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Město upozornilo na porušování lidských práv v Tibetu

Ještě pár slov k hasičské zbrojnici

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně
Rada města na svých jednáních v období 
od 30. ledna do 14. února 2013 mimo jiné: 

Schválila pořadí uchazečů o zakázku Re-
konstrukce obvodového pláště hasičské zbroj-
nice, stanovené hodnotící komisí, a vítěznou 
firmu Haneva, s. r. o., se sídlem Poděbradova 
341/30  Brno,  IČ:  292 91 518, s nabídkovou 
cenou 1.934.497 Kč bez DPH.

Vedoucí odboru výstavby a životního pro-
středí informoval radu města, že na základě 
usnesení rady města č. 8/64/12 bylo zahájeno 
výběrové řízení na „Rekonstrukce obvodo-
vého pláště hasičské zbrojnice, Ječmínkova 
Chropyně“. Přihlásilo se 7 uchazečů. Komise 
vyloučila nabídky uchazečů: Protechstav, 
s. r. o., nesplnil požadavky zadavatele, a EKO 
Agrostav, a. s., nedoručil písemné zdůvodnění 
nabídkové ceny. Podle kritéria hodnocení 
(nabídková cena) nakonec komise stanovila 
toto pořadí: Haneva, s. r. o., Brno, nabídková 
cena 1.934.497 Kč, Navláčil stavební firma, 
s. r. o., Zlín, nabídková cena 1.946.036,77 Kč, 
VAPEko  systém, s. r. o., Brno, nabídková cena 
2.208.134 Kč, Rovina, a. s., Hulín, nabídková 
cena 2.711.142 Kč, ROOS Kroměříž, s. r. o., 
Kroměříž, nabídková cena 2.931.937 Kč. Ceny 
jsou bez DPH.

Schválila zahájení výběrového řízení 
na „X. etapa regenerace panelového sídliště 
Chropyně“. 

Odbor výstavby a životního prostředí po do-
hodě s vedením města zahájil výběrové řízení 
na „X. etapa regenerace panelového sídliště 
Chropyně“. Předběžné oznámení bylo zasláno 
na „Centrální adresu“. Vlastní výběrové řízení 
může být zahájeno nejdříve po uplynutí lhů-
ty 30 dnů, kdy bude zveřejněno předběžné 
oznámení.

Schválila uzavření Smlouvy o umístění a pro-
vozování kontejnerů mezi městem Chropyně 
a firmou REVENGE, a. s., se sídlem za Moto-
technou 1114/4 Praha 5 – Stodůlky, IČ: 281 
01 766, jejímž předmětem je sběr oděvů, 
obuvi a textilu prostřednictvím kontejnerů 
umístěných na stanovených místech na území 
obce. 

Městu Chropyni byla nabídnuta spo-
lupráce s firmou REVENGE, a. s., Praha 5 
– Stodůlky, s provozovnou v Boskovicích, 
spočívající ve sběru a likvidaci oděvů, obuvi 
a textilu prostřednictvím kontejnerů umístěných 
na stanovených místech na území obce. 
V rámci spolupráce firma REVENGE, a. s., 
nabídla také bezúplatný svoz těchto odpadů 
ze sběrného dvora. V současné době město 
zajišťuje sběr textilu prostřednictvím firmy 
RESO (2x ročně) a sběrného dvora, kde jsou 
tyto odpady odkládány mezi velkoobjemové 
a za sběr i uložení je prováděna úhrada. Množ-
ství kontejnerů firma REVENGE, a. s, umís-
ťuje v návaznosti na počet obyvatel (1 kon-
tejner na cca 2.500 – 3.000 obyvatel) a jejich 
rozmístění je prováděno na základě dohody 
s městem. V našem městě by byly tedy umís-
těny dva tyto kontejnery, které budou firmou 
vyprazdňovány 1 x týdně. Odbor výstavby 
a životního prostředí navrhuje rozmístit kon-
tejnery do hnízd na náměstí Svobody a v ulici 
Moravská a doporučuje dodláždění těchto 
prostor. Kontejnery jsou v majetku firmy RE-
VENGE, a. s., která nese také zodpovědnost 
za jejich stav. Celý sběr je pro město bezplatný. 
Evidenci množství svezených odpadů zasílá 
firma pravidelně 1x za měsíc.

Schválila poskytnutí zálohy z veřejné fi-
nanční podpory na sportovní činnost v roce 
2013.

T. J. Chropyně, se sídlem Hanácké ná-
městí 552 Chropyně, IČ: 005 45 333, ve výši 
150.000 Kč.

Fotbalovému klubu Chropyně, o. s., se sí-
dlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, 
IČ: 708 01 860, ve výši 80.000 Kč.

Rada města projednala žádosti TJ Chropyně 
a FK Chropyně o poskytnutí zálohy z veřejné 
finanční podpory na sportovní činnost v roce 
2013 na úhradu faktur za energie.

TJ Chropyně svůj požadavek zdůvodnila 
tím, že v roce 2012 hospodařila s napjatým 
rozpočtem a nepodařilo se jí vytvořit výraz-
nou rezervu pro I. čtvrtletí roku 2013. Jsou 
schopni uhradit vyúčtování energií za rok 
2012 ve výši cca 130.000 Kč. Na platbu 
záloh na I. čtvrtletí se jim již finanční částky 
nedostává.

FK Chropyně, o. s., zdůvodňuje svoji 
žádost nutností uhrazení faktur za energie 
za IV. čtvrtletí roku 2012 a za I. čtvrtletí 
roku 2013.

Ing. Petr Večeřa, člen rady, informoval, 
že se hlasování nezúčastní pro střet zájmů.

Vzala na vědomí 
• Darovací smlouvu, Smlouvu o nájmu 

nemovitostí a Smlouvu o výpůjčce mezi 
městem Chropyně a T. J. Chropyně, 
se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně,

• Informaci o konání I. chropyňského tva-
růžkobraní, které proběhne v areálu FK 
Chropyně dne 11. května 2013, a infor-
maci starostky o převzetí záštity nad touto 
akcí,

• Informaci o zřízení třídy pro předškolní 
děti v Mateřské škole Chropyně pro školní 
rok 2013/2014, její personální, materiální 
a výchovné zajištění

Mgr. Milan Bajgar

Ve Zpravodaji města Chropyně 
č. 1 jsme se podrobně věnovali 
situaci okolo domku u hasičské 
zbrojnice. Bohužel někteří spolu-

občané článek nepochopili zcela 
správně, a proto uvádím malé 
vysvětlení. Za prvé: paní Dosou-
dilová vždy řádně, včas a v plné 

výši platila předepsaný nájem. 
Za druhé: kamna v přízemí nebyla 
pokažená, ale pouze nefungova-
la, protože je paní Dosoudilová 

nepoužívala. Doufám, že toto vy-
světlení je již dostatečné a všechny 
otázky byly tímto zodpovězeny.  

Ing. Věra Sigmundová

Mnozí z Vás si při procházce městem nedáv-
no všimli zvláštní vlajky na budově městského 
úřadu. Jednalo se o vlajku Tibetu. Na 10. břez-
na 2013 totiž připadlo 54. výročí boje Tibetu 
za nezávislost na Číně. Kampaň vznikla v po-
lovině 90. let a dala si za cíl upozornit na dlou-
hodobé porušování lidských práv v Tibetu. 

Pro Český rozhlas připomněla etnografka 
a tibetoložka Zuzana Ondomišiová toto výročí 
následovně: „10. březen 1959 je pro Tibeťany 
dnem národního povstání, které vypuklo 
ve Lhase. Dalajláma byl pozván na divadelní 
představení do čínského vojenského divadla. 
Vypukla spontánní obava, že by se mu mohlo 
něco přihodit, takže Tibeťané vyšli do ulic. 
10. březen odstartoval kritickou situaci ve 

Lhase, která vyústila v odchod dalajlámy 
do exilu 17. března. Povstání se rozšířilo do 
dalších oblastí, kde se ho ujali partyzánští 
bojovníci. Počet obětí násilného potlačení po-
vstání se odhaduje až na 70 000. Už v souvislosti 

s útěkem dalajlámy došlo k ničení kulturních 
památek, hlavně spjatých s náboženstvím. Byly 
ostřelovány a bombardovány kláštery, chrámy, 
pevnosti. Restrikce s sebou přinesla uzavření 
země pro cizince, vyslýchání, zatýkání, posílání 
Tibeťanů do pracovních táborů.“

Město Chropyně se k této kampani při-
pojuje každoročně od roku 1998 (s výjimkou 
v roce 1999). Dříve vyvěšení vlajky schvalovala 
každoročně rada města. Na návrh Ing. Krou-
py na zasedání zastupitelstva dne 25. března 
2009 rozhodlo zastupitelstvo o každoročním 
vyvěšování tibetské vlajky. Letos se k této akci 
připojilo 466 obcí a 3 kraje. K této akci se však 
připojuje i spousta jiných institucí a organizací.

JiRo
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28. března Zelený čtvrtek 18:30
29. března Velký pátek 18:30
30. března Bílá sobota 19:00
31. března Hod Boží velikonoční 7:30
      (při mši sv. budou požehnány pokrmy)
1. dubna Velikonoční pondělí 9:00

Příležitost k velikonoční svátosti smíření 
bude v Chropyni v kostele o Květné neděli 
24. března od 14:00 do 15:30 hodin.

Všem čtenářům přeji a vyprošuji radostné 
a pokojné prožití velikonočních svátků 
v kruhu svých blízkých. 

P. Jiří Putala, farář 

Proč jsme pořídili na městský úřad dvě nová auta 
V poslední době můžeme 

na parkovišti u Městského úřadu 
v Chropyni vidět stát dvě úplně 
nová osobní auta značky Škoda 
Octavia a Škoda Fabia v provedení 
kombi. Rád bych čtenářům vysvět-
lil, proč jsme na městský úřad tato 
auta pořídili.

Uvolnění členové zastupitel-
stva, což jsou v případě našeho 
města starostka města a místosta-
rosta města, a dále celý úřednický 
aparát se při výkonu své práce 
musí přesunovat z místa na místo. 
Při dnešních cenách a možnostech 
přepravy veřejnou hromadnou 
dopravou je podstatně výhodnější 
používat osobní motorové vozidlo, 
a to jak z časových, tak i náklado-
vých důvodů. V případě dopravy 
dvou osob je doprava osobním 
vozidlem ekonomicky na úrovni 
nákladů veřejnou dopravou. 

K 31. prosinci 2012 jsme měli 
na městském úřadě (kromě Re-
naultu Kangoo naší Pečovatelské 
služby Chropyně) k dispozici dvě 

osobní motorová vozidla – Škodu 
Fabii roku výroby 2006 a Felicii 
roku výroby 2000. Protože potřeby 
na přepravu uvedených pracovníků 
jsou větší, než tento vozový park 
umožňuje, byl při přípravě rozpoč-
tu města na rok 2013 tento nedo-
statek vzat do úvahy a v něm byla 
vyčleněna částka 300 tisíc korun 
na pořízení jednoho nového 
vozidla na leasing. První úvaha 
o tom, jak naložíme s letitou 
Škodou Felicií , byla taková, 
že podle skutečného technického 
stavu Škody Felicia pravděpodob-
ně bude tato vyřazena z provozu 
a případně odprodána nebo po-
nechána jako třetí vozidlo pro 
krátké pracovní cesty vykonávané 
především stavebním úřadem, který 
v podstatě vytěžuje jedno auto. 
Každý, kdo se v autech trošku vy-
zná, ví, že jejím prodejem bychom 
získali maximálně 25 až 30 tis. Kč. 
Proto jsme uvažovali, že ji přece jen 
ponecháme k dispozici pro krátké 
pracovní cesty, protože požadavků 

na pracovní cesty do Záříčí, Kyselo-
vic či Žalkovic nebo do Kroměříže 
je především od stavebního úřadu 
poměrně hodně. To byla úvaha 
na přelomu roků 2012/2013. 

Počátkem ledna 2013 do-
šlo k dopravní nehodě, shodou 
okolností novějšího vozidla Škody 
Fabia, při níž došlo k poškození, 
které bylo autorizovaným servi-
sem vyhodnoceno jako poškození 
vyžadující vyřazení tohoto vozidla 
z evidence, protože oprava takto 
poškozeného vozidla byla neeko-
nomická. Pro potřeby městského 
úřadu tak zůstalo k dispozici jediné 
vozidlo z roku 2000. Protože pra-
covní cesty bylo nutné realizovat 
a vedení radnice i zaměstnanci 
je byli nuceni provádět svými 
soukromými vozidly, bylo nut-
né rychle jednat a vozový park 
městského úřadu doplnit. Proto 
bylo v radě města rozhodnuto, 
že k částce rozpočtované pro 
pořízení jednoho vozidla se připo-
čítá pro letošní rok částka, kterou 
vyplatí pojistné plnění pojišťovna 
(cca 78.000 Kč) plus prodejní cena 
vraku (cca 18.000 Kč), a pořídí 
se na leasing místo plánovaného 
jednoho vozidla dvě. Na poříze-
ní obou vozidel jsme v souladu 
s vnitřní směrnicí městského úřadu 
č. 4/2011 Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu 
na stavební práce, dodávky a služby 
vyhlásili výběrové řízení. Uvedená 
veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby byla zadána mimo režim 
zákona. Zadavatelem bylo vyzvá-
no 6 dodavatelů. Výzva k podání 
nabídek byla umístěna na úřední 
desce města Chropyně. Svou na-

bídku nakonec zaslali 4 uchazeči. 
Veřejná zakázka malého rozsahu 
byla zadána na služby a nikoliv 
na dodávku proto, že obě vozidla 
budou pořízena na leasing a vybrán 
bude ten uchazeč, jehož nabídka 
bude splňovat zadané podmínky 
a bude mít nejnižší cenu včetně 
nákladů na leasing. 

Rozhodnut ím rady  měs ta 
se podařilo docílit toho, že šíře vo-
zového parku se dostala na úroveň, 
které jsme v roce 2013 s ohledem 
na potřeby úřadu nutně potřebovali 
docílit. Neustálý nárůst povinností 
vykonávaných městským úřadem 
vede současně i k růstu potřeby 
vykonávaných pracovních cest, a tím 
i růstu potřeby motorových vozidel. 
Jedno z nových vozidel je určeno 
pro vedení radnice, druhé je určeno 
pro vedoucí a referenty tří odborů 
městského úřadu a obstarožní Ško-
da Felicia byla přidělena odboru 
výstavby a životního prostředí, který 
zahrnuje i stavební úřad. 

Doufám, že touto informací o po-
řízení nových vozidel jsem dostateč-
ně dobře vysvětlil důvod pořízení 
obou motorových vozidel. Neza-
stírám, že jako člověk odpovědný 
za chod městského úřadu bych byl 
rád, kdyby se v horizontu maximálně 
2 let nahradila letitá Škoda Felicia 
novým vozidlem, vyhrazeným jen 
pro potřeby odboru VaŽP, aby 
i jejich přeprava při plnění pracov-
ních úkolů byla naprosto bezpečná 
a spolehlivá. Protože motorová vo-
zidla jsou pro úředníky vykonávající 
si svou práci jedním z pracovních 
nástrojů, aby své povinnosti mohli 
plnit nejen kvalitně, ale i efektivně. 

IJK

Deratizace města Chropyně včetně části Plešovec – jaro 2013
Městský  úřad  Chropyně,  odbor  výs tavby  a  ž ivotn í -

ho prost řed í  Vám t ímto oznamuje ,  že  město  Chropy-
ně bude provádět speciální ochrannou deratizaci v termínu 
od 15. března do 20. dubna 2013.

Vyzýváme Vás, abyste zajistili běžnou ochrannou deratizaci 
ve smyslu ustanovení § 57 zák. č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Městu Chropyně provádí deratizaci odborná firma SERVIS 3xD, 
J. Glazarové 9e Olomouc, tel.: 585 418 391, 603 400 300, e-mail: 
servis3xd seznam.cz.

D ů l e ž i t o u  p o d m í n k o u  ú s p ě c h u  o c h r a n n é  d e r a t i z a -
ce  našeho města  je  právě  je j í  komplexnost  a  důs led-
nost.  Doporučujeme Vám proto tuto f i rmu kontaktovat 
a dohodnout se na provedení deratizace Vašeho objektu ve stejném 
termínu.                                  Martina Adámková, odbor VaŽP

Informace
pro občany a společenství vlastníků bytových domů

Pořad bohoslužeb
v kostele sv. Jiljí v Chropyni v období Velikonoc
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Kouzelnické a zároveň i kouzelné odpoledne 
ve školní družině

Není nic hezčího než vidět roz-
zářené dětské oči a že jich na dět-
ském karnevalu v neděli 24. ú-
nora bylo! Karneval s Jirkou Ha-
dašem a jeho dvěma asistentkami 
byl skutečně povedený a děti 
si ho náležitě užívaly. Vždyť pohyb 
a hry jsou jim vlastní a tady to hrami, 
pohybem i kouzlením opravdu žilo!

Navíc byly všechny děti ob-
darovány dětským časopisem 
a spousta z nich si odnesla i výhru 
z bohaté tomboly. Kulturní stře-
disko se naplnilo spokojeností 

a za to je třeba poděkovat nejen 
těm, kteří se na této akci jakýmkoli 
způsobem podíleli, ale také rodi-
čům a všem ostatním, kteří přivedli 
své děti a vnoučky. Dali si tu práci 
s přípravou masek a nelitovali 
svého času. Nutno říci, že mnohé 
masky byly skutečně překrásné, ale 
na tom až tak nezáleží. Důležité je, 
že si to všichni jak se patří užili.

MT

více fotografií na facebooku Měst-
ského kulturního střediska Chropyně

Městské kulturní středisko
ožilo rejem masek

Ve středu 6. března 2013 navštívil naši školní 
družinu kouzelník Merlin, který za námi přijel 
až ze Znojma. Jeho vystoupení bylo plné zají-
mavých kouzel a triků. Po celou dobu produkce 
hrála příjemná, až tajemná hudba. 

Během svého představení si kouzelník pro 
svá čísla vybíral za své asistenty děti z pub-
lika. Pomáhaly mu kouzlit, proto je Merlin 
za jejich šikovnost odměňoval krásnými zvířát-
ky, která sám vytvořil ze speciálních nafuko-
vacích balónků.

Představení bylo napínavé, veselé, vtipné 
a zaujalo všechny přítomné diváky. Kouzelníkovi 
se podařilo vyčarovat dětem zářivé úsměvy, radost 
a úžas ve tvářích. Za krásný zážitek, který nám 
připravil, byl odměněn bouřlivým potleskem.

Lenka Chalupová, vychovatelka ŠD
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Školní ples
Občanské sdružení SRPŠ při ZŠ Chropyně 

pořádalo v letošním roce Školní ples, který 
se konal také za podpory města Chropyně 
a Správy majetku města Chropyně.

Přestože by někdo mohl namítat, že se jednalo 
jen o další ples, byl něčím výjimečný. Podílela 
se na něm spousta vstřícných a ochotných lidí. 
Velké poděkování patří rodičům a učitelům 
ZŠ Chropyně, kteří se zapojili do příprav a společ-
ně s dětmi přichystali výzdobou sálu a vestibulu 
městského kulturního střediska, a vůbec všem, kteří 
podali pomocnou ruku. Děkuji také ZUŠ Kroměříž, 
jejíž žáci na plese předvedli své taneční umění. 

Dále chci poděkovat všem sponzorům, bez 
kterých by se nesešla bohatá tombola se 130 
krásnými cenami. První cenou byl televizor 
Philips, na kterém po celý večer probíhala 
prezentace školy.

reklama

Zlatým hřebem večera však bylo vystoupení 
žáků 9. a 8. ročníků. Přestože nevěděli, co je če-
ká a do čeho jdou, vrhli se do toho po hlavě 
a ukázali, co se v nich skrývá. Je důležité také 
zmínit, že si celou choreografii připravili sami, 
že po celou dobu nácviku k tomu přistupovali 
zodpovědně a pravidelně se scházeli na taneční 

zkoušky. Jejich vystoupení bylo úžasné a věřím, 
že dokázali, že nejsou jen „puberťáci“, ale 
že se dokážou chovat i jako správní dospívající 
mladí lidé. Díky vám za pomoc, jste bezva parta ;-)

V neposlední řadě patří poděkování všem, 
kteří se plesu zúčastnili a tím podpořili dobrou 
věc v podobě finanční pomoci, protože veškerý 

výtěžek z plesu bude použitý pro potřeby žáků 
ZŠ Chropyně. 

Nezbývá než dodat, že by bylo hezké, kdy-
by se z této akce stala tradice a kdybychom 
se v příštím roce, tentokrát na 2. školním plese, 
opět sešli. 

Magda Rapantová

Nabízíme k pronájmu skladovací prostory 
v (Areál Energetika-Fatra) Chropyně. 
K dispozici až 4500 m2. Výhodná pozice, 
dálnice D1 (nájezd Kroměříž) 9 km. 
Vhodné pro krátkodobé i dlouhodobé 
skladování. 
Cena 50 až 100Kč/m2, závislá na množství 
a délce pronájmu. 
Možnost poskytnout přidružené logi-
stické služby (nakládky, vykládky VZV, 
manipulace, atd..) 
Více informací na tel.: 774 698 996 nebo 
e-mailu: kt@kalttech.cz
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Pionýři na Ledové Praze
Poslední lednový den do-

staly děti ve škole svá pololetní 
vysvědčení a hned dalšího rána 
jsme se vydali do hlavního měs-
ta, kde jsme společně strávili tři 
programem nabité dny.

Sešli jsme se v pátek ráno na ná-
draží v Kroměříži a odtud jsme spo-
lečně cestovali vlakem. Do Pra-
hy jsme přijeli kolem jedné ho-
diny, připnuli si na bundy modré 
placky a vyrazili.

První zastávka byla kousek 
od nádraží, kde jsme pomocí 
GPS navigace hledali ukryté 
„kešky“. Sice nám to trvalo tro-
chu déle, ale nakonec jsme byli 
úspěšní. Posléze jsme navštívili 

původní sídlo jezuitských kolejí 
a univerzity - Klementinum. Paní 
průvodkyně nám vyprávěla o Zr-
cadlové kapli vytvářející iluzi 
nekonečného prostoru, barokní 
knihovně, Meridiánovém sále, 
kde se dříve měřilo pražské 
poledne, a o astronomické věži. 
Zde byla prohlídka zakončena 
výhledem z ochozu na historické 
centrum, které jsme měli jako 
na dlani. Po sejití nespočtu scho-
dů a pár krocích jsme se objevili 
u Mostecké věže, která nás vítala 
ke vstupu na Karlův most. Odtud 
jsme se vydali na Staroměstské 
náměstí, kde jsme přesně v ce-
lou mohli vidět 12 apoštolů 

reklama

na orloji. Blížil se večer a dětem 
už začínalo kručet v bříšku, tak 
jsme nasedli na metro, udělali 
pár kroků a po pár minutách 
už jsme byli na základní škole, 
která nám poskytla ubytování. 
Děti se najedly, vyčistily si zuby 
a po náročném dni ulehly 
do pelíšků a těšily se na další den.

Sobotní dopoledne bylo v kul-
turním stylu. Prostřednictvím 
metra a autobusu jsme se dopra-
vili do Divadla Za plotem, kde 
jsme zhlédli pěvecká vystoupení 
nadaných soutěžících, kde nás 
jedna z našich dívek také repre-
zentovala. Po vydatném fandění 
nás pak čekal zasloužený oběd. 
Po obědě jsme se vydali na Pe-
třín. Tam jsme si prošli zrcadlo-

vým bludištěm a poté zamířili 
na Hrad. Navštívili jsme Chrám 
sv. Víta, kde jsme měli jedinečnou 
příležitost nahlédnout i do krá-
lovské hrobky, poté kostel 
sv. Jiří a Zlatou uličku. Z Hradu 
jsme sešli po Starých zámeckých 
schodech na metro, které nás 
zavezlo na koncert Děti dětem 
v Kongresovém centru Praha. 
Po koncertě už na děti čekaly 
opět jejich pelíšky.

V neděli ráno jsme si sbalili své 
věci a vyrazili se rozloučit s Prahou, 
poslední návštěva Staroměstské-
ho náměstí s prohlídkou Muzea 
voskových figurín. Odtamtud 
už naše kroky vedly na hlavní 
nádraží, na vlak domů k rodičům.

Martina Křupalová
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Malý Ječmínek opět tančí

Knihovna doporučuje

Je to až k nevíře, jak čas rychle letí. Zdá 
se to teprve včera, kdy se Ječmínci loučili 
se starou sezónou a dělali radost v Domovech 
pro seniory v Kroměříži. Svým koledováním 
a vánočními písničkami potěšili nejednu 
babičku a dědečka, kteří si společně s nimi 
koledy zazpívali. Těsně před Vánocemi dostali 
pozvání do Záříčí, kde vystoupili v rámci živého 
betlému. Přestože byla veliká zima a počasí moc 
nepřálo, byl to krásný zážitek plný očekávání 
z přicházejícího Štědrého dne.

 A už je tu další, ne méně náročný rok. 
V nejbližší době se zúčastní Oblastní přehlídky 
folklorních souborů, a tak jim držme palce, aby 
se jim dobře tancovalo a získali hezké oceně-
ní. V letošním roce se přímo v našem městě 
připravuje velká folklorní událost - Hanácké 
slavnosti. To se Malí Ječmínci předvedou před 
domácím publikem, tak doufám, že je přijdete 
podpořit v hojném počtu. No a samozřejmě 

nemohou chybět na největších oslavách, které 
se každoročně konají v Kroměříži, na Dožínkách 
Zlínského kraje. 

Milí Ječmínci, to je jen malá část z připravo-
vaných akcí, které na vás v tomto roce čekají. 
Přeji vám hodně štěstí, síly a zdaru, protože 
svým vystoupením kolem sebe rozdáváte vel-
kou radost.

Magda Rapantová

KoTě zve maminky a ženy 
na cvičení a do mateřského 
centra v Chropyni

KoTě – kojenecké a těhoten-
ské centrum zve maminky do ma-
teřského centra, které je v bývalé 
obecné škole na nám. Svobody.

Změnily jsme den návštěv ma-
teřského centra na středu od 9:00 
do 11:00. Volná herna pro děti 
od 1 roku do 4 let.

Ve čtvrtek od 10:00 do 11:30 
je pro děti od 1 roku do 4 let 
cvičení na míčích a overballech 
s písničkami a říkankami.

KoTě cvičí speciální SM sys-
tém vždy ve čtvrtek od 17:00. 

Jde o stabilizačně mobilizační 
cvičení pro dospělé, kteří mají 
problémy se zády a pohybovým 
aparátem, a pro ženy a hlavně 
těhotné, které chtějí posílit dno 
pánevní a zamezit problémům 
s inkontinencí.

Cvičení vede fyzioterapeutka 
Klára Šeděnková, která má akre-
ditaci na toto speciální cvičení.

Zveme všechny ženy i muže 
na SM cvičení a maminky s dětmi 
a ty, kteří chtějí upevnit své zdraví.

V. Hýbnerová

Jörg Zittlau: Ginkgo jako lék
Prastarý strom Ginkgo biloba neboli Jinan dvou-
laločný je jednou z nejúčinnějších léčivých rostlin. 
Jeho listy a semena se již po staletí úspěšně použí-
vají v boji proti mnoha zdravotním obtížím. V této 
knížce jsou shrnuty jak výsledky vědeckých výzkumů, 
tak poznatky lidového léčitelství.

Na plovárně s Markem Ebenem
Výběr 24 televizních rozhovorů Marka Ebena z více 
než sto padesáti dílů Plováren z let 2007 až 2012 
pro knižní vydání vybral a zpracoval Jiří Janoušek. 
I tentokrát v knize nalezneme pestrý výběr osob-
ností velmi populárních (herci Antonio Banderas 
a Iva Janžurová, architektka Eva Jiřičná) i osobností 
mediálně neznámých (kněz František Lízna, zvonař 
Petr Rudolf Manoušek), pro něž je jejich práce 
životním posláním.

James Patterson: Pohlednice smrti
Zabijáci si vybírají milenecké páry po celé Evro-
pě a pak pohlednice se snímkem obětí pošlou 
do médií. Detektiv Jacob Kannon spolu s novinář-
kou Dessie Larssonovou pátrá po vrazích své dcery 
a jejího přítele.

Jiří Kahoun: Knížkový pejsek
Krátké příběhy pro nejmenší čtenáře vyprávěné 
Knížkovým pejskem, který spolu s babičkou a ko-
čičkami bydlí v domečku z převrácené knížky. 
Přichází krutá zima a u domečku se objevují další 
potřebná zvířátka, celá promrzlá a vyhladovělá - 
myška, kohout, havránek, zajíček a ježeček. Laskavá 
babička jim všem poskytne přístřeší. Tahle veselá 
společnost stráví v chaloupce celou zimu a musí 
se poprat s různými obtížemi - postarat se o ne-

mocnou babičku, uvařit si jídlo tak, aby chutnalo všem, či třeba jen 
zvládnout jízdu na sáňkách. Zvířátka všechno zvládnou, a když nastane 
konečně jaro, rozletí se zase do světa. Jejich zimní příhody však zůstanou 
navždy zapsány v babiččině knížce.
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Letos se Kamínci vydali na vý-
pravu do Olomouce, kde se ko-
naly 16. února hrátky pro děti, 
a to v pavilónech výstaviště „ 
Flóra“, které připravili TOURIM 
EXPO 2013 a Tomíci z Olomouce.

První cesta vedla na výstaviště, 
kde si děti vše prohlédly a vyzkou-
šely různé soutěže. Pak se Kamínci 
vydali k orloji. No být v Olomouci 
a nenavštívit orloj, to by nešlo, 
vždyť v naší republice jsou jen dva 
– v Praze a pak už jen v Olomouci. 
Děti čekala také návštěva muzea. 
V muzeu se dětem líbilo.

Den rychle ubíhal, a než se Ka-
mínci nadáli, tak už seděli ve vláč-
ku, který je vezl do Chropyně. 

Myslím si, že se výprava do Olo-
mouce vydařila, počasí Kamínkům 
přálo a děti byly spokojené a hlav-
ně se všichni ve zdraví vrátili domů. 
Já jsem se výpravy nemohla kvůli 
nemoci účastnit, ale zodpovědně 
mě zastoupili mladí vedoucí. 
Poděkování patří vedoucím Mar-
kétce, Horýskovi, Petříkovi a i in-
struktorce Verunce, že se o děti 

zodpovědně starali a po celý den 
se jim věnovali.

Jarní prázdniny s Kamínkem
Během jarních prázdnin připravili 

vedoucí Kamínku pro děti ve středu 
27. února olympiádu v deskových 
hrách a v pátek 1. března zručnostní 
a vědomostní soutěže.

O olympijské medaile se soutě-
žilo v několika disciplínách.

V olympiádě deskových her: dív-
ky – 1. místo – Aneta Křikalová, 2. mís-
to – Marie Žemličková, 3. místo Lucie 
Žemličková, Sabina Křikalová, Nela 
Konrádová, hoši – 1. místo - Adam 
Mynařík a Ondra Langr.

Také si deskové hry zahráli 
i vedoucí Kamínku. Jak se říká, 
„na celé čáře“ to vyhrál Horýsek.

Vědomostní a zručnostní hry: 
1. místo – Marie Žemličková, 
2. místo – Lucie Žemličková, 
3. místo – Lucie Berková.

Zvláštní ocenění získaly T. Žig-
mundová a K. Černá.

Všem za účast na hrách děkuji.
Hana Paňáková

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.

reklama

Zde mohla být
vaše reklama

Více informací na 
tel.: 573 500 746

nebo na 
www.muchropyne.cz

Zprávičky z Kamínku

Sběr železného šrotu
Dne  6. dubna  2013 v sobotu od 8 do 16 hodin 

proběhne v Chropyni sběr železného šrotu. 
Prosíme občany, aby železný šrot nechali 

na svých pozemcích (případně před domy ven-
ku) až v sobotu – hasiči si železo vyzvednou.

Naši členové rádi pomohou s vynese-

ním i těžkých kusů železného šrotu 
ze špatně přístupných míst (kotelny, 
sklepy apod.)
Předem děkujeme za darovaný že-
lezný šrot.

SDH Chropyně
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Umístění flétnistek ZUŠ 
Chropyně na soutěži

Ve středu 30. ledna 2013 v Kroměříži se konalo okresní kolo Národní 
soutěže Základních uměleckých škol v komorní hře s převahou decho-
vých nástrojů. Letos reprezentovalo naši pobočku celkem 9 flétnistek 
ze třídy pí uč. Mgr. Jany Milotové.

Trio zobcových fléten – L. Jedličková, A. Štanglicová, A. Buráňová 
– získalo v I. a kategorii 2. místo.

Kvarteto zobcových fléten – T. Ludvíková, K. Supová, L. Lučanová, 
V. Milotová – získalo v I. a kategorii taktéž 2. místo.

Duo příčných fléten – K. Jedličková, E. Hudečková – získalo 
ve III. a kategorii 3. místo.

Všem žákyním srdečně blahopřejeme!
Luděk Koutný

reklama
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Chropyňské děti opět bodo-
valy v soutěži ZUŠ v krajském 
kole. Ve dnech 20. a 21. února 
se sešli v Kroměříži a Zlíně z 26 
základních uměleckých škol pů-
sobících ve Zlínském kraji vítězné 
soubory z okresních kol. Žesťový 
kvintet pod vedení p. uč. Bc. Iva 
Novotného ve složení Jan Horák, 
Jiří Maršálek, Markéta Horáková 
(jediná dívka v soutěži žesťo-
vých nástrojů), Tomáš Kocourek 

a Jakub Pospíšil získal 2. místo. 
Klarinetové trio pod vedením 
p. uč. Mgr. Pavla Skýpaly ve slo-
žení Tomáš Novotný, Zdena 
Kučková a Radek Slaný získalo 
1. místo a bylo nominováno jako 
náhradník do celostátního kola 
do Liberce. Blahopřejeme všem 
soutěžícím a dekujeme za příklad-
nou reprezentaci naší školy. 

Pedagogický sbor 
SZUŠ D-MUSIC

Ve středu 20. února se konala 
besídka žáků ze třídy paní uč. Ve-
roniky Uhlířové a pana uč. Mi-
roslava Uhlíře. V programu vy-
stoupili malí zpěváčci, flétnisté 
a klávesisté. Klavírní spolupráce 
se ujala paní uč. Monika Nováko-
vá. Pro mnohé žáčky to byla první 

zkušenost a příležitost veřejného 
vystupování. Velkou odměnou 
všem byl potleskem obecenstva 
a slzičky maminek a babiček. Další 
setkání podobného druhu bude 
27. března v tančírně školy. Všichni 
jste srdečně zváni. 

Bc. Ivo Novotný

Besídka žáků SZUŠ D-MUSICDalší úspěch chropyňské 
pobočky SZUŠ D-MUSIC

reklama

které půjdou letos k zápisu do mateřské školy, na besedu o možnostech 
a podmínkách přijetí dítěte do mateřské školy. Zde si vyzvednete tisko-
pisy a formuláře, které vyplněné a s lékařským potvrzením (§ 50 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) přinesete k zápisu dne 
16. dubna 2013. Beseda proběhne dne 10. dubna 2013 od 15:00 
ve 3. třídě.                                 Magdaléna Ratůzná, ředitelka školy

v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 36 odst. 3 a 4 zá-
kona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, že se zápis dětí k předškolnímu 
vzdělávání do školního roku 2013/2014 v Mateřské škole Chro-
pyně uskuteční v pondělí 16. dubna 2013 od 8:00 do 12:00 
a od 13:00 do 16:00.

Žádám rodiče, aby v den konání zápisu předložili vyplněné 
dokumenty s příslušným lékařským potvrzením (§ 50 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok (viz 
zákon č. 561/2004 Sb.). Kapacita mateřské školy je 168 dětí 
a tuto kapacitu nelze při přijímání dětí překročit. V průběhu 
školního roku se děti přijímají pouze v případě, že se uvolní 
kapacita.                           Magdaléna Ratůzná, ředitelka školy

Mateřská škola Chropyně 
zve všechny rodiče dětí,

Ředitelka Mateřské školy 
Chropyně, p. o., oznamuje 
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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 8. duben 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.

Zlato ze Šternberka

Zimní sezóna dorostenek NH TJ Chropyně

reklama

Fotbalová přípravka zavítala 
12. ledna do Šternberka. V mí-
stní hale jsme se zúčastni-
li turnaje pro hráče ročníku 
2004 a mladší. Naši výpravu 
čekalo několik překvapení. 
Pěkná sportovní hala, neznámé 
týmy a malé šatny, ve kterých 
se tísnila hned tři mužstva. 
Co nás nepřekvapilo, byla hra 
našich chlapců. Kluci s Terkou 
vstoupili do soutěže nebojácně 
a hravě zvítězili v úvodních 
utkáních. Postupně přehráli FK 
Krnov 2:1, FK Nové Sady 4:0, 
SK Paseky Zlín 4:0 a vykročili 
k zisku některé z medailí. Jestli 
bude zlatá, stříbrná či bronzová 
měl napovědět zápas proti do-
mácímu Šternberku.

Šternberšt í  hoš i  vědomi 
si důležitosti tohoto utkání 
se nebojácně pustili do nás 
a zaslouženě se ujali vedení. 
Řadu dalších gólových šancí 
promarnili. Naši se velmi poma-
lu dostávali do hry. Po jednom 
závaru před soupeřovou bran-

kou se nám podařilo vyrovnat. 
Kromě skóre vyrovnáváme i hru 
a postupně se pomyslné misky 
vah začínají převažovat na naši 
stranu. Dostáváme se do vedení 
2:1, a když vsítíme třetí branku, 
vidina dalšího vítězného utkání 
dostává reálné obrysy. Soupeř 
sice v závěru snižuje na 3:2, 
ale to je vše, co mu naši hráči 
dovolí.

Následný zápas byl odpočin-
kový a chlapci s Terkou hravě 
zvítězili nad TJ Brodkem 4:0. 
To se nedá říci o utkání proti 
Litovli. Vyrovnaná hra měla 
dva základní ukazatele, řadu 
neproměněných příležitostí 
a výborné zákroky gólmanů 
na obou stranách. Není pak 
divu, že mužstva se rozešla bez 
branek. V závěrečném utkání 
jsme neponechali nic na ná-
hodě. Čechovicím jsme nasázeli 
3 banány a tak po závěrečném 
hvizdu mohla nastat v naších řa-
dách na palubovce, ale i v hle-
dišti velká radost. Kromě ko-

Po prvním kole zimního halového přeboru NH Severomoravské 
oblasti, který se konal koncem ledna ve Staré Vsi, jsme figurovaly 
na 3. místě.

Dne 17. února se družstva sjela do Troubek, kde se mělo ve dru-
hém kole rozhodnout, kdo bude přeborníkem naší oblasti. Kromě 
nás se zúčastnila družstva Ostravy-Svinova, hostujícího Vracova 
a favorita naší oblasti Staré Vsi. S každým soupeřem jsme sehrály 
dvě turnajová utkání. Všechna utkání byla velmi vyrovnaná. Do-
konce i celkového vítěze ze Staré Vsi jsme mohli při větším štěstí 
porazit, ale nakonec nám vítězství nad tímto soupeřem uteklo 
o 1 a o 2 góly. Nakonec jsme ještě musely zabojovat o druhé místo 
v celkovém pořadí, neboť jsme měly stejný počet bodů jako sou-
peři ze Svinova. Jak se říká „s odřenýma ušima“, ale přece, povedlo 
se a my se umístily na krásném druhém místě před družstvem Svinova, 
Vracova a Studénky.

Tohoto úspěchu si velice vážíme, neboť v našem družstvu jsme 
byly pouze tři dorostenky a z větší části nás doplnily a pomohly 
k pěknému výsledku starší žákyně.

Chropyni reprezentovaly: brankařky Tereza a Veronika Žigmun-
dovy; obránkyně: Adéla Blažková, Dominika Dočkalová, Terezie 

Koutová, Sandra Vítková; Útočnice: Martina Andrašiová, Kristýna 
Bártová, Nikola Hladná a já, Ester Polášková.                        EP

lektivního ocenění jsme získali 
i cenu nejlepšího hráče. Za svůj 
výkon si ji plně zasloužil Matěj 
Dočkal. Ziskem další zlaté me-

daile do sbírky zúročili chlapci 
s Terezkou poctivou práci trenérů 
Václava Krče a Petra Dočkala.

LZ
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Družstvo mladších žáků SDH Chropyně se zúčastnilo branného 
závodu v Trávníku. A obsadilo pěkné páté místo. Závod se usku-
tečnil v sobotu 16. února. Redakci Zpravodaje o průběhu závodu 
informoval Petr Spodný.

Mladí hasiči: Adam Hudeček, Barbora Hýsková, Adam Hýsek, 
Veronika Výrostková, Jakub Kostiha

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci únoru:
- průměrná ranní teplota byla -0,6 °C,
- průměrná denní teplota byla +2,1 °C,
- nejteplejším dnem byl 1. únor s maximální průměrnou teplotou 

+5,5 °C,
- nejchladnějším dnem byl 21. únor s minimální průměrnou teplotou 

-6,0 °C,
- celkové množství srážek bylo 21,8 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Hokejisté Barexu skončili po základní části kroměřížské hokejo-
vé ligy na sedmém místě. V posledních kolech nedokázali navázat 
na sedm vítězství v řadě a proti silnějším týmům v závěru soutěže 
nedokázali uhrát ani bod. To nakonec rozhodlo o sedmém místě 
v základní části a do play-off nastoupil Barex proti silnému Plačkovu. 

Obránci Barexu hrají před svou bránou opravdu tvrdě.

Soukromá inzerce
Koupím
 RD vhodný pro rekonstrukci s dvorkem a zahrádkou v Chropyni.

Tel.: 737 912783, 732 483 574.

Prodám
 starší přízemní  RD 3+1 v ulici Ječmínkova, s velkou garáží, vhodná 

jako sklad pro podnikatele. Cena 950.000 Kč. Jen vážní zájemci! 
Tel.: 731 153 406.

Hledám
 paní (slečnu) na hlídání dětí. Na občasné ranní doprovody 

a odpolední vyzvedávání ze školky. Tel.: 604 325 556.

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

Play-off se hrálo na jedno 
vítězné utkání, tudíž šlo o vše. 
Na stadion dorazil početný zá-
stup fanoušků, kteří vytvořili pro 
hráče Barexu parádní diváckou 
kulisu. Jak prohlásili samotní hráči 
po skončení utkání v kabině, ni-
kdy a nikdo nehrál před takovým 
publikem. 

Do samotného čtvrfinálového 
zápasu Barex vstoupil s chutí a sou-
peře zaskočil aktivní hrou. Ale 
v polovině první části třikrát 
zbytečně chyboval a umožnil 
tak soupeři pohodlně skórovat. 
Jak se později ukázalo, první 
třetina byla pro chropyňské ho-

kejisty klíčová. V dalším průběhu 
se Barex snažil, ale Plačkov hrál 
hodně zkušeně. Barexu se poda-
řilo snížit, ale až za stavu 4:0. Cíl 
do třetí třetiny byl jasný. Potěšit 
diváky, udělat něco s výsledkem 
a dopřát fanouškům možnost 
zakřičet si gól. Poslední věc 
se podařila, ale otočit vývoj 
zápasu se už nepodařilo. Barex 
prohrál s Plačkovem 2:6  a do se-
mifinále se neprobojoval. 

Teď čeká na hokejisty utkání 
o páté místo proti buldokům z Ot-
rokovic. Výsledky a fotky ze zápasů 
jsou k vidění na stránkách klubu 
www.barex.cz.           Libor Halás

Původně měli mladší žáci ab-
solvovat závod jako první, ale kvůli 
nepříznivému počasí běželi první 
starší žáci. Po skončení jejich části 
závodu proběhla ukázka práce 
s policejními psy. 

V průběhu samotného závodu 
se museli mladí hasiči vypo-
řádat s různými úkoly. Patřily 
k nim střelba ze vzduchovky, hod 
granátem na cíl, první pomoc, 
základy topografie, překonávání 
překážek, uzlování a protipožární 
ochrana. „Střelba nám moc ne-

vyšla. Byla zima a mlžily se nám 
brýle,“ uvedl k úkolům Spodný. 
Dále byla po celé trati umístěna 
tzv. sazka s 20 otázkami z oblasti 
hasičské, tábornické, vlastivědné 
a přírodovědné. 

Smůla potkala naše družstvo 
zhruba v polovině závodu, když 
seběhli z cesty a přišli o draho-
cenný čas. „Do cíle jsme dobíhali 
z posledních sil,“ zhodnotil Spodný. 

Závody se však mladým závo-
dům líbily a už se těší na další.

JiRo

Hokejisté Barexu padli 
ve čtvrtfinále s Plačkovem

Mladí hasiči absolvovali 
své první letošní závody

Zde mohla být vaše inzerce. Cena od 310 Kč.
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Společenská kronika 

Dne 4. dubna 2013 oslaví své 65. narozeniny 
dlouholetý kamarád pan 

František Doseděl. 

Stálé zdraví, každodenní životní pohodu a brzké 
splnění všech Tvých plánů i snů a dalších mnoho let 
spokojeného života si dovoluje přát Vladimír Chytil 
s Majkou z Tábora.

Za lásku a pomoc, kterou nám dává ze všech sil, 
přejeme mu ze srdce, 

aby ve zdraví tu s námi do sta let žil.

Našemu milému tatínkovi a dědečkovi panu 

Františku Sedláčkovi 

přejeme k jeho 83. narozeninám, které oslaví 

K narozeninám Ti přejeme, jak to zvykem bývá, 
aby se Ti splnilo, co Tvé srdce skrývá.

Dne 8. dubna 2013 oslaví významné životní jubileum 

Ing. František Sedláček. 

Mnoho pevného zdraví, dobré nálady a spokojenosti 
přejí manželka Lenka, dcery Lenka a Kateřina, otec 

V měsíci únoru se do našeho města přistěhovalo 10 osob, v rámci obce 
se přestěhovali 4 občané a odhlásilo se 10 občanů. Narodily se 3 děti 
a zemřelo 6 občanů.

4. dubna 2013, hodně zdraví a spokojenosti. Syn a dcery s rodinami.

František a celá rodina.

S kytičkou růží, s pohárem vína, chtěli bychom při 
Tobě stát a k narozeninám vše nejlepší přát.

Krásného jarního dne 25. dubna 1928 se narodila 
a téhož dne letos oslaví své 85. narozeniny naše 
milovaná maminka, babička a prababička paní 

Jiřina Ondrušková.

Přejeme mnoho zdraví, štěstí, pohody a lásky.

Klub českých turistů

Vítání nových občánků 
našeho města

Jan Hnízda

Adriana Partyková

Martin Hradil

Amálie Spáčilová Tereza Molčíková

nar. 22.10.2012

Dagmar Zapletalová nar. 16.07.2012

nar. 04.11.2012

nar. 13.11.2012 nar. 15.11.2012

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí.

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti 
při výchově svých potomků.

 
Mezi občany Chropyně 
byly  16. února 2013 
přivítány tyto děti:

Blahopřejeme všem rodičům

Přicházející jaro odklízí zbytky zimního 
nečasu a urovnává chodníčky. Po kterém 
si vyšlápneme? Vyberme si a jdeme:

24. až 27.  Velikonoční výstava
března víceúčelový sál chropyňského 

zámku; neděle: 13:00–17:00, 
pondělí a úterý: 8:00–16:00, 
středa 8:00–14:00

13. dubna Zahájení turistické se-
zóny na Pulčínských ska-
lách

 setkání 12:00 až 14:00; Pulčín, 
restaurace Wester – salon u Vi-
líka; info: Jan Hučík, Vsetín, 
tel.: 732 148 705

19. až 21.  Festival amatérských turis-
dubna  tických filmů a elektronic-

kých fotografií
 Zlín – Vizovice; informace 

najdete ve vývěsní skříňce KČT 
u prodejny Albert

21. dubna Po stopách Baťovy nedo-
končené železnice

 pěší: 6, 22 km; start: 8:00, 
Vizovice – Bar Runda u vlako-
vého nádraží; cíl: Pozděchov 
do 15:00; info: Roman Lech-
ner, tel.: 604 200 227

27. dubna Morkovské véšlap
 pěší: 7, 10, 25, 35, 50 km, 

cyklo: 25, 35 km; start: 6:00–
9:00, sokolovna Morkovice; cíl: 
tamtéž do 19:00; info: Jarmila 
Staňová, tel.: 737 644 082

27. dubna Přerovský vandr krajem 
Přerovského povstání

 pěší: 7, 15, 25, 30, 50 km, 
cyklo: 35, 55, 85, 115 km; 
start: 7:00, Přerov, restaurace 
Base Cam, Kainarova ulice; cíl: 
tamtéž do 18:00; info: Milan 
Bezděk, tel.: 774 931 725

Podrobnější informace hledejte ve vývěsní 
skříňce KČT u prodejny Albert.

Jar. Pospíšilová

ne
př
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ět

e
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Nikdo mne nemusí slzami ctít a pohřbívat s pláčem. 
Když o mně hovoříte a myslíte na mne, žiji přece dál...

Dne 15. února 2013 jsme se naposledy rozloučili 
s paní 

Hedvikou Ivánkovou, 

která dlouhá léta pracovala jako matrikářka ná-

Všechno má určenou chvíli 
a veškeré dění pod nebem svůj čas. 

Je čas rození i čas umírání...

Dne 18. února 2013 jsme doprovodili na poslední 
cestě našeho drahého tatínka, dědečka, pradědečka 
a druha pana 

Ing. Jaroslava Přikryla. 

Jen vzpomínky nám zůstaly na společné dny šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté, jsou hluboké a krásné.

Dne 8. března 2013 jsme vzpomenuli 3. výročí 
úmrtí našeho milovaného syna, bratra, bratrance, 
vnuka a kamaráda pana 

Miroslava Hýbnera 

A přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno...

Děkuji všem přátelům a známým za projevy 
soustrasti, květinové dary a doprovod na poslední 
cestě paní 

Marie Sládečkové, 

se kterou jsme se naposledy rozloučili 1. března 2013. 
Manžel Miroslav.

Odešel jsi cestou, kam chodí každý sám.
Jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.

Dne 3. března 2013 jsme vzpomenuli 7. výročí 
úmrtí pana 

Augustina Domanského. 

Osud Ti nedopřál s námi dále být,
ale v našich srdcích stále budeš žít.

Dne 8. února 2013 jsme doprovodili na po-
slední cestě našeho milovaného manžela, tatínka 
a dědečka pana 

Aloise Drahotušského. 

Můžeš ronit slzy, protože odešla, 
nebo se usmívat, protože žila.

Můžeš zavřít oči a modlit se, aby se vrátila, 
nebo je otevřít a dívat se na vše, co po ní zbylo.
Tvé srdce může být prázdné, protože už tu není, 

nebo plné lásky, kterou jste k sobě cítili…

Dne 7. února 2013 nás navždy opustila manželka, 
maminka, babička, sestra paní 

Večer, když Slunce zemi opustilo,
Vaše srdce se navždy zastavilo.
Odešli jste nám noční tmou,

sami jen s bolestí svou.
Váš hlas se ztratil, Váš úsměv vítr vzal

a nám jen bolest a vzpomínky zanechal.

Dne 11. února 2013 by oslavil své 64. narozeniny 
náš milovaný tatínek a dědeček pan 

Miloslav Brabec 

a dne 21. března 2013 by oslavila své 59. narozeniny 
naše milovaná maminka a babička paní 

Ludmila Brabcová. 

S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Ludmila, 
Veronika a Simona s rodinami, synové Miloslav a Ro-
bert. Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

I když čas rychle běží, 
smutek nám v srdci pořád leží.

Odešla jsi, maminko milá,
aniž ses s námi rozloučila. 
I když má čas rány hojit,

nelze tuto bolest v srdci uchlácholit.

Dne 23. února 2013 jsme vzpomenuli 4. smut-
né výročí úmrtí naší milované maminky, babičky 

Dne 9. března 2013 jsme vzpomenuli 38. výročí 
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dědečka 
pana 

Leopolda Dadeje. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Manželka a děti s rodinami.

rodního výboru v Chropyni. Děkujeme všem, kteří ji přišli doprovodit 
na její poslední cestě, za květinové dary a slova útěchy. Zarmoucená rodina.

Všem přátelům a známým patří náš dík za účast na pohřbu, květinové dary 
a slova útěchy. Syn Jaroslav s rodinou, syn Miloslav a družka Libuše.

a 18. února jsme si připomněli jeho nedožité 32. narozeniny. Vzpomínají 
a nikdy nezapomenou rodiče, sestra Jana, babička a dědeček Hýbnerovi, 
babička Mrazíková, ostatní příbuzenstvo a kamarádi.

S láskou vzpomíná manželka, syn Miloš, dcery Eva a Lída s rodinami. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Všem přátelům a známým patří náš dík za účast na pohřbu, květinové dary 
a slova útěchy. Manželka Ilona, synové Tomáš a Aleš s rodinou.

Věra Zajíčková.

Děkujeme všem, kteří ji s námi vyprovodili na její poslední cestě. Dne 6. března 
2013 jsme vzpomenuli jejích 74 nedožitých let. S láskou a úctou vzpomínají 
manžel, syn a dcera s rodinami, sestra s rodinou.

a prababičky paní 

Věry Stojanovové. 

S láskou a úctou stále vzpomíná dcera Iva, vnuci Ivo a Michal s rodinami. 
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Proč Tvoje srdce přestalo bít, 
proč nebylo záchrany, abys mohl s námi žít.

Poslední sbohem jsi nám nestačil dát,
zaplakal každý, kdo měl Tě rád.

Dne 2. dubna 2013 si připomeneme 5. smutné 
výročí úmrtí mého syna, našeho tatínka, dědečka, 
bratra a švagra pana 

Naše maminko:
Byla jsi jako poklad ryzí, 

laskavost, dobrota, něha Ti nebyly nikdy cizí.
I když jsi o tom nevěděla, byla jsi hodně bohatá.

To bohatství nebylo žádné jmění, ale Tvé srdce ze zlata.
Vzpomínky na Tebe krásné máme,

které si po celý život uchováme.

Dne 3. dubna 2013 vzpomeneme 5. smutné 

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
osud to tak chtěl, jen to moc uspěchal…

Dne 17. března 2013 jsme vzpomenuli 1. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš tatínek pan 

Jiří Vacula. 

S láskou v srdci stále vzpomínají dcery Lucinka 
a Nikolka.

Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal.

Dne 21. března 2013 uplyne 9 let, kdy nás 
nečekaně opustil náš tatínek, dědeček a pradě-
deček pan 

Jan Mráz. 

Ruku Ti už nepodáme, 
abychom Ti mohli k narozeninám přát. 

Jen kytičku Ti na hrob dáme 
a na Tebe budeme stále vzpomínat.

Dne 13. dubna 2013 vzpomeneme nedožité 
75. narozeniny pana 

Břetislava Nenutila. 

Odešel jsi všem, kdož Tě rádi měli,
aniž Tvé rty sbohem zašeptaly.

Dne 18. dubna 2013 vzpomeneme 7. výročí 
úmrtí pana 

Miloše Domanského. 

S láskou vzpomíná tatínek, sourozenci, babička 
a celá rodina.

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

Dne 11. dubna 2013 uplyne 10 let od úmrtí pana 

Stanislava Kučery. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Manželka 
a děti s rodinami.Dne 31. března 2013 uplyne 8 smutných let, 

co nás navždy opustil pan 

Jan Zapletal. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Miroslava Uhríka. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná celá rodina.

výročí, kdy nás navždy opustila paní 

Eva Štrbáková. 

S láskou a úctou vzpomíná manžel Miroslav s rodinou. Vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají syn Jan s rodinou a dcery Věra a Hana s rodinami. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. Manželka a synové.

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 7. března (číslo vychází 22. března 2013).  
Uzávěrka příštího čísla: 11. dubna 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. 4/2013 - 11. dubna (vychází 26. dubna) 
č. 5/2013 - 2. května (vychází 17. května)

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, archiv Zpravodaje, archivy organizací, foto zdroj 
internet
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Chropyně Cimbálová muzika DUBINA 
12.4. Vstupné: dospělí – 150 Kč, studenti a důchodci 
 –100 Kč. Předprodej vstupenek na Správě majetku 
 města Chropyně. 
 Kde: MKS Chropyně, 19:30 

Chropyně Kouzelná školka – Michalův salát 
20.4. Pragokoncert uvádí dětské představení Michala Nes-
 vadby – Michalův salát. O knížkách plných pohádek 
 a jejich věrných kamarádech z Michalovy knihovny. 
 Vstupné je 145 Kč. Předprodej vstupenek na Správě 
 majetku města Chropyně. 
 Kde: MKS Chropyně, 10:00 

Chropyně Vystoupení bratrů Nedvědových  
25.4. Vstupné: dospělí – 250 Kč, studenti a důchodci – 200 Kč. 
 Předprodej vstupenek na Správě majetku města 
 Chropyně.
 Kde: MKS Chropyně, 19:30 
 

Hulín Jarní bazárek nejen pro děti 
6.4. Kulturní klub nabízí možnost všem, kterým děti vy-
 rostly z oblečení, sportovních potřeb, kterým doma 
 překáží nepotřebné hračky a chtějí věci prodat, nebo 
 koupit.  Prodejní místo je nutno rezervovat v kance-
 láři kulturního klubu, nebo na tel. 573 352 800, 
 602 642 655. Cena prodejního místa je 30 Kč.
 Kde: Kulturní klubu Hulín, 09:00 do12:00 

Hulín VLASTA  REDL s kapelou 
8.5. Koncert známého a oblíbeného skladatele a pís-
 ničkáře. Vstupné v předprodeji 170 Kč a180 Kč, 
 na místě 190 Kč. 
 Kde: Kulturní klubu Hulín, 14:30 do16:00

Kojetín JEŠTĚ JEDNOU, PROFESORE 
12.4. Premiéra komedie divadelního souboru Hanácká 
 scéna MěKS Kojetín v režii Jiřího Kašíka z Kroměříže. 
 Líčí osud vysokoškolského profesora, který utíká před 
 vyhořelým manželstvím a okolním světem, jehož 
 moderním způsobům nerozumí, do světa své milované 
 literatury. Obrat ale nastane ve chvíli, kdy neodolá 
 nabídce přesunout se pomocí technického expe-
 rimentu do historické epochy svého oblíbeného ro-

 mánu „Vojna a mír“. Vděčný motiv současníka, který 
 se ocitne v jiném prostředí a jiné době vyvolává celou 
 škálu komických situací, zvláště pak ve chvíli, kdy 
 se postavy z historie zase omylem naopak ocitnou 
 v naší době. Vstupné 40 Kč.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:00

Kroměříž Věra Špinarová Tour 2013 
3.4. Věra Špinarová s kapelou Adama Pavlíka vyráží v měsíci 
 březnu a dubnu na své druhé samostatné turné. Fa-
 noušci se mohou těšit na největší hity této populární 
 zpěvačky, ale i na úplné novinky! Jako hosta si vybra-
 la muzikanta a skvělého hudebníka Petra Bendeho 
 a doprovázet ji bude kromě kapely Adama Pavlíka ta-
 ké smyčcové kvarteto Janáčkovy filharmonie Ostrava. 
 Diváci se mohou těšit na jedinečnou světelnou show 
 - první v ČR a skvělý zvuk!
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ  
8.4. Zábavný program populárního baviče ZDEŇKA 
 IZERA „Turné čtyř můstků“. Pořad, ve kterém se diváci 
 budou moci opět setkat s jedinečným a nezaměni-
 telným humorem Z. Izera. Jako vždy přijdou na řadu 
 oblíbené zábavné scénky, parodie nejrůznějších tele-
 vizních pořadů a imitování celé řady populárních 
 českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystou-
 pení je opět obohacené nejrůznějšími zábavnými 
 kostýmy a převleky. Partnerkou Z. Izera v novém 
 programu bude zpěvačka a finalistka prvé řady Super-
 star Šárka Vaňková.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž HVĚZDA 
9.4. Patrik Hartl - (one woman show pro Evu Holubovou). 
 Jedinečnou divadelní hru HVĚZDA, která je novinkou 
 roku 2013, uvádí Studio DVA Praha. Je to původní 
 česká „one woman show“ pro Evu Holubovou. Máte 
 rádi jedinečné komediální herectví Evy Holubové? 
 Přijďte si ho užít!
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00 

Holešov MUSICA Holešov - Komorní koncert tří sólistů 
11.4. R. Baborák, J. Špaček, K. Košárek. 
 Kde: Zámek Holešov – velký sál, 19:30

Přerov Zmýlená platí 
24.4. Veselá česká komedie, kterou napsala Zora Kostková. 
 Režie: Robert Bellan. Hrají: Milena Steinmasslová, 
 Dana Homolová, Ivan Vyskočil a Miroslav Šimůnek. 
 V této komedii, výhradně napsané pro paní Homolo-
 vou, plné slovních hříček, lakonických poznámek, 
 úsměvných dialogů se bavíme situacemi téměř dete-
 ktivními. Kdo je kdo? Kdo chce co a po kom? Kdo, 
 anebo co je v kufru? Do malého domku vtrhnou tři 
 lidé a nikdo z nich nemá chuť prozradit majitelce, 
 proč tu jsou. Francouzská filmová hvězda českého 
 původu Nel Vevér, její doprovod, krásný, mladý 
 muž, asi „gigolo“ metrosexuál Eda a podivný pan 
 Evžen. A všem jim zamotají hlavu různá nedorozu-
 mění, lži, směšné a absurdní zmýlené. Ve vedlejších 
 rolích hrají – právníci, mrtvola a hlavně peníze.    
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přehled kulturních programů 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz


