tradičního Velikonočního závodu v Hulíně. Veronika Opelíková v nejmladší kategorii (2006
a mladší) zvítězila s téměř dvoubodovým rozdílem. V této kategorii
úplně poprvé závodila Lenka Kusáková a získala sedmé místo. Amálie
Koblihová si ve velké konkurenci vybojovala krásné sedmé místo
v kategorii 2004. Další medaili v tomto gymnastickém dvojboji získala
Andrea Rusinová za třetí místo ze sedmadvaceti gymnastek z celé
republiky v kategorii 2003-2002. Do této kategorie, ač téměř o dva
roky mladší, patřila také Denisa Peričová a její osmé místo svědčí o tom,
že je to velmi šikovná gymnastka a že se jí cvičení na kladině a prostných
vydařilo. V kategorii 2001-2000 se Ondřejce Spáčilové příliš nepovedlo
ani jedno nářadí, ale přesto skončila na pěkném osmém místě. Dominika
Křižanová spadla čtyřikrát z kladiny a skončila na třináctém místě.

a v kategorii 2002-2001 měl chropyňský gymnastický oddíl tři zástupkyně – Markétu Horákovou, Andreu Rusinovou a Dominiku Křižanovou,
které získaly čtvrté, osmé a deváté místo.
Černopolní pohár v Brně
Tradiční příjemný závod v brněnské ZŠ Herčíkova se tentokrát konal
pouze pro kategorii Junior I. Naše družstvo se ho zúčastnilo v plném
počtu a díky slušně zacvičené podiové skladbě si udrželo náskok před
dalšími čtyřmi družstvy z Klášterce nad Ohří a domácího Brna a i přes
nepovedenou akrobacii získalo pohár za první místo.

Třebíčský pohár
Obě chropyňská teamgymová družstva se zúčastnila závodu oslabená o stěžejní závodnice, ale děvčata si vedla v závodu velmi dobře
a i přes několik velkých chyb, kterých se nevyvarovali nejen nováčci
v družstvu Junior I, ale i zkušené závodnice v družstvu Junior III, získal
tým mladších chropyňských gymnastek ve velké konkurenci krásné
druhé místo a tým starších místo třetí. Tento závod byl prvním závodem
pro Amálku Koblihovou, Vendulku Mačudovou, Denisku Peričovou
a Runču Koblihovou v družstvu Junior I a pro Áju Vaculíkovou
v družstvu Junior III. Všechny k závodu přistoupily velmi zodpovědně
a ukázaly, že se mohou stát důležitými členkami družstva.
Memoriál M. Bortela v Bučovicích
Za účasti gymnastek z celé Moravy se v Bučovicích konal již
22. ročník Memoriálu Miloše Bortela. Jednalo se o gymnastický trojboj
– přeskok, kladina, prostná. V kategorii 2005 a mladší si chropyňská
Veronika Opelíková vedla velmi dobře na prostných i na přeskoku, ale dva prvky zapomenuté na kladině jí snížily výchozí známku
o dva body a tím ji odsunuly z medailových pozic až na sedmé místo.
Amálie Koblihová v kategorii 2004-2003 skončila na patnáctém místě

Brnkačka v Kopřivnici
Osm chropyňských gymnastek se zúčastnilo tradiční kopřivnické
Brnkačky - gymnastického dvojboje na kladině a prostných. Veronika
Opelíková v nejmladší kategorii (2006 a mladší) zvítězila tentokrát
velmi těsným rozdílem před závodnicí Sokola Brno I. V této kategorii
úplně poprvé závodila Marie Medunová a získala krásné osmnácté místo
z 25 závodnic z celé Moravy. V kategorii 2005-2004 se lépe dařilo
Kateřině Žatecké, která získala osmé místo, než Amálii Koblihové, která
kvůli lehkému zranění z rozcvičení dosáhla jen na devatenáctou příčku
z 27 závodnic. V kategorii 2003-2002 si Andrea Rusinová vybojovala
osmé místo a v kategorii 1999-2000 Zuzana Žatecká čtvrté, Runa
Koblihová sedmé a Dominika Křižanová deváté místo.
MaZa
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Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Chropyně sportovní družstvo mužů
děkuje svým sponzorům za finanční příspěvky na činnost pro rok
2012.
Účast na soutěžích v požárním sportu nám umožnili tito sponzoři a firmy:
Večeřa Jaroslav – autoservis, Konexpo - pí Jurčíková, Energetika Chropyně, Autocont – p. Mika, fa Auttep, Ing. arch. Rybnikář, reality, Optik Janoušek, Chropyňská strojírna, pí Hájková
a fa Semadeni.
Sedlařík Vladislav st.

Memoriál Iva Malého
ve sjezdu Malé Bečvy
V sobotu 21. dubna 2012
pořádal oddíl kanoistiky již
33. ročník memoriálu Iva Malého – závod ve sjezdu Malé Bečvy
z Chropyně do Plešovce. Řeku
bylo nutné před tímto závodem
pořádně vyčistit od stromů, naházených do vody při kácení
lesa. Závod se konal při teplém jarním počasí a pořadatelé
byli připraveni na dobrou účast
na této akci. Zúčastnilo se celkem
42 závodníků včetně malých
dětí, kteří startovali na 20 lodích.
Vodáci přijeli do Chropyně z obcí
Napajedla, Zlín, Rožnov, Záříčí,
Babice a Frýdek-Místek.
V hlavní kategorii C2mix zvítězila posádka Jemelík – Jemelíková

reklama

Turnaj se v uvedeném termínu koná v prostorách Městského koupaliště v Chropyni.
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z Frýdku-Místku, na druhém místě
se umístila posádka z TJ Chropyně – Ivo Zawadski a Anička
Ocknechtová, na třetím místě
závodníci ze Záříčí, a to Vlastimil
Ruman a Michaela Rumanová.
V cíli čekalo na závodníky malé
občerstvení, závěrečné hodnocení pak proběhlo v Chropyni
na rybářské chatě. Všichni závodníci obdrželi diplomy a věcné ceny.
Celá tato akce byla finančně podporována městem Chropyně, oddíl
obdržel příspěvek ve výši 1.500 Kč.
Poděkování dále patří také sponzorům, kteří věnovali věcné ceny,
takže byl oceněn každý závodník.
za oddíl kanoistiky
Marie Králová
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Úspěchy mladých stolních tenistů
V lednu letošního roku se konal turnaj nejmladšího žactva
v Hluku. Celkem se zúčastnilo 57 hráčů, což je ze 4 turnajů
největší počet hráčů. Náš oddíl reprezentoval Radim Konečný.
Do své skupiny, ve které měl spoluhráče (Koudelík Lukáš
- KST Zlín, Jílek Jan - Sokol Hradec Králové a Pleskač Jan TJ Agrotec Hustopeče, tito všichni reprezentovali kluby hrající
ligovou soutěž), byl nasazený jako dvanáctý hráč. Radimovi
se ve skupině velmi dařilo, postoupil z prvního místa, Konečný
- Pleskač 3:1, Konečný - Koudelík 3:0, Konečný - Jílek 3:1.
Postupující ze skupin posléze hráli systémem K.O. Radim
v prvním zápase narazil na Adamczyka z Dětmarovic, s nímž
vyhrál 3:1 a tímto se dostal mezi 9-16.
O postup mezi 5.-8. hráče bojoval s Vaculíkem z MS Brno.
Ráďa s ním sice na poslední bodovačce prohrál 3:1, ale tentokrát
po urputném zápasu vyhrál 3:2, čímž si zajistil tento postup.
O postup mezi 3-4 měl zatím nejlepšího hráče, který vede
žebříček, Matěj Siwiec z Karviné. Tento vypjatý zápas Ráďa
sice prohrál 3:1, ale ukázal, že může potrápit i nejlepšího hráče
republikového žebříčku. Po tomto turnaji Ráďa skončil zatím
na nejlepším umístění 5-8 hráčů z celé České republiky a překonal svého bratra Lukáše, který dosáhl v této kategorii nejlepšího
úspěchu postup mezi 9-16 hráčů.
Ve čtyřhře s Peťou Olejníkem skončili na 3. místě a poprvé
si odváželi kluci bronzové medaile z republikového turnaje. Tímto výkonem si zajistil celkově 12. místo v republice. Doufáme,
že zápal a forma vydrží i na příští rok, protože ročníky 2001
odejdou do vyšší kategorie a v ročníku 2002 je zatím Ráďa
na krásném 4. místě, proto doufáme, že by se mohl příští rok umisťovat na stupních vítězů nejvyšší soutěže stolního tenisu mládeže.

Ve stejný den reprezentoval náš oddíl Lukáš Konečný
v kategorii starších žáků ve Vracově u Hodonína, kde hrálo
93 hráčů. Čím vyšší kategorie, tím daleko těžší je dobré umístění, protože nemůžeme konkurovat střediskům mládeže, kde
jsou každodenní dvoufázové tréninky pod vedením zkušených
trenérů a kluci mají možnost tréninků s ligovými hráči.
Lukáš musel vyhrát 2 zápasy, aby se kvalifikoval do základní
skupiny. V prvním zápase porazil 3:0 Dominika Kotka z oddílu
SK Frýdlant a po chvíli opět hladce vyhrál 3:0 nad Michalem
Rubešem ze Sokola Chrudim.
Do základní skupiny s ním byli nalosováni hráči:
Vítovec Martin - SK Kotlářka Praha, Martinko Jiří - Mittal
Ostrava a Sloup Martin - TJ Krupka. Los nevypadal moc dobře,
protože dva hráči jsou ze středisek, kde se hraje nejvyšší soutěž
mužů Extra liga. První zápas Lukáš nastoupil na Jiřího Martinka
a prohrál 3:0, další zápas s Martinem Vítovcem dopadl podobně, prohrál 3:1. Na poslední zápas zmobilizoval všechny síly
a porazil Martina Sloupa 3:0. Luky skončil na 3. místě ve skupině
a celkově na krásném 17-24 místě.
Luky je momentálně na 26. místě, ale stejně jako jeho bratr
tuto soutěž bude hrát i příští rok a v ročníku 1998 je na krásném
10. místě v republikovém žebříčku.
Oběma klukům gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci našeho oddílu.
Oddíl stolního tenisu

Stolní tenisté Chropyně „A“ postoupili do divize!
Hráči Áčka začali novou sezónu s obměněným kádrem. Místo Radka Krutila, který
přestoupil do Bystřice pod Hostýnem, dostal
šanci Lukáš Konečný a po roce se z Hulína
vrátil Filip Král.
První zápas se ukázal jako klíčový, neboť
kluci trochu podcenili přípravu a s velkými
obtížemi dokázali porazit 10:8 nováčka
z Ondratic. Velkou míru na této vydřené
výhře měl Filip Král a Petr Topič, kteří oba
zaznamenali celkem 8 bodů. Další kola šla
podle plánů a vše vyznělo ve prospěch hráčů Chropyně. Pak přišel boj o čelo tabulky
a také o to, kdo přezimuje na prvním místě,
bude to Krnov nebo Chropyně? Nakonec
souboj o první flek kluci fantasticky vyhráli

10:3 a nebylo moc ani co počítat!! Celý
tým v tomto zápase bojoval a všichni hráči
se zaslouženě podíleli na výhře. Podzim tedy
vyšel znamenitě! Za povšimnutí stojí také
zápas doma s Postřelmovem, který se s trochou potíži vyhrál 10:7. Na zimu Chropyně
„A“ skončila na 1. místě s náskokem 2 bodů.
Na jaře kluci opět zavítali do Ondratic,
kde byl scénář podobný jako u nás. Naštěstí
jsme Ondratice dokázali opět porazit 10:8,
zde tentokrát velice důležitě pomohl Lukáš
Konečný svými body. Další zápasy plynuly ve
prospěch Chropyně. Když jsme pak zavítali
do Krnova, kde nás čekal souboj o první místo, vše se schylovalo k veliké bitvě! Souboj
o první místo a částečně postup do divize.

- 22 -

Chropyni by stačila i prohra 4:10, ale kluci
stejně jako na podzim vyhráli 10:3. Svými
body nejvíce pomohl Zdeněk Schovanec,
i vyhraná čtyřhra Král Filip - Konečný Lukáš.
Další zápasy mnoho překvapení nepřinesly.
Ovšem hráči se velice zapotili na stolech Postřelmova, kde se opravdu nadřeli a vyhráli
10:6, protože Zdeněk Schovanec a Lukáš
Konečný ten den nezahráli opravdu podle
svých možností.
Celou sezónu odehráli v obvyklém tempu a stále vedli. Nejvíce se trápili v zápase
s Ondraticemi. Ztrátu bodu kluci doháněli
jen s Jeseníkem, kdy prohrávali 0:3, ale
prokázali svou převahu na stolech a vyhráli
pokračování na str. 23

4/2012
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Stolní tenisté Chropyně „A“ postoupili do divize!
dokončení ze str. 22
celkově 10:3. Průměrně v každém utkání ztratili 3 zápasy. Žebříček úspěšnosti
jednotlivých hráčů jednoznačně vyhrál
100% Filip Král, Zdeněk Schovanec s 80 %
je na 5. místě, Petr Topič na 8. místě
se 77 % a teprve čtrnáctiletý benjamínek
družstva „A“ Lukáš Konečný (průměrný věk
hráčů KP1 je 40 le t) se svými 56 % skončil
na 24. místě, z celkového počtu 84 hráčů
to jsou velice pěkná umístění.
Stolní tenisté Chropyně „A“ děkují všem,
kteří se přišli podívat a zafandit! Další rok
v divizi bude velice náročný, protože žádná
výraznější posila pro Áčko není. I tak kluci
budou chtít tuto soutěž udržet a díky tomu,
že ze soutěže bude padat jedno mužstvo
z dvanácti, by se kluci mohli pohybovat
kolem 8.místa.
Oddíl stolního tenisu

Fotbalová přípravka FK Chropyně hodnotí zimní přípravu a připravuje se na mistrovské zápasy
Chladné listopadové počasí
přesunulo tréninky do sportovní
haly. Trénovalo se 2 x týdně,
a to v sokolovně a v tělocvičně
ZŠ. Během zimní přípravy se naši
chlapci zúčastnili osmi halových
turnajů. Turnaje byly rozděleny
do věkových kategorií a největší radost nám udělala mladší
přípravka ročníku 2003 a 2004,
která získala 3 první a jedno druhé a třetí místo. Nejvíce se dařilo
na turnajích v Holešově, odkud
jsme přivezli 3 zlaté medaile.
Naopak určité zklamání zažila
mladší přípravka v Žeravicích,
kde jsme na stupně vítězů nedosáhli, a tím vytýčený cíl, což byl
zisk medaile, nesplnili. Útěchou
může být, že až do posledního
zápasu jsme o tu placku bojovali,

ale potřebná štěstěna se od nás
odvrátila.
Starší přípravka se zúčastnila
dvoudenního turnaje s mezinárodní účastí Nehoda cup pro ročník 2001 v Bystřici pod Hostýnem.
Bohužel v našem týmu byl pouze
jeden hráč ročníku 2001, a proto
jsme skončili na posledním místě.
I přes značný věkový handicap
sehráli chlapci řadu dobrých utkání a těsná porážka 1:0 od Sparty
Praha je příslibem do dalších let,
kdy věkové rozdíly zmizí.
S prvními jarními dny chlapci
vyměnili sálovky za kopačky a vyběhli na umělé hřiště. Pod vedením trenérů Václava Krče a Petra Dočkala učí se fotbalovým
dovednostem, ale také získávají fyzickou zdatnost a vytrva-

lost. Tréninky probíhají 3x týdně
a to v pondělí, středu a pátek vždy
od 16 hodin. Protože fotbalová
přípravka získala i třetího trenéra,
vytvořila se tzv. předpřípravka
a svým nejmladším svěřencům
předává své bohaté fotbalové
zkušenosti pan Jiří Buksa. Předpřípravka trénuje v úterý a v pátek
od 15.30 hod. Vyvrcholením tréninkové přípravy jsou mistrovské
zápasy v rámci krajské soutěže.
Fotbalová přípravka FK Chropyně ráda uvítá ve svých řadách
nové chlapce, ale i děvčata, kteří
mají zájem věnovat se tomuto
světově nejrozšířenějšímu sportu.
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Přijít můžete kdykoli na stadion
FK Chropyně a zkusit si jen zahrát.
• pokud jste narozeni v letech
2001, 2002, 2003, 2004 přijďte v pondělí, středu a pátek
v 16:00
• pokud jste narozeni v letech
2005,2006 přijďte v úterý
a pátek v 15:30
Další informace jsou k dispozici
na e-mailu pripravkachropyne
@seznam.cz nebo na telefonu
737 288 723,
http://www.pripravkachropyne.
tode.cz
LZ
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Klub českých turistů
Zveme rodiče s dětmi, sportovní oddíly, třídní kolektivy a organizace
pracující s dětmi především na námi pořádanou akci:
25. května

30. ročník Pohádkového pochodu „Za králem
Ječmínkem“
start: u zámku od 17:00 do 17:30; cíl: areál kynologického klubu (táborák do 22:00); na trase Vás uvítají
pohádkové bytosti, v cíli obdrží účastníci perníkové
medaile a drobné dárky

26. května

Putování za loštickým tvarůžkem
pěší: 8, 15, 25, 35, 50 km; start: Loštice, fotbalové
hřiště od 7:00; cíl: tamtéž do 18:00; info: Ing. Jiří Kuba,
tel.: 736 785 365. KČT Chropyně nezajišťuje na pochod
autobus.
Zdrávi došli!

Jar. Pospíšilová

Badmintonová sezóna
starších žaček

KČT Chropyně pořádá ve dnech 13. až 16. září 2012
zájezd na Šumavu. Ubytování v chatě KČT Prášily. Předpokládaná
cena 2.200 Kč (3 dny ubytování, polopenze, doprava). Přihlášky
do 31. května včetně platby.
Předběžný program:
13. září – odjezd v 6:00, příjezd k chatě kolem 13:00, procházka
na Prášilské jezero, případně Poledník.
14. září – Železná Ruda, Špičácké sedlo (odtud možno na Černé
jezero, Alžbětín, Můstek, Hojsova Stráž…)
15. září – Antýgl, Modrava (Horská Kvilda, Březník, Poledník,
Filipova Huť…)
16. září – Český Krumlov, návrat domů
Časy a program včetně rozpisu tras bude upřesněn a dodán před
odjezdem, možnost individuálních tras dle domluvy na místě.
Přihlášky u paní Svatavy Horákové, tel.: 724 934 402,
e-mail: horakova@fg-forte.cz, nebo u paní Jaroslavy Pospíšilové,
tel.: 737 937 978

Vzduchovková liga skončila

Můžeme s hrdostí říci, že naše letošní sezóna byla velice vydařená.
Konečně se nám ty tvrdé a namáhavé tréninky plné dřiny a píle vyplatily
a my si mohli zahrát pořádné turnaje, které většinou probíhaly v okolí
Brna. Nejvíce se dařilo naší nejzkušenější hráčce Vendule Domanské, která
na turnaji v Břeclavi vybojovala postup do republikového turnaje v Praze.
Vyvrcholením sezóny se stal krajský přebor v Ivančicích, na který se sjely
badmintonové špičky z jihomoravského kraje v této kategorii. I v této velké
konkurenci jsme se dokázali prosadit. Vendula Domanská získala pro chropyňský oddíl titul krajské přebornice ve smíšené čtyřhře. Kromě Venduly
se turnajů pravidelně účastnily hráčky Anna Bláhová a Tereza Zikosová. Přesto,
že to byla jejich první turnajová sezóna, vedlo se jim velmi dobře a odvezli
si z těchto turnajů cenné body do národního žebříčku. Doufáme, že to nejsou
naše poslední úspěchy a my budeme i nadále hrdě reprezentovat chropyňský
badminton. Na závěr bych chtěla poděkovat našim trenérům Yvoně Domanské
a Karlu Brožíkovi, bez kterých bychom takových úspěchů nedosáhli.
Anna Bláhová

Tak jak je tomu každý rok,
tak přes zimní období sportovní
střelci střílí ze vzduchovek v krytých halách a vnitřních střelnicích. Chropyňská střelnice
je toho rázným příkladem, kromě
pravidelných tréninků se zde
uskutečnila i vzduchovková liga,
která se skládala z pěti závodů
a závěrečného finále.
Závod se rozdělil do tří kategorií: puška vstoje, pistol a puška
vleže do 14 let. Střílí se dle pravidel ISSF na vzdálenost 10 metrů,
a to 60 ran dospělí a 30 ran děti.
Těchto závodů se účastní střelci
z širokého okolí, jako je Kroměříž,
Přerov, Rokytnice atd. V kategorii
vzduchová puška vestoje vyhrál
zaslouženě domácí účastník Martin
Střecha před Petrem Pochylým
a třetím Kubou Miškem, taktéž
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oba z domácího klubu. V pistoli
byl znám favorit této kategorie
a po zásluze vyhrál Karel Anděl
z Rokytnice před druhým Zbyňkem Chalupou z domácího klubu
a třetím Pavlem Tiefenbachem
také z Rokytnice. Vzduchovou
pušku vleže vyhrála Karolína Armová před druhým Lukášem Kopečným a třetím Matějem Horsákem, všichni tři z domácího klubu.
S příchodem teplého počasí
se střelci přesouvají ven a trénují
střelbu na 50 metrů. Na naší
vzduchovkové střelnici budou
pravidelně probíhat tréninky každé úterý od 16:00 do 19:00. Kdo
by měl zájem o sportovní střelbu,
ať se za námi přijde podívat nebo
kontaktuje pana Střechu na tel.:
775 716 757.
Martin Střecha
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V měsíci březnu se do Chropyně přistěhovalo 8 osob, 9 občanů se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 5 osob, narodily
se 4 děti a zemřel 1 občan.
V měsíci dubnu se do Chropyně přistěhovalo 16 osob, 11 občanů se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovala se 1 osoba, narodilo
se 8 dětí a zemřeli 2 občané.

BLAHOPŘÁNÍ

CHROPYNĚ

Společenská kronika

MANŽELSTVÍ

BLAHOPŘÁNÍ

Karel Čáp, Kroměříž a Renáta Janíčková, Kroměříž

Dne 26. května 2012 oslaví své 60. narozeniny pan
Josef Vojtěch.
Přejeme hodně zdraví, štěstí, vždy prima náladu
a domácí pohodu. To přeje manželka Milada,
synové Marian a Pepa s manželkou Martinou
a vnouček Matyášek.

Jenom jednu matičku máš v světě širém,
musíš si ju považovat, dokáď žije…
Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody
k 70. narozeninám, které dne 29. května 2012
oslaví paní
Květoslava Dolníčková,
přeje rodina.

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNÁME

Ing. Františku Sedláčkovi,
neboť dne 24. dubna 2012 absolvoval 50. odběr krve.

Věk není to, v čem poznává se stáří,
když oči věčným mládím září.
A když se srdce umí pousmát,
tak ten věk není vůbec znát.
Dne 19. května 2012 slaví svých krásných
70. let naše maminka, babička a prababička paní
Veronika Nagyová.
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let přejí děti Libor, Jana a Vlasta s manžely, vnoučata Martin
a Ivete s přítelem a pravnouček Rostíček.

VZPOMÍNÁME

BLAHOPŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Město Chropyně vyjadřuje své poděkování

Dne 26. dubna 2012 by se dožil 80 let rodák
a dlouholetý občan města Chropyně pan
Antonín Zavřel.
Dne 31. května 2012 uplyne 1 smutný rok, kdy
nás navždy opustil. Stále vzpomínají syn Tomáš
s rodinou z Mohelnice.

Dne 30. dubna 2012 jsme vzpomenuli
3. smutné výročí úmrtí paní
Marie Novotné.
Stále vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Dne 3. května 2012 jsme vzpomenuli
15. smutné výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana

Ať radost ve Tvém životě převáží chvíle teskné,
ať slza se na Tvé tváři nikdy nezaleskne.
Dne 22. května 2012 oslaví 70. narozeniny
paní

Aloise Kunčara
a dne 28. května 2012 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí jeho syna pana

Josefka Plšková.
Vše nejlepší a hodně zdraví přeje manžel s rodinou a rodiny, které se snaží ulehčit jí v těžké
nemoci.

Františka Kunčara.

Dne 25. května 2012 proběhne společná oslava 60. narozenin, kterých se v tomto
roce dožívají moji rodiče
Eliška a Vladimír
Blažkovi.
Hodně zdraví a spoustu dalších
pohodových let přejí s láskou dcera Martina s manželem a vnoučata
Peťa, Terezka a Kája.

VZPOMÍNÁME

BLAHOPŘÁNÍ

Vzpomíná rodina.
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Město Chropyně společně s akademickým malířem, grafikem a medailérem
Karlem Zemanem pro vás připravilo
při příležitosti 750. výročí první zmínky o Chropyni pamětní medaile.
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.

VZPOMÍNÁME

Společenská kronika
Když nic Ti nemůžeme dát,
jen svíci rozsvítit,
kytičku položit a vzpomínat.

Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích
je stále stejně hluboká…
Dne 27. května 2012 vzpomeneme 10. výročí úmrtí naší maminky paní

Dne 5. května 2012 jsme vzpomenuli
7. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka pana

Anny Hodisové
a zároveň si dne 30. května 2012 připomeneme
37. výročí úmrtí našeho tatínka pana

Františka Sedláčka.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Růženy Langrové.
S láskou a úctou vzpomíná manžel a dcery
a synové s rodinami.

Nechtěl jsem odejít, tak moc jsem chtěl být s Vámi,
jak zlomený jsem pad a nestačil už zavolat.
Dne 14. května 2012 jsme vzpomenuli
3. smutné výročí odchodu našeho syna
Ing. Jana Polišenského.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkují
rodiče, sourozenci, Honzík a Anička.

Odešel jsem dříve, než jsem chtěl,
osud života mě předešel.
Kdyby to bylo možné, vrátil bych se zpět,
aby váš život nebyl tak smutný, jako teď.
Dne 15. května 2012 uplynul první smutný
rok od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Petr Pavlík.

VZPOMÍNÁME

Dne 8. května 2012 uplynul 1 rok od úmrtí
mé manželky, naší maminky a babičky paní

VZPOMÍNÁME

Osud Ti z tváří růže vzal a z očí jiskry zář.
Však v srdcích nám Tě zanechal, dál s námi zůstáváš.

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNÁME

Karla Hodise.

Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal,
nám jen vzpomínky zanechal.
Dne 29. května 2012 by se dožila 55 let
naše dcera paní
Jana Vítková, roz. Jandová.
Dne 24. července 2012 pak uplyne 10 let
od jejího náhlého úmrtí. Stále vzpomínají rodiče
Jandovi, synové Tomáš a Michal a bratři Miroslav a Vladimír s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Když na Tebe vzpomínáme, stále slzy v očích máme.
Vzpomínka je jako živá, snad se na nás z nebe díváš.
Dne 29. května 2012 tomu budou 2 roky,
co nás navždy opustil náš tatínek, dědeček
a pradědeček pan
Vladimír Navrátil.
Dne 5. června by oslavil 92. narozeniny. S láskou a úctou stále vzpomínají dcery s rodinami. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.

Odešels všem, kteří Tě rádi měli,
aniž by Tvoje rty sbohem zašeptaly.

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

Dne 16. května 2012 by se 69 let dožil pan
František Ondrušek.
Vzpomínají manželka a synové Rostislav a Zdeněk
s rodinami.

INFO

VZPOMÍNÁME

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
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Pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit
Vaši vzpomínku či blahopřání.

4/2012

Zpravodaj města Chropyně

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
14. dubna přivítány tyto děti:

– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

Vrábelová Veronika

Trávníčková Laura

nar. 26.12.2011

nar. 25.1.2012

nar. 17.01.2012

Mentlík Jan

Kuchaříková Kateřina nar. 07.02.2012

Nádbělová Šárka

nar. 19.01.2012

Kopečný Daniel

nar. 02.03.2012

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně čísla 5/2012 je 31. května
(číslo vyjde 15. června) a uzávěrka čísla 6/2012 je 28. června (číslo
vyjde 13. července).
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732.
Registrační číslo: MK ČR E 12039.
Redakce: Ing. Jiří Rosecký, Mgr. Milan Bajgar.
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná.
Jazyková úprava: Mgr. Jana Buksová.
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: T. Rozkošný, J. Dvořák, archiv Zpravodaje, archivy organizací,

foto zdroj internet.

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatná distribuce.
V
Uzávěrka tohoto čísla: 3. května 2012.
Uzávěrka příštího čísla: 31. května 2012 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.
O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.
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Přehled pořadů v Chropyni a okolí
Chropyně
25. 5. - 27. 5.

Hulín
19.5.

Předprodej vstupenek od 02.05. v pokladně Domu
kultury i kina Nadsklepí.
Kde: Arcibiskupský zámek – předsálí Sněmovního sálu, 19:00

Chropyňské hrátky a kácení máje
Kde: areál zámeckého parku

První bleší trh a dětský bazárek
Máte doma, ve sklepě, v garáži, na chatě nepotřebné věci? Máte nepotřebné oblečení, hračky,
sportovní potřeby po svých ratolestech? Máte
ideální příležitost je prodat, koupit nebo vyměnit.
Cena prodejního místa 30 Kč.
Kde: Prodejní haly kulturního klubu Hulín,
09:00 až 12:00

Hulín
26.5.

Kácení mája
S kácením se začne v 15:00 hodin na náměstí Míru.
Posezení s hudbou a tancem je zajištěno na zahrádce
kulturního klubu. Za nepříznivého počasí se akce
bude konat v sále kulturního klubu.
Kde: náměstí Míru, 15:00

Kojetín
28.5. - 31.7.

Hračky
Výstava nejen pro děti. Otevřeno: po - pá 9 - 11
a 12 - 17 hodin, soboty a neděle po telefonické
dohodě na telefonním čísle 774 001 403.
Kde: Galerie VIC Kojetín

Kojetín
1.6.

Vítání léta
Pro děti k jejich svátku. Program: dechový orchestr
ZUŠ Kojetín, MŠ, Lucky While, Mažoretky Kojetín,
hry a soutěže.
Kde: VIC Kojetín, 17:00

Kojetín
16.6.

Sjíždění řeky Moravy
Vodácký výlet na lodích pro rodiče a děti. Program:
Jízda na lodích od Bolelouce do Kojetína (počet
míst omezen). Na loděnici zpívání u táboráku,
opékání špekáčků, hra a soutěže pro děti. Informace
a přihlášky: MěKS Kojetín – Sokolovna, VIC Kojetín, telefon: 774 001 405, 774 001 403.
Kde: Loděnice Kojetín, 10:00

Kroměříž
15.6.

Swingové večery s tancem
Swingový koktejl v podání J+J Band a hostů.
Kde: Restaurace Radniční sklípek, 20:00
- 23:00

Kroměříž
24.5.

Májový koncert
Tradiční májový koncert pořádá Art Collegium
2002. Účinkují: Irena Troupová – zpěv, Petr Pomkla
– flétna, Lucie Fišerová – cembalo, Dalibor Pimek
– violoncello. Program: G. I. Handel, J. S. Bach,
A. Vivaldi, W. A. Mozart, J. Čart. Vstupné 100 Kč.

Kroměříž
26.5.

Den dětí a města Kroměříže
Kroměřížské letiště, okolí vodní plochy Bagráku
(v případě nepříznivého počasí Dům kultury Kroměříž) spousta zábavy a soutěží
Kde: Dům kultury Kroměříž, 14:30

Kroměříž
8.6. - 9.6.

Středověká slavnost a jarmark lidových řemesel
Dvoudenní jarmark lidových řemesel je součástí
zápisu města Kroměříž na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zúčastní
se ho desítky řemeslníků z Čech, Moravy i Slovenska, aby zde předvedly svou zručnost v různých
tradičních lidových řemeslech. Řemeslné stánky
doplňují stánky s občerstvením.
Kde: Velké náměstí Kroměříž, 08:00 – 18:00

Kroměříž
15.6.

Swingové večery s tancem
Swing koktejl v podání J+J Band a hostů.
Kde: Restaurace Radniční sklípek, 20:00
- 23:00

Holešov
26.5.

Screamers travesti show
Kabaretní vystoupení známé travesti skupiny,
která slaví 15 let existence.
Kde: Kino Svět Holešov, 19:30

Přerov
23.5.

Spirituál kvintet
Koncert legendární folkové skupiny.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov
15.6. - 16.6.

Folklorní festival V zámku a podzámčí 2012
6. ročník folklorního festivalu představí folklorní
soubory z různých koutů ČR. Přestaví se také řada
dětských souborů, pro děti je připravena výtvarná
soutěž Jak se dělá láska, pěvecká soutěž O zámecký
klíč a vzdělávací program a soutěže.
Kde: Horní náměstí Přerov
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