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Chropyňský pramen

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

V poslední době se začínají množit stížnosti 
občanů na kvalitu vody z chropyňského pra-
mene v areálu bývalých lázní. Dovolte mi tedy 
znovu připomenout některá fakta.

Lázně v Chropyni byly slavnostně otevřeny 
28. června 1947. Už v roce 1949 se však lázně 
potýkaly s krizí; tehdejší Ústřední ředitelství 
státních lázní a zřídel oznámilo, že lázně 
po technické stránce neodpovídají předpisům, 
a tudíž ze zdravotního hlediska nemohou fun-
govat jako lázně léčebné, a proto byly uzavře-
ny. Jelikož chropyňští radní projevili o provoz 
lázní a jejich udržení zájem, byla s Ústředním 
ředitelstvím sepsána smlouva o provozu lázní 
jako lázní rekreačních a očistných. 

V roce 1954 shledal lázeňský lékař MUDr. 
Kameník, že bylo vyléčeno 80% pacientů, 
kteří lázně v průběhu sezóny navštěvovali. 
Léčilo se zde revma, ischias, křivice, dna, zá-
něty dýchacích cest a nemoci nervové, srdeční 
a gynekologické. Byl tedy proveden nový 
rozbor vody s tím výsledkem, že pramen 
je léčivý a že takových vod je v republice málo 
a tehdejší Zdravotní komise rozhodla o postup-
né rekonstrukci stávajících a výstavbě dalších 

reklama

A v blízké budoucnosti zřejmě ani neuskuteční, 
protože v současné době jsou pozemky nabíze-
ny prostřednictvím realitní kanceláře k prodeji. 

Z výše popsaného vyplývá, že pozemky 
jsou majetkem soukromého subjektu. Občané 
by měli mít na paměti, že vstupují na soukromé 
pozemky a čerpají vodu z vrtu, který je v ma-
jetku firmy Clima.cz, spol. s r. o. Město Chropy-
ně nemůže majitele nutit, aby dělal hygienické 
rozbory vody z vrtu, proto nejsme schopni 
garantovat, že voda z pramene je zdravotně 
nezávadná.              Ing. Věra Sigmundová

Rada města Chropyně
- schválila rozdělení neinvestičního příspěvku 

zřizovatele na provoz Správy majetku města 
Chropyně, p. o., se sídlem Komenského 348 
Chropyně, na rok 2014 ve výši 7.800.000 Kč 
v členění podle jednotlivých středisek 
a investičního příspěvku ve výši 400.000 Kč, 

- schválila rozdělení provozního příspěvku 
Zařízení školního stravování Chropyně, 
okres Kroměříž, p. o., se sídlem Ječmínko-
va 270, na rok 2014 ve výši 900.000 Kč, 
a to 425.000 Kč na energie a 475.000 Kč 
na ostatní provozní náklady,

- schválila rozdělení provozního příspěvku 
Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, 
p. o., se sídlem Tyršova 570 Chropyně, na rok 
2014 ve výši 1.100.000 Kč, a to 585.000 Kč 
na energie a 515.000 Kč na ostatní provozní 
náklady, 

- schválila rozdělení provozního příspěvku 
Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, 
p. o., se sídlem Komenského 335 Chro-
pyně, na rok 2014 ve výši 3.713.000 Kč, 
a to 2.295.000 Kč na energie a 1.418.000 Kč 
na ostatní provozní náklady, 

- vyjádřila souhlas s vybudováním zpevněné 

náběhové plochy pro účely tréninků a sou-
těží hasičského sportu na pozemku parcelní 
číslo 1114/1 v katastrálním území Chropyně,

- schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o umístění a provozování kontejnerů uza-
vřené dne 20. února 2013 mezi městem 
Chropyně a společností REVENGE, a. s., 
se sídlem Za Mototechnou 1114/4 Praha 
5-Stodůlky, IČ: 28101766, jejímž předmě-
tem je umístění a provozování kontejnerů 
na sběr oděvů, obuvi a textilu, a náležející 
odměna městu za poskytnutí spolupráce 
ve výši 1.000 Kč za jeden umístěný kontej-
ner ve městě ročně,

- schválila přijetí věcného sponzorského daru 
ve výši 5.849 Kč od Sdružení rodičů a přátel 
školy při Základní škole Chropyně, se síd-
lem Komenského 335 Chropyně, Základní 
školou Chropyně, okres Kroměříž, p. o., 
se sídlem Komenského 335 Chropyně, 

- schválila snížení ceny pronájmu Městského 
kulturního střediska Chropyně na částku 
7.260 Kč včetně DPH při pořádání Mysli-
veckého plesu dne 1. února 2014, jehož po-
řadatelem je Myslivecké sdružení Chropyně, 
se sídlem náměstí Svobody 45 Chropyně, 

- vzala na vědomí zprávu o stavebně-technic-
kém stavu střechy Základní školy Chropyně, 
okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 
335 Chropyně, na budově v ulici Komen-
ského, 

- schválila bezplatný pronájem Městského 
kulturního střediska v Chropyni Sdružení 
rodičů a přátel školy při Základní škole 
Chropyně, se sídlem Komenského 350 
Chropyně, IČ: 22414677, za účelem pořá-
dání akce “Školní ples“ dne 22. února 2014,

- schválila smlouvu o poskytování služeb mezi 
městem Chropyně a firmou AQE advisors, 
a. s., se sídlem Třída Kpt. Jaroše 31 Brno, 
IČ: 26954770, jejímž předmětem je po-
skytnutí licence na software FISO a servisní 
služby na dobu 5 let, 

- schválila dodatek č. 1 smlouvy č. O/0201/
2010/DOP mezi městem Chropyně a Zlín-
ským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 
21 Zlín, IČ: 10891320, jejímž předmětem 
je poskytnutí finančního příspěvku posky-
tovatelem za účelem dopravní obslužnosti 
v celkové částce 85 Kč na jednoho obyva-
tele a počtu obyvatel poskytovatele.

Mgr. Milan Bajgar

částí lázní. K první etapě obnovy a rozšíření 
lázní došlo až v roce 1958. 

V roce 1976 byla provedena rozsáhlá oprava 
lázní, neboť se zjistilo, že vlivem koroze potrubí 
unikala většina vody zpět do podzemí. Byl pro-
veden nový vrt (do hloubky 385 m) a zjistilo 
se, že nový zdroj má vodu, která svou kvalitou 
dosahuje kvality vody v Luhačovicích a navíc 
obsahuje lithium; voda, na rozdíl od Luhačovic, 
není nasycena oxidem uhličitým, ale metanem.

V roce 1984 se uvažovalo o zahájení vý-
stavby nových lázní a byla připravena plocha 
na výstavbu nové vanové části. K realizaci 
se však nikdy nepřistoupilo, a když v roce 
1997 přišla ničivá povodeň, byly lázně totál-
ně zničeny. Od té doby má město neustále 
zájem o obnovu, resp. o postavení nových 
lázní. V průběhu období od povodní se vy-
skytlo několik zájemců, avšak vždy zůstalo jen 
u všeobecných informací. 

V roce 2004 se podařilo lázně prodat 
a byly převedeny na investory. Bohužel tito 
nedodrželi dané sliby. Pozemky s vrty kupovali 
za účelem výstavby sportovně rehabilitačního 
areálu, avšak tato se zatím neuskutečnila. 
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Vznikla Komise prevence 
kriminality

Fotosoutěž „Chropyně a její 
zajímavosti“ zná svého vítěze

1. místo 2. místo

obtížné. Hlasování se zúčastnilo 
celkem 505 našich občanů. Nej-
více se líbila fotografie s názvem 
„Západ slunce“, jejímž autorem 
je pan Karel Jánský, na pomysl-
ném druhém místě se umístnila 
fotografie „Blýská se na lepší 
časy“ od pana Zdeňka Schovance 
a jako třetí skončila fotografie 
od paní Ivy Rožnovjákové nazvaná 
„Chropyňské rybníky“.

Slavnostní vyhodnocení soutě-

že proběhlo 16. ledna na Měst-
ském úřadě v Chropyni, kde byli 
autoři vítězných fotografií odmě-
něni drobnými cenami. 

Všem oceněným autorům bla-
hopřejeme a těm, kteří tolik 
štěstí neměli, děkujeme za ú-
čast a zaslaní fotografií. Se všemi 
se již těšíme na další pokračování 
této soutěže, kterou bychom rádi 
uspořádali i v letošním roce.    

Veronika Kubíčková

V závěru minulého roku uspo-
řádala SMM Chropyně pod zá-
štitou starostky města Ing. Věry 
Sigmundové první ročník fo-
tosoutěže na téma „Chropyně 
a její zajímavosti“. Tato soutěž byla 
určena především pro ty, kteří rádi 
fotografují, ať již z řad začínají-
cích, ale i zkušenějších fotografů. 
Nakonec jsme obdrželi celkem 
19 fotografií od osmi autorů, 

které byly vystaveny v prostorách 
Městského kulturního střediska 
v Chropyni a také při rozsvěcování 
vánočního stromu v arkádách 
chropyňského zámku. 

Občané města měli možnost 
svým hlasem rozhodnout o koneč-
ném pořadí jednotlivých fotogra-
fií. Všechny fotografie byly velmi 
kvalitní a zdařilé a rozhodování 
o jejich umístění bylo proto velmi 

Na svém prvním jednání se Komise prevence kriminality zabývala 
především možností získání dotací ze státního rozpočtu na vybudování 
městského kamerového dohlížecího systému. Nprap. Dohnal a pan 
Tinka, předseda komise k projednávání přestupků, seznámili ostatní 
členy s problematikou kamerových systémů: dohled nad záznamy, okruh 
osob, které jsou oprávněny záznamy sledovat, zpětně zhlížet, podmínky 
archivace a podobně.

Jako rizikové byly v našem městě určeny prostory v okolí pošty, prodej-
ny Albert, za ZŠ na ul. J. Fučíka, okolí koupaliště a Hanáckého náměstí.

Komise bude pokračovat v rozpracovaném „Plánu prevence krimi-
nality“ v souladu s pokyny MV ČR tak, aby byl připravený pro možné 
čerpání dotací na budoucí vypsané projekty.

Mgr. Milan Bajgar
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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.

Hledáme
 správce budov s praxí (i důchodce). 

Životopisy posílejte na e-mail: KM-DENT@
seznam.cz nebo volejte na tel. číslo: 
602 970 297.

reklama

Pozvánka Klubu 
českých turistů

Družina na bruslích
V pondělí 20. ledna 2014 

uspořádaly paní vychovatelky 
pro děti ŠD, za podpory pana 
ředitele, návštěvu zimního 
stadionu = bruslení. Zájem 
o tuto akci mělo 40 žáků, 
doprovázelo nás i několik 

rodičů. Některé děti stály 
na bruslích poprvé, ale stateč-
ně bojovaly, rychle se učily. 
Většina však bruslila téměř bra-
vurně a viditelně je to bavilo.

Čas strávený na ledě rychle 
uplynul, děti byly nadšené, 

že si v této netypické zimě 
mohou se školní družinou 
i takto zasportovat. Pondělní 
odpoledne bylo pěkným 
zpestřením každodenních 
činností ŠD.

H. Lošonská

Upozorňujeme občany, 

že zveřejnění soukromé 
inzerce je zpoplatněno 

částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před 
uveřejněním oznámení.

„Když jaro zaťuká, ťuky, ťuky, ťuk, kukačka 
zakuká, kuky, kuky, kuk…“ Příroda mládne 
a nás to láká nahlédnout, jak jsou na tom 
trávníky, sedmikrásky, stromy.

Přijměme tedy pozvání na turistické akce 
pořádané v našem okolí:

8. března Přerovská 50 – memoriál 
Jiřího Caletky

 pěší: 15, 22, 30, 35, 45 km; 
start :  Přerov, sokolovna, 
7 :00–10:00;  c í l :  tamtéž 
do 18:00; info: Vítězslav Vaculík, 
tel.: 776 806 161

12. března Za velikonočním vajíčkem
 pěší: 5 km; start: Zlín, Galerie 

na Vršavě, 8:30–10:00; cíl: 
tamtéž do 11:30; info: Peter 
Schovajsa, tel.: 776 713 865

22. března Vítání jara na loděnici Hra-
disko

 pěší: 8 km; start: Chropyně, 
u pošty, 8:30; návrat společný 
kolem 13. hodiny; na trase 
a v cíli hry a soutěže pro 
děti, oheň na opékání; info: 
H. Paňáková, J. Pospíšilová

Informace o dalších akcích KČT najdete 
ve vývěsních skříňkách u prodejny Albert 
a COOP.                           Jar. Pospíšilová
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Jojo Moyes: Než jsem tě poznala

Romantický příběh o vztahu dvou 
velmi nesourodých lidí. Louisa Clarková 
je obyčejná dívka, která miluje svou práci 
v útulné kavárně v malém městečku, žije spo-
kojeně ve své rodině a plánuje budoucnost 
se svým dlouholetým přítelem. Její život 
se však úplně změní ve chvíli, kdy se majitel 
kavárny rozhodne svůj podnik zavřít. Louisa 
usilovně hledá práci a nakonec přijímá 
nabídku stát se ošetřovatelkou a společnicí 
mladého Willa, který je po nehodě upoután 

na invalidní vozík. Louisa vůbec netuší, do čeho jde, Will, který byl 
zvyklý na činorodý a nezávislý život, je zpočátku cynický a odtažitý, 
časem se však mezi nimi vytváří blízký vztah.

Eva Papoušková: Kosprd a Telecí

Malý Kosprd má velké štěstí, protože 
hned první den ve školce potká báječnou 
kamarádku s fantazií a zajímavými nápady, 
malou Telecí… 

Humorný příběh dvou nezbedných 
předškoláků s vtipem a nadsázkou zachy-
cuje situace, kterých bychom mohli být 
svědkem v nejedné třídě mateřské školy.

Zuzana Beranová: Všechny vůně 
Afriky

Hrdinka knihy Tereza se do Afriky 
vydává za poklidnou úřednickou prací 
na českém konzulátu v Keni. Netuší, že v A-
frice je všechno úplně jinak a že se neznalý 
český turista lehce dostane do kritické 
situace. Hned v prvních týdnech svého 
zaměstnání musí řešit převoz dvou mrtvých 
českých občanů do vlasti, jedno nervové 
zhroucení a další dvě těžká zranění. A její 
nadřízená jí nic neulehčuje. Pochopit af-
rický způsob myšlení pomáhá Tereze místní 

mladík Mukoto, se kterým se seznámila při dopravní nehodě. Aby 
toho nebylo málo, vypukne v Keni kmenový konflikt. Hlavní město 
se ocitá v nebezpečí a Tereza dostává možnost opustit konzulát 
a odletět domů. Afrika se jí však již dostala pod kůži a Tereza zůstává.

Dana Smržová: Galapágy

Galapágy byly rájem, kde se život neru-
šeně zcela odděleně vyvíjel svým tempem. 
Veškerá jedinečná fauna i flóra se přizpů-
sobovala daným podmínkám zdejšího eko-
systému, vše mělo svůj řád, než se objevil 
člověk a vše bylo najednou narušeno. Ost-
rovy se staly útočištěm námořníků i pirátů, 
kteří ve velkém decimovali populace želv 
sloních, leguánů i hnízdících mořských ptá-
ků; tehdy se Galapágy změnily v peklo... 
Galapágy jako takové udělaly velký krok 

k záchraně svého ekosystému, již v roce 1934 zde byl první národní 
park. Od té doby vědci i dobrovolníci odvádějí záslužnou práci při 
ochraně zdejšího ráje. Dnes je již 97 % území Galapág národním 
parkem, v roce 1978 byly zapsány do seznamu světového dědictví 
UNESCO.                                                           H. Maťhová

Vánoční besídka 
školní družiny

Knihovna doporučuje

Minu lé  Vánoce  v t r h l y 
do naší knihovny se vší silou 
už 17. prosince. Přineslo je s se-
bou víc než šedesát dětí ŠD. 
Všechny se postupně zapojily 
do kouzelného pásma plného 
básniček, písní, koled i hry 
na kytaru a flétny. Na jejich 
vystoupení navázalo povídání 
o Vánocích, četba z knížky i zají-
mavé vánoční hádanky a rébusy. 

Nakonec děti dostaly vánoční 
kornout s malým dárkem a už tra-
dičním perníčkem od paní 
Šmídové. Loučili jsme se vesele, 
s vidinou blížících se svátků 
a s přáním, abychom se stejně 
radostně setkávali i v novém 
roce. Na fotky z této besedy 
se můžete podívat ve fotogalerii 
na našich webových stránkách. 

H. Maťhová

Důležité upozornění pro 
dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje 
města Chropyně zasílejte 

na e-mail:

zpravodaj@muchropyne.cz

Zde

mohla být
vaše

inzerce.

Cena od
310 Kč
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Netradiční léčivá zelenina

reklama

Elektronické knihy aneb 
Za čtenářskou gramotnost dětí!

Navzdory drobným malicherným překážkám jsem se pustila do boje 
za to, aby děti víc četly. Nemusím jistě vysvětlovat, jak ovlivňuje kniha 
osobnost dítěte.

Děti velmi málo čtou a někdy nevhodnou literaturu. Odkud se dozví 
o tom, co je správné? Rodiče jsou dnes velmi zaneprázdnění a společnost 
nabízí k obdivu spíše záporné hrdiny.

Až nezdravou spoustu času tráví mládež u her na počítači. Takže tady 
se mi naskýtá možnost! Tady se dá probudit zájem o knihu! E-kniha má 
elektronickou podobu, je téměř o dvě třetiny levnější než kniha tištěná 
a dá se snadno koupit přes mobil. Zkusím to.

Napsala jsem dvě knihy ve sci-fi žánru, které mi vydalo jedno známé 
pražské nakladatelství, a vyrazila na besedy do škol. Absolvovala jsem tři, 
jednu na gymnáziu v hodině českého jazyka kolegyně Ir. Procházkové 
a dvě na ZŠ Komenského u kolegyně K. Dostálové zde v Kroměříži. 
Besedy byly netradiční, přímo v počítačových pracovnách. Každý žák 
měl na lavici počítač, byl rovněž na katedře a hlavně na tabuli viselo 
bílé „plátno“ na promítání. Ukázala jsem žákům, jak hledat e-knihy, 
jak vypadají a jak je případně koupit a zodpověděla jim jejich otázky. 
Velmi mě potěšily jejich nadšené reakce.

Věděla jsem, že je elektronické knihy zaujmou. Zaujaly i obě 
mé kolegyně, které k tomuto účelu ochotně nabídly i své hodiny čes-
kého jazyka ve stejné snaze motivovat mládež k četbě kvalitní literatury 
i za pomoci informačních technologií, které se staly nezbytnou součástí 
života společnosti. Vedení obou škol podporuje čtenářskou gramotnost, 
která dělá starost fundovaným odborníkům. Chystám se nabídnout 
besedy i ostatním ZŠ.

Je potřeba začít u nejmenších čtenářů. Spousta jich má tablety. 
I pro ně už něco chystám.

PaedDr. Marta Ludvíková

Pokračujeme v seriálu předsta-
vení netradičních druhů léčivých 
zelenin, který připravila paní 
Ivana Batůšková. V dnešní části 
si představíme zeleninu, která 
se jmenuje Vodnice, lidově ře-
čená Kvaka. 

Je to kořenová zelenina bílé 
barvy kulatého tvaru. Kulatá zele-
nina je z pohledu čínské medicíny 
nejzdravější, je velmi harmonická, 
protože obsahuje oba druhy 
energie – odstředivou i dostředi-
vou. Svou chutí připomíná plod 
mezi ředkvičkou a kedlubnou. 
Konzumuje se buď syrová, nebo 
po tepelné úpravě. Lze ji přidávat 
do polévek, krájet nebo strouhat 
do zeleninových směsí nebo samo-
statně, zapékat, obalovat a smažit, 
uvařit, péct, mixovat na kaši nebo 
užívat jako náplň.

     Je bohatá na vitamíny B1, C, 
dále obsahuje draslík, hořčík a fos-
for. Obsahuje spoustu vody a také 
velké množství vlákniny, a tak její 
konzumace napomáhá čištění 
střev. Díky obsahu silicí má anti-
bakteriální účinky, obsah steroidů 
působí na posílení srdeční činnosti 
a preventivně proti ateroskleróze. 
Vodnice má také močopudné 
účinky a zklidňuje nervový systém.

Strouhaná vodnice s cibulí, 
konzumovaná pravidelně každý 
den po dobu 4 týdnů léčí nádory 
a vypuzuje močové kamínky.

Řízky z vodnice
Vodnici nakrájet na plátky, 

obalit v hrašce a osmažit.

Zapečená vodnice
Vodnici nakrájet na kostky 

a dát na pekáč. Pokapat olejem, 
hustě posypat oreganem, osolit 
a zapéct. Výjimečně možno po-
sypat sýrem.

Plněná vodnice
Oloupanou vodnici rozkrojit 

na 2 poloviny, lžičkou vydlabat 
střed. Tento pokrájet, dát na ores-
tovanou cibulku, dále přidat sůl, 
nakrájené papriky, houby, vejce 
a libeček. Směsí naplnit vodnice, 
posypat sýrem a zapéct. Náplň 
možno různě obměňovat – hrášek, 
sójové maso, rajčata.

Pečínka z vodnice
Směs ze strouhané vodnice, 

karotky, pastiňáku a brambor oso-
lit, promíchat s vejcem a zapéct. 
Směs je vhodná zvláště pro malé 
děti a starší lidi, protože posiluje 
organismus.                         JiRo

           ZET-DENT, s. r. o., 

ordinace 
    MUDr. Olgy Zárubové 

oznamuje, 

    že nové telefonní číslo 
do ordinace je 

777 800 020.
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O pololetních prázdninách 
pořádal Kamínek pro děti „Den 
otevřených dveří“. Děti si v naší 
klubovně vyzkoušely různé zábav-
né, vědomostní i zručnostní hry. 
Zahrály si Bingo, Kris-Kros, Kufr, 
Aktivity, Super-kvíz, Tučňáky 
na ledu, Dobu ledovou, Chobot-
nici, Hořce, Ubongo, Bílé a Ze-
lené historky a další hry. Myslím 
si, že se nám odpoledne pěkně 
vydařilo a se sladkou odměnou 
odcházely spokojené děti domů.

Pokud by i další děti měly zá-
jem chodit do našeho Kamínku, 

tak se scházíme 2x týdně – ve čtvr-
tek a pátek od 15:30 do 17:30 
v naší klubovně v ulici Komenské-
ho (vedle hudební školy).

Letos také připravujeme různé 
akce v Chropyni: půjdeme s dět-
mi vítat jaro, velikonoční víkend 
ve Vsetíně, nocování s Kamínkem, 
pohádkové pochody, letní tábor 
a další. O všech našich akcích 
vás budeme informovat pro-
střednictví Zpravodaje, místním 
rozhlasem a v našich vývěsních 
skříňkách.

Hana Paňáková

reklama

Zprávičky z Kamínku

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. březen 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.
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V mateřském centru lze uspořádat i narozeninovou párty

Mateřské centrum KoTě, o. p. s., rozšiřuje program

Milé maminky, má vaše dítě narozeniny 
a vy si lámete hlavu kde a jak uspořádat 
narozeninovou párty? Mám pro vás skvělý ná-
pad! Já jsem uspořádala narozeninovou párty 
v dětském centru Kotě a byla jsem nadšená. 
Ale hlavně děti byly maximálně spokojené 
a o to tady jde, aby si to děti hezky užily. Je tam 

velký prostor, takže mohou zvesela řádit a jsou 
tam také různé hračky, skluzavka, balonky…

Pro klienty dětského centra je pronájem 
těchto prostor za minimální poplatek a ti, 
co nejsou klienty, mají poplatek samozřejmě 
vyšší, ale i tak to stojí za to. Bližší informace 
u pí Hýbnerové, tel. 602 848 435.

Centrum Kotě má také všestrannější využití 
aktivit. Můžete navštívit dětskou hernu, vždy 
každou středu od 9:00 do 11:00, kde si děti 
pěkně vyhrají. Je zde i cvičení s dětmi a pro 
nás maminky relaxační a rehabilitační cvičení 
každý čtvrtek od 17:00 do 18:00.

Z. Hrabalová

reklama

Ve středy, kdy je herna pro děti od 1 roku 
od 9:30 do 11:00, budou probíhat odborné 
přednášky odborníků na témata, které vás 
budou zajímat:
• 26. února v 10:00 bude beseda na téma: Jak 

zajistit kvalitní potraviny pro své děti 
a předejít podvýživě, nadváze nebo 
obezitě.

• 26. března v 10:00 beseda na téma: Jak 
se vyznat v údajích o složení potravin? 
Co je rizikem pro naše miminka.
Pokládáte si často otázku: Které potraviny 

jsou vhodné pro vaše děti? Hledáte odpověď 
na internetových stránkách? Nejste si ji-

sti rozdílnými informacemi a různými názory?
V současné době jsme vystaveni pandemii 

běžné obezity, která je chronickým metabo-
lickým onemocněním s celospolečenskými ná-
sledky. V rámci prevence běžné dětské obezity 
je nutné se zaměřit na specifická preventabilní 
časová okna. První období je v kojeneckém 
věku od 6 měsíců do 2 let a druhé období 
v předškolním věku o 4 let do 6 let. Je tedy 
důležité zaměřit se na vhodný výběr potravin, 
nenechat se ovlivnit zaváděcí reklamou cíleně 
zaměřenou na naše děti a sledovat složení 
potravin, které dáváme do košíku.

Připravujeme ve spolupráci s Dětským obezi-

tologickým centem FN Motol vedeným MUDr. 
Zlatko Marinovem řadu přednášek s besedou 
na témata: Aditiva v potravinách a jejich vliv 
na alergie, atopický ekzém a jiná kožní onemoc-
nění. Jak předejít vzniku nadváhy, obezity nebo 
anorexie a bulimie - kritických onemocnění 
současné doby u adolescentů. Termíny besed 
budou uvedeny na vstupních dveřích KoTě.

Ve čtvrtky, kdy je cvičení pro děti od 1 roku 
od 10:00 do 11:30, za cvičení po 5 návštěvách 
dostane dítě hračku, zvířátko z Německa, které 
si může samo vybrat.

Po stabilizačně mobilizačním cvičení do-
plněným o cvičení na balonech a po cvičení 
dna pánevního s popruhy se porodní asistentka 
bude věnovat těhotným a kojícím maminkám 
v besedách. Témata budou zaměřena na přiroze-
né těhotenství, porod, šestinedělí a péči o dítě. 
V dnešní době se většina porodnic na přirozené 
porody nezaměřuje a volí vyvolávané a opera-
tivní porody. Při besedách porodní asistentka 
nastávajícím maminkám nabídne, jak se mohou 
ve většině případů těmto patologiím vyhnout.

Besedy budou i pro ženy, které mají 
problémy s inkontinencí, a hlavně pro ženy, 
které se prevencí chtějí do budoucna vyhnout 
problémům s únikem moči (ženám, kterým 
se blíží klimakterium). První cvičení je pro 
ženy zdarma.

Novinkou jsou narozeninové oslavy dětí. 
Prostory si osobně lze domluvit s vedoucí 
centra Věrou Hýbnerovou na: v_hybnerova
@volny.cz nebo telefonicky. KoTě, o. p. s., 
je v bývalé obecné škole na nám. Svo-
body. Bližší informace dostanete na tel.: 
602 848 435 – Věra Hýbnerová a na stránkách 
www.pamad.cz  v nabídce KoTě.

Kolektiv lektorek mateřského centra se těší 
na vaši návštěvu.               Věra Hýbnerová
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Pan 

Alois Hánečka 

by se dne 8. února 2014 dožil 85 let. Dne 10. února 
2014 uplynulo již 8 let od jeho úmrtí. Věnujte 
mu prosím s námi tichou vzpomínku. Manželka Anna, 
dcera a syn s rodinami.

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

Dne 1. února 2014 jsme vzpomenuli nedožité 
82. narozeniny našeho manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 

Vojtěcha Kuchaříka 

Společenská kronika 
V měsíci lednu se do našeho města přistěhovaly 4 osoby, v rámci obce 

se přestěhovalo 19 občanů a odhlásilo se 11 občanů. Narodilo se 7 dětí 
a zemřelo 6 občanů.

Dne 19. února 2014 oslavila své 85. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička paní 

Drahomíra Pospíšilová. 

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

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

a dne 5. července vzpomeneme 4. výročí jeho úmrtí. Vzpomínají manželka, 
syn a celá rodina.

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci lednu:
- průměrná ranní teplota byla +0,5 °C,
- průměrná denní teplota byla +3,3 °C,
- nejteplejším dnem byl 19. leden s max. průměrnou teplotou +9,1 °C,
- nejchladnějším dnem byl 26. leden s min. průměrnou teplotou -9,8 °C,
- celkové množství srážek bylo 20,8 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz
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Co Tobě můžeme víc dát,
než kytičku na hrob a vzpomínat.

Dne 24. února 2014 si připomeneme nedožitých 
58 let paní 

Evy Štrbákové. 

S láskou a úctou stále vzpomíná manžel Miroslav 

Dne 15. února 2014 uplyne rok, co nás na-
vždy opustila moje manželka, naše maminka, teta 
a babička paní 

Hedvika Ivánková. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Rodina.

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

Dne 24. února 2014 vzpomeneme 5. smutné 
výročí úmrtí naší milované babičky paní 

Marie Mikoláškové. 

S láskou a úctou vzpomínáme.

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

Dne 15. února 2014 vzpomeneme 1. smutné 
výročí úmrtí paní 

Marie Pohlové. 

Vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

Nezměrný smutek duši matky, otce drásá
a srdce jitří nezhojený bol, 

že v nejkrásnějších letech, kdy vše jásá,
byl zlomen květu stvol.

Dne 15. února 2014 jsme vzpomenuli 1. smutné 
výročí, kdy nás opustil milovaný syn pan 

Radek Flora. 

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

Dne 26. února 2014 by se dožila 88 let naše 
maminka, babička a prababička paní 

Ludmila Navrátilová 

a dne 28. března 2014 si připomeneme 13. výročí 

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

v našich srdcích však žiješ dál.

Dne 13. března 2014 vzpomeneme 10. výročí úmrtí 
naší maminky a babičky paní 

Jarmily Ryšavé. 

Dne 7. března 2014 uplyne první smutný rok, 
co nás náhle opustila naše maminka paní 

Věra Mrázová, 

která by 8. dubna 2014 oslavila 85 let. Zároveň 
si 21. března 2014 připomeneme již 10. výročí úmrtí 
jejího manžela pana 

Jana Mráze. 

Dobří lidé, vzpomeňte si s námi. Dcery a syn s ro-
dinami.

S láskou vzpomínají rodiče a celá rodina. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

jejího úmrtí. S láskou a úctou stále vzpomínají dcery s rodinami.

S láskou a úctou stále vzpomínají syn Jaroslav a dcera Jana s rodinou. Nikdy 
nezapomeneme.

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 6. února (číslo vychází 21. února 2014).  
Uzávěrka příštího čísla: 6. března 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.

V
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v
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Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 3/2014 - 6. března (vychází 21. března) 
č. 4/2014 - 10. dubna (vychází 25. dubna)

s celou rodinou.

Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku či blahopřání.
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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, 
 skákací hrad pro nejmenší a malování na obličej. Chybět 
 nebude ani bohatá tombola! Vstupné ZDARMA!  
 Kde: MKS Chropyně, 15:00 

Chropyně O medvědu Ondřejovi 
14.3. Společnost Julie Jurištové uvádí pohádku O medvědu 
 Ondřejovi. Vstupné 30 Kč.  
 Kde: MKS Chropyně, 9:00 

Chropyně Slaměný klobouk aneb Helenka měla vždycky 
27.3.  jedničky – Ořechovské divadlo
 Předprodej vstupenek na Správě majetku města 
 Chropyně od 3. března 2014. Vstupné 100 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 18:00 

Chropyně FIT ODPOLEDNE 
5.4. Odpoledne plné pohybu. Piloxing – Edita Jemelková, 
 Zumba – Gabriela Matoušková, Marek Vrlák. Lehké 
 občerstvení + pitný režim v ceně vstupenky. Vstupné 
 120 Kč. Předprodej vstupenek od 3. března 2014 
 na Správě majetku města Chropyně.
 Kde: MKS Chropyně, 16:00 

Chropyně Posezení s cimbálovou muzikou DUBINA 
11.4. Předprodej vstupenek od 10. března na Správě 
 majetku města Chropyně. Vstupné 100 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:30 

Hulín Hulínský masopust  
1.3. Už po třetí oslavíme v Hulíně masopust. Průvod vodění 
 medvěda odchází od Kulturního klubu Hulín v 8:30. 
 Večerní taneční zábava letos poprvé i s POCHOVÁ-
 VÁNÍM BASY!!! Hraje skupina Kornet. Vstupné 50 Kč. 
 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Hulín Víkendová hamburgrárna 
7.3. Kulinářská akce navazuje na povedenou akci z loňského 
 léta, která se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Na vý-
 běr z několika druhů hamburgerů: klasický hamburger 
 se šunkou a sýrem, Texaský BBO hamburger se smažený-
 mi cibulovými kroužky, hamburger s bylinkovým más-
 lem a modrým sýrem, jehněčí chilli hamburger, zele-
 ninový hamburger. Burgery jsou vyráběny z čerstvého 
 masa plemenných býčků, podávány s čerstvou opeče-
 nou houskou na grilu, hranolkami a domácí avoká-
 dovou majonézou. Vstup volný.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 17:00-22:00 

Kojetín DĚTSKÝ KARNEVAL „VEČERNÍČEK“ 
9.3. Rej masek, soutěže a hry, diskotéka, občerstvení, taneč-
 ní vystoupení, malování na obličej… Slosovatelné 
 vstupenky.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 14:00 

Holešov Divadelní pohádka RÁKOSNÍČEK 
26.3. Vyražte s námi za Rákosníčkem do světa plného hra-
 vosti, humoru a písniček. Účinkuje Divadlo Scéna Zlín. 
 Vstupné 40 Kč.  
 Kde: Kino Svět Holešov, 13:15  

Kroměříž Gastro Kroměříž Tescoma Cup 2014 
19.3.-20.3.  Zveme Vás na 3. ročník gastronomické soutěže – Gas-
 tro Kroměříž Tescoma Cup 2014. Soutěžit se bude 
 v kategoriích kuchař junior + kuchař junior zahraniční 
 účastníci (do 19 let), kuchař senior (starší 19 let), 
 cukrář junior + cukrář junior zahraniční účastníci, cukrář 
 senior amatér, číšník/servírka - barista a sommeliér. 
 Kde: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
 
Kroměříž Poprvé vdaná 
26.2. Poetická monodrama o láskách i neláskách jedné 
 ženy – betonářky. „Prodrat se životem sama, nebo 
 to vyřešit jinak..?“ To je zásadní otázka poetické 
 komedie, která s vtipem a nadhledem vypráví o lás-
 kách a neláskách jedné betonářky a dnes uklízečky 
 s něžným jménem Tonička. Její životní osudy mnohdy 
 rozhodně k smíchu nejsou, ale Tonička je řeší s neu-
 věřitelným nadhledem, neutuchajícím optimismem 
 a hlavně s velkým smyslem pro humor. Poprvé vdaná 
 je jeden obyčejný příběh, který dobře skončí. Taťjana 
 Medvecká za tuto roli obdržela v roce 2002 prestižní 
 divadelní cenu Thálie. Cyklus B. 
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00 

Kroměříž KAMÉLIE V KVĚTNÉ ZAHRADĚ  
28.2.-30.3. Výstava téměř staletých kvetoucích rostlin kamélií 
 v Rotundě Květné zahrady v Kroměříži. 
 Kde: Rotunda v Květné zahradě KROMĚŘÍŽ, 
 10:00-16:00
 
Kroměříž BESÍDKA 2014 (Divadlo Sklep) 
17.3. Besídka divadla Sklep je letité, neustále se vyvíjející 
 revuální představení, shrnující výběr toho nejlep-
 šího z posledních let, onehdy ještě vykazovaného 
 mezi avantgardu a neseriozní recesi, prostě mimo 
 „masovou kulturu“. Sklep patří k tomu nejlepšímu, 
 co v české zábavě je. Přijďte se sami přesvědčit 
 a pobavit. Účinkují: David Vávra, Tomáš Hanák, 
 Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša, 
 Lenka Andelová, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, 
 Marta Marinová, Hana Navarová, Roman Fojtíček, 
 David Noll, Jiří Podzimek, Vladimír Vytiska. Vstup-
 né 350 Kč / Arte 300 Kč.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00 

Přerov KATAPULT s Oldou Říhou 
5.3. Po letech opět na prknech Městského domu Přerov 
 koncertní vystoupení legendárního českého rocku 
 skupiny KATAPULT. Velký sál – jen stání!!!
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30 

Přerov Trio Martinů „OSLAVA ROKU ČESKÉ HUDBY 
13.3.  2014“  
 Jeden z patnácti koncertů po českých městech 
 v podání P. Jiříkovského - klavír, P. Šafaříka - housle 
 a J. Matějky – violoncello.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30 

Přerov „ARAKAIN + DYMYTRY-TOUR 2014“ 
28.3. Exklusivní koncert. Legenda české metalové scény 
 Arakain a originální mladá kapela Dymytry ve čtyř-
 hodinovém show. Velký sál – jen stání!!!
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30


