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Nový kropicí vůz
V minulém měsíci bylo zástupci 

firmy I-TEC Czech, spol. s r. o., 
předáno našemu městu nové 
vozidlo Bonetti, které je osazeno 
kropicí lištou a cisternou o obje-
mu 2 m3, které bude využíváno 
pracovníky Správy majetku města 
Chropyně ke zlepšení ovzduší 
v našem městě. 

Vozidlo bylo pořízeno v rámci 
dotačního titulu na snížení praš-
nosti ve městech a obcích. Poři-
zovací náklady ve výši 2.400 tis. Kč 
budou z 90 % pokryty z výše zmí-
něné dotace.  

Ing. Věra Sigmundová

Město Chropyně je od roku 
2005 zřizovatelem i poskytovatelem 
terénní a ambulantní sociální služby 
– pečovatelské služby. Ze strany stá-
tu jsou kladeny na všechny posky-
tovatele registrovaných sociálních 
služeb v ČR stále vyšší nároky. Pro 
poskytování péče musí být splněna 
a dodržována řada nelehkých krité-
rií, která jsou kontrolována formou 
inspekcí kvality.

Od roku 2009 také probíhá 
každoročně ve Zlínském kraji hod-
nocení kvality všech registrovaných 
sociálních služeb poskytujících 
péči na tomto území formou tzv. 
benchmarkingu. Zjednodušeně 
pro vysvětlení tohoto pojmu, jedná 
se o techniku, kterou lze zjistit, 
zda je poskytovaná služba efektivní 
a kvalitní. V letošním roce opět 
pracovníci Krajského úřadu Zlín-
ského kraje vyhodnotili na základě 
stanovených kritérií, do jaké míry 
konkrétní sociální služba splnila 
stanovená kritéria na základě 
podaných výkazů za období roku 
2012. Dle tohoto zpracovaného 
hodnocení jsou nově jednotli-
vé služby následně zařazovány 
do sítě sociálních služeb Zlínské-

ho kraje pro rok 2014. Zařazení 
v síti je podmínkou pro finanční 
podporu sociální služby z rozpočtu 
Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Zlínského kraje a také některých 
fondů Evropské unie.

Velmi nás potěšilo zveřejnění 
výsledků za období minulého roku 
2012. Ve skupině 39 převážně 
terénních a ambulantních pečova-
telských služeb poskytujících péči 
na území celého Zlínského kraje 
se Pečovatelská služba města Chro-
pyně s nejvyšším možným počtem 
bodů (100) umístila mezi 9 nejlépe 
vyhodnocenými službami. Toto 
výsledné ohodnocení je pro nás 
nejen potěšující, ale také zavazující. 
Máme samozřejmě určité plány 
k dalšímu rozšiřování péče. Snaží-
me se neustále pomalými krůčky 
posouvat naši pečovatelskou služ-
bu k vyšší kvalitě její modernizací 
a dostupností navzdory nelehké 
ekonomické situaci, tak aby od-
povídala stanoveným požadavkům 
a hlavně potřebám a spokojenosti 
našich klientů - seniorů a zdravotně 
postižených osob, kteří jsou odká-
záni na pomoc druhými osobami. 

Bc. Lenka Horáková

Město Chropyně ve spolupráci se společností REVENGE, a. s., zajistilo pro své 
občany dva speciální kovové kontejnery určené ke sběru obnošeného šatstva, 
obuvi, bytového textilu a použitých hadrových a plyšových hraček.

Kontejnery jsou bílé barvy o kapacitě cca 2.250 l, jsou opatřeny popisy, 
co lze do kontejneru odkládat, a vhazovacím otvorem, ze kterého odpad 
nelze zpět vytáhnout. 

Do kontejnerů lze ukládat veškeré oděvy (bavlněné i umělé), veškerý textil 
(i bytový – záclony, závěsy, ubrusy apod.), boty a veškeré hračky (plyšové, 
plastové i elektronické). Odpady by měly být do kontejneru vkládány čisté 
a zabalené do menších balíků nebo v igelitových taškách. Svoz vytříděného 
odpadu bude společnost zajišťovat bezplatně jedenkrát týdně. 

Ze statistik vyplývá, že každý z nás ročně vyprodukuje cca 15 kg starého šatstva, 
bot, hraček a bytového textilu, které jsou v současné době ukládány do nádob 
na směsný komunální odpad a následně odváženy na skládku. V rámci spolu-
práce se společností REVENGE, a. s., z Boskovic, která výše uvedené komodity 
zdarma sbírá, třídí a recykluje, jsou v Chropyni pro-
zatím rozmístěny dva speciální kontejnery na textil, 
a to v parku na náměstí Svobody před prodejnou 
Renta a na ul. Moravská (v hnízdě přes silnici naproti 
prodejny Albert).

REVENGE, a. s., zpracovává 400 až 500 tun 
oděvů, bot a jiných textilních materiálů měsíč-
ně. Z tohoto množství asi 50 % textilu poslouží 
opětovně svému původnímu účelu, dalších 35 % 
je recyklováno dle druhu (peří, svetrovina, denim, 
bavlna…) a dále zpracováno do ekologických 
produktů, které mají průmyslové využití, např. jako 
čistící tkaniny nebo stavební izolace. Jen poměrně 
malý zbytek (15 %) tvoří odpad, jenž se termicky 
zhodnocuje.                             M. Adámková

Místní akční skupina Jižní
Haná žádá o Vaši pomoc

Bílé kontejnery 
na starý textil

Pečovatelská služba 
města Chropyně

Místní akční skupina Jižní Haná, 
o. p. s., byla založena na podzim 
roku 2012 a funguje na principu 
partnerství veřejného, neziskové-
ho a soukromého sektoru. Cílem 
společnosti je napomáhat k rozvoji 
regionu aktivitami, které vedou 
k podpoře projektů s přínosem pro 
rozvoj území, které tvoří správní 
území měst Hulína, Chropyně 
a  obcí Tlumačov, Kvasice, Skašti-
ce, Břest, Sulimov, Karolín a Bělov.

V současné době dochází k zí-
skání a zpracování podkladů pro 
Integrovanou strategii rozvoje ce-
lého území pro programovací ob-
dobí 2014 – 2020. Jedná se o do-
kument, který by měl specifiko-
vat problémové oblasti, najít to, 
co život obyvatel nejvíce ztrpču-
je, a zároveň nalézt klíč k řešení, 
nejlépe s využitím možností, které 
naše území nabízí. 

Součástí dokumentu je i zjiš-
ťování názoru místních obyvatel, 
podnikatelů i neziskových orga-
nizací na současnou situaci v obci 
(městě), ve které žijí, a jejich ná-
měty na rozvoj obce do budoucna. 

I Vy můžete vyjádřit svůj názor 

a vyplnit dotazník, který na-
leznete vložený do tohoto čísla 
Zpravodaje. V případě, že se do-
tazníkového šetření zúčastníte, 
vyplňte dotazník a nejpozději 
do 13. května 2013 ho odevzdejte 
do schránek v budově měst-
ského úřadu, ve školní jídelně, 
v knihovně a v pobočce knihovny 
v budově mateřské školy. 

Dotazník je možno také vyplnit 
přímo na webových stránkách 
města Chropyně na adrese www.
muchropyne.cz/obcan/mas-
-jizni-hana/dotaznik. Žádáme 
o přednostní využití této možnosti, 
čímž usnadníte navazující vyhod-
nocovací činnost. 

Výsledky průzkumu poslouží 
výlučně jako podklad pro zpra-
cování zmíněné Integrované stra-
tegie území a poskytnuté údaje 
budou pečlivě vyhodnoceny. 
O výsledcích budete průběžně 
informováni – na internetu, na vý-
věsce i na veřejném projednání. 

JiRo
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Z jednání zastupitelstva města
Již 15. veřejné plenární zasedání 

Zastupitelstva města Chropyně 
v tomto volebním období se kona-
lo ve středu 27. března 2013 v Měst-
ském kulturním středisku, místnosti 
č. 10. Zastupitelstvo se mj. zabývalo 
těmito body:
 
Zpráva o bezpečnostní situaci 
ve městě Chropyně za rok 2012 

Zprávu předložil zástupce Ob-
vodního oddělení Policie Hulín 
nprap. Bc. Miroslav Krejčíř. V Chro-
pyni a okolí bylo v loňském roce 
spácháno 55 trestných činů (31 ma-
jetkových, 6 dopravních, 5 násil-
ných, 8 proti rodině a 1 nedovolená 
výroba a nakládání s omamnými 
látkami). Celková objasněnost byla 
52,72 %. Dále bylo evidováno 366 
přestupků, z toho 256 v dopravě. 

Zpráva o činnosti Komise k pro-
jednávání přestupků města 
Chropyně za rok 2012 

Zprávu předložil předseda Komi-
se k projednávání přestupků města 
Chropyně pan Josef Tinka. V loňském 
roce řešila komise celkem 65 pře-
stupkových věcí, především proti 
občanskému soužití. Výrazný pokles 
zaznamenaly přestupky proti ma-
jetku, v jednom případě šlo o pře-
stupek proti pořádku ve věcech 
územní samosprávy (porušení vy-
hlášky města) a 2 přestupky proti 
veřejnému pořádku. Odloženo bylo 
40 přestupků ze zákonných důvo-
dů, 8 přestupků bylo postoupeno 
jinému orgánu dle věcné a místní 
příslušnosti. Uděleno bylo celkem 
6 pokut v celkové výši 7.500 Kč. 

Účetní závěrka a Závěrečný 
účet města Chropyně včetně 
zprávy auditora za rok 2012 

Materiál předložila starostka 
města Ing. Věra Sigmundová. Město 
v loňském roce hospodařilo s příjmy 
včetně financování ve výši 61.180,39 
tis. Kč, výdaje dosáhly stejné částky, 
rozpočet byl tedy vyrovnaný. Ve zprá-
vě auditora je uvedeno, že při 
přezkoumání hospodaření byly 
zjištěny nedostatky, které nemají 
závažnost podle § 10 odst. 3 písm. c) 
zákona o přezkoumávání hospoda-
ření. Hospodaření však bylo vedeno 
v souladu se zákonem o účetnictví 
a příslušnými předpisy České re-
publiky. Nově zastupitelstvo města 
schvaluje také účetní závěrku. 

Výroční zpráva o hospodaření 
Správy majetku města Chropy-
ně, p. o., za rok 2012

Výroční zprávu přeložil ředitel 

Správy majetku města Chropyně, p. o.,
 Ing. Petr Večeřa. Organizace měla 
v roce 2012 výnosy ve výši 19.332,45 
tis. Kč, z toho 4.630,7 tis. Kč či-
nily tržby z prodeje výrobků, slu-
žeb a zboží. Dotace zřizovatele 
na provoz činila 7.800 tis. Kč. Ná-
klady dosáhly výše 19.172,8 tis. Kč. 
Správa tedy v loňském roce dosáhla 
kladného hospodářského výsled-
ku ve výši 159.617,33 Kč. Rada 
města Chropyně rozdělila kladný 
hospodářský výsledek do fondů, 
a to 158.021,15 Kč jako příděl 
do rezervního fondu a 1.596,17 Kč 
jako příděl do fondu odměn. 

Výroční zpráva o hospodaření 
Základní školy Chropyně, okres 
Kroměříž, p. o., za rok 2012 

Zprávu předložil ředitel Základní 
školy Chropyně, okres Kroměříž, 
p. o., Mgr. Josef Havela. Náklady 
organizace v loňském roce do-
sáhly celkové výše 16.487,78 tis. 
Kč. Příjmy dosáhly celkové výše 
16.702,30 tis. Kč, z toho je pří-
spěvek na mzdy a ostatní neinves-
tiční výdaje ve výši 13.000 tis. Kč 
a příspěvek zřizovatele 3.100 tis. 
Kč. Organizace dosáhla v loňském 
roce kladného hospodářského 
výsledku ve výši 214.525,22 Kč. 
Rada města Chropyně rozděli-
la kladný hospodářský výsledek 
do fondů, a to 193.072,69 Kč 
jako příděl do rezervního fondu 
a 21.452,53 Kč jako příděl do fondu 
odměn. 

Výroční zpráva o hospodaření 
Mateřské školy Chropyně, okres 
Kroměříž, p. o., za rok 2012

O hospodaření organizace in-
formovala zastupitelstvo zástupkyně 
ředitelky paní Jarmila Skopalová. 
Náklady organizace v loňském roce 
dosáhly celkové výše 6.847,03 tis. Kč. 
Příjmy dosáhly celkové výše 6.886,03 
tis. Kč, z toho je příspěvek na mzdy 
a ostatní neinvestiční výdaje ve výši 
5.257,02 tis. Kč a příspěvek zřizova-
tele 1.100 tis. Kč. Organizace dosáhla 
v loňském roce kladného hospo-
dářského výsledku ve výši 39.021,01 
Kč. Rada města Chropyně rozdě-
lila kladný hospodářský výsledek 
do fondů, a to 23.412,61 Kč jako příděl 
do rezervního fondu a 15.608,40 Kč 
jako příděl do fondu odměn. 

Výroční zpráva o hospodaření 
Zařízení školního stravování 
Chropyně, okres Kroměříž, 
za rok 2012 

Zprávu předložila ředitelka Zaří-
zení školního stravování Chropyně, 

okres Kroměříž, p. o., paní Marcela 
Vinklárková. Náklady organizace 
v loňském roce dosáhly celkové 
výše 6.840,16 tis. Kč. Příjmy do-
sáhly celkové výše 6.947,57 tis. Kč, 
z toho je příspěvek na mzdy a ostatní 
neinvestiční výdaje ve výši 2.123,80 
tis. Kč a příspěvek zřizovatele vč. 
příspěvku na odpisy 971,79 tis. Kč. 
Organizace dosáhla v loňském roce 
kladného hospodářského výsled-
ku ve výši 107.418,62 Kč. Rada 
města Chropyně rozdělila kladný 
hospodářský výsledek do fon-
dů, a to 64.451,17 Kč jako příděl 
do rezervního fondu a 42.967,45 Kč 
jako příděl do fondu odměn. 

Rozpočtové opatření města 
Chropyně č. 1 v roce 2013 
včetně záměru přijetí investič-
ního úvěru 

Rozpočtové opatření předložila 
členka rady města Ing. Marcela 
Kovaříková. Rozpočtové opatření 
vychází z nutnosti úprav rozpočtu. 
Jedná se především o zajištění 
prostředků na plánované investiční 
akce. K zajištění těchto prostředků 
je potřeba přijmout investiční úvěr. 
Jedná se o zateplení mateřské školy 
a zbudování nové střechy za 4,2 mil. 
Kč a zateplení tribuny za 1,4 mil. Kč. 
Na obě zateplovací akce čerpáme 

dotace. Záměr přijetí tohoto úvěru 
je součástí usnesení. 

Změna Zřizovací listiny Správy 
majetku města Chropyně, p. o. 

Ředitel Správy majetku města 
Chropyně, p. o., předložil změny 
ve Zřizovací listině Správy majetku 
města Chropyně, okres Kroměříž, 
p. o., které je nutné provést. První 
změna se týká Článku II a spočí-
vá v rozšíření předmětu činnosti 
o okruhy vedlejší doplňkové čin-
nosti: poskytování účetních služeb, 
nákladní doprava pro obyvatelstvo, 
ostatní služby pro obyvatelstvo 
a hostinská činnost. Dále se jed-
ná o změnu textu v Článku IV. 
Mění se také Článek V: organizace 
může vlastním jménem a na vlastní 
účet pronajmout nebo poskytnout 
do výpůjčky movitý majetek, ne-
movitý majetek, byt nebo nebytový 
prostor po předchozím písemném 
souhlasu zřizovatele. Pronájem nebo 
výpůjčka majetku ale nesmí ohrozit 
výkon hlavní činnosti organizace. 
Poslední změna je také u Článku V, 
a to doplnění povinnosti organizace 
dodržovat veškeré podmínky vyplý-
vají ze smlouvy o poskytnutí dotace, 
pokud spravuje majetek, na který 
byla dotace poskytnuta. 

Mgr. Milan Bajgar
reklama
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Město schválilo dotace 
pro sportovní organizace

Důležité upozornění 
pro majitele psů

Knihovna nabízí 
donáškovou 
službu knih

Městská knihovna v Chropyni zřizuje pro 
své zdravotně handicapované čtenáře knižní 
donáškovou službu. Knihy budou po předchozí 
domluvě doručeny přímo těm čtenářům, kteří 
ze zdravotních důvodů nemohou knihovnu 
navštěvovat osobně.

Zájemci se mohou informovat na tel. čí-
sle 573 355 076 nebo na e-mailové adrese 
knihovna@muchropyne.cz         H. Maťhová

V nedávné době se v našem městě, konkrétně 
v ulici Moravská, objevily podezřelé návnady, 
pravděpodobně připravené pro „pejskaře a jejich 
miláčky“ – rozřezaná kolečka tlačenky a ovaru 
uvnitř posypaná podivným modrým práškem. 

Z odebraných vzorků jsme nechali provést 
rozbor onoho modrého prášku ve Státním 
veterinárním ústavu v Olomouci, a přestože 
nebyla prokázána přítomnost jedovatých látek, 
přesto upozorňujeme občany, aby si dávali po-
zor na tyto podezřelé návnady, které by mohly 
způsobit problémy jejich domácím mazlíčkům! 

V případě jakéhokoli podezření v této zá-
ležitosti informujte odbor výstavby a životního 
prostředí Městského úřadu v Chropyni nebo 
Správu majetku města Chropyně, p. o.

Ing. Petr Večeřa

Město Chropyně každoročně poskytuje 
veřejnou finanční podporu sportovním 
organizacím a jednotlivým sportovcům. 
V letošním roce je na tuto podporu vyhrazena 
částka 1,2 mil. Kč. Město se při rozdělování 
a vedení agendy spojené s podáním žádostí, 
uzavíráním smluv a závěrečným vyúčtová-
ním dotací opírá o vnitřní směrnici Pravidla 
pro poskytování veřejné finanční podpory 
na sportovní činnost. Oproti minulým letům 
byl vytvořen nový dotační titul, jehož cílem 
je podpora provozování sportovních zaříze-
ní. Záměrem bylo odlišit finance směřované 
na chod organizací jako celků a na podporu 
samotné sportovní činnosti. V současné době 
jsou tedy čtyři dotační tituly.

PROGRAM I – Podpora sportovní a tělo-
výchovné činnosti

Cílem tohoto programu je podporovat 
pravidelnou sportovní a tělovýchovnou orga-
nizovanou činnost, především dětí a mládeže, 
umožnit rozšíření počtu mládežnické členské 
základny a umožnit účast na závodech.

Z tohoto dotačního titulu byly podpořeny 
T. J. Chropyně, o. s., částkou 325.400 Kč, Fotba-
lový klub Chropyně, o. s., částkou 207.900 Kč, 
Cyklistický oddíl Cyklosport V+P Chropyně, o. 
s., částkou 47.900 Kč a Sportovně střelecký klub 
JUNIOR Chropyně, o. j. ČSS, částkou 18.800 Kč. 
O dotaci z tohoto titulu požádal také LMK 
Racek, o. j. s., avšak tato organizace nesplnila 
podmínky pro přidělení dotace. 

PROGRAM II – Podpora výkonnostního 
a vrcholového sportu

Cílem programu je podpora vrcholové a vý-
konnostní sportovní činnosti, tedy zvýhodnění 
a podpora jednotlivců a sportovních kolektivů, 
které se účastní republikových či mezinárodních 
soutěží, čímž významně reprezentují město 
Chropyně, a proto mají i vyšší náklady na svou 
činnost.

Z tohoto dotačního titulu byl podpořen Ing. 
Lukáš Purkar (30.000 Kč), Karel Imríšek (30.000 

Kč), Bc. Tomáš Procházka (10.000 Kč), Cyk-
listický oddíl Cyklosport V+P Chropyně, o. s., 
(15.000 Kč) na účast týmu v celorepublikové 
soutěži „Kola pro život“ a T. J. Chropyně, o. s., 
konkrétně družstvo starších žaček (2.000 Kč) 
a družstvo mladších žaček (2.000 Kč) na účast 
na mistrovství ČR v národní házené.

PROGRAM III – Pořádání významných 
sportovních akcí 

Cílem programu je podporovat a zkvalitnit 
nabídku sportovních a tělovýchovných soutěží 
a akcí organizovaných na území města Chropyně.

Dotovány z tohoto programu jsou: „Dětské 
cyklistické závody“ pořádané Cyklistickým oddí-
lem Cyklosport V+P Chropyně, o. s., (10.000 Kč), 
mezinárodní turnaj ve vodním pólu „O pohár 
starostky města Chropyně“ pořádaný panem 
Jiřím Jarolímem (7.000 Kč), „Rybářské závody 
mládeže“ pořádané chropyňskou organizací 
rybářského svazu v červnu 2013 (6.000 Kč), 
zimní fotbalový turnaj pořádaný Fotbalo-
vým klubem Chropyně, o. s., (6.000 Kč), 
„Voříškiáda“ pořádaná kynologickým klubem 
(4.000 Kč), „Chropyňská vzduchovka“ pořá-
daná střeleckým klubem JUNIOR (2.000 Kč) 
a částkou 35.000 Kč různé akce pořádané 
jednotlivými oddíly T. J. Chropyně, o. s.

PROGRAM IV – Podpora provozování 
sportovních zařízení

Cílem tohoto nového programu je podpora 
provozu zařízení sloužících ke sportovnímu vyžití 
obyvatel Chropyně.

Z tohoto dotačního titulu byly podpořeny 
T. J. Chropyně, o. s., částkou 354.800 Kč, Fot-
balový klub Chropyně, o. s., částkou 55.500 
Kč, LMK Racek, o. j. s., částkou 6.200 Kč, 
Kynologický klub Technoplast Chropyně, o. j. 
s., částkou 2.400 Kč a Sportovně střelecký klub 
JUNIOR Chropyně, o. j. ČSS, částkou 1.100 Kč. 
V tomto případě byly při stanovení výše dotace 
rozhodující náklady, které žádající organizace 
vynaložily na energie v loňském roce. 

JiRo
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Vyšlo druhé číslo časopisu 
Východní Morava 2012

Soukromá inzerce
reklama

Knihovna doporučuje

Koupím
 RD v Chropyni vhodný k rekonstrukci, 

s pozemkem – menší zahrádkou a dvorkem. 
Nejlépe jednopodlažní dům, popř. s garáží, 
studnou, podsklepený. Výslednou velikost 
domu po rekonstrukci bychom chtěli asi 
5+kk – případné přístavbě se nebráníme. 
Cena nemovitosti by měla odpovídat stavu 
domu a velikosti pozemku. Případní zájemci 
prosím volejte na tel. č. 737 912 783.

Prodám
 starší přízemní RD 3+1 v ulici Ječmínkova, 

s velkou dvojgaráží, vhodná i jako sklad 
podnikatele. Cena  950.000 Kč. Jen vážní 
zájemci! Tel.: 731 153 406.

Prodáme
 byt 3+1 s balkonem v Chropyni na Moravské 

ulici ve 3. poschodí bez výtahu. Současně 
s bytem lze koupit pěknou garáž také 
na Moravské ulici. Informace na tel.: 724 
405 908.

Počátkem roku 2013 vyšlo druhé číslo odborného časopisu Vý-
chodní Morava 2012, který vydaly společně okresní archivy Kroměříž, 
Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Tak jako první číslo tohoto odbor-
ného časopisu je i druhé číslo naplněno řadou zajímavých příspěvků 
k dějinám míst našeho kraje. 

Hned první příspěvek, jehož 
autorem je M. Krajča, přináší nové 
poznatky o Bernardu z Cimburku 
a Brumova. Velmi zajímavá stu-
die, zabývající se minulostí lenního 
statku Holešova, je dílem archiváře 
ZA Opava, pobočka Olomouc 
J. Vidličky. Historii města Kroměříže 
je věnována studie V. Bartůška, vě-
nující se působení piaristů ve městě 
v letech 1687-1778. Mnohé čtenáře 
jistě zaujme i příspěvek L. Čoup-
ka, přibližující vývoj pečeti města 
Uherského Hradiště do roku 1850, 
či příspěvek J. Štětiny, seznamující 
s výsledky průzkumu měšťanských 
domů ve Val. Meziříčí. R. Vrla je au-
torem příspěvku o dvou významných 
stavebních fázích na jihovýchodním 
průčelí zámku v Uherském Ostrohu. 
A novějším zlínským dějinám se ve stu-
dii nazvané Baťa a Štěpánek věnují 
autoři Z. Pokluda a V. Křeček. Po-
zornosti čtenáře by neměl uniknout 
i článek T. Borovského – Tržní pri-
vilegium pro Vizovice z roku 1466 
a v drobnostech zveřejněné příspěvky 
K. Müllera o erbech Prusinovských 
z Víckova na Cimburku u Koryčan 
či M. Šlancarové o vizitačním proto-
kolu školy v Hradisku z roku 1788. 
Listině olomouckého biskupa Karla 

z Liechtenstei-
na-Castelkor-
nu, vydané pro 
Kroměříž v roce 
1692, se ve svém 
příspěvku věnu-
je J. Zezulová. 
V diskusi je otištěn 
názor P. Ode-
hnala na publikace K. Kuči (Města 
a městečka), nazvaný Jeden tisíc tři 
sta sedmdesát psů Karla Kuči. Své 
čtenáře si jistě naleznou i zveřej-
něné anotace a recenze, přinášející 
zajímavý přehled vydané regionální 
literatury Zlínského kraje v nedávné 
době. A pokud máte zájem se dozvě-
dět, co se dělo v okresních archivech 
našeho kraje v roce 2012, dočtete 
se to, spolu s řadou dalších zajímavých 
informací, v oddílu – kronika. Zdařilá 
grafická úprava a zejména množství 
kvalitních fotografií pak jen podtrhují 
bohatý a zajímavý obsah tohoto čísla. 

Druhé číslo odborného časopi-
su Východní Morava je k dostání 
v Informačním středisku města 
Kroměříž v Prusinovského ulici 
nebo v budově Státního okresního 
archivu v Kroměříži, Velehradská 
4259, a to za 149 Kč. 

PhDr. Jitka Zezulová

Pavel Kosatík: Věra Čáslavská
Autorizovaný životopis zachycuje vůbec poprvé uceleně 
a plasticky celou dosavadní životní dráhu jedné z nejvý-
znamnějších českých žen nové doby, která na olympijských 
hrách v Tokiu a Mexiku získala jako sportovní gymnastka 
sedm zlatých medailí. Po listopadu 1989 byla poradkyní 
prezidenta Václava Havla a předsedkyní Československé-
ho, resp. Českého olympijského výboru.

Jozef Banáš: Kód 9
Kód 9 je fiktivním, poutavým a zároveň kontroverzním 
příběhem o jedné neobvyklé cestě: hlavní hrdina Michal 
Kráľ se vydává na vysněnou pouť do Číny, Tibetu, Nepálu 
a Indie. Než odjede, stihne ho záhadná Kumárí pověřit 
tajemným úkolem – má na různých místech předat cel-
kem devět artefaktů, aby z nich byl vytvořen poslední, 
konečný symbol a nastolen nový řád, rovnováha mezi 
mužským a ženským principem.

Chevy Stevensová: Nikdy nevíš
Sára Gallagherová touží celý život po jediném – 
dozvědět se něco o svých biologických rodičích. 
Po letech se jí konečně podaří dostat se jim na stopu, 
to, co zjistí, však nečekala ani v nejhorších snech. 
Matka jako jediná oběť sériového vraha, která mu 
dokázala uniknout. A otec? Co když v Sářiných žilách 
koluje krev zločince? Zločince, který o existenci své 
dcery, potažmo vnučky, dosud neměl ani tušení? 

Od toho okamžiku už Sára nepátrá, ale utíká – před minulostí, zvědavostí 
veřejnosti i senzacechtivými novináři…

L. J. Smith: Upíří deníky
V dobách kvetoucí italské renesance se bratři Damon 
a Stefan Salvatore bezhlavě zamilovali do krásné mladé 
upírky Katherine. Ačkoli bylo její srdce dost velké 
pro oba, každý z nich ji chtěl mít jen pro sebe. Jejich 
nesmiřitelný souboj o Katherininu přízeň však vedl 
k její smrti, po které zůstali dva nesmrtelní, na smrt 
rozhádaní chlapci se zlomeným srdcem...
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Jiří Flora opět ve zlatém pásmu na Gastro Kroměříž

Lyžaři ze základní školy 
byli opět v Čenkovicích

Stejně jako v prvním ročníku 
se i letos umístil Jiří Flora v soutě-
ži GASTRO KROMĚŘÍŽ Tescoma 
cup 2013. Umístil se ve zlatém 
pásmu, získal zlatou medaili 
a celkově obsadil 4. místo. Kro-
mě tohoto umístění získal také 
Cenu poroty za předvedenou 
show při vaření. Soutěž se konala 
na půdě Střední školy hotelové 
a služeb v Kroměříži ve dnech 
21. a  22. března 2013.

Soutěžící byli rozděleni do tří 
kategorií – junioři (do 18 let), 
senioři (nad 19 let) a zahraniční 
junioři (z Polska a Itálie). Juniorů 
bylo celkem 27, seniorů 16 a za-
hraničních juniorů 6. Jiří startoval 
v kategorii Senioři. 

„Každý soutěžící měl na pří-
pravu pokrmu 45 minut a musel 
připravit pokrm z vepřové krko-
vice, mletého masa a zeleniny 
Bonduelle, ostatní ingredience 
si mohl určit sám dle svého uvá-
žení,“ uvedl k pravidlům Flora. 
„Pokrmy musely být připraveny 
v souladu s gastronomickými 
pravidly. Odborná porota udě-
lovala body nejen za přípravu 
jídla a chuť, ale také za vzhled, 
servírování a hygienu při pří-
pravě,“ dodal. Pokrm, který 
připravil, pojmenoval: Pečená 
vepřová krkovice s česnekem, 
masový karbenátek se žampiony, 
květáková espuma a bramboro-
vo-lanýžové pyré.

Soutěž se konala pod záštitou 
ministra školství České republiky, 
hejtmana Zlínského kraje, starost-
ky města Kroměříže, prezidenta 
Asociace kuchařů a cukrářů České 
republiky a WACS CONTINEN-
TAL DIRECTOR CENTRAL EU-
ROPE. „Tuto soutěž svou záštitou 
podpořila také starostka města 

Chropyně Ing. Věra Sigmundová, 
které bych chtěl touto cestou 
poděkovat,“ uzavřel Flora. Pro 
úspěch soutěže se další ročník 
bude konat ve stejných dnech 
opět na Střední škole hotelové 
a služeb v Kroměříži ve dnech 
19. až 21. března 2014.

JiRo

V neděli 10. února se žáci 
2. stupně ZŠ shromáždili u školy, 
aby se společně s učiteli vydali 
na týdenní lyžařský výcvikový kurz 
v Čenkovicích. Po kontrole, jestli 
jsme všichni, odevzdání posled-
ních potřebných papírů a kartiček 
a naložení všech věcí jsme nastou-
pili do autobusu a vydali se na ce-
stu. Za necelé dvě hodiny jízdy, 
kterou většina strávila dospáváním, 
jsme dojeli na určené místo. 

Když jsme dorazili k chatě Atlas 
a rozdali si klíče od pokojů, šli 
jsme si vybalit a trochu oddech-
nout po cestě. Ze začátku nikdo 
moc nadšený nebyl, protože 
šlapat každý den několikrát tolik 
schodů a polovinu kamarádů mít 
ubytovanou na vedlejší budově 
není moc příjemné a potěšující, 
ale všichni to zvládli. 

Hned v den příjezdu jsme 
se po obědě a odpoledním klidu 
vydali na první lyžařskou lekci. 
Každý se patřičně oblékl, vybavil 
lyžařskou helmou, vzal peníze 
na skipas a všichni jsme se potkali 
před garáží, kde jsme měli lyže 
nebo snowboard. 

Po rozdělení do skupin – jed-
ničky, dvojky, trojky – přičemž 
trojka byli lyžařští začátečníci 
s pí uč. Čechovou, dvojka snow-
boarďáci v čele s pí uč. Molčíko-

vou a jednička ti nejlepší lyžaři 
s p. uč. Kroupou, se každý vydal 
po svých na určitou sjezdovku. 
Po výcviku ve sjíždění a zatáčení 
jsme se vrátili zpátky na chatu, 
kde na nás po krátkém odpočin-
ku čekala teplá večeře a denní 
rozkaz, kde jsme se dozvěděli 
o vedoucím dne na další den, 
službě a programu. Taky proběhla 
každý den nějaká přednáška – štěs-
tí pro ty, kdo se lyžáku zúčastnili 
už loni, protože se znovu dívat 
nemuseli, a tudíž měli osobní 
volno delší. Každý mohl volno 
využít podle svého, dát si pizzu, jít 
do vířivky, navštívit kamaráda, za-
hrát si stolní fotbálek nebo jen od-
počívat, ale ve 22:00 už musel být 
každý v posteli, jelikož byla večerka. 

Ráno každého vzbudila po sed-
mé hodině služba určená předešlý 
den a šlo se na snídani, kterou 
si každý mohl vybrat podle svého. 
Pak se šlo opět na svah, zpátky 
na oběd, po odpoledním klidu 
na svah, na večeři, na rozkaz, 
volno a do postelí. 

Tohle se opakovalo každý den 
až do středy, kdy jsme odpoledne 
lyžování vynechali. Vydali jsme 
se totiž na vycházku do okolí, 
měli možnost nakoupit si nějakou 
sladkost v Coopu a večer si pro 
nás naše zdravotnice Martinka při-

chystala Valentýnskou diskotéku. 
Skoro všichni jsme si zatancovali 
a vyčerpaní a spokojení v deset 
odpadli. 

Čtvrtek proběhl podobně jako 
ostatní dny a v pátek nás čekalo 
poslední lyžování. Naposledy jsme 
se všichni nasoukali do oteplova-
ček, zapnuli lyžáky, nasadili lyže 
a šli si zalyžovat. Někteří poslední 
odpoledne využili k odpočin-
ku pod svahem, popíjení teplé 
čokolády a rozebírání zážitků 
z celého týdne. 

Při návštěvě krále Orlických 
hor, krále Rampušáka, jsme se 
nechali pasovat na jeho poddané 
a podívali se na krásnou 2 km 
dlouhou sjezdovku zvanou Čer-
vená voda. Po pátečním návratu 

na chatu nás po večeři čekalo 
rozdání pamětních listů, ocenění 
některých kaskadérů a závěrečná 
diskotéka. 

Ráno jsme se naposled na-
snídali, sbalili věci, snesli dolů, 
zamáčkli slzu a vydali se na cestu 
k autobusu. Určitě by to každý 
zhodnotil jako pěkně strávený 
týden, pro někoho poslední lyžák 
na této škole, pro někoho první. 
Hlady nikdo neumřel a až na men-
ší výjimky všichni přijeli ve zdraví. 

Ráda bych tímto poděkovala 
vedoucím a panu řediteli za zpro-
středkování tohoto příjemného 
týdne, protože podle mě si to užil 
snad každý.

Mária Rosulková, 
žákyně 9.B
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Jarní besídka žáků 
ZUŠ Chropyně

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

S flétničkou ve školce

Žáci ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně měli opět možnost 27. března 
20013 potěšit své rodiče a ostatní posluchače jarními písničkami. Sešli 
jsme se v hojném počtu ve flétnové třídě na ZŠ J. Fučíka, kde vystoupili 
malí flétnisté, houslisté a zpěváčci ze tříd Jany Milotové, Luďka Koutného 
a Elišky Honkové. Jaro se nám sice přivolat nepodařilo, ale zato jsme 
si užili příjemné kulturní odpoledne. 

Za kolektiv učitelů – Eliška Honková

Od začátku školního roku si "S flé-
tničkou ve školce" hrají: Davídek, 
Nikolka, Natálka, Adélka K., Adé-
lka Ř., Marcelka Ř., Jůlinka, Tomá-
šek, Kristýnka, Martinka a Viktorka. 
Vytvořili skupinu kamarádů, kteří 
mají něco společného. Dohromady 
v hodinách flétničky poznali nové 
věci v hudebním světě a získali tak 
možnost dál se učit a rozvíjet ve hře 
na zobcovou flétnu. 

Na to, jak se jim s flétničkou 
ve školce daří, se přišli znovu po-

dívat do vyučovací hodiny i rodiče 
a to ve středu 3. dubna. Flétnisté 
předvedli svůj um, obdiv a uznání 
patří rodičům, kteří se k malým mu-
zikantům bez ostychu přidali. Všich-
ni byli za hru několikrát odměněni 
velkou pochvalou a potleskem. 

Nyní se malí flétnisté pilně 
připravují na velké vystoupení dne 
13. května 2013 v 17 hodin v sále 
MKS Chropyně. Tímto všechny 
srdečně zveme. 

Mgr. Jana Milotová

Kadeřnictví 
Marta Brandejsová 

oznamuje změnu pracovní doby 
a čísla telefonu.

Provozní doba: 
pondělí a úterý 
od 8:00 do 18:00, 
ostatní dny po dohodě 
na tel.: 730 518 404
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Velký úspěch v soutěži 
ve hře na akordeon

reklama

V letošním školním roce byla vyhlášena soutěž ZUŠ mimo jiné 
i ve hře na akordeon. 

Z akordeonové třídy naší Základní umělecké školy se na soutěž 
připravovaly dvě žačky. Kvůli nemoci se krajského kola v Uherském 
Brodu dne 21. března 2013 zúčastnila pouze Vendula Milotová. 
Ve velké konkurenci úspěšně reprezentovala naši školu a odvezla 
si 2. místo v I. kategorii. Od poroty získala 20,25 bodů. 

Repertoár žáků z celého Zlínského kraje byl značně široký, navíc nás 
nadchly kromě skvělé atmosféry v krásném prostředí ZUŠ výborné vý-
kony sólistů, různých komorních seskupení a především akordeonového 
souboru z Rožnova pod Radhoštěm. 

Odjížděly jsme s pocitem dobře odvedené práce a také velké mo-
tivace do dalšího muzicírování. 

Šárka Šrámková 

Velký úspěch houslistů 
chropyňské pobočky ZUŠ

Malí Ječmínci roztančili 
Prostějov

Dne 7. března 2013 se v sále ZUŠ Kroměříž konalo okresní kolo 
národní soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. 
Po úspěšném zvládnutí školního kola se žáci naší školy výtečně 
předvedli i zde. 

V 1. kategorii zvítězilo smyčcové dueto ve složení Hana Kon-
vičná a Lucie Konvičná pod vedením p. uč. Luďka Koutného.

V kategorii sou-
borů barokní a před-
klasické hudby zís-
kalo také 1. místo 
komorní trio ve slo-
žení František Čej-
ka, Hana Konvičná 
(oba housle) a Mar-
tin Doležal (kytara) 
ze tříd p. uč. Luďka 
Koutného a Milana 
Vaculíka. 

Obě seskupení 
postupují do krajské-
ho kola, které se bu-
de konat ve Vsetíně. 
Blahopřejeme všem 
žákům i jejich uči-
telům a děkujeme 
za příkladnou repre-
zentaci naší školy. 

Mgr. Jana 
Milotová

Začátkem března letošního roku se v kroměřížském kulturním domě 
konala oblastní přehlídka dětských folklorních souborů. Z této přehlídky 
postoupily tři soubory do krajského kola, které se konalo 23. března 
v Prostějově.  Příjemné bylo, že Malí Ječmínci byli jedním z postupujících 
souborů. Měli jsme obrovskou radost.

Postup do krajského kola se nám podařil poprvé. Moc jsme se těšili, 
i když jsme věděli, že konkurence bude velká. Především to pro nás byla 
příležitost, jak získat novou inspiraci a nápady. Tančily zde soubory z celé 
oblasti Hané a bylo se na co dívat. Velké naděje na další postup jsme 
si nedělali. Z cel-
kového počtu 11 vy-
stoupení postupoval 
pouze jeden soubor, 
ten nejlepší. Ten se 
představí na přehlíd-
ce dětských folklor-
ních souborů z celé 
České republiky, 
která se bude konat 
14. až 16. června v 
Jihlavě a Hanou zde 
budou zastupovat ši-
kovné děti z Malého 
Ječmínku Chropyně.

Držme jim palce!     

Magda 
Rapantová
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reklama

Jarní vystoupení orchestru
TWO, THREE, FOUR

Velikonoční besídka 
SZUŠ D-MUSIC

Na Velkém náměstí v Kroměříži 
se 22. března konal první jarní 
prodejní jarmark v letošním roce. 
K jarmarku neodmyslitelně patří 
i zvuková kulisa v podobě lidové 
písně, o kterou se postaral Or-
chestr TWO, THREE, FOUR pod 
taktovkou p. uč. Iva Novotného. 

I přes nepřízeň venkovní teploty 
blížící se nule se vystoupení velmi 
podařilo. 

Děkuj i  všem účinkuj íc ím 
za vzornou reprezentaci SZUŠ 
D - MUSIC a rodičům za pomoc 
při organizaci vystoupení.

Bc. Ivo Novotný

Ve středu 27. března se konala Velikonoční besídka v tančírně SZUŠ 
D-MUSIC. Žáci ze třídy uč. Veroniky Uhlířové, Miroslava Uhlíře, Marka 
Bubeníčka, Pavla Skýpaly a Iva Novotného zde předvedli své hudební 
umění, které se naučili za uplynulé 3 měsíce. 

Besídka byla nástrojově pestrá a programovým repertoárem velmi 
rozmanitá. Rádi jsme umožnili přání paní Pěvy Horákové doprovodit 
na klavír svou dceru Marušku. Pevně věřím, že drobné skladbičky 
v podání vystupujících dětí potěšily i přítomného diváka. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím za pěkné 
vystoupení, pedagogům za přípravu žáků a rodičům za účast. 

Pozvánkou pro všechny občany města Chropyně je naše další vystou-
pení plánované na 7. května od 17:00 na zahrádce restaurace Racek. 
Přijďte se s námi pobavit a oslavit svátek matek.

Bc. Ivo Novotný

SRPŠ pomáhá škole
V září loňského roku jste se ve Zpra-
vodaji poprvé dočetli o založení 
občanského sdružení SRPŠ, které 
vzniklo za účelem podpory chro-
pyňské Základní školy. Děkujeme 
rodičům, kteří svým postojem 
k placení příspěvků tuto finanční 
podporu pomohli uskutečnit. 
Velkým přínosem bylo uspořádá-
ní školního plesu, díky kterému 
se tato částka určená pro pomoc 
výrazně navýšila. 

Valná hromada sdružení se seš-
la a schválila, na jaké aktivity 
školy peníze přidělí. Rozhodování 
nebylo jednoduché. Nakonec 
se přihlédlo k návrhu ředitele 

školy pana Mgr. Josefa Havely 
a podpoří se takové akce, které 
se každoročně opakují a projdou 
si jimi žáci prvního i druhého 
stupně. Tyto peníze budou použity 
na dofinancování plavání, na úhra-
du autobusu na vzdělávací pro-
gram do Osvětimi a na zvýšení 
kvality vzdělávání, tj. pořízení 
nových knih do školní knihovny.

Celková částka finanční pod-
pory činí 75.150 Kč. Jestli bude 
tato částka v příštím roce stejná 
nebo vyšší, záleží pouze na ocho-
tě a uvědomělosti těch, kterým 
na chropyňské škole záleží.

Magda Rapantová
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Město Chropyně ve spolupráci s Klu-
bem důchodců a MO Svazu tělesně po-
stižených v Chropyni Vás srdečně zvou na 

Setkání s občany 
města, 

které se uskuteční v úterý 14. května 2013 
v 16:00 v Městském kulturním středisku 
v Chropyni. 

Všichni jste srdečně zváni.

reklama

ly, byl večer a začala velká večerní soutěž, přímo 
„Pekelná výzva“. Té se zúčastnili Laura Polišenská, 
Terka Zikosová, Anička Bláhová, Nikol Hofírková 
a jako jediný kluk Paťa Vítek. 

Soutěž byla napínavá, záludná, obsahovala 
různé těžké otázky, znalosti z hudby, historie, 
sportu atd. Při každém kole jeden soutěžící vy-
padl. Do finále se probojovala Anička Bláhová 
a Nikol Hofírková. Jejich úkolem bylo při každé 
otázce ponořit ruku do hnusně vypadajícího 
roztoku a z něj vytáhnout knoflík a honem 
odpovědět na danou otázku. Za nabízené 
ceny to ale stálo. První cenou bylo Ferrari, 
druhou vila v Dominikánské republice, třetí let 
balonem, čtvrtou cenou byla jachta a pátou 
pohádka od Martina.

Vítězkou se sice stala Nikol Hofírková, ale 
ještě musela odpovídat na pět otázek. Pokud 
odpověděla na zadanou otázku dobře, získala 
danou výhru. Nakonec Nikol získala dvě ceny: 
let balonem a pohádku od Martina. Bohužel, 
ostatní ceny skončily v plamenech krbu. Let 
balonem jsme bohužel pro nepříznivé počasí ne-
mohli uskutečnit, ale zato super novou a dlouhou 
pohádku nejen Nikči, ale nám všem, povyprávěl 
Martin. Ceny, až na pohádku, byly samozřejmě 
papírové, nemáme totiž takové dotace, abychom 
mohli udělovat tak hodnotné ceny.

Poslední den utekl jako voda, děti si ještě 
zahrály hry, byly rozdány diplomy a ceny 
a také našim dvěma nastávajícím instruktorkám 
Terce Zikosové a Nikči Hofírkové jsme popřáli 
k jejich patnáctinám. 

Chci poděkovat Verunce Žigmundové, 
která měla pro děti připravený program 
(hlavně pekelnou výzvu), se kterým jí vy-
datně pomáhali M. Motal a V. Daněk alias 
„Doktor“ a pí Novákové, která nám zajistila 
převoz zavazadel a materiálu na tuto akci. 
Moc vám všem děkuji. 
 
Krabice plné her

Na našich schůzkách hrajeme s dětmi různé 
hry a také testujeme tzv. „Krabice plné her“, 
které jsme dostali od naší asociace a obsahují 
celkem 11 her. Jsou zábavné, poučné a hlav-
ně se dětem líbí a baví je. Jsem ráda, že jsme 
se přihlásili do testovacího programu her. 

Teď čekáme na nové testovací hry pod ná-
zvem „Vak plný her“. Budou to hry do přírody 
a už se na ně těšíme. 

Fota a videa z našich akcí a schůzek najdete 
na našich webových stránkách www.kaminek-
-chropyne.jex.cz 

Hana Paňáková

Zprávičky 
z Kamínku
Kamínkovský karneval

Také letos se v klubovně Kamínku konal již 
pátý rok „Kamínkovský karneval“. Letos nám 
karneval zahájila Popelka. Pěkně děti uvítala 
a vyzvala je na promenádu. Pak nastoupilo 
představování a po malém tanečku opět 
mluvené slovo. Každá maska o sobě něco 
prozradila, např. odkud pochází, co má ráda, 
jaké má záliby atd. Následovaly různé soutěžní 
tanečky a zpívání písniček. 

Závěr patřil vyhodnocení masek. Odborná 
porota se poradila a královnami karnevalu 
se staly Nikolka Vyvialová (manekýnka) 
a Sabina Křikalová (pejsek). Také ostatní masky 
si odnesly ocenění a malý dárek na památku.

Velikonoční výstava
Kamínek se zúčastnil také „Velikonoční 

výstavy“ konané v březnu na zámku v Chro-
pyni. Děti vyrobily různé velikonoční ozdůbky, 
ať už to byla veselá vajíčka, hnízdečka s kuřátky 
nebo velikonoční zápichy a závěsy, věnečky 
a další. Na výstavě jste mohli spatřit velmi pěk-
né výrobky dětí ze základní školy nebo výrobky 
žen z různých zájmových kroužků, jako je např. 
paličkování, ale také různé druhy kraslic.

Paní Pospíšilová měla připravené pěkné 
a zajímavé povídání pro děti o velikonočních 
zvyklostech a různých akcích, některé byly 
zapsány i do knihy rekordů. 

Za pěknou výstavu patří poděkování učitel-
kám základní školy a především pí Pospíšilové 
a i ostatní ženám, které tam pomáhaly. Moc 
vám děkujeme.

Velikonoční prázdniny ve Vsetíně
Také letos jsme se tradičně vydali s dětmi 

na velikonoční víkend do Vsetína.
Cesta vlakem pěkně ubíhala, a protože 

nebyla žádná zpoždění, byli jsme před půl 
jednou ve Vsetíně. V naší chatě se topilo 
v kamnech, od kterých se krásně linulo teplo. 
Po ubytování jsme vyrazili na prohlídku města 
a do kulturního střediska na prohlídku kraslic 
a zkusit si uplést nějaký ten kocárek. Po večeři 
si děti zahrály hry a odebraly se do hajan. 

Na druhý den jsme se chtěli s dětmi vydat 
na prohlídku zámku, ale ouha, přes noc napadlo 
tak 25 cm sněhu. Místo exkurze zámku si tak děti 
zahrály vědomostní a zručnostní hry. Než se nadá-
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Jarní víkendovka na TesákuČeský den 
proti rakovině

reklama

První dubnový víkend prožili pionýři 
z Chropyně a Kroměříže ve Sporthotelu Tesák. 

V pátek odpoledne jsme se sešli na nádra-
ží za nepříliš vlídného počasí. Čím víc jsme 
se blížili našemu cíli cesty, tím více se déšť měnil 
ve sníh. Na samotném Tesáku nás potom čekala 
velká sněhová pokrývka. Po ubytování a večeři 
jsme vyrazili ven obhlédnout terén a zahrát 
si pár nočních sněhových her.

Sobotní dopoledne jsme strávili venku stav-
bou sněhových staveb a sněhuláků, honičkami 
ve sněhových labyrintech a podobnými hrami, 
které si již doma moc nezahrajeme. Po obě-

dě jsme zavítali do světa pohádek, protože 
tento víkend probíhalo opět každoroční čtení 
pohádek s Andersenem. Tento blok programu 
jsme zakončili výrobou maňásků a přípravou 
hrané pohádky na večer místo večerníčku. Před 
večeří jsme se vyzbrojeni bobami, lopatami 
a sáněmi vydali na sjezdovku, kde jsme si snad 
již posledního letošního sněhu pořádně užili.

Nedělní dopoledne již bylo ve znamení 
posledních her, předávání odměn a doufání, 
že na příští akci nás již přivítají zelené louky, lesy 
plné ptáků a probouzejících se zvířátek ze zim-
ního spánku a sluníčko, které se nebude skrývat 
jen za oknem. Nejlepší ze všech účastníků opět 
dostal na starost putovního plyšového psa, 
který je do příští akce jeho nejlepším přítelem.

Akce byla finančně podporována z projektu 
MŠMT ČR.

Marcela Hrdličková

17. ročník 
celonárodní květinové sbírky 

Ozdobte se i Vy žlutým kvítkem
a vyjádřete tak svoji solidaritu

s nemocnými rakovinou!

Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně 
bude ve středu 15. května 2013 v dopoledních 
hodinách prodávat žlutý kvítek měsíčku lékař-
ského, v minimální hodnotě 20 Kč, v ulicích 
města Chropyně. 

Cílem letošní sbírky je prevence nádorů 
tlustého střeva, zlepšení kvality života onkolo-
gických pacientů, podpora onkologické výcho-
vy, výzkum a vybavení onkologických center. 

Děkujeme Všem za přispění na dobrou věc.
Marcela Hrdličková
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V pátek 22. března uspořádalo Městské 
kulturní středisko Dámskou jízdu. Celý pro-
gram moderoval DJ Mirek Karásek, známý 
a velmi oblíbený moderátor Rádia Kroměříž. 

Pro každého návštěvníka byl přichystaný 
welcome drink. Program začínal písní „Nic 
nás nezastaví“ v podání Lucky Vaškových 
a Mirka Bedřicha, kterým je třeba „vysek-
nout“ poklonu. Modelky z agentury HIT 
Přerov se nám předvedly v nočním prádle 
od firmy Jor Classic a v koženém oblečení 
na jaro od firmy Je Holding, s. r. o. 

Nač se dívat bylo i při vystoupení roz-
tleskávaček HIT CHEERLEADERS, které 
nám předvedly svoji novou choreografii pro 
soutěžní rok 2013. Salon Juliana nám opět 
dovezl ukázat krásné svatební šaty. Neza-
dané slečny se mohly inspirovat a ty za-
dané zavzpomínat na svůj svatební den. 

Během večera bylo připravené kadeřnic-
ké a kosmetické studio, kde se každá žena 
mohla udělat ještě krásnější, čehož mnohé 
s nadšením využily. Výborné nápoje míchal 
a prodával sympatický Tomáš Zezulák. 

Celý večer byl pro všechny příjemný 
a vy, co jste nepřišli, můžete skutečně li-
tovat, protože bylo na co se dívat a zábava 
byla skvělá. Těšíme se na další akci, kterou 
v podobném duchu zopakujeme zase 
v předvánočním období. Děkuji všem, 

reklama

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 6. květen 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.

Dámská jízda s DJ Mirkem Karáskem

Dne 12. března se v Městském 
kulturním středisku odehrála 
komedie Tři v háji. 

Jednalo se o hru o vztazích 
během krize středního věku, kte-
rá se mnohých z nás dotýká, kde 
spolu soupeřila láska a sex. Hra 
byla napsána podle stejnojmen-
ného románu od autorů Michala 
Viewegha, Haliny Pawlovské 
a Ivy Hercíkové. Hlavní postavy, 
které jsou ve hře tři, si zahráli 
Jindra Kriegel, Tomáš Krejčí 
a Míša Kuklová.

Postavy se navzájem opouště-
jí, pak se k sobě zase vracejí, ale 

v průběhu zjišťují, že to asi není 
ten správný recept na spokojený 
život. Po celou dobu představení 
byl v sále slyšet smích publika, 
což svědčilo nejen o dobré 
náladě, ale bylo i největším 
ohodnocením představitelů rolí, 
kterých se aktéři zhostili velmi 
přesvědčivě. Diváci byli zaujati 
dějem a v tu chvíli zapomínali své 
každodenní starosti a opravdu 
odpočívali. A právě k tomu slouží 
naše kulturní středisko, které 
se těší na setkání s vámi na další 
připravované akci.

Veronika Kubíčková

Divadelní představení 
„Tři v háji“

co se podíleli na přípravě a pomohli tuto 
akci uspořádat.

Fotografie z Dámské jízdy najdete  

na www.facebook.com/MestskeKulturni
StrediskoChropyne

Veronika Kubíčková
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Akademická obec vybírala ve středu 10. du-
bna 2013 nejkrásnější a nejchytřejší českou 
vysokoškolačku, tedy „Miss, která má (s)mysl“. 
Stala se jí Martina Palacká z Chropyně, která 
studuje obor všeobecná sestra na Fakultě huma-
nitárních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
Mimo titul Miss Academia získala také titul Miss 
Academia Online, tedy internetovou volbu Miss. 
Soutěž se letos konala již po sedmnácté.

Vítězka se podle svých slov na soutěž nijak 
nechystala: „Je to moje první soutěž, první cho-
zení, první zkouška šatů a choreografie. Moc jsem 
si to ale užívala, tým soutěže je úžasný,“ sdělila 
ČTK Palacká.

Její prioritou je však dokončit studium. „Jsem ve 
třetím ročníku, mám před státnicemi. Je to takové 
příjemné zpestření před odchodem z univerzity,“ 
podotkla nová Miss Academia. Do soutěže se dle 
svých slov chtěla přihlásit již dříve, ale nakonec 
se rozhodla pro studium v zahraničí. V soutěži 
jí podle ní pomohla přirozenost. „Na nic jsem 
si nehrála,“ řekla. 

První vicemiss se stala Kateřina Müllerová, stu-
dentka Ekonomické fakulty brněnské Mendelovy 
univerzity. Díky nejvíce SMS zprávám získala také 
titul Miss Academia Sympatie. Za druhou vicemiss 
porota vybrala studentku Lékařské fakulty v Olo-

Zumba párty

Miss Academia 
je z Chropyně

reklama

V sobotu 6. dubna jsme v Městském kulturním středisku uspořádali 
Zumba párty. Sál se naplnil asi osmdesáti zumba tanečnicemi, které 
se sjely z širokého okolí a svou přítomností převýšily zcela jedno-
značně místní tanečnice, což je celkem zarážející. 

O strhující zumba párty se po-
starala skvělá lektorka Gabriela 
Matoušková z Kojetína, která 
si jako hosty pozvala Marka Vrláka, 
Gabrielu Jeckelovou a Martina 
Hezélyho. Spolu se postarali 
o skvělou atmosféru a velmi brzy 
strhli každého k maximálnímu 
výkonu. Všichni se moc bavili 
a rýsovali postavy při žhavých 
rytmech Zumby.

Každý při vstupu dostal sloso-
vatelnou vstupenku o skvělé ceny 

– sportovní oblečení, slevový pou-
kaz na zájezd v cestovní kanceláři 
KM Travel nebo třeba výbornou 
čokoládovou roládu, která po 
takovém výdeji energie jistě přišla 
vhod. Tímto děkujeme všem spon-
zorům. Neskutečně nám to ute-
klo a po vylosování tomboly se ni-
komu ani nechtělo jít domů. 

Děkujeme všem zúčastněným 
a těšíme se na další setkaní nejen 
při další Zumba párty, kterou 
zopakujeme zase na podzim, ale 

zveme Vás i na další akce pořádané Městským kulturním střediskem.
Fotografie z této akce jsou k zhlédnutí na facebookových stránkách 

Městského kulturního střediska Chropyně. 
Veronika Kubíčková

mouci Moniku Šarajovou. Předsedou poroty byl 
Josef Alois Náhlovský.

Soutěž Miss Academia připravuje od jejího prv-

ního ročníku Fakulta multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

JiRo

Stavění máje 
a pálení čarodějnic

úterý 30. dubna od 17:00

areál zámeckého parku 
a sokolského stadionu
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Zažeňme jarní únavu pobytem a pohybem 
v přírodě. Klub českých turistů oblasti Valaš-
sko-Chřiby Vám nabízí účast na připravených 
akcích:

4. května Přátelství bez hranic
 setkání českých a slovenských 

turistů; chata Portáš; 11:00 
 až 14:00; info: Jiří Tomáš, Zlín, 

tel.: 737 005 174

8. května Světový den chůze
 Vycházka kolem Chropyně; 

start 17:30 u spořitelny; info: 
Jaroslava Pospíšilová, tel.: 737 
937 978

Připravujeme Pohádkový pochod Za králem 
Ječmínkem

 registrace 17:00 až 17:30 u zám-
ku; termín bude upřesněn

Podrobnější informace hledejte ve vývěsní 
skříňce KČT u prodejny Albert. 

Příjemný pobyt v jarní přírodě Vám přeje
Jar. Pospíšilová

Klub 
českých turistů

Den boxera
Kynologický klub Technoplast 

Chropyně odstartoval do letošní-
ho roku již tradiční akcí - Dnem 
boxera. Akce se konala týden 
po „jarním úklidu“, při kterém ov-
šem počasí rozhodně jarní nebylo.

Výcviku se zúčastnilo 13 psů 
(4 z Chropyně), z toho 8 boxerů. 
Kvalitní figurantský výkon předvedl 
Jiří Beneš z Kroměříže, o občerstvení 
se postarali členové klubu. 

Pěkného počasí využili 
i rodinní příslušníci a přátelé 
k návštěvě cvičiště, jistým 
zpestřením bylo nalezení cizí-
ho psa, o kterého se bleskově 
postarala Správa majetku 
města.

Odpoledne se v klubov-
ně konala schůze Krajské 
kynologické rady, na kte-

ré byl pan Ladislav Šimek 
zvolen předsedou KKR 
na čtyřleté funkční období 
a kde zástupci Kynologického 
klubu Loukov předali do ru-
kou Ing. Blažka pamětní list 
ke 40. výročí založení klubu 
za dlouhodobou spolupráci 
s naším KK. 

E. + V. Blažkovi
reklama
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Sourozenci Koneční bodovali tentokrát ve čtyhrách

O přeborníka města Chropyně v badmintonu dvojic

Další republika nejmladšího žactva stolní-
ho tenisu se uskutečnila v Hostinném. Oddíl 
TJ Chropyně zde reprezentoval Radim Konečný, 
který byl jako 3. nasazený hráč tohoto turnaje. 
Z I. stupně, který se hraje skupinově, postoupil 
Ráďa bez problémů do osmifinále, kde překvapi-
vě prohrál s Rudolfem Slezákem z KST Zlín, který 
je o rok mladší a o 25 míst níže na žebříčku než 
Radim. Výsledek byl zklamáním. 

Náladu si ovšem Radim vylepšil ve čtyřhře, 
kterou odehrál s Filipem Vybíralem z TJ Lanš-

kroun. Filip Vybíral je hráč na 11. místě. Kluci 
se dostali mezi nejlepší 4 debly. V semifinále 
je čekal v této sezóně doposud neporažený pár 
Martínko a Bělík z TJ Ostrava KST. Kluci se pa-
rádně sehráli a dokázali tento pár porazit 3:2 
a postoupit do finále. Ve finále je čekala dvojice 
Jakubský – Mokrejš ze Sokola Hradec Králové. 
Zápas se dostal do pátého setu, kde kluci pro-
hrávali už 6:2, ale pak se vzchopili a rozhodující 
set vyhráli. První zlatá medaile v hlavní soutěži 
ve čtyřhře na republikovém turnaji byla doma.

Lukáš Konečný, který hraje republiku staršího 
žactva, měl namířeno do Jaroměře. Lukáš byl 
nasazený jako hráč na 14. místě, dostal se tak 
do II. stupně, který je skupinový. 

Lukáš v prvním zápase proti Dufkovi ze Zlína 
prohrál první dva sety a výsledek byl celkem 
tragický 0:2. Pak se ale dokázal vzchopit a vy-
hrál 3:2. Další zápas hrál Lukáš se Strejcem z TJ Kla-
 dno a opět vyhrál 3:2. Tímto zápasem si zajistil 
postup ze skupiny. V posledním zápase o postup 
z 1. nebo 2. místa ho čekal Kutil z ČKD Blansko, 
který byl jako nasazená čtverka. Lukáš s tímto 
soupeřem doposud vždycky těsně prohrál. His-
torie se opakovala i tentokrát a Lukáš postoupil 
do osmifinále ze druhého místa.

Los mu přidělil Mikolášíka z SKST Baník 
Havířov. Lukáš prohrál 3:1, ale dva sety velmi 
těsně o pouhé dva míčky. Nutno podotknout, 
že Lukášovi nepřál los. Celý turnaj totiž vyhrál 
Libor Kutil, kterého měl ve skupině, a na druhém 
místě skončil právě zmiňovaný Mikolášík. 

Podobně jako Radim si i Lukáš spravil chutě 
ve čtyřhře. S Michalem Moravcem z KST Darko-
vice porazili ve čtvrtfinále Mikolášíka s Goreckým 
a v semifinále pak Kutila s Vašíčkem. Ve finále 
prohráli 3:1 s dvojicí Bělohlávek (Choceň) – 
Hobl (Františkovy Lázně) a obsadili 2. místo. 

R. Konečný

V letošním roce oddíl badmintonu oslaví 
50 let své existence. Neformální součástí 
těchto oslav bylo uspořádání 1. ročníku 
turnaje amatérských hráčů ve čtyřhrách, 
s názvem „O přeborníka města Chropyně 
v badmintonu dvojic“. 

Na sobotu 16. února 2013 jsme pozvali 
amatérské hráče z našeho města i blízkého 
okolí do tělocvičny v Chropyni. Zájem 
nás samotné překvapil. Sešlo se 23 párů. 
Hrálo se ve skupinách tak, aby si každý 
dle své výkonnosti našel své soupeře 
a odehrál co nejvíce zápasů. Všichni hráči 
si tak zahráli minimálně 7 zápasů. První 
polovina zápasů rozřazovala dvojice do vý-
konnostních skupin. Ve druhé polovině 
probíhaly boje v rámci jednotlivých vý-
konnostních skupin. Některé zápasy byly 
divácky velmi zajímavé a zvláště v závěru 

herně vyrovnané. Věcné ceny byly i pro 
vítěze jednotlivých výkonnostních skupin, 
takže vždy byl důvod hrát na vítězství. 
Nikdo z hráčů se nezranil. Celý turnaj 
proběhl v přátelsky soutěživé atmosféře, 
za což platí dík všem zúčastněným.

A kdo se stal prvním amatérským 
přeborníkem Chropyně? K radosti pořa-
datelů se na prvním místě umístnili hráči 
z Chropyně, konkrétně dvojice Kunčar-
-Brožík. Gratulujeme. Na druhém místě 
se umístnil smíšený pár Mišurec-Žalčíková 

z Morkovic a třetí skončil pár Fridrich-
-Soják z Tovačova.

Všem zúčastněným se turnaj líbil a máme 
příslib, že přijedou prověřit své síly i na dal-
ší amatérské turnaje. Budeme se těšit 
na ně i na nové amatérské hráče.

Děkujeme sponzorům, konkrétně firmě 
WSCnet – sponzor oddílu, firmě V-OKNO, 
Hanácká kyselka, Lubomír Fiala a Tech-
nosoft. Zvláštní poděkování patří městu 
Chropyně za podporu našeho oddílu.

BK Chropyně
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Krajské kolo sportovní gymnastiky
V úterý 19. března brzy ráno 

vyrazilo pět děvčat naší školy 
na krajské kolo soutěže ve spor-
tovní gymnastice do Kunovic. 
Cesta tam byla dlouhá a ještě 
náročnější byla cesta zpáteční, 
okořeněná patero přesedáním, 
která však nemohla pokazit 
radost Ondřejce Spáčilové, 
Zuzaně Žatecké, Adéle Kouto-
vé, Markétě Horákové a Erice 
Mlčochové. Děvčata (první čtyři 
jmenovaná) si přivezla prvenství 
a zlatou medaili v kategorii 
mladší žákyně – soutěž družstev.

Soutěž jednotlivkyň této 
kategorie vyhrála Markétka – 
obsadila 1. místo a sekundovala 

jí Adélka na 2. místě. Ondřejce 
uteklo třetí místo o pět setin. 
Erika startovala v kategorii starší 
žákyně pouze jako jednotlivec 
a vybojovala 1. místo. Úspěch 
děvčat naší školy je zúroče-
ním práce oddílu chropyňské 
sportovní gymnastiky, který 
je veden trenérkami Markétou 
Zavadilovou, Reginou Horá-
kovou a Petrou Poláškovou. 
Spolupráce mezi nimi a školou 
je výborná.

Děkujeme naš im děvča-
tům za vynikající reprezentaci 
a přejeme jim řadu dalších spor-
tovních úspěchů.

Mgr. Marie Molčíková

culíková), nevyvarovala se několika pádů a chyb, 
ale přesto si vybojovala pohár za první místo. Druhý 
den probíhalo v Třebíči testování závodníků do re-
prezentačního výběru. Zúčastnilo se ho osm 
chropyňských závodnic. Děvčata ukázala skvělou 
silovou a technickou připravenost a v tabulce 
bodového hodnocení testů se všechna umístila 
v první polovině. Nejmladší účastnice testování 
Denisa Peričová skončila na skvělém třetím místě.

Memoriál Miloše Bortela
se stal dalším gymnastickým kláním ze sou-

boru Moravského poháru a konal se 24. března 

Velikonoční závod
Prvním závodem ve sportovní gymnastice 

roku 2013, kterého se oddíl SG TJ Chropyně 
zúčastnil, byl Velikonoční závod v Hulíně. Ko-
nal se v neděli 17. března a Veronika Opelíková 
v kategorii 2006 vybojovala svými povedenými 
sestavami na kladině a prostných ve velké 
konkurenci skvělé třetí místo.

Pohárový závod v teamgym
Dvě chropyňská družstva se zúčastnila tradič-

ního teamgymového závodu v Třebíči. Tentokrát 
však děvčata, která ještě loni soutěžila v nejmladší 
kategorii, nastoupila do závodu s novou po-
diovou skladbou a poprvé v kategorii Junior II. 
S velkou konkurencí se poprala skvěle, všechny 
tři disciplíny zacvičila bez velkých chyb a skončila 
na cenném čtvrtém místě. (Sestava: Katka Ně-
mečková, Adéla Koutová, Ondřejka Spáčilová, 
Runa Koblihová, Zuzana Žatecká, Dominika 
Křižanová, Markéta Horáková, Andrea Rusinová, 
Nela Macečková, Denisa Peričová). Děvčata 
z družstva Junior III cvičila pouze v sedmičlenné 
sestavě (Michaela Zavadilová, Andrea Ondruško-
vá, Kateřina Maradová, Magdaléna Zavadilová, 
Tereza Václavíčková, Erika Mlčochová a Adéla Va-

ve Valašském Meziříčí. Tento závod byl vypsán 
jako trojboj, tudíž se závodilo na kladině, 
na koberci a na přeskoku.  Z našeho oddílu se zú-
častnilo 6 děvčat, a to v kategorii 2 (ročník 
2005-2006) a v kategorii 4 (ročník 2002-2001). 
V mladší kategorii se nejlépe umístila Verunka 
Opelíková, která v konkurenci 25 závodnic zís-
kala skvělou stříbrnou příčku. Vaneska Klásková 
se umístila na hezkém 9. místě, Maruška Medu-
nová a Lenička Kusáková obsadily 19. a 22. místo. 
Ve starší kategorii si i přes pád z kladiny vybojovala 
Andrejka Rusinová krásnou bronzovou příčku 
a Dominika Křižanová 7. pozici. M. Zavadilová

Gymnastická 
sezóna pokračuje
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Mladší žačky si během zimních měsíců vy-
bojovaly postup do celorepublikového finále 
Zimních halových přeborů. Tento turnaj se 
konal 17. března 2013 v Nezvěsticích u Plz-
ně. Průchod turnajem byl pro nás nečekaně 
téměř bezproblémový, porážely jsme soupeře 
o dva a více branek: Chropyně – Tymákov 6:4, 
Chropyně – Krčín 8:4, Chropyně – Kyšice 7:4, 
Chropyně – Březno 9:3 a Chropyně – Ostopo-
vice 8:2. Oříškem se pro nás stalo až poslední 
utkání s děvčaty z Mostu, která nás převyšovala 
hlavně po tělesné stránce. I přesto se jich 
naše děvčata nezalekla a bojovala statečně 
až do konce utkání. Po menších chybách nám 
však Most utekl o tři branky a tento rozdíl 
se nám již nepovedl snížit. Výsledek posledního 
utkání byl tedy 9:12 pro Most. Naše děvčata 
předvedla v turnaji pěknou kolektivní a systé-
movou hru, za kterou by se nemuseli stydět ani 
starší hráči. Toto krásné umístění nás dále mo-
tivovalo k dalšímu tréninku, abychom v červnu 
na Mistrovství České republiky minimálně ob-
hájily druhé místo nebo i zkusily zabojovat o kov 
nejcennější. Touto cestou bychom chtěly také 
poděkovat lidem a firmám, kteří nás finančně 
podpořili, abychom se mohly tohoto Mistrovství 
zúčastnit: panu Milanu Bajgarovi st., panu Jose-
fu Horákovi, panu Mgr. Igoru Štěpánkovi, panu 
Jiřímu Blažkovi – UNICENTRUM plus a dalším.

Starší žačky si také zajistily postup na zimní 
vrcholovou soutěž ve své kategorii. Celore-

Národní házenkářky vezou stříbro a bronz 
z halového mistrovství republiky

publikové finále se konalo 23. března 2013 
v Mostě. Umístily se na bronzové příčce. Před 
nimi byla pouze družstva Krčína a Plzně – 
Újezdu. Tato soutěž byla relativně vyrovnaná 
a o umístění rozhodoval každý získaný bod. 
S vítězem turnaje děvčata remizovala 8:8 
a potom přišlo utkání s nevýrazným týmem 
– s Plzní Újezdem, který děvčata podcenila, 
a ve druhém poločase již nestačila dohnat ná-
skok soupeře. Tímto si starší žačky zavřely cestu 

ke zlaté příčce. Další utkání již bez problémů 
vyhrála a v konečném součtu bodů obsadila 
třetí místo. Děvčata podala dobrý výkon, 
který mohl být ještě mnohem lepší. Je to pro 
nás motivace i poučení, že za chyby se draze 
platí. I přesto považujeme toto medailové 
umístění za pěkný výsledek, protože je to další 
úspěch chropyňské házené na celostátní úrovni 
v žákovských kategoriích. 

H. a P. Jurtíkovy

Hokejisté Barexu ukončili sezónu na šestém místě

„Oproti loňskému ročníku se li-
ga vyrovnala a přibyla další dvě 
mužstva. Kromě těchto nováčků, 
kteří se se soutěží seznamovali, 
byla ostatní mužstva hodně vy-
rovnaná, o čemž svědčí tabulka 
po základní části, kdy mezi muž-
stvy byly minimální bodové rozdí-
ly,“ dodává vedoucí týmu. 

Barex skončil po základní části 
na sedmém místě a ve čtvrtfinále 
ho čekal Plačkov. „Soupeř před 
sezónou hodně posílil. Jeho 
mužstvo je poskládáno z býva-
lých hokejistů a těžko se proti 
nim hraje. Zejména přesilovky 
hráli velice dobře. Soupeř nás 
porazil 6:2 a sen o prvním titulu 
se rozplynul,“ uzavírá hodnocení 
čtvrtfinálového duelu vedoucí 
týmu Barexu.

Prohra ve čtvrtfinále bolela, 
ale Barex měl před sebou zápas 
o umístění. Barex měl nastoupit 

proti Buldokům z Otrokovic, ale 
ti díky marodce k utkání nepři-
jeli a chropyňští hokejisté vyhráli 
bez boje kontumačně 5:0. Tímto 
vítězstvím čekalo na Barex po-
slední utkání sezóny o konečné 
páté místo. 

Soupeřem bylo mužstvo Reds. 
Barex začal zápas velice dobře 
a za mohutné podpory fanoušků 
brzy vedl 1:0. Soupeř v zápase 
vždy tahal za kratší konec, ale 
vždy dokázal na vedení Barexu 
odpovědět. V polovině zápasu 
si Barex dokázal vytvořit dvou-
brankový náskok, ale ani ten 
neudržel. Reds po dvou chybách 
gólmana Barexu zápas vyrov-
nali a po třetí třetině byl stav 
nerozhodný 4:4. Na řadu přišly 
samostatné nájezdy, ale v nich se 
chropyňským hokejistům vůbec 
nevedlo. Barex nedokázal ani 
jednou dostat puk za brankářova 

Střídačka Barexu při čtvrtfinálovém utkání

Sezóna 2012-2013 je pro chropyňské hokejisty již minulostí. 
Ve své třetí sezóně v rámci Kroměřížské hokejové ligy obsadili 
šesté místo a oproti loňskému roku si o jednu příčku pohoršili. 
Hráči ale z výsledku nesmutní a celou sezónu hodnotí velice 
pozitivně. 

záda, naopak dvakrát inkasoval 
a na páté místo nedosáhl. 

„Po zápase jsme byli hodně 
zklamaní. Celý zápas jsme vedli, 
byli jsme lepším týmem, ale dvě 
lehké střely propadly za záda 
našeho gólmana a soupeř dokázal 
jednoduše stav zápasu vyrovnat. 

Na nájezdy jsme vyhořeli a na pá-
té místo jsme nedosáhli. Ale se-
zóna se nám celkově povedla, 
dokázali jsme odehrát dobrá 
utkání a těší nás zájem fanoušků, 
kterým děkujeme za podporu,“ 
dodává kapitán týmu Libor Halás.    

Autor: www.barex.cz
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Vítání nových občánků 
našeho města

Damián Piska

David Petrák

Petr Valenta

Sabina Grmelová

Petr Pochylý

Milan Kosmák

Adéla Muchová

nar. 28.12.2012

Dagmar Zapletalová nar. 20.12.2012

nar. 04.01.2013

nar. 07.01.2013

nar. 01.02.2013

 nar. 14.01.2013

nar. 14.02.2013

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  23. března 2013 

přivítány tyto děti:

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci únoru:
- průměrná ranní teplota byla -0,2 °C,
- průměrná denní teplota byla +4,0 °C,
- nejteplejším dnem byl 7. březen s maximální průměrnou teplotou 

+10,6 °C,
- nejchladnější byl 24. březen s minimální průměrnou teplotou -4,4 °C,
- celkové množství srážek bylo 33,4 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Přípravka FK Chropyně 
úspěšná v Nezamyslicích

V sobotu 23. března ukončila fotbalová přípravka FK Chropyně 
halovou sezónu na turnaji v Nezamyslicích. Bylo to vůbec poprvé, 
kdy jsme navštívili tuto krásnou víceúčelovou halu. Soutěž pro osm 
týmů byla určena převážně pro mladší ročníky a hrálo se systémem 
každý s každým.

První zápas patřil do kategorie 
těžkých. Soupeřem byl tým Haná 
Prostějov, který patřil mezi žhavé 
medailové kandidáty. Po branká-
řově hrubce jsme se ujali vede-
ní, které jsme se štěstím udrželi 
do konce závěrečného hvizdu. Lví 
podíl na těsném vítězství má náš 
brankař, který musel několikrát 
tváří v tvář řešit ošemetné situace. 
Nebylo pak divu, že na šatně z úst 
trenérů Petra Dočkala a Václava 
Krče bylo slyšet více káravých slov 
než pochvalných. Druhý zápas 
se odehrál ve stejné režii. Ten-
tokrát jsme vyhráli nad Šumper-
kem 2:0, ale i přes toto vítězství 
nebyli trenéři se hrou spokojeni. 
S Konicemi jsme se rozešli bez 
branek zejména proto, že obě 
mužstva vsadila na defenzivní hru. 
Bodovou ztrátu našich borců a 
borkyně, v týmu máme Anetku, 
uvítali šumperští chlapci, kteří po 
tomto utkání zaostávali za naším 
týmem pouze o bod. Pořádající 
Čechovice jsme zdolali 3:1, Če-
chovice B 8:0 a úsměv na tvářích 
trenérů svědčil o spokojenosti s 
výkonem. Avšak pokud chceme 
být první, nesmíme zaváhat, pro-
tože šumperští hoši nám šlapou 
neustále na paty. Tým Němčic na 
nás vyrukoval s obrannou hrou, 

což je jev, který nám dvakrát 
nesvědčí. Neustále dobýváme dr-
tivým tlakem němčickou branku, 
ale kýžený gól nepřichází. Až v sa-
mém závěru utkání rozesmutníme 
soupeře, ale nejvíce šumperskou 
výpravu, která neúnavně němčic-
ké kluky povzbuzovala. Svou suve-
renitu potvrdili chlapci s Anetkou 
v posledním utkání proti Vyškovu 
a po výhře 3:0 mohli oslavovat zisk 
zlaté medaile.

Závěrečným hvizdem pro nás 
turnaj ještě neskončil. Ve hře je ně-
kolik individuálních cen. Vašek 
Krč v penaltovém rozstřelu pře-
nechává trofej nejlepšího střelce 
šumperskému fotbalistovi, oba na-
stříleli osm branek. Smutek na tváři 
vzápětí vystřídá úsměv při převzetí 
ceny pro nejužitečnějšího hráče 
týmu a za zvuku skladby We Are 
The Champions spolu s ostatními 
přebírá zlaté medaile a pohár pro 
vítěze. Náš brankař Kamil Zalabák 
v celém turnaji kapituloval pouze 
jednou a právem si odvezl domů 
trofej pro nejlepšího golmana 
turnaje.

Další zlatá medaile je potvrze-
ním obětavé práce obou trenérů 
a nejlepší pozvánkou pro mladé 
příznivce fotbalu přijít mezi nás.

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

Dne 12. dubna 2013 by oslavil své 69. narozeniny pan 

Zdeněk Modlitba. 

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

Dne 15. dubna 2013 jsme si připomněli nedožité 
30. narozeniny našeho syna 

Petra Otevřela. 

S láskou a smutkem vzpomínají rodiče a sestra.

Ohlížím se s tím, že uvidím Tvůj stín,
Tvé stopy v písku…

Dne 22. dubna 2013 jsme vzpomenuli nedožité 
77. narozeniny našeho milovaného pana 

Adolfa Kalabuse.
 

Za tichou vzpomínku všem, kdo jej znali, děkuje 

Dne 30. dubna 2013 vzpomeneme 4. smutné 
výročí úmrtí naší maminky, manželky, babičky 
a prababičky paní 

Marušky Novotné. 

Stále vzpomíná manžel, děti s rodinami a Patrmanovi.

Když nic Ti nemůžeme dát, jen svíci rozsvítit,
kytičku položit a vzpomínat.

Dne 5. května 2013 vzpomeneme 8. výročí úmrtí 
mého manžela, našeho tatínka a dědečka pana 

Františka Sedláčka. 

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

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

Dne 14. dubna 2013 jsme vzpomenuli 8. smutné 
výročí úmrtí nášeho milovaného manžela, tatínka, 
dědečka a kamaráda pana 

Martina Locha. 

Ruku Ti už nemůžeme dát, 
abychom Ti k narozeninám mohli blahopřát.

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát a tiše vzpomínat.

Dne 8. dubna 2013 jsme vzpomenuli nedožité 
84. narozeniny naší maminky, babičky a prababičky paní 

Věry Mrázové. 

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

Děkujeme všem za projevy soustrasti, květinové 
dary a doprovod na poslední cestě života paní 

Věry Mrázové, 

se kterou jsme se naposledy rozloučili 13. břez-

S láskou vzpomínají rodina a kamárádi.

Vzpomíná syn Jan s rodinou a dcery Věra a Hana s rodinami. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi.

na 2013. Syn Jan s rodinou a dcery Věra a Hana s rodinami.

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 11. dubna (číslo vychází 26. dubna 2013).  
Uzávěrka příštího čísla: 2. května 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
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Společenská kronika 
V měsíci březnu se do našeho města přistěhovalo 7 osob, v rámci obce 

se přestěhovalo 11 občanů a odhlásili se 4 občané. Narodily se 3 děti  
a zemřeli 4 občané.

Čas – ten pořád někam spěchá mílovými kroky.
Nikoho z nás nevynechá, když přičítá roky.

Dne 3. května 2013 oslaví krásné životní jubileum 
80 let naše maminka, babička a prababička paní 

Marie Kučerová. 

Spoustu zdraví, dobré pohody a nálady, mnoho 
úsměvů a dalších let, hodně inspirace ke spokojenému a radostnému životu 
Ti, milá maminko, z celého srdce přejí děti s rodinami.

manželka Františka s rodinou.

Archiv Zpravodaje města Chropyně najdete na www.muchropyne.cz
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně Odpoledne s Justem 
7.5. Beseda o bylinkách, prezentace produktů firmy Just 
 a Nahrin s možností vyzkoušet a ochutnat. Vstup 
 zdarma.
 Kde: MKS Chropyně, 16:00

Hulín Vlasta Redl s kapelou 
8.5. Večer státního svátku bude v Hulíně patřit této hu-
 dební legendě. Vstupné 170/180 Kč v předprodeji, 
 na místě 190 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Hulín Motoristicko-dovednostně-recesistické 
4.5. závody Babetta B1  
 Nevšední soutěž populárních mopedů Babetta. 
 Kde: Hulín, 9:00 

Hulín VSTUPTE! 
21.5. Komedie Neila Simona. Hrají: Petr Nárožný, Ladislav 
 Mrkvička, Jan Čenský, Libuše Švormová. Předprodej vstu-
 penek v Kulturním klubu Hulín, cena 250/230 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Kojetín Rychlé šípy z Oltecu aneb Opereta třetího 
17.5. věku  
 Ořechovské divadlo uvádí hudební komedii Vlastimila 
 Pešky „Kam se na nás hrabali Cajzli?!“ Volně přeloženo: 
 „Co v té době znamenali Pražáci?!“ Půvabné, místy i drsné 
 slovní hříčky brněnského slangu a především pevná víra 
 v to, že slavné Rychlé šípy pocházejí z brněnského Oltecu 
 a ne z Prahy, dokreslují veseloherní linku Peškovy kome-
 die, která si nenásilnou formou „utahuje“ ze zmíněného 
 brněnského patriotismu.  
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:30

Kroměříž Jarmark sociálních služeb 
23.5. Sociální služby města Kroměříže a Uherského Hradiště 
 Vás srdečně zvou na Jarmark sociálních služeb s pře-
 hlídkou zájmové činnosti.
 Kde: Velké náměstí v Kroměříži, 8:00 – 17:00

Kroměříž Fenomén Šmok - Pražský komorní balet 
30.4. Slavnostní večer představí vrcholná díla jednoho 
 z nejvýznamnějších českých choreografů a zakladatele 
 Pražského komorního baletu – profesora Pavla Šmoka 
 při příležitosti jeho životního jubilea.
 Kde: Dům kultury – divadelní sál, 19:00

Kroměříž Štěně nebo špenát? 
5.5. Narodilo se štěňátko, ale není jako ostatní psi – je ze-
 lené. A přesto, že umí štěkat, kousat, běhat i vrtět 
 ocáskem, nemůže najít kamaráda… Nikdo nestojí o ze-
 leného psa! Ale on pes opravdu je, a tak se nebojí vydat 
 se sám do světa. Po několika setkáních s falešnými ka-
 marády, kteří ho jen využijí, potká nakonec toho pra-
 vého – námořníka Jeffa a s ním se vydá...
  Kde: Dům kultury – divadelní sál, 19:00 
    
Kroměříž Pavel Šporcl a Gipsy Way 
10.5. Strhující rytmus plný vášně – takový lze očekávat zážitek 
 z koncertu houslového virtuosa PAVLA ŠPORCLA a slo-
 vensko–maďarské cimbálové kapely z Bratislavy GIPSY WAY. 
 Kde: Dům kultury – divadelní sál, 19:00

Kroměříž S brokovnicou na manžela 
15.5. Štefan Kršňák: S BROKOVNICOU NA MANŽELA 
 - Divadlo ARENA Bratislava. Situační komedie 
 ze 70. let zobrazuje obraz muže a ženy v manželství 
 v obráceném pořadí - muž vaří a štupuje ponožky, 
 zatímco jeho žena "nosí kalhoty". Hrají: Zuzana Kro-
 nerová, Miroslav Noga, Petra Vajdová, Juraj Kemka,
  Ĺubomír Bukový.
 Kde: Dům kultury – divadelní sál, 18:00 - 20:00

Kroměříž Hradišťan a Filharmonie Bohuslava Martinů 
24.5. Zlín  
 Přesně před rokem zahájila koncertem Porta Pere gri-
 norum ve Vatikánu zlínská Filharmonie Bohuslava 
 Martinů společně s Jiřím Pavlicou a souborem Hradišťan 
 jubilejní rok sv. Cyrila a Metoděje. Filharmonie Bohusla-
 va Martinů a Hradišťan jsou tělesa, která neodmyslitelně 
 patří ke kraji jihovýchodní Moravy, kam přišli a kde pů-
 sobili svatí bratři. 
 Kde: Dům kultury – divadelní sál, 18:30

Holešov Koncert Big Band Holešov 
5.5. Koncert k výročí úmrtí PhMr. Otty Šalera. Sólisté: Lenka 
 Kadeřábková, Mirka Netopilová, Petra Kuciánová, Zde-
 něk Flora, Pepa Vaverka, Rosťa Šaler, Ota Šaler.
  Kde: Kino Svět Holešov, 18:00

Přerov „THE BACKWARDS-Beatles revival“, koncert 
7.5. oblíbené skupiny
 Košická kapela, vítěz světového Beatlefestu v NY, se před-
 staví v novém programu, kde kromě hitů z raného období 
 „Beatlemánie“ zazní i skladby pozdního období - Hey 
 Jude, „Abbey Road“-Let It Be, Something a další.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30 

Přerov POHÁDKY O MAŠINKÁCH 
7.5. Divadlo TRAMTARIE Olomouc. Že mašinky nemají oči 
 nebo pusu? Že nemají duši? Jistě, že mají, stačí jenom na-
 pnout uši a pořádně se dívat…Na scéně se pro děti otevírá 
 kouzelný svět malých i velkých nádraží, výpravčích a ma-
 šinfírů a mašinek tak pestrých, jak se jen na pohádku 
 sluší a patří. Cena 40,- Kč. /Náhrada za původně nabí-
 zenou pohádku O Héraklovi, únor 2013/ 
 Kde: Městský dům Přerov, 8:45, 10:00 

Přerov HVĚZDA, strhující one woman show Evy 
15.5. Holubové   
 Napsal: Patrik Hartl Hrají: Eva Holubová Příběh hvězdy 
 ze zákulisí současného českého showbyznysu. Osobní pro-
 blémy fiktivní herečky, která po 35-ti letech u oblastního 
 divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Komedie 
 je záznamem myšlenek nejúspěšnější české seriálové he-
 rečky během nejdivočejšího týdne jejího života. Ze zázna-
 mu rovněž uslyšíme: Jiřího Bartošku, Marka Ebena, Jaro-
 slava Satoranského, Sagvana Toffiho a další.  
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30 

Přerov Věra ŠPINAROVÁ se skupinou Adam Pavlík 
22.5. Band, koncert  
 „Paní Věra“, bezkonkurenční zpěvačka s nenapodobitel-
 ným hlasem, navíc ve známém Přerově a na prknech MD. 
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30


