
IX. etapa 
regenerace sídliště
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Vážení spoluobčané,
jistě neuniklo nikomu z Vás, kteří 

jste se pohybovali v uplynulém měsíci 
v okolí Alberta a na rozhraní ulic Moravská 
a J. Fučíka, že právě tam probíhala již 
IX. etapa regenerace sídliště. 

Našim záměrem bylo vybudovat více 
parkovacích míst, zlepšit stav chodníků 
a především vyřešit špatnou dopravní situ-
aci, na kterou jste velmi často poukazovali. 
Dále bylo naším cílem celý prostor kolem 

obchodů koncipovat jako bezbariérový 
a zlepšit osvětlení díky novému rozvržení 
sloupů. Dětem, které čekají na nakupující 
rodiče, jsme se snažili zkrátit čas vybudová-
ním nového hřiště u obchodu, kde si budou 
moci hrát. 

V neposlední řadě jsme mysleli na vý-
sadbu nové zeleně, která nahradí tu, která 
musela být bohužel vykácena. Nezapomněli 
jsme ani na domácí mazlíčky. Pro psy, kteří 

pokračování na str. 2
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IX. etapa regenerace sídliště

Do krajského zastupitelstva můžeme volit i na voličský průkaz

bývali často přivazováni ke stojanům nebo 
pobíhali kolem prodejny, bylo zřízeno úvaziště. 

Městu Chropyně se opět podařilo získat 
dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, 

dokončení ze str. 1

Jestliže jste dříve v době 
voleb do krajského zastupitel-
stva byli mimo volební okrsek, 
v jehož stálém seznamu jste byli 
zapsáni, a chtěli jste se voleb 
zúčastnit, měli jste smůlu. Na zá-
kladě novely zákona o volbách 
do krajských zastupitelstev však 
byla zavedena možnost hlasovat 
ve volbách do zastupitelstev 
krajů na voličský průkaz. 

Voličský průkaz opravňuje 
k zápisu do výpisu ze stálého 
seznamu voličů ve dnech vo-
leb ve volebním okrsku spa-
dajícím do územního obvodu 
kraje, kde jsou volby vyhlášeny 
a v jehož územním obvodu je vo-
lič přihlášen k trvalému pobytu. 
V našem případě to znamená, 
že pokud vám bude vydán volič-
ský průkaz, můžete volit pouze 
na území Zlínského kraje. Nikoli 
např. v Přerově nebo Liberci. 
Při ztrátě nebo odcizení voličské-
ho průkazu nelze vydat duplikát.

O vydání voličského prů-
kazu můžete požádat již dnes, 
a to žádostí v listinné podobě 
(poštou) opatřenou úředně 
ověřeným podpisem voliče, 
žádostí v elektronické podobě 
podepsané uznávaným elektro-
nickým podpisem voliče nebo 
žádostí v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové 
schránky. Pro žádost není žád-
ný předepsaný formulář. Žá-
dost musí být Městskému úřadu 
v Chropyni (pro občany Chro-
pyně a Plešovce) doručena nej-
později 7 dnů přede dnem voleb, 
tj. do 5. října 2012. 

U listinného podání je úřed-
ně ověřený podpis vyžado-
ván proto, aby byl volič, který 
o vydání voličského průkazu 
žádá, chráněn před zneužitím 
tohoto institutu. Při ověření 
podpisu lze využít osvobození 
od správního poplatku, protože 
podle § 8 odst. 2 písm. f) záko-

a to ve výši 2.957.000 Kč. Z vlastních 
zdrojů město financovalo tuto akci částkou 
1.268.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že k  projektu pro-
běhlo několik veřejných projednání a nikdo 

z občanů neměl zásadní připomínky, dou-
fám, že celý nově zrekonstruovaný prostor 
bude sloužit ke spokojenosti všech.

Mgr. Milan Bajgar, místostarosta

na o správních poplatcích jsou 
od poplatků osvobozeny úkony 
pro účely využití volebního práva.

Žádost může být podána 
i osobně. V tomto případě ne-
vyžadujeme písemnou žádost, 
protože po prokázání totožnosti 
voliče sepíše úředník, který 
osobní žádost přijímá, úřední zá-
znam, ve kterém uvede veškeré 
potřebné údaje. Tímto způsobem 

lze o vydání voličského průkazu 
požádat až do okamžiku uzavření 
stálého seznamu, tj. do 10. říj-
na 2012 do 16:00. Osobně 
je možno žádost podat na úseku 
matriky a evidence obyvatel 
u paní Dagmar Zapletalové, 
dveře č. 005, nebo u vedoucího 
odboru vnitřních věcí Ing. Jiřího 
Roseckého, dveře č. 112.

JiRo

VOLBY
2012

Upozorňujeme občany, 
že zveřejnění  soukromé inzerce 
je zpoplatněno částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

Prodám
 nebo (pronajmu) garáž u železniční vlečky. Ihned volná. Tel.: 

737 419 503.

Soukromá inzerce
reklama
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31.8.2012
21:00  Letní kino

1.9.2012 
15:00  Přehlídka svatebních šatů – Salon Juliana

19:00 - 02:00  Hodová zábava – skupina MOTUS

2.9.2012
9:00  Hodová mše sv. spojená s poděkováním 
  za úrodu 

14:30  Pobožnost s novokněžským požehnáním 
  P. Petra Káni

14:00 - 17:00  Program pro děti 
  (Zumba party, bublinový workshop, 
  balónková dílna, klaun bavič)

17:00-19:00  Vystoupení slovácké dechové hudby 
  „Skoroňáci“

RM na svých jednáních:
• vzala na vědomí Zprávu k výsledku veřej-

nosprávní kontroly města Chropyně v roce 
2012. Kontrola se týkala především stavu 
účtů, dohod o odpovědnosti, poskytování 
příspěvků fyzickým a právnickým osobám 
a kupních smluv,

• uložila zveřejnit záměr prodeje části po-
zemku p.č. 521/1 a 521/2 v lokalitě Paz-
derna o výměře cca 150 m2 za nabídkovou 
cenu 150 Kč/m2,

• schválila kácení 1 ks javoru a 1ks habru 
na pozemku p. č. 1093/45, vše v k. ú. Chro-
pyně. Důvodem kácení stromu ve ve-
getačním období byla realizace IX. eta-
py Regenerace panelového sídliště 
v prostorách v blízkosti prodejny Albert 
na ul. Moravská,

• vzala na vědomí Zprávu o provedených 
finančních kontrolách v r. 2012 na Základ-
ní škole. Předmětem kontrol v roce 2012 
bylo především krytí fondů a dodržování 
rozpočtových pravidel, darovací smlouvy 
a dary, kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce,

• vzala na vědomí rozbor hospodaření 
Mateřské školy Chropyně, okres Kromě-
říž, p. o., rozbor hospodaření ze Základní 
školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., 
za 1. pololetí roku 2012,

• vzala na vědomí Rozbor hospodaření 
města Chropyně za 1. pololetí roku 2012,

• schválila výběr nejvýhodnější nabídky 
na dodavatele výměny plastových oken 
v Domě s pečovatelskou službou na ná-
městí Svobody čp. 26 Chropyně od firmy 
V okno, s. r. o., se sídlem Skaštice 149, 
IČ: 255 27 266, za celkovou cenu 
383.989 Kč včetně DPH,

• schválila uzavření Smlouvy o právu 
k provedení stavby mezi městem Chropy-
ně a fyzickou osobou, kterou se uděluje 
právo k provedení reklamního zařízení 
na pozemku parcelní číslo 1193/35 
na ulici Moravská,

• schválila úpravu prostranství na náměstí 
Svobody spočívající ve vydláždění a osá-
zení prostoru mezi spořitelnou a poštou 
a uložila provést vydláždění chodníku 
a zajistit výsadbu dle předložené nabídky 
od firmy EKOTIP Částkov,

• schválila uzavření Mandátní smlouvu 
č. 013/2012 s firmou LM Engineering, 
s. r. o., se sídlem Obvodová 3607/19, 767 
01 Kroměříž, IČ 27676366 na provedení 
výběrového řízení na dodavatele kropicí-
ho vozu s cenou prací 30 000 Kč s DPH.

Mgr. Milan Bajgar, místostarosta

Z jednání 
rady města

MgMggr.r. MMililanan BBajajjgagag r,r, mmísístotoststararosostata

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

program se koná v areálu Zámeckého parku, mše a pobožnosti v chrámu sv. Jiljí 
vstup po všechny dny konání akce ZDARMA, pokud není uvedeno jinak

těšíme se na Vaši návštěvu

aktuální informace na www.muchropyne.cz
Změna programu, filmu a účinkujících vyhrazena!
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Poskytujeme pečovatelskou službu

Letní kino v Chropyni

Město Chropyně je od 1. ledna 2005 zřizo-
vatelem i poskytovatelem pečovatelské služby. 
Pečovatelská služba města Chropyně je terénní 
i ambulantní sociální službou, která poskytuje 
pomoc a podporu osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku, tělesného 
nebo zdravotního postižení a jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba 
se poskytuje na základě uzavřené smlouvy mezi 
poskytovatelem a klientem ve vymezeném 
čase v domácnosti osob a v zařízení sociálních 
služeb. Poskytované úkony jsou v souladu 
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí 
Vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, vnitřními předpisy a standardy 
kvality Pečovatelské služby města Chropyně. 
Posláním je poskytovat sociální služby v při-
rozeném prostředí, tzn. v domácnosti klienta 
a dále v zařízeních sociálních služeb – Středisko 
osobní hygieny a prádelna pečovatelské služby. 

Pečovatelská služba města Chropyně 
poskytuje sociální služby občanům města 
Chropyně, místní části Plešovec a přilehlých 

obcí Záříčí, Kyselovice a Žalkovice. Soustře-
děně je poskytována obyvatelům v Domech 
s pečovatelskou službou. Tito obyvatelé mají 
právo bydlet v těchto domech za obecných 
podmínek na přidělení bytu, ale měli by také 
splňovat zdravotní podmínky nejen pro vyu-
žívání pečovatelských služeb, ale tyto služby 
i čerpat. V tom je rozdíl bydlení v těchto Do-
mech a bytech zvláštního určení od klasických 
nájemních bytů. Zde by při zhoršujícím se zdra-
votním stavu a nutnosti péče druhou osobou 
měli vedle pomoci rodiny a známých převážně 
využívat pomoci pečovatelské služby.

Úkony pečovatelské služby provádí odbor-
ně vzdělaní a zkušení pracovníci v sociálních 
službách. Na úhradu základních činností 
je určen příspěvek na péči. 

Pečovatelská služba je v současné době 
poskytována v pracovní dny (pondělí – pátek) 
v době od 7:00 do 15:30.

Nabízíme tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu (např. oblékání a svlékání, 
přesun na lůžko nebo vozík, pomoc při 
prostorové orientaci, podpora při podávání 
jídla a pití)

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu (např. po-
moc při osobní hygieně - celková koupel)

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy (např. dovoz a donáška obědů, po-
moc při přípravě a podání jídla a pití)

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
(např. pomoc při běžném úklidu, nákupy, 
pochůzky, praní a žehlení prádla)

e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím (např. doprovod k lékaři, 
na úřad)

Bližší informace získáte
Městský úřad Chropyně, odbor sociál-
ních věcí, náměstí Svobody 29, Chropyně, 
tel.: 573 500 737, 573 500 739 a na interne-
tových stránkách www.muchropyne.cz

Bc. Horáková Lenka, vedoucí odboru 
sociálních věcí

Letos poprvé se v Chro-
pyni na fotbalovém stadionu 
uskutečnilo letní kino. První 
promítání proběhlo 13. čer-
vence. Vybrali jsme film s ná-
zvem „Moje krásná učitelka“. 

Bohužel na fotbalovou tribunu 
usedlo velmi málo lidí. Pořád 
jsme si říkali, že to určitě bylo 
špatným počasím, nevzdali 
to a za 14 dní jsme letní kino 
zopakovali. 

Počas í  tentokrát  přá lo 
a my jsme byli zvědaví, kolik lidí 
se přijde podívat na film „Perfect 
Days – I ženy mají své dny“. Tri-
buna se začala zaplňovat kolem 
deváté hodiny a my se nestačili 

divit, když počet návštěvníků 
přesáhl stovku. Letní kino určitě 
znovu zopakujeme a budeme 
se snažit vybrat film, který přilá-
ká dostatek diváků.

Veronika Kubíčková

Kroměřížští filatelisté oslavili 90 let trvání svého klubu
Pro kroměřížské filatelisty to byla dlouhá a ně-

kdy i trochu trnitá cesta, jejíž začátky se datují 
do roku 1922, kdy 29. června zasedlo 14 nad-
šenců, do jejichž čela se postavil št. kpt. Ladislav 
Branný, a na ustavující schůzi založili „Filatelistický 
klub“, který se stal čtvrtým na Moravě a sedmým 
v celé tehdejší mladé Československé republice. 
Sběratelství, jako zájmové činnosti, se tak i v Kro-
měříži dostává organizačního začlenění a kdysi 
volnému koníčku je tak dán smysluplný základ. 

Za dobu existence klubu prošly evidencí člen-
ské základny stovky členů a ve vedení se vystří-
dalo mnoho obětavých klubových funkcionářů, 
kteří si za svou práci zaslouží nejen poděkování, 
ale zároveň i uznání. 

Kroměřížský klub byl v minulosti významným 
pořadatelem mnoha výstav na různých úrovních 
a to od propagačních až po mezinárodní, z nichž 
nejúspěšnější byla Celostátní námětová výstava 
TEMAFILA KROMĚŘÍŽ 87. 

Členové klubu se schází 3x v měsíci na pravi-
delných nedělních výměnných schůzkách. Klub 
soustřeďuje zájemce o filatelii ze všech koutů 
našeho okresu a svou působností zasahuje 
i do okresů sousedících, jako Přerov, Prostě-
jov, a nás Chropyňáků je mezi aktivními členy 
docela slušný počet a mezi bývalými význam-
nými členy je třeba vzpomenout na ředitele 
chropyňské základní školy pana Antonína Po-
spíšila a jeho manželku, a také na pana Caletku 
z Hradu, známého řidiče autobusu. Všichni 
chropyňští filatelisté patří k těm významnějším 
sběratelům kroměřížského klubu. 

Je opravdu škoda, že tento smysluplný 
koníček nenachází živnou půdu mezi naší 
mládeží, jako tomu bývalo po celou dobu 
ve století minulém, a že mladí lidé jeví jen mizivý 
zájem o klubovou činnost, při níž by prostřed-
nictvím filatelie měli možnost rozšiřovat své 
poznání historie našeho státu. Máme-li se cítit 

vlastenci, pak bychom o historickém vývoji na-
šeho státu měli znát co nejvíce a filatelie tomuto 
poznávání bezesporu velmi pomáhá. 

V roce 1948 se kroměřížští filatelisté aktivně 
zúčastnili jubilejní celostátní výstavy u příleži-
tosti 100. výročí zasedání rakouského říšského 
sněmu s názvem „100 let českého národního 
života“, když dne 20. června 1948 proběhlo 
v arcibiskupském zámku slavnostní zahájení 
historicky první propagační filatelistické vý-
stavy, která trvala až do 22. srpna 1948. Své 
sbírky zde představilo 24 členů kroměřížského 
klubu. V návaznosti na tuto významnou celo-
státní akci byl do Kroměříže svolán celostátní 
sjezd filatelistů, na kterém byla přijata rezoluce 
o zřízení tří Zemských svazů, které tvořily „Ústře-
dí československých filatelistických spolků“ 
se sídlem v Praze. 

Letos tedy uplynulo 90 let od chvíle, kdy 
se v naší krásné Kroměříži zrodila organizovaná fila-
telie jako obor sběratelské činnosti, a my, současní 
členové klubu, bychom si velmi přáli, aby v tomto 
zajímavém a rozmanitém koníčku nalézali radost, 
potěšení i poučení zejména mladí lidé včetně dětí, 
aby filatelie měla stále své pokračovatele a neskon-
čil tento krásný koníček v propadlišti dějin. 

Mnoho krásných chvil a radosti nad poštov-
ními známkami všem nadšencům co nejsrdečněji 
přeje Milan Remeš, a se mnou všichni, kteří sbírání 
známek mají rádi.
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Systém třídění a recyklace odpadů v ČR má příznivý vliv na životní 
prostředí. K tomuto závěru dospěla studie „Posouzení vlivu sběru 
a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky 
na životní prostředí“, kterou v roce 2010 zpracovala společnost EKO-
-KOM, a. s. a která je každoročně aktualizována. 

V roce 2011 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojo-
vých kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 25,03 GJ energie, 
tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 280 000 domác-
ností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl 
systém EKO-KOM ke snížení emisí o 1,031 mil. tun CO2 ekvivalentu, 
což představuje zhruba 1 % celkových emisí skleníkových plynů ČR.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace vy-
užitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových složek, 
přispívá také naše město ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s., 
ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.  Úspora, kterou  
město Chropyně dosáhlo, představuje: emise CO2 ekv. – 179,224 tun 
a úspora energie – 4 449 828 MJ.

Děkujeme, že pomáháte chránit životní prostředí.
 M. Adámková, OVŽP

HRY  SENIORŮ 
MIKROREGIONU  

JIŽNÍ  HANÁ
PROGRAM     

  9:00 -  9:30   Slavnostní zahájení 

  9:30 - 12:00  Soutěže

12:00 - 13:30  Kulturní program - vystoupení  

 zástupců jednotlivých měst 

 a obcí (Kvasice, Hulín, 

 Chropyně, Tlumačov) 

13:30 - 14:00  Vyhlášení výsledků a předání 

 ocenění

14:00 - 17:00  Hudební produkce

  volná zábava, tanec

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

Přijďte sportovat, 
povzbuzovat a dobře se bavit, 

těšíme se na Vás

Daroval svou krev již 80krát
Jubilejní osmdesátý odběr plné krve absolvoval dne 29. května letoš-

ního roku Ing. Petr Večeřa, člen Rady města Chropyně a ředitel Správy 
majetku města Chropyně, p. o. O této události informoval starostku 
města místopředseda Klubu dárců krve Kroměřížska pan Václav Kuchař. 

Za tento mimořádný a příkladný postoj patří Ing. Večeřovi naše 
poděkování.

JiRo

Tříděním odpadů přispíváme 
ke snížení emisí skleníkových plynů

reklama

archiv Zpravodaje

www.muchropyne.cz
města Chropyně najdete na

MIKROREGION JIŽNÍ HANÁ
zve všechny seniory 

a jejich příznivce
v sobotu 15. září 2012 

od 9:00 hodin
na sokolskou zahradu v Kvasicích na
(při nepříznivém počasí do sokolovny)
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Klub českých turistů

Informace pro zahrádkáře:

zve milovníky pohybu a pobytu v přírodě 
k účasti na společných akcích:

8. září  Rusavskými kotáry na kole 
i pěšky

 Pěší: 10, 25, 35, 50 km Cyklo: 
25, 50 km

 Start: Holešov – sokolovna – 
7:00

 Cíl: tamtéž do 19:00
 Info: Ing. František Hostaša, 

tel.: 604 465 413

13. - 16. září  Autobusový zájezd na Šu-
mavu

 Odjezd bude upřesněn přihlá-
šeným účastníkům, ještě lze 
doplnit počet chropyňských 
turistů. Přihlásit se lze u paní 
Svatavy Horákové, tel.: 724 
934 402 nebo Jar. Pospíšilové, 
tel.: 737 937 978.

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 (v září od 10:00) vás ráda vyslechnu. 

Nejbližším termínem je 3. září 2012, poté 1. října 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

reklama

Zpracování ovoce v roce 2012:

Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu č. 1 v Chropyni zahájí zpraco-
vatelskou sezonu ve středu 5. září 2012. 
Každé pondělí a středu vždy v době 
od 13:30 do 16:00 bude prováděna vý-
měna jablek za hotové mošty. Drcení a li-
sování ovocné šťávy pro domácí zpracová-
ní (kvas, burčák) se bude provádět vždy 
v úterý a čtvrtek od 13:00 do 16:00. Sušení 
ovoce provádíme průběžně dle dohody 
se zákazníkem.

Termíny zpracování je nutno dohodnout 
předem přímo v Domě zahrádkářů na Ma-
sarykově ulici nebo telefonicky na čísle 
722 656 314 nebo 373 937 978. Ovoce 
ke zpracování musí být čisté, nenahnilé, 
bez příměsi hlíny, trávy, listí apod. Ceny 
služeb se nemění. 
Láhve vracejte, prosím, čistě vymyté.

15. září Hradišťskými chodníčky
 Pěší: 7 km
 Start: 8:30 – 10:00 nákupní 

střed. Dukla
 Cíl: tamtéž do 14:00
 Info: Eva Hohausová, 
 tel.: 773 908 282

22. září Okolím Valašského Meziříčí
 Pěší: 10, 25 km Cyklo: 45, 85 km
 Start: Val.Mez. – hvězdárna, 

9,00 – 10,00 hod.
 Cíl: tamtéž do 16,00 hod.
 Info: Ladislav Hojte, 
 tel.: 605 215 879

6. října  Chřibská 33
 Pěší: 12, 22, 33 km Cyklo: 45 km
 Start: Buchlovice IS od 7,00 hod.
 Cíl: tamtéž do 17,00 hod.
 Info: Jan Prášek, tel.: 776 627 201

Šťastnou cestu přeje Jar. Pospíšilová

Výstavy ovoce, zeleniny a květin v roce 
2012:

Místní výstava v Chropyni

se bude konat 28. – 30. září ve víceú-
čelovém sále chropyňského zámku. Vý-
pěstky budeme přijímat ve středu 26. září 
od 13:00 do 17:00 v zámku. Těšíme se, 
že výstavu obohatí svými výpěstky hodně 
zahrádkářů z Chropyně a okolí.

Oblastní výstava

Se uskuteční v ZO ČZS Zborovice, která 
letos oslaví 50 let od svého založení.
Datum konání: 6. - 7. říjen, od 9:00 do 18:00 
v prostorách základní školy. 
Po celou dobu výstavy zahrádkářské 
a včelařské poradenství, prodej stromkových 
angreštů, ochutnávka a prodej medu aj.

Zvou zahrádkáři
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Hasiči na letním dětském táboře
Dne 22. července 2012 se Sbor 

dobrovolných hasičů města Chro-
pyně ve složení Věrek Zapletal, 
Miroslav Ligurský, Petr Calaba 
a Blanka Konrádová zúčastnil 
statické ukázky požární techniky 
a věcných prostředků požár-
ní ochrany pro děti na táboře 
v Rajnochovicích. 

Děti se o práci hasičů a je-
jich vybavení velmi zajímaly, 

o čemž svědčilo množství dotazů, 
na které jsme museli odpoví-
dat. Samy si mohly vyzkoušet 
motání požárních hadic, zása-
hové kabáty a přilby. Toužily 
i zkusit stříkání z požárních hadic, 
což jim bylo navzdory nepřízni 
počasí umožněno. 

Děti i vedoucí tábora nás od-
měnili krásným poděkováním 
a hlasitým potleskem.              SDH

SDH Chropyně ocenil nejhezčí kresby
Velitel a starosta Sboru dobrovolných hasičů města Chropyně na-

vštívili a ocenili děti 1. třídy Mateřské školy Chropyně Lukáše Beneše, 
Kristiána Solaře a Filipa Kroupu za kresbu s hasičskou tématikou. 
Nakonec byly malou pozorností odměněny i ostatní děti.               SDH
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Rozloučení se školou „Hurá na prázdniny“
Pokaždé, když se děti loučí se školním 

rokem, je veselo. O to radostnější to je, když 
vše proběhne v duchu veselí, her a soutěží, 
stejně jak tomu bylo v pátek 29. června 
na zahrádce restaurace Racek. Toto rozlučko-
vé odpoledne plné dětského smíchu, hudby 
a dobré nálady si pro děti, nás rodiče, praro-
diče a známé připravil kolektiv bezvadných 
učitelů ze soukromé základní umělecké školy 
D-MUSIC, pobočka Chropyně, kam naše 
děti po celý školní rok dochází. Program byl 
bohatý, nejprve děti zazpívaly a zahrály známé 
písničky, poté si zasoutěžily v různých disci-

plínách a závěrem této části proběhla dětská 
tombola, plná pěkných cen pro každého 
účastníka. Velmi milým překvapením bylo hu-
dební vystoupení skvělých muzikantů - pánů 
učitelů: Iva Novotného, Herberta Novotného 
a Mirka Uhlíře. V jejich podání zazněla spousta 
těch nejznámějších melodií, jak pro děti, tak 
i dospělé. Myslím, že se všichni dobře bavili. 
Bylo to moc příjemné a povedené odpoledne. 
Moc za něj děkujeme a už se těšíme na další 
rok. Dětem i jejich učitelům přejeme hodně 
úspěchů a síly do dalšího snažení.

Za spokojené rodiče Veronika Langrová

KoTě, o. p. s., zahájilo po prázdninách provoz mateřského centra
KoTě – kojenecké a těhotenské centrum zve maminky do mateř-

ského centra, které je v bývalé obecné škole na náměstí Svobody. 
Mateřské centrum začíná v pondělí 3. září od 9:00 do 11:00. 

V MC je volná herna pro děti od 1 roku do 4 let, kde si děti hrají pod 
vedením Zuzky a Evy. Maminky si tak mohou při čaji nebo kávě pře-
dávat své zkušenosti s výchovou dětí a jiné informace.

Pro děti od 1 do 4 let je cvičení na míčích a overballech s písnička-
mi a říkankami. Po cvičení je pro děti připraven program (malování, 
hry apod.). Cvičení je každý čtvrtek od 10:00 do 11:30 a začínáme 
6. září. Cena jednotlivého vstupného do mateřského centra a na cvičení 
za matku i dítě je 30 Kč.

KoTě pro ženy bez rozdílu věku i těhotné cvičí speciální SM systém 
s gumou. Jde o stabilizačně mobilizační cvičení pro ženy, které mají 
problémy se zády a pohybovým aparátem a pro ženy a hlavně těhotné, 
které chtějí posílit dno pánevní a zamezit problémům s inkontinen-
cí. Cvičíme i na míčích a s popruhy na aktivaci svalů dna pánevního 
a posilování zádových svalů. Cvičení vede fyzioterapeutka Klára Še-
děnková, která má akreditaci na toto speciální cvičení. Cena je 50 Kč, 
permanentka na 3 měsíce za 500 Kč.

Zveme všechny maminky s dětmi a ty, kteří chtějí upevnit své zdraví 
a zpevnit si své tělo.

Věra Hýbnerová
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V sobotu 28. července 2012 
se v areálu firmy Technosoft usku-
tečnil již 4. ročník nohejbalového 
turnaje trojic „O pohár ředitele 
SMM Chropyně“, který je již tra-
dičně zpestřením letního období 
pro vyznavače tohoto krásného 
sportu v Chropyni a okolí. Turnaje 
se zúčastnilo 11 smíšených druž-
stev, která si to nejprve rozdala 
ve skupinách každý s každým. 

Po krásných a dramatických 

bojích se do finále po zásluze 
probojovalo družstvo z Chropyně 
ve složení Petra Polášková, Martin 
Menšík, Petr Dočkal, doplněné 
Vojtěchem Štolfou proti družstvu 
z Kroměříže ve složení Dan Halma, 
Martin Bosák a Jiří Novák. Finále 
skončilo po zásluze vítězstvím 
družstva Kroměříže v poměru 2:0 
na sety. Na třetím místě skončilo 
družstvo ve složení Petr Navrátil, 
Jaroslav Rozsypal a Petr Dolák. 

Pohár ředitele SMM Chropyně našel svého letošního nositele

Chropyňské počasí

Celodenní akci určenou pro všechny 
příznivce „studených čumáčků“ připravil 
Kynologický klub Technoplast Chropyně 
na sobotu 29. září 2012. V tento den se bude 
v areálu kynologického cvičiště konat akce 
„1. chropyňská Voříškiáda aneb Každý pes 
je krásný“. 

„Akce je určena nejen pro psy s průkazem 
původu, ale také pro psy bez průkazu půvo-
du, křížence, pro psy se složenou zkouškou 
a také pro začátečníky ve výcviku,“ infor-
moval redakci Zpravodaje předseda klubu 
Ing. Vladimír Blažek. 

V rámci programu proběhne dopolední 
„Srandazávod“, který začne v 8:00 přejímkou 
psů. Po slavnostním nástupu a zahájení pro-
běhnou závody, v nichž se budou u zkouškařů 
hodnotit poslušnost a speciální cvik závodu 
a u začátečníků základy poslušnosti. Vyhlášení 
výsledků závodu se očekává ve 13:00.

Odpolední program vyplní 1. ročník vý-
stavy voříšků a psů bez PP i s PP. Samotná 
výstava bude probíhat od 13:30, kdy začne 
posuzování v kruzích. „Soutěžit budeme 
v kategoriích NEJ štěně, NEJ fena, NEJ pes, 
NEJ veterán, dítě a pes a zvláštní ceně divá-
ků NEJ PES 2012,“ upřesnil předseda klubu 
a dodal, že bude připraveno také jedno pře-
kvapení a tombola. O bohaté občerstvení 
účastníků, ať už soutěžících nebo přihlížejí-
cích, bude postaráno.

Jestli Vás tato akce zaujala a chtěli byste 
se jí se svým čtyřnohým štěkajícím miláčkem 
zúčastnit, přihlaste se nejpozději do 17. září 
2012. Bližší informace najdete na http://
www.kynologiechropyne.tode.cz/, tel.: 
603 275 788, v městském rozhlase, na plaká-
tech nebo pomocí e-mailu: kynologie.chro-
pyne@seznam.cz nebo kroupa30@seznam.cz.

JiRo

Kynologický klub pořádá 1. chropyňskou Voříškiádu

Z místního pozorování v měsíci červenci:
-  průměrná ranní teplota byla 18,8 °C,
-  průměrná denní teplota byla 25,6 °C,
-  nejteplejším dnem byl 1. červenec s maxi-

mální průměrnou teplotou 27,7 °C,
-  nejchladnějším dnem byl 13. červenec 

s minimální průměrnou teplotou 13,3 °C,
-  nejvyšší naměřená teplota byla 1. července 

v 17:05, a to 35,3 °C,
-  celkové množství srážek bylo 35,4 mm/m2.
 Zdroj: počasí-chropyne.cz                       JiRo

Všechna zúčastněná družstva 
si odnesla hodnotné ceny, které 
věnovali místní sponzoři SMM 
Chropyně, Technosoft – Krej-
číř Jiří, Gastroma, DG FOOD, 
Zháněl – Racek Chropyně, Ha-
nák – Stavoplast, Myslivecké 
sdružení Chropyně, SK Haná 
Záříčí, Optik Janoušek, Vinoteka 
- pí. Jiříčková, Josef Horák – SAM 
Elektro, Autovest Chropyně. 
Všem těmto sponzorům pat-

ří velké poděkování a těšíme 
se na další spolupráci. 

O zdárný a bezproblémový prů-
běh celého turnaje se starali členové 
nohejbalového oddílu TJ Chropyně 
v čele s nestárnoucím rozhodčím 
p. Kotasem a p. Štolfou, za což všem 
patří velké poděkování. 

Sportu zdar a těšíme se už 
na 5. r očník, který se uskuteční 
27. července 2013. 

Vojtěch Štolfa
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Tým starších žaček získal čtvrté místo v oblastní soutěži se skóre 
255:261. Nejlepšími střelkyněmi družstva byly Martina Andrašiová 
(73), Ester Polášková (62), Nikola Hladná (53), Kristýna Bártová 
(43), Barbora Balášová (13) a Lenka Maršálková (8). Obranu může-
me pochválit jako celek, tj. Adéla Blažková, Kristýna Černá, Andrea 
Komendová, Denisa Klimecká, Tereza Koutová, Dominika Dočkalová. 
Jistotou v brance byla Tereza Žigmundová.

Starší žáci, družstvo složené zejména z mladších žáků a doplněné 
o pár starších chlapců, obsadili šesté místo v soutěži se skóre 166:497. 
Na pořadí se podepsal zejména věkový rozdíl s protihráči a malé zku-
šenosti. Nejlepšími střelci se stali Patrik Palacký (80), Jakub Přikryl 
(19) a Zdeněk Sedlář (17). 

Prohrou se Starou Vsí nad Ondřejnicí 22:20 v posledním zápase 
sezóny obsadilo družstvo žen tradiční druhé místo v oblasti se skóre 
245:212. Nejlepšími střelkyněmi se staly Pavla Jurtíková (1. místo 
v oblasti, 143), Marie Polášková (3. místo v oblasti, 40), Zuzana Ry-
benská (21). První dvě jmenované hráčky také hostovaly v prvoligovém 
družstvu TJ Sokol Rokytnice, kde pravidelně nastupovaly v základní 
sestavě týmu. Pavla Jurtíková obsadila v tabulce střelců ligy ČR 3. místo 
s počtem 176 branek a Marie Polášková 55. místo s 20 góly. 

Družstvo mužů se drží stabilně ve středu tabulky. Letos obsadilo 
čtvrté místo se skóre 358:413. Nejlepšími střelci se stali Radek Lenhart 
(2. místo v oblasti, 125), Dalibor Ferenc (74) a Vladimír Beran (67). 
Hra tohoto družstva byla nejvíce ovlivněna zraněními a pracovním 
vytížením hráčů. Potěšitelné je, že se do hry zapojili další mladí hráči. 
Snad jim to vydrží i nadále, aby se snížil věkový průměr tohoto družstva.

Návrat k poháru ČR mladších žáků
V minulém čísle Zpravodaje vyšel příspěvek trenéra Ing. Jiřího 

Černého, který popsal další úspěch mládežnického družstva, tentokrát 
mladších žáků. Rádi bychom se za výbor oddílu národní házené TJ Chro-
pyně vrátili k této vrcholové akci a chtěli bychom blahopřát trenérům, 
Jiřímu Černému a Martinu Horákovi, i všem hráčům družstva mladších 
žáků ke krásnému 3. místu. Děkujeme za dobrou reprezentaci nejen 
oddílu, ale i Severomoravské oblasti a také našeho města. Přejeme 
další sportovní úspěchy. 

Morava – Čechy
Mezizemské utkání dospělých – Čechy vs. Morava představuje 

každoročně vrchol házenkářské sezóny. Letos se tento svátek národní 
házené konal na Moravě ve Studénce, v tradiční „baště“ tohoto sportu. 
Z našeho oddílu byly do prestižního utkání žen nominovány dvě hráčky, 
Pavla Jurtíková a Marie Polášková. Vzhledem k tomu, že ženská házená 
v Čechách je dlouhodobě na lepší úrovni, družstvo Moravy opět ne-
zvítězilo. Zápas skončil v poměru 11:20 ve prospěch Čech. Muži měli 
napravit tento výsledek, ale ani jim se nepodařilo vyhrát. Konečný 
stav jejich zápasu byl 15:22. Ve výběru mužů Moravy nemáme dlouhá 
léta hráčské zastoupení. 

Po přečtení tohoto nadpisu by si každý mohl říci, co se vlastně děje 
v oddíle národní házené v červnu a červenci, když herní sezóna končí 
a blíží se prázdniny. Následující řádky by všem měly dokázat, že ani 
v těchto měsících házenkáři nezahálejí. 

Školní turnaj
Tradiční školní turnaj v národní házené byl letos uspořádán 

u příležitosti Dne dětí. Žáci druhého stupně sehráli svá utkání 
ve čtvrtek 31. května 2012 a děti prvního stupně soutěžily 
1. června 2012. Vítězem družstev z 6. až 9. tříd dívek byl tým 
VII. A, na druhém místě se umístila třída VIII. A. Třetí skončilo 
společné družstvo dívek z IX. A a IX. B. U chlapců zvítězili hráči 
z devátých tříd, druhé místo vybojovali hráči VIII. A a jako třetí 
se umístili chlapci VIII. B. Na prvním stupni byla nejlepší děvčata 
z V. A, druhé místo obsadila V. B a třetí byly dívky ze IV. B. 
U chlapců byli nejlepší zástupci V. B, druzí skončili chlapci ze IV. A. 
Jako třetí se umístili hráči IV. B. Pochvalu zaslouží všichni účast-
níci za zápal do hry a také zejména učitelé a žáci prvního stupně 
za vytvoření výborné divácké kulisy, která ještě více podtrhla 
atmosféru dění. Je třeba říci, že rok od roku vidíme lepší výkony 
a větší nasazení žáků do hry. Je to zásluha dobré přípravy ve škol-
ních hodinách tělesné výchovy, za kterou děkujeme jak žákům, tak 
i učitelům, kteří jim umožňují vyzkoušet si národní házenou před 
turnajem. Další poděkování patří i členům našeho oddílu, kteří 
se dobře zhostili role rozhodčích a organizátorů, jmenovitě Sandře 
Vítkové, Kristýně Machalíkové, Pavle Jurtíkové, Haně Pospíšilové, 
Veronice Krejčířové, Marii Poláškové, Františku Přivřelovi, Jakubu 
Přikrylovi, Martinu Bajzovi a Jaroslavu Krejčířovi.

Výsledky herní sezóny 2011/2012 chropyňských družstev
Mladší žačky ukončily sezónu 2011/2012 zápasem s Vítkovicemi 

výhrou 17:2. Tímto získaly 3. místo v Severomoravské oblasti národní 
házené se skóre 280:198. Nejlepšími střelkyněmi družstva byly Adéla 
Koutová (105), Laura Zelená (65), Nikola Colová (40), Tereza Po-
spíšilová (36), Lucie Balášová (27). Z obrany hodnotíme jako nejlepší 
hráčky Barboru Ďurkáčovou, Anetu Kotáskovou, Janu Omámikovou 
a Karlu Koutnou. Výborné výkony odváděly obě brankařky Monika 
Kalinová a Barbora Zdráhalová. Zvláštní pochvalu zaslouží univerzální 
hráčka (obrana i útok) Lucie Balášová.

Družstvo mladších žáků obsadilo třetí místo v oblasti se skóre 
206:223 a vybojovalo si, i když jako náhradník, účast v Poháru ČR, kde 
získalo 3. místo (viz článek v minulém čísle Zpravodaje). Nejlepšími 
střelci v soutěži byli Milan Podaný (72), Adam Spáčil (46), Jan Horák 
(41), Radek Slaný (37) a Saša Ramiš (6). V obraně nastupovali Martin 
Kytlica, Petr Langr a Davidové Slezák a Kunčar. K družstvu se na podzim 
nově na post brankáře přidal Jakub Klamert. Zároveň se, zejména v jarní 
části, podařilo rozšířit základnu o nové žáky. Doufejme, že jich bude 
ještě více a dosáhnou minimálně stejných úspěchů jako letošní sestava. 

Červen a červenec u národní házené TJ Chropyně
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Ukončení herní sezóny
Veselým ukončením sezóny bývá každoročně zápas žactva proti 

rodičům a přátelům tohoto sportu. Tato oblíbená akce se konala 
28. června 2012. Letos bylo na programu více utkání. Nejdříve 
se představili ti nejmenší hráči proti dospělým. Legraci si užili všichni 
zúčastnění. Poté sehrálo zápas mladší žactvo – děvčata proti chlap-
cům. Starší žactvo se také nechtělo nechat zahanbit a vyzvalo dospělé 
k dalšímu souboji. Zde už dospělí museli pořádně zabrat, aby našim 
hráčkám a hráčům stačili. Po krátké přestávce si účastníci vyžádali ještě 
jeden zápas nejmenších dětí proti dospělým. Zakončením dne byly 
házenkářské dovednostní soutěže pro dospělé, které pobavily všechny. 

Další den 29. června 2012 končila házenkářskou sezónu družstva 
žen a mužů vzájemným zápasem. Tento zápas byl odehrán ve veselé 
atmosféře. Utkání se zúčastnili, nebo jen přihlíželi někteří bývalí hráči 
oddílu. I toto setkání se stává oddílovou tradicí.

Turnaj mužů v Nelešovicích
Další tradiční akcí je turnaj mužů pořádaný oddílem Nelešovic. Tento 

turnaj je příjemným završením herní sezóny mužů na Přerovsku. Letos 
se turnaje zúčastnila družstva Kokor, Rokytnice, Nelešovic, Oseku nad 
Bečvou a Chropyně. Naše družstvo nenastoupilo v tradiční sestavě, 
chyběly opory družstva. V náhradním složení jsme obsadili 4. místo.

Červen a červenec u národní házené TJ Chropyně

reklama

Soustředění juniorů ČR v národní házené
Náš oddíl byl požádán o spolupráci při pořádání republikového 

soustředění juniorů. Vzhledem k tomu, že máme v Chropyni vhod-
né podmínky pro uspořádání této akce, hlavně po stránce sporto-
višť, jsme této žádosti vyhověli. Soustředění se konalo v termínu 
1. až 7. července 2012. Tréninků se zúčastnili i chropyňští hráči, Marie 
a Ester Poláškovy, Pavla Jurtíková a Patrik Palacký. Zkušenosti a herní 
dovednosti získané tréninkem s dalšími hráči republiky určitě uplatní 
při své další sportovní kariéře. Zbývá poděkovat představitelům města, 
ZŠ Chropyně a TJ za možnost uskutečnit toto setkání mladých spor-
tovců v našem městě. Účastníkům soustředění se v Chropyni velice 
líbilo a rádi se sem budou vracet.

Budování zázemí u hřiště
Při hodnocení práce oddílu v sezóně 2011/2012 nesmíme zapo-

menout na budování zázemí u hřiště s umělým povrchem. Základem 
bylo zakoupení starší kabiny a vybudování pevné plochy u ní a ná-
sledné zakrytí střechou. Tyto budovatelské práce si vyžádaly spoustu 
hodin, které brigádnicky zajistili členové oddílu. Největší množství 
práce odvedli a tímto jim děkujeme: František Přivřel, Jiří Konrád, 
Pavel Jurtík, Břetislav Kovařík, Vladimír Beran, Pavel Konrád, Dalibor 
Ferenc, Jaroslav Raška, Jaroslav Krejčíř a Jiří Černý. Vzhledem k tomu, 
že přístřešek ještě není úplně hotov, doufejme, že se účast na budování 
ještě rozroste o další brigádníky.

národní házená
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Karatista Karel Imríšek, který 
letos přestoupil z juniorů do ka-
tegorie senioři a ml. senioři, i na-
dále potvrzuje, že patří nejen 
mezi republikovou, ale i mezi 
evropskou špičku karatistů v kata. 
Letošní první půlka sezóny pro něj 
byla velmi úspěšná. 

„Sezónu jsem zahájil účastí 
na lednovém Grand Prix Croatia 
Open v Zagrebu, kde jsem po-
razil i aktuálního mistra Evropy 
a vybojoval 1. místo,“ hodnotí své 
první letošní vystoupení Karel. 
V březnu se zúčastnil Harasuto 
World Cup v polské Lodži. Tento 
turnaj patří do středoevropské 
ligy. I zde prošel pavoukem 
až do finále, ve kterém pora-

zil slovenského reprezentanta 
a získal zlatou medaili. 

V dubnu absolvoval celkem tři 
vrcholné turnaje, které se konaly 
v ČR. „Na  Mistrovství ČR všech 
stylů karate jsem jako nováček 
v seniorech bojoval o celkové 
třetí místo. Rozdílem jednoho 
praporku jsem bohužel prohrál 
se zkušeným reprezentantem 
Jindrou Pulmanem,“ hodnotí 
své první vystoupení na domácí 
půdě Karel. Dalším turnajem byl 
World Cup Grand Prix Hradec 
Králové, kde v kategorii U 21 
nenechal nikoho pochybovat 
o svých kvalitách a tuto kategorii 
ziskem zlaté medaile vyhrál. Po-
sledním dubnovým turnajem bylo 
MČR v karate Goju-ryu, které 
je jeho domovskou organizací. 
Zde po soustředěném výkonu zís-
kal svůj první seniorský titul Mistra 
České republiky v karate Goju-ryu. 

Po měsíci  květnu, který 
byl věnován hlavně přípravě 
na vrcholný turnaj v Rakousku 
a školním povinnostem, se náš 
závodník zúčastnil vrcholné-
ho turnaje Austria Open 2012 
v rakouském Salzburgu, kde 
bylo akreditováno necelých 
1 000 závodníků z 23 států. Karel 
opět startoval v kategorii U 21, 
turnajovým pavoukem se úspěš-

V pos ledním červencovém týdnu 
od 26. do 31. se uskutečnil druhý ročník te-
nisového turnaje Chropyně OPEN. Kurt „Pod 
Stopkou“, který je pokryt povrchem tvrdým, 
se v průběhu těchto urputných singlových 
soubojů zove kurtem centrálním, byl opět 
zvolen za místo konání.

V letošním roce se turnaje zúčastnilo 
10 hráčů, jak místních, tak i z přilehlých obcí.

V prvních dvou dnech probíhala kvalifikač-
ní utkání, ze kterých se čtyři hráči probojovali 
do základních skupin k hráčům již předem 
nasazeným a dva se s turnajem rozloučili. Další 

Karel Imríšek pokračuje ve výborných výsledcích

Chropyně OPEN 2012

ně probojoval až do finále, kde 
zodpovědným a soustředěným 
výkonem porazil vynikajícího 
dánského reprezentanta Rohde 
Skotta 5:0. Tím získal pro sebe 
a nepočetnou českou výpravu 
zlatou medaili. 

„První polovinu prázdnin jsem 
odpočíval. Ve druhé polovině 
jsem zahájil letní přípravu, která 
směřuje hlavně k podzimnímu ME 
v Bukurešti, na které jsem byl na 
základě předcházejících výsledků 
nominován,“ uvedl Karel k otáz-
ce, jak trávil prázdniny. 

Mezi Karlovy sponzory patří: 

město Chropyně, Chropyňská 
strojírna, a. s., mateřský oddíl 
TJ Slávia Kroměříž, fa Washina en-
gineering p. Vašiny z Bystřice pod 
Hostýnem, fa Floreko p. Zdražila 
z Postoupek, fa Robicont p. Lu-
čana z Chropyně, Zámečnictví 
p. Kotáska z Chropyně a p. Robert 
Miláček z Mladých Buků. „Moc 
rád bych jim touto cestou podě-
koval za jejich podporu,“ ocenil 
sponzorství Karel. „Bez této 
podpory bych nemohl absolvovat 
potřebnou přípravu a zahraniční 
turnaje, na kterých jsem závodil. 

JiRo

dva dny patřily základní části, kde se aktéři 
utkali systémem každý s každým a dva nejlepší 
z každé skupiny postoupili do vyřazovacích 
bojů. V prvním semifinále se utkal Radovan 
Macháček ml., obhájce trofeje z loňského 
roku, s Viktorem Foukalem z TK Hulín, který 
utkání po prvním setu skrečoval. Druhým 
finálovým účastníkem se stal Jaroslav Kovařík 
ml., který porazil Jaroslava Davida z Kroměříže 
v poměru 2:1 na sety. Finále se překvapivě 
stalo poměrně lehkou záležitostí J. Kovaříka, 
když R. Macháček nepředvedl svůj standardní 
výkon a odešel poražen v poměru 6:1 a 6:3.

Pořadatelé děkují sponzorům, bez jejichž 
podpory by turnaj zajisté neměl takovou 
úroveň.

Jmenovitě děkujeme Ing. Radovanu Ma-
cháčkovi, dále vyhlášenému chropyňskému 
řezníkovi a uzenáři Juraji Majtánovi, díky ně-
muž se mohl konat slavnostní večerní banket, 
a v neposlední řadě i těm, kteří si jmenováni 
být nepřejí.

JK, RM
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Anna ŠvecováAnežka Černá

Jan BajgarŠtěpán Roman

Nela Hýbnerová

Antonín Kratochvíl

nar. 27.02.2012

nar. 08.04.2012

Marie Lochová

Amálie Paňáková

nar. 07.03.2012

nar. 10.04.2012

Matyáš Rapant

Nela Vaculíková

nar. 06.04.2012

nar. 14.02.2012nar. 25.01.2012

nar. 27.04.2012nar. 26.04.2012

nar. 10.04.2012

– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

Vítání nových občánků našeho města

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí. 

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti 
při výchově svých potomků.

Mezi občany Chropyně byly  
2. června přivítány tyto děti:

Vojtěch Míša nar. 25.04.2012
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Společenská kronika

C
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V měsíci červnu se do Chropyně přistěhovalo 5 osob, 11 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 11 osob, narodily 
se 2 děti a zemřeli 4 občané.

V měsíci červenci se do Chropyně přistěhovalo 11 osob, 28 obča-
nů  se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 10 osob, narodily 
se 4 děti a zemřeli 2 občané. 
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Dne 4. srpna 2012 jsme vzpomenuli 
23. smutné výročí úmrtí naší manželky, maminky 
a babičky paní 

Emílie Sedláčkové. 

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají man-
žel, syn a dcery s rodinami.
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E

Tak krátko jsem šel s vámi. 
Hle, tu se cesta dělí – a ptáci nad hlavou 

mi píseň nedopěli…

Dne 10. srpna 2012 jsme si připomněli 
5. smutné výročí úmrtí 

Eduarda Kelnara. 

M
A

N
Ž

E
L

ST
V

Í

červen 
Petr Stoklasa, Chropyně – Alžběta Librová, Chropyně
Miroslav Pleva, Uhřičice – Zuzana Dvorská, Chropyně

František Čureja, Chropyně – Oľga Červeňáková, Chropyně
Tomáš Přikryl, Chropyně – Tereza Hepplerová, Chropyně

Jiří Tychler, Chropyně – Šárka Rejdová, Chropyně
Drahoslav Strouhal, Chropyně – Lucie Slaníková, Kroměříž

červenec 
Adam Surňák, Karlovy Vary – Pavla Štěpánková, Chropyně
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Dne 25. srpna před 50 lety vstoupili 
do společného života manželé 

Břetislav 
a Marie Sedlářovi. 

Hodně štěstí a lásky, žádné starosti, dny plné 
radosti. Každý den úsměv na tváři, ať se vám 
ve všem daří. To vše do dalších let přejí syn 
Broněk, Zdeněk s manželkou a vnoučata 
Zdeněk, Marcelka a manželé Václav a Antonie 
Kuchařovi.
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Krásných květů plnou náruč 
k narozeninám Ti chceme dát, 

hodně zdraví, štěstí, lásky k tomu přát.

Dne 29. srpna 2012 oslaví své 70. naroze-
niny paní 

Miroslava Gašpaříková. 

Do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a dobré pohody z celého 
srdce přejí dcera Vladimíra a syn Miroslav s rodinami.

S láskou a smutkem syn Edward, rodiče František a Marie, sestra 
Markéta s rodinou, bratr Petr a celé příbuzenstvo.
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Dne 17. září 2012 oslaví své narozeniny 
– 65 let – pan 

Václav Pohla, alias Zahradník. 

Do dalších let Ti přejeme štěstí, zdraví i peněz 
dost, abys byl stále mladý, ať ostatní z toho 
mají zlost! Gratuluje kamarád od školních let 
Vladimír Chytil z Tábora.

50 let spolu – to je něco!
Za tu dobu změnilo se kdeco…

Kdysi jste si prstýnek dali 
a už je to pár let.

Věčnou lásku jste si slibovali
a ten slib nikdy nevzali jste zpět.

Dne 15. září 2012 oslaví 
naši milující rodiče 

Velké poděkování patří 
paní učitelce 

Evě Štulajterové, 

která po celý školní rok 
připravovala s dětmi MŠ 
pásmo básniček a písni-
ček pro slavnost vítání. Hra 

Oldřiška a Milan Vítkovi 

zlatou svatbu. Dcery a syn s rodinami jim přejí těch společný let 
ještě víc.

na flétničky pod vedením paní učitelky 

Mgr. Jany Milotové, 

které také patří velké poděkování, doplnila celé krásné vystou-
pení.
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Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatná distribuce.

Uzávěrka tohoto čísla: 3. srpna 2012 (číslo vychází 24. srpna 2012).  
Uzávěrka příštího čísla: 20. září 2012 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

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

V

v

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně čísla 8/2012 je 20. září 
(číslo vyjde 5. října) a uzávěrka čísla 9/2012 je 25. října (číslo 
vyjde 9. listopadu).
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...a světlo věčné ať jim svítí...

Dne 31. srpna 2012 uplyne 17 let, kdy tra-
gicky ve věku nedožitých 36 let zemřel můj bratr 

Josef Lakosil. 

S tichou vzpomínkou a láskou sestra Irena 
s rodinou.
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Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše ptáci pějí,
své nejdražší zde člověk ukládá

a vzpomínat se sem vrací… 

Dne 31. srpna 2012 si připomeneme ne-
dožité 69. narozeniny mého manžela, tatínka 
a dědečka pana 

Františka Vymětala. 

Společenská kronika
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Měl jsi nás všechny rád,
my Tebe ještě víc.
Přišla nemoc zlá

a Ty jsi musel odejít.
Čas plyne a nevrací, co vzal,

jen vzpomínka na Tebe 
zůstává v našich srdcích dál.

Dne 10. září 2012 bude tomu rok, co nás 

Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají manželka, syn 
Radek, dcery Ivana a Hana s rodinami.

reklama

Zde mohla 
být vaše

reklama
Více informací na 

tel.: 573 500 746
nebo na 

www.muchropyne.cz

navždy opustil manžel, tatínek a dědeček pan 

Stanislav Franěk. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera s dětmi, synové Milan 
a Stanislav s rodinou.
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Přehled pořadů v Chropyni a okolí
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Kroměříž Galakoncert Ústřední hudby Armády České 
1.9. republiky  
 Ústřední hudba Armády ČR je vrcholným reprezenta-
 tivním vojenským hudebním tělesem určeným k pro-
 pagaci a reprezentaci dobrého jména Armády České 
 republiky a k prezentaci české kultury v oblasti kon-
 certní dechové hudby, české národní hudby a těch  nej-
 vyspělejších tradic české vojenské dechové hudby do-
 ma i v zahraničí. V Kroměříži se představí s repertoá-
 rem věnovaným velikánům klasické hudby. Vstupné 
 100 Kč, předprodej byl již zahájen v pokladně DK.
 Kde: Podzámecká zahrada, v případě nepřízni-
 vého počasí v Domě kultury

Kroměříž Jiří Stivín a Václav Hudeček 
10.9. Vstupné 250 Kč, předprodej již probíhá v pokladně DK.
 Kde: Dům kultury

Kroměříž Jarmark ručních prací a šperků, 4. farmářské 
21.9. trhy  
 Kde: Velké náměstí

Kroměříž Rob Becker: CAVEMAN 
25.9. Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat 
 na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem 
 a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partner-
 ství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Před-
 stavení je hereckým koncertem Jana Holíka, člena 
 souboru Divadla Na Vinohradech, v alternaci s Jaku-
 bem Slachem, členem souboru divadla Ypsilon.
 Kde: Dům kultury, 18:00

Hulín Vladimír Mišík & Etc. 
22.9. Koncert z cyklu „Rockové legendy v Hulíně“, 
 vstupné 190 Kč.
 Kde: Kulturní klub, 20:00

Přerov VIII. ročník Mistrovství ČR ve vaření kotlíkových 
8.9. gulášů – ZUBRFEST 2012  
 Svátek guláše a piva s bohatým kulturním programem 
 (Fleret, Support Lesbiens aj.). Největší přehlídka gulá-
 šů v České republice a mezinárodní gastronomická 
 soutěž týmů ve vaření kotlíkových gulášů. Více info 
 na www.gastromorava.cz.
 Kde: Výstaviště Přerov, 10:00

Tovačov Svatováclavské hody 
28.-30.9. Oslava hodů, dobový jarmark a kulturní program 
 v zámeckém parku. Více info na www.tovacov.cz.
 Kde: náměstí a zámek

Zlín a okolí Barum Czech Rally Zlín 
31.8.–2.9. Barum Czech Rally Zlín je dlouhodobě jednou 
 z nejvýznamnějších motoristických akcí v České 
 republice, v roce 2012 se pojede už po dvaačtyři-
 cáté. Tradice zlínské soutěže úzce souvisí s popula-
 ritou rallysportu v této zemi. Kvůli barumce se rok 
 co rok na Zlínsko vydává několik desítek tisíc nad-
 šených motoristických příznivců. Samotná rally 
 odstartuje 31. srpna večerní diváckou Super RZ 
 v ulicích Zlína, po které budou následovat dva 
 plnohodnotné závodní dny. Celá rally bude zahr-
 novat 270 km rychlostních zkoušek s asfaltovým 
 povrchem, přičemž nejvzdálenější místo je od centra 
 soutěže pouze 50 km daleko.

Chropyně Chropyňské hody 
31.8.–2.9. Podrobný program této tradiční akce je uveden 
 uvnitř Zpravodaje.
 Kde: areál Zámeckého parku

Chropyně O zvířatech a lidech 
27.9. Formou písniček a vyprávění Pavla Nováka se děti 
 vydávají do světa zvířátek. Tento výchovný pořad 
 je zaměřen na vytvoření pevného a pozitivního vztahu 
 k přírodě, zvířatům a ke všemu, co k přírodě a životu 
 patří. Součástí programu jsou i pohádkové příběhy. 
 Během představení jsou hojně využívány kostýmy, 
 které dokreslují atmosféru pořadu. Vstupné 30 Kč.
 Kde: Městské kulturní středisko, 9:00

Chropyně Chovej se jako člověk 
27.9. Pravidla slušného chování zpracovaná v krásných 
 dětských písničkách Pavla Nováka. Výchovný pořad 
 velmi srozumitelnou formou seznamuje děti se zá-
 klady slušného chování mezi lidmi. Vstupné 30 Kč.
 Kde: Městské kulturní středisko, 10:15

Chropyně Turné čtyř můstků 
2.10. Hudebně zábavný pořad, ve kterém se diváci 
 budou moci znovu setkat s jedinečným a neza-
 měnitelným humorem Zdeňka Izera. Partnerkou 
 Zdeňka Izera v tomto programu je skvělá zpěvač-
 ka Šárka Vaňková. Vstupné 200 Kč (dospělí), 
 150 Kč (studenti, důchodci). Předprodej vstupe-
 nek probíhá na Správě majetku města Chropyně. 
 Tel.: 573 355 323
 Kde: Městské kulturní středisko, 19:00

 

Kroměříž Mezinárodní festival vojenských hudeb 2012 
1.9.-2.9. Armáda ČR a město Kroměříž pořádají Mezi-
 národní festival vojenských hudeb. Festi-
 val zahajuje průvod všech orchestrů historickým 
 centrem města, na závěr si všechny kapely 
 zahrají na společném monstrkoncertu. Zúčastní 
 se hudby ze Slovinska, Rakouska, Maďarska, 
 Rumunska, Ústřední hudba AČR a Vojenská 
 hudba Olomouc.
 Kde: Velké náměstí


