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Masopust

V Chropyni se o zachovávání této tradice 
starají paní učitelky s dětmi z místní mateřské 
školy. Jejich průvod měl také medvěda a har-

monikáře. Děti na svých zastávkách tančily a zpí-
valy písničky, které se k masopustu vztahují. 

Ing. Věra Sigmundová

Masopust neboli fašank je rozverný a ne-
vázaný, provoněný koblihami, slaninou a sli-
vovicí, nutnou pro zahřátí při celodenní ob-
chůzce v mrazivém vzduchu. Je to čas zabíjaček 
a lidového veselí. Začíná 6. ledna svátkem Tří 
králů a vrcholí o masopustním pondělí a úterý 
čtyřicet dní před svátky velikonočními. Posled-
ním dnem tohoto období je Škaredá neboli 
Popeleční středa, začátek půstu. Masopustní 
dny tedy trvají až do doby, kdy končí nadvláda 
zimy a jaro je za dveřmi.

Letos tyto dny připadly na 11. a 12. února. 
Proto i naším městem prošel v úterý 12. února 
a v místní části Plešovec již v sobotu 9. února 
masopustní průvod. 

V Plešovci jej, jako každý rok, pořádalo 
místní sdružení dobrovolných hasičů. V čele 
průvodu šel medvěd s medvědářem a har-
monikář s bubeníkem. Ti vyhrávali ostatním 
maškarám do kroku a u každého domu také 
paní domácí do tance s medvědem. Za tento 
tanec byli všichni účastníci pohoštěni čerstvě 
nasmaženými koblihami a ti větší i voňavou 
slivovicí na zahřátí a věřte, že letos to bylo 
potřeba. Průvod masek byl veselý a končil 
zábavou v místním pohostinství vrcholící „po-
chováváním basy“.

více fotografií najdete ve fotogalerii na www.muchropyne.cz
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Rozpočet a investice v roce 2013

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

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. březen 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.

Rozpočet na rok 2013 byl zastupiteli schválen 
na řádném zasedání v prosinci loňského roku. 
Počítá s příjmy ve výši asi 55,5 mil. Kč, z toho 
daňové příjmy plánujeme ve výši 43,3 mil. Kč. Jen 
pro srovnání uvedu, že v roce 2012 byly daňové 
příjmy 39,1 mil. Kč. Schválený rozpočet počítá 
i s navýšením příjmů v souvislosti s nově schvále-
ným rozpočtovým určením daní. 

Výdaje jsou naplánovány ve výši 55,9 mil. 
Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude dorovnán 
prostředky, které budou převedeny z roku 2012. 
Mezi nejvýznamnější výdaje patří především 
investice a příspěvky zřizovaným příspěvkovým 
organizacím. Správa majetku města Chropyně 
bude letos hospodařit s příspěvkem ve výši 
7,8 mil. Kč. Základní škola Chropyně dostane 
příspěvek ve výši 3,4 mil. Kč, z toho 2,4 mil. Kč 
na úhradu energií a 1 mil. Kč na provoz orga-
nizace. Jen pro upřesnění dodávám, že u všech 
školských příspěvkových organizací hradí mzdové 
náklady a některé neinvestiční náklady stát pro-
střednictvím krajského úřadu.

Mateřské škole byl schválen příspěvek ve vý-
ši 1,1 mil. Kč, z této částky je 0,6 mil. určeno 
na energie a 0,5 mil. Kč na provoz organizace. Za-
řízení školního stravování hospodaří s příspěvkem 

0,9 mil. Kč, kdy částky na energie i na provozní 
náklady jsou si téměř rovny. Výše příspěvků jed-
notlivým příspěvkovým organizacím jsou ve stejné 
výši jako v roce 2012, pouze se, vzhledem k vývoji 
cen energií, mění rozdělení příspěvku. Příspěvek 
na provoz, bohužel, reálně klesá. Ředitelé pří-
spěvkových organizací jsou nuceni šetřit nebo 
hledat jiné možnosti jak příjmy zvýšit.

Další výraznou položkou rozpočtu jsou výdaje 
na odpadové hospodářství. Za svoz nebezpečné-
ho, komunálního a tříděného odpadu zaplatíme 
v letošním roce asi 4,7 mil. Kč. V příjmech před-
pokládáme jako poplatek za provoz, shromažďo-
vání, svoz a odstraňování komunálního odpadu 
částku 2,6 mil. Kč.

V loňském roce jsme podali několik žádostí 
o dotaci. Akce, u kterých máme přiznánu dotaci, 
jsou zateplení mateřské školy a tribuny. Zateplení 
mateřské školy je spojeno s výměnou střechy 
a proběhne v průběhu prázdnin z důvodu zajištění 
bezpečnosti dětí. Náš podíl u této akce jsou 4 mil. 
Kč. Při zateplení tribuny na fotbalovém stadionu 
dojde k výměně oken, k zateplení obvodového 
pláště a k odstranění vlhkosti v přední části 
tribuny. Podíl města je 1,4 mil. Kč. Dále máme 
zažádáno o dotaci na zateplení hasičské zbrojnice 

v Chropyni, na kácení a novou výsadbu v parku 
na náměstí Svobody, na realizaci kompostárny 
a na školní hřiště u základní školy na sídlišti. Další 
významnou akcí bude v případě přiznání dotace 
již X. etapa regenerace sídliště. V tomto případě 
je náš podíl ve výši 2 mil. Kč. Do investičních akcí 
příštího roku také musíme zahrnout plánovanou 
splátku za rekonstrukci koupaliště ve výši 3 mil. Kč.

Součástí rozpočtu je i pomyslný seznam 
investic, které by musely být realizovány plně 
z rozpočtu města. Nejsou jeho součástí a budou 
realizovány v případě zlepšeného vývoje příjmů 
v letošním roce. Za zvlášť důležitou považuji 
investici do havarijního stavu střechy na budově 
základní školy na ulici Komenského a vybudování 
nové komunikace na Pazderně. Další investicí 
by byla výměna rozvodů elektrické energie 
v budově městského úřadu, vybudování par-
koviště na ulici Ječmínkova a přesun knihovny 
z objektu v Masarykově ulici do přízemí Střediska 
volnočasových aktivit na náměstí Svobody (pů-
vodně „stará škola“).

Nelze na několika řádcích vypsat všechny za-
mýšlené investice, ale doufám, že se mi podařilo 
vystihnout ty nejvýznamnější.

Ing. Věra Sigmundová

Rada města na svých jednáních 
v období od 17. prosince 2012 
do 30. ledna 2013 mimo jiné: 
• schválila uzavření Smlouvy 

o právu provedení stavby nebo 
opatření k pozemkům či stav-
bám mezi městem Chropyně 
a Sportovně střeleckým klubem 
JUNIOR Chropyně, o. j. s., 
jejímž předmětem je udělení 
práva provedení stavebních 
úprav se změnou účelu uží-
vání sklepních prostor budovy 
Základní školy Chropyně, pra-
coviště Fučíkova,

• schválila záměr vytvořit „Plán 
prevence kriminality“ a per-
sonální obsazení „Komise pre-
vence kriminality“ ve složení 
předseda Mgr. Milan Bajgar 
a členové nprap. Aleš Dohnal, 
Bc. Ivana Zlámalová a pan 
Josef Tinka a jako pracovníka 

zodpovědného za prevenci kri-
minality Bc. Ivanu Zlámalovou,

• schválila snížení pronájmu 
Městského kulturního středis-
ka Chropyně Mysliveckému 
sdružení Chropyně, za účelem 
pořádání Mysliveckého plesu 
dne 26. ledna 2013, na částku 
7.200 Kč,

• schválila uzavření Smlouvy 
o dílo mezi městem Chropyně 
a firmou 3xD, spol. s r. o., 
Olomouc-Hejčín, jejímž před-
mětem je deratizace města 
Chropyně v roce 2013 v ceně 
23.450 Kč bez DPH za jarní 
část a 18.450 Kč bez DPH 
za podzimní část,

• schválila bezplatný pronájem 
velkého sálu Městského kul-
turního střediska Chropyně 
Místní organizaci Svazu tělesně 
postižených Chropyně, o. s., 

se sídlem Chropyně, IČ: 751 
18 424, za účelem konání 
výroční členské schůze, 

• vyjádřila souhlas se zřízením 
bufetu v Základní škole Chro-
pyně, okres Kroměříž, p. o., 
J. Fučíka 675 Chropyně,

• schválila rozdělení provoz-
ního příspěvku Základní ško-
ly Chropyně, okres Kroměříž, 
p. o., na rok 2013 ve výši 
3.443.000 Kč, a to 2.415.000 Kč 
na energie a 1.028.000 Kč 
na ostatní provozní náklady,

• schválila rozdělení příspěvku 
Správy majetku města Chropy-
ně, p. o., na rok 2013 ve výši 
7.800.000 Kč v členění podle 
jednotlivých středisek,

• schválila rozdělení provozní-
ho příspěvku Mateřské školy 
Chropyně, okres Kroměříž, 
p. o., na rok 2013 ve výši 

1.100.000 Kč, a to 600.000 Kč 
na energie a 500.000 Kč 
na ostatní provozní náklady,

• schválila rozdělení provozního 
příspěvku Zařízení školního 
stravování Chropyně, okres Kro-
měříž, p. o., na rok 2013 ve vý-
ši 900.000 Kč, a to 425.000 Kč 
na energie a 475.000 Kč 
na ostatní provozní náklady,

• vzala na vědomí informaci 
o připravovaném programu Ha-
náckých slavností pro rok 2013, 
informaci o záměru nákupu 
dvou osobních automobilů 
pro potřeby úřadu, informaci 
z Valné hromady Kroměřížsko 
- sdružení pro cestovní ruch, 
o. s., a schůze zakladatelů MAS 
Jižní Haná (výše členského pří-
spěvku na rok 2013 je 20 Kč/
občana/rok).

Mgr. Milan Bajgar
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Výsledky volby 
prezidenta republiky

Kontaktní centrum Plus pro uživatele drog a jejich blízké

Historicky první volba prezidenta republiky se v naší republice uskutečnila 
v měsíci lednu. Z celkem devíti kandidátů, kteří se o tento úřad ucházeli, 
byl prezidentem republiky zvolen Miloš Zeman. To jsou údaje, které všichni 
známe. Stejně jako fakt, že ve druhém kole se utkal s Karlem Schwarzenber-
gem. Ale jak by volby dopadly, kdyby se rozhodovalo pouze v Chropyni?

Město Chropyně se úspěšně zapojilo 
do projektu „Rozvoj plánování sociálních 
služeb v ORP Kroměříž“. Vznikla tak Pracovní 
skupina Chropyně, která se mimo jiné zabývá 
i problematikou drog v našem městě. Na jedné 
ze schůzek této pracovní skupiny byl přítomen 
i Mgr. Radovan Klabal, což je vedoucí Kontakt-
ního centra Plus v Kroměříži. 

Dovolte mi, abych vás krátce seznámil s ná-
plní a službami, které Kontaktní centrum Plus 
poskytuje nejen lidem, kteří do užívání drog 
tzv. spadli, ale i jejich rodinným příslušníkům 
a blízkým. 

Jednou ze základních služeb je výměna 
použitého injekčního materiálu za čistý, 
a to vždy na principu kus za kus (použitou jehlu 
za sterilní). Tímto způsobem se snižuje riziko 
volně pohozených injekčních stříkaček a tím 
i poranění se o ně, kdy hrozí riziko šíření nebez-
pečných infekčních onemocnění např. hepatitid 
(žloutenek) B, C a viru HIV. Prostřednictvím vý-
měnného programu injekčních stříkaček a jehel 
se od přenosu infekčních onemocnění nechrání 

pouze uživatelé drog, ale zejména široká veřej-
nost. Kontaktní centrum nepodporuje užívání 
drog, ale snaží se ochránit jejich uživatele a také 
veřejnost před zdravotními a sociálními riziky, 
které s sebou užívání nelegálních drog přináší. 

Za rok 2012 byli pracovníci Kontaktního 
centra Plus v kontaktu s 35 uživateli drog 
z Chropyně, ve všech případech se jednalo 
o uživatele pervitinu, kterým vyměnili 4 901 
ks injekčních jehel. Z dlouhodobého hlediska 
je počet uživatelů drog i vyměněných jehel 
v Chropyni stabilní. Výrazně se ale zvýšil průměr-
ný věk klientů, který je v současnosti necelých 
28 let.

Další vyhledávanou službou Kontaktního 
centra Plus je testování na infekční hepatitidu 
typu C a vir HIV. Tyto testy jsou, stejně jako 
ostatní služby Kontaktního centra Plus, anonym-
ní a zcela zdarma! Pracovníci centra poskytují 
uživatelům drog, i jejich příbuzným přicháze-
jícím na poradenství, také informace týkající 
se drogové problematiky, sociální poradenství 
či poradenství ohledně léčby závislostí. 

Užívání drog není nikdy problémem pouze 
samotného uživatele, ale více či méně ovliv-
ňuje také jeho blízké, ať už jde o partnery, 
rodiče nebo děti. Většina rodinných příslušníků 
se na Kontaktní centrum obrací až ve chvíli, 
kdy problém eskaluje, a lidé si nevědí rady, jak 
svému blízkému z tohoto začarovaného kruhu 
pomoci. Nejčastěji jde o dlouhodobé užívání 
pervitinu. Potřebují se v této situaci zoriento-
vat, zvládnout prvotní šok. V rámci poradenství 
se pracovníci centra již mnohokrát setkali s ro-
diči, kteří neřešili, nebo se snažili nevidět dlou-
holeté užívání drog u svých (většinou dospělých) 
dětí. Často se styděli vyhledat pomoc, protože 
měli pocit, že ve výchově selhali, a měli strach 
z toho, že se to dozví okolí, které ale často mělo 
mnohem reálnější náhled na skutečnou situaci.

Pokud si tedy potřebujete promluvit bez-
platně a anonymně o problémech týkajících 
se závislosti s odborníky, je vám Kontaktní cent-
rum k dispozici na adrese Ztracená 63, Kroměříž, 
tel.: 573 336 569, email: kc.km@seznam.cz.

Mgr. Milan Bajgar

Kdyby to tak skutečně bylo, 
postoupil by do druhého kola 
volby s Milošem Zemanem Jiří 
Dienstbier. Druhý oficiální postupu-
jící Karel Schwarzenberg by skončil 
na 4. místě. 

Ve druhém kole získal Miloš 
Zeman v Chropyni tři čtvrtiny všech 
odevzdaných hlasů. Chropyňští voliči 
mu dali téměř o tisíc hlasů více než 
v prvním kole. 

Za zmínku také stojí skutečnost, 
že v Plešovci vhodil do volební urny 
svůj hlas stejný počet voličů v 1. 
i ve 2. kole. V obou kolech volilo 
vždy 133 občanů. Jestli to však byli 
ti samí, potvrdit nemůžeme.

Podrobné informace o volební 
účasti a výsledcích volby v Chropyni 
a v jednotlivých okrscích naleznete 
v tabulkách.                           JiRo
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Dílo E. Filly je stále v kurzu

E. Filla: Malíř, olej a písek na plátně, 98 cm x 90 cm, 1920–21

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.

oznamuje, že bude ve středu 
20. března 2013 

v době od 11:00 do 17:00 mj. přebírat 

daňová přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob 

za zdaňovací období roku 2012 
v prostorách 

Městského kulturního střediska Chropyně,
 místnosti č. 1 a 2 (boční vchod). 

reklama

Finanční úřad v Kroměříži

V neděli 2. prosince 2012 
se konal v paláci Žofín na praž-
ském Slovanském ostrově společný 
aukční den galerie Kodl a galerie 
Vltavín. Draženy byly převážně 
obrazy a kresby mnoha umělců. 
Mezi nimi zaujímalo význačné 
postavení 15 položek z díla E. Filly, 
obrazy a kresby a jedna plastika. 
Podle očekávání byl v dražbě 
nejvíce oceněn obraz Tři Grácie 
z jeho vrcholného kubistického 
období, a to částkou 14,6 milionu. 
Milionovou hranici přesáhly jeho 
další 2 obrazy a 2 kresby. 

Ve středu 23. ledna 2013 
uspořádala pražská galerie Adolfa 
Loose aukci obrazů a kreseb, kte-
ré dominoval Fillův obraz Malíř, 
vydražený za 17,5 mil. Kč, malí-
řovo manifestační dílo českého 
kubismu jako takového. Byla tak 
překonána dosavadní rekordní 
cena jeho obrazu Zátiší s lahví 
Cherry, který byl prodán v roce 
2010 za 16,25 mil. Kč. V lednové 
aukci byla prodána také kresba 
Samovar za 1,25 mil. Kč z jeho 
holandského období.

Problematika obnovení stálé 
expozice obrazů chropyňského 
rodáka E. Filly byla ve Zpravo-
daji v loňském roce několikrát 
zmíněna (č. 1 a 6), neboť na rok 
2012 připadlo 130. výročí jeho 
narození. V čísle 8 to byl článek 
„Nezájem arcibiskupství kompli-
kuje navrácení Fillových obrazů“. 
Jestliže zastupitelstvo města není, 
jako vrcholný představitel města 

a jeho zájmů, ochotno navrácení 
obrazů E. Filly zařadit mezi priority 
města, pak je ryzím alibismem vinit 
v tomto případě Arcibiskupství 
olomoucké z neochoty investovat 
do chropyňského zámku a jeho 
oprav. Získat potřebné finanční 
prostředky a dotace bez vlastního 
prioritního úsilí, bez získání strate-
gických partnerů za tímto účelem, 
je nereálné.

Článek „Nazývejme skutečnost 
pravým jménem“ v č. 9 loňského 
Zpravodaje uvádí reálný příklad 
takové strategické spolupráce. 
V Moravském Krumlově se před-
stavitelům města podařilo získat 
finanční prostředky na opravy 
tamějšího zámku, aby se sem 
mohla navrátit plátna Slovanské 
epopeje a zámek mohl sloužit jako 
multifunkční kulturní centrum 
s významnou přidanou hodnotou 
do rozvoje města.

Za podobný příklad může slou-
žit nedaleký Holešov. Zde město 
v roce 2005 vložilo nemalé finanč-
ní prostředky do koupi zámku a je-
ho oprav, které nejsou dosud ukon-
čeny, ale které už umožnily jeho 
fungování jako víceúčelové kul-
turní centrum města. To dovoluje 
kromě hudebních a společenských 
akcí pořádat i výstavy. Z těch vý-
značnějších to v posledních letech 
byly výstava obrazů a plakátů Al-
fonse Muchy, historických radio-
přijímačů a magnetofonů, obrazů 
Joži Úprky, Karla Gotta, fotografií 
Jana Saudka a obrazů Josefa Lady. 

Pokud by se podařilo uskutečnit 
nezbytné opravy chropyňského 
zámku, podobné výstavy by zde 
bylo možné rovněž pořádat. 
Na příkladu Moravského Krumlo-
va a Holešova lze demonstrovat, 
že ať je zámek ve vlastnictví města 
či nikoliv, jsou reálné možnosti, 
aby tyto objekty aktivně sloužily 
městu a jeho kulturnímu rozvoji. 

Lze doufat, že zvolení paní sta-
rostky do krajského zastupitelstva 
jí umožní získat potřebné konexe 

a vyjednávací pozici k tomu, aby 
snahy o navrácení obrazů E. Filly 
na chropyňský zámek nebyly jen 
nereálnou chimérou, ale aby 
dostaly potřebné kontury a staly 
se prioritou města, přesahující 
rámec jednoho volebního období. 
Aby chropyňský zámek nezůstal 
poloprázdnou historickou po-
hlednicovou kulisou, ale aktivním 
kulturním prvkem s přínosem pro 
město i region.

A. Hrdlička
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Okresní kolo soutěže 
ve šplhu

reklama

Třídní schůzka 
před pololetím ve 4. A

Třídní schůzka, to je záležitost většinou mezi školáky nepříliš oblíbená. 
A před pololetním vysvědčením zvláště. Letos se na ni ale žáci čtvrťáci 
z áčka těšili. Následující řádky ze dvou slohových prací vysvětlují, proč 
tomu tak bylo.

10. ledna byla třídní schůzka. Byla zvláštní tím, že nepřišli jenom 
rodiče, ale i děti a hrálo se divadlo. Myslím si, že to odehráli dobře. 
Já jsem byla nemocná, ale maminka mi řekla, že to bylo krásné. Chtěla 
bych poděkovat paní Paňákové za to, že nám půjčila kostýmy. Pak 
ještě bych chtěla poděkovat paní učitelce Jurtíkové za to, že nám po-
mohla připravit takové krásné divadlo. Známky jsem měla velmi dobré, 
ale bylo mi líto, že jsem u toho nemohla být. 

Šárka Grézlová

Dne 10. ledna 2013 proběhla třídní schůzka IV. A, ale tato schůzka 
byla něčím zvláštní. Zvláštní byla tím, že na ní byly i děti. Žáci na ní byli 
z důvodu hraní představení Pasáček vepřů. Odehráli jsme velice, velice 
dobře (sice pár dětí muselo zaskočit za nemocné), bylo to velice hezké. 
Mým rodičům se to velmi líbilo, říkali, že jsem to sice rychle odříkal 
(abych to měl rychle za sebou), ale pochválili nás. Děkujeme paní Hýs-
kové a Paňákové za půjčení kostýmů a paní učitelce za nácvik a přípravu 
kulis. Jsem rád, že se diváci smáli. Se známkami jsem byl spokojen. 

Matěj Kostura

reklama

Dne 30. ledna se osm žáků 
ZŠ Chropyně zúčastnilo okresní sou-
těže ve šplhu. Tato soutěž se konala 
v tělocvičně Podnikatelské školy 
v Kroměříži. I když byla tyč o něco 
delší než u nás, bojovali jsme nejen 
s ní, ale i s dalšími padesáti soupeři. 

Soutěž byla tříkolová. To zna-
mená, že každý účastník musel 
zdolat třikrát tyč dlouhou čtyři 

a půl metru. Chlapci naší školy 
obsadili 5. místo a děvčata Tereza 
Václavíčková, Barbora Balášová, 
Kateřina Sieberová a Ondřejka 
Spáčilová vybojovala 3. místo. 

Žáci si přivezli spoustu zku-
šeností, změřili si síly s ostatními 
soupeři a hlavně vzorně reprezen-
tovali naši školu.

Mgr. Marie Molčíková
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Světový knižní bestseller
Ken Follett: Pilíře země

Filmovou adaptaci jste mohli sledovat nedáv-
no v televizi ve formě výpravného osmidílného 
seriálu. Rozsáhlý historický román v sobě spojuje 
vypravěčský um, neobyčejně barvitou představu 
o středověké Anglii 12. stol. a originální myšlenku 
přiblížit čtenářům formou napínavého příběhu 
vznik tak jedinečných staveb své doby, jakými byly 
románské a gotické katedrály.

Volné pokračování románu Pilíře země
Ken Follett: Na věky věků

Ve svém druhém románu s historickým námě-
tem nás Ken Follett zavádí do středověké Anglie; 
od příběhů lidí zasvětivších svůj život stavbě 
katedrály, jež vylíčil v Pilířích země (1989), však 
nechal uplynout zhruba sto padesát let. Místo, 
kde byl zbudován tento velkolepý svatostánek, 
se tak opět stalo dějištěm spletitých příběhů 
několika postav, které tu prožívají své lásky 

a nenávisti, ovládáni chamtivostí i pýchou, vášněmi, ctižádostí, touhou 
po poznání, ale i po pomstě...

Kniha, o které se mluví
Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně

Vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou řídce 
rozeseta přikrčená stavení. Říká se, že právě tam 
si některé ženy dokázaly uchovat vědomosti a in-
tuici, kterou jsme ztratili. Předávaly si ji z generace 
na generaci. Říkali jim bohyně, protože dokázaly 
bohovat - prosit Boha o pomoc. Dora Idesová 
je poslední z nich. Brání se přijmout zastaralý způsob 
života. Na konci 90. let na ni v pardubickém archivu 

ministerstva vnitra čeká operativní svazek vedený StB na její tetu Surme-
nu. Dora nevěřícně rozplétá neznámé osudy své rodiny i dalších bohyní.

Jedna z nejoblíbenějších současných dětských 
humorných knih 
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky

Řekněme si to na rovinu: Greg se nikdy nezmění. 
Někdo by to ale měl vysvětlit jeho otci. Ten si stále 
myslí, že ještě může svého syna vychovat a udělat 
z něj opravdového muže. Proto se taky horlivě snaží 
najít pro něj tu nejvhodnější „chlapáckou“ činnost. 
Greg se ale pokaždé ze všeho vykroutí. Jenže když 
mu táta pohrozí vojenskou školou, je Gregovi jasné, 

že teď ho musí napadnout něco fakt dobrýho...

Knihovna doporučuje

V knihovně se nemusí jen čístSoukromá inzerce
Pronajmu
 byt 3+1 na Nádražní ulici s vlastním topením. Tel.: 724 184 628.

 částečně zařízení 2+1 v klidné části Chropyně, cena 4.000 Kč + inkaso, 
volný od dubna 2013, tel.: 605 876 094.

Hledám pronájem
 dvorku nebo zahrady k chovu slepic. Tel.: 605 846 736.

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

Vánoční čas
Krásné předvánoční odpo-

ledne jsme si u nás v knihovně 
vykouzlili s dětmi ze školní družiny 
už 20. prosince. 

Vše začalo nádherným pásmem 
vánočních veršů a písní, připojily 
se i flétničky a kytara. Povídali 
jsme si o Vánocích, jejich vzniku, 
tradicích i zvycích, které doma 
dodržujeme. Sotva děti zdárně 
vyluštily Vánoční kvíz, už na ně če-
kalo čtení z vtipné knížky Miloše 
Kratochvíla: Mikuláš, Ježíšek, 
pan Vrána a my. Co by rádi našli 
doma pod stromečkem, všichni 
věděli, ale netušili, jaký dárek 
na ně letos čeká v knihovně. 
Každý vánoční balíček ukrýval 
barevnou propisovačku a voňavý 
perníček – i tentokrát upečený 
obětavou paní Šmídovou. Na ce-
stu domů dostaly děti povolený 

doping – ovocný bonbon - a přání, 
ať se v novém roce zase všichni 
brzo setkáme.

„Zelená pro život“ 
Tak se jmenovala beseda 

uskutečněná v naší knihovně 
30. ledna. O vlivu výživy na naši 
imunitu, vzniku nemoci a jak 
bojovat s překyseleným orga-
nismem jsme si povídali s Mgr. 
Radomírou Hlouškovou a paní 
Klárou Kadlčíkovou. Dozvědě-
li jsme se mnoho zajímavého 
o léčebných účincích chlorelly 
a mladého ječmene a obě potra-
viny i ochutnali. Prohlédli jsme 
si knížky, které o zdravé výživě 
v knihovně už máme, a ko-
lektivně se rozhodli objednat 
co nejdříve oba díly dnes velmi 
populární knihy Doba jedová.

HeMa

Zde mohla být vaše inzerce. Cena od 310 Kč.
Pro více informací volejte redakci, nebo navštivte www.muchropyne.cz

reklama
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TOM Kamínek Chropyně spolu s KČT Chropyně a Kroměříž pořádají

První jarní vycházku do Hradiska
Kdy: 23. března 2013, Sraz: u pošty v 8:30 hodin

S sebou: buřty na opékání, pití a svačinku

Po cestě budou připraveny pro děti soutěže a hry, takže DOBROU NÁLADU S SEBOU.

I když už plesová sezóna poma-
lu končí, brány kulturního středis-
ka se nezavírají. Ve čtvrtek 7. února 
do našeho města zavítala divadelní 
společnost P.O.KRO.K s laškovní 
komedií Mušketýrky. Herci před-
vedli vynikající a hlavně zapálený 
výkon. Ti, co divadlo navštívili, 
se ke svému překvapení dozvě-
děli, že jednu z rolí si zahrála 
i naše paní starostka, která tím dala 
jasně najevo, že jí kultura v našem 
městě není cizí. Moc nás potěšilo, 

že jsou tu lidé, kteří vymění posezení 
u televize, přijdou podpořit kul-
turu v našem městě a dokážou 
odměnit velkou snahu ochotníků 
upřímným potleskem. Z ohlasů di-
váků bylo zřetelně znát, že se jed-
ná o akci vydařenou, a velkou 
radost ve tváři měla i výherkyně 
vstupenky na další kulturní akci 
kulturního střediska, která ji zís-
kala po slosování anketního lístku, 
který většina přítomných vyplnila.

Veronika Kubíčková

Šárka Kašpárková navštívila žáky základní školy
V úterý 22. ledna se uskutečnila v tělocvičně TJ Chropyně beseda 

se Šárkou Kašpárkovou, mistryní světa ve trojskoku a olympijskou 
medailistkou. Akce se zúčastnili žáci 5. až 9. tříd základní školy. Šárka 
Kašpárková popsala svou sportovní kariéru, k nahlédnutí poslala dětem 
všechny své cenné medaile a odpovídala na zvídavé dotazy. 

Hlavním cílem besedy však bylo představit žákům projekt Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Duchovními otci OVOV 
jsou Roman Šebrle a Robert Změlík, olympijští vítězové v desetiboji. 
Projekt OVOV se zaměřuje na přirozený pohybový vývoj dětí formou 

přípravy a plnění 12 disciplín – běh na 60 m, skok do dálky, hod 2kg 
medicinbalem obouruč přes hlavu vzad, shyby na šikmé lavičce, plavání, 
skákání přes švihadlo, trojskok snožmo z místa, kliky, leh-sed, hod 150g 
míčem, běh na 1000 m, dribling s basketbalovým míčem kolem dvou 
met. Žáci mohou soutěžit v deseti libovolných disciplínách, odměnou 
pro ně bude bronzový, stříbrný, zlatý nebo diamantový odznak. 

Naši žáci měli možnost vyzkoušet si pouze skákání přes švihadlo 
a porovnat síly i se Šárkou Kašpárkovou. 

Jana Leciánová

Mušketýrky
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Žáci SZUŠ D-MUSIC 
dosáhli velkého úspěchu

Úspěšná zima mladších 
žaček národní házené

Konec měsíce ledna 2013 patřil soutěži ZUŠ v komorní hře. 
Ve dnech 29. a 30. ledna proběhlo v Kroměříži okresní kolo, kde 
se sešla elita ZUŠ kroměřížského regionu. Z naší školy byly vyslány 
čtyři soubory, které se připravovaly pod bedlivým dohledem pánů 
učitelů Bc. Iva Novotného a Mgr. Pavla Skýpaly. Pečlivá příprava, 
umělecké odhodlání a podpora soutěživého ducha se vyplatily. 
Vybrané soubory obsadily přední příčky této soutěže.

V minulém čísle Zpravodaje jste si mohli přečíst o prvním turnaji 
v zimní sezóně, který se konal ve Vracově a na kterém jsme byli 
úspěšní. Tento turnaj byl prvním, ale zdaleka ne posledním úspě-
chem našeho družstva. Mladší žačky se dále zúčastnily dalších třech 
turnajů, které také vyhrály.

V první věkové kategorii 
do 10 let ve hře na trubku obsadili 
bratři Matěj a Vojtěch Langrovi 
1. místo. Nutno zmínit, že souč-
tem jejich průměrného věku 8 let 
patřili mezi nejmladší účastníky 
této kategorie. 

V druhé věkové kategorii 
do 13 let vystoupilo tenorové trio 
ve složení Alexandr Ramiš, Karel Ra-
miš a Tomáš Kocourek. Jejich vystou-
pení porota ohodnotila 2. místem. 

Žesťový kvintet ve složení Jan 
Horák, Jiří Maršálek, Markéta 

Horáková (jediná dívka v soutěži 
žesťových nástrojů), Tomáš Kocou-
rek a Jakub Pospíšil obsadil 1. místo 
s postupem do krajského kola. 

Klarinetové trio ve složení 
Zdena Kučková, Tomáš Novotný 
a Radek Slaný obsadilo 1. místo 
s postupem do krajského kola.

Všem soutěžícím blahopřejeme, 
děkujeme za příkladnou reprezen-
taci a přejeme mnoho úspěchu 
v krajském kole.

Pedagogický sbor 
SZUŠ D-MUSIC

První z těchto turnajů byl 
Zimní halový přebor Výcho-
dočeské oblasti, který se konal 
v České Skal ic i  a my j sme 
se ho účastnili jako hosté. Zde 
dívky porazily soupeře z Opatovic 
nad Labem 13:0, Krčín „B“ 8:0 
a Krčín „A“ 5:4.

Dalším turnajem byl Zimní ha-
lový přebor Jihomoravské oblasti. 
Tento turnaj se konal v Brně. I zde 
jsme dokázali porazit všechny naše 
protivníky – Olbramovice 8:2, 
Ostravu-Svinov  13:3, Ostopovice   
4:1 a Miroslav  9:3. 

Zatím posledním turnajem, 
kterého jsme se zúčastnili, bylo 
první kolo Zimního halového 
přeboru Severomoravské oblas-
ti ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 
(naše soutěžní oblast). Zde jsme 
obhajovali průběžné první místo 
z podzimní sezóny, což se nám 
také povedlo. Svinov “B” jsme 
porazily 12:1, Vítkovice  10:0, 

Studénku  5:0, Osek nad Bečvou   
9:1 a Svinov “A”   6:5. 

Turnajů se v různém složení 
zúčastnily tyto hráčky: brankář-
ky Monika Kalinová a Barbora 
Zdráhalová, v obraně hrály Lucie 
Balášová, Barbora Ďurkáčová, Jana 
Omámiková, Karla Koutná, Karo-
lína Ďurkáčová, Adéla Buráňová, 
Lucie Vymazalová, Natálie No-
váková a v útoku Adéla Koutová, 
Tereza Pospíšilová, Nikola Colová, 
Tereza Kosatíková, Sára Vaňha-
rová, Marie Ferencová, Karolína 
Nováková.

V blízké době nás čeká druhé 
kolo Zimního halového přeboru 
Severomoravské oblasti v Troub-
kách. Pokud se i zde dívkám 
podaří zvítězit, zajistí si postup 
na celorepublikové finále Zimního 
poháru mládeže v Plzni.

Do boje o první místo jim 
přeji hodně štěstí a ať se holkám 
vyhýbají nemoci a úrazy.      HaJ

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci lednu:
- průměrná ranní teplota byla -2,1 °C,
- průměrná denní teplota byla -0,3 °C,
- nejteplejším dnem byl 31. leden s maximální průměrnou teplotou 

+7,1 °C,
- nejchladnějším dnem byl 27. leden s minimální průměrnou teplotou 

-7,6 °C,
- celkové množství srážek bylo 19,4 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz
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Společenská kronika 

Dne 19. února 2013 oslavila své 84. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička paní 

Drahomíra Pospíšilová. 

Za její lásku a obětavost děkují dcery Marie, Draho-
míra, Jarmila a Ludmila s rodinami.

V měsíci lednu se do našeho města přistěhovalo 19 osob, v rámci obce 
se přestěhovalo 15 občanů a odhlásilo se 12 občanů. Narodily se 2 děti 
a zemřeli 3 občané.

Mladí stolní tenisté absolvovali
první turnaje v sezóně

Zimní soutěže starších 
žaček národní házené

Radim na turnaji v Praze účinko-
val jako nasazená trojka. Základní 
skupinu vyhrál a postoupil mezi 
32 nejlepších. První dva zápasy 
v play-off vyhrál vždy poměrem 3:1 
na sety. Ve čtvrtfinále narazil 
na Bělíka z Ostravy, se kterým asi tři 
týdny před tímto turnajem prohrál 
0:3. Do třetího setu bylo utkání 
velmi vyrovnané. „Vyhraným třetím 
setem Radim svého protihráče 
zlomil a ten již na něj ve čtvrtém 
setu nestačil,“ zhodnotil Konečný. 
Opět výhra 3:1. V semifinále narazil 
na Skopala z Olomouce, kterého 
velmi dobře zná z krajských bodova-
ček. Neměli se tedy čím překvapit. 
První set sice Radim vyhrál, ale pak 
už na svého soupeře nestačil a pro-
hrál 1:3. Celkově Radim splnil svůj 
cíl a skončil na celkovém třetím mís-
tě. „Za zmínku stojí fakt, že republi-
ka nejmladších se za posledních pět 
let hodně změnila. Dříve jezdívalo 
20 až 30 sportovců, tentokrát jich 
bylo 71,“ dodal Konečný.

Druhý turnaj absolvoval Radim 
v Havířově. Opět hravě zvládl 
základní skupinu, ve které jako 
jediný hráč neztratil ani jeden set 
a do vyřazovacích bojů zaslouženě 
postoupil z prvního místa. V zápase 
o postup mezi nejlepších 16 zvítězil 
poměrem 3:0, v osmifinále 3:1 a ve 
čtvrtfinále také 3:1. „V semifinále ho 
čekal velmi zajímavý zápas, protože 
opět narazil na Skopala z Olomou-
ce, se kterým v Praze vypadl,“ uvedl 

Stejně jako mladší kolegyně 
i starší žačky se v rámci příprav-
ného období zúčastnily Zimního 
halového přeboru Východočes-
ké oblasti konaného 13. ledna 
2013 v České Skalici. Tato oblast 
má s námi rovnocenné soupeře, 
takže zkušenosti získané z těchto 
utkání jsou pro nás obrovským 
přínosem. Žačky získaly 6 bodů, 
tak jako ostatní dvě družstva, 
ale nakonec obsadily krásné 
2. místo. V konečném pořadí 
totiž velkou roli hrálo vzájemné 
skóre a množství vstřelených gólů. 
Výsledky: Chropyně – Dobruška 
9:5; Chropyně – Opatovice nad 
Labem 8:9; Chropyně – Krčín 
„B“ 8:3; Chropyně – Krčín „A“ 9:8.

Dne 20. ledna 2013 se ko-
nalo 1. kolo Zimního halového 
přeboru Severomoravské oblasti, 
kde jsme všechny své soupeře 
bez zaváhání porazily. Výsledky: 
Chropyně – Vítkovice 6:4 a 7:4; 
Chropyně – Svinov 7:2 a 9:7; 
Chropyně – Pustějov 11:1 a 10:2. 
Družstvo Pustějova je začínajícím 

účastníkem, tudíž jsme si mohly 
dovolit menší „rošádu“. Zkuše-
né útočící hráčky převzaly roli 
obránců a hráčky doposud bránící 
si šly vyzkoušet, jaké to je tvořit 
gólové šance. Střelkyně: Andrea 
Komendová (2), Terezie Koutová 
(4), Adéla Blažková (3), Martina 
Andrašiová (14), Nikola Hladná 
(18), Kristýna Bártová (8), Barbora 
Balášová (8).

Pochvalu si zaslouží samozřej-
mě i ostatní hráčky, jmenovitě 
Zdena Jurtíková, Dominika Do-
čkalová a velká opora v bráně 
Tereza Žigmundová, která svými 
zákroky potrápila nejednu pro-
tihráčku.

Děvčata nyní ještě čeká 2. ko-
lo přeboru naší oblasti, kde by mě-
la potvrdit své výsledky z kola 
prvního. Do něj si přejeme, aby 
byla hráčská lavička v plném 
obsazení, bez mezer způsobených 
nemocemi, protože jenom tak 
můžeme konkurovat nejsilnějším 
družstvům v ČR.

PaJ

Konečný. Radim si toho byl vědom 
a nastoupil s velice razantní hrou. 
Ta slavila úspěch a po výsledku 3:1 
postoupil do vytouženého finále. 
Po dlouhém boji v něm však pro-
hrál 1:3. V konkurenci 88 hráčů 
však vydřel 2. místo, což je velký 
úspěch. Navíc mu nyní na 3. místo 
v sezónním hodnocení schází pouze 
15 setin bodu a má tedy velkou 
motivaci a šanci posunout se na dal-
ším turnaji o stupínek výš. 

Lukáš byl pro pražský turnaj, 
kterého se v jeho kategorii účastnilo 
103 hráčů, nasazen jako turnajová 
čtrnáctka přímo do II. stupně. 
Vyhnul se tak kvalifikaci. V prvním 
zápase vyhrál 3:1, přičemž v po-
sledních dvou setech svého sou-
peře úplně rozebral. Velmi důležitý 
byl druhý zápas, protože výhrou 
by si zajistil postup mezi nejlepších 
16. Čekal ho však nasazený hráč 
č. 6. „Lukáš vedl v prvním setu 5:1, 
ale soupeř dokázal vyrovnat na 7:7 
a nakonec mu nadějně rozehraný 
set vzal,“ nastínil dramatičnost zá-
pasu Konečný. Lukáš se však z toho-
to setu poučil, pohlídal si koncovky 
zbývajících setů a zápas vyhrál 3:1. 
A výborně zvládl zápas i s posled-
ním soupeřem ve skupině, kterého 
přehrál také 3:1, a do vyřazovacích 
bojů postoupil z prvního místa. 
Bohužel měl smůlu na los, protože 
dostal nasazenou osmičku. V prv-
ním setu dokázal svého soupeře 
porazit, ale ve druhém setu přišel 
zlom. „Lukáš promarnil 4 jedno-
bodové setboly a prohrál 13:15,“ 
konstatoval Konečný. Soupeř více 
riskoval a stálo při něm také štěstí. 
Lukáš tedy skončil na 9.–16. pozici, 
čímž splnil to, co se od turnajové 
čtrnáctky čekalo.

I v turnaji v Ostravě byl Lukáš 
nasazen přímo do druhého stup-
ně a kvalifikaci unikl. Ve skupině 
ho však čekala nasazená jednička, 
domácí Patrik Klos, a další těžcí 
soupeři. „První zápas Luky vyhrál 
3:2, s Klosem však prohrál 0:3 
a v posledním zápase 1:3,“ zhod-
notil Konečný. Naděje na postup 
se tak rozplynula. Celkově tak Lukáš 
na turnaji, kterého se zúčastnilo 
99 hráčů, skončil na 17.–23. místě.

JiRo

Radim Konečný v nejmladších žácích a Lukáš Konečný ve starších 
žácích se zúčastnili významných republikových turnajů ve stolním 
tenise v Praze, Havířově a Ostravě. „Radim podal na obou turna-
jích vynikající výkon a skončil jednou třetí a jednou druhý a Lukáš 
na prvním turnaji potvrdil svou výkonnost, na druhém se mu bohužel 
moc nevedlo,“ zhodnotil uvedené turnaje Roman Konečný.  
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Dne 8. února 2013 by se pan 

Alois Hánečka 

dožil 84 let a dne 10. února 2013 jsme vzpomenuli 
7. výročí jeho úmrtí. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka Anna, dcera a syn s rodinami.

K Tvým narozeninám Ti už nemůžeme přát,
jen svíci zapálit a tiše vzpomínat.

Dne 12. února 2013 jsme vzpomněli nedožité 
90. narozeniny paní 

Marie Tesařové. 

S láskou vzpomíná celá rodina.

Kytičku květů na hrob pokládáme,
s úctou a láskou vzpomínáme.

Dne 14. února 2013 jsme vzpomenuli nedožitých 
34 let pana 

Jiřího Vaculy.
 

Vzpomínají, a nikdy nezapomenou, dcery Lucinka 

Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 24. února 2013 vzpomeneme 4. výročí 
úmrtí paní 

Marie Mikoláškové. 

S láskou a úctou vzpomínáme.

Vzácný člověk Ty jsi byla, 
jenom pro nás vždycky žila.

Odešla jsi, moc to bolí, 
čas to nikdy nezahojí.

Dne 24. února 2013 by oslavila 57. narozeniny 
naše drahá maminka, manželka, babička a snacha paní 

Eva Štrbáková. 

S láskou a úctou vzpomíná manžel Miroslav s rodinou 
a Štrbákovi.

Maminky neumírají, ty jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí.

Dne 27. února 2013 vzpomeneme nedožité 87. na-
rozeniny naší maminky, babičky a prababičky paní 

Ludmily Navrátilové 

Nebylo Ti přáno s námi déle být,
nebylo léku, abys mohla žít.
Odešla jsi, jak Bůh si přál,

v našich srdcích však žiješ dál.

Dne 13. března 2013 vzpomeneme 9. výročí úmrtí 
mé manželky, naší maminky a babičky paní 

Jarmily Ryšavé. 

Dne 14. března 2013 vzpomeneme 6. výročí 
úmrtí pana 

Stanislava Drobného. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, děkuje 
manželka a synové s rodinami.

Dne 16. března 2013 tomu bude 30 let, co nás 
navždy opustil náš tatínek a dědeček pan 

Josef Balcárek. 

S láskou a úctou vzpomínají dcera Božena s rodinou.

a Nikolka. Máme Tě moc rády, tati.

a dne 28. března 2013 vzpomeneme 12. výročí jejího úmrtí. S láskou 
a úctou stále vzpomínají dcery s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel, syn Jaroslav a dcera Jana 
s přítelem a vnuci Kubíček a Lukášek. Nikdy nezapomeneme.

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 7. února (číslo vychází 22. února 2013).  
Uzávěrka příštího čísla: 7. března 2013 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

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

V
J

v

       

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

Pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste nepro-
meškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit Vaši vzpo-
mínku či blahopřání.

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 3/2013 - 7. března (vychází 22. března) 
č. 4/2013 - 11. dubna (vychází 26. dubna)

       

Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně. 
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732. 
Registrační číslo: MK ČR E 12039. 

Redakce: Ing. Jiří Rosecký, Mgr. Milan Bajgar.  
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná. 
Jazyková úprava: Mgr. Jana Buksová. 
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: T. Rozkošný, J. Dvořák, archiv Zpravodaje, archivy organizací, 
foto zdroj internet
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Chropyně Tři v háji 
12.3. Láska versus Sex v komedii o vztazích během krize 
 středního věku. Hlavními hrdiny této hry, ve které 
 má nejdůležitější roli láska a sex, jsou tři osoby 
 – Albert, Kristýna a Olga. Albert, jemuž bude čtyři-
 cet, byl vždy třídní premiant, přesto má jen čtyři 
 semestry medicíny a nyní pracuje jako recepční 
 v Centru plastické a estetické chirurgie. Se svou 
 manželkou Kristýnou, kterou si bral ve svých dva-
 ceti letech, má dvě děti. Do jejich vztahu, který 
 pomalu přestává fungovat, vstupuje Olga, jen 
 o dva roky mladší hlavní manažerka Centra, 
 ve kterém Albert pracuje. Hlavní postavy se vzá-
 jemně opouštějí, pak se k sobě zase navracejí, 
 ale je toto ten pravý recept na spokojený život? 
 Vstupné: 200 Kč, předprodej na Správě majetku  
 města Chropyně.
 Kde: MKS Chropyně

Chropyně Dámská jízda DJ Mirek Karásek 
22.3. Kde: MKS Chropyně

Chropyně O veselém království 
28. 3. Divadelní představení pro děti – Dvě trochu bláz-
 nivé princezničky si chtějí zpříjemnit chvilky 
 na zámku, kde se nudí a je jim smutno. Rozhodnou 
 se celé království změnit na barevné a veselé. 
 Hudební pohádka s písničkami a soutěžemi. Vstup-
 né: 25 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Hulín Světáci  
5.3. Notoricky známá filmová hudební komedie Vratislava 
 Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena Illína 

 a Vlastimila Hály z roku 1969 trůní od své premiéry 
 na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů. 
 V divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského 
 se na jevišti objeví stálice Divadelní společnosti Háta, 
 ale i nové populární tváře. 
 Kde: Kulturní klubu Hulín, 19:00 

Hulín Byla jednou koťata 
9.3. Prožijte dobrodružství s kočičími kluky Macourkem, 
 Canfourkem, kočičky Pacičky a jejich rošťáckého ka-
 maráda Kočičáka. Jejich lumpárny pobaví nejen děti, 
 ale i rodiče. 
 Kde: Kulturní klubu Hulín, 14:30 do16:00

Hulín Jarní výstava Patchworku 
22.–23.3. Výstava je doplněná o prodej a výrobu lidových 
 řemeslných výrobků s jarní tématikou.  
 Kde: Kulturní klubu Hulín, 14:30

Kroměříž Akademie III. věku 
8.2. První pomoc doma - přednáší A. Juračková, Český 
 červený kříž.
 Kde: Knihovna Kroměřížska, 15:00 

Kroměříž Velikonoční jarmark lidových řemesel 
22.–23.3. Své výrobky s velikonoční tématikou budou prezen-
 tovat zruční řemeslníci z Čech, Moravy i Slezska.
 Kde: Velké náměstí Kroměříž, 8:00 do 18:00 

Holešov ZÁMĚNA ANEB "KDE JSI  VČERA BYL 
10.3. A S KÝM"?   
 Moudrá a laskavá komedie o mužích a ženách 
 pro všechny, bez rozdílu věku a pohlaví, napsaná 
 volně dle motivů Manželských rošád Roalda 
 Dahla.Hrají: Světlana Nálepková, Mario Kubec, 
 Hanka Čížková, Martin Sochor. Předprodej 
 vstupenek: Městské informační centrum Holešov 
 - tel.: 571 160 890. Dospělí: 170 Kč, Děti: 150 Kč.
 Kde: Kino Svět Holešov, 19:00

Přerov Věra Martinová, koncert s vlastním dopro-
6.3. vodem  
 Nový koncertní program, ve kterém se také společně 
 představí s dvorním autorem hudby Jamie Marshallem 
 a sestrou Lenkou Slavíkovou. 
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30 

Přerov Tři bratři v nesnázích 
21. 3. Tom, Dick a Harry jsou tři bratři, kteří žijí 
 v současném Londýně. Vlastní příběh, plný hu-
 morných záměn i dramatických zvratů se odehra-
 je během několika hodin jednoho letního rána. 
 Manželé Tom a Linda Kerwoodovi s napětím 
 očekávají příchod pracovnice z Úřadu pro adopci 
 dětí, která má rozhodnout o jejich dalším osudu. 
 Postupně čelí řadě nečekaných problémů, které 
 mají na svědomí Dick a Harry se svými „geniálními 
 nápady“, jak pomoci Velkému bratru Tomovi. 
 Pointa je opravdu nečekaná a herci spol. Háta 
 Martin Zounar, Adéla Gondíková, Ivana Andrlo-
 vá, Zbyšek Pantůček, Marcel Vašinka a další jsou 
 zárukou příjemně stráveného večera. Více 
 na www.divadlohata.cz. 
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přehled kulturních programů 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz


