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Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad
Finanční odbor Městského
úřadu v Chropyni upozorňuje
občany, že 20. února 2013
je splatný místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

de zaslána poštovní poukázka,
kterou mohou uhradit na poště,
převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladně Městského
úřadu v Chropyni (neobdržení
poukázky není důvodem k nezaplacení poplatku).
Znění obecně závazných vyhlá-

za první pololetí roku 2013
(základní sazba za pololetí
činí 276 Kč, u poplatníků od
70 let 138 Kč).
Občanům platícím přes SIPO
bude částka předepsána ke srážce v měsíci únoru. Ostatním bu-

šek upravující podrobnosti k výše uvedenému poplatku je přístupné na www.muchropyne.cz
(důležité dokumenty, obecně
závazné vyhlášky – 3/2012),
případně jsou k nahlédnutí
na sekretariátě MěÚ v Chropyni.
Renáta Valášková

Zpráva o plnění volebního programu zastupitelstva
Od komunálních voleb v roce 2010
uplynuly dva roky, takže se nacházíme
přesně v polovině volebního období
2010–2014. Dovolte nám tedy, abychom
Vám na tomto místě přinesli krátkou
zprávu o plnění volebního programu
zastupitelstva našeho města. Jeho plnění
je pravidelně hodnoceno kontrolním
výborem zastupitelstva, ale především,
Vy, občané našeho města, můžete zhodnotit, co se v našem městě vybudovalo,
co se připravuje a chystá v dalším období.
V oblasti výstavby a bydlení byla v roce 2011
realizována VIII. etapa regenerace sídliště, ulice
Nádražní. Další akcí byla celková rekonstrukce
uličky Míru. Byla dokončena realizace projektu
rekultivace skládky Smeťák. V právě uplynulém
roce byla realizována již IX. etapa regenerace
sídliště, ulic Moravská a J. Fučíka v okolí prodejny Albert.
V ulici Podlesí byla vybudovaná nová komunikace, včetně celkového osvětlení této
části města. Nové sloupy veřejného osvětlení byly postaveny také v ulicích Moravská
a Oujezdy. Byly opraveny překopy na místních
komunikacích v ulicích Hrázky, K. H. Máchy
a Ječmínkova.
V průběhu roku 2012 byla provedena
výměna oken na DPS. Započaly přípravné
práce na rekonstrukci autobusové zastávky
v Plešovci. Rovněž byly zahájeny práce
na přípravě žádostí z SFŽP na zateplování
objektů mateřské školy, hasičské zbrojnice
a tribuny na fotbalovém hřišti. Tyto žádosti
byly akceptovány a v současné době probíhají
přípravy na výběrová řízení, aby mohly být
stavby realizovány v roce 2013.
Oblast bezpečnosti a životního prostředí
je našimi občany vnímána velmi citlivě. Se zástupci Policie ČR se konají pravidelné schůzky
se starostkou města. V průběhu letošního roku
dojde k instalaci nového bezpečnostního systému tzv. fotopasti na sběrném dvoře.
V minulém roce byla rovněž realizována
některá protipovodňová opatření, především
čištění svodnice pod Pazdernou a u Hejtmanu. Na základě dendrologického posudku
budou prováděny nejnutnější průřezy stromů
v našem parku.
Oblast volného času, kultury a sportu – společenským organizacím, spolkům a občanským
sdružením poskytuje město Chropyně jak

finanční podporu z rozpočtu města, tak vytváří
podmínky pro jejich činnost. Jde především
o formu bezplatných pronájmů místností
za účelem umožnění pořádání různých akcí
v městských prostorách.
Hanácké slavnosti se v minulém roce nekonaly, ale spolu s občany města jsme stavěli
a káceli májku, oslavili svátek dětí na Dětském
dni. Lidové tradice jsme se snažili udržovat pořádáním hodů, rozsvícením vánočního stromu,
vánočními koncerty, mikulášskou veselicí aj.
Provoz chropyňského zámku bude i nadále
zajištěn ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska.
I nadále budeme pokračovat v projektu
Otevřené brány. Jedná se o projekt, který
se realizuje v celém Zlínském kraji a umožňuje občanům bezplatný vstup do sakrálních
památek.
Důležitým bodem volebního programu
je oblast školství. Čeká nás jedna z největších
investičních akcí v tomto roce. Dojde k zateplení mateřské školy a k výstavbě její nové
střechy, čímž by se měly výrazně snížit náklady
na energie. Do Zařízení školního stravování
byla pořízena víceúčelová pánev, včetně
provozních doplňků, což by v budoucnu mělo
vést k efektivnějšímu využívaní potravin, energií a času. Další investicí byl nákup přístroje
na balení stravy, čímž se opět zvýší servis pro
naše občany, především pro naše seniory.
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V základní škole došlo v průběhu letních
prázdnin k pořízení nových podlah ve třídách. Zde nás s největší pravděpodobností
čeká další náročný úkol, a to celková oprava
střechy školy v ulici Komenského, která
je v havarijním stavu.
Ve spolupráci se základní školou připravujeme pro naše seniory tzv. Univerzitu třetího
věku, a to v podobě výuky práce s počítačem, jeho ovládání a seznámení s možnostmi
Internetu. Tato služba je pro naše občany
připravována bezplatně.
Z málo využívané budovy školy na náměstí
Svobody vzniklo v minulém roce volnočasové
centrum, které je využíváno např. svazem tělesně postižených, důchodci, rybáři, pionýry,
turistickým oddílem Kamínek apod.
V oblasti státní správy a samosprávy se trvale
snažíme zajišťovat co největší informovanost
občanů o dění ve městě jak prostřednictvím
webových stránek města, tak pomocí Zpravodaje. Nadále je každý měsíc organizován
„Den starostky“.
Pravidelně se v městském kulturním
středisku koná setkání s občany, na kterém
jsou občané informovaní vedením města
o plánovaných akcí. Zde také mohou občané sdělit své připomínky a podněty k dění
v našem městě.
Mgr. Milan Bajgar, místostarosta
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Informace k prováděné
zimní údržbě v našem městě

Podomní prodej je zakázán
i v Chropyni

Na zasedání zastupitelstva města 17. prosince 2012 bylo zastupiteli
Ing. Krejčířem a Ing. Kroupou řečeno, že zimní údržba města Chropyně, kterou zajišťuje Správa majetku města Chropyně, je špatná,
a to konkrétně ve dnech od 10. do 12. prosince. Chtěl bych tedy, jako
osoba, která má mimo jiné i tuto činnost na starosti, na slova těchto
zastupitelů reagovat.

Podmínky nabídky a prodeje
zboží mimo provozovny k tomu
určené řeší i v Chropyni Tržní
řád. Ten nejnovější byl vydán
v loňském roce.
„Jedná se o pravidla při prodeji
na předsunutých prodejních místech, v restauračních předzahrádkách, v tržních místech zřízených
za účelem konání jednorázových
akcí a akcí pořádaných městem
a při pojízdném prodeji,“ specifikovala rozsah prodeje, který je ošetřen
tržním řádem, vedoucí finančního
odboru Městského úřadu v Chropyni Ing. Lenka Macháčková. Tyto
prodeje jsou v Chropyni povoleny
jen na určených místech.
V poslední době se v médiích
objevuje otázka podomního
prodeje. Stále totiž roste počet
podomních prodejců a různých
dealerů, kteří zneužívají naivity
a důvěřivosti převážně seniorů,
aby je přiměli k podpisu nějaké
smlouvy. Spotřebitel v tomto
případě nemůže být a nikdy
nebude rovnocenným partnerem
v jednání, zvláště ve chvílích, kdy
takový prodejce využije momentu
překvapení a horšího právního
povědomí spotřebitele. Čas-

Příprava na zimní sezonu probíhá vždy již začátkem měsíce prosince.
Ze strojního vybavení máme k dispozici následující techniku:
• malotraktor Carraro s radlicí s gumovým břitem 1,7 m, sněhovou frézou
1,7 m a sypač 0,5 m3, tato zařízení není možné nést současně a musí
se střídat. Délka udržovaných komunikací tímto zařízením je přibližně
20 km, což při průměrné rychlosti 5 km/hod. (otáčení, couvání atd.)
znamená jednu obrátku za 4 hod.
• traktor Zetor Proxima s radlicí s gumovým břitem 2,8 m a sypač 1 m3.
Délka udržovaných komunikací je přibližně 10 km, což při průměrné
rychlosti 5 km/hod (otáčení, couvání atd.) znamená jednu obrátku
za 2 hod.
• malý nákladní automobil Piaggio, který provádí ruční posyp kritických
míst, která není možné včas posypat strojně.
Tyto stroje podle plánu zimní údržby postupně projíždí jak cesty, tak
chodníky od nejdůležitějších po méně důležité od výšky sněhu 5 cm.
Seznam s pořadím ulic a chodníků naleznete na webových stránkách
www.smmchropyne.cz. Mimo tyto komunikace provádíme touto technikou i odhrnování sběrného dvora, všech volných parkovišť, komunikací
ke garážím a hřiště s umělou trávou.
Dále do terénu vyráží přibližně tři skupiny zaměstnanců. Většina
je v pracovním poměru jako veřejně prospěšné práce. Ručně zabezpečují
lopatami, hrably a smetáky schůdnost přechodů pro chodce, úklid autobusových zastávek ve městě a v části Plešovec, prostranství před poštou,
spořitelnou, prodejnou COOP, Albertem, průchodnost hřbitova a jeho
okolí a v neposlední řadě celého areálu domova s pečovatelskou službou
a městského úřadu.
Přes veškeré toto nasazení a naši snahu především nejsme, hlavně
z časových důvodů, schopni tyto všechny cesty a chodníky zbavit sněhu
tak, aby tyto byly bez sněhu úplně. Navíc nám mnozí majitelé odstavených
automobilů, především v ulicích K. H. Máchy, Řadová, Tyršova, Pazderna
a Hrad, znemožňují bezpečný průjezd s technikou. Z těchto komunikací pak
již není možné ujetý a ušlapaný sníh naší technikou odstranit a odhrnout.
Postup prací na zimní údržbě ve dnech 10. až 12. prosince 2012:
• 10. prosince ráno napadly 3 cm sněhu a sněžilo, malotraktor vyjel
na chodníky v 5:00 a odhrnoval do 23:00, traktor vyjel na cesty v 6:00
a odhrnoval do 20:00, ruční úklid probíhal od 6:00 do 15:00,
• 11. prosince sněžilo celou noc, celkem již napadlo 15 cm; malotraktor
vyjel na chodníky ve 3:00 a odhrnoval až do 19:00, traktor vyjel na cesty
ve 2:30 a odhrnoval do 14:00, ruční úklid probíhal od 5:00 do 15:00,
• 12. prosince již téměř nesněžilo, hlášeno bylo prudké zvýšení teplot
v nejbližších dnech a obleva. V průběhu dne probíhal strojní posyp
křižovatek a ruční posyp přechodů, zastávek atd. směsí soli a drti. Spotřebováno bylo 1,5 t soli a 2 t drti. Kompletní posyp všech komunikací
nebyl proveden z důvodu avizovaného oteplení a samozřejmě také
kvůli úspoře posypového materiálu. Dle vývoje počasí se ukázalo toto
rozhodnutí jako správné.
Bohužel rozhodnutím Ústavního soudu o zrušení veřejné služby v závěru
loňského roku musíme v současné době tyto činnosti zajišťovat pouze svými
stálými kmenovými pracovníky.
Doufám, že tyto výše uvedené informace dostatečně objasňují problematiku zimní údržby v našem městě a dokladují, že zaměstnanci Správy
majetku města Chropyně dělají vše pro zmírnění projevů zimního počasí.
O tom svědčí i několik mých rozhovorů s lidmi, kteří chválili schůdnost
chropyňských komunikací ve srovnání s okolními městy.
Rád bych také touto cestou poděkoval těm občanům, kteří i přes to,
že jim zákon nenařizuje provádění zimní údržby před vlastním domem, sami
v okolí svých domovů veřejné komunikace zametají, odhrnují a odklízejí
napadaný sníh.
Dalibor Kondler

to využívají nejrůznější klamavé
a agresivní obchodní praktiky.
Proto některé obce v poslední
době využily svého oprávnění
podle živnostenského zákona
a na svém území podomní prodej
zakázaly. K těmto městům patří
i Chropyně (i když zákaz podomního prodeje byl obsažen již
v minulém tržním řádu).
Pokud Vás tedy na ulici nebo
doma nějaký dealer navštíví,
bude neodbytný nebo vám prostě
jednání s ním nebude příjemné,
můžete se na tržní řád města
a zákaz podomního prodeje odvolat. Pokud ho ani to neodradí,
můžete mu pohrozit přivoláním
policie. Za porušení obecního
nařízení hrozí prodejci pokuta
za správní delikt dle zákona o obcích až do výše 200.000 Kč. A pokud ho neodradí ani to, prostě
tu policii zavolejte. Nevolejte
na úřad. Starostka, místostarosta,
tajemník ani žádný úředník nejsou
osoby, které chrání veřejný pořádek. Tuto činnost zastává policie.
Celé znění Tržního řádu najdete na webových stránkách města.
Do písemné verze můžete nahlédnout na sekretariátě městského
úřadu.
(JiRo)

Parkování aut na travnatých
plochách je nevhodné
Stejně jako v jiných městech
je i Chropyně postižena důsledky
překotného nárůstu počtu aut.
Navzdory tomu, že se ve městě každoročně vybudují nové parkovací
kapacity, stále častěji se objevují
případy parkování aut na místech,
která k tomu nejsou určená.
Nepochybně nejhorší variantou takového konání je odstavování aut na plochách zeleně. Tam,
kde je travnatá plocha vystavena
opakujícímu se pojíždění auty,
je povrch zbaven zeleně. Postižené místo za sucha práší, za mokra
je pak zdrojem bláta, vynášeného
vozidly na komunikace.
Město Chropyně je si samozřejmě vědomo, že situace s parkováním aut ve městě je složitá,
a proto se i do budoucna předpokládá výstavba dalších parkovacích
míst. Ani ve výhledu však nelze
předpokládat dosažení stavu, kdy
by byla pro každý objekt ve městě
vytvořena potřebná parkovací ka-
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pacita. Vždy to bude někde horší
a někde lepší.
V těchto souvislostech město
Chropyně vyzývá občany, kteří
se popsaného nešvaru dopouštějí, aby svá auta odstavovali
na plochách k tomu určených.
Vzhledem k tomu, že většina
případů poškozování nezpevněných ploch veřejných prostranství
je o pohodlnosti řidičů a snaze
mít auto na očích pod okny,
je napravení stavu reálné. Navzdory tomu, že má město Chropyně
svoji vyhlášku, která parkování aut
na zeleni přímo zakazuje, je snaha
nepřistoupit na restriktivní řešení.
Vedení města se v tomto apelu
neodkazuje na legislativní rámec
problematiky, i když tento samozřejmě existuje, ale spoléhá
na porozumění občanů dané
problematice a jejich zájem žít
v pěkném a čistém prostředí. Město Chropyně vždy takový zájem
mělo a věří, že tento je s obyvateli
města společný.
JP

Zpravodaj města Chropyně

Organizace správy daně
z nemovitostí v roce 2013
Od 1. ledna 2013 spravuje daň
z nemovitostí v České republice
14 finančních úřadů se sídlem
v jednotlivých krajských městech
a v hlavním městě Praze. V této
souvislosti může dojít ke změně
místně příslušného správce daně
z nemovitostí.
Obecně platí, že místně příslušným správcem daně z nemovitostí
je ten finanční úřad, v jehož obvodu
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Cena vodného a stočného
je opět vyšší

územní působnosti se předmětné
nemovitosti nacházejí. Nedochází-li
oproti zdaňovacímu období 2012
ke změně okolností rozhodných pro
vyměření daně, není nutný žádný
úkon ze strany poplatníka.
Bližší informace naleznete v informačním letáku, který je dostupný
na webových stránkách města,
ve vývěsních skříňkách a také
na podatelně městského úřadu.
(JiRo)

Od 1. ledna 2013 vstoupily
v platnost nové ceny za dodávku
pitné vody a za odvádění odpadních vod včetně čištění. Cena
za 1 m3 byla pro rok 2013 stanovena na 67,42 Kč vč. DPH, což je
o 2,65 Kč více než v roce 2012.
Městu Chropyně tuto změnu oznámil předseda představenstva společnosti Vodovody
a kanalizace Kroměříž, a. s.,
Ing. Ladislav Lejsal.

„U pitné vody dochází k růstu ceny kvůli vyšším nákladům
na materiál, energie a kvůli finančním nákladům spojeným s přijatým
úvěrem na rekonstrukci úpravny
vody v Kroměříži,“ uvedl ke zvýšení
Lejsal. U vody odpadní dochází
k navýšení v důsledku vyšších
nákladů na opravy a nutností udržitelnosti projektů rekonstruovaných čističek v Hulíně a Chropyni.
(JiRo)

Způsob obsazení bytu za zbrojnicí je třeba uvést
na pravou míru
Někteří členové zastupitelstva města obdrželi v prosinci anonymní e-mail nazvaný „Dotaz pro zastupitele“. V něm se uvádí, že se v Chropyni děje spousta podivných věcí, ale jedna mě obzvláště zarazila. Jedná se o obsazení domu za hasičskou zbrojnicí velitelem hasičů Věrkem
Zapletalem, které ve mně vyvolává spoustu otázek.
Pisatel k tomuto tématu získal nějaké informace v nejmenovaném restauračním zařízení, avšak protože nejsou úplné, poprosil některé
zastupitele o upřesnění nebo vyvrácení těchto poznatků.
Na jednání zastupitelstva města dne 17. prosince si však zastupitel Ing. Kroupa tyto dotazy osvojil a položil je v průběhu všeobecné
rozpravy sám. Podobný záměr měli také zastupitelé pan Juřena a Ing. Krejčíř. Sami zastupitelé nakonec požádali o zveřejnění průběhu
rozpravy k tomuto tématu ve Zpravodaji, aby se předešlo dohadům a fámám.
Otázky a odpovědi jsou Vám předkládány formou rozhovoru se starostkou města Ing. Věrou Sigmundovou.
Kolik zaplatil pan Zapletal za pronájem
místností za zbrojnicí (údajně nic) a jakou
dobu, a na základě čeho, je obýval? Kolik
zaplatil pan Zapletal za spotřebu energií
(údajně nic) a že jí prý navíc spotřeboval
za desítky tisíc korun?
Hasičská zbrojnice je nebytový prostor,
ve kterém nelze pronajmout byt. Pan Zapletal zde obýval schůzovou místnost a myl
se v kuchyňce. Žádná nájemní smlouva uzavřena nebyla, protože být uzavřena nemohla.
Proč byla paní Dosoudilová donucena
vystěhovat se z domu, ve kterém bydlela
mnoho let, do domova důchodců, kde
se nesžila s prostředím, a zanedlouho
zemřela?
Tak zaprvé, paní Dosoudilová se nestěhovala
do domova důchodců, ale do našeho zařízení –
domu s pečovatelskou službou. Za druhé, nikdo
nebyl nucen. Možnost přestěhování jí byla nabídnuta již v době starostování pana Hrabala. Paní
Dosoudilová nejdříve projevila zájem, ale posléze
od svého záměru ustoupila. V roce 2009 jí bylo
reklama

Autovrakoviště Josef Petráš
Zdarma ekologicky
zlikvidujeme Váš starý vůz,
vystavíme doklad o likvidaci
a ještě přispějeme na náklady
s tím spojené.
Autovrakoviště
Dobrotice u Holešova,
tel.: 776 719 631.

(tak, jako všem nájemníkům v obecních bytech)
zvýšeno prosté nájemné na 35 Kč za m2 a měsíc.
Stěžovala si, že nájemné je pro ni, samostatně
žijící starobní důchodkyni, vysoké. Dle vyjádření
dcery paní Dosoudilové již maminka nestačila
na údržbu domu, dům byl ve špatném stavu,
v podkroví se dalo zatopit pouze v kamnech
na tuhá paliva, v přízemí ze tří akumulačních
kamen fungovaly jedny, nefungoval ani bojler
na teplou vodu. Z výše uvedených důvodů nakonec paní Dosoudilová se stěhováním souhlasila
a koncem roku 2011 se přestěhovala. S bydlení
byla, dle sdělení dcery, spokojená a prý litovala,
že se nepřestěhovala dříve. Bohužel koncem
loňského roku zemřela.
Proč dostal dům po paní Dosoudilové
zrovna pan Zapletal, který svůj byt prodal,
o svůj dům patrně podvodem přišel, ale
soudí se a peníze údajně dostane zpět?
A proč ne? Pan Zapletal měl řádně o byt
zažádáno a splňoval podmínky přidělení. Navíc jde o velitele sboru dobrovolných hasičů.
Byt, který mu byl přidělen, je evidovaný jako
služební byt k hasičské zbrojnici. Vždycky zde
bydlel velitel hasičů, přidělení bytu jemu bylo
tedy i logické. Pan Zapletal se o dům na Berniskách, o který přišel, soudí. Podle posledního
rozsudku, který jsem viděla, nejen že žádné
peníze, které do toho domu vložil, nedostane,
ale navíc bude muset zaplatit soudní výlohy.
Proč se tento dům neprodal a v dnešní
těžké době se do něj investovaly stovky
tisíc a v příštím roce se má navíc zateplit?
Nebyl důvod dům prodávat. Znovu opakuji,
že byt, který je v něm evidovaný, je bytem služebním. Přidělení tohoto bytu panu Zapletalovi
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schválila rada města, stejně jako investice z bytového hospodářství. Bylo potřeba udělat novou
koupelnu, provést drobné stavební úpravy,
vybudovat nové topení, plynovou přípojku.
Správa zaplatila materiál, pan Zapletal provedl
většinu prací vlastními silami, tudíž na vlastní
náklady. Dům by měl být v letošním roce spolu
se zbrojnicí zateplen, to je pravda. Slibujeme
si od toho samozřejmě úsporu energií, které
na zbrojnici platí město. A město nemůže vyhazovat peníze oknem. Se zateplením počítáme,
pouze pokud nám bude přiznána dotace.
Kolik platí dnešní nájemník nájem, kolik
už uhradil, a za jakou dobu se městu investice do domu vrátí?
Tím, že se dům neprodal, ale částečně
zrekonstruoval, došlo k jeho zhodnocení. Jsem
tedy přesvědčena, že investice se již vrátila.
Pan Zapletal platí nájem, jaký je běžný v jiných zrekonstruovaných bytech, tedy 50 Kč
za 1m2 a měsíc. Bez služeb (energie, voda)
činí čistý nájem cca 5.000 Kč. Nájem platí od
doby, kdy se nastěhoval, a platí ho řádně. Což
se o spoustě jiných nájemníků říci nedá.
Proč bude dostávat, nebo už dostává,
dnešní velitel odměny, které se dosud
nikomu nevyplácely?
Odměny pro velitele sboru vychází ze zákona. Velitel jednotky v Plešovci má odměnu
roční, protože jednotka má méně výjezdů.
Velitel chropyňské jednotky má odměnu
měsíční, protože tato jednotka má výjezdů
více. Na nutnost dodržovat zákon a povinnost
vyplácet odměnu nás upozornila kontrola
z Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje z roku 2011.
(JiRo)
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Proč nepsat anonymní dopisy
Před prosincovým zasedáním
Zastupitelstva města Chropyně
jsme já a několik dalších zastupitelů obdrželi e-mailovou zprávu,
ve které pisatel (nebo pisatelka?)
poukazuje na některé skutečnosti
v souvislosti s hasičskou zbrojnicí.
Obsah je námětem jiného článku
v tomto Zpravodaji, já se ale za
sebe (a předpokládám, že i za většinu zastupitelů) musím alespoň
krátce vyjádřit k formě zprávy.
Jednalo se totiž o anonym s poukazem na to, že „Z pochopitelných
důvodů nepřikládám svůj podpis,
víte, jaká je doba.“ Přiznám se,
že já to asi nevím. Otevřená diskuse
je dle mého názoru nejjednodušší
a v podstatě jediná správná forma
veřejné diskuse. Osobně tak nemám
problém se na to, co mne zajímá,
veřejně zeptat. To může ostatně
na zastupitelstvu učinit každý, protože já ani nikdo jiný nemá žádnou
„poslaneckou imunitu“, která by jej

odlišovala od jakéhokoliv občana
Chropyně. Práva veřejně vystoupit tak například na prosincovém
zastupitelstvu využili obyvatelé
Pazderny. Přítomným zastupitelům
slušně, ale nekompromisně řekli
i méně příjemné pravdy v souvislosti
s (ne)cestou v okolí jejich domů.
Nedovedu si představit, že by kvůli
tomu měli mít nějaké problémy,
a to nejen proto, že rekonstrukci
(ne)cesty dlouhodobě podporuji.
Když se vrátím k podnětům
od občanů, tak je samozřejmě možné podat jakýkoliv přes zastupitele,
myšleno však neanonymně. Mohu
říci, že mne osobně kontaktovalo
nemálo občanů s různými problémy. Všechny jsem se v rámci svých
omezených možností snažil řešit,
byť s různými výsledky. Především
si ale dovolím tvrdit, že mne nikdo
z těchto občanů nemůže nařknout
z toho, že bych jej jakkoliv perzekuoval s tím, že se mi třeba daný
problém nelíbil. Proto zamrzí ztráta

elementární důvěry, kdy mi pisatel
anonymu není schopen důvěřovat
ani natolik, aby uvedl hodnověrné,
nikoliv vymyšlené (s čímž mám
bohužel také zkušenost) jméno
a příjmení.
Jestliže totiž budou všichni přistupovat k místním, krajským nebo
celostátním záležitostem jako pisatel anonymu, pak není sebemenší naděje na zlepšení současné
„špatné nálady“. Postoj – já vím
o (možném) problému, ale chci
mít svůj klídek, tak to anonymně
na někoho přehodím (v tomto
případě zastupitele) a já budu dál
schovaný doma za dveřmi – k nápravě nevede. Takový postoj jsem
nikdy nezastával a doufám, že ani
zastávat nikdy nebudu. I proto jsem
se rozhodl k nějaké formě veřejné
aktivity, která s sebou zákonitě nese
i nepopularitu.
Na tomto místě raději vzhledem
k určité neinformovanosti, se kterou se občas setkávám, odpovídám

i na argument, že jako zastupitel
jsem „za to přece dobře placený“.
Já jako řadový zastupitel, to znamená bez další funkce, žádné výhody
z toho plynoucí nemám. Post řadového zastupitele (tedy mimo
starosty, místostarosty a předsedů
či členů výborů) s sebou nenese
žádné hmotné ani nehmotné odměny. Je však spojen s veřejnou diskusí a dobrým pocitem vyplývajícím
ze snahy být prospěšný obyvatelům
rodného města.
Závěrem se odvážím tvrdit, že tento pocit je mnohonásobně příjemnější, než jaký bych kdy zažíval při
psaní anonymních dopisů, byť jsem
žádný nenapsal (čehož rozhodně
nelituji). Proto bych popřál všem
pisatelům anonymních dopisů, aby
v sobě do budoucna našli dostatek
odvahy k veřejnému vystoupení
a třeba zrovna svým podnětem
pomohli ke zlepšení kvality života
nás všech.
Jaroslav Krejčíř

Na prahu druhé poloviny volebního období
Snad se proti ničemu neprohřeším, když si dovolím doprovodit několika poznámkami vstup současného zastupitelstva města do druhé poloviny
volebního období. Možná si mohu dovolit připomenout, že když byl v Senátu PČR zvolen v roce 2000 předseda této parlamentní komory, uvedl
svůj inaugurační projev slovy první mezi rovnými. Skoro bych si myslel, že zásada rovnosti členů voleného orgánu je vhodná i na úrovni malého
města. To by ovšem nesměl vyvolat i nepatrný podnět jako dotaz, proč v konkrétním rozhodování o slevě z nájmu na koupališti rada nevyhověla,
přehnanou reakci ve smyslu, proč se k tomu zase vracíme. Řekl bych, že právě proto, že rada nedbala postojů zastupitelů ze zářijového zasedání
zastupitelstva a v prosincové zprávě o své činnosti necítila potřebu svoje rozhodnutí ostatním členům zastupitelstva z vlastní vůle vysvětlit.
V prosinci 2012 jsem se stal jedním z adresátů žádosti o vysvětlení, případně
vyvrácení, informací, které tazatel slyšel v diskusi o hospodaření v oblasti požární
ochrany. Na zasedání zastupitelstva jsem uvedl fakt, že se jedná o nepodepsaný
dopis, ale i fakt, že v mezidobí jsem si ověřil, že popsané diskuse se skutečně
vedou. To ovšem nebránilo místostarostovi města v reakci, že u něj anonym
končí v koši a je nedůstojné se zabývat špínou, kterou někdo anonymně napíše.
V mém případě by obrazně musel v koši skončit i ten, u koho jsem si informace
z nepodepsané korespondence ověřil, a to byl zcela konkrétní občan tohoto
města a žádný anonym. Jednou z kritických poznámek těch, z jejichž diskuse
popisovaná korespondence vznikla, bylo navýšení nákladů na vytápění požární zbrojnice o desítky tisíc. Jak bych si po jejím přečtení nevzpomněl na to,
že již v září jsem uplatnil při projednávání rozpočtového opatření dotaz, proč
se musí přidat hasičům na plyn 70.000 Kč. Odpověď – neodpověď zněla:
„Je to zvýšenou spotřebou.“ No na to bych sám určitě nepřišel, že navýšení
výdajů na plyn tkví ve zvýšené spotřebě. V čem tkví kouzlo výrazně zvýšené
spotřeby ovšem od předsednického stolu nezaznělo. Na zasedání v prosinci
2012 bylo dalším rozpočtovým opatřením navrženo navýšení výdajů na požární
ochranu o 37.500 Kč a jedním ze tří uvedených důvodů byla znovu vyšší
spotřeba energií. V čem tato vyšší spotřeba spočívá se zastupitelé nedověděli.
K problematice anonymů jsem se na stránkách místního tisku poprvé vyjadřoval nejméně před patnácti léty. Už tehdy jsem v obecné rovině používání
anonymní korespondence odmítl. Přesto jsem vyslovil poněkud smířlivější
postoj, pokud se bude jednat o problém, který stojí za to vyřešit, a anonym
se sice nemá odvahu podepsat, ale neuchyluje se k pomluvám či urážkám nebo
ponižování konkrétních osob. V případě prosincového anonymního dotazu
musím oponovat tvrzení o anonymně napsané špíně. V tomto dopisu bylo
mj. napsáno: „Patrně mé informace získané v nejmenovaném restauračním
zařízení nebudou úplně přesné, ale prosím Vás jako zastupitele o upřesnění nebo možná i vyvrácení následujících otázek.“ Právě k vyvrácení toho,
co se v diskusích mezi občany povídá nepřesného, jsem chtěl dát otevřením
tohoto problému na zasedání zastupitelstva příležitost.
K výdajům na požární ochranu by měli mít zájem se vyjádřit především ti,

kteří nesou v této oblasti odpovědnost. Vždyť ne zcela informované diskuse
se mohou mezi občany vést i z toho důvodu, ne-li především, že nemají
dostatek informací. Úroveň přesnosti a úplnosti těchto informací musí být
ovšem výrazně lepší než ta u výše uvedených rozpočtových opatření. Snad
se tak stane ve vysvětlujícím článku ve Zpravodaji. Z pozice zastupitele
se navíc domnívám, že ambicí těch, kteří zastávají rozhodovací funkce,
by měla být úplná, včasná a přesná informovanost všech členů zastupitelstva. Teprve potom může nastoupit ambice, ten či onen návrh schválit
kolektivním hlasováním.
Posledním problémem, ke kterému bych se rád vyjádřil, je poplatek
za svoz a zacházení s komunálním odpadem. Navržené a posléze schválené
navýšení o 52 Kč/občan/rok není v žádném případě likvidační a nemělo
by finančně ohrozit značnou část občanů města. Přesto jsem, poté co neprošel
při hlasování pozměňovací návrh na navýšení poplatku na maximální možnou
úroveň, podal návrh na ponechání stávající úrovně poplatku tj. 500 Kč. Vedl
mě k tomu fakt, že náklady města na odpadové hospodářství byly meziročně nižší
a v rozpočtu města se očekává navýšení příjmů. I když i přes navýšení poplatku bude město část nákladů na svoz komunálních odpadů dotovat, činilo
by zachování poplatku na úrovni roku 2012 navýšení výdajů na tuto činnost
proti schválené vyhlášce cca 270 tis. Kč. Ke svým úvahám jsem před podáním
pozměňovacího návrhu připočetl i skutečnost, že podle ekonomických zpráv
v tisku bude reálná mzda v roce 2013 maximálně v úrovni roku 2012, ne-li
nižší, a reálné navýšení důchodů úrovně roku 2012 zcela jistě nedosáhne.
Povinnosti obce poskytovat občanům některé služby si byli vědomi např.
v Teplicích do té míry, že občan zde svoz komunálního odpadu nehradí.
To považuji za extrém. V pro nás bližším okolí je tomu tak, že ve Zlíně
a Uherském Hradišti zaplatí občan 500 Kč, v Kroměříži a Prostějově 492 Kč.
Je sice pravdou, že ponechání poplatku za svoz odpadu na loňské úrovni
by z prvního pohledu ztížilo financování některé plánované akce do úrovně
270 tis. Kč, na druhé straně si myslím, že tato částka by měla být v městském
rozpočtu ve výši téměř 56 mil. Kč bez větších problémů řešitelná.
Ing. František Kroupa
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Oznámení o zápisu
do 1. ročníku ZŠ Chropyně

Soukromá inzerce
Pronajmu
 pokojík v centru Kroměříže (čistý, útulný, 2,65 m x 2,85 m + šatník).
Je součástí rodinného domu, možnost TV, Internetu, nová válenda.
Cena 2.000 Kč vč. inkasa. Tel.: 777 883 027.

Ředitel Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, oznamuje, že zápis žáků do první třídy pro školní rok
2013/2014 pro děti z Chropyně, Plešovce a Záříčí se uskuteční
v pondělí 4. února 2013 v budově školy v ulici J. Fučíka 675,
a to od 13:00 do 16:00.

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

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. září 2006 do 31. srpna 2007
a děti, kterým byla školní docházka minulý rok odložena.
Dokumenty, které je nutné k zápisu přinést:
- občanský průkaz rodiče,
- rodný list dítěte,
- zápisní list,
- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
- NEBO žádost o odklad povinné školní docházky (případně i s vyřízeným doporučením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa).
Zápisní list, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost
o odklad povinné školní docházky si budou moci rodiče vyzvednout
v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek školy na adrese
http://www.zschropyne.cz/.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Josef Havela

Sloupek kronikářky
Ve městě bydlí občané Vietnamu. Mezi majoritu se bez problémů
začlenili. Mají povolený trvalý pobyt, občanství mají všichni vietnamské.
Někteří bydlí v Chropyni už 18 let. Za celou dobu se prý nesetkali
s vyloženě nepřátelským přístupem okolí, ať už dospělí ve svých obchodech nebo děti ve školách. Ti dřívější migranti už mají vlastní obchody,
ti pozdější pracují jako prodavači v obchodech velkých vietnamských
podnikatelů. Děti pravidelně posílají do školy, jsou pracovití, klidní,
nevyvolávají konflikty. Jejich rodinné domky nebo byty jsou skromně
vybavené, jak byli zvyklí ve své zemi. Nikdo z nich nikdy nežádal
o sociální podpory. Důraz kladou na osobní soběstačnost každého
z nich. Děti Vietnamců jsou inteligentní, slušné a mají vrozenou úctu
ke starším a nadřízeným, jako jejich rodiče. Po ukončení základní školy
dál studují na školách středních a vysokých.

Školní ples obohatí
předtančení žáků školy
V minulém čísle Zpravodaje
jsem vás informovala o tom,
že se v letošním roce poprvé uskuteční Školní ples. Mimo jiné jste
se dočetli, že se na přípravách
i na samotném plese budou podílet i žáci školy.
Děvčata z 9. ročníku přišla
s nápadem, že by bylo hezké,
kdyby se mohli prezentovat
i žáci školy a ples by zahájili svým
tanečním vystoupením. Přiznám
se, že mě tento návrh okamžitě
nadchl. Když se pak na první
zkoušce sešlo kolem 30 kluků
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Historie příchodu Vietnamců
do Evropy a do ČSSR začíná během
Vietnamské války. V roce 1956 naše
vláda i vlády východního bloku, uzavřely smlouvu s Vietnamem o pomoci zaměstnat a vzdělávat jejich
děti a občany. Jako první přijelo
100 vietnamských dětí do tábora v Chrastavě. Většina z nich
u nás vystudovala a zůstala v zemi.
Do roku 1967 přijelo 2.100 dělníků
na pracovní školení. Každý rok jich
přibývalo. V roce 1980 už bylo v ČSSR
30 tisíc osob. Pak se postupně počet
snižoval na 19.500 v roce 1990, kdy
platnost smlouvy končila.
Původní pracovní migrace
se v 80. letech změnila na ekonomickou. Každý migrant měl možnost
jednou za 4 roky odcestovat domů
a odvézt si předměty v ceně 50 % výdělku, a to na náklady zaměstnavatele. Odváželi si hlavně jízdní
kola, motocykly, elektroniku a to,
co doma mohli zpeněžit. Ale i tak se
jejich zaměstnávání podnikům vyplatilo, protože doplňovali stavy dělníků
a plnil se plán. Studenti byli motivováni k výborným studijním výsledkům
tím, že za ně měli možnost požádat
o trvalý pobyt v naší zemi. Špatné
výsledky znamenaly okamžitý odchod
zpět. To platilo i pro dělníky a učně.
Všichni migranti měli stejný motiv.
Uživit na dobré úrovni svou rodinu,
zajistit finančně své děti a postarat
se o své rodiče. Důraz kladli na osobní soběstačnost každého z nich.
Po roce 1990 se většina dělníků vrátila zpět do vlasti. Založili rodinu a plánovali návrat zpět

a děvčat, byla jsem velmi příjemně překvapená. O to víc mě
těší, že se na tanečních schůzkách
scházejí pravidelně a zdá se,
že to berou vážně.
Děvčata připravila choreografii, kluci si vybrali barvu kravaty
a společně se usilovně snaží, aby
se na plese ukázali v tom nejlepším světle. Já držím palce, aby
se jim to opravdu povedlo :-).
A vy je můžete přijít podpořit
a podívat se, jak dokážou být
šikovní. Kdy a kam? No přece
16. února 2013 na Školní ples.
Magda Rapantová
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do zemí, kde dříve pracovali. Vietnamská vláda za povolení výjezdu
požadovala zaplacení velké sumy
v dolarech a povolila odjezd pouze dospělým, děti museli nechat
ve Vietnamu. Po příjezdu k nám migranti začínali podnikat od začátku.
Kupovali zboží od dříve usazených
Vietnamců ze skladů, prodávali
je v tržnicích a bydleli většinou
v autě. Postupně si vyhledali místo,
kde by se chtěli usadit, pronajali
si buď místo na tržnici, nebo obchůdek, sehnali pronájem bytu
a šetřili a šetřili. Museli posílat peníze i domů – rodičům a dětem. Málokdo z našich lidí by takové začátky
vydržel. Oni ano, jsou skromní, umí
se přizpůsobit prostředí a podmínkám bez nářků a stížností. To je styl
života Vietnamců kdekoliv. Ti naši
chropyňští to také dokázali.
Postupem času vietnamská
vláda povolila i příjezd dětí v rámci
sjednocování rodin. V současnosti
mají možnost pozvat i své rodiče
na návštěvu a sami cestovat do Vietnamu. Ekonomická a sociální
situace se ve Vietnamu podstatně
zlepšila, není tam už taková hluboká bída a lidé se mohou snadněji
uživit. Už není nutné, aby jim migranti posílali peníze. Přesto nikdo
neplánuje návrat do své vlasti. Jsou
si vědomi toho, že by tam museli
začínat znovu tak, jako začínali
tady, a navíc styl života by museli
zpětně přizpůsobit tamnímu. Podle
sčítání lidu je v této době v ČR kolem 60.000 migrantů z Vietnamu.
H. Sadyková
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Počítačová gramotnost seniorů
Rychle plyne nejenom čas, ale i vývoj techniky a technologií. Mladší
generace různé výdobytky stačí pojmout, ale co naši starší spoluobčané? Proto jsme pro chropyňské seniory připravili projekt „Počítačová
gramotnost seniorů“, který byl zahájen ve středu 16. ledna 2013.

Výuka probíhá pravidelně každý týden ve středu od 15:00 v nové
počítačové učebně v budově ZŠ Chropyně v ulici Komenského
a je zcela bezplatná! Všichni, kteří mají zájem se i ve svém věku přiučit
něco nového, jsou zváni!
Mgr. Milan Bajgar

Vánoční slavnost
ve 2. třídě mateřské školy

Netradiční konec roku
ve školní jídelně

V úterý 11. prosince 2012 si děti a paní učitelky Dana Součková
a Iva Zahnašová připravily krásnou besídku. Děti nám zazpívaly
vánoční koledy a písně. Celé vystoupení bylo doplněno vánočním
příběhem o narození Ježíše.

I zaměstnanci školní jídelny se rozloučili s rokem 2012,
a to velmi netradičně. Paní kuchařky dětem na ZŠ Fučíkova
zpestřily výdej obědů již na Mikuláše a přestrojily se za Mikuláše,
anděla a čerta. Děti byly velmi
nadchnuty a o to víc jim chutnalo.
Na závěr roku jim celý kolektiv
připravil velmi chutný dezert,
a tím udělal závěrečnou, pomyslnou
sladkou tečku za koncem roku.

V programu vystoupili také žáci ze SZUŠ D-MUSIC, pobočka Chropyně pod vedením p. uč. Iva Novotného. Všem děkujeme za krásné
odpoledne a těšíme se na další setkání.
Spokojení rodiče 2. třídy MŠ Chropyně

Tímto přejeme všem strávníkům
školní jídelny do nového roku
2013 hodně štěstí spojeného
s velkou dávkou zdraví a pohody
a všem pracovníkům ŠJ přejeme
co nejvíce spokojených strávníků.
Rádi přivítáme i nové strávníky,
jelikož jsme naše služby rozšířili
o balíčkovou stravu, kterou lze objednat z jídelního lístku nejpozději den
předem. Obědy mají záruku 2 dny.
Hmotnost jedné porce je od 400 g
za 46 Kč a polévky 0,4 l za 11 Kč.
Těší se na vás kolektiv
pracovníků ŠJ.

Úspěšná adventní koncertní šňůra
občanského sdružení „Přidej se k nám“
Nedávno založené občanské sdružení
„Přidej se k nám“ před Vánoci připravilo občanům našeho města a dalších okolních obcí
Kyselovice, Břest, Vlkoš a vzdálenějšího Osíčka
příjemné zastavení před vánočními svátky.
Ve vánočně laděném programu zazněly krásné
melodie interpretované pěveckým sborem „Myši
a myšáci“ a dechovým orchestrem „Two, Three,
Four“ se svými sólisty, pod uměleckým vedením
Miroslava Uhlíře a Iva Novotného. Chrámové
prostředí a průvodní slovo s recitací paní Jany Zapletalové ještě více umocnilo vánoční atmosféru
tohoto setkání lidí dobré vůle. Množství diváků
na adventních koncertech i dalších veřejných
vystoupeních svědčí o tom, že si tito muzikanti
a zpěváci získávají stále větší přízeň veřejnosti. To,
že v našem městě vznikl kvalitní dechový orchestr
a pěvecký sbor je vizitkou píle mladých muzikantů a jejich vedoucích. Přeji tomuto sdružení, aby
jim v nadcházejícím roce nescházel elán a radost,
kterou přináší svými vystoupeními všem občanům
města Chropyně.
(d.š.n.)
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Vánoční koledování
Již se stalo tradicí, že hrstka muzikantů vyráží na Štědrý den
po ulicích města Chropyně, aby zpestřila tento výjimečný den hraním koled.
Také letos na nás nezapomněli a dali nám příležitost setkat
se se sousedy a popřát si příjemné vánoční svátky. Děkujeme vám,
ať nám společně tato tradice vydrží.
Obyvatelé ulice Moravská a Díly

Vánoční koncert zpříjemnil
seniorům předvánoční čas
Předvánoční čas nám na konci roku již několik roků zpříjemňují
děti a učitelé ze Soukromé základní umělecké školy D-MUSIC z Chropyně vánočním koncertem ve víceúčelovém sále na zámku a hraním
koled na Štědrý den ve dvoře DPS. Máme tak příležitost setkat
se se svými sousedy, představiteli města, pracovnicemi pečovatelské
služby a vzájemně si popřát.
Moc všem za tato setkání děkujeme a už se těšíme, že nám děti
přijdou zahrát ke Dni matek.
obyvatelé DPS

Mikulášský koncert SZUŠ D-MUSIC
Rok se s rokem sešel a do Chropyně zavítal svatý Mikuláš. Pozvání přijal i na koncert SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně.
Program pro Mikuláše a diváky byl velmi
bohatý a nástrojové různorodý. Na pódiu
se vystřídalo na 120 účinkujících z hudebního
a tanečního oboru od nejmenších z mateřské
školy až po středoškoláky.
Z ohlasu přítomných diváku lze usoudit, že
se koncert velmi líbil. Mikuláš všechny vystupující na závěr, jak je jeho dobrým zvykem,
obdaroval sladkostmi. Chtěl bych poděkovat
všem účinkujícím za povedená vystoupení
a popřát všem žákům a pedagogům mnoho
hudebních úspěchů v novém roce 2013.
Bc. Ivo Novotný
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Zájezd žákyň tanečního
oboru do Janáčkova
divadla Brno
Ve čtvrtek 13. prosince 2012
se uskutečnil zájezd žáků tanečního oboru do Brna.
První cesta vedla do nově
zrekonstruovaného planetária,
kde díky odbornému výkladu
zdejšího průvodce měli žáci možnost seznámit se s tajemstvím
nekonečného vesmíru. Jelikož byl
předvánoční čas, vedly naše další
kroky na náměstí Svobody, kde
se konaly vánoční trhy. Zde
na nás dýchla opravdová předvánoční atmosféra. Nádherně
zdobené stánky plné krásných
výrobků od lidových řemeslníků

a vůně trdelníků nás příjemně
naladily do vánoční pohody.
Ke správné vánoční náladě
nesměl chybět ani kulturní zážitek.
V Janáčkově divadle jsme měli zarezervovaná místa na romantické
představení pod názvem „Lucidor
a Arabela“. Baletní představení
bylo opravdu vydařené a všichni
jsme domů odjížděli s pocitem
krásně stráveného dne.
Touto cestou chci poděkovat
všem zúčastněným žákům za jejich
vzorné chování po celou dobu
zájezdu a chci všem popřát vše
nejlepší do nového roku 2013.
Karla Koutná

Žačky tanečního oboru ZUŠ
Kroměříž na Slovensku
ZUŠ Kroměříž již dlouhá léta
udržuje družební vztahy se ZUŠ
v Liptovském Mikuláši. Mnozí
si jistě vzpomenou na taneční
představení „Andělské nebe“,
které se uskutečnilo 5. prosince
2011 v divadelním sále Domu
kultury v Kroměříži a kde byli
právě žáci tanečního oboru z Liptovského Mikuláše našimi hosty.

Žáci ZUŠ Kroměříž vystoupili
na Mikulášské show

Téměř do roka a do dne 6. prosince 2012 jsme s našimi žáky,
na pozvání tamního pana ředitele,
odjížděli na třídenní zájezd na Slovensko. ZUŠ Liptovský Mikuláš
pro nás připravila skvělý program.
Návštěvu jsme zahájili společ-

Na pozvání vedení Správy majetku města jsme přispěli programem žáků hudebního a tanečního oboru naší pobočky ZUŠ v pátek
14. prosince 2012 ve velkém sále MKS, kde se konala velká akce
„Mikulášská show“.

ným tanečním představením pod
názvem „Stretnutie“. Druhý den
nás čekal výlet do Žiarské doliny,
kde byly nedávno zpřístupněné
jeskyně. Zbytek dne jsme vyplnili
prohlídkou mikulášských trhů.
V dopoledních hodinách posledního dne jsme se slzičkou v oku
zamávali našim přátelům a poděkovali jim za velkou starostlivost,
kterou měli s naším pobytem.
Myslím, že si naše děvčata díky
tomuto zájezdu upevnila kamarádské vztahy, které vznikly při
návštěvě Slováků u nás, a všichni
jsme se vraceli s krásným pocitem
dalšího vydařeného zájezdu.
Luděk Koutný

reklama

Celý velmi vydařený večer zahájili flétnisté s kytarovým doprovodem žáků pí uč. J. Milotové a M. Vaculíka, pěvecké vystoupení
pí uč. V. Juřenové a taneční vystoupení pí uč. K. Koutné.
Mgr. J. Milotová
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Zprávičky z Kamínku
Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi
Tato celorepubliková akce se poprvé
konala v Chropyni 14. prosince 2012. Kolem půl třetí se začali scházet děti s rodiči
i prarodiči a učitelky s dětmi z mateřské
školy. V 15 hodin to před městským úřadem
už vypadalo jako v mraveništi, děti i dospěláci měli v rukách balónky s přáníčky a všichni
čekali na odstartování.
Balónky plnili, seč jim síly stačily, pracovníci
Správy majetku města Chropyně. Roznášeli
je pracovnice městského úřadu, paní starostka
s rodinou a také členové Kamínku. A že pořádně mrzlo, tak pro všechny účastníky byl připraven teplý čaj. Někteří sice balónky neudrželi
a pustili je dříve, ale dostali nové.
V 15:15 se k obloze vzneslo celkem 272
fialových balónků. Sice nevím, jestli se podařilo
překonat republikový rekord z dřívějších let,
který měl být pak zapsán do knihy rekordů,
ale akce to byla pěkná a zábavná.
Za přípravu akce patří poděkování naší
starostce Ing. V. Sigmundové, která si tuto
akci vzala pod patronát. Také Správě majetku
města Chropyně patří poděkování za odpovědné plnění balónků, které určitě doletěly
s přáníčky k Ježíškovi.
Vánoční výstava
Kamínek se také letos zúčastnil vánoční
výstavy na zámku, kam přispěl vánočními výrobky k obohacení této výstavy. Celá výstava
byla velmi pěkně připravená a kromě různých
druhů svícnů, věnečků, háčkovaných ozdob,
paličkované krajky a jiných vánočních ozdůbek byly k vidění také různé druhy betlémů,
ať už dřevěné, papírové či perníkové. Paní Pospíšilová, která je duší celé výstavy, měla opět
připravené pěkné vánoční povídání pro děti
ze škol, které tuto výstavu navštívily.
Všem, co tuto výstavu připravovali, patří
velké poděkování.

hodné. Mikuláši i čertům zazpívaly písničky
či řekly básničky, a tak všechny děti byly odměněny dárečky. Možná, že občas v některém
děťátku zazlobí čertík nebo čertice, ale rodiče,
nebo paní učitelky, si s tímto čertíkem či čerticí
určitě poradí.
Vánoční Kamínek
Rok nám uběhla jako voda a opět po roce
tu byly Vánoce. Oslavili jsme je i v Kamínku. V klubovně stál nazdobený vánoční stromeček a pod

ním nachystané dárečky. Na stole vonělo vánoční
cukroví spolu s vánočním čajem. Děti netrpělivě
čekaly na rozbalení dárků. A bylo co rozbalovat.
Ježíšek nadělil dětem do klubovny celkem
22 společenských, postřehových a logických
her. Jakmile děti dárky rozbalily, pustily
se do hraní. Zahrály si piráty, nervičky, hořce,
tlamičky, o poklad, alias párty a další. Ani
se vše nestihlo. To nevadí, mají na to přece celý
rok. Je dobré u dětí rozvíjet postřeh, zručnost,
paměť a šikovnost. O tomto tyto hry jsou.

Mikulášování v mateřské škole
Také letos přišli za dětmi do mateřské školky
členové Kamínku, coby Mikuláš, anděl s čerty
a čerticemi, aby hodným dětem nadělili dárečky.
Ty nezbedné, že si Lucifer spolu s čerty odnese
do pekla. Měli ale smůlu, všechny děti byly
reklama

Pokud by se chtěly k nám přijít podívat
do klubovny děti, které nejsou u nás registrovány, budou vítány. Scházíme se každý
čtvrtek a pátek od 15:30 v klubovně na ulici
Komenského.
Akce v roce 2013
Také letos budeme pořádat různé akce
pro děti, ať už to budou pohádkové pochody
či pohádkový zámek, prodloužené víkendy
ve Vsetíně, půjdeme vítat jaro a jezdit na výlety. Chystáme také letní tábor na Ondráši,
a to v termínu od 4. do 11. srpna 2013.
O všech našich akcích vás budeme průběžně informovat prostřednictví Zpravodaje
či v našich vývěsních skříňkách.
Hana Paňáková

10

Zpravodaj města Chropyně

1/2013

Třídní besídky žáků
hudebního oboru ZUŠ
Jak už bývá v chropyňské ZUŠ zvykem, byl
poslední listopadový týden věnován třídním
besídkám všech žáků hudebního oboru.
A že jich nebylo málo!
První z nich se uskutečnila v pondělí
26. listopadu 2012 v malém sále MKS, podotýkám krásně nově zrekonstruovaném. Vystoupili
na ní svěřenci p. uč. Luďka Koutného, Milana
Vaculíka, pí uč. Jany Milotové a Veroniky
Poslušné, kteří na hudební škole vyučují zpěv,
hru na housle, kytaru, flétnu a klavír.
Ve středu 28. listopadu se ve stejných prostorách konaly besídky hned dvě. Tentokrát
na nich kromě zpěváků p. uč. Koutného

Betlémy
„Zručných babiček“

a flétnistů pí uč. Milotové a Honkové vystoupili
i žáci, kteří navštěvují hodiny zpěvu u pí uč.
Veroniky Juřenové.
Nástrojově nejpestřejší byly dvě besídky
čtvrteční. Kromě flétnistů, zpěváků a kytar jsme
měli možnost slyšet klarinet a el. klávesy. Oba
tyto nástroje vyučuje v tomto školním roce
p. uč. Marek Bubeníček.
Všech pět besídek proběhlo v poklidné,
až rodinné atmosféře. Žáci se posluchačům
nepředstavili pouze jednotlivě. Kamarádi
společně tvořili hudební dua, tria i kvarteta,
sourozenci se vzájemně doprovázeli. Výsledkem
byla odpoledne plná hudby a pohody.
Veronika Juřenová

Podařilo se. Souběžně s tradiční vánoční
výstavou se v chodbě za arkádami chropyňského zámku sešlo 62 betlémů vyrobených
z papíru, ze dřeva, z perníku, z chleba,
z keramiky, z textilu, z krajky paličkované,
háčkované, frivolitkové, vyšívané, z vosku,
patchworku, ze slámy, z plastu.
Nejstarší vystavovaný betlém z roku 1920
vypůjčila paní Eliška Blažková od příbuzných
z Kojetína, z roku 1928 je betlém vyřezávaný
otcem paní Radky Míškové. Učitelky základní
školy v ulici J. Fučíka upekly mnohočetný
betlém z perníku, žáci 5. třídy pod vedením
učitelky Marty Blažkové použili na vytvoření
figurek obyčejné zátky a pouzdra kokosových
ořechů – zkrátka, nápadů bylo k vidění nespočet. Specielně pro tuto výstavu uháčkovaly
betlém Eliška Blažková a Lída Lokobauerová,
frivolitkovou krajku zvolila Marie Zaoralová,
další babičky obohatily výstavu o výrobky svých
ručních prací. Kouzelné byly i vystřihovánky
Květy Dvořákové a Jany Milotové.
Autorka nápadu uskutečnit tuto výstavu,
učitelka mateřské školy Květa Dvořáková,
betlémy nainstalovala. V úloze hostesek
se v nevytápěné místnosti obětavě vystřídaly
všechny „zručné babičky“ ze středečního kurzu.
Všem, kteří se na uskutečnění výstavy podíleli, patří vřelé poděkování. V neposlední řadě
správě zámku za pronájem místnosti, Správě majetku města za odvoz materiálu a základní škole
za zapůjčení výstavních panelů. Děkujeme.
Jar. Pospíšilová

Pohádkové Vánoce
Jak se budí princezny, Pyšná princezna, Kouzla králů, Pohádky
z mechu a kapradí, Popelka, S čerty nejsou žerty, Pohádky z pařezové chaloupky – to je výčet pohádek, ze kterých zněly pohádkové
melodie na vánočním vystoupení žáků ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně dne 17. prosince 2012 ve velkém sále Městského kulturního
střediska. Společné vystoupení hudebního a tanečního oboru mělo
jasné téma a dětem zároveň velmi blízké.
Hned na úvod se představil lidový soubor Chropyňáček, dále pak
v hudební části zahráli malí i velcí
zpěváci, kytaristé, flétnisté, houslisté, zazněl také klarinet, trubka

a akordeony. Vystoupili žáci ze tříd
p. učitelů Marka Bubeníčka, Veroniky Juřenové, Milana Vaculíka, Elišky
Honkové, Šárky Šrámkové, Mgr. Jany
Milotové a Luďka Koutného.

Ve druhé polovině programu,
která patřila tanečnímu oboru
pí učitelky Karly Koutné, se představily tanečnice a již dva tanečníci
v choreografiích Pipi Dlouhá punčocha, Já vím, Saxana a další. Také
tanečnice z Kroměříže přispěly
krásným vystoupením Nenechám
tě padnout a Nejtěžší je loučení.
Závěr patřil společné vánoční
písni s názvem Před Vánoci skupi-
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ny Calata. Věříme, že pohádková
atmosféra naladila všechny posluchače tak přeplněného sálu.
Děkujeme všem účinkujícím
za výborné výkony, pí Daně Jedličkové za moderaci celého koncertu, také vedení a zaměstnancům
Správy města a správci MKS panu
Topičovi za pomoc a technickou
přípravu.
kolektiv pedagogů ZUŠ

Zpravodaj města Chropyně

Daroval svou krev již 60krát
Jubilejní šedesátý odběr
plné krve absolvoval dne
5. prosince loňského roku
pan Zdeněk Žák.

O této události informovala
starostku města předsedkyně
Klubu dárců krve Kroměřížska
paní Dagmar Úlehlová.

Za tento mimořádný a příkladný postoj patří panu Žákovi naše poděkování.
(JiRo)

Chropyňské počasí
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Klub českých
turistů
Sněhové podmínky nám napoví, jestli
se vydat do přírody na lyžích (LT) nebo
v dobrých botách pěšky (PT) na některou
z turistických akcí, které nabízejí odbory
KČT oblasti Valašsko – Chřiby:

Z místního pozorování v měsíci prosinci:
- průměrná ranní teplota byla -2,2 °C,
- průměrná denní teplota byla +0,5 °C,
- nejteplejším dnem byl 27. prosinec s maximální průměrnou teplotou +3,7 °C,
- nejchladnějším dnem byl 9. prosinec s minimální průměrnou teplotou -9,2 °C,
- celkové množství srážek bylo 29,8 mm/m2.

2. února

Okolo Francovky (LT)
10 a 20 km; start i cíl: Francova Lhota, sportovní areál
u školy, 8:30–15:00; přihlášky
do 31. ledna u Karla Sucháčka,
tel.: 737 447 588

- nejnižší naměřená teplota v roce 2012: -18,2 °C (13. února)
- nejvyšší naměřená teplota v roce 2012: 35,9 °C (20. srpna)
- úhrn srážek za rok 2012: 488,8 mm/m2.

9. února

Přejezd Chřibů (LT)
30 km; start i cíl: Napajedla,
7:00–19:00; přihlášky ihned
u Karla Janoška, tel.: 603 489 387

10. února

Valentýnský výšlap – Zlínská
vrchovina (PT)
10 km; start: Želechovice, křižovatka, 9:45; cíl: Zlín-Kudlov,
točna, 13:00; info: Jiří Tomáš,
tel.: 737 005 174

Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Skautské středisko oslaví letos
75 let od svého založení
Tři čtvrtě století – taková doba uplyne právě tento rok od první zmínky o organizovaném
skautském oddíle v Chropyni. Už téměř 75 let v našem městě existuje skautské středisko
nejen s bohatou historií, ale i, doufejme, s nadějnou budoucností. Ne v každé době to však
skautská organizace měla lehké a chropyňské středisko nebylo výjimkou. O tom se ale tady
nebudu více rozepisovat. Jak historii, tak současnost skautingu, a hlavně toho chropyňského,
vám totiž hodláme přiblížit úplně jinou formou.
Jak už jsem se zmínil, letošní rok bude ve znamení
významného jubilea, a proto
bychom se o tuto skutečnost
rádi podělili i s vámi – našimi spoluobčany. No a jakým
způsobem? Plánujeme uspořádat několik speciálních akcí
a projektů jak pro naše členy,
sympatizující rodiče, tak pro
veřejnost. Za zmínku stojí určitě netradiční výstava, která
by se měla skládat hlavně z
fotografií, dobových i součas-

ných rekvizit a samozřejmě
i ručně psaných kronik. Nemohu
zapomenout na oddílové akce
a výpravy, kterými bychom chtěli
navázat na úspěšný rok 2012.
Hlavními projekty, které
však pro veřejnost chystáme, by
měla být tvorba zcela původního dokumentárního filmu
a paralelně s ním i publikace.
Tyto počiny budou mít za úkol
vám v trochu odlišné formě, než
jsou tradiční kroniky, přiblížit
historii a současnost chropyňské-

Logo 75 let skautingu v Chropyni
autor: Jan Chmela

ho skautingu. Období, kterému
bychom se chtěli v obou dílech
věnovat podrobněji, je ovšem
od roku 2000 do současnosti.
Oslavy završíme ke konci roku
společenským večerem, kde
by měla být k dostání jak publikace, tak film. Film by měl
být veřejně promítán rovněž
ke konci roku 2013.
Tímto se rovněž obracím
na vás – naše spoluobčany. V dokumentu, který plánujeme natáčet, bychom samozřejmě chtěli
mít i rozhovory s lidmi, kteří
měli se skautováním v Chropyni,
a to v kterékoliv době, něco
společného. Ti z vás, kteří
by měli zájem účinkovat v tomto dokumentu, ba dokonce
se na něm podílet i jinak (naše
filmařské schopnosti a dovednosti mají určitě své rezervy),
nechť se přihlásí prostřednictvím
našeho webu www.junak-chropyne.cz nebo na e-mailové
adrese caletka@junak-chropyne.cz. Každá vaše vzpomínka
a osobní zkušenost pro nás může
být důležitá a třeba právě vy přispějete ke vzniku zajímavějšího
a snad i zábavnějšího filmu, který
bude navíc z prostředí, které
je vám dobře známé.
Petr Caletka
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1/2013

Zpravodaj města Chropyně

Senioři se bavili na předvánoční besedě
Stejně jako v loňském roce se sešlo začátkem prosince asi
50 seniorů na předvánoční besedě v Městském kulturním středisku,
kterou uspořádala MO STP.
Mottem svátečně laděného kulturního vystoupení, které si pro
všechny připravila pí Jana Zapletalová, byl advent a Vánoce. Po doznění
poslední kouzelné melodie následovala volná zábava. Ta byla spojena
s ochutnáváním různých vánočních dobrot. Když později přišel pan Václav Kuchař, rozezpíval svou harmonikou všechny přítomné. Odpoledne
uteklo jako voda a věřím, že všichni odcházeli domů s dobrou náladou.
Děkuji všem, kteří i za nepříznivého počasí, které celé odpoledne
provázelo, přišli mezi nás. Dále těm, kteří jakýmkoliv způsobem obohatili
naše občerstvení, za krásná vystoupení pí Zapletalové a p. Kuchařovi.
Snad se v příštím roce opět sejdeme!
Do nového roku bych ráda popřála nejen seniorům, ale všem našim
spoluobčanům pevné zdraví a úsměv na tváře, protože obojího je zapotřebí.
Marie Zmeškalová

Novoroční turnaj deskových her nejen pro děti
Úderem jedné hodiny odpoledne se v pátek 28. prosince otevřely dveře naší pionýrské klubovny a s radostí
jsme v ní uvítali děti i s jejich
„dospěláckým“ doprovodem.
Rodiče měli možnost nakouknout a vyzkoušet si nové
deskové hry jak pro jednotlivce,
tak pro skupinu, ale také stolní
fotbálek, biliard nebo šipky.
Největší oblibě se však těšila
autodráha.
Věříme, že se toto odpoledne
líbilo nejen dětem, ale i jejich
rodičům a že se alespoň na chvíli

odreagovali a pobavili. A navíc…
kdo si hraje, nezlobí :-)
Zveme děti na tradiční akci pololetních prázdnin
1. až 3. února 2013 „Ledová
Praha“. Děti s námi prožijí tři
dny v hlavním městě a navštíví
bobovou dráhu, Muzeum voskových figurín, Staroměstské
nám., Pražský hrad – Katedrálu sv. Víta, Klementinum,
Dětskou Portu, koncert „Děti
dětem“ v Kongresovém centru.
Více informací získáte na tel.
č. 777 793 675 nebo na e-mail:
pionyrchropyne@seznam.cz.
Martina Křupalová

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

„Den starostky“.
V tento den budu přítomna na městském úřadě a v době od 8:00
do 17:00 vás ráda vyslechnu.
Dalším termínem je 4. únor 2013.
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.
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Předvánoční výlet za tradicemi a zvyky našich předků
V letošním školním roce navštívili
chropyňští šesťáci Muzeum Kroměřížska
už jednou, a to v listopadu. Při této návštěvě však na interaktivní program Lidový rok
nezbyl ani čas, ani energie. Vznikl ale plán,
že se do muzea všichni brzy vrátí a program trvající do konce ledna ještě stihnou.
A to se také podařilo.
V posledním týdnu před vánočními prázdninami se tedy žáci místo obvyklého středečního
vyučování vypravili do Kroměříže. Akce se zúčastnilo 30 dětí, což se ukázalo jako problém
nejen v linkovém autobuse, ale i v samotném
muzeu, neboť program je koncipován pro menší
skupiny. Zatímco řidič nad početnou skupinou
dětí jen zoufale kroutil hlavou, paní průvodkyně v muzeu je přijala s otevřenou náručí,
přizpůsobila výklad větší skupině a neochudila
návštěvníky o žádnou ze slíbených aktivit.

Výstava žákům představila nejdůležitější
svátky jednotlivých ročních období, od doby
postní a Velikonoc až po dožínkové slavnosti
a dušičky. Blížící se Vánoce si děti připomněly
výkladem o době adventní i o samotných
vánočních svátcích. Výstava také ukázala tři
závažné momenty v pozemské pouti člověka –
narození a křest, svatbu a smrt. Největší ohlas
u dětí kupodivu nevzbudil ani soutěžní kvíz, ani
věštění budoucnosti, a dokonce ani vykrajování
perníčků, které lektorka po upečení zabalila
a předala ke snězení. Největší bombou byla
spolužačka převlečená za nevěstu po boku spolužáka v kroji ženicha. Přestože na společnou
budoucnost prý ani jeden z nich nepomýšlí,
nechali se alespoň vyfotit.
Návštěvu Kroměříže pak žáci zakončili
prohlídkou adventních trhů. Samozřejmě nechyběly poslední předvánoční nákupy.
Hana Kyšnerová

Městské kulturní středisko
pořádalo v závěru roku zajímavé akce
Mikulášská zábava
I když z našich dospělých spoluobčanů jen málokdo věří v bytosti
nadpozemské, rozhodli jsme se uspořádat mikulášskou zábavu. Snad
se celá akce povedla, dobrou hudbu zajistila ověřená kapela Expo
Pension, dobrého alka i nealka byl dostatek a dobrou náladu přinesli
jistě všichni příchozí. Občas je dobré, zvlášť v předvánočním shonu,
na chvíli zpomalit a jít si jen tak trochu povyrazit z kopýtka, tváříce
se jako anděl.
Přejeme všem krásný rok a v mikulášském čase na shledanou.
Fotky z akce najdete na stránkách města Chropyně.
Mikulášská tancovačka pro děti
Pro všechny děti byla na neděli 2. prosince připravena tradiční mikulášská tancovačka. Městské kulturní středisko se odpoledne zaplnilo
dětmi, které netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše, čerta a anděla.
Jako první se objevili andílci, kteří měli pro děti připravené hry, soutěže
a andělskou diskotéku. Dlouhou chvíli dětem krátila balónková dílna,
kde si mohly nechat vyrobit zvířátka nebo kytičky z balónků. V průběhu
tancovačky mohli rodiče dětem zakoupit tombolu, která byla velmi bohatá. Jakmile byly výhry z tomboly rozdány, přišla chvíle zavolat Mikuláše.
Nejspíš máme v Chropyni moc hodné děti, protože čert nikoho
nepostrašil a byl na všechny hodný. Děti dostaly dárkový balíček
a odcházely s úsměvem na tváři, že ani letos si je do pekla nevezmou
a mohou se těšit na překvapení, která jim přinese Ježíšek.
Předvánoční módní show
Mnohým dívkám, ženám, ale i několika mužům zpříjemnila krásný
adventní čas předvánoční show. Milé vystoupení zpěváků, muzikantů
a tanečnic z řad našich školou povinných dítek bylo opravdu balzámem
pro duši. Mohli jsme také vidět Crazzy vystoupení starších studentek
Zdravotní školy Kroměříž. Klasické i extravagantní šaty ze salonu Juliana Kroměříž předvedly půvabné modelky. Plesové, taneční i kouzelné
svatební róby braly všem dech.
Kadeřníci a vizážisté svým výkonem potvrdili, že každá žena může
být krásná a atraktivní. Nad zručností a šikovností mladého muže jsme
žasli při barmanské show. Při triku s ohněm se jistě všem vybavila hláška
z filmu Pelíšky – maršal Malinovskij.
Příjemně započatý večer pokračoval diskotékou v podání DJ Mirka
Karáska, kterou si užili všichni, bez ohledu na svůj rok narození. Podobnou akci spolu s DJ Mirkem Karáskem Správa majetku města Chropyně
zopakuje již 22. března. Těšíme se na Vás.
Veronika Kubíčková
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Tříkrálová sbírka
V neděli 6. ledna 2013 se v našem městě
a okolních obcích uskutečnila již 14. tříkrálová sbírka.
V rámci působnosti Charity Chropyně bylo
vybráno:
Chropyně
–
64.045 Kč
Plešovec
–
4.789 Kč
Břest
–
31.428 Kč
Kyselovice
–
9.033 Kč
Záříčí
–
13.376 Kč
Žalkovice
–
19.063 Kč
Charita Chropyně děkuje všem dárcům,
kteří přispěli svým příspěvkem, který je tradičně
určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.
Děkujeme také všem, kdo se zapojili svou
pomocí ke zdárnému průběhu této sbírky.
Pavel Rozsypálek

Akce pořádané v kulturním středisku se líbí
Redakce Zpravodaje obdržela v posledních dnech několik
pochvalných ohlasů na akce
pořádané v Městském kulturním středisku. Z kapacitních
důvodů je nemůžeme otisknout
všechny, vybíráme proto jeden
od místních občanů a jeden
od návštěvnice z Kroměříže.
Chtěla bych, a doufám,
že nejsem v tomto městě sama,
poděkovat paní Veronice Kubíčkové a SMM za super akci
na Městském kulturním středisku, konanou dne 14. prosince
pod názvem MODNÍ SHOW.
Nejen módní přehlídka, ale
i barman, vizážisté a kadeřníci
byli skvělí. Také vystoupení dětí

Chtěla bych touto cestou
moc poděkovat za krásný zážitek
z Vámi pořádaných akcí v posledních dnech. Jsem na mateřské
dovolené se svým synem. Svými
kamarádkami jsem byla pozvána
na mikulášskou zábavu. Akce byla
super. Pro dospělé byla připravena
spousta zábavy a navíc přišel i Mikuláš s partou. Nápad s maskami
sice nevyšel, nebylo jich moc
a už vůbec ne v mikulášském du-

z hudebního a tanečního kroužku bylo velmi pěkně připraveno
a předvedeno v krásném podáni
naší nadané mládeže. Skupina
studentů ze zdravky si zasloužila potlesk všech přítomných,
kterých ovšem, i přes minimální
vstupné, bylo opět jako šafránu.
Ve večerních hodinách následovala diskotéka, na které se určitě
vydováděla nejen naše mládež.
Děkuji především všem, co se postarali o občerstvení, a všem,
co s tímto projektem měli práci. Děkuji také těm, kteří přišli,
odpoutali své zraky od pečení
a v předvánoční době si přišli odpočinout a zhlédnout umění jiných.
Všem děkuji.
(BT)
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chu, ale to ničemu nevadilo. Byla
připravena také zábava pro děti
a hlavně skvělá módní přehlídka
a výborný Karásek.
Celý večer chci hodnotit jako
naprosto dokonalý. Móda, účesy,
líčení, vystoupení malých i velkých
tanečníků a hudebníků bylo jedním velkým pozitivem.
Díky tomu, kdo to vše vymyslel
a zorganizoval.
Jana z Kroměříže
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Ples města Chropyně již po čtrnácté
Městský ples tradičně zahajuje plesovou
sezónu nejen v Chropyni, ale i v blízkém
okolí. Stejně tomu bylo i letos v sobotu
12. ledna, kdy se konal již po čtrnácté.
Moderování samotného plesu se zhostil
s profesionální bravurou Milan Ligač. O tom,
že se i letošní ples vydařil, svědčí skutečnost,
že parket byl zcela zaplněný až do konce.
Pro velký zájem tanečníků ve velkém sále
a také zpěváků ve vedlejším sále, kde vyhrávala
cimbálová muzika Dubina, se muselo přidávat
až do ranních hodin. Samozřejmě šťastnější
byli ti, kteří si odnesli domů některou ze 133
hodnotných cen, které byly součástí bohaté
tomboly. Hlavní cenu skútr Sunny 50 4T
věnovalo město Chropyně. A ti, kteří takové
štěstí neměli, odcházeli domů jistě s dobrou
náladou, úsměvem na rtech a pocitem hezky
stráveného večera s mnoha přáteli a známými,
se kterými se na plese potkali.

V hlavním sále hrála taneční skupina Classic.
Svým širokým a kvalitně provedeným repertoárem od dechové hudby až po moderní
současné taneční hity potěšila všechny věkové
kategorie. Po úvodním předtanečním vystoupení TK Gradace z Kroměříže, který předvedl
ukázky standardních tanců, následovalo přivítání paní starostky Ing. Věry Sigmundové, která
všechny účastníky plesu přivítala a popřála
všem přítomným příjemný a hezký večer. Poté
se již ples rozjel na plné obrátky a parket
se zcela zaplnil tancechtivými návštěvníky. Dalším
zpestřením městského plesu bylo vystoupení
taneční skupiny Beat UP ze Zlína a přehlídka
historického spodního prádla. O občerstvení, jak
reklama

Zde mohla být vaše
inzerce od 310 Kč
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v podobě alko i nealko nápojů, tak i pestrého
jídelníčku, se starala firma Global.
Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem
pořadatelům za přípravu a samotné zajištění
bezproblémového průběhu letošního městského plesu. Také velké díky patří všem sponzorům
za krásné a hodnotné ceny do bohaté tomboly.
V neposlední řadě patří velké poděkování
i Vám, účastníkům plesu, kteří jste na ples přišli
a svou přítomností přispěli k dobré pohodě
a jeho vysoké kvalitě.
Na závěr bych Vás všechny chtěl pozvat na další,
již XV. ples města Chropyně, který se bude konat
v sobotu 11. ledna 2014 v Městském kulturním
Ing. Petr Večeřa
středisku v Chropyni.
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Dobrovolní hasiči hodnotili
uplynulý rok
Dne 22. prosince 2012 proběhla v hasičské zbrojnici „Výroční valná hromada“ sboru
dobrovolných hasičů v Chropyni, kterou zahájil řídící schůze
starosta sboru Miroslav Ligurský.
Mimo jiné přivítal vzácné hosty,
kteří se kromě členů SDH Chropyně zúčastnili: za město Chropyně starostka Ing. Sigmundová
a dále hosté z okolních sborů.
Zprávu o činnosti sboru přednesl velitel sboru Věrek Zapletal.
Ve zprávě zmínil běžnou pravidelnou činnost, do které patří výcvik
členů jednotky, činnost družstva
mužů a žen a účast na soutěžích
a akcích pořádaných městem.
Konec roku je obdobím, kdy
se ohlížíme za uplynulým rokem,
hodnotíme, jaký byl, a děláme
předsevzetí pro rok příští.
Starostka města Ing. Sigmundová poděkovala všem členům za

Dobrovolní hasiči děkují
za podporu

jejich celoroční práci, ať už v souvislosti se zásahy nebo s pomocí
městu při organizaci různých akcí.
Co napsat závěrem? Začínají
se šířit zvěsti, že budou dobrovolní
hasiči určitě nahrazovat ty profesionální, stejně tak že profesionální
hasiči ty dobrovolné nepotřebují.
Opravdoví hasiči ale ví, bez rozdílu
mezi dobrovolnými a profesionálními, že se obě složky Integrovaného záchranného systému navzájem potřebují. Profesionálové
by bez dobrovolných spoustu zásahů
nezvládali a dobrovolní by ty profesionální nestíhali zastupovat.
Doufejme, že to pochopí i lidé,
kteří o všech hasičích rozhodují.
Úplně na konec bych chtěl
jménem hasičů popřát všem,
kteří čtou tyto řádky, dodatečně
vše nejlepší v roce 2013. A chci
poděkovat všem, kteří zachovali
přízeň našemu sboru.
M. Ligurský

Jako každý rok, tak i v roce
2012 se naše sportovní družstvo
mužů SDH Chropyně účastnilo soutěží v požárním sportu
v našem regionu (KM, PR)
s převážně velmi dobrými výsledky. Zúčastnili jsme se 25 soutěží a z toho jsme se 8x umístili
na stupních vítězů, o čemž svědčí
i získané poháry.
Myslím, že loňský rok jsme
reprezentovali velmi dobře nejen
náš sbor, město Chropyně, ale
i své sponzory, bez jejichž finanční
podpory bychom se těchto soutěží
nemohli zúčastnit. Jedná se hlavně
o materiální vybavení pro sportovní družstvo.

Pozdrav členů kynologického klubu
Poslední společná akce našeho spolku,
kterou byla „Silvestrovská vycházka“,
se konala v neděli 30. prosince 2012. Vyšli jsme v devět hodin ráno od základny,
od „psíčkárny“. Obešli jsme město extravilánem ze severu a východu. Mírným tempem,
s úsměvem na lících, s příjemným povídáním
příhod a zážitků nejen z nedávných Vánoc,
po sluncem osvícené cestě, které spíš připomínalo jarní počasí, jsme po asi třech hodinách došli na Františkov, pořídili společné
foto a tím ukončili první ročník pochodu.
Akci vymyslela Petra Kovaříková, trasu
navrhl Ing. Blažek a vše s pochvalou prošli
účastníci, které jmenovat nebudu (omlouvám
se všem), ale můžete si je dohledat na přiloženém snímku.
Kynologové přejí všem spoluobčanům
úspěšný rok 2013!
Iveta Kovaříková
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Poděkování za finanční dary
na naši soutěžní činnost patří
těmto sponzorům: Chropyňská
strojírna, pí Antonie Hájková,
SVITAP J.H.J., s. r. o., Autoservis
Jaroslav Večeřa, Energetika Chropyně, Jaromír Hanák, AUTTEP,
s. r. o., Ing. arch. Antonín Rybnikář, KONEXPO pí Jurčíková,
Robikont - Robert Lučan, Optik
Janoušek, Elektro SAM Josef
Horák. Poděkování patří i těm
sponzorům, kteří zde nechtěli
být uvedeni.
Všem našim sponzorům ještě
jednou děkujeme a přejeme
mnoho úspěchů v jejich činnosti
v novém roce 2013.
Vladislav Sedlařík, starší
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Kynologové bilancovali rok 2012
Dne 2. prosince 2012 se uskutečnila výroční členská schůze kynologického klubu Technoplast Chropyně, na které přítomní členové
zhodnotili rok 2012. Po delší době lze uplynulý rok hodnotit jako
velmi úspěšný.
Nárůst členské základny z 11 na 25 členů (k tomu 9 čekatelů),
opravy a vylepšení klubovny i areálu (350 brigádnických hodin), tři
řádně zapsané zkoušky z výkonu, další čtyři psovodi si úspěšně vyzkoušeli
atmosféru závodu nanečisto, 3 tradičně velmi dobře obsazené výstavy
psů a jedna samostatná akce – 1. chropyňská voříškiáda. To vše při
plusovém hospodaření klubu.

Součástí výroční schůze bylo i oficiální ukončení funkcionářské dráhy
dlouholetého předsedy KK a člena výboru pana Ladislava Šimka, kterému za jeho pětatřicetiletou činnost v KK poděkovala kromě členské
základny i starostka města paní Ing. Věra Sigmundová.
Výbor klubu byl rozšířen o tři nové členy – Hanu Lučanovou, Janu
Florovou a Radka Kroupu.
Věřím, že rok 2013 bude pro náš klub přinejmenším stejně úspěšný
jako ten předchozí.
Ing. Vladimír Blažek

Memoriál Pepy Ivana vyhrálo místní družstvo
Nohejbalový oddíl TJ Chropyně připravil
v místní sokolovně i v závěru loňského roku
Memoriál Pepy Ivana. Již 10. ročník se konal
v neděli 30. prosince.

„Turnaje se zúčastnilo osm družstev a vyhrát
chtěl opravdu každý,“ uvedl k účasti jeden
z organizátorů pan Stanislav Kotas. Družstva byla
rozdělena do dvou skupin, které stanovila dvojice

pro playoff. „Playoff bylo zajímavé tím, že se každý
zápas hrál pouze na jeden set. Byla to taková náhlá
smrt,“ uvedl Kotas. Semifinále a boje o medaile
se už hrály na dva vítězné sety.

reklama

Třetí místo vybojovalo družstvo
ve složení Zdeněk Koláček, Mirek
Zapletal a Michal Zborek, které
porazilo družstvo ve složení Jiří Novák, Jiří Vrbíček, František Stejskal
a Roman Podešva (všichni hosté
z Haná KM) poměrem 2:0 na sety.
I ve finále měla Chropyně
svou účast. A výbornou. Družstvo
ve složení Petra Polášková, Vojtěch Štolfa a Martin Menšík
porazilo další družstvo Haná KM
ve složení Drahoš Halma, Daniel
Halma, Karel Štipčák, Jan Látal a
Vlasťa Fiala poměrem 2:0 na sety.
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„Nohejbalový oddíl TJ Chropyně by tímto chtěl poděkovat
Unicentru plus, s. r. o., pana Jiřího
Blažka, panu Jiřímu Majtánovi,
panu Františku Kotáskovi, panu
Radku Baštincovi, Rybářskému
svazu Chropyně a panu Radku
Středovi za poskytnuté věcné
dary,“ uzavřel za organizátory
Stanislav Kotas.
A účastníci přidali poděkování organizátorům panu Stanislavu Kotasovi a panu Vojtěchu
Štolfovi.
(JiRo)
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Vánoční turnaj rodinných družstev
Oddíl badmintonu pořádal 27. prosince tradiční vánoční turnaj pro rodinná družstva. Na turnaj přišlo bojovat 38 hráčů. V hlavní kategorii
rodinných družstev dospělých se účastnilo 13 párů a v kategorii rodičů s dětmi 6 párů. Hrálo se ve skupinách a pak podle výsledků byly páry
zařazeny do dalších skupin, kde už hrály o konečné pořadí.
Kategorie dospělých:
1. Slavíkovi
2. Schmiedovi
3. Krejčíř - Domanská

Kategorie rodiče s dětmi:
1. Bláhovi
2. Jedličkovi
3. Grézlovi

Velký dík patří sponzorům: Masáže Pavla Bajgarová Chropyně (http://masaze.chropyne.cz)
a firma WSCnet, s. r. o. (http://www.wsc.cz).
(PeZa)

Halové turnaje fotbalové přípravky FK Chropyně
V prosinci 2012 sehrála fotbalová přípravka 3 halové turnaje. Nejprve
to byl turnaj ve Vyškově, pak v Kroměříži a nakonec v Troubkách. Nejlépe
skončili mladí fotbalisté ve Vyškově, kde vybojovali 3. místo. Nejen že tyto
turnaje měly různé výsledky a umístění, ale měly také jeden společný ukazatel: nemírnou bojovnost a touhu po vítězství našich chlapců a děvčat, čímž
potěšili nejen nás rodiče, ale zejména trenéry Václava Krče a Petra Dočkala.
Turnaje ve Vyškově 1. prosince se
účastnili převážně hráči ročníku 2004.
V naší skupině jsme těsně podlehli
největšímu favoritu Sigmě Olomouc
2:1. V zápase jsme sice měli více ze
hry, ale doplatili jsme na malou produktivitu v útočné fázi, popřípadě u
brankaře Sigmy stálo štěstí, když míč
skončil na tyči či břevně. Brankovice
jsme hravě přehráli 6:0 a domácí
Vyškov 5:1.
Ze druhého místa jsme postoupili do semifinále. V boji o finálovou
účast jsme si to rozdali s Blanskem. V
základní hrací době utkání skončilo
1:1 a o vítězi musely rozhodnout
pokutové kopy. V této loterii byli
šťastnější chlapci z Blanska a výhrou
2:1 na penalty postoupili do finále.
Naši chlapci a děvčata se o bronzovou medaili utkali s fotbalisty
z Uničova. Neponechali nic na náhodě a brzy vedli 4:0. Soupeř v závěru
hry kosmeticky upravil výsledek na
konečných 4:2.

Vítězem turnaje se stala Sigma
Olomouc, která porazila ve finále
Blansko 2:1.
V Kroměříži hráli hráči ročníku
2003 a mladší v sobotu 8. prosince
na turnaji pořádaném Hanáckou Slavií Kroměříž. Turnaj se hrál systémem
každý s každým a zápas trval 18 minut.
Na úvod jsme porazili Draky
Kroměříž 2:1. V promrzlé sportovní
hale nás zahřálo i druhé utkání s vítězstvím 6:1 nad Kroměříží B. Smolným
zápasem se stal souboj s Kroměříži A.
Vlastním gólem jsme prohráli 1:0 a tím
prakticky ztratili šanci na medailové
umístění. Nestačili jsme ani na FK
Prostějov a prohráli 1:3. Starý Lískovec
jsme ale přehráli 4:1.
Teoretická šance na medaili žila,
ale museli bychom porazit Slovácko
Uherské Hradiště. Proti největšímu favoritu začali naši chlapci a
děvčata nebojácně, a dokonce se
ujali i vedení. Náš kolektiv sehrál se

Slováckem nejlepší partii ze zúčastněných týmů. Hra, jakou předváděli
naši hráči, zvedala diváky ze sedadel.
Chlapci ze Slovácka museli do hry
dát všechen kumšt, který se na tréninku naučili, aby nakonec vyhráli
4:2. I když na nás nakonec zbyla jen
„brambora“, trenér Petr Dočkal byl
s výkonem viditelně spokojen.
Turnaj vyhrálo bez ztráty bodů
Slovácko Uherské Hradiště před SK
Prostějov a HS Kroměříž A.
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Pro ročník 2002 byl určen 16. prosince turnaj v Troubkách. Náš problém
spočíval v tom, že v družstvu jsme měli
pouze jednoho hráče ročníku 2002.
I přes tento věkový, a tím i růstový
handicap, jsme sehráli řadu výborných
utkání. Vítězstvím nad Viktorii Otrokovice 3:0, respektive Bohuňovicemi 2:1
jsme potvrdili, že naši chlapci a děvčata
jsou na halovou sezónu dobře připraveni. Na turnaji se ziskem 7 bodů jsme
skončili na 7. místě.
(LZ)
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Mladší žačky NH Chropyně vybojovaly 1. místo ve Vracově
očima Nikoly Colové
Dne 15. prosince 2012 se mladší žačky zúčastnily turnaje
ve Vracově. V pátek jsme měly sraz v 16 hodin, od tělocvičny jsme
odjely autobusem. V autobuse byla legrace a všechny jsme se těšily
na večer, jak se budou hrát hry. Těšily jsme se ale hlavně na sobotu
a taky si říkaly, jak to asi dopadne. Po příjezdu do Vracova jsme
se ubytovaly, byly jsme šťastné, že už jsme tam. Večer jsme hrály hry
a potom si povídaly.
Ráno jsme vstaly s rozhodnutím, že do toho dáme všechno. Pobraly jsme si všechny věci
a šly jsme na to. Naše trenérky
nás povzbuzovaly a dávaly nám
dobré rady. První zápas jsme hrály
s Vracovem, který jsme porazily
9:1. Druhý zápas jsme hrály s naším
známým soupeřem, Svinovem, ty
jsme porazily 4:2. Nakonec byl
poslední zápas s Ostopovicemi.
Nad nimi jsme zvítězily 5:0. O góly
se zasloužily útočnice Adéla Koutová (11 branek), Tereza Pospíšilová (5 branek), Tereza Kosatíková
(2 branky). Dále v útoku hrály

Nikola Colová, Sára Vaňharová
a Marie Ferencová. Pochvala patří
i obraně: Lucii Balášové, Barboře
Ďurkáčové, Janě Omáminkové
a Lucii Vymazalové. Velká pochvala patří brankářce Monice Kalinové, která obdržela pouze 3 branky.
Po dohrání všech zápasů bylo
vyhlášení. Získaly jsme 1. místo
a velký pohár. Radovaly jsme se,
že jsme vyhrály. Po vyhlášení výsledků se tréninkově sehrály další
dva zápasy, které se už do výsledků
nepočítaly.
A pak jsme jely vesele domů
vlakem. Nejprve spěšným vlakem

do Starého Města u Uherského Hradiště, pak mezinárodním rychlíkem Villach – Varšava
až do Přerova a nakonec osobním

vlakem do Chropyně. Na nádraží
nás čekali rodiče a byli rádi,
že jsme už doma. Pochválili nás
za pěkný výsledek.

Vánoce na ledu
Vedení hokejového klubu Barex
a Občanské sdružení hokej Chropyně připravilo pro své hráče, fanoušky
a všechny příznivce tradiční vánoční bruslení. Na ledovou plochu kroměřížského
stadionu se dostali všichni příznivci, kteří
si mohli společně zabruslit, povykládat
a vyzkoušet si, jak těžké je vstřelit puk
do sítě, když před nimi stojí brankář
v plné výzbroji.
Pro všechny účastníky bylo připravené
malé občerstvení v podobě teplého čaje
a cukroví. Dobrá atmosféra na ledové ploše
byla dobarvena hudebním doprovodem,
o který se postaral Vojta Miler. Cílem celé
akce bylo poděkovat všem příznivcům
hokejového klubu a dokázat jim, že pohybovat se v bruslích na ledě a s hokejkou
není zase až taková legrace, jak se mnohdy
z tribuny zdá.
Vedení hokejového klubu Barex děkuje
všem svým fanouškům a už dnes se těší
na další společnou akci.
Libor Halás

Příznivci Barexu společně na bruslích
reklama

Pekařství z Kojetína
otevřelo svou provozovnu
v ulici K. H. Máchy
v bývalé prodejně Barvy-laky.
Denně čerstvé pečivo, koláčky aj.
Provozovna byla přesunuta z Ječmínkovy
ulice a nabízí stejný sortiment jako v ulici Míru.
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Barex ve druhé části soutěže
ještě neprohrál

Druhé kolo základní části kroměřížské hokejové ligy zastihlo
chropyňské hokejisty ve skvělé

„Druhou část soutěže jsme
začali velmi dobře. To, co nám
nevycházelo v první částí sezóny,
a ztratili jsme několik dobře
rozehraných zápasů až v závěru
utkání, se začalo dařit, hráči si
zažili systém, který jsme pilovali
na trénincích. Porazili jsme silné
týmy Chomýže, Vážan a Žop.
Rezervy máme v přesilovkách
a zapracovat musíme na disciplíně nejen na ledě. Našim
borcům parádně vyšel přípravný
kemp před sezónou a na ledě
je to poznat. Co mě ovšem
těší nejvíce, je zájem chropyňských fanoušků, kteří nám přijeli
na poslední zápasy fandit, a to nejen na domácí utkání. V aréně
byla parádní atmosféra, přeci

formě. Z pěti zápasů získali plný
počet deseti bodů a v tabulce
poskočili na šesté místo.

jen se úplně jinak hraje před
zaplněným publikem. Myslím,
že mexickou vlnu místní aréna
dosud neviděla, a to ani na zápase krajského přeboru. Moc
si toho vážíme a děkujeme jim za
to,“ vysvětluje generální manažer Barexu Karel Marcoň.
Na hokejisty čeká ještě pět
zápasů základní části a potom
vyřazovací část play-off.
Výsledky Barexu:
Barex - Chomýž-Sportcentrum 5:0
Barex - Rebels 13:1
Barex - STS Vážany ZDO 5:4
Barex - HC Žopy 10:3
Barex - AHK Kroměříž 11:5
Libor Halás

Cyklosport Chropyně úspěšně reprezentuje naše město
Uplynulá sezóna byla pro chropyňský
cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně velmi úspěšná. V seriálu Kola pro život obsadil
tým po celoročním úsilí celkově 5. příčku
a dokázal se tak prosadit v těžké konkurenci
ostatních týmů. Členové oddílu právem
získali respekt a uznání od ostatních závodníků. Jan Procházka suverénně ovládl
kategorii juniorů, Vladimír Kučera skončil
ve své kategorii těsně pod stupněm vítězů
na 4. místě a Štěpán Hošek a Petr Koubek
obsadili ve svých kategoriích 5. místa.
„Celkově se členové našeho oddílu zúčastnili během roku 49 závodů po celé republice,“
shrnul sezónu Vladimír Kučera. „Celkem třiapadesátkrát se naši borci v různých věkových
kategoriích umístili na stupních vítězů, z toho
bylo 16 prvních míst, 16 druhých a 21 třetích,“
dodal Petr Kučera.
V letošní sezóně by oddíl rád navázal
na úspěchy minulých let. Nejvýznamnější roli
bude opět hrát podnik Kola pro život. Jedná
se o celoroční seriál 12 až 15 závodů horských
kol pro všechny věkové a výkonnostní úrovně
účastníků, pro jednotlivce, týmy i rodiny.
„V průběhu 12 let se z tohoto projektu stal
největší seriál horských kol nejen v České republice, ale také v Evropě a ve světě, kterého
se ročně účastní téměř 20.000 aktivních cyklistů
z domova i zahraničí,“ uvedl k seriálu Vladimír
Kučera. „Kola pro život ale nejsou jedinou akcí,
které se účastníme,“ dodává Kučera.
Cyklosport Chropyně však jenom nezávodí,
ale pořádá také společné vyjížďky a oddílové akce. „Pro širokou veřejnost pořádáme
Chřibskou MTB 50 a v Chropyni cyklistické
závody pro děti,“ uvedl Petr Kučera. „Účastnit
se závodů a pořádat tyto akce bychom nemohli
bez podpory sponzorů, mezi které patří i město
Chropyně,“ uzavřel Kučera.
(JiRo)
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Dne 20. prosince 2012 jsme vzpomenuli již
4. výročí ode dne, kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček pan

V měsíci prosinci se do našeho města přistěhovaly 3 osoby, v rámci
obce se přestěhovalo 9 občanů a odhlásili se 4 občané. Narodily se 3 děti
a zemřelo 8 občanů.

Milan Macháček,
který by se 13. ledna 2013 dožil 58 let. S láskou
vzpomíná a nikdy nezapomene celá rodina. Máme
Tě moc rádi, dědečku-hříbečku.

Z celého srdce bych chtěla poděkovat paní Libušce Rytířové za velkou
ochotu při vyřizování mých záležitostí v době mé nemoci.
Vlasta Wernerová

Tvé zlaté srdce, maminko,
zůstane navždy s námi!
Bude nám žehnat na cestu,
kterou teď musíme jít sami.

K vašim narozeninám jen to krásné,
protože co je krásné, je i vzácné,
lásky a radosti ať máte nejvíce,
protože život bez nich je jak knot bez svíce,
peníze jsou také potřeba,
ale ke štěstí jich tolik netřeba,
že jste o rok starší, komu to vadí,
vždyť vás máme všichni rádi,
snad tohle naše přáníčko potěší vaše srdíčko!

Dne 29. prosince 2012 jsme si připomněli první
výročí úmrtí paní
Dobromily Procházkové.
S láskou a úctou vzpomínají syn Milan a dcera Dana s rodinami.

Dne 2. ledna 2013 oslavila 60. narozeniny naše
milá babička

Smutná je vzpomínka na den narození,
vzpomínka na toho, kdo už s námi není.

Anna Behancová

Dne 7. ledna 2013 by se dožila 73 let moje
manželka paní

a k ní se dne 20. ledna 2013 připojil náš drahý dědeček
Vladimír Behanec,

Božena Buchtová.

který také oslavil 60. narozeniny. Oběma přejeme
hodně zdraví, štěstí a dlouhý spokojený život.

Vzpomíná manžel Josef.

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

Dne 9. ledna 2013 uplynulo 13 let od rozloučení
s panem

Dne 16. ledna 2013 oslavil 75. narozeniny pan
Antonínem Pospíšilem.

Stanislav Kotas.

Vzpomeňte s námi. Manželka a syn s rodinou.

Dědo, ať Ti to v nohejbale stále tak dobře kope
a ať máš radost z toho, co Tě baví. To Ti ze srdce přejí
manželka Marie, Pavel a Eva s rodinami.
Rok po roce léta běží, zastavíš je ale stěží.
Nedělej si z toho nic, že je Ti zas o rok víc.

Marie Jurčíková.

Vše pominulo, jen stopa lásky v srdcích zůstala.
Čas plyne a roky ubíhají,
však na Vás krásné vzpomínky nám zůstávají.
Utichly kroky i Váš hlas, ale obraz zůstává v nás.
Každičká vzpomínka smutný je vzdech,
navždy však zůstanete v srdcích nás všech.

Pevné zdraví a každý den úsměv na tváři přeje manžel,
dcera a vnoučata.

S bolestí v srdcích jsme si dne 9. ledna 2013
připomněli první výročí úmrtí pana

Dne 30. ledna 2013 oslaví své narozeniny paní

Ivana Zvardoně

Ať růže na cestu sypou se Ti,
ať každé přání splní se Ti.
Ať oči Tvé štěstím září,
ať kvete úsměv na Tvé tváři.

a dne 7. února 2013 uplyne 22 let od úmrtí paní

Marie Zvardoňové.

Dne 30. ledna 2013 oslaví své životní výročí paní

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Lenka Sedláčková.
Hodně štěstí, zdraví, lásky a rodinné pohody přeje
manžel František, dcery Lenka a Kateřina a celá rodina.
Dotlouklo navždy to dobré srdce,
klesly ty upracované ruce, uhasl oka svit,
budiž Ti, drahá maminko, za všechno vřelý dík.

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

Dne 12. prosince 2012 jsme se rozloučili s naší
milovanou maminkou, babičkou a prababičkou paní

Dne 13. ledna 2013 uplyne rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan

Ruženou Kroupovou.

František Hošek.

Děkujeme všem, kteří ji doprovodili na poslední cestě a svou účastí se snažili
zmírnit naši bolest. Dcery Věra a Jarmila s rodinami.

Nedožité 70. narozeniny jsme si připomenuli 15. ledna 2013. S láskou
a úctou vzpomínají rodiny Hoškova a Chmelova.
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Poslední sbohem jsi nám nestačil dát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí.

Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 20. ledna 2013 jsme vzpomenuli 6. výročí
úmrtí pana

Dne 14. ledna 2013 jsme vzpomenuli 2. smutné
výročí úmrtí pana

Ladislava Gašpaříka.

Jana Vorálka.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací zpět to, co vzal.
Jen vzpomínka v srdcích zůstává dál.

Vzpomínka tichá na ruce zlaté,
na ochotu, lásku, radost i strast.
Vzpomínka tichá na srdce drahé,
které tak rádo těšilo nás.

Dne 15. ledna 2013 vzpomeneme již 25. smutné
výročí úmrtí pana

Dne 4. února 2013 vzpomeneme 27. výročí úmrtí paní

Františka Chmely.
Anny Vozihnojové.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a děti s rodinami.

Vzpomíná dcera Vojtěška s rodinou a bratr Josef s rodinou.
Kdo žil v srdcích těch, jež opustil,
ten nezemřel.

Dne 19. ledna 2013 jsme vzpomenuli 4. výročí
úmrtí pana

Dne 6. února 2013 vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana

Viléma Macháčka.

Květoslava Otáhala.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje teta
Vojtěška s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, synové
a dcera s rodinami.

Přehled kulturních programů v Chropyni na rok 2013
Leden 2013
12.1.
XIV. ples města Chropyně
26.1.
Myslivecký ples
Únor 2013
4.2.
7.2.
16.2.
24.2.

Travesti skupina Hanky Panky
Ochotnické divadlo
Ples SRPŠ
Dětský karneval

Březen 2013
12.3.
divadelní představení Tři v háji
22.3.
Dámská jízda DJ Mirek Karásek
26.3.
Pohádka Kašpárek a Kalupinky

Duben 2013
Zumba party
12.4.
Cimbálová muzika Dubina
25.4.
Vystoupení bratrů Nedvědových
Balónková diskotéka
pro děti

Červen 2013
7.6.
Letní kino (fotbalový stadion)
21.6.
Letní kino (fotbalový stadion)
27.6.
Vystoupení Petra Nováka
28.6.
Letní kino (fotbalový stadion)
Změna programu a termínů vyhrazena.

Květen 2013
pohádka Matylda zasahuje aneb
povídání naší Kačky
Divadelní soubor
Hanácká scéna
31.5.
Letní kino (areál u zámku)
24.-26.5.
Hanácké slavnosti

Více informací –
Správa majetku města Chropyně,
tel. 573 355 323 / 725 663 594
www.facebook.com/
MestskeKulturniStrediskoChropyne

Archiv Zpravodaje města Chropyně
najdete na www.muchropyne.cz
Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
- č. 2/2013 - 7. února (vychází 22. února)
- č. 3/2013 - 7. března (vychází 22. března).
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
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Uzávěrka tohoto čísla: 10. ledna (číslo vychází 25. ledna 2013).
Uzávěrka příštího čísla: 7. února 2013 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.
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Přehled kulturních programů v Chropyni a okolí
Chropyně
4.2.

Diskohrátky
Nejen známá písnička Hanky Zagorové nese název
diskohrátky, ale i zbrusu nový zábavný pořad pražské
travesti skupiny Hanky Panky. V novém pořadu kromě
nestárnoucích písní uslyšíte i uvidíte celou řadu současných diskotékových hitů. Nově se můžete těšit kromě
písniček i na komické scénky. Diskohrátky se ponesou
v rozpětí 70. let až po současnost. Vstupné: 190 Kč.
Předprodej zahájen.
Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně
24.2.

Kouzelný karneval
viz. strana 9
Kde: MKS Chropyně, 14:00

Hulín
27.1.

ČARODĚJNÁ POHÁDKA
V podání herců DIVADÝLKA MRAK Havlíčkův Brod
se Čaroděj splete a místo hamižné zelinářky, která svoji
lakotou zlobí všechny v okolí, do svého zámku odnese bylinářku Barušku. Tenhle omyl rozzlobí tovaryše
Vincka a ten se rozhodne jít Barušku s kamarádem
Ušáčkem hledat. Výpravná pohádka je plná barevných
dekorací, krásných kostýmů, kouzel, písniček, humoru
a zajícových kousků.
Kde: Kulturní klubu Hulín, 14:30

Hulín
15.2.

Společenský večírek Základní školy Hulín
K dobré náladě hraje skupina SEX TEŤ.
Kde: Kulturní klubu Hulín, 14:30

Hulín
17.2.

Karneval pro děti
Kde: Kulturní klubu Hulín, 14:00

Hulín
2.3.

Tmavomodrý bál
Hraje skupina CLASIC.
Kde: Kulturní klubu Hulín, 20:00
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Kroměříž
22.1.

Jak se zbavit vánočních kil?
Caffe Castello připravilo zajímavé povídání s výživovou
poradkyní Ivanou Nohavovou o tom, jak zhubnout
po Vánocích. E-mail: info@caffe-castello.cz
Kde: Caffe Castello v Kroměříži, 16:00

Kroměříž
25.1.

LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
Luboš Pospíšil koncertuje s obnovenou kapelou 5P,
kterou dále tvoří kytarista Mirek Linhart a o generaci
mladší muzikanti, klávesista a kytarista Ondřej Fencl,
bubenice Pája Táboříková a baskytarista Martin Štec. Luboš
Pospíšil je významným zpěvákem české hudební scény.
LP "Tenhle vítr jsem měl rád" z roku 1982 se ve své době
stalo hudebním bestsellerem. Včetně posledního alba
"Chutnáš po cizím ovoci" má jeho diskografie celkem
devět políček, na účtu má Pospíšil také spolupráci s takovými jmény, jako jsou Radim Hladík, David Koller nebo
Otakar Petřina.
Kde: Klub Starý pivovar Kroměříž, 19:00

Kroměříž
11.2.

VRACÍM SE PRO SVÁ KŘÍDLA
V komponovaném představení "Vracím se pro svá křídla
- Vuelvo por mis alas" zazní verše geniálního španělského básníka 20. století FEDERICA GARCIÍ LORCY
v podání herce TOMÁŠE HANÁKA. Spojujícím prvkem
představení je hudebně taneční koláž madridské tanečnice VIRGINIE DELGADO a kytaristy PETRA VÍTA.
Hudba a pohyb zde obohacují každé slovo a verš o nový, neočekávaný rozměr.
Kde: Kino Nadsklepí, 19:00

Kroměříž
19.2.

MANDARÍNKOVÁ IZBA
Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí
zajímavé příběhy lidí ve vtipných, krátkých jednoaktovkách s překvapením, někdy přímo s detektivním
koncem. Čtyři herci se v nich převtělují do několika
postav a osudů. Všechny se odehrávají v malém pařížském hotelu v záhadném pokoji, kterému se říká mandarinkový a který má svůj vlastní příběh. Hrají: ZUZANA TLUČKOVÁ, MAROŠ KRAMÁR, PAVOL TOPOĹSKÝ, BIBIANA ONDREJKOVÁ.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Holešov
22.1.

4. varhanní koncert L. Šuranského
Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov, 18:00

Přerov
3.2.

Dětský maškarní karneval
Již tradiční dětský karneval s programem agentury
GONG a nafukovacími zvířátky, pořadatel IMIT s.r.o.,
masky zdarma.
Kde: Městský dům Přerov, 14:00

Přerov
4.2.

FILUMENA MARTURANO
Eduardo De Filippo " FILUMENA MARTURANO"Simona Stašová a Svatopluk Skopal v hlavních rolích
slavné italské komedie. Co všechno musí podstoupit
prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče
a pro své syny zabezpečila rodinu. V ideálně namícha
ném dění se střídají humorné scény s dramatickými.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov
13. 2.

Pohádka O Héraklovi
Pohádka divadla Tramtarie Olomouc zavede dětského
diváka do kouzelného světa antického Řecka. Dobrodružný příběh je vypravován jednoduchou zábavnou
formou.
Kde: Městský dům Přerov, 08:30

