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Vítězstvím levice skončily volby do Za-
stupitelstva Zlínského kraje v rámci našeho 
města. Pokud sečteme hlasy levicových 
stran, které získaly mandát v krajském 
zastupitelstvu, volilo je 67,79 % voličů 
v Chropyni a části Plešovec, kteří využili své-
ho práva, k volební urně přišli a odevzdali 
hlas, který byl posouzen jako platný.

Co je na výsledku voleb pozitivní pro 
všechny, ať už patří k voličům levice, pra-
vice, či se kloní ke středu, je skutečnost, 

že Chropyně bude mít po 8 letech svého 
krajského zastupitele. Zastupitelský mandát 
získala naše starostka Ing. Věra Sigmundová. 
Neztratili se však ani další kandidáti z Chropy-
ně – Mgr. Milan Bajgar, pan František Hrabal 
nebo pan Ivan Juřena. Přestože mandát v za-
stupitelstvu nezískali, mohou se buď díky své-
mu postavení na kandidátce, nebo vzhledem 
k zisku strany, za kterou kandidovali, objevit 
v některém z mnoha výborů zastupitelstva. 

pokračování na str. 2

Výsledky voleb do Zastupitelstva 
Zlínského kraje

- Starostka získala mandát
- Ve školní jídelně se vaří zdravěji
- Pochlubte se svým betlémem
- Halloweenská škola
- Družina navštívila kynology
- Pohádkový víkend v Moravském krasu
- Setkání s Dubinou podruhé
- Malí Ječmínci účinkovali s Dubinou
- Koncert žáků ZUŠ Kroměříž v kostele sv. Jiljí
- Dobrodružství s kapříkem Metlíkem
- Velký úspěch našich zpěvaček 
- Sedm statečných přijalo svátost biřmování
- Pionýr je „Dobrodružství na míru“
- Voříškiáda aneb Každý pes je krásný
- Sportovní výsledky Lukáše Purkara
- Turnaj přípravek v NH
- Memoriál Jana Zapletala 2012
- Karel Imríšek je Mistrem Evropy
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Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje

Volby se, jak víme, konaly v termínu 12. a 13. října 2012. Do Za-
stupitelstva Zlínského kraje kandidovalo neuvěřitelných 22 politic-
kých stran, koalic a hnutí (v minulých volbách to bylo 13 subjektů). 
Za tyto strany se o 45 míst v krajském zastupitelstvu ucházelo celkem 
847 kandidátů.

V rámci našeho města stojí za zmínku, kromě výše uvedeného drtivé-
ho vítězství levice, také poměrně vysoká volební účast v Plešovci, kde 
k volební urně přišlo 108 ze 194 voličů, tedy úctyhodných 55,67 %.

Rád bych také zmínil, že při těchto volbách došlo k přesunutí 

volební místnosti volebního okrsku č. 3 z tělocvičny TJ do budovy 
„nové“ základní školy, kde doposud sídlil pouze volební okrsek 
č. 4. Máte pravdu, že jsme dlužni informaci, proč k tomuto přesunu 
došlo. Jediným důvodem bylo zajištění téměř bezbariérového přístupu 
do volební místnosti. Voliči žádného volebního okrsku nemuseli při 
příchodu do volební místnosti absolvovat více než 2 schody. Kromě 
tělocvičny, kde je nejen vyvýšený vstup, ale i samotná volební místnost 
byla v patře. Je pravda, že někteří voliči mají volební místnost dál. 
Velmi nás ale těší, že všichni voliči, kteří se na důvod přesunu ptali, 
ho pochopili a uvítali. 

dokončení ze str. 1

Mandát v krajském zastupitelstvu získali:
Česká strana sociálně demokratická (12 mandátů): Stanislav Mi-
šák, Taťána Nersesjan, Vladimír Řihák, Petr Navrátil, Jaroslav Drozd, 
Ladislav Kryštof, Lubomír Vaculín, Ludvík Urban, Hana Příleská, Věra 
Sigmundová, Vladimír Mana a Milena Kovaříková
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
(10 mandátů): Jiří Čunek, Ludvík Hovorka, Ondřej Benešík, Pavel 
Motyčka, Miroslav Kašný, Zdeněk Pánek, Josef Bazala, Pavel Botek, 
Jindřich Ondruš, Petr Thaisz
Komunistická strana Čech a Moravy (9 mandátů): Ivan Mařák, Josef 
Čejka, Jaroslav Kučera, Zdeňka Hlobilová, Marie Pěnčíková, Vítězslav 
Lapčík, Dagmar Butnikošarovská, Jiří Varga, Michal Kostka
Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj (5 mandátů): Petr Gazdík, 
Miroslav Adámek, Lenka Mergenthalová, Michal Špendlík, Ivana 
Majíčková
Občanská demokratická strana (5 mandátů): Libor Lukáš, Jan 
Pijáček, Josef Slovák, Jiří Částečka, Stanislav Blaha
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (4 mandáty): František Čuba, 
Lubomír Nečas, Josef Novák, Luděk Galuška

Před uzávěrkou tohoto čísla Zpravodaje došlo k vytvoření kraj-
ské koalice ČSSD, KSČM a SPOZ a rozdělení míst v Radě Zlínského 
kraje. ČSSD získala většinu míst v radě, která obsadí Stanislav Mišák 
(hejtman), Jaroslav Drozd (statutární náměstek hejtmana, investice 

Podrobné informace o volební účasti a výsledcích voleb v kraji, v Chropyni a v jednotlivých okrscích naleznete v tabulkách.  

a strategický rozvoj), Taťána Nersesjan (sociální oblast), Ladislav 
Kryštof (kultura a cestovní ruch) a Petr Navrátil (školství). SPOZ ob-
sadí 2 místa, konkrétně to jsou Lubomír Nečas (náměstek hejtmana, 
zdravotnictví) a František Čuba (zemědělství). Poslední 2 místa získali 
komunisté Ivan Mařák (náměstek hejtmana, životní prostředí a územní 
plánování) a Jaroslav Kučera (doprava).

 JiRo

Tabulka volební účasti

Odevzdané platné hlasy
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Starostka města získala mandát v krajském zastupitelstvu
Ve volbách do Zastupitel-

stva Zlínského kraje získala 
mandát členky tohoto orgánu 
starostka města Ing. Věra Sig-
mundová. 

Jediným občanem města, kte-
rý doposud získal místo v kraj-
ském zastupitelstvu, byl býva-
lý starosta František Hrabal, 
a to hned v prvním volebním 
období v letech 2000 až 2004. 
V tomto volebním období také 
působil v dopravním výboru za-
stupitelstva. V dalších volebních 
obdobích jsme mezi zastupiteli 
svého občana neměli. Pouze 
mezi členy výborů: ve volebním 
období 2004 až 2008 byl čle-
nem kontrolního výboru Ing. Jiří 
Rosecký a ve volebním období 
2008 až 2012 byl členem výboru 
pro územní plánování Ing. Rado-
van Macháček. 

Zastupitelstvo Zlínského kra-
je má 45 členů. Obcí ve Zlín-
ském kraji je dohromady 305. 
Pouze 33 obcí  nebo měst 
má v tomto volebním období 
svého zastupitele. Zisk mandá-
tu naší občanky je tedy velmi 
významnou událostí. 

Proto jsem ji požádal o krátký 
rozhovor.

Paní starostko, nejprve 
bych Vám chtěl poblahopřát 
k volebnímu úspěchu a zisku 
mandátu. Určitě byste ráda 
poděkovala svým voličům.

Chtěla bych poděkovat vo-
ličům za hlasy pro Českou 
stranu sociálně demokratickou 
i za preferenční hlasy, které 

Zastupitelstvo navýšilo veřejnou finanční podporu 
některým sportovním organizacím

Navýšení veřejné finanční podpory spor-
tovní činnosti pro T. J. Chropyně, o. s., 
a Fotbalový klub Chropyně, o. s., schválilo 
zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání. 
V případě tělovýchovné jednoty se jednalo 
o navýšení dotace ve výši 446.900 Kč 
o 250.000 Kč a v případě fotbalového klubu 
z 291.100 Kč o 100.000 Kč. O celkově po-
skytované finanční podpoře sportu v letoš-
ním roce jsme vás informovali v čísle 3/2012.

Zatímco na březnovém zasedání neproběh-
la na zastupitelstvu žádná diskuze k poskytnutí 
podpory, při schvalování uvedeného navýšení 
se diskutovalo dokonce dvakrát. Poprvé při 
projednávání rozpočtového opatření. Přísluš-
ná rozpočtová položka, ze které se veřejná 
podpora vyplácí, byla zcela vyčerpána, proto 
se rozpočtovým opatřením musela naplnit. 

Podruhé při samotném schvalování v rámci 
majetkoprávních záležitostí. 

Některým zastupitelům se totiž navýšení 
dotací do sportu nelíbilo. Např. pan Charvát 
se pozastavil nad tím, jestli do sportu nejde 
peněz na úkor jiných oblastí až příliš. Velmi 
často je totiž na jednání zastupitelstva zmiňo-
vána kvalita místních komunikací, na jejichž 
opravu nejsou peníze.

Schválit zmíněné navýšení doporučila za-
stupitelstvu rada města. Rada si vyžádala další 
podklady o finanční situaci uvedených organi-
zací a navýšení má sloužit především na pokrytí 
energií. Dle návrhu Ing. Kovaříkové budou 
v příštím roce žadatelé o podporu činnosti 
předkládat jednotnou formu předpokláda-
ného rozpočtu (doposud neměl předkládaný 
rozpočet jednotnou formu). 

Požadavek jednotné podoby rozpočtu 
podpořil také pan Juřena. Podle něj by z před-
kládaného rozpočtu mělo být patrno, kolik 
je organizace schopna získat z jiných zdrojů. 
Doporučil stanovit horní hranici peněz vy-
hrazených pro sport. Položil také řečnickou 
otázku, jestli jsou výsledky fotbalového klubu 
tak dobré, aby jim byla navýšena dotace.

Podle předsedy klubu Ing. Večeři není 
možno toto spojovat. Klub dostal do vý-
půjčky tribunu, o kterou se stará. Dříve 
byly energie spotřebované zázemím, které 
tribuna poskytuje, hrazeny ze strany tělový-
chovné jednoty. Nyní je musí hradit samotný 
klub, který s těmito náklady nepočítal, a tak 
vzniká deficit.

Zastupitelstvo města navýšení schválilo.
JiRo

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

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

Nejbližším termínem je 3. prosinec 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

jsem obdržela já osobně. Beru 
to jako ocenění své dosavadní 
práce i jako povzbuzení do dal-
ší práce v krajském zastupi-
telstvu.

Ne všichni občané města 
Vás v těchto volbách svým hla-
sem podpořili. Přesto budete 
v orgánech kraje hájit i jejich 
zájmy.  

Tak jako jsem starostkou 
všech občanů města bez rozdílu, 
budu i krajskou zastupitelkou 
pro všechny občany kraje. 
Velmi si vážím občanů našeho 
města, kteří přišli k volbám 
a využili svého práva spoluroz-
hodovat o věcech veřejných, 
ať už svůj hlas dali komukoli. 
Jsem ráda, že se nenechali 
odradit současným politickým 
děním a že jim není lhostejný 
osud kraje. Ty, kteří z nějakého 
důvodu k volbám nepřišli, bych 
chtěl svou prací přesvědčit, 
že pokud chtějí něco prosadit, 
je tou nejlepší cestou využít 
svého práva jít volit. 

V současné době je již známa 
konkrétní podoba koalice. Jak 
Vy sama vnímáte spoluvládu 
Vaší vítězné strany s SPOZ 
a zejména s KSČM?

Tato koalice je z mého pohle-
du naprosto v pořádku. Vždyť 
občané nám ji svými hlasy „na-
bídli“ jako jednu z možností. To, 
že bylo možné vytvořit levicovými 
stranami koalici, beru částečně 
i jako názor občanů na reformy 
předkládané pravicí.

Koalice již také rozdělila 
místa v krajské radě. Sice jste 
do uvolněné funkce nominová-
na nebyla, ale dovolím si čistě 
spekulativní otázku: Kdybyste 
dostala nabídku stát se členkou 
Rady Zlínského kraje, přijala 
byste ji?

Ne. Toto rozhodnutí jsem 
deklarovala i před volbami. Jsem 
starostkou města teprve krátce 
a v této funkci mne čeká ještě 
mnoho práce. Svojí kandidatu-
rou jsem chtěla podpořit tým 
MVDr. Stanislava Mišáka a v pří-
padě svého zvolení propojit 
naši komunální politiku s tou 
krajskou.

S největší pravděpodob-
ností budete členkou ně-
kterého z dalších orgánů 
kraje – výborů zastupitelstva. 
V jakých oblastech byste ráda 
působila?

Mým přáním by byl finanční 
výbor nebo výbor pro strategic-
ké plánování, ale samozřejmě 
bude vše záležet na podobě 
koaliční dohody. Práce v kte-
rémkoli z výborů pro mě bude 
dobrou zkušeností a tuto jistě 
využiji ve prospěch občanů 
našeho města.

V čem vidíte pozitivní vliv 
nebo přínos pro Chropyni, 
že jste jako starostka našeho 
města získala mandát v kraj-
ském zastupitelstvu?

Tím nejdůležitějším budou 
jistě informace. Jako zastupitelka 
Zlínského kraje budu lépe infor-
mována o dění na kraji, o při-
pravovaných krajských dotacích 
a grantech. 

Děkuji za rozhovor a přeji 
Vám úspěchy ve Vaší práci.

JiRo
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Z jednání zastupitelstva města

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

Již 13. veřejné plenární zasedání Zastupi-
telstva města Chropyně v tomto volebním 
období se konalo ve středu 26. září 2012 
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku. 
Zastupitelstvo projednalo:

Informaci Základní školy Chropyně, okres 
Kroměříž, příspěvkové organizace, o čin-
nosti ve školním roce 2011/2012 a zahá-
jení školního roku 2012/2013

Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo 
školu celkem 380 žáků rozdělených v I. stupni 
do 11 tříd (243 žáků) a ve II. stupni do 7 tříd 
(143 žáků). Ve školní družině bylo zapsáno 
89 žáků. Ve škole pracovalo 27 učitelů, 2 asis-
tentky pedagoga, 7 správních zaměstnanců 
a 3 vychovatelky. Škola pracovala podle Škol-
ního vzdělávacího programu ZŠ Chropyně.

Z 243 žáků na prvním stupni 186 prospělo 
s vyznamenáním a 4 žáci neprospěli. Na druhém 
stupni prospělo s vyznamenáním 45 žáků ze 137 
a neprospělo 10 žáků. Na prvním stupni bylo 
uděleno 31 pochval třídního učitele, 6 napome-
nutí třídního učitele a 2 důtky třídního učitele. 
Na druhém stupni to bylo 10 pochval třídního 
učitele, 8 důtek třídního učitele, 5 důtek ředitele 
školy, 5 žákům byl udělen 2. stupeň z chování 
a 2 žákům dokonce 3. stupeň z chování.

V novém školním roce navštěvuje školu 
382 žáků rozdělených do 18 tříd a fungují 
3 oddělení družiny po 30 žácích. Ve třech 
prvních třídách je celkem 61 žáků. Ve škole 
pracuje 26 učitelů, 4 asistentky pedagoga, 
počet správních zaměstnanců a vychovatelek 
zůstal nezměněn.

Informace o zahájení školního roku 
2012/2013 v Mateřské škole Chropyně

Ve škole bylo k 1. září 2012 zapsáno 
151 dětí, což bylo o 17 méně než v minulém 
školním roce. Děti jsou rozděleny do 6 hete-
rogenních tříd s celodenním provozem. Škola 
pracuje podle školního vzdělávacího programu 
„Hrou objevujeme svět“. 

Pracovní kolektiv tvoří 11 učitelek na plný 
úvazek, 1 na částečný úvazek (0,83) a 4 pro-
vozní zaměstnanci na 3,65 úvazku. 

Úplata za školní vzdělávání je od 1. září 
2011 stanovena na 300 Kč za měsíc. Děti 
v posledním ročníku se nadále vzdělávají 
bezplatně. Děti s odloženou školní docházkou 
budou od 1. ledna 2013 v důsledku novely 
zákona také platit úplatu za vzdělávání.
 
Informace o zahájení školního roku 
2012/2013 v Zařízení školního stravování 
Chropyně

V organizaci se stravují mimo děti a zaměst-
nance chropyňské základní a mateřské školy 
také děti a učitelé ze základní a mateřské 
školy ve Vlkoši a z mateřské školy v Kyselovi-
cích. Počet stravujících se dětí z mateřských 
škol k 5. září byl 210, ze základních škol 270. 
K zápisu však docházelo i v průběhu měsíce září. 

Stravující se děti jsou rozděleny do několika 
kategorií podle věku. Každá kategorie má ji-
nou sazbu stravného. Děti mateřských škol 
ve věku 3 až 6 let se stravují za 28 Kč, 7leté 
děti za 30 Kč. Děti základních škol ve věku 
7 až 10 let se stravují za 20 Kč, od 11 do 14 let 
za 22 Kč a žáci nad 15 let za 25 Kč.

O tzv. cizí stravování má zájem celkem 
105 osob, jedná se o zaměstnance firmy Fer-
dus, lékárny, kamenictví, o obyvatele domů 
s pečovatelskou službou, zaměstnance měst-
ského úřadu a správy majetku města a občany 
Chropyně, Plešovce a Kyselovic. Cena oběda 
činí 50 Kč. Strávníci, kteří se stravují v jídelně, 
hradí 55 Kč.

Ředitelka informovala o pořízení elektric-
ké multifunkční pánve, na jejíž prezentaci 
v sobotu 20. října pozvala všechny přítomné 
zastupitele. 

Schválení přijetí kontokorentního úvěru
Na pokrytí deficitu rozpočtu v roce 2012 

doporučila rada města zastupitelstvu přijmout 
kontokorentní úvěr ve výši 4.500.000 Kč.
 Tento kontokorent by měl být splacen 
do 1 roku vyššími příjmy v roce 2013. Za tím-
to účelem byly osloveny 3 bankovní instituce: 
Komerční banka, Československá obchodní-
banka a Česká spořitelna. Všichni uchazeči 
splnili stanovené podmínky. Členové komise 
otvírání obálek stanovili na základě nejvý-
hodnější celkové nabídkové ceny vítěze – 
Komerční banku. Zastupitelstvo přijetí úvěru 
od této banky schválilo.

Mgr. Milan Bajgar

Zastupitelé odmítli odkoupení bývalých jeslí
Čtrnáct zastupitelů se na záři-

jovém zasedání vyslovilo proti zá-
měru odkoupení objektu bývalých 
jeslí v Ječmínkově ulici. Současný 
majitel Ing. Vojtěch Koutný nabídl 
soubor nemovitostí, dům čp. 504 
a pozemky parcelní číslo 1112 
a 1113/1 městu letos na jaře za cenu 
9 milionů korun. 

Vedení města nejprve nechalo 
zpracovat studii využití nemovitostí 
a jako nejlepší řešení se jevilo vyu-
žití pozemků pro vybudování bytů 
s pečovatelskou službou, jejichž 

výstavbu by bylo možno částečně 
hradit z dotačního titulu, a ve stá-
vajícím objektu rozšíření ordinací 
lékařů, denní stacionář, rehabilitační 
pracoviště, konferenční místnosti, 
ale jednou z možností bylo také 
využití pro knihovnu. Zkrátka využít 
nemovitost a její polohu ke klidným 
aktivitám a odpočinku.

Zastupitelstvo města tuto záleži-
tost projednávalo poprvé v červnu 
a jen těsně přijalo usnesení, ve kte-
rém ukládalo starostce Ing. Sigmun-
dové a místostarostovi Mgr. Bajga-

rovi projednat s majitelem výši kup-
ní ceny. Jednoznačným argumentem 
proti koupi byla právě vysoká cena. 
Dále spíše zastupitelé řešili způsob 
využití a to, jestli na provoz tako-
vého zařízení, ať je v něm cokoli, 
bude město mít finanční prostředky. 

Na zářijovém zastupitelstvu 
tedy starostka města předložila 
odborný posudek vypracovaný 
Ing. arch. Rybnikářem a Ing. Šojdrem, 
ve kterém dospěli k závěru, 
že reálná tržní cena nemovitostí 
je 6.470.000 Kč. Samostatný návrh 

předložil zastupitel Juřena. Navrh-
nul kupní cenu ve výši 5.176.000 Kč. 
Podobné nemovitosti se totiž, dle 
jeho tvrzení, prodávají v současné 
době o 20 % levněji, než je odhadní 
cena. Jeho návrh však nebyl ostat-
ními zastupiteli schválen. 

S odborným posudkem byl se-
známen i vlastník nemovitostí, ten 
však jakékoli snížení požadované 
ceny odmítl. Zamítnutí záměru 
odkoupení bývalých jeslí a okolní 
zahrady bylo tedy logickým vyús-
těním.                                         JiRo

reklama
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Občanům byla dána druhá možnost 
předložit argumenty proti spalovně

Jak jsme v minulém čísle Zpra-
vodaje slíbili, vracíme se k zá-
ležitosti rekonstrukce spalovny 
v Chropyni. Na zářijovém zasedání 
zastupitelstva byla totiž opětov-
ně projednána přeměna stáva-
jícího neekologického zařízení 
na moderní zařízení na energetické 
využití odpadů. 

O zařazení tohoto bodu na jed-
nání zastupitelstva se zasloužil za-
stupitel Ing. Kroupa, a to v návaz-
nosti na anonymní výzvu k odporu 
proti spalovně ve městě, která 
se objevila ve schránkách ně-
kterých občanů. Ing. Kroupa 
neskrýval své zklamání z toho, 
že se na jednání zastupitelstva 
nedostavila nejenom větší masa 
občanů, ale ani sám autor této 
výzvy. Celé zastupitelstvo mělo 
zájem vyslechnout pádné ar-

gumenty anonymního autora. 
Chtěli mu věnovat čas. Zřejmě 
o tuto možnost nestál. Napsání 
a distribuce anonymního pamfletu 
bylo zřejmě vše, čeho byl schopen. 

Ing. Kroupa se v úvodu dotá-
zal, jestli má původní stanovisko 
zastupitelstva (citované v minulém 
čísle Zpravodaje – pozn. redakce) 
nějakou váhu. Starostka Ing. Sig-
mundová však ve své odpovědi 
uvedla, že jak již řekla minule, 
jsou potřeba pádné argumenty, 
proč by zde spalovna neměla být. 
Zatím je stále dokola opakováno, 
že ji tu nechceme. A to nestačí.

Na jednání zastupitelstva 
byl přizván i zástupce investora, 
Ing. Holibka. Ten uvedl, že spalov-
na sice bude mít své emise, avšak 
tyto emise budou hluboce pod 
limity stanovenými EU. U nových 

spalovacích zařízení se totiž povo-
lují jen taková, která mají emise 
nižší, než stanoví legislativa. 

Městskému úřadu budou k dis-
pozici výstupy o provedených kon-
trolách a o aktuálních emisích. 
Pan Charvát se zajímal, jak se tyto 
informace dostanou k občanům. 
„Dohodli jsme se, že bude instalo-
vána monitorovací tabule, která 
bude veřejně přístupná a bude zob-
razovat aktuální stav,“ uvedla k vě-
ci starostka. Kde bude tato tabule 
instalována, zatím není stanoveno.

Pan Hrdlička, autor článku 
„Potřebujeme a chceme spalovnu 
nebezpečných cizích odpadů“ 
z minulého čísla Zpravodaje, opět 
vyjádřil své znepokojení nad sku-
tečností, že zamítavé stanovisko 
zastupitelstva z minulého voleb-
ního období přechází do stano-

viska spíše kladného. Ing. Kroupa 
konstatoval, že od zmíněného 
zamítavého stanoviska zastupi-
telstvo žádné jiné usnesení v této 
věci nepřijalo, je tedy stále platné. 
„My jsme své stanovisko nezměnili, 
pouze jsme na naše námitky dostali 
odpověď, že nejsou relevantní,“ 
sdělila závěr z procesu zjišťování 
dopadů investice na životní pro-
středí starostka města.

Opačný názor však vyjádřil pan 
Juřena, který na otázku, na jakém 
základě zastupitelstvo své stanovisko 
mění, uvedl: „Na základě materiálů, 
které investor předložil. Předložený 
materiál je dostatečný a já souhlasím 
se zahájením rekonstrukce.“

Zastupitelstvo nepřijalo žádné 
rozhodné usnesení. Předložené 
informace, a nebylo jich málo, 
vzalo na vědomí.                    JiRo

Soutěžte při odevzdávání starých elektrozařízení
Novou soutěž „Sbírej a vyhraj!“ vyhlašuje 

společnost ASEKOL, s. r. o. Cílem soutěže 
je motivovat občany ke sběru drobných elek-
trozařízení. 

„Soutěž probíhá od 16. října 2012 
do 28. února 2013,“ uvádí paní Jitka Šimková 
z ASEKOLu. Soutěž je určena pro každého. 
Stačí do sběrného dvora donést starý spo-
třebič k vyřazení. Na sběrném dvoře obdrží 
informační letáček a razítko do letáčku. 
Za jeden kus drobného elektra má soutěžící 
jedno razítko. Po získání pěti razítek odešle 
leták společnosti ASEKOL, která po skončení 
soutěže vylosuje, za dozoru notáře, vítěze 
v jednotlivých krajích.

„První cenou pro spotřebitele je tablet 
od společnosti Samsung,“ prozradila Jitka 
Šimková, co může vítěz získat. „V České re-
publice je ještě stále velké množství starého 
elektrozařízení, které končí na skládkách 
komunálního odpadu nebo ve volné přírodě. 
Zvyšováním povědomí o třídění elektrood-
padu se snažíme zejména u mladé generace 
docílit větší odpovědnosti k životnímu pro-
středí,“ dodává Šimková.

Letáček je k dispozici na sběrném dvoře

Další informace a přesná pravidla sou-
těže naleznete na internetových stránkách 

www.asekol.cz v sekci Sbírej a vyhraj!. 
JiRo

Více informací na tel.: 573 500 746 nebo na www.muchropyne.cz

Využíjte zajímavé slevy inzerce s cenou od 310,- Kč.

Zde mohla být Vaše reklama
reklama
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Ve školní jídelně se vaří efektivněji a zdravěji
Nové zařízení pro efektivnější využití potravin, energií a času a pro 

podávání zdravější stravy pořídilo v průběhu prázdnin Zařízení školního 
stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o. Jedná se o víceúčelovou 
pánev FRIMA VarioCooking Centre včetně provozních doplňků. Hod-
nota tohoto zařízení je více než milion korun. Pánev je financována 
formou operativního leasingu v délce trvání 60 měsíců.

Na posledním jednání zastupitelstva seznámila ředitelka zařízení 
školního stravování Marcela Vinklárková zastupitele s touto investicí 
a pozvala všechny zastupitele v sobotu 20. října do prostor školní jídelny 
k prezentaci tohoto zařízení. 

„Připravili jsme 6chodové menu – dva studené předkrmy, 3 hlavní 
chody a dezert,“ uvedla k prezentaci paní Vinklárková. „Bohužel 
přišlo pouze pět zastupitelů a ředitelka mateřské školy,“ zhodnotila 
zájem zastupitelů. Kromě ředitelky mateřské školy tedy přišli starostka 
Ing. Sigmundová, místostarosta Mgr. Bajgar, pan Lučan, paní Rapantová 
a Ing. Krejčíř. „Tři zastupitelé se omluvili a zbytek prostě nedorazil,“ 
okomentovala účast zastupitelů starostka města. O tom, že zaměstnanci 
zařízení byli zájmem zastupitelů zklamáni, nemůže být pochyb. Byli 
v práci v sobotu a velmi se na toto setkání těšili. „Možná by stálo 
za to, kdyby se občané svých volených zástupců zeptali, proč mají zájem 
o dění v Chropyni pouze před volbami,“ uzavřela otázku účasti 
starostka.

K prezentaci připravil personál zařízení dva studené předkrmy, 
tři hlavní chody a dezert. Podávali se roastbeef, konfitovaná kach-
na, candát… „Talíře byly velmi profesionálně připraveny, myslím, 

Chropyňská škola se zapojila do projektu „Ovoce do škol“
Do projektu „Ovoce do škol“ 

se v novém školním roce zapojila 
chropyňská základní škola. Pro-
jekt spočívá především v nabídce 
čerstvého ovoce a zeleniny a škola 
na něm spolupracuje s firmou Ovo-
centrum Valašské Meziříčí. O připoje-
ní se k této akci informoval Zpravo-
daj ředitel školy Mgr. Josef Havela.

„Jedenkrát za měsíc se žáci 
na I. stupni mohou těšit na krabičku 
ovoce, které dostanou zcela zdar-
ma,“ přiblížil průběh projektu Havela. 
„V září to byla krabička slaďouč-
kého hroznového vína, na kterém 
si děti moc pochutnaly.“ Ke každé-
mu druhu ovoce, které děti dosta-

nou, obdrží také informační letáček, 
ze kterého se dozví o příznivém 
vlivu konkrétního ovoce na lidský 
organizmus a jeho léčivých účincích. 

V sortimentu ovoce mají být 
jahody, třešně, broskve, meruňky, 
nektarinky, pomeranče, mandarin-
ky, jablka, banány, hrušky, cherry 
rajčata, ovocné šťávy, švestky, 
grepy, ananas, granátové jablko, 
nashi, melouny, ale také kedlubny, 
hrachové lusky nebo ředkvičky. 

„Další zásilka ovoce k nám dorazí 
již za pár dnů. Děti se na čerstvou 
dávku vitamínů už moc těší,“ shrnul 
Havela.

JiRo

že za tuto úpravu by naše paní kuchařky pochválil i obávaný kuchař 
Zdeněk Pohlreich,“ ocenila práci kuchařek starostka. Jídlo bylo podle 
ní netradiční, ale vynikající. 

Samotná pánev (vzhledem k možnostem využití se jedná o velmi 
zavádějící název) dokáže usnadnit personálu zařízení většinu práce. 
Jednou z výhod je fritování. „Třeba řízky jsme na staré fritéze smažili 
6 hodin,“ uvádí gastronom Pavel Vybíralík a dodává: „Na novém za-
řízení jsme schopni usmažit 500 až 600 řízků za 3 hodiny s dvojitou 
filtrací oleje.“ V pánvi kuchaři dělají omáčky, šťávy, opékají přírodní 
plátky masa, vaří těstoviny nebo brambory. „Konečně jsme mohli začít 
připravovat i bramboráky, které si strávníci přáli,“ dodal gastronom.

„Využíváme i různých programů, které pánev nabízí. Je to například 
vaření nebo dušení přes noc,“ uvedla k provozu ředitelka Vinklárková. 
„Při vaření přes noc se maso připravuje při nízkých teplotách, zůstává 
tak křehčí a šťavnatější, tolik se nespéká a není z něho tak velký odpad. 
U pánve máme také baličku na krabičkovou stravu a šokér,“ zmínila 
doplňky k zařízení Vinklárková.

Podle zastupitele Ing. Krejčíře byla celá prezentace z jeho pohledu, 
jako běžného strávníka, velmi přínosná a poučná. „Konečně jsem mohl 
nakouknout doslova pod pokličku, která je pro mne normálně pevně 
přiklopena,“ zhodnotil akci zastupitel Ing. Krejčíř. Samotná prezen-
tace byla provedena zkušeným kuchařem, který i takovému laikovi, 
za jakého se Ing. Krejčíř považuje, podrobně vysvětlil mnohé přednosti 
předváděného zařízení. Ochutnávka pokrmů v pěkném prostředí jídel-
ny pak byla příjemnou pomyslnou třešničkou na dortu. „Celkově mohu, 
jako pamětník školní jídelny zpřed mnoha let, dnešním strávníkům jen 
přát současný kolektiv pracovníků. Snaží se jim nabídnout komfort 
a kvalitu, o kterém se nám, díky různým okolnostem, mohlo jen zdát,“ 
uzavřel Krejčíř.                                                                                 JiRo
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Nazývejme skutečnost pravým jménem
V minulém čísle Zpravodaje 

v článku "Nezájem arcibiskup-
ství komplikuje navrácení Fillo-
vých obrazů" bylo konstatováno, 
že chropyňský zámek není pri-
oritou arcibiskupství, aniž bylo 
toto stanovisko blíže zdůvodněno, 
kromě obligátního konstatování, 
že arcibiskupství nemá peníze. Podle 
paní starostky není navrácení obrazů 
E. Filly na chropyňský zámek její pri-
oritou, což opakovaně prezentovala 
v tisku, a tento postoj dosud veřejně 
nezměnila. Jsou-li podmínkou Ná-
rodní galerie pro umístění Fillových 
obrazů v prostorách chropyňského 
zámku jeho opravy a investice 
do technického vybavení, bude ne-
zbytné, aby došlo ke změně priorit 
výše uvedených subjektů a jejich 
oboustrannému sblížení.

Zde je na místě zmínit posled-
ní historii chropyňského zámku. 
Po roce 1948 byla na zámek uvalena 
nucená správa. Na začátku 50. let 
užívalo zámek místní JZD, které 
jeho část používalo ke skladování 
obilí a kukuřice, což bylo neslučitelné 
se stavebním určením těchto histo-
rických prostor. Po roce 1954, kdy 
zámek přestal sloužit k tomuto účelu, 
se další devastaci podařilo zabránit 
obětavým přispěním dobrovolníků, 
kteří s finanční podporou okresního 
úřadu prováděli postupně nezbytné 
opravy historických prostor a inventá-
ře, zejména sbírky historických zbraní. 

Po roce 1971, kdy zámek přestal 
sloužit k účelům ubytování, pokra-
čovaly opravy zámku již na profesi-
onální úrovni za vydatného přispění 
Muzea Kroměřížska, finančních 
prostředků ONV a dobrovolných 

brigád občanů. Pamětníci potvrdí, 
v jakém stavu, blízkém demolici, 
se nacházelo hospodářské stavení 
(stodola), přiléhající k zámku, 
které bylo přestavěno do dnešní 
podoby na víceúčelový sál. V roce 
1983, kdy byly opravy dokončeny 
a okolí upraveno, byl zámek otevřen 
veřejnosti. Současně byla zpřístup-
něna expozice 82 obrazů a plastik 
E.Filly zapůjčených Národní galerií. 
V roce 1990 získává zámek v re-
stituci Arcibiskupství olomoucké, 
sbírka obrazů E.Filly byla na zámku 
až do roku 2002.

Na rozdíl od jiných historických 
nemovitostí, které arcibiskupství 
v restituci získalo či získá, převzalo 
chropyňský zámek v dobrém staveb-
ně historickém stavu bez zjevných 
pozůstatků předchozí devastace. 
To je současně pádným argumentem 
pro město při budoucích jednáních 
o nezbytných investicích a opravách 
zámku.

Arcibiskupství olomoucké je také 
vlastníkem Chropyňského rybníka 
(Zámeckého) a většiny parcel 
s jeho břehovými porosty, rybník 
obhospodařuje v nájmu Rybářství 
Hulín. Vzhledem ke skutečnosti, 
že rybník je Národní přírodní památ-
kou (NPP), je regulována intenzita 
chovu ryb a také údržba a výsadba 
břehové zeleně a zásahy do ní musí re-
spektovat tuto skutečnost. To upra-
vuje Plán péče o NPP Chropyňský 
rybník na období 2009-2017, který 
je uveden na internetové prezen-
taci města, odkud je možné si jej 
stáhnout. 

Z hlediska ochrany přírody spadá 
toto chráněné území pod sprá-

Evropský projekt učí, jak nebýt „ovčanem“
Každý z nás má zcela jistě občas pocit, 

že je proti chování politiků nebo nadnárod-
ních korporací bezmocný. Má chuť se někam 
zavřít a tvářit se, že všechno dění kolem něho 
se ho vlastně netýká. Ve skutečnosti se tím 
vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kterém 
žijeme. Vydáváme se napospas rozhodnutím, 
vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. 
A pomalu se tak stáváme „ovčany“ – posluš-
nou ovcí stáda.

„Demokracie se ve svém původním vý-
znamu opírá o ochotu členů společnosti 
spolupodílet se na spravování společného 
veřejného prostoru,“ říká Jana Kamínková 
ze společnosti Aletheia, s. r. o. Problém však 
tkví v tom, že většina české dospělé populace 
vyrostla v totalitním režimu. Proto nemá do-
statečné znalosti, jak svá práva v demokracii 
uplatňovat, jak rozvíjet svůj životní prostor 
a hrát aktivní roli ve veřejném životě.

Všímá si toho evropský projekt „Podpora, 
stimulace a propagace dalšího vzdělávání 
jednotlivců v oblasti odborných a obecných 
kompetencí“, který je financován Evropskou 
unií a státním rozpočtem České republiky. 
Ústředním mottem je „Nebuď ovčan! Ob-
čanskou gramotností proti ovčanství“. Přináší 
návod, jak se do občanského života účinně 
zapojit.

„Cílem projektu je přinést občanské vzdě-
lávání dostupné pro všechny,“ uvádí Kamínko-
vá. „Pro zájemce budou pořádány bezplatné 
prezenční kurzy ve větších krajských městech 
nebo online semináře či e-learningové kurzy.“ 
Témata budou následující: Aktivní občanství 
a participace občanů na veřejném dění, Dob-
rovolnictví, Multikulturalismus a prevence 
extremismu, Odpovědný přístup k životnímu 
prostředí a udržitelnému rozvoji a Odpovědný 
přístup k financím.

Projekt je aktuálně v přípravné fázi. „Naše 
aktivity budou spuštěny v lednu 2013,“ 
dodává Jana Kamínková. Zájemci naleznou 
potřebné informace na webových stránkách 
realizátora http://aletheia.cz/eu_projekty.
htm. V brzké době budou také spuštěny 
stránky www.nebudovcan.cz.

JiRo

vu CHKO Litovelské Pomoraví. 
Finanční prostředky na údržbu 
a výsadbu břehové zeleně, které 
má, však nedostačují. Bez finanč-
ního přispění vlastníka budou stro-
my, které už mají svoji životnost 
za sebou, bezpečnostním rizikem 
pro občany, pohybující se po hrázi 
rybníka, a budou hrozbou pro oplo-
cení sousedních zahrádkářských osad. 

V měsíci srpnu byla sdělovacími 
prostředky zveřejněna následující 
informace: V Moravském Krum-
lově (5903 obyvatel) se 3. srpna 
2012 sešli starosta města, hejtman 
Jihomoravského kraje, ministryně 
kultury a zástupce vlastníka, společ-
nosti Incheba, k podpisu memoranda 
o spolupráci na opravě morav-
skokrumlovského zámku, sdružení 
finančních prostředků zúčastněných 
a využití existujících fondů a dotač-
ních titulů. Tyto prostředky poslouží 
k rozšíření a opravám výstavních 
prostor a celého zámku tak, aby 
byly vytvořeny potřebné podmínky 
a bylo vyhověno požadavkům Ná-
rodního památkového úřadu pro 
návrat pláten Slovanské epopeje. 
I v případě, že se obrazy nevrátí, 
bude zámek ve stavu, umožňujícím 

instalaci jiných významných umělec-
kých sbírek a jeho víceúčelové využití 
tak, aby přispěl k oživení turistického 
ruchu s jeho přidanou hodnotou pro 
rozvoj služeb ve městě. 

Na tomto příkladě je zřejmé, 
že získání nemalých finančních 
prostředků pro daný záměr je i pro 
omezené možnosti malého města 
uskutečnitelné, sdruží-li se finanční 
prostředky a najdou strategičtí 
partneři, kteří se shodnou na priori-
tách. Podmínkou, která to umožní, 
je vzájemná komunikace na potřeb-
né úrovni.

Dosažení podobného memo-
randa v případě podstatně menšího 
chropyňského zámku je z oblasti 
nesplněných snů a přání. Pokud 
nedojde v komunikaci mezi před-
staviteli našeho města a předsta-
viteli olomouckého arcibiskupství 
k žádoucímu pokroku a sblížení 
priorit, lze změnu sotva očekávat. 
Chátrající omítka chropyňského 
zámku, žalostný stav oplocení 
zámeckého parku, stav a údržba 
břehové zeleně Národní přírodní 
památky Chropyňský rybník jsou 
toho viditelnou vizitkou.

A. Hrdlička

Redakce

Uzávěrka Zpravodaje 

města Chropyně 10/ 2012 

je 29. listopadu ve 12:00 
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Rozšíření služeb, které může poskytovat 
škola, přináší schválená změna zřizovací listiny 
základní školy. Schválilo ji zastupitelstvo města 
na svém jednání 26. září 2012. „Změna spočívá 
v rozšíření doplňkové činnosti o obor mimo-
školní výchova a vzdělávání,“ uvedl ředitel 
Mgr. Josef Havela a dodal: „V první fázi by-
chom rádi nabídli dětem z prvních a druhých 
tříd kurz angličtiny.“

Nutno podotknout, že se jedná o tzv. do-
plňkovou činnost školy. Půjde tedy o službu 
placenou.

 JiRo

Děti ze školní družiny se zúčastnily Evropských dnů Slunce v Kroměříži (čte-
náři již byli informováni) a zapojily se do výtvarné soutěže Namaluj sluníčko. 
Protože se naše práce líbily, byly zaslány do Prahy na výstavu, na ústředí pořá-
dající firmy v rámci Evropských dnů Slunce.

Pro tuto soutěž jsme tentokráte při malování zvolili trochu jinou techniku. Na-
příklad jsme na výkres nalepili gázu a tu jsme pokrývali barvami a tvořili příslušný 
motiv. Po zaschnutí barev se gáza nepravidelně zvlnila a výsledek byl zajímavý. 
V tomto případě nám nešlo o to, namalovat jen sluníčko samotné, ale chtěli jsme 
jej včlenit do okolního světa, přírody. Proto jsme i pomocí koláže dolepovali 
další pozadí. Jiný nápad byl při vytváření samostatného slunce, použití klovatiny 
a vodových barev, nebo potření plochy výkresu lepidlem a vysypání motivu 
sluníčka barevným pískem. Při těchto technikách již děti malovaly a vymýšlely 
různé typy obličejů – každý podle své fantazie.

V těchto dnech dětem došly od pořádající firmy drobné dárky za jejich 
práce, ze kterých měly velkou radost a my s nimi. Myslím si, že tento motiv 
byl šťastně zvolený, pro děti velmi blízký, a tak měly při samotném malování 
dobrou náladu a usmívaly se jako sluníčka.                                    H. Lošonská

Český zahrádkářský svaz Chro-
pyně, organizace číslo 1, uspořádal 
v příjemném prostředí víceúčelového 
sálu chropyňského zámku výstavu 
ovoce, zeleniny a květin. Své výpěstky 
vystavovalo 21 pěstitelů, kteří před-
vedli celkem 204 vzorků: 75 ovoce, 
56 zeleniny, 61 květin a bylinek 
a 12 ukázek květinové vazby. 

Mezi návštěvníky, kteří výsledky 
práce chropyňských zahrádkářů 
obdivovali a pochválili, byli také ná-
vštěvníci zámku. 

Výbor ČZS děkuje všem vysta-
vovatelům, organizátorkám paní 
Milušce Daňkové a Boženě Hynšto-
vé, městu Chropyně, pracovníkům 
Správy majetku města Chropyně 
a pracovnicím zámku za pomoc 
a podporu činnosti zahrádkářů. 

J. Pospíšilová

Pochlubte se svým betlémem
Klub zručných babiček 

a turisté připravují výstavu 
betlémů a těší se, že ji obo-
hatíte právě tím svým. Rádi 
uvítáme a vystavíme bet-
lémy zhotovené různými 
technikami, z různých ma-
teriálů: keramické, vyřezá-
vané, malované, papírové, 
vyšité, háčkované, paličko-
vané, z perníku a jiné.

Přij ímat k vystavo-
vání se budou ve čtvr-
tek 29. listopadu 2012 
od 13:00 do 16:00 ve ví-
ceúčelovém sále chropyň-
ského zámku.

J. Pospíšilová
Klub českých turistů

Z listopadových turistických akcí je nám 
nejblíže:

17.–18. Setkání turistů na Tesáku
listopadu pěší km: 17 + 9; start: Tesák, 

8:00, cíl tamtéž do 15:00; 
zájemci o ubytování se hlásí 
u Ing. J indřicha Urbana, 
tel.: 736 740 529

Klub českých turistů, Základní ško-
la Chropyně a jejich přátelé připravují 
opět vánoční výstavu. Kromě tradičních 
i moderních ukázek výzdoby bytů, ozdob 
na stromeček, přáníček, perníčků a drob-
ných dárků bude samostatná výstava 
betlémů. Přijďte se inspirovat od soboty 
1. prosince do středy 5. prosince do víceú-
čelového sálu chropyňského zámku. 

Výrobky k vystavování a betlémy se bu-
dou přijímat ve čtvrtek 29. listopadu 
 od 13:00 do 16:00 a v pátek 30. listopadu 
od 9:00 do 12:00 ve víceúčelovém sále 
zámku.

Těšíme se na Vás.
Jar. Pospíšilová

Školní družina se účastnila soutěže 
Namaluj sluníčko

Nabídka vzdělávání 
bude širší

Č

Zámek provonělo ovoce, 
zelenina a květiny
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Halloweenská škola
V měsíci říjnu čekaly na děti podzimní prázdniny. Přemýšleli jsme 

o tom, jak bychom si mohli poslední den před těmito prázdninami 
zpestřit a zpříjemnit. 

A tak se zrodil nápad užít si „Halloweenskou školu“!
Již od dávných dob se lidé báli různých příšer, duchů, ježibab a ča-

rodějnic. Proti svému strachu bojovali tím, že sami sebe za růz-

né příšery, duchy, ježibaby a čarodějnice začali převlékat. A tak 
je tomu i při oslavách svátku Halloween, který se slaví hlavně v cizích 
zemích, například ve Spojených státech amerických, ale můžeme 
ho slavit i u nás.

Jednu věc už dobře víme. Ve škole se musíme hlavně učit 
číst, psát a počítat. Ale když jsme hodní, můžeme si i hrát. Proto 
se ve středu 24.10. děti učily v různých strašidelných převlecích. 
Třídy byly plné duchů, ježibab, čarodějů a různých příšer. Užili jsme 
si „Halloweenské vyučování“! Ve výtvarné výchově si děti mohly 
různá strašidýlka kreslit nebo malovat. V pracovních činnostech 
se je snažily z různých materiálů vyrábět. Čtvrťáci a páťáci znali 
z angličtiny strašidelné písničky a zkusili si je v angličtině nebo 
hudební výchově zazpívat. Mnozí měli doma dýně a vytvořili nám 
z nich lucerničky. Děti z pátého ročníku vyrobily do každé třídy 
opravdovou ježibabu, která měla pro každého školáka připravený 
malý kvíz, křížovku nebo početní úkol. 

Ke konci vyučování byla zpestřením „Halloweenská diskotéka“, 
která se uskutečnila v tělocvičně naší školy.

Po podzimních prázdninách si děti mohly ukázky svých prací vysta-
vit. Všichni si je navzájem rádi prohlédli. Pokud se i vy chcete podívat, 
jak děti pracovaly ať už ve výtvarné nebo pracovní výchově či školní 
družině, podívejte se!

Miroslava Purkarová
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Družina navštívila kynology

Ve středu 17. října 2012 uspo-
řádali členové Kynologického 
klubu pro naše děti zábavné od-
poledne s ukázkou výcviku psů.

Velké poděkování patří pí Krou-
pové, která tuto akci zajistila, všem 
členkám, které v osobním volnu 
předváděly své psy, a Ing. Blažkovi, 
který si to vše vzal „na povel“.

Děti odcházely s novým zá-
žitkem a poznáním, každý také 
s malým dárkem, který od ky-
nologů obdržely. Byli jsme 
mile překvapeni – jak organi-
zací, tak samotným přístupem 
k dětem. Proto ještě jednou 
DĚKUJEME!

H. Lošonská

Dne 17. října navštívily za příjemného 
podzimního počasí kynologický klub děti 
ze školní družiny. 

Kynologové se svými psy předvedli po-
slušnost svých miláčků, kterou pilně trénují 
každý týden na trénincích. Někteří z nich 
se zúčastní zkoušek ZOP – základní ovlada-
telnost psa (podrobnosti se dočtete v dalším 
čísle, konají se po uzávěrce čísla), takže 
to pro ně byla skoro generálka. Dále měly 
děti možnost vidět, jak psi prochází překáž-
kové dráhy.

Předvedla se nám i dvojice záchranář-
ská. Psovodka se svým vlčákem ukázali, jak 
lze zvíře ovládat jen posunky, beze slov.
A že jim to šlo dobře! 

Nejvíce však děti bavil kontakt s našimi 

V květnu letošního roku proběh-
la volba do Školské rady Základní 
školy Chropyně. Byli zvoleni tři 
zástupci z pedagogického sboru 
školy, tři zástupci zřizovatele školy, 
tj. města Chropyně, a tři zástupci 
z řad rodičů dětí školy. Zástupci 
rodičů byli zvoleni tajnou volbou 
rodičů z celé školy. Jsou to paní 
Vladimíra Supová, Hana Lučanová 
a Magda Rapantová.

Jako zvolení rodiče Školské rady 
jsme cítili velkou odpovědnost 
za projevenou důvěru a zvažovali 
jsme, jakým způsobem nejlépe spo-
lupracovat a podporovat chropyň-
skou školu. Informace a rady jsme 
získávali od občanských sdružení, 
které na jiných školách v Kroměříži 
a okolí fungují již dlouhá léta. Jejich 
činnost je úspěšná a pro školy zna-
mená velkou pomoc. Z příspěvků, 
které jsou od rodičů vybírány, jsou 
hrazeny příspěvky na různé aktivity 
školy jako např. příspěvek na dopra-
vu dětí na lyžařský výcvik, na kurz 
plavání, školní výlety nebo prezen-
tace dětí na různých soutěžích mezi 
jinými školami. Z těchto příspěv-
ků lze pořídit i učební pomůcky, 
na které škola nemá dostatek fi-
nančních prostředků, nebo odměny 
pro děti v rámci aktivit, které školy 
pořádají. Dny jako Karnevalová 
škola, Halloween nebo Dětský den 
pro děti již několik let připravují 
také učitelé 1. stupně chropyňské 
školy.  A myslím, že velmi úspěšně, 
protože jsou dětmi oblíbené a těší 
se na ně. Paní učitelky a páni učitelé, 
děkujeme :-).

Další informací, kterou nám 
dotazovaná sdružení poskytla, 
je jejich dlouholetá zkušenost 

s pořádáním společenských akcí, 
jako jsou školní plesy. Kromě 
příspěvků od rodičů jsou výtěžky 
z plesů velkou položkou příjmů, 
které se použijí na hrazení výše 
zmíněných aktivit.

Získané skutečnosti nás při-
vedli k názoru, že práce takového 
občanského sdružení je pro školu 
a také pro děti, které školu navště-
vují, velmi přínosná a prospěšná. 
Za podpory ředitele školy bylo 
založeno občanské sdružení SRPŠ 
při ZŠ Chropyně. Hlavním cílem 
našeho sdružení je podpora aktivit 
pořádaných školou a zvažujeme 
také možnost uspořádání 1. škol-
ního plesu. 

Na začátku školního roku jste 
byli obeznámeni se vznikem SRPŠ 
a současně jste byli seznámeni s výší 
příspěvku. O tom, na které akce 
a v jaké výši budou příspěvky vyna-
loženy, rozhodne Valná hromada 
občanského sdružení, kterou tvoří 
zástupci rodičů dětí jednotlivých 
tříd, zvolení na zářijových třídních 
schůzkách. Jejich úkolem je také 
předávání informací ostatním rodi-
čům na třídních schůzkách a sezna-
mování s činností a hospodařením 
sdružení.

A jak se můžete zapojit vy? 
Každá rada, nápad nebo pomoc 
jsou vítány. Pokud nejste lhostejní 
a chcete dětem pobyt ve škole zpe-
střit, zpříjemnit a snažit se o lep-
ší spolupráci rodičů se školou, 
pojďte do toho s námi. Pokusme 
se společně pozvednout jméno naší 
chropyňské základní školy, kterou 
jste možná i vy navštěvovali nebo 
ji dnes navštěvují vaše děti.

Magda Rapantová

reklama

Školní družina 
děkuje kynologům

Sdružení rodičů a přátel 
Základní školy Chropyně

svěřenci: hlazení, mazlení, krátká procházka 
se psem na vodítku…

Pokud máte doma psa a chcete, aby po-
slouchal, navštivte nás. Scházíme se každou 
neděli v 9:00. Těšíme se na všechny nováčky, 

naučíme vás, jak se psem pracovat, abyste 
měli radost i Vy!

Děkujeme za návštěvu! 
Iveta Kovaříková
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Pohádkový víkend v Moravském krasu
Je červnové nedělní odpole-

dne a já sleduji krajinu ubíhající 
za okny vlaku z Blanska do Pardu-
bic. Dva přátelé, kteří mají stejnou 
cestu jako já, spí naproti, a tak 
mohu v klidu rozjímat. Smutný, 
že už je po všem, ale spokojený, 
že se to i letos náramně povedlo, 
si v duchu přehrávám uplynulé dny.

Tam, kde to pro mě před chvílí 
skončilo – na blanenském ná-
draží – jsme se předvčerem ráno 
sešli – já dorazil z Hradce Králové 
a početný zbytek výpravy (ex)
členů chropyňského Literárního 

kroužku z Chropyně. Společně 
jsme pak pokračovali do našeho 
prvního turistického cíle, Sloup-
sko-šošůvských jeskyní. Po mnoha 
pobytech v Ochozu u Brna víme, 
že Moravský kras je sázka na jisto-
tu a ani tentokrát nás nezklamal. 
Dvouhodinová prohlídka jeskyní 
byla skvělým zážitkem, i díky 
zasvěcenému výkladu mladého 
průvodce, který problematice 
očividně rozuměl. Po absolvování 
nezbytného karsologického mini-
ma (stalaktit x stalagmit x stalag-
nát) jsme prošli například Nicovou 
jeskyní (jméno má po zásobách 
nerostu nickamínku), Brouško-
vou pohádkovou síní s krápníky, 

které připomínají řadu pohádko-
vých bytostí, a po zhasnutí světel 
jsme zažili absolutní tmu, jakou 
už nahoře v civilizaci potkáte 
jen zřídka. Ti z nás, kteří se bojí vý-
šek, ocenili pohledy do bezedných 
propastí z průhledného můstku 
(nemohl jsem si nevzpomenout 
na Gandalfův pád do propasti 
v Khazad-Dum…) a dozvěděli 
jsme se i o tragédii mnoha jes-
kynních medvědů, kterým bývalo 
osudné jarní rozvodnění podzem-
ního potoka.

Po návratu na povrch jsme 

se přesunuli do kempu v nedaleké 
obci Suchý, zbytek dne a večer 
jsme strávili společenskými hrami 
a volnou zábavou. Letos nám 
počasí přálo i v sobotu. Tu nám 
zpestřila „celotáborová“ hra s po-
hádkovou tématikou, jejíž pra-
vidla už teď nejsem schopný re-
produkovat, ale oprášil jsem díky 
ní znalosti o polozapomenutých 
postavách a hrdinech z dětství 
a poznal pár nových, současných. 
A mohl jsem zaklít Martinu v kvá-
kající žábu! Bohužel mi to vzápětí 
oplatila. Většina výletníků zůstala 
v kempu a věnovala se sportu, 
stolním hrám a koupaní v Sušském 
rybníce. Menší skupinka včetně 

reklama

Zcela netradičním způsobem jsme si připomněli Den vzniku samo-
statného československého státu, který připadá na 28. října. Letos 
vedení města přerušilo tradiční způsob kladení věnců a uspořádalo 
lampionový průvod.

I přes nepřízeň počasí se sešlo několik rodičů s dětmi. Spolu s vedením 
města a několika skauty z chropyňského střediska Krále Ječmínka, kteří 
nesli prapory a věnec, prošli, za doprovodu instrumentálních polek, 
městem z Hanáckého náměstí na náměstí Svobody. Zde, za dopro-
vodu žesťového kvintetu SZUŠ Kroměříž, proběhl akt kladení věnců 
a společný zpěv státní hymny.

JiRo

Kladení věnců 
k pomníku padlých

mě vyrazila na prohlídku zříceniny 
kdysi velkolepého boskovického 
hradu, jehož sláva postupně vy-
hasla v průběhu 18. století. Ale 
i jeho ruina, nyní opět v majetku 
rodiny Mensdorf-Pouilly, je stále 
velkolepá. Neméně zajímavé-
mu boskovickému zámku jsme 
jen omrkli exteriér a nakoukli 
na nádvoří – jízdní řády jsou 
neúprosné. Večer jsme se všichni 
sešli v kempu a po setmění ka-
ždý z nás dokázal, že je hrdina, 
a prošel zábavně strašidelnou 
stezku v přilehlém lesíku. Den 
jsme zakončili v družné zábavě 
u táborového ohně.

Určitě nejen já jsem si v ne-
děli přál moci zůstat aspoň 
o den déle, ale možné to není. 
Nezbývá než si zabalit, rozloučit 
se a vyrazit na cestu k domovům. 
Kola vlaku duní a já dumám, jaký 
výjimečný zážitek vypíchnu, až bu-
du psát tento článek. Není 
to třeba. Strávit tři bezstarostné 
dny v tak skvělé společnosti 
je samo o sobě výjimečným zá-
žitkem. Za všechny děkuji těm, 
kteří se podíleli na organizaci 
programu. Největší dík patří 
vedoucí celé akce, paní Heleně 
Maťhové.

Mgr. Jan Babica
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Setkání s Dubinou podruhé
Jak jsme minule slíbili, opět patřil v pátek 

19. října zcela zaplněný sál Městského kulturní-
ho střediska v Chropyni milovníkům cimbálové 
muziky Dubina a jejich již druhému vystoupení 
v tomto roce před „domácím“ publikem.

Tentokrát si Dubina vzala na „pomoc“ lidovou 
vypravěčku paní Růženu Dobešovou z Milotic 
a dětský soubor Ječmínek, který doprovázel 
instrumentální soubor Chropyňáček.

Již v předprodeji se po lístcích téměř zaprášilo, 
takže o návštěvnost jsme neměli od samého po-
čátku žádné obavy. To, že se „posezení s Dubi-
nou“ opět vydařilo, nemá cenu vůbec zmiňovat, 
to je již samozřejmostí. Svědčí o tom skutečnost, 
že ještě dlouho, téměř do brzkých ranních hodin, 
se po jeho oficiálním skončení, ozývaly z MKS 
překrásné lidové melodie a písničky za doprovodu 
harmoniky a v podání mnohých přítomných.

Dovolil jsem si vyzpovídat uměleckého ve-
doucího cimbálové muziky Dubina pana Luďka 
Koutného:

Pane Koutný, již podruhé v tomto roce se Vám 
podařilo zcela vyprodat hlavní sál MKS Chro-
pyně. Můžete prozradit recept, jak to děláte?

Doufám si tvrdit, že zvláště v poslední době 
je neutuchající zájem o tento druh muziky, 
a to nejen u Chropyňáků, ale i lidí z blízkého 
a také vzdálenějšího okolí, neboť máme i naše 
stálé posluchače, kteří za námi jezdí pravidelně 
až z Vysočiny. Kdo by se nechtěl odreagovat 
od každodenních starostí a po náročném dnu při 
kvalitní lidové muzice a při sklence dobrého vína? 
Máme také svůj „fanklub“ a samozřejmě, že zájem 
o naši muziku nás velmi těší.

Zatím pokaždé jste pro nás v Chropyni při-
pravili nějaké překvapení a zpestření, jako 
byl křest nového CD, mluvené slovo lidové 
vypravěčky nebo vystoupení dětského sou-

reklama

boru Ječmínek. Budete v tomto trendu 
i v budoucnu pokračovat?

Určitě, budeme se snažit nejen chropyňské, ale 
i ostatní naše posluchače něčím zajímavým překva-
pit a naše programy tímto zpestřit. Co se týče naší 
spolupracovnice paní Růženy Dobešové z Milotic: 
jde o velmi milou a příjemnou dámu, se kterou již 
spolupracujeme delší dobu, především při našich 
vystoupeních na jižní Moravě. Nejde ani tak o lido-
vou vypravěčku jako spíše o zábavnou moderátor-
ku, se kterou bychom chtěli spolupracovat i do bu-
doucna. Také si navzájem vypomáháme se „zapůj-
čováním“ různých kvalitních hudebníků a zpěváků 
či zpěvaček z nejrůznějších hudebních seskupení. 
Naposled to byla zpěvačka Jana Otáhalová. Měli 
jste možnost ji vidět a slyšet na posledním měst-
ském plese v Chropyni. Je dokonce i vítězkou 
celostátní soutěže zpěváků lidových písní, tuším 
před třemi roky.

Blíží se doba Vánoc a adventu. Chystáte 
něco „speciálního“ na toto období? 

V měsíci prosinci již máme domluveno 
několik vystoupení v nedaleké Kroměříži, 
na Svatém Hostýně a pravidelně také hraje-
me na různých vánočních firemních večírcích 
a jiných předvánočních akcích. Kromě toho 
vrcholí práce na přípravě nového, v pořadí již dru-
hého CD, které bychom rádi v co nejkratší době 
vydali. Zatím ale sháníme nějakého sponzora, 
který by nám finančně v této záležitosti pomohl. 

Kde Vás mohou v nejbližší době Vaši diváci 
a posluchači vidět a slyšet?

Pravidelně hrajeme v Kroměříži v hostinci „Pod 
Starou knihovnou“ v Kollárově ulici.

A kdy se objevíte opět v „rodné“ Chropyni?
Nejdříve to bude na XIV. plese města 

v místním kulturním středisku, který se bude 
konat 12. ledna příštího roku, a potom, doufám, 
že budeme i nadále pokračovat v již započaté 
tradici pravidelných setkání s Dubinou, formou 
jarních a podzimních setkání v Chropyni.

Chtěl byste něco za Dubinu vzkázat Vašim 
posluchačům?

Aby nám i nadále zachovali svou přízeň a aby 
jim, stejně jako nám, tato hudba dělala radost  
a dávala možnost odpočinout si a odreagovat 
se od každodenních starostí. Již nyní se těšíme 
na podobná setkání, jako bylo to poslední 
v Chropyni, kde byla báječná atmosféra a zábava, 
kde se nám velmi dobře hrálo a vystupovalo a také 
i my jsme se zde skvěle bavili spolu s Vámi. A kdo 
by se chtěl něco více dozvědět o naší cimbálové 
muzice Dubina, bude mít možnost získat do bu-
doucna více informací na našich nově založených 
webových stránkách www.cimbalovkadubina.cz.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám všem 
z Dubiny, aby se našel nějaký movitý sponzor, 
který by podpořil vydání Vašeho nového CD, 
a samozřejmě se těším na další nová setkání 
s Vámi.

Ing. Petr Večeřa
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Malí Ječmínci účinkovali s Dubinou
V září letošního roku zahájil folklorní soubor Malý Ječmínek další, 

již sedmou sezónu.  
Za dobu svého působení měly děti možnost vystupovat na spoustě 

zajímavých a důležitých vystoupeních. 
Naposledy si zatancovaly v pátek 19. října v Městském kulturním 

středisku Chropyně, kde se konalo velmi příjemné posezení s cimbálo-
vou muzikou Dubina. K tanci Malé Ječmínky doprovodil lidový soubor 
Chropyňáček, jak si říkají děti ze ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně. 

Věřím, že tak jako to byla pocta pro všechny děti, že se v rámci 
programu cimbálové muziky Dubina mohly prezentovat před publikem, 
které má folklor v oblibě, tak i pro všechny přítomné bylo vystoupení 
dětí příjemným zpestřením večera. 

Dubině děkujeme, že dětem umožnila vystoupit a dokázat, že folklór 
žije i v mladších generacích.

Magda Rapantová

V pátek 21. září jsme v naší 
knihovně přivítali Jana Opatřila, 
mladého spisovatele ze Ždáru nad 
Sázavou. 

V autorském čtení představil 
žákům 2. a 3. tříd hned dva díly 
svých knih Dobrodružství kap-
říka Metlíka. Půvabné příhody 
kapříka a jeho rybích kamarádů, 
doprovázené kresbami samotné-
ho autora, nám rozšířily znalosti 
o životě pod vodou. Napínavé 

i veselé vyprávění se líbilo všem 
zúčastněným. 

Snad se i Honzovi líbilo u nás. 
Ve svém volném čase se setkal 
se členy literárního kroužku a na-
vázal s nimi krásný přátelský vztah.

Kromě knih pro děti stihl Jan 
Opatřil napsat i knihu pro dospělé 
- Hororové povídky. 

Všechny knihy si můžete přijít 
vypůjčit do naší knihovny. 

Helena Maťhová

Na 18. října 2012 jsme si při-
pravili pro rodiče a veřejnost 
koncert žáků ZUŠ Kroměříž, 
pobočka Chropyně, tentokrát 
v kostele sv. Jiljí. 

Vystoupili žáci ze třídy p. uč., 
Mgr. J. Milotové, L. Koutného 
a M. Vaculíka na zobcovou a pří-
čnou flétnu, housle a kytaru. 
Posluchači si poslechli nové 

a netradiční seskupení v krásném 
prostředí s nádhernou akustikou. 

Žákům náleží velká pochvala 
a uznání za krásné vystoupení 
v době, kdy se školní rok sotva 
rozeběhl.

Děkujeme p. faráři za umož-
nění konání tohoto výjimečného 
koncertu.

Luděk Koutný

Koncert žáků ZUŠ Kroměříž 
v kostele sv. Jiljí

Dobrodružství 
s kapříkem Metlíkem
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Ve středu 24. října 2012 
se zúčastnili žáci pěvecké třídy 
p. uč. Luďka Koutného okresní 
pěvecké soutěže populárních 
písní „Kostelecký slavíček“, ko-
nané v Kostelci u Holešova. 
Tato soutěž letos slavila 11. vý-
ročí a nás může těšit, že popáté 
za sebou si odnesla krásné 1. místo 
žákyně Karla Koutná v kategorii 
4. až 5. tříd ZŠ a víceletých gym-
názií celého našeho okresu. 

Tento velký úspěch potvrdila 
i Hana Konvičná, která se soutěže 
účastnila podruhé v kategorii 
1. až 3. tříd a opět zvítězila. Čest-
né uznání získala Sára Vinklerová. 

Velké poděkování  patř í 
i ZŠ Chropyně, která se na vyslá-
ní žákyň podílela.

Za získané umístění zpěváč-
kům i panu učiteli srdečně bla-
hopřejeme!   

Veronika Juřenová

V pondělí 22. října 2012 se v ta-
nečním oboru konaly otevřené 
hodiny pro rodiče a veřejnost. 
Taneční ukázky proběhly za do-
provodu klavírní korepetice 
p. uč. Luďka Koutného. Žáci 
předvedli vše, co se od začátku 
školního roku naučili. 

Ve výuce se prolínaly ukázky 
cvičení mladších a starších roční-
ků. Větší žáci byli vzorem menším 
dětem a diváci srovnávali rozdíl 
pedagogické práce mezi mladšími 
a staršími tanečníky.

Závěr hodiny patřil všem dě-
tem, což jen dokazuje, že tanec 
je společnou zálibou malých 
i velkých. 

Děkuji všem dětem za pečli-
vou přípravu do hodin a rodičům 
za velkou podporu. 

Příznivce tance a hudby srdeč-
ně zveme na koncert pod názvem 
„Pohádkové Vánoce“, který 
se koná v pondělí 17. prosince 
2012 v Městském kulturním 
středisku Chropyně.

Karla Koutná

Velký úspěch našich zpěvaček 
v Kostelci u Holešova

Taneční obor ZUŠ Kroměříž 
pořádal otevřené hodiny
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V Chropyni vzniklo občanské sdružení „Přidej se k nám“
Další nová nezisková organiza-

ce založená v srpnu letošního roku 
si zvolila příznačný název, kterým 
zároveň chceme oslovit všech-
ny zájemce „Přidej se k nám“. 
Organizace sdružuje hudebníky, 
zpěváky a další příznivce kultur-
ního života z řad všech věkových 
kategorií od 7 let neomezeně, 
kteří se chtějí přičinit o rozvoj 
kultury nejen v našem městě, ale 
i v celém zlínském regionu. 

Ještě pro tento rok máme 
naplánováno několik kulturních 
akcí pro veřejnost v podobě ad-
ventních koncertů v Chropyni, 
Břestě, Kyselovicích, Osíčku 
a Vlkoši. Abychom byli na tyto 
akce dobře připraveni, vyu-
žili jsme podzimních prázdnin 
ke  společnému hudebnímu 
soustředění, kde jsme se vě-
noval i  př ípravě repertoáru. 
Tímto zveme všechny občany 
města Chropyně 19. prosince 
od 17,00 hodin na adventní kon-
cert do kostela sv. Jiljí.

Bc. Ivo Novotný

Sedm statečných přijalo svátost biřmování
Úvodem krátká vysvětlivka pro možné 

laiky, biřmování je, dle internetového 
slovníku cizích slov: Svátost obohacení 
dary Ducha svatého (člen svaté trojice), 
které je možno přijmout jen jednou 
za život, patří k sedmi svátostem katolic-
ké církve (ala křest či svatba). 

V neděli 21. října 2012 se udála pro 
chropyňskou farnost zcela legendární 
věc, po dlouhých deseti letech se nalezlo 
sedm statečných, kteří se nebáli svátosti 
biřmování. 

Ač bez koltů a dokonce bez tequilly, 
tak vybaveni o to větším přesvědčením 
a odvahou po dlouhém čase příprav 
a životních strastech konečně stanuli 
před biskupem, který na ně vložil ruce 
a pomazal jim čelo křižmem, čímž obdr-
želi dar moudrosti, rozumu, rady, síly, 
umění, zbožnosti a bázně boží.

A i když žel lidským představám nelze 
říct, že s darem umění se ze mě během 
hodiny stane Picasso, tak se jedná o ob-
rovskou duchovní i psychickou podporu. 
Slovy biskupa Hrdličky, jehož přítomnost 
byla vzácnou a velmi milou, jsme získali 
sedm kotev, které nám pomohou udržet 
se na rozbouřené hladině života, a jen 
tak mezi námi, každý, kdo jednou vstal 
z postele, ví, že se těch bouřek kolem 
člověka přežene během jeho pobytu 
na zemi přemnoho. 

Navíc bych ráda využila této mírně 
exhibicionistické cesty a vzdala mno-
hé a velké díky. V prvé řadě našemu 

panu faráři otci Jiřímu, který nás někdy 
nepoctivé poctivě připravoval na onu 
svátost. Vřele děkuji, a to i jménem mých 
„spolubiřmovanců“, za cenné informace, 
podporu, laskavost a v neposledním 
místě trpělivost, která, jak mi j istě 
dá za pravdu kdekterý kantor či rodič, 
je podceňovanou předností.Další ocenění 
zajisté patří všem, kteří mají smysl pro 
krásno a nádherně vyzdobili náš kostel. 

A když už mluvím o krásnu, děkuji všem 
ostatním biřmovaným za to, že jsou, 
a že jsou, jací jsou, nebýt jich nebylo 
by nyní ani o čem psát. 

Dle fyzikálních studií svět sice pod-
léhá entropii, já si však troufám čas biř-
mování nazvat nezkaženě pohádkovou 
chvílí.Vždyť když je Bůh s námi, kdo 
proti nám?

Karolína Olšanská
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Světýlka nás dovedla až na Drakiádu
Večerní pochod pohádkovým lesem, tentokrát s podtitulem „Svě-

týlka Vás povedou“, připravil na sobotní večer 6. října turistický oddíl 
Kamínek ve spolupráci s chropyňským odborem Klubu českých turistů. 

Na téměř 500 registrovaných účastníků (a asi 100 neregistro-
vaných), které zlákalo krásné počasí babího léta, čekalo na trase 
31 pohádkových postav. „Byl to už šestnáctý ročník,“ uvedla k akci 
paní Hana Paňáková. „V cíli obdržel každý účastník perníkovou medaili 
a upomínkový list.“ 

Víkend zlaté fazole aneb Cirkusová škola Fazol
Během prodlouženého zářijového 

víkendu 27. až 30. září 2012 pořádali 
pionýři Víkend zlaté fazole v Náměšti nad 
Oslavou. Sjely se sem děti z celé republiky 
od Plzně až po Ostravu. 

Více jak 350 dětí se z ničeho nic dostalo 
do cirkusové školy Fazol, kterou vedl ředi-
tel Hyacint Fazolka. Geocashing, pionýr-
ská stezka, streetball, brännball, kin-ball, 
lackminton, discgolf, airsoft, historický 
koutek, malování miniatur, psychomoto-
rické hry s padákem, malování na obličej, 
uzlařská regata, mnoho rukodělných dílen 
a v neposlední řadě nepřeberné množství 
deskových her Mindok. To vše si mohly 
děti vyzkoušet a naučit se. 

V pátek večer proběhl navíc velký fol-
kový koncert, na kterém zahráli jak méně 
známé, tak i ty slavné kapely a zpěváci. 
Děti tak mohly slyšet například Romana 
Horkého z kapely Kamelot, dětskou 
hudební skupinu Vodníci, D.N.A. Brno 

Další akci pro děti a jejich rodiče si Kamínek připravil na sobotu 
20. října. Na louce před železniční tratí uspořádali členové tohoto 
oddílu Drakiádu. Soutěžilo se o draka Krasavce, Letce, Oráče, Para-
šutistu, Obra a Mini.

„Na louku přišlo asi 70 účastníků, což nás velmi potěšilo,“ prozradila 
Paňáková. „Byť foukal slabý vítr, v krásném odpoledním počasí nakonec 
draci létali a odborná porota mohla rozdělit 18 cen.“

JiRo

či Jakuba Tichého z Holešova. Každý 
účastník navíc dostával denně nové číslo 
deníku PIC, který přinášel spoustu rozho-
vorů a fotek všech účastníků. 

Cirkusový víkend zakončila noční hra, 
na jejímž konci každý odcházel s upomín-
kovými předměty. V neděli všichni odjíž-
děli s úsměvem na tváři, což byla největší 
odměna pro všechny organizátory.

Jakub Hrdlička
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Pionýr je „Dobrodružství na míru“
Dětské sdružení Pionýr se ten-

to rok drží hesla „Dobrodružství 
na míru“. Dle toho také připra-
vuje a pořádá mnoho činností 
převážně pro děti, ale i náctileté. 

Nový školní rok zahájili i pi-
onýři z Chropyně již tradičním 
přespáváním 7. a 8. září v Kro-
měříži. 

V pátek večer čekaly děti již 
tradičně hry v klubovně a poté 
procházka noční Kroměříží. 

V sobotu jsme navštívili azylo-
vý dům. Zde si děti povykládaly 

se sociální pracovnicí o tom, jak 
na tom jsou lidé bez přístřeší 
a jaké mají možnosti. Poté naše 
cesta mířila do Holešova. Kromě 
zámeckého parku jsme navštívili 
také Malé muzeum kovářství 
s opravdovou kovárnou. Tam 
jsme se dozvěděli, co všechno 
měli dříve kováři na starost 
a co museli zvládnout, prohlédli 
jsme si jejich nástroje, stejně jako 
již hotové výrobky. Na závěr 
jsme viděli také způsob bydlení 
těchto řemeslníků a ti pozorní 

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci říjnu:
- průměrná ranní teplota byla 6,5 °C,
- průměrná denní teplota byla 12,7 °C,
- nejteplejším dnem byl 6. říjen s maximální průměrnou teplotou 

17,8 °C,
- nejchladnějším dnem byl 29. říjen s minimální průměrnou teplotou 

+1,1 °C,
- celkové množství srážek bylo 87,8 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz

reklama

našli i tajnou chodbu. Po obědě 
jsme zakončili den turnajem 
v bowlingu.

Hned další týden jsme uspo-
řádali akci Otevřené klubovny. 
11. a 13. září se mohli všichni, 
které zajímá činnost naší skupi-
ny, podívat do našich kluboven, 
prohlédnout si fotky z akcí, 
vyzkoušet si nové hry či jen 
zavzpomínat na roky, kdy i oni 

jezdili s námi na tábory. Do klu-
boven přišla řada dětí, pro které 
byl připraven program v podobě 
her a soutěží. Dospělí, kteří mezi 
nás zavítali, se zajímali především 
o nové deskové hry, které děti 
táhnou, jako inspiraci na doma, 
případně možnosti a výhody 
členství společně s akcemi, které 
pro děti připravujeme.

Jakub Hrdlička
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Kynologický klub pořádal výstavu německých ovčáků
Kynologický klub Techno-

plast Chropyně pořádal v sobotu 
22. září 2012 Oblastní speciální 
výstavu německých ovčáků. Vý-
stava se konala dle plánu akcí Čes-
kého klubu německých ovčáků.

Přihlášeno bylo 63 psů, dosta-
vilo se 57 psů, posouzeno bylo 
55 psů. Posuzoval Ing. Karel Strou-
hal, prezident klubu německých 
ovčáků, v kruhu mu vypomáhali 
2 členové z kynologického klubu 
z Přerova Mgr. Lenka Kuželová 
s Veronikou Petrášovou. Výbor-
ný bufet zajišťovali manželé Blaž-
kovi s Janou Florovou.

Předvedení jedinci byli ve vel-
mi dobré kondici,  zejména 
v třídě dospívajících a pracovních 
fen, kde byla udělena převážně 
výborná. Ve třídě pracovní psi 
byla udělena 5x známka výborná 
z předvedených 7psů.

Všichni účastníci obdrželi 
upomínkové předměty a první 
tři v každé třídě obdrželi pohár 
od firmy Bauer pohár. Také byla 
třída dospívající dlouhosrsté 
feny a pracovní dlouhosrstí feny 
a psi, kde všichni obdrželi znám-
ku výbornou.

Hlavní sponzor výstavy krmiva 
chovatele Ostrčilíka věnoval 
pro každého účastníka krmivo 
Erpermos - vzorek do propa-
gační tašky, první tři v kategorii 
pracovní psi a feny obdrželi 
10 kg krmiva od firmy Bardog 
chovatele Bartončíka. Na za-
jištění výstavy přispěli věcnými 
předměty sponzoři, Městský úřad 
v Chropyni propagačními mate-
riály a rozmnožením katalogu 
a Správa majetku města Chropy-
ně úpravou cvičiště, za což jim 
patří srdečné poděkování. 

Voříškiáda aneb Každý pes je krásný
Dne 29. září se v kynologickém areálu konal první ročník akce Voříš-

kiáda aneb Každý pes je krásný. 
Dopolední program se věnoval poslušnosti našich psů. Přihlížející měli 

možnost vidět, jak trénovaní psi provádějí podle pokynů např.: sedni, 
lehni, vstaň, přivolání, chůze dle pokynů (vlevo, vpravo, běh, pomalá 
chůze…). 

Posledním cvikem byl aport. Ne však ledajaký, aportoval se rohlík. 
K pobavení nejen diváků někteří psi rychle pochopili, že to je k jídlu… 
Někteří psi se rozhodli tento úkol nesplnit a raději si pochutnat :-).

Mezi zkouškaři byla nejúspěšnější Eva Kovářová se svým německým 
ovčákem Ronem, mezi začátečníky byla první Petra Kovaříková s bern-
ským salašnickým psem Beyla Ev-An-Or.

Odpoledne již bylo výstavní. Sjelo se nám okolo 40 psů z blízkého 
reklama

Výstava proběhla velmi dob-
ře za krásného slunečného po-
časí babího léta prvního pod-
zimního dne ke spokojenosti 
všech účastníků. Výsledky si lze 
prohlédnout také na webových 

stránkách www.ceskyklub-no.
cz – výsledky výstav, na e-mailu-
simek.lada@tiscali.cz si můžete 
vyžádat kompletní katalog 
s výsledky.

Ladislav Šimek

i vzdálenějšího okolí. Běželo se ve dvou 
kruzích, které posuzovali MVDr. Blanka 
Mihilová a Ing. Luděk Novák. Vše probíhalo 
hladce, některá vítězství byla „o čumák“, 
ale to se přece stává. Vítězové: štěňata – ně-
mecký ovčák Rex Veroniky Kaďorkové, děti 
– Lenka Lučanová s bernským salašnickým 
psem Airin vom Othergateshof, fena s PP – 
bernský salašnický pes Beyla Ev-An-Or Petry 
Kovaříkové, fena bez PP –střední knírač Dejka 
Michaely Miškovské, pes bez PP – čivava 
Honza Michaely Trnkalové, veterán – italský 
chrtík Aznavurdel Maestro Soalpellino Petra 
Šmída a nejoblíbenějším psem podle diváků 
se stal kříženec Missi Radky Kroupové.

Slunce nám svítilo nad hlavami a pořadatelé 
se těšili z pochval, které si jistě zasloužili za svou 
námahu vynaloženou při přípravě této akce.

Děkujeme i sponzorům, kteří nám přispěli: 
Candy spol. s r. o.  za pamlsky pro psí účastníky 
a výherce jednotlivých kategorií, pánům Robertu 
Lučanovi, Zdenku Rapantovi, Pavlu Ocknech-
tovi, Kamax-Metal s. r. o., městu Chropyně 
a všem ostatním, kteří přispěli do tomboly. 

Těšíme se na další ročník!
Iveta Kovaříková
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Fotbalová přípravka ukončila sezónu na rybářské chatě
Stalo se dobrou tradicí, že na závěr sezóny 

proběhne fotbalové utkání děti + maminky 
versus tatínkové. Tato sportovní akce má vždy 
několik otazníků. Jaké bude počasí? Jasná 
obloha bez mráčků již od rána napověděla, 
že bude slunečno a velmi teplo. Jak budou 
hrát děti? Odpověď jsme dostali v průbě-
hu celého roku a nejeden chlapec či dívka 
má ve svém pokojíčku vystavené medaile. Jaký 
bude rozhodčí? Určitě přísný, nekompromisní, 
ale doufejme, že spravedlivý a nezkorumpo-
vaný. Zbývá zodpovědět poslední otázku, 
a to čím nás tentokrát překvapí maminky.

A už přicházejí! V zelených dresech s různo-
barevnými parukami mi připadají jako pohád-

kové rusalky. K této maškarádě si dají bohovské 
jméno „Bohyně z Chropyně“. Ještě tatínci musí 
vyřešit poslední otazník, a to kdo se postaví 
do jejich branky. Když se najde odvážlivec 
(autor článku), dlouho očekávané utkání 
je zahájeno. 

Tatínkové, poučeni z minulého roku, 
tentokrát neponechali nic náhodě a ihned 
po úvodním hvizdu se pustili do soupeře. Jako 
první se ujali vedení, ale děti společně s Bohy-
němi z Chropyně vzápětí vyrovnaly. Zřejmě 
nějaká brankařova nepozornost či zamyšlení. 
Jenže on se ještě dvakrát zamyslel, a proto 
děti s maminkami vyhrály poločas 3:2. Snad 
malou omluvou by mohlo být, že třetí gól 

Sportovní výsledky Lukáše Purkara
Letos čtyřiadvacetiletý občan 

našeho města už 12 let reprezen-
tuje ČR v náročném sportu - tri-
atlonu. Původně soutěžil v běhu, 
plavání a jízdě na kole. Od roku 
2009 se specializuje na aquatlon - 
disciplíny běh na 1500 m, plavání 
200 m a běh na 1500 m. 

Sledování jeho sportovních 
výsledků začneme od zařazení 
do juniorského reprezentačního 
družstva ČR při Závodu olym-
pijských nadějí v červenci 2005 
v Maďarsku, a to Českým sva-
zem triatlonu. Bylo mu 17 let. 
Družstvo ČR získalo bronz. Poté 
pokračoval v závodech Českého 
poháru v triatlonu a v roce 2007 
začal startovat i na závodech 
v terénním triatlonu, ve kterém 
vyhrál Český pohár v kategorii 
juniorů.  

V roce 2008 vstoupil do Ar-
mády ČR a věnoval se především 
tréninku a zaměstnání. V následu-

jícím roce začal startovat za Duklu 
Praha. Na závodě Světového po-
háru v aquatlonu v Itálii se umístil 
na 2. místě. Tím se kvalifikoval 
na Mistrovství světa v Monaku, 
kde obsadil 6. místo v kategorii 
juniorů. V roce 2010 se umístil 
na 3. místě v kategorii mužů 
na závodech v Německu. Dále 
vybojoval 2. místo na Mistrovství 
světa v Dubaji. 

V loňském roce 2011 se umís-
til na Mistrovství světa v Sofii 
na 6. místě a letos 2012 obsadil 
2. místo na závodě Světového 
poháru v Německu. V současné 
době se připravuje na listopadové 
Mistrovství světa v Dubaji. 

Již od triatlonových začátků 
podporují Lukáše finančně město 
Chropyně, dále také Triatlonový 
tým Rocktechnik Triatlon a Dukla 
Praha. Jedním ze sponzorů byl 
i pan Cyril Dragon.

Helena Sadyková

mu střelil rozhodčí. No prostě zábava, jak má 
být. Do druhého poločasu udělali tatínci ně-
kolik nezbytných změn. Do útoku se vysunuli 
oba trenéři a změna nastala i v brance. Avšak 
i tento zásadní řez do sestavy nezvrátil výsledek, 
ale spíše naopak. Děti s Bohyněmi z Chropyně 
porazily tatínky 6:3.

Po utkání proběhla střelba pokutových 
kopů. Do branky se postavil trenér Petr Do-
čkal. I když měl slíbené pivo, pokud vychytá 
všechny střely maminkám, tak po třetím pokusu 
již bezpečně věděl, že pivečko si tentokrát 
bude muset koupit sám.

Na druhý den zábava pokračovala na rybář-
ské chatě. Výborný guláš, grilovaná kuřecí prsa, 
stehýnka, křídla a výborné makrely, no prostě 
pro každého něco dle jeho chuti a libosti. Pro 
děti nechyběly zákusky, které jejich hodné 
maminky upekly. A hlavně se hodně pilo, pro-
tože parné počasí to přímo přikazovalo. Pro 
děti bylo připraveno velké množství limonád 
a minerálních vod a my dospělí jsme dali před-
nost pěnivému moku. Kluci a holky hráli různé 
hry nebo jen tak pobíhali a skotačili. Protože 
mezi rodiči a dětmi jsou i příznivci Petrova 
cechu, vzali si někteří i rybářské náčiní. 

Vyvrcholením celého dne bylo zhodnoce-
ní úspěšné sezóny. Hlavní slovo si vzali oba 
trenéři Václav Krč a Petr Dočkal. Zhodno-
tili jednotlivé hráče a předali medaile, které 
chlapcům a děvčatům za úspěchy dosažené 
na turnajích a za celkový přístup ke sportu 
věnoval FK Chropyně. Zábava pak pokra-
čovala dlouho do noci. Někteří rodiče i děti 
zůstali na chatě přes noc, a protože komáři 
se tentokrát rybářské chatě vyhnuli, nebylo 
divu, že několik odvážlivců z řad rodičů a dětí 
přenocovalo pod širákem.                            LZ
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Turnaj přípravek v národní házené
Od letošního září se oddíl ná-

rodní házené v Chropyni rozrostl 
o další nové družstvo – házenkář-
skou přípravku, tzv. minižactvo. 

Tato kategorie nemá zatím usta-
novenou soutěž s pravidly národní 
házené, ale v západních Čechách již 
pravidelně tito nejmenší hráči sou-

těží podle upravených pravidel pro 
hřiště i branky na národní házenou. 
V posledním roce se i v naší Severo-
moravské oblasti začínají zakládat 
házenkářské přípravky, protože 
všichni víme, že vychování dobrého 
hráče trvá řadu let a je dobré začít 
postupně již od útlého věku. 

Žačky a muži ovládli podzimní sezónu v národní házené
V minulém čísle Zpravodaje jsme přinesli 

informace o vstupu jednotlivých družstev 
oddílu národní házené do soutěžní sezóny. 
O víkendu 20. a 21. října 2012 všechna druž-
stva, kromě mužů, kteří odehrají své poslední 
utkání 28. října 2012, ukončila podzimní sezó-
nu. Po osm víkendů chropyňští hráči bojovali 
o co nejlepší výsledky.

A jak jsme tedy dopadli? 
Mladší žákyně suverénně ovládly svou ka-

tegorii a bez ztráty bodu obsadily po podzimu 
první místo. Také starší žákyně si krásnými 
výsledky zajistily nejvyšší příčku. Dorostenky 

za pomoci starších žaček si svým posledním zá-
pasem vybojovaly pěkné třetí místo v tabulce 
naší oblasti a ženy jsou zatím tradičně druhé, 
kdy není ještě nic ztraceno. První Vítkovice 
vedou jen o dva body. 

Mladší žáci díky odchodu většiny týmu 
do starší kategorie hodně omladili kádr a za-
tím se jim nepodařilo vyhrát. Jejich bojovnost 
a snaha je však příslibem do budoucna. Taktéž 
starší žáci, kteří jsou zase nejmladším týmem 
ve své soutěži, sbírají cenné zkušenosti. 

Velice pěkným překvapením jsou výkony 
družstva mužů, kteří stále dokazují, že nepatří 

do starého železa, ale hravě strčí do kapsy 
i mnohem mladší protihráče. Doufejme, 
že v posledním zápase obhájí nynější první 
místo a na jaře se stejnými nebo lepšími výkony 
ovládnou Přerovsko a zajistí si tím možnost 
utkat se v kvalifikaci o postup do II. ligy mužů. 

Na závěr bych chtěla všem hráčkám a hrá-
čům popřát hodně štěstí do jarní sezóny a ta-
ké, ať se všem vyhýbají zranění a nemoci. 
Ať v příštím roce můžeme oslavit 90. výročí 
založení národní házené v Chropyni co nej-
lepšími výsledky.

HJ

reklama
Ale co je takové trénování bez 

možnosti si zahrát? Proto z inici-
ativy trenérů přípravky Svinova 
ve spolupráci se Severomoravskou 
sportovní komisí národní házené, 
kde máme své zástupce i z Chro-
pyně, přišla pozvánka k účasti 
na prvním turnaji přípravek národní 
házené. I když většina dětí s tré-
nováním začala až v záři, rozhodli 
jsme se využít možnost a zúčastnit 
se turnaje. Hrou se děti naučí nejví-
ce. Díky tomu, že se nám přihlásilo 
hodně dětí, mohli jsme vytvořit 
dokonce dvě družstva.

A tak jsme 28. září 2012 vyrazili 
na turnaj do Ostravy. Děti měly 
nejprve strach, nevěděly vůbec 
co s míčem, ale po chvilce se zo-
rientovaly ve hře a dokonce byly 
vidět pěkné herní situace. 

V přestávkách mezi zápasy or-
ganizátoři připravili různé soutěže. 

V hodu do dálky házenkářským 
míčem se na 3. místě umístila naše 
hráčka Marie Ferencová, která 
byla vyhodnocena i jako nejlepší 
hráčka celého turnaje. Dalším 
naším vyhodnoceným hráčem byl 
Pepíček Blažek, který dostal cenu 
pro nejmladšího účastníka turnaje.

Celkově naše družstva obsadila 
4. a 5. místo. V porovnání se sou-
peři jsme byli jasně nejmladší, ale 
výsledky zápasů byly vyrovnané. 

Tohoto turnaje jsme se mohli 
zúčastnit díky ochotě rodičů, kteří 
zadarmo a ve svém volném čase 
odvezli děti a po celou dobu per-
fektně fandili. Dokonce se úspěšně 
zapojili i do her všestrannosti. 

Rádi bychom pochválili všechny 
hráčky a hráče za pěkné herní vý-
kony, nasazení a vytrvalost i kázeň 
během celého sportovního dne.    

PaJ
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Memoriál Jana Zapletala 2012
Sbor dobrovolných hasičů Chropyně uspo-

řádal dne 15. září 2012 hasičskou soutěž v po-
žárním útoku. Byl to již 7. ročník Memoriálu 
Jana Zapletala. Akce proběhla za částečně slu-
nečného počasí. Začátek soutěže byl stanoven 
na 14:00 a napínavá podívaná to byla až do konce.

Soutěže se zúčastnilo 26 družstev. V kate-
gorii mužů se jich představilo 14, mezi ženami 
jich soutěžilo 9 a zúčastnila se 3 družstva starých 
pánů. Přijela i zvučná jména jako SDH Zahna-
šovice (dvojnásobní mistři podhostýnské ligy). 
Mimochodem jsou to naši kamarádi, se kterými 
jsme se tento rok na soutěžích docela často 
potkávali, a děkujeme jim, že k nám přijeli. 
Zavítala sem mužstva i z okresů Prostějov, Zlín 
a Přerov.

První místo v kategorii mužů, ale asi bylo 

V termínu od 28. září do 30. září 
2012 se v rumunské Bukurešti 
konalo 8. mistrovství Evropy ka-
detů, juniorů a závodníků U21 
v karate Goju-ryu. Členem státní 
reprezentace byl i náš závodník 
Karel Imríšek, který nastupoval 
v nejstarší kategorii U21 v kata muži.

Karel na toto mistrovství od-
jížděl s velkou neznámou. V létě 
mu totiž úraz opozdil skoro o mě-
síc přípravu na ME a navíc deset dní 
před odjezdem onemocněl viró-
zou, takže obavy o konečný výsle-
dek byly velké. Přesto si tento šam-
pionát nechtěl nechat ujít, když 
už si vybojoval nominaci, a od-
jížděl s předsevzetím, že kdyby 
to na medaili nevyšlo, tak aby měl 
alespoň dobrý pocit, že pro ko-
nečný výsledek udělal maximum.

Nakonec tento tréninkový vý-
padek nebyl na jeho výkonech znát.
První dvě kola vyhrál jednoznačným 
výsledkem v poměru 5:0. Potom 

mu turnajový pavouk přivedl do ces-
ty dva vynikající italské závodníky,
kteří byli velkými adepty na celkové 
vítězství v této kategorii.

V semifinálovém kole se utkal 
s Máriem Stoppou. Oba předvedli 
katu suparinpei, takže rozhodčí 
porovnávali stejné kata, čímž 
jakákoliv chyba byla hned porov-
natelná. Karel byl v tomto souboji 
lepší a italského reprezentanta 
porazil 4:1, čímž se mu otevřela 
cesta do finále ME.

V něm se utkal s druhým Italem 
Mattia Schiantellou, proti němu 
Karel nastoupil s kata kururunfa, 
která je jeho oblíbená, a opět byl 
úspěšný, svého italského  soupeře 
porazil také poměrem 4:1.

Karlovi se tak splnil velký sen. 
Po zisku evropského a světového 
titulu v teamech a dvou bronzech 
v jednotlivcích získal svůj první titul 
Mistra Evropy v kata jednotlivců.

KI

Dne 19. září 2012 se konalo 
cvičení zásahové jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Chropyně na 
objekt firmy Fatra, a. s., ve Výrobním 
a logistickém areálu Chropyně.

Námětem cvičení bylo zahoření 
v prostorách strojní údržby ve vý-
robní hale BO-PET s vyhledáváním 
pohřešovaného údržbáře. Na toto 
cvičení se přijela podívat i starostka 
města, která práci hasičů na místě 
viděla a posléze i pochválila.

Cvičení se zúčastnili Věrek Za-
pletal, Petr Calaba, Jaromír Smé-
kal, Martin Sedlařík, Stanislav 
Punčochář, Petr Spodný a Marek 
Mucha.

Připravenost naší jednotky po-
máhat spoluobčanům ve kterou-
koliv denní i noční dobu dokazuje 
hojný počet členů, kteří se tohoto 
cvičení v dopoledních hodinách 
zúčastnili.

Petr Calaba

Karel Imríšek
 je Mistrem Evropy

Námětové cvičení pro jednotku 
dobrovolných hasičů Chropyně

očekávané, získal SDH Zahnašovice a obhájil 
tak prvenství z minulého roku, 2. místo SDH 
Myslejovice a 3. místo získal domácí SDH 
Chropyně. 

Ještě bych chtěl zmínit hasiče z Valšovic, kteří 
s námi taktéž udržují dobré vztahy. Bohužel jim 
to tentokrát u nás nevyšlo a 2. místo z minulého 
ročníku neobhájili. 

Pohár za 1. místo v ženách získaly opět ha-
sičky ze Zahnašovic, 2. místo hasičky z Prštného 
a 3. místo ženy ze Zdounek.

V kategorii starých pánů zvítězili Pačlavice, 
na 2. místě skončili domácí a 3. místo obsadily 
Pornice. 

Poháry a diplomy předala rodina pana 
Zapletala.

Vladislav Sedlařík, ml.
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Společenská kronika
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V měsíci září se do Chropyně přistěhovalo 6 osob, 13 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 8 osob, narodilo 
se 5 dětí a zemřeli 3 občané.

Uzavření manželství
Marián Zahradník, Bezměrov – Jitka Dragonová, Kyselovice
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Dne 30. října 2012 jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Antonína Pisky. 

Vzpomínají manželka Miluše, dcery Jana a Jolana 
s rodinami.
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Díky za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.

Dne 7. listopadu 2012 vzpomeneme smutné 
6. výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka, 
dědečka pana 

Jána Ivana Šaríka. 
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Čas plyne jako voda.

Je to již 6 roků, co nás 2. listopadu opustila 
naše drahá maminka, babička a prababička paní 

Bohumila Havlíková. 

S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou.
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Osud Ti nedopřál s námi dále být,
ale v našich srdcích stále budeš žít.

Dne 16. listopadu 2012 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka 
a dědečka pana 

Jaroslava Řezníčka. 
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Dotlouklo navždy to dobré srdce, 
klesly ty upracované ruce, 

anděl smrti políbil tu milou, ustaranou tvář.

Dne 3. října 2012 jsme doprovodili na po-
slední cestě naši milovanou manželku, maminku, 
babičku a prababičku paní 

Libuši Štolfovou. 
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Dne 1. listopadu 2012 jsme vzpomenuli 
13. výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka pana 

Pavla Zsemberiho. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpo-
míná manželka a tři synové s rodinami.
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Dne 14. listopadu 2012 vzpomeneme 
4. výročí úmrtí paní 

Jarmily Vrzalové. 

Za vzpomínku děkuje manžel Jaroslav, dcera 
Hana s manželem a vnučky Kateřina a Edita 
s rodinami.
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Věk není to, v čem se pozná stáří, 
když Tvé oči mládím září 

a když srdce se umí pousmát, 
tak ten věk není znát.

Dne 24. října 2012 oslavil své 70. narozeniny 
můj manžel, náš tatínek, dědeček a pradědeček 
pan 

Jozef Plško.

Na svět koukej vesele, ať se co chce, semele.
Naše přání shrne věta: „Štěstí, zdraví, dlouhá léta.“

Dne 21. listopadu 2012 oslaví své sedmde-
sátiny náš tatínek a dědeček pan 

Ladislav Janoštík. 

Mnoho zdraví, štěstí a pohody do dalších let 

Přišli jsme dnes slavit s Tebou,
tak nás tu v jedné řadě máš.
Všechna přání máme s sebou,

Ty je ale všechna znáš.
Ať štěstí na každém Tvém kroku číhá,

ať anděl Tvůj Tě stále hlídá.

Dne 19. listopadu 2012 oslaví své 70. na-
rozeniny pan 

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody přeje rodina.

přeje rodina.Stejně tak blahopřejeme i panu Stanislavu Janoštíkovi, 
který oslaví toto významné jubileum téhož dne.

Milan Vítek. 
Vše nejlepší mu přeje manželka a děti s rodinami.
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Nás osud nikdy nerozdělí, 
jsme na věčnost spojení. 

Já mám lásku Tvou a Ty máš lásku moji 
a nic se na tom nezmění.

50 let jdete ruku v ruce spolu životem, rozdáváte dobré srdce, 
lásku vnoučatům i dětem. Ať Vám na té cestě, naši milí 

Marto a Jozefe Murčekovi,

slouží zdravíčko a vždy svítí usměvavé sluníčko. To Vám přejí děti 
s rodinami.

Stále vzpomíná manželka Zdeňka, dcera Ivana s manželem, vnučka 
Iveta s manželem, vnuk Petr a pravnuk Prokop. 

S láskou vzpomínají manželka, syn s rodinou a dcera s rodinou, vnoučci 
Románek, Jiřík a Barunka.

Všem přátelům a známým patří náš dík za účast na pohřbu, květinové 
dary a slova útěchy. Manžel Rostislav a dcera Jitka s rodinou.
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Uzávěrka tohoto čísla: 25. října (číslo vychází 9. listopadu 2012).  
Uzávěrka příštího čísla: 29. listopadu 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 10/2012 
je 29. listopadu (číslo vyjde 14. prosince) a uzávěrka 
čísla 1/2013 je 10. ledna (číslo vyjde 25. ledna).
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Ruku Ti už nemůžeme dát, 
abychom Ti k narozeninám mohli blahopřát.
Jen kytičku na hrob položit a tiše vzpomínat.

Dne 22. listopadu 2012 jsme si připomněli 
nedožité 85. narozeniny mého manžela, našeho 
tatínka, dědečka a pradědečka pana 

Jana Mráze. 
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Vzpomínka na Tebe věčně živá,
v mém srdci nikdy neumírá.

Dne 25. listopadu 2012 jsou tomu dva roky, 
co navždy odešel můj manžel, pan 

Oldřich Antoš.

S úctou vzpomíná manželka Dáša.
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Kytičku růží Ti do větru posíláme
a s láskou na Tebe stále vzpomínáme.

Dne 28. listopadu 2012 by se dožila krásných 
70 let naše maminka, manželka a babička paní 

Marie Novotná. 

Vzpomíná manžel, děti s rodinami, bratr Fran-
tišek s rodinou a Patrmanovi.
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Osud Ti z tváří růže vzal a z očí jiskry zář.
Však v srdcích nám Tě zanechal, 

dál s námi zůstáváš.

Dne 27. listopadu 2012 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí mého manžela a našeho 
tatínka pana 

Marka Zatloukala.
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Navždy se zavřela kniha Tvého života, 
zůstaly jenom krásné vzpomínky a prázdnota…

Dne 23. listopadu 2012 uplyne 8 let od chví-
le, kdy nás navždy opustil můj manžel a náš 
tatínek a dědeček pan 

Karel Lakomý. 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Společenská kronika

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami. Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.

S láskou a úctou vzpomíná manželka Pavla, děti Anetka, Natálka 
a Kristýnka, rodiče, tchýně, sestra s rodinou a kamarádi.
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Zapalte svíce, kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle, 

které jste s ním prožívali.
Těžký je bez Tebe každičký den,

vzpomínka a láska k Tobě zůstala jen.

Dne 19. listopadu 2012 jsme si připomněli 
desáté smutné výročí úmrtí mého manžela, 
tatínka a dědečka pana 

Františka Vymětala. 

Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali 
a měli rádi, děkují manželka, syn Radek a dcery 
Ivana a Hana s rodinami.

IN
F

O

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

Pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku či blahopřání.

Archiv Zpravodaje města Chropyně 
najdete na www.muchropyne.cz
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Přehled pořadů v Chropyni a okolí
Chropyně Mikulášská zábava
30.11. Mikulášská zábava s kapelou Penzion & Expo. 
 Vstupné: 70 Kč (bez masky), 50Kč (s maskou), 
 ve 21:30 příchod Mikuláše.
 Kde: MKS Chropyně, 20:30

Chropyně Rozsvícení vánočního stromu
1.12. Kde: areál zámeckého parku, 15:00

Chropyně Mikulášská tancovačka
2.12.  Zábavné odpoledne pro děti. Vánoční andělská 
 diskotéka skládající se ze spousty her, soutěží 
 a tancování. Příchod Mikuláše, čerta a anděla (čtení 
 z knihy hříchů, rozdávání dárečků, které rodiče 
 mohou předat před zahájením akce).
 Kde: MKS Chropyně, 15:00 

Chropyně Putování za vánoční hvězdou
7.12.  Divadlo KASPA Andělská Hora uvádí vánoční 
 hudební pohádku. Přeneste se do dávných dob 
 a dejte se s námi vést nejkrásnějším pohádkovým 
 příběhem. Do biblických časů vás zavedou Marie 
 s Josefem, Anděl, Čert, Herodes a tři králové 
 Kašpar, Melichar a Baltazar.    
 Kde: MKS Chropyně, 9:00 a 10:15

Chropyně Předvánoční show DJ Mirek Karásek
14.12. Přehlídka společenských šatů salonu Juliana Kromě-
 říž, kadeřnická show, vizážistická show, barmanská 
 show. Od 20:30 diskotéka DJ Mirek Karásek.
 Kde: MKS Chropyně, 17:30 

Hulín Arakain  
23.11. Koncert české rokové legendy. Kapela Arakain, 
 která letos slaví 30. výročí existence a má za sebou 
 veleúspěšné a beznadějně vyprodané jarní turné. 
 Předkapela: AbsolutDeafers.
 Kde: Kulturní klubu Hulín, 20:00

Hulín Toulky valašskou přírodou
16.12. Měk Hulín zve na zahájení fotografické výstavy 
 z mezinárodního environmentálního projektu Pří-
 roda nezná hranic. 
 Kde: Kulturní klubu Hulín, 17:00

Hulín Adventní koncert 
16.12. Hraje DS Morava.  
 Kde: Kulturní klubu Hulín, 16:30

Hulín I. vánoční svíčkový koncert
21.12. Vánoční atmosféru naladí Hanácká dechová hudba 
 Hulíňané a pěvecký kvartet ZUŠ Hulín.  
 Kde: Kulturní klubu Hulín, 19:00

Kojetín Prodejní adventní výstava
30.11.  Keramika Ivany Bělařové. Ručně malované šátky 
- 16.12. a šály Jitky Kláskové.
 Kde: Galerie VIC Kojetín, 9:00 -11:00 a 12:00 – 17:00

Kroměříž Vladimír Merta 
12.11. Vystoupení slavné písničkářské hvězdy v éře normalizace.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem,
17.11. Zveme Vás na společné zamyšlení nad otázkami 

 a záhadami života. Téma přednášek určují návštěvníci 
 sami, a to svými dotazy. Mohou se týkat velmi roz-
 manitých oblastí života, jako je biotronická prevence, 
 filosofie a jiné. Jsou to otázky osudu, smyslu života, 
 nauka o vznikání, tedy celkově otázky filosofie Bytí, 
 a to i s dopady do hmotných oborů. Vstupné je dob-
 rovolné.
 Kde: Muzeum Kroměřížska – přednáškový sál, 9:00 
 
Kroměříž Petra Janů – výjimečné narozeninové turné
21.11. Trojnásobná zlatá slavice oslaví 40 let na jevišti 
 a neuvěřitelné kulatiny!  Společně s kapelou Golem 
 Jana Václavíka, mimochodem také slavící 40. na-
 rozeniny, projede celou Českou republiku.
 Kde: Dům kultury Kroměříž – divadelní sál, 19:00 

Kroměříž Magické Vánoce
29.11.  Tradiční dvoudenní akce pro děti i dospělé. Pro děti 
 bude připraven zábavný program Magické Vánoce 
 a zábavné hudební odpoledne. Pro dospělé je připraven 
 jarmark s výrobky s vánoční tématikou - adventní 
 dekorace, vánoční ozdoby, vánoční ubrusy a prostírání, 
 dekorační svíčky, malované sklo, drobná keramika, 
 šperky, výrobky z drátu, kovu i ze dřeva atd. Samozřej-
 mě nebudou chybět ani stánky s vánočním pečivem 
 a s občerstvením včetně horké medoviny na zahřátí.                                                                            
 Kde: Velké náměstí Kroměříž, 8:00-18:00

Kroměříž Partička  
29.11. Pořad založený na improvizaci čtyř herců. Michal 
 Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Igor 
 Chmela, Dano Dang, Marian Čurko. 
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:30

 

Holešov Odpolední setkání s Naďou Konvalinkovou
12.11. Beseda s populární filmovou, televizní a divadelní 
 herečkou. 
 Kde: TYMY Holešov, 14:00

Holešov Bratři Ebenové - Chlebíčky 
22.11. Koncert oblíbené skupiny.  
 Kde: Velký sál zámku Holešov, 19:30
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