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Již patnáctý ples města Chropyně 
se uskutečnil v sobotu 11. ledna 2014 
v prostorách slavnostně vyzdobeného 
Městského kulturního střediska. V hlavním 
sále hrála k tanci a poslechu taneční sku-
pina Classic a ve vedlejším sále vyhrávala 
cimbálová muzika Dubina. Moderování 
plesu bylo svěřeno zkušenému moderáto-
rovi Rádia Kroměříž Miroslavu Karáskovi. 

Po úvodním předtančení Taneční školy 
manželů Šrámkových z Přerova, kteří nám 
předvedli ukázky latinsko-amerických 
a standardních tanců, následovalo úvodní 
slovo paní starostky Ing. Věry Sigmundové, 
která všechny účastníky plesu přivítala 
a popřála jim hezký a příjemně strávený 
večer. Poté se již ples rozjel na plné ob-
rátky a parket se zcela zaplnil tancechti-

Ples města Chropyně se opět vydařil

vystoupení, velký aplaus. Během celého 
večera byl v neustálé permanenci také 
karikaturista časopisu Trnky-brnky Martin 
Hron, který kreslil na přání portréty jed-
notlivých účastníků plesu. O občerstvení, 
jak v podobě alko i nealko nápojů, tak 
i pestrého jídelníčku, se starala firma Glo-
bál Pavla Ocknechta.

Chtěl bych i touto cestou poděkovat 
všem pořadatelům za přípravu a samot-
né zajištění bezproblémového průběhu 
letošního městského plesu. Také velké 
díky patří všem sponzorům za krásné 
a hodnotné ceny do bohaté tomboly 
a v neposlední řadě velké poděkování patří 
i Vám, účastníkům plesu, kteří jste na ples 
přišli v hojném počtu a svou přítomností 
přispěli k dobré pohodě a jeho vysoké 
kvalitě.

Na závěr bych Vás všechny chtěl po-
zvat na další, v  pořadí již XVI. ples města 
Chropyně, který se bude konat v sobotu 
17. ledna 2015 v MKS v Chropyni.

Ing. Petr Večeřa

vými tanečníky, kteří vydrželi na parketu 
až do brzkých ranních hodin. 

Šťastnější a spokojenější byli určitě ti, 
kteří si odnášeli domů některou ze 125 hod-
notných cen, které byly součástí letošní 
bohaté tomboly. Hlavní cenu LCD tele-
vizor Toshiba věnovalo město Chropyně. 
A ti, kteří takové štěstí neměli, odcházeli 
domů jistě s dobrou náladou, úsměvem 
na rtech a pocitem hezky stráveného ve-
čera s mnoha přáteli a známými, se kterými 
se na plese potkali. 

Dalším zpestřením městského plesu 
bylo vystoupení žákyň tanečního souboru 
ZUŠ Kroměříž pod odborným vedením 
paní učitelky Karly Koutné a vystoupení 
taneční skupiny UV Show Magnis z Tře-
bíče, které sklidilo, stejně jako ostatní 
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Zásadní změna v poskytování péče 
Pečovatelskou službou města Chropyně

Výstavba 
kompostárny 
začne v nejbližších 
dnech

V loňském roce jsme byli při získávání dotací 
opět úspěšní. Vzhledem k náročnosti procesu 
administrace žádostí dojde k realizaci některých 
takto podpořených akcí až v letošním roce. 
Patří k nim i výstavba kompostárny a nákup 
nového svozového vozidla. 

Svozové vozidlo bude primárně využíváno 
ke svozu posečené trávy a ořezaných větví 
z městských ploch a soukromých pozemků 
našich občanů. Součástí této dotace je i po-
řízení kontejnerů, které budou rozmisťovány 
po městě a budou sloužit ke sběru BRO (bio-
logicky rozložitelných odpadů) tam, kde to bu-
de aktuálně zrovna třeba. 

Kompostárna bude umístěna v areálu tzv. 
lagun u zahrádkářské kolonie u Zámeckého 
rybníka. Zde bude umístěn přístřešek pro 
uskladnění příslušného vybavení (váha, štěpko-
vač, drtič a míchač biomasy, plnič vaků, bub-
nový prosévač a příslušenství k provzdušňování 
biologického odpadu) a zpevněná plocha pro 
samotné kompostování.

Kompostování bude probíhat ve speci-
álních vacích. Díky tomu není třeba obávat 
se tvorby zápachu během kompostování 
a ani nehrozí únik jakýchkoli silážních šťáv. 
Do vaku s rozdrcenou a pomíchanou biomasou 
se vhání vzduch trubicí, aby byl správně nastar-
tován proces kompostování, a proběhla tudíž 
přeměna biologicky rozložitelného odpadu 
na kvalitní kompost. Při procesu kompostová-
ní dojde k zahřátí hmoty na více než 70 stup-
ňů, aby semena plevelů ztratila klíčivost. 
Na závěr projde kompost sítem a nedostatečně 
zkompostované části se vrátí do další várky 
na dokompostování. 

Doba kompostovacího procesu jsou cca 2 mě-
síce. Takto vzniklý kompost bude využíván 
na městských plochách, ale budou ho moci 
využít za zvýhodněnou cenu i občané a zahrád-
káři. Občané našeho města budou moci BRO 
uložit na kompostárnu bezplatně.

Bude záležet na klimatických podmínkách, 
ale byli bychom rádi, kdyby kompostárna 
zahájila provoz k 1. dubnu 2014. Věříme, 
že je to další krok ke zkvalitnění života v našem 
městě, který se povedl vedení města realizovat.

Ing. Věra Sigmundová

Město Chropyně má zájem zkvalitňovat 
sociální péči o občany staršího věku, proto 
dochází k zásadní změně v poskytování péče 
Pečovatelskou službou města Chropyně. 

Od 1. března 2014 dojde k rozšíření 
její časové dostupnosti. Klientům bude 
poskytována potřebná péče v pracovní dny 

od 7:00 do 20:00. O sobotách, nedělích 
a svátcích budou schopni její pracovníci 
po vzájemné dohodě zajistit nutnou péči 
hlavně tam, kde není možnost zajistit ji ji-
ným způsobem, např. rodinnými příslušníky.

Informace ohledně poskytování pe-
čovatelské služby a bydlení v domech 

s pečovatelskou službou je možné získat 
osobně u pracovnic odboru sociálních 
věcí na Městském úřadě v Chropyni, 
telefonicky na číslech 573 500 739, 
573 500 737 a na internetových stránkách 
www.muchropyne.cz.

Bc. Lenka Horáková

Optimální způsob péče o seniora 
– sdílená péče

Za optimální způsob péče o seniora je po-
važován model. tzv. sdílené péče, kdy senior 
zůstává ve svém domácím prostředí a na pečování 
se podílí rodina spolu s formálními institucemi. 
Tak se mu dává možnost setrvat co nejdéle 
v domácím prostředí. Pokud se senior dostane 
do nepříznivé zdravotní a sociální situace 
a funkční postižení narušuje jeho soběstačnost, 
vyžaduje tento stav většinou poskytování dlouho-
dobé péče. Péče laická i odborná se tak prolíná, 
doplňuje a vzájemně podporuje. 

Senioři, kteří chtějí zůstat v domácím prostře-
dí, mohou využívat pečovatelskou službu. Tento 
typ pomoci umožňuje starým lidem zůstávat 
v důvěrně známém prostředí, což velmi pozi-
tivně ovlivňuje jejich fyzické i psychické zdraví. 
Pokud péči o seniora rodina nezvládá nebo zde 
rodina chybí, ale starší člověk nechce být vytržen 
ze svého domácího prostředí, má možnost vyu-
žívat tuto terénní sociální službu. Platí úhradu, 
jejíž maximální výši stanovuje prováděcí vyhláška 
č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

V současné době je Pečovatelskou službou 
města Chropyně převážná většina základních 
úkonů poskytována v částce 90 Kč/hod. Bezplat-
ně je poskytováno základní sociální poradenství. 
Pracovníci pečovatelské služby seniorovi obstarají 
běžné věci, jako je donáška oběda, nákup, úklid, 
praní a žehlení prádla, pomoc při osobní hygieně, 
pomoc při přípravě a podání jídla a pití, dopro-
vodí a odvezou k lékaři ve městě Chropyni atd. 

Doporučuje se, aby se s tímto způsobem péče 
začalo co nejdříve, pokud zdravotní stav seniora 
vyžaduje pomoc druhou osobou. Důležité je, 
že si na pomoc pečovatelů zvykne a poté ji dobře 
snáší. Často se bohužel stává, že je pečovatelská 
služba kontaktována až v krizové situaci. Tím 
se dostává senior a mnohdy i rodinní příslušníci 
zbytečně do stresu. Službu si může uhradit 
z příspěvku na péči. Čerpat ho ovšem musí sám 
senior, který je „z důvodu nepříznivého zdravot-
ního stavu závislý na pomoci jiné osoby v oblasti 
péče o vlastní osobu a při soběstačnosti“. Teprve 
v případě, kdy je skutečně zcela nesoběstačný 
a rodina ani terénní pracovníci se o něj postarat 
nemohou nebo to nezvládnou, by měla do hry 
vstoupit varianta pobytového zařízení. 

V některých případech může být vhodnější 
a citlivější alternativou domova pro seniory 
přestěhování do domu s pečovatelskou službou, 
kde je však podmínkou aspoň částečná sobě-
stačnost, jelikož se nejedná o pobytové zařízení 
s nepřetržitou péčí. Obyvateli domu s pečova-
telskou službou je pronajímán samostatný byt 
na základě nájemní smlouvy, takže má zacho-
váno soukromí a může si alespoň část životních 
potřeb obstarat sám. V domě tzv. zvláštního 
určení však zároveň působí pečovatelská služba, 
která je seniorovi v jeho bytě poskytována a měl 
by ji, pokud péči potřebuje, pravidelně využívat 
a tím plnit hlavní podmínku nároku na bydlení 
v takovémto bytě. 

Bc. Lenka Horáková
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Poděkování dárcům

Z jednání zastupitelstva města
možné převést částku ve výši 4.639.900 Kč, 
přičemž celkové navýšení příjmů a výdajů 
rozpočtu je 8.740.100 Kč. Vytvořená rezerva 
prozatím není součástí návrhu rozpočtu, 
neboť v době jeho sestavení nebyla známa.

Zastupitelstvo rozpočtové opatření schvá-
lilo. 

Zpráva o plnění volebního programu 
Zastupitelstva města Chropyně

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o prů-
běžném plnění volebního programu, který 
schválilo na volební období 2010–2014 
za období od roku 2010 do konce letošního 
roku. Mimo tuto každoročně předkládanou 
zprávu provádí kontrolu průběžného plnění 
volebního programu také kontrolní výbor 
zastupitelstva.

Obecně závazná vyhláška města Chro-
pyně č. 1/2013, kterou se mění Obec-
ně závazná vyhláška města Chropyně 
č. 3/2012, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Přestože je možné poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů schválit až ve výši 1.000 Kč, byla pro 
rok 2013 schválena sazba ve výši 552 Kč. 
Zastupitelstvo tuto sazbu ponechalo v této 
výši i pro rok 2014. V uvedené vyhlášce 
se mění pouze text článku 4 Sazba poplatku, 
odst. 1. Jde o rozúčtování nákladů z roku 
2012 na poplatníka.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Chropyně včetně 
zprávy o kontrole plnění usnesení zastu-
pitelstva města

Kontrolní výbor se zabýval kontrolou 
plnění usnesení zastupitelstva a rady, přípra-
vou plánu činnosti na rok 2014 a kontrolou 
dohod o zajištění občerstvení uzavřených 
mezi Správou majetku města Chropyně, 
p. o., a zájemci o prodej občerstvení na akcích 
pořádaných městem.

Zastupitelstvo města Chropyně zprávu 
o činnosti vzalo na vědomí.

Mgr. Milan Bajgar

Již 20. veřejné plenární zasedání Zastupi-
telstva města Chropyně v tomto volebním 
období se konalo v pondělí 16. prosince 2013 
v Městském kulturním středisku. Nejdůleži-
tějšími body jednání byly:

Rozpočet města Chropyně na rok 2014
Rozpočet města na rok 2014 byl předlo-

žen jako vyrovnaný, tvořený příjmy ve výši 
56.932.000 Kč, financováním ve výši 
79.000 Kč a výdaji ve výši 57.011.000 Kč. Sou-
částí rozpočtu jsou i příspěvky příspěvkovým 
organizacím, a to Správě majetku města Chro-
pyně, p. o., ve výši 7.800.000 Kč (neinvestiční 
příspěvek) a 400.000 Kč (investiční příspěvek), 
Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, 
p. o., ve výši 3.713.000 Kč, Mateřské škole 
Chropyně, okres Kroměříž, p. o., ve výši 
1.100.000 Kč a Zařízení školního stravová-
ní Chropyně, okres Kroměříž, p. o., ve výši 
900.000 Kč. Rozpočet bude v březnu upraven 
rozpočtovým opatřením podle vývoje, převo-
du prostředků a skutečných údajů za rok 2013. 

Zastupitelstvo města rozpočet schválilo. 

Vydání Územního plánu Chropyně
Územní plán Chropyně byl připravován 

v souladu s rozhodnutím zastupitelstva 
ze dne 19. prosince 2007. Důvodem byla ne-
aktuálnost stávajícího územního plánu, blížící 
se konec jeho platnosti a také přizpůsobení 
koncepce rozvoje města novým podmínkám.

Územní plán jako takový představuje 
základní koncepci rozvoje území obce, ochra-
nu jeho hodnot, jeho plošné a prostorové 
uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci 
veřejné infrastruktury. Územní plán vymezuje 
zastavěné území, plochy a koridory, zejména 
zastavitelné plochy a plochy určené ke změně 
stávající zástavby, plochy pro veřejně pro-
spěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
a stanoví podmínky pro využití těchto ploch.

Zastupitelstvo schválilo vydání nového 
územního plánu. 

Rozpočtové opatření města Chropyně 
č. 5 v roce 2013

Toto rozpočtové opatření zařazuje do roz-
počtu dotace, které město obdrželo od pos-
ledního rozpočtového opatření, investiční 
dotace na regeneraci sídliště a zateplení 
mateřské školy, hasičské zbrojnice a tribuny. 
Oproti původnímu plánu došlo také k někte-
rým úsporám. Do rozpočtové rezervy je tak 

Vážení dárci krve!
Dovolte, abychom Vám sr-

dečně poděkovali za Vaše roz-
hodnutí vstoupit do řad dobro-
volných dárců krve. I na počátku 
21. století je lidská krev nena-
hraditelnou životní tekutinou. 
Chceme vyjádřit, že si Vás dárců 
velmi vážíme, a tímto bychom 
Vám chtěli poděkovat za všechny, 
kterým jste zachránili život. Dě-
kujeme Vám i za ochotu pomoci 

i v situacích naléhavé potřeby, 
kdy jste vyzváni k darování krve. 
Poděkování patří paní Drahomíře 
Pirnosové za 60 odběrů, panu 
Květoslavu Chmelovi za 100 od-
běrů, panu Zdeňku Tylovi za 100 
odběrů, panu Petru Kunčarovi 
za 70 odběrů, panu Věrku Za-
pletalovi za 60 odběrů a panu 
Zdeňku Žákovi za 60 odběrů.
S úctou 

Mgr. Milan Bajgar
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reklama

Místní poplatek za „komunální odpad“ v roce 2014

Předvánoční 
setkání členů 
svazu zdravotně 
postižených

Také v letošním roce jsme se setkali 
v předvánočním čase, abychom zbilancovali 
naši činnost v roce 2012 a trochu se pobavili. 
Nechybělo bohaté občerstvení připravené 
našimi členkami a malý vánoční program 
v podání pí Marie Zmeškalové a pí Jarmily Ka-
janovičové. Samozřejmě nechyběl pan Kuchař 
se svojí harmonikou. 

Zvolené datum 5. prosince mezi nás při-
vedlo také Mikuláše, čerty a anděla, kteří nám 
přinesli dárek v podobě přání pevného zdraví 
a štěstí pro všechny přítomné. Veselá atmosféra 
ovládala celé odpoledne až do podvečerních 
hodin, takže Ti, co přišli, určitě nelitovali. 

Výbor MO SZP Chropyně chce touto 
cestou popřát všem členům i příznivcům 
naší organizace hodně zdraví, štěstí, pohody, 
vzájemné tolerance v nastávajícím roce 2014 

a pozvat všechny zájemce o trénink paměti 
na zahajovací hodinu dne 3. února 2014 
v 15:00 do klubovny MO SZP. 

Dagmar Šípková Novotná

Zastupitelstvo města Chropyně 
schválilo na prosincovém zasedání 
obecně závaznou vyhlášku města 
Chropyně č. 1/2013, kterou se mě-
ní obecně závazná vyhláška města 
Chropyně č. 3/2012 o místním 
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Touto vy-

hláškou byla stanovena sazba po-
platku pro rok 2014, a to ve výši 
552 Kč na poplatníka (stejná výše 
jako v r. 2013).

Finanční odbor Městského 
úřadu v Chropyni upozorňuje 
občany, že 20. února 2014 
je splatný poplatek za první 
pololetí roku 2014. Základní 
sazba za pololetí činí 276 Kč, 

pro poplatníky platící z titulu 
pobytu v Chropyni ve věku od 
70 let 138 Kč. 

Občanům platícím přes SIPO 
bude částka předepsána ke sráž-
ce v měsíci únoru. Ostatním 
bude zaslána poštovní poukázka. 
Tuto lze uhradit na poště, pře-
vodem z účtu nebo v hotovosti 
na pokladně Městského úřadu 

v Chropyni. Neobdržení pou-
kázky není důvodem k nezapla-
cení poplatku.

Obecně závazné vyhlášky jsou 
zveřejněny na www.muchro-
pyne.cz (důležité dokumenty, 
obecně závazné vyhlášky) nebo 
jsou k nahlédnutí na sekretariátě 
MěÚ v Chropyni.

R. Valášková

Oznámení o zápisu do 1. tříd Základní školy Chropyně
Ředitel Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvkové orga-

nizace, oznamuje, že zápis žáků do první třídy pro školní rok 2014/2015 
pro děti z Chropyně, Plešovce a Záříčí se uskuteční v pondělí 10. února 
2014 v budově školy na ulici J. Fučíka 675, od 13.00 do 16.00 hod. 

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. září 2007 do 31. srpna 2008 
a děti, kterým byla školní docházka minulý rok odložena.

Dokumenty, které je nutné k zápisu přinést:
- občanský průkaz zákonného zástupce,
- rodný list dítěte,
- zápisní list, 
- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Zápisní list a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání si budou 
moci rodiče vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout a vy-
tisknout z webových stránek Základní školy Chropyně na adrese 
http://zschro.e-bros.org/.

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní do-
cházky, získá potřebné informace při zápisu ve škole. Žádost o odklad 
se podává písemně do 31. května 2014 a musí být doložena doporu-
čujícím posouzením příslušného školského zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa.

Celý pedagogický sbor se těší 
na nové žáky a Vaši návštěvu.

Mgr. Josef Havela
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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 3. únor 2014.
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.

Vánoční besídka 
pro seniory z DPS Chropyně

Tříkrálová sbírka
V neděli 5. ledna 2014 se v našem městě 

a okolních obcích uskutečnila již 15. tříkrálová 
sbírka. 

V rámci působnosti Charity Chropyně bylo 
vybráno: 
Chropyně – 63.410 Kč
Plešovec – 5.550 Kč
Břest – 30.865 Kč
Kyselovice – 9.856 Kč
Záříčí – 14.355 Kč
Žalkovice – 18.612 Kč

Charita Chropyně děkuje všem dárcům, 
kteří přispěli svým příspěvkem, který je tradičně 
určen především na pomoc nemocným, handi-
capovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.

Děkujeme také všem, kdo se zapojili svou 
pomocí ke zdárnému průběhu této sbírky.

Pavel Rozsypálek

Žáci a učitelé ze SZUŠ D-
MUSIC pobočka Chropyně 
přišli v pátek 6. prosince do ví-
ceúčelového sálu chropyňského 
zámku potěšit naše seniory z DPS 
zpěvem a hraním vánočních písní 
a koled. V programu se představil 
přípravný pěvecký sbor Myšky, 
pěvecký sbor Myši a myšáci 
a orchestr TWO, THREE, FOUR. 

Chtěl bych poděkovat všem 
žákům a učitelům za krásné vy-
stoupení a paní Lence Horákové, 
vedoucí odboru sociálních věcí, 
za pozvání. 

Přejeme mnoho zdraví našim 
seniorům a těšíme se na další 
setkávání v roce 2014.

Bc. Ivo Novotný
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Netradiční léčivá zelenina

Knihovna doporučuje

V minulém čísle Zpravodaje 
vyšel rozhovor s paní Ivanou 
Batůškovou, která se zabývá 
poradenstvím v detoxikační 
medicíně. Rozhovor vyvolal 
poměrně velký zájem našich 
čtenářů, a tak jsme se s paní 
Batůškovou odhodlali k další 
spolupráci. Jsem velice rád, 
že paní Batůšková navrhla, 
že následným tématem by moh-
lo být seznámení čtenářů s ne-
tradičními nebo zapomenutými, 
avšak léčivými, odrůdami zeleni-
ny. V každém díle vás s každou 
zeleninou krátce seznámíme 
a zároveň přineseme inspiraci, 
jak ji v kuchyni využít. 

Dýně Hokkaido 
je potravina, která proká-

zala pozoruhodné výsledky při 
léčbě všech nemocí. Speciálně 
léčí choroby sleziny, slinivky 
a žaludku včetně diabetu. Její vý-
živová hodnota je velmi cenná: 
na 100 mg obsahuje 53 mg váp-
níku, 104 mg fosforu, 7,34 mg 
sodíku, 22,2 mg draslíku, 17 mg 
hořčíku, 1,06 mg železa, 0,38 mg 
křemíku. Dále je v ní obsažen 
provitamin A (karoten) v množ-
ství 17,6 mg/100 mg. Poměr so-
díku a draslíku je u dýně téměř 
ideální: 1:4,38.

Vaří se i se slupkou, nemusí 
se loupat, protože slupka vaře-
ním změkne a také pod slupkou 
je nejvíce vitamínů. Má kulatý 
tvar a nasládlou chuť. Kulatá 
zelenina je z pohledu čínské 

medicíny nejzdravější, je velmi 
harmonická, protože obsahuje 
oba druhy energie – odstředivou 
i dostředivou. POZOR! Není 
vhodná pro klasické zavařování 
na kompot, protože přídavkem 
cukru se ničí její vitamíny a mi-
nerály. Dobře uskladněná dýně 
vydrží až do jara – potřebuje 
chladno a sucho.

Krémová polévka
Na oleji osmahnout nakrá-

jenou cibulku a česnek, osolit, 
přidat mahá koření a bylinky. 
Pak přidat dýni, nakrájenou 
na kostky, podlít vodou a uvařit 
do měkka. Rozmixovat do hlad-
ka a na závěr zjemnit kysanou 
smetanou.

Pečená dýně
Umytou dýni nakrájet na plátky 

nebo kostky. Tyto části polít ma-
rinádou z oleje, soli, drceného čes-
neku a bazalky. Navršit na plech, 
mírně podlít vodou a upéct.

Závin s dýní
Lístkové těsto rozválet, napl-

nit náplní ze strouhané dýně 
a máku.  Nes ladit!  Smotat 
a upéct.

Pyré nebo omáčka
Nakrájenou a podušenou 

dýni se solí rozmixovat, polít 
ghí (přepuštěné máslo). Příloha: 
bramborový knedlík a tempeh. 
Chutná zvláště dětem.

JiRo

Lenka Peremská: Váš rodokmen krok 
za krokem

Zajímá vás, odkud pocházíte a jaké jsou 
kořeny vaší rodiny? Chcete se více dozvědět 
o svých předcích nebo příbuzných, o jejichž 
existenci nemáte ani tušení? Potom je tato 
publikace právě pro vás! Pomůže vám při prv-
ních a nelehkých krůčcích proti proudu času, 
poradí vám, jak pátrat v archivech, na jaká 
úskalí si dávat pozor, a stejně tak vám představí 
i možnosti využití digitalizovaných pramenů 
dostupných pomocí internetu. Kniha obsahuje 
i přiložené CD s genealogickými programy.

Lene Kaaberbol: Chlapec v kufru
Nestává se každý den, aby někdo na ko-

daňském hlavním nádraží vyzvedl z úschovny 
těžký kufr a našel v něm asi tříletého, zdravého 
a krásného chlapečka v bezvědomí. Právě 
to se však přihodilo Nině Borgové, kterou 
pro zavazadlo poslali: neměla se do něj dívat 
a neměla by se ani starat o osud jeho obsahu, 
ale to by nesměla být sama matkou dvou dětí 
a navíc zanícenou dobrovolnicí Červeného 
kříže. Tím spíš, že chlapeček pochází z Litvy. 
Do případu je zdá se zapleteno množství lidí: 
majetní dánští rodiče smrtelně nemocného 

dítěte, dvojice obchodníků s bezpečnostními systémy, všemocná hlava 
místní mafie, Ninina kamarádka Karin... a v sázce se ocitne hned několik 
životů. Dá se však – v dnešním civilizovaném světě – lidský život koupit? 
Prodat? Vyměnit?
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Čertovská školka

Pečení perníčků

Putování k jesličkám Exkurze do ornitologické 
stanice

Na velmi zajímavý poznávací 
výlet se vydaly děti z 1. třídy ma-
teřské školy do Přerova. V rámci 
tématu navštívily ornitologickou 
stanici, kde už na ně čekala u-
směvavá paní průvodkyně. Děti 
se nejprve seznámily s různými typy 
ptačích budek a krmítek. Poté 
se dozvěděly o životě a potřebách 

ptáků v našem okolí. Prošly si vel-
kou galerií vystavených exponátů 
a úplně nakonec se naučily vyrobit 
jednoduché a užitečné krmítko. 
Dětem se exkurze líbila a odnesly 
si spoustu zážitků a užitečných 
informací.

paní učitelky Sochová 
a Dokoupilová Hanulíková

Na další výlet do přerovské 
ornitologické stanice se děti 
1. třídy mateřské školy vypra-
vily v předvánočním čase. Děti 
se hravou, zábavnou formou se-
známily se zvyky a tradicemi ad-
ventního i vánočního období. 
Od usměvavé paní průvodkyně 
se dozvěděly, jak se Vánoce 
slavily v dávných dobách i proč 
je vlastně slavíme. Také si za-

zpívaly plno koled a „ulovily“ 
ryby, za které dostaly ručně 
vyrobené korálkové ozdoby 
na stromeček. 

Děti si „putování“ opravdu 
užily a jejich nadšené štěbetání 
při zpáteční cestě toho bylo 
důkazem.

paní učitelky 
Sochová 

a Dokoupilová Hanulíková

V předvánočním čase se v Mateřské škole v Chropyni konalo čertovské 
vystoupení pro rodiče, které si připravily děti ze 6. třídy pod vedením paní 
učitelky Evy Štulajterové a Bohdanky Horákové. Děti v maskách čertíků 
si pro nás připravily pásmo písniček, tanečků a říkanek s čertovskou té-
matikou. V programu vystoupily také malé flétnistky a na kytaru zahrál 
Milošek Blažek. Na závěr představení nám děti předaly vlastnoručně 
vyrobený dárek. Pochvala a poděkování patří všem účinkujícím dětem 
a učitelkám, které program pro rodiče připravily.         Lucie Vlasatá

Předvánoční pečení perníčků je na základní 
škole krásná tradice a pro děti z prvních tříd 
jistě vždy příjemné zpestření výuky. Proto i děti 
z 1.B vyměnily ve středu 18. prosince počítání 
a čtení za voňavé pečení.

Válelo se, vykrajovalo, peklo, zdobilo. Vůně 

perníčků zaplnila celou školu a přivodila pří-
jemnou vánoční atmosféru. Dětem pomáhala 
pí učitelka M. Rozsypalová, maminky a babičky 
dětí. Perníčky se moc podařily, a to málo, 
co děti nesnědly hned, si odnesly domů.

Velké poděkování patří prarodičům dvojčat 

Řezáčových, kteří jako sponzorský dar nakoupili 
ingredience a vyrobili těsto pro celou třídu.

Poděkování patří všem pí. učitelkám, které 
dohlíží na své prvňáčky při pečení perníčků, 
a také vedení školy za umožnění pořádání této 
voňavé tradice.      Rodiče Dominika z 1.B
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Svatý Mikuláš přijal pozvání na koncert mladých umělců
a sólisty z kytarové třídy pana uč. Miroslava 
Vojkovského. Taneční obor si připravil 20mi-
nutové vystoupení pod názvem Večerníček 
pod vedením Ondřeje Bernkopfa. Výtvarný 
obor nám zajistil technické zázemí v podobě 
chaloupky pro sedm trpaslíku a pořízení foto-
galerie z vystoupení. Více fotografií naleznete 
na www.d-music.cz.

Na závěr svatý Mikuláš hodnotil naše vy-
stoupení za velmi zdařilé a oku a uchu velmi 
rozmanité. Všem účinkujícím rozdal sladkosti, 

popřál požehnané svátky a přijal pozvání 
na příští rok do Chropyně. Koncert nám obo-
hatil také prodejní jarmark s vánoční tématikou 
a keramikou, kterou vyrobily děti ze ZŠ Břest. 

Přejeme všem dětem mnoho hudebních 
zážitků a úspěchu v roce 2014. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
městu Chropyně a Správě majetku města 
za výbornou spolupráci s naší školou v uply-
nulém roce.

Kolektiv pedagogů SZUŠ D-MUSIC

Rok se s rokem sešel a do Chropyně 
opět zavítal svatý Mikuláš. Naše pozvání 
také přijal a přišel se podívat na Mikulášský 
koncert SZUŠ D-MUSIC.  Na programu kon-
certu se podílely všechny obory vyučované 
na naší škole. Hudební obor byl zastoupen 
čertovským flétnovým souborem Rarášek, 
přípravným dechovým orchestrem pod ná-
zvem Hanácké šrumec pod vedením pana 
uč. Iva Novotného, přípravným pěveckým 
sborem Myšky pod vedením Miroslava Uhlíře 

Vánoční hraní pod okny Vánoční besídka 
v mateřské školeŠtědrý den je snad nejkrásnější svátek v roce. Jeho příchod obyvatelům 

našeho města opět připomněli muzikanti, kteří hraním vánočních koled 
pozvali sousedy před dům, kolemjdoucí se na chvilku zastavili, prohodili 
pár slov, došlo i na vzájemná přání a potřesení rukou. Nechybělo ani 
vánoční cukroví, výborný punč a nějaká ta štamprlička na zdraví. Jak 
jsme zjistili, rozrostly se řady muzikantů a také těch, co na jejich, jak 
říkají „Vánoční hraní pod okny“ čekají a rádi se jej účastní. Svoji pouť 
po městě tradičně zakončili na dvoře DPS, aby i zde potěšili, přinesli 
sváteční náladu a vzájemně si popřáli příjemné vánoční svátky. 

Děkujeme za pěkné chvilky a doufáme, že se ve zdraví setkáme opět 
v příštím roce.                                                    vděční posluchači

V předvánočním čase se konala 
v Mateřské škole Chropyně vá-
noční besídka, kde se představily 
děti z 2. třídy s pásmem básniček 
a koled pod vedením paní uči-
telky Ivy Zahnašové a Dany Souč-
kové. Děti byly jako vždy úžasné 

a navodily v přítomných poslu-
chačích krásnou vánoční atmo-
sféru, která byla zakončena po-
sezením s rodiči. Moc děkujeme 
za vedení našich dětí a už se těší-
me na další vystoupení.

Spokojení rodiče
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Chropyňské Myšky oslnily 
Ostravu

Adventní koncerty 
umocnily kouzlo Vánoc

Tradiční Vánoce
Jako každý rok si pro vás žáci a učitelé naší chropyňské pobočky ZUŠ 

Kroměříž připravili vánoční koncert. Tentokrát s názvem Tradiční Vánoce, 
který se uskutečnil 16. prosince 2013 v sále Městského kulturního stře-
diska v Chropyni. V dopoledních hodinách se konal výchovný koncert 
pro děti z mateřské školy a žáky 1. stupně ZŠ, odpoledne koncert pro 
rodiče a veřejnost.

Hudební část zahájila s bouřlivým ohlasem skupina Musical fever. 
Vánoční atmosféru navodilo vystoupení malých zpěváčků, po kterých 
se představili žáci ze tříd všech našich pedagogů v různých komor-
ních seskupeních. Lidový soubor Chropyňáček uzavřel hudební část 
a na pódium pak vyrazili s obdivuhodným nasazením ti nejmenší 
z tanečního oboru. Žáci všech ročníků nám postupně ukázali svůj um, 
krásné kostýmy a půvabné choreografie.

Na závěr spojili své síly všichni účinkující a zpívalo se na jevišti 
i v hledišti. Celým koncertem nás poutavě provedla paní Dana Jedličko-
vá. Každý přispěl tím, co umí nejlépe, ke společnému dílu a za to všem 
děkuje kolektiv pedagogů ZUŠ.                         Marek Bubeníček

Občanské sdružení „Přidej se k nám“, ve spolupráci se SZUŠ D-
MUSIC a MAS Jižní Haná, připravilo pro obyvatele obcí a měst 
Zlínského kraje čtyři adventní koncerty. Krásně vyzdobené prostředí 
kostelů v Roštíně, Břestě, Chropyni a Vlkoši a adventní zpěv a hudba 
umocnily kouzlo přicházejících Vánoc a naladily tak přítomné po-
sluchače na vánoční atmosféru. Na programu koncertů se podílelo 
na 40 účinkujících. 

Děkujeme všem přítomným posluchačům za jejich přízeň a římsko-
katolickým farnostem za poskytnuté prostory. Dále děkujeme všem 
rodičům, kteří se podíleli na organizaci a přípravě všech akcí konaných 
v průběhu roku, a sponzorům a mecenášům, kteří nás v roce 2013 fi-
nančně a materiálně podporovali. Jsou to město Chropyně, MAS Jižní 
Haná, o. p. s., Chropyňská strojírna, a. s., Kamax-Metal, s. r. o., Ermonta, 
s. r. o., obec Břest, SZUŠ D-MUSIC a Kanspo, s. r. o.

Bc. Ivo Novotný

Přípravný pěvecký sbor Myšky při Soukromé základní umělecké škole 
D-MUSIC, pobočka Chropyně se zúčastnil 14. prosince celorepublikové 
pěvecké soutěže Vánoční akordy v Ostravě. Ve velké konkurenci ob-
sadily Myšky zlaté pásmo a staly se absolutním vítězem ve své kategorii. 

Chtěl bych poděkovat všem členům pěveckého sboru za vzornou 
reprezentaci školy, paní uč. Monice Novákové a pí uč. Veronice Uhlířové 
za klavírní a hudební doprovod a panu uč. Miroslavu Uhlířovi za výbor-
nou uměleckou práci s dětmi. Přeji mnoho dalších úspěchů v roce 2014.

Bc. Ivo Novotný
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Magické Vánoce

Mladí hudebníci se předvedli na třídních besídkách

Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 
jsme přijali pozvání do Kromě-
říže na Magické Vánoce. Žáci 
hudebního oboru naší pobočky 
vystupovali v bohatém programu 
těsně před rozsvícením vánočního 
stromu na Velkém náměstí. Pro 
mnohé muzikanty venkovní hra-
ní při nízkých teplotách nebylo 

vůbec jednoduché, ale hřmotný 
aplaus podpořil snažení a vše 
se povedlo tak, jak mělo. Tisíce 
lidí na plném náměstí vytvořily 
výbornou atmosféru a nás hřál 
příjemný pocit, že jsme k této 
atmosféře začínajícího adventu 
mohli svým vystoupením přispět.

Mgr. Jana Milotová

Ve dnech 18., 20. a 21. listopadu 2013 
se v MKS Chropyně v sérii celkem pěti třídních 
besídek představili všichni žáci hudebního obo-
ru ZUŠ Kroměříž, pobočky Chropyně. Nejen 
starší žáci předvedli výborné výkony, ale i ti nej-
menší. Všichni sklízeli velký potlesk a podporu 
od početného publika. Děkujeme všem rodi-
čům za účast a náklonnost a těšíme se na dal-
ší příjemná setkání. Velké poděkování patří 
p. Topičovi za pomoc při organizaci besídek.

Další fotografie z vystoupení najdete na inter-
netových stránkách zuschropyne.rajce.idnes.cz.

Mgr. Lenka Obručová

zpravodaj@muchropyne.cz

www.muchropyne.cz

Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně zasílejte na e-mail:

Důležité upozornění pro dopisovatele a inzerenty

Archiv Zpravodaje najdete na

S flétničkou ve školce
To, že o výuku zobcové flétny 

je stále velký zájem, potvrzuje 
další skupinka nadšených ma-
lých flétnistů v mateřské školce. 
V tomto školním roce se scházíme 
každou středu v odpoledních ho-
dinách. Základy hry na zobcovou 
flétnu jsme zvládli, každou další 
hodinu se učíme nové hudební 
poznatky a dovednosti. Svůj 
um jsme předvedli na hodině 

s maminkami, kde jsme hráli zá-
roveň s našimi kamarády ze Záříčí. 
Už jsme také zvládli první vy-
stoupení na Čertovské besíd-
ce našich mladších kamarádů 
ve třídě samých čertíků.

Po Vánocích nás čeká sezná-
mení s dalšími notovými kamarády 
v notové osnově, které se budeme 
učit v nových písničkách.

Mgr. Jana Milotová
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Vánoční 
deskohraní 
s pionýrem

Kamínkovy Vánoce

se přesvědčil, jestli jsou děti hodné a pořádné. 
Sice se občas mezi dětmi vyskytl nějaký ten ne-
zbeda, ale když slíbil Mikulášovi, že se polepší, 
tak ho čertům nevydal. Mikuláš s andělíčkem 
nakonec dětem rozdal dárky, které jim přinesl, 
a děti jim na oplátku zazpívaly pěkné písničky.

Poslední schůzka v roce 2013 byla v Kamín-
ku vánoční. Na děti čekal nazdobený vánoční 
stromeček a pod ním i nějaké to překvapení 
od Ježíška. Trošku jsme schůzku udělali napínavou. 
Napřed jsme si s dětmi zahráli různé hry a pak nám 
zazvonil zvoneček a hurá na dárky. Děti radostně 
rozbalovaly dárky. Ježíšek jim naložil různé deskové, 
logické, vědomostní i zručnostní hry do klubovny. 
I když se děti pustily hned do jejich hraní, ani 
si je nestačily všechny vyzkoušet. Ale v letošním 
roce si to děti na dalších schůzkách vynahradí.

Tímto bych chtěla poděkovat městu Chro-
pyně a také naší asociaci TOM za dotace, 
které nám pro děti poskytují a ze kterých byly 
tyto hry pro děti zakoupeny. Je dobře, že jsou 
podporovány tyto dětské neziskové organizace, 
protože jak se praví: „Kdo si hraje, nezlobí.“ 
Já bych toto rčení poupravila: „Kdo si hraje 
a sportuje, nezlobí.“ 

Vám všem za celý náš Kamínek moc děkuji.          
Hana Paňáková

V období vánočních prázdnin proběhl 
již druhý ročník turnaje v deskových hrách 
pro děti a jejich dospěláky. Rodiče měli 
možnost prohlédnout si naši klubovnu 
a společně se svými dětmi si zahrát různé 
deskové hry nebo jen přihlížet, jak to dě-
tem jde. Každý účastník si domů odnesl 
malou pozornost. Všichni jsme se dobře 
pobavili a užili si hezké odpoledne.

Marcela Hrdličková

Kamínek se v prosinci účastnil vánoční výsta-
vy na zámku, kde děti vystavovaly své vyrobené 
vánoční ozdůbky – sněhuláčky, ozdobné šišky, 
malé svícny či perníčky. Byly zde k vidění také 
další vánoční výrobky ať už od dětí ze základní 
školy nebo od členek z různých rukodělných 
kroužků. Výstava byla opět velice pěkně při-
pravena a za to patří poděkování pí učitelkám 
ze Základní školy Nová. Duší celé výstavy byla 
opět pí Pospíšilová, která je nesmírně oběta-
vá, a i letos měla připravené velmi zajímavé 
vánoční povídání pro děti. 

Za všechny účastníky této výstavy děkuji 
pí učitelkám a velké poděkování patří také 
pí Pospíšilové a dalším ženám, které na výstavě 
pomáhaly.

Ve čtvrtek 5. prosince turistický oddíl 
Kamínek připravil pro děti z mateřské školky 
Mikulášování. Všechny třídy navštívil Mikuláš 
v doprovodu anděla a také čertů a čertic, aby 
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Vánoční turnaj rodinných 
družstev

Mikulášský turnaj 
ve stolním tenise

Vítězství v Memoriálu Pepy Ivana domácí neobhájili

Již tradičně pořádal 27. prosince oddíl badmintonu vánoční turnaj 
rodinných družstev. Turnaje se letos zúčastnilo 44 hráčů. V kategorii 
rodičů s dětmi se zúčastnilo 8 párů, v kategorii dospělých 12 párů. Hrálo 
se ve skupinách a dle výsledků byly páry zařazeny do dalších skupin, kde 
hrály o konečné pořadí.

Pořadí v kategorii rodičů s dětmi: Grézlovi, Vinklerovi, Jedličkovi.
Pořadí v kategorii dospělých: Schmiedovi, Zavadil – Říhošková, 

Belhárkovi, Malíkovi.                                                         P. Beneš

Dne 6. prosince se na naší ZŠ v Chropyni konal Mikulášský turnaj 
ve stolním tenise. Již tradičně se tohoto utkání zúčastnili téměř všichni žáci 
šestých až devátých tříd. Chlapci i dívky dosahovali výborných výsledků, 
které se zúročily díky usilovnému tréninku v hodinách tělesné výchovy. 
Za první tři místa dostali výherci drobné odměny, zejména sladkosti.

Výsledky byly následující:
6. ročník: dívky – 1. Adriana Nováková, 2. Klára Procházková, 
3. Marcela Sedlářová, chlapci – 1. Radim Konečný, 2. Jakub Křižan, 
3. Adam Trumpeš,
7. ročník: dívky – 1. Lucie Balášová, 2. Jana Omamíková, 3. Adéla 
Maršálková, chlapci – 1. Robert Fridrich, 2. Lukáš Klimecký, 3. Jiří Liška,
8. ročník: dívky – 1. Kateřina Černá, 2. Barbora Florová, 3. Petra Ho-
rová, chlapci – 1. Libor Polišenský, 2. Dominik Kroupa, 3. David Slezák,
9. ročník: dívky – 1. Veronika Krutilová, 2. Nikola Hladná, 3. Kristýna 
Bártová, chlapci – 1. Lukáš Konečný, 2. Jiří Baďura, 3. Martin Štibora.

Všem vítězům srdečně blahopřejeme a těšíme se na další rok.
Aneta Sochorová

N o h e j b a l o v ý  o d d í l 
TJ  Chropyně uspořádal 
29. prosince již 11. ročník 
Memoriálu Pepy Ivana. 
Turnaje se zúčastnilo osm 
družstev, která ve dvou sku-
pinách bojovala o pořadí 
pro playoff. To je zajímavé 
tím, že se hraje na jeden set 
do patnácti bodů a postu-
pují jen vítězové. Semifinále 
se hraje na dva vítězné sety. 

Třetí místo vybojovalo 
družstvo ve složení Petr Krutil, 
Zdeněk Koláček, ml., David 
Kuchařík a Martin Ivan, které 
porazilo družstvo „Sluníček“ 
ve složení Dana Surá, Roman 
Kolařík, Zdeněk Tabarka 
a Karla Vyskočilová poměrem 
2:1 na sety.

Ve finále zvítězilo družstvo 
Haná Kroměříž ve složení Jan 
Látal, Dan Halma a Martin 
Bosák nad loňskými chropyň-
skými vítězi Martinem Men-
šíkem, Markem Novotným 
a Davidem Dobrým 2:1 na sety 
a putovní pohár si tak odvezli.

Nohejbalový oddíl TJ 
Chropyně by tímto chtěl po-
děkovat sponzorům za věcné 
dary, a to firmě Globál p. 
Pavla Ocknechta, Unicent-
rum, s. r. o. p. Jiřího Blažka, p. 
Jiřímu Majtánovi, AUTOVEST 
p. Radku Středovi, firmě Gas-
troma a DG FOOD. V nepo-
slední řadě naše poděkování 
patří i p. Vojtěchu Štolfovi 
s kolektivem za občerstvení 
účastníků turnaje.           NO
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V sobotu 7. prosince 2013 zahájila starší přípravka FK Chropyně halovou 
sezónu na turnaji v Kroměříži. Prvním soupeřem byla Sparta Brno. Vloni jsme 
brněnské chlapce porazili 2:1 a dalo se očekávat, že nám prohru budou chtít 
vrátit. Povedlo se jim to dokonale, rozdrtili nás 7:0. Nestačili jsme v ničem, 
útok nevýrazný, v obraně plno chyb. I další zápasy probíhaly ve stejné režii. 
Postupně jsme prohráli se Slavii Kroměříž A 3:1 a se Šternberkem 5:1. Trochu 
vyrovnanou partii jsme hráli s Valašským Meziříčím a prohráli gólem v poslední 
minutě 1:0. Hodonín nás rozdrtil 4:0 a před posledním utkáním jsme měli 
pouze 1 bod za nerozhodný výsledek 2:2 se Slavii Kroměříž B.

Horní Benešov, loňský vítěz, potřeboval k zisku bronzové medaile nepro-
hrát s Chropyní. Brzy vedl 2:0 a ve výpravě H. Benešova se již slavilo. Řadu 
dalších šancí neproměnili. Z ojedinělého útoku jsme snížili na 2:1 a začaly 
se dít věci. Jako kdyby byli živou vodou naši hráči pokropeni. Zlepšili útočnou 
fázi a pohotovou střelou srovnali na 2:2. Vzápětí jsme se ujali vedení 3:2 
a v táboře Horního Benešova nastalo zděšení. Naopak procitli hráči a rodiče 
z V. Meziříčí. Pokud vyhraje Chropyně, bronz připadne právě jim. Útok 
za útokem se řítil na naši branku, ale náš gólman snad začal čarovat, a když 
se míč dostal za jeho záda, tak orazítkoval tyč. Po závěrečném hvizdu vypukly 
ve výpravě V. Meziříčí oslavné ovace, naopak v táboře Horního Benešova 
nastal smutek. My jsme nakonec byli rádi, že nejsme poslední a že jsme ukázali 
všem, že fotbal hrát umíme. Jestli se však jedná o nějakou herní krizi nebo 
to byl, jak se někdy říká, „ den blbec“, ukáží další turnaje.

Nejbližší turnaj, kde bylo možné pošramocenou reputaci napravit, 
byl 29.12. 2013 v Lipníku nad Bečvou. Turnaj začal dle našich představ. 
V úvodním utkání jsme porazili Želatovice 2:0 a vykročili do soutěže správ-
nou nohou. Zpočátku jsme byli trochu nervózní, ale vstřelenou brankou 
jsme se uklidnili a předváděli po celou dobu turnaje pěkný fotbal. Lipník 
A jsme rozdrtili 6:0, Lipník B 4:0, Soběchleby jsme porazili 5:2. Po čtyřech 
utkáních jsme měli plný počet bodů a čekal nás soupeř nejtěžší Valašské 
Meziříčí. Podle průběžné tabulky bylo zřejmé, že je to boj o zlato. V Kro-

měříži jsme s Valachy prohráli 1:0 a bylo načase prohru oplatit. Utkání bylo 
velmi vyrovnané, zpočátku byli šťastnější chlapci z V. Meziříčí, kteří vsítili 
úvodní branku. Inkasovaná branka nás nerozhodila, dokázali jsme vyrovnat 
a nakonec jsme pomyslné misky vah převážili na naši stranu a vyhráli 2:1. 
Následné utkání s Dolním Újezdem jsme odehráli v tréninkovém tempu 
a vyhráli 3:0. Do posledního utkání jsme nastupovali jako vítězové turnaje 
a Lověšice zdolali 3:1. Turnaj jsme vyhráli s plným počtem bodů s famózním 
skóre 25:4. Úspěšní jsme byli i v individuální soutěži, Matěj Dočkal získal 
cenu nejlepšího hráče.

Získaná medaile je od roku 2012 sedmou zlatou medailí, kterou přípravka 
(starší i mladší) vyhrála na halových turnajích, což je nejlepší pozvánkou pro 
chlapce a dívky, kteří se ještě nerozhodli, jakému sportu či zájmové činnosti 
se chtějí věnovat, aby přišli mezi nás. Více info na tel.: 737288723 nebo 
e-mail: pripravkachropyne@seznam.cz                                                      LZ

Přípravka FK Chropyně 
na halových turnajích
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reklama

Soukromá inzerce
Prodáme
 pěkný slunný byt 3+1 v Chropyni v Moravské 

ulici. Byt je s balkonem ve třetím poschodí 
a je volný k nastěhování. Cena dohodou. 
Zájemci volejte na tel.: 724 405 908.

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

Druhou adventní neděli se v Hulíně konal 
tradiční již VII. ročník Mikulášského závodu 
ve sportovní gymnastice. 

V mladší kategorii 2, vyhrazené pro gym-
nastky ročníku 2006, zastoupila TJ Chropyni 
Veronika Opelíková. Cvičila na kladině a prost-
ných, kde se jí až na drobná zaváhání dařilo, 
a vybojovala tak stříbrnou příčku. 

V kategorii 6, ročník 1999–2000, se již děv-
čata utkala v trojboji (kladina, prostná, 
přeskok). Zde velmi dobře zacvičila Adé-
la Koutová, která předvedla skvělý výkon 
na kladině a závod vyhrála.

D. Opelíková

Gymnastky přivezly 
zlato a stříbro

Kynologický klub Technoplast Chropyně spolu se Záchranářskou brigádou Zlínského kraje 
přeje vše nejlepší do nového roku 2014

Pestrý prosinec kynologů
V posledním měsíci loňského 

roku se kynologové činili:
Výroční členská schůze 8. pro-

since zhodnotila celoroční činnost 
klubu jako velmi úspěšnou (eko-
nomika, chovatelské i výcvikové 
výsledky) a zvolila dvě nové členky 

výboru – Zuzanu Boubelíkovou 
a Kateřinu Řihoškovou (za Radka 
Kroupu a Elišku Blažkovou).

Společenský večírek byl připra-
ven na 27. prosince. S rodinnými 
příslušníky, kamarády a příznivci 
bez čtyřnohých miláčků si všichni 

zavzpomínali, zazpívali, pobavili 
se, ba i zatančili – ve velmi příznivé 
atmosféře.

Před samotným koncem 
roku (29. prosince) se pak 
konala pomalu již „tradiční“, 
v pořadí druhá, společná před-

silvestrovská „Vycházka kolem 
Chropyně“, které se zúčastnilo 
33 dvounohých a o něco méně 
čtyřnohých nadšenců. Více foto 
na http://jecminekchropyne.
rajce.idnes.cz                              

 V. Blažek
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Malá cena Brna

Házenkářská přípravka 
vybojovala druhé místo

Mikulášský dvojboj 
ověnčený zlatem

ková, která si z Kopřivnice od-
vezla zlatou medaili. Pořadatelé 
z Kopřivnice měli pro všechny 

závodnice připravené krásné 
ceny, takže všechny odjížděly 
domů spokojené.                (r.h.)

V sobotu 14. prosince se ve Vít-
kovicích konal 1. ročník Vánoč-
ního turnaje přípravek. Zúčastnilo 
se jej 7 družstev ve dvou katego-
riích – mladší a starší přípravka. 
Týmy byly smíšené, jako je u pří-
pravek zvykem, avšak naše druž-
stvo tvořili pouze kluci. Ode-
hráli 4 zápasy, s bilancí dvou 
výher a dvou proher se umístili 
na 2. místě. Herní nasazení bylo 

vysoké, hoši získali další cenné 
zkušenosti do příštích zápasů, 
které snad brzy upotřebí. 

Chlapce na turnaji vedli páno-
vé Kovařík a Přivřel.

Děkujeme pořadatelům i SM 
oblasti za uspořádání. 

Pořadí týmů starší kategorie: 
1. Sokol Svinov, 2. TJ Chropyně, 
3. SSK Vítkovice. 

I.K.

Na sklonku loňského roku 
se šest gymnastek z TJ Chropyně 
vydalo na závody do Kopřivnice. 
Proběhl tam závod na dvou nářa-
dích – kladině a prostných. 

V nejmladší kategorii „Mimi-
na“ se v konkurenci 31 závod-
nic umístila Alžběta Hošková 
na 9. místě a Julinka Šplíchalová 
na místě 12. V kategorii „Začína-
jící“ se na krásném 3. místě umís-
tila Verunka Opelíková a i přes  

ošklivě vypadající pád na kladině 
nakonec statečná Lenička Kusá-
ková vybojovala krásné 8. místo. 
V kategorii „Mladší žákyně“ 
se na nepopulárním 4. místě 
umístila Amálka Koblihová, 
když jí o pouhého 0,05 bodu 
uteklo třetí místo. Přesto to pro 
ni bylo zatím nejlepší umístění 
v její závodní kariéře. Největšího 
úspěchu dosáhla ve své kategorii 
„Starších žákyň“ Markéta Horá-

V sobotu 23. listopadu se Ve-
ronika Opelíková zúčastnila 
za TJ Chropyně dalšího klání 
ve sportovní gymnastice nazva-
ného Malá cena Brna. V tom-

to závodě Veronika cviči la 
na bradlech (6. příčka) a na kla-
dině, kde získala skvělé 2. místo 
a stříbrnou medaili.

D. Opelíková
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Městské kulturní středisko
nabídlo divadlo, koncert 
i disco

Hasiči děkují sponzorům
Sportovní družstvo mužů Sboru dobrovolných hasičů Chropyně 

tímto děkuje svým sponzorům za finanční příspěvky na činnost 
v r. 2014 firmám Energetika Chropyně, a. s., Chropyňská strojírna, 
a. s., Konexpo, s. r. o., a  Svitap J.H.J., spol. s r. o.

Vladislav Sedlařík, st

Štěpánský turnaj 
v moderních šipkách

Dne 26. prosince 2013 pořádala 
Restaurace Racek spolu se šipkař-
ským týmem DC Racek Chropyně 
turnaj v moderních šipkách pro 
neregistrované hráče. Zúčastnilo 
se celkem 17 hráčů. Hrál se obou-
stranný pavouk 501 master out 
na dvou šipkových automatech. 

Po dramatickém boji vyšel 
z pravé strany vítěz Stanislav 
Žoch, který poslal na levou stranu 
nejstarší účastnici turnaje Zdenu 
Slováčkovou z Morkovic. Ve finále 
levé strany se konal bratrovražedný 
boj mezi Tomášem Menšíkem 
a Michalem Menšíkem, druhý 

jmenovaný měl bohužel smůlu 
a skončil na 4. místě. Na Tomáše 
už čekala Zdena, kterou také po 
velkém boji poráží a zanechává 
ji na pěkném 3. místě. 

Tímto vítězstvím se dostává 
do celkového finále ke Stanisla-
vu Žochovi, ten mu ale nedává 
žádnou šanci a vítězí, Tomáš tak 
končí na 2. místě. O ceny pro ví-
těze se postaral majitel restaurace 
p. Zháněl, P. Popelka a DC Ra-
cek Chropyně. Děkujeme všem 
zúčastněným a těšíme se na dal-
ší účast v podobných turnajích.

DC Racek Chropyně

Dovolená po česku
V úterý 3. prosince jsme mohli 

v Městském kulturním středisku 
zhlédnout divadelní představení 
Dovolená po česku, které nastu-
doval divadelní spolek Kromě-
říž. Děj této komedie je zasazen 
do uzavřeného prostoru vypůjčené 
jachty, která se s posádkou, kterou 
tvoří dva nesourodé manželské 
páry a kapitán, plaví při pobřeží 
Jadranu či Středozemního moře. 
Děj je plný konfliktů, střetů i ne-
chtěných překvapení. Omezený 
kontakt s okolním světem a stále 
stejné tváře probouzí v dočasných 
„trosečnících“ jejich horší já. Mají 
spoustu času přemýšlet o sobě, ale 
i o svých partnerech – těch legi-
timních i těch nepřiznaných. Život 
si s nimi pěkně hraje a jejich mi-
lostný čtyřúhelník je ve finále pro-
zrazen. Není vítězů ani poražených. 
Zůstávají jen čtyři bytosti, které 
zoufale hledají pochopení a lásku. 
Během představení se ozývaly salvy 
smíchu, na konci dlouhý potlesk 
a obdiv nad výkony herců.

Vánoční koncert
V prosinci jsme v MKS přivítali 

slováckou kapelu Rozmarýnka, kte-
rá vystoupila pod vedením Roberta 
Koníčka. Zazněly písně jak z reper-
toáru kapely, tak i vánoční koledy. 
Komorní předvánoční atmosféru 
koncertu si užili převážně naši se-
nioři. K příjemné náladě přispělo 
i dobré vínko, které bylo v dostateč-
ném množství i odpovídající kvalitě. 

Kapela hravě rozezpívala diváky 
a ti se jen neradi po 2hodinovém 
koncertu rozcházeli domů. Rádi 
bychom podobnou akci zopakovali 
i v letošním roce.

DiskoV Chropyně – Vodka UV 
White párty

V sobotu 28. prosince se v KD 
Chropyně uskutečnila diskotéka 
pořádaná skupinou organizátorů 
s názvem DiskoV. Akce začínala 
ve 20:00 a při vstupu do devíti čekal 
na účastníky uvítací drink zdarma. 
Návštěvníci se také mohli těšit na bo-
haté občerstvení, míchané barové 
drinky nebo ledovou tříšť. Sál KD 
byl uvnitř nazdoben bílými dekora-
cemi, které ve spojení s UV a dalšími 
světelnými efekty dotvářely atmo-
sféru celé akce. Večerem provázeli 
DJ's přímo ze skupiny DiskoV, kteří 
návštěvníkům podávali vyvážený 
mix všech hudebních stylů od sou-
časných novinek až po oldies, tak 
aby si na své přišli opravdu všichni. 
Hlavní stage doplňovala ještě dru-
há - klubová stage, přerovského 
DJ Shefy, která byla zařízena spe-
ciálně pro všechny milovníky hu-
debních stylů electro a progressive.

Celou akci ještě zpestřili svým 
vystoupením borci ze skupiny 
the Anomalous pod vedením 
Marka Hořavy z Kroměříže, kteří 
účastníkům předvedli "půlnoční 
překvapení" v podobě odvážných 
akrobatických kousků na BMX 
kolech. 

Veronika Kubíčková
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Dne 20. prosince 2013 jsme vzpomenuli již 5. vý-
ročí úmrtí našeho dědečka-hříbečka pana 

Milana Macháčka, 

který by 13. ledna 2014 oslavil 59. narozeniny. 
S láskou stále vzpomínají manželka, děti, vnoučátka 
a celá rodina.

Společenská kronika 
V měsíci listopadu se do našeho města přistěhovalo 5 osob, v rámci obce 

se přestěhovalo 21 občanů a odhlásilo se 8 občanů. Narodilo se 1 dítě 
a zemřeli 3 občané.

V měsíci prosinci se do našeho města přistěhovaly 3 osoby, v rámci obce 
se přestěhovalo 10 občanů a odhlásilo se 10 občanů. Narodily se 3 děti 
(jedno z toho přímo v Chropyni) a zemřelo 7 občanů.

Maminko naše milá, ať Tvoje hlava bílá 
aspoň do sta let září v moudrém a klidném stáří.

Noha ať nezabolí při chůzi po pokoji
a noci plné spánku, ať jsou jak šepot vánku.
Nechci se dožít chvíle, až spadne listí zbylé
ze stromu žití Tvého, kdysi tak zkoušeného.

Za Tvoji dceru, vnuky, dík za vše z tvojí ruky, 
vždy štědře otevřené, co nikdy neřekne ne.
Ať Tvoje drahé srdce netluče příliš slabě,

ať vydrží tlouct ještě ne sto let, ale dvě stě.

Věk není to, v čem se pozná stáří, 
když Tvé oči mládím září 

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

Dne 30. ledna 2014 se dožívá vzácných 80 let paní 

Marie Vávrová. 

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

Za všechnu péči a starostlivost děkují a do dalších let hodně pevného zdraví 
přejí synové s rodinami.

Dne 10. ledna 2014 oslavila své 80. narozeniny naše maminka a babička paní 

Ludmila Páleníková. 

K jejímu krásnému životnímu jubileu jí přejeme hlavně hodně zdraví, 
trpělivosti a rodinné pohody. Dcera Jaroslava s rodinou.

Vítání nových občánků 
našeho města

Jan Krempl

Adéla Hálová

Vojtěch Stavinoha

Michal Šrámek

Veronika Menšíková Matěj Šperka

nar. 15.08.2013

nar. 17.09.2013

Dagmar Zapletalová

nar. 29.07.2013

nar. 22.08.2013

nar. 25.10.2013 nar. 30.10.2013

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 30. listopadu 2013 

přivítány tyto děti:

Zde mohla být vaše 
inzerce. 

Cena od 310 Kč.
Pro více informací volejte redakci, 

nebo navštivte www.muchropyne.cz

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci prosinci:
- průměrná ranní teplota byla +1,7 °C,
- průměrná denní teplota byla +4,2 °C,
- nejteplejším dnem byl 26. prosinec s max. průměrnou teplotou 9,9 °C,
- nejchladnějším dnem byl 4. prosinec s min. průměrnou teplotou -1,8 °C,
- celkové množství srážek bylo 8,6 mm/m2.

Z místního pozorování v roce 2013:
- průměrná teplota byla 9,8 °C,
- nejvyšší teplota byla naměřena 8. srpna v 15:35, a to 38,7 °C,
- nejnižší teplota byla naměřena 27. ledna v 00:50, a to -13,8 °C,
- celkové množství srážek bylo 533,0 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz
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Už nic Ti nemůžeme dát, jen svíci rozsvítit, 
kytici položit a vzpomínat… 

Dne 14. ledna 2014 jsme vzpomenuli 3. smutné 
výročí úmrtí pana 

Jana Vorálka. 

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Odešla jsi, osud si to přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.

Dne 6. ledna jsme si s bolestí v srdci připomněli 
1. smutné výročí nenadálého odchodu milé manžel-
ky, maminky a babičky paní 

Hedviky Řezáčové. 

K Tvým narozeninám Ti nemůžeme přát, 
jen zapálit svíčku a za krásná léta s Tebou děkovat. 

Dne 12. ledna 2014 jsme si připomněli nedo-
žité 80. narozeniny milovaného manžela, tatínka 
a dědečka pana 

Jiřího Hánoše. 

Dne 9. ledna 2014 uplynulo 14 let od rozloučení 
s panem 

Antonínem Pospíšilem. 

O vzpomínku prosí manželka a syn s rodinou.

Odešlas, maminko, neznámo kam, 
vzpomínky po Tobě zůstanou nám. 
Vzpomínky krásné, maminko milá, 

Ty že jsi vždycky pro nás jen žila.

Dne 29. prosince 2013 jsme vzpomenuli 2. výročí 
úmrtí naší maminky paní 

Dobromily Procházkové. 

Čas prý rány hojí, je to ovšem zdání.
Stále je v našich srdcích bolest a vzpomínání.

Dne 5. ledna 2014 jsme vzpomenuli 1. smutné 
výročí, kdy nás opustila milovaná maminka paní 

Jaroslava Stoklásková. 

S láskou vzpomíná rodina. Kdo jste ji znali, vzpo-

Jen svíci hořící a kytici na hrob položíme. 
Tiše se zastavíme, pomodlíme, 

na Tebe zavzpomínáme.

Dne 24. ledna 2014 by oslavil své 95. narozeniny pan 

Jan Kovařík. 

Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku, 

Kytičku růží Ti do větru posíláme 
a s láskou na Tebe vzpomínáme.

Dne 7. února 2014 si připomeneme první výročí 
úmrtí paní 

Věry Zajíčkové 

a zároveň 6. března vzpomeneme jejích 75. nedo-

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

Dne 2. února 2014 vzpomeneme 1. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek 
a dědeček a můj manžel pan 

Alois Drahotušský. 

S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

S láskou vzpomíná manželka Vlasta a dcera Jarmila s rodinou.

S láskou a úctou vzpomínají syn Milan a dcera Dana s rodinami.

meňte s námi.
za kterou děkuje manželka Božena s rodinou.

žitých let. S láskou a úctou vzpomínají manžel, syn a dcera s rodinami 
a rodina Hlaváčova.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná manželka 
Ilona, synové Tomáš a Aleš s rodinami.

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

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 9. ledna (číslo vychází 24. ledna 2014).  
Uzávěrka příštího čísla: 6. února 2014 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.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně Dětský karneval  
1.3. Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi plné soutěží, 
 písniček, rozdávání dárků, laserových efektů a karne-
 valového dovádění. Dále zde bude také kolo štěstí 
 a skákací hrad pro nejmenší. Chybět nebude ani 
 bohatá tombola! Vstupné ZDARMA! 
 Kde: MKS Chropyně, 15:00 

Hulín Folk-rockový večírek 
31.1. Vystoupí hulínská kapela NEBOCO , zlínský písničkář 
 ZIGGY HORVÁT a známý muzikant PEPA NOS. 
 Vstupné dobrovolné.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 20:00

Hulín Rákosníček a jeho rybník  
8.2. Oblíbená pohádka v podání Divadla Scéna Zlín. 
 Spojení pěti večerníčkových příběhů Rákosníčka s pěk-
 nými písničkami pro naše nejmenší. Vstupné 40 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 15:00 
 
Holešov PLES na téma BENÁTSKÝ KARNEVAL 
1.2. Pořadatelé CASTELLUM Holešov a Divadlo 6. května Ho-
 lešov ve spolupráci s Technickými službami Holešov a Te-
 pelným hospodářstvím Holešov srdečně zvou na svůj ples. 
 K tanci a poslechu hraje hudební skupina GAUDEON 
 a DJ ŠMAKIN. Hlavní výhra v tombole - zájezd pro 2 osoby 
 na KARNEVAL v BENÁTKÁCH. Vstupné: v předprodeji 
 200 Kč; na místě 250 Kč. Předprodej v MIC Holešov. 
 Kde: Zámek Holešov, 19:30

Kojetín STUŽKOVACÍ PLES GYMNÁZIA KOJETÍN
24.1. Stužkování studentů 4. ročníku. Hrají: Kanci paní nad-
 lesní, během večera zajímavá vystoupení. Vstupenky 
 - předprodej: 160 Kč s místenkou, 130 Kč bez místenky, 
 na místě 140 Kč. Předprodej: SONG a u studentů 
 4. ročníku.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:00 

Kojetín  VII. DRAČÍ PLES  
1.2. K tanci a poslechu hraje Gibon Music Band. Vystoupí 
 Gabriela Gunčíková. Předprodej vstupenek: 180 Kč 
 s místenkou, 150 Kč bez místenky, na místě 200 Kč. 
 Rezervace: Textil a Galanterie Polák, Masarykovo 
 náměstí 12, Kojetín. E-milem: draciples@kaps.cz, 
 telefonicky: 602 765 002.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 20:00

Kojetín HANÁCKÉ BÁL  
15.2. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Hulíňané 
 - hraje i prvky pop music a bigbít, cimbálová muzika 
 Dubina. Vystoupí: Sluníčko Kojetín, Hanácká beseda Ko-
 jetín a pozvané národopisné soubory. Společné zatan-
 čení Moravské besedy. Občerstvení zajištěno (večeře, 
 domácí zákusky)!!! Slosovatelná vstupenka 100 Kč, mís-
 tenka 20 Kč. Předprodej vstupenek na VIC Kojetín, 
 Masarykovo nám. 8, Kojetín. Vstupné 70 Kč.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:30
 
Kojetín Divadlo žije! aneb Neseďte doma - pojďte 
19.1.  do divadla! VŠECHNO NENÍ KOŠÉR 
 Rádoby divadlo Klapý uvádí hru na motivy světoznámé-
 ho amerického muzikálu Šumař na střeše, kdy si dívky 
 vyberou nápadníky, avšak pro tatíka nejsou zrovna 

 košer. Hra je namíchaná přes slzy i smích a divákům 
 se bude určitě líbit. Ve hře účinkuje 23 herců.  
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:00
 

Kroměříž Kurz efektivního rodičovství 
22.1. Kurz Efektivního rodičovství (9 pravidelných setkání 
 - středy). Program pomáhá lépe porozumět svým dětem, 
 vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti. Lektorka 
 Helena Župková. 1. setkání 22. ledna 2014 ve středu 
 v 17.00, cena kurzu 650 Kč/osoba , 850 Kč/pár. 
 Kde: Centrum pro rodinu Kroměříž, 17:00 

Kroměříž AKADEMIE III. VĚKU  
30.1. Karel Lichtenštejn - přednáší Evžen Petřík.
 Kde: Knihovna Kroměřížska, 15:00

Kroměříž VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU  
18.2. Přednáška historičky a archivářky PhDr. Jitky Zezulové. 
 Pořádáno ve spolupráci se Státním okresním archivem 
 v Kroměříži.
 Kde: Konferenční sál Kroměříž, 17:00 

Přerov Vztahy na úrovni 
10.2. Komedie Divadla Háta Praha. Hrají Lukáš Vaculík, 
 Absolonová/Hrachovcová, Bočanová/Gondíková, 
 Limr, Zounar a další. 
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30 

Přerov Maratonika Tour 2014 
17.2. Koncert charismatického Dana Bárty, ve kterém představí 
 průřez své tvorby. Doprovází kapela Illustratosphere.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30 

Přerov Zpíváme o lásce 
26.2. Koncertní vystoupení oblíbených interpretů Pavly Břín-
 kové a Jana Ježka. Na klavír doprovází Jiří Pazour.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30
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