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Musíme jít dál Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

Informace pro odběratele tepla 
od Energetiky Chropyně, a. s.

Všem odběratelům tepla od Energetiky 
Chropyně, a. s., přináším informaci o zaru-
čených teplotách teplé vody z teplovodu. 
V níže uvedené tabulce jsou údaje o teplotách 
topné vody, které zaručuje dodavatel Ener-
getika Chropyně, a.s. na vstupu do objektů 

odběratele. Tyto hodnoty jsou dlouhodobě 
sledovány a dodržovány, což mohu v případě 
zájmu prokázat. Kontakt: Libor Blažek, e-mail: 
lblazek@ech.cz

Ekvitermní křivka zaručených teplot u od-
běratelů z tepelné sítě v Chropyni.

Tolerance krátkodobých odchylek teplot u dodávané teplé vody minus 1,5 °C plus 5 °C.
Libor Blažek

Rada města Chropyně na svých jednáních
• schválila cenu stravenky v Zařízení školní-

ho stravování Chropyně, okres Kroměříž, 
p. o.: s účinnosti od 1. března 2014 pro 
jednotlivé kategorie strávníků, základní 
školy 7–10 let 23 Kč, 11–14 let 25 Kč, 
nad 15 let 28 Kč, kategorie dětí mateř-
ské školy 3–6 let 31 Kč a od 7 let 33 Kč, 
a s účinností od 1. dubna 2014 pro cizí stráv-
níky při tzv. odběru přes ulici ve výši 55 Kč 
a pro cizí strávníky stravující se ve škol-
ní jídelně 60 Kč,

• schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi 
městem Chropyně a firmou VEGI, s. r. o., 
Kroměříž, jejímž předmětem je provedení 
služby „Chropyně, skládka Smeťák – Mo-
nitorování skládky po rekultivaci“ v roce 
2014 za celkovou cenu 84.312,80 Kč 
včetně DPH,

• uložila zveřejnit záměr prodeje pozemku 
parcelní číslo 1106/170 o výměře 3 m2 
za cenu 275 Kč/m2 s tím, že veškeré ná-
klady spojené s prodejem hradí kupující, 
daň z převodu nemovitosti bude hrazena 
podle zákona,

• vyjádřila nesouhlas s prodejem, případ-
ně pronájmem, pozemků parcelní číslo 
1200/4 ostatní plocha o výměře 148 m2 
a parcelní číslo 1200/5 ostatní plocha 
o výměře 18 m2, část pozemku parcelní 

číslo 1200/3 a část pozemku parcelní čís-
lo 1200/1 firmě Destra Co., spol. s r. o., 
Chropyně,

• schválila Výroční zprávu města Chropyně 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, za rok 2013,

• schválila udělení výjimky z ustanovení 
článku 3 Obecně závazné vyhlášky města 
Chropyně č. 3/2003, o zajištění veřejného 
pořádku při pořádání veřejných hudeb-
ních produkcí, SRPŠ při ZŠ Chropyně, o. s., 
Chropyně, na pořádání školního plesu 
dne 22. února 2014,

• vyjádřila souhlas s umístěním chodníku 
u Základní školy Chropyně, okres Kro-
měříž, p. o., pracoviště J. Fučíka čp. 675, 

• vyjádřila souhlas se zajištěním činnosti 
a případných projektových dokumentací 
potřebných pro získání dotace z Integro-
vaného operačního programu, oblasti 
intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní 
veřejné správě v rámci zveřejněné výzvy 
č. 22 – Konsolidace IT a nové služby TC 
obcí,

• schválila vyhlášení výběrového řízení 
na obsazení místa ředitel/ředitelka Správy 
majetku města Chropyně, p. o.

Mgr. Milan Bajgar

Dne 19. února letošního roku nás ne-
čekaně opustil Ing. Petr Večeřa, ředitel 
Správy majetku města Chropyně, dlou-
holetý zastupitel a radní. Ještě jednou 
bych mu chtěla jménem svým i jménem 
jeho kolegů zastupitelů a občanů města 
Chropyně poděkovat za odvedenou práci, 
kterou přispěl k rozvoji našeho města. V tý-
mu jeho spolupracovníků, kolegů a přátel 
na něj budeme navždy vzpomínat.

Zastupitelstvo města 
Na uvolněné místo v Zastupitelstvu 

města Chropyně nastoupí první náhradník 
z kandidátky „Nový Impuls pro Chropyni“, 
kterým je pan Libor Blažek. 

Rada města
Dle  § 99 odstavce 3 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, je počet členů rady obce lichý 
a činí nejméně 5 členů, proto bude další 
člen rady města dovolen na nejbližším 
zasedání Zastupitelstva města Chropyně 
dne 26. března.

Správa majetku města Chropyně, p. o.
Vzhledem k tomu, že pracovníci  Správy 

majetku města Chropyně, p.o. před sebou 
mají nyní mnoho důležitých úkolů, jaký-
mi bezesporu jsou jarní příprava úklidu 
města, uvedení nového svozového vozidla 
do provozu, zahájení provozu kompostár-
ny, zahájení provozu koupaliště a jiné, 
je nutné tým doplnit. Rada města rozhodla 
o vypsání výběrového řízení na obsazení 
pozice ředitele této příspěvkové organi-
zace. Do doby nástupu nového ředitele 
nebo ředitelky je pověřena řízením paní 
Pavla Přikrylová, ekonomka Správy majetku 
města Chropyně, p. o.  

Ing. Věra Sigmundová

srdečně Vás zveme na

Stavění máje 
a Pálení čarodějnic

30. dubna 
areál zámeckého parku
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Realizace rekonstrukce plynové kotelny a vybudování 
kogenerační jednotky

Deratizace města Chropyně včetně části Plešovec – jaro 2014
Městský  úřad  Chropyně,  odbor  výs tavby  a  ž ivotn í -

ho prost řed í  Vám t ímto oznamuje ,  že  město  Chropy-
ně bude provádět speciální ochrannou deratizaci v termínu 
od 17. března do 21. dubna 2014.

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

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

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

Informace
pro občany a společenství vlastníků bytových domů

17. dubna Zelený čtvrtek – 18:30 
18. dubna Velký pátek – 18:30
19. dubna Bílá sobota – 19:00 
20. dubna Hod Boží velikonoční – 7:30
 (při mši sv. budou požehnány pokrmy) 
21. dubna Velikonoční pondělí – 9:00

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

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

P. Jiří Putala, farář 

Pořad bohoslužeb
v kostele sv. Jiljí v Chropyni v období Velikonoc

ostrý provoz tohoto zařízení, který je doposud bez závad, s naplněním 
technických parametrů výroby tepla a elektrické energie. 

Další možností ve snaze o snížení ceny tepla v případě zprovoznění 
spalovny v areálu je odkup druhotné tepelné energie, který by měl dále 
snížit celkovou cenu tepla.   

Pro odběratele tepla v rámci sídliště bychom v duchu koncepčního 
záměru chtěli pokračovat ve zkvalitňování naší nabídky způsobem 
rekonstrukcí předávacích stanic v bytových domech nejmodernější 
technikou, která by zajistila kvalitu dodávek topné i teplé užitkové vody 
přímo v topných systémech objektů. Díky rekonstrukcí vč. části řízení 
budeme schopni připojit jednotlivé objekty na centrální dispečink 
s vyhodnocováním poruch a odstraňováním závad pohotovostmi naší 
společnosti se závazkem dodržování smluvních parametrů vytápění. 
Na kalkulaci vzorového objektu pracujeme a připravujeme i způsob 
financování tak, aby nebyl zátěží pro majitele tohoto zařízení. Před-
pokládáme, že v průběhu tohoto roku uspořádáme veřejné seznámení 
s tímto záměrem způsobem společného jednání s případnou prohlídkou 
zařízení na výrobu 
tepla vč. dispečinku 
a pohotovostí. Cel-
ková koncepce tak 
b u d e  n a p l n ě n a 
a bude jak po stránce 
bezpečnostní, tech-
nické, tak i cenové 
komfortní variantou 
pro odběratele.

Vít Macháň

V pátek 13. prosince proběhlo slavnostní spuštění kogenerační 
jednotky (KGJ) ve výrobním a logistickém areálu v Chropyni společ-
nosti Energetika Chropyně, a. s., (ECH) za účasti členů představenstva 
a dozorčí rady pořádající společnosti, zástupců Fatra, a. s., jako jediné-
ho akcionáře, zástupců odběratelů v areálu i sídliště, města Chropyně, 
generálního dodavatele, odborové organizace i zainteresovaných zaměst-
nanců ECH. Generálním dodavatelem byla společnost TRASKO, a. s., 
Vyškov. Jednalo se o další etapu v energetické koncepci naší společnosti 
zaměřené na snížení a stabilizaci ceny tepla pro koncové odběratele 
vč. zkvalitnění dodávek tepla bez nutnosti letních odstávek spojených 
s přerušením dodávek tepla. Vybudování KGJ navazovalo na realizované 
akce jako rekonstrukce rozvodů s přechodem z parního na teplovodní 
systém a vybudování moderní plynové kotelny. 

Uvedená opatření umožňovala postupné snižování ceny tepla, které 
bylo patrno v minulých obdobích. Pro rok 2014 je díky dokončení 
celkové koncepce kalkulováno s 5% poklesem ceny tepla. Tento pokles 
je dosažen i přes současné navýšení ceny plynu na velkoobchodním 
trhu s energiemi a náhlý vliv z poslední doby, tj. razantní navýšení ceny 
zemního plynu vyvolané devalvací české koruny. 

V minulém roce byl připojen na systém centrálního zásobování v rámci 
areálu jeden nový významný odběratel, a to líheň brojlerů společnosti 
Výkrm Třebíč, a jeden odběratel s menším objemem spotřeby tepla. 
Celková kapacita výroby tepla je se započtením výkonu KGJ na úrovni 
11,2 MW tepelné energie. Tento výkon je dostatečný pro současné 
potřeby s rezervou pro další rozšiřování a současně počítá s provozní 
zálohou pro případ výpadku jednoho z kotlů. V současnosti probíhá již 
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Vážení spoluobčané, chtěla bych znát vaše názory a problémy, 
proto každé 1. pondělí v měsíci proběhne 

„Den starostky“. 

V tento den budu přítomna na městském úřadě a v době od 8:00 
do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 7. duben 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.

Lyžařský kurz v Čenkovicích

Soutěž ve skládání puzzle

Návštěvníci karnevalu 
se rozhodně nenudili

V neděli 9. února 2014 jsme 
nadšeně přijeli do Čenkovic, ale 
sníh nikde. S obavami jsme se šli 
ubytovat. Do půl hodiny se spusti-
lo sněžení a ještě ten den proběh-
lo odpolední rozřazování do druž-
stev. První družstvo tvořili zkušení 
lyžaři s paní učitelkou Čechovou, 
druhé družstvo snowboarďáci 
s paní učitelkou Molčíkovou, třetí 
družstvo začátečníků a pan učitel 
Zawadski. 

Tak nám začal koloběh. Ráno 
budíček, luxusní snídaně formou 
švédského stolu, dopolední vý-
cvik, oběd, odpolední klid a zase 

na svah k vleku a na vyhřívanou 
lanovku. Po večeři jsme ve vel-
ké společenské místnosti hráli 
stolní tenis, sledovali olympiádu 
a poslouchali přednášky. Nevadil 
nám ani úterní déšť. Mohli jsme 
jít do obchodu nebo hrát turnaj 
ve stolním tenisu, vyzkoušet ví-
řivku. Nechyběla ani závěrečná 
diskotéka. 

Myslím, že budeme na týdenní 
pobyt v Čenkovicích vzpomínat 
jen v dobrém, jakmile zapomene-
me na stovky schodů, které jsme 
museli denně vyšlapat.

Lucie Balášová

Soutěž ve skládání puzzle pro-
běhla v závěru února v 1. třídě 
mateřské školy. Soutěžní klání 
probíhalo v napjaté atmosféře 
a za bujarého povzbuzování. 
Do finálového kola se nakonec 
probojovala čtveřice nejlepších: 
Olda Buksa, Filípek Solař, Kuba 
Kadlčík a Lenička Koudelková.

Finalisté si vylosovali puzzle a za-
sedli ke svým stolečkům. Ostatní 
děti v očekávání tajili dech a sou-
těžní nervozita naplnila celou třídu. 
Finálové klání bylo velmi vyrovnané 
a do poslední chvíle se nevědělo, 
kdo vyhraje. S rozdílem pár puzz-
líků nakonec zvítězil Filípek Solař. 

Druhé místo obsadil Olda Buksa. 
Nejnapínavější souboj dne pro-

běhl mezi Leničkou a Kubou. Lenič-
ka si vedla od začátku velmi dobře 
a Kubík trochu zaostával. Ovšem 
za povzbuzování ostatních dětí 
a pí učitelek sebral všechny své síly 
a zabojoval naprosto neuvěřitelným 
způsobem. I přesto nakonec třetí 
místo získala Lenička Koudelková. 

Vítězové obdrželi diplomy a věc-
né ceny. Dle nadšených reakcí dětí 
se soutěžní dopoledne hezky vyda-
řilo. A už se těšíme na další ročník 
tohoto klání.

pí uč. Dokoupilová 
Hanulíková a Sochová

V sobotu 1. března se v Městském kulturním středisku konal dětský 
karneval. Tato tradiční akce přilákala mnoho návštěvníků. Princové 
a princezny, kouzelníci, čarodějnice, víly, zvířátka, včelí medvídci a jiné 
pohádkové postavy se po celé odpoledne nestačili nudit. Fešák Pino 
a jeho kamarádka Bóňa si pro děti připravili plno soutěží a písniček. 
Každý si mohl vytočit odměnu na kole štěstí. Pro nejmenší byl připraven 
skákací hrad, který byl po celou dobu karnevalu plně využit. Hravé 
odpoledne zpestřila diskotéka s laser efekty. Nechyběla velmi bohatá 
tombola. Všechny masky byly odměněny, nikdo neodcházel s prázdnou. 

A odměna pro pořadatele? Ta nejmilejší – rozzářené dětské oči 
a dětský smích.                                                         V. Kubíčková
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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

reklama

Poctivá práce oceněna 
diplomem

Hodonínské Maňáskové 
divadlo ve školní družině

Na čtvrtek 20. února se děti 
ze školní družiny velmi těšily. Přijelo 
totiž za nimi Maňáskové divadlo 
z Hodonína se svým představením 
„Krtečkův dárek“.

Do poslední chvíle jsme ne-
věděli, jak děti toto vystoupení 
přijmou. „Vždyť maňásci jsou jen 
pro malošky,“ mysleli si někteří. 
Ale samotné přijetí představení 
dětmi předčilo všechna naše oče-
kávání. Od prvního poodhrnutí 
opony, gesta maňáska a mluvené-
ho slova všichni seděli jako pěny 
a bez dechu sledovali děj. Děti 
se spontánně zapojovaly do příbě-
hu, zpívaly, tleskaly, pohupovaly 
se do rytmu písniček. 

Na úrovni představení bylo vi-
dět, že se připravovalo zodpovědně 

a lidmi, kteří mají rádi svou práci 
i děti samotné. Nic nebylo ošizeno 
a děti nebyly ochuzeny o kou-
zelnou atmosféru pohádkového 
světa a neopakovatelnou atmosféru 
maňáskového divadélka. Za to patří 
účinkujícím hercům poděkování.

Nás zase potěšilo, když herci 
po představení naše kluky a hol-
ky chválili za vzorné chování, 
se kterým se prý na 1. stupni ZŠ 
málo setkávají. Vyzdvihli i to, 
že děti byly na toto představení 
připravené a motivované.

Jsme rádi, že jsme mohli dětem 
i tímto způsobem přiblížit trochu 
jinou formu zábavy a kulturního zá-
žitku. Ale také nás těší, že maňásci 
měli úspěch a „zabodovali“. 

H. Lošonská

V letošním roce vyhlási-
lo MŠMT národní soutěž ZUŠ 
ve hře na klavír. S chutí jsme 
přijali výzvu a za pobočku v Chro-
pyni nominovali do soutěže Lucii 
Jedličkovou. Ta se ve své kategorii 
zařadila mezi tři nejlepší klavíristy 
ZUŠ Kroměříž a od poroty do-
stala důvěru, aby reprezentovala 
školu i v okresním kole. Své žáky 
do tohoto kola poslaly i základní 
umělecké školy z Hulína, Hole-
šova, Zdounek a Bystřice pod 
Hostýnem. Lucka v konkurenci 
osmi „soupeřů“ uhájila krásné 
3. místo a právem na ni můžeme 
být hrdí. 

Děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy i města Chropyně.

Mgr. Lenka Obručová

Poděkování
Na úspěch své dcery jsme 

samozřejmě moc pyšní, přesto 
si uvědomujeme, že by nedo-
sáhla takového úspěchu nebýt 
Vás, vážená paní učitelko Lenko 
Obručová. 

Za všechnu tu trpělivou mra-
venčí a nikdy nekončící láskypl-
nou péči o talent naší dcery moc 
děkujeme.

Dana a Martin Jedličkovi 
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Noc s Andersenem proběhne i v naší knihovně.

reklama

I Druhý školní ples se vydařil

věc, protože veškerý výtěžek 
z plesu bude použitý pro potřeby 
žáků ZŠ Chropyně. 

Věřím, že se z této akce stává 
tradice a příští rok se opět sejde-
me.            Magda Rapantová

V sobotu 22. února pořáda-
lo občanské sdružení SRPŠ při 
ZŠ Chropyně 2. školní ples, který 
se konal za podpory města Chro-
pyně a Správy majetku města 
Chropyně, p. o.  

Podílela se na něm spousta 
vstřícných a ochotných lidí. Velké 
poděkování patří všem sponzo-
rům, bez kterých by se nesešla 
vskutku bohatá tombola se 120 
krásnými cenami. Poděkování 
patří také rodičům a učitelům ZŠ 
Chropyně, kteří se zapojili do pří-
prav a společně s dětmi přichystali 
výzdobu sálu a vestibulu městské-
ho kulturního střediska, a vůbec 
všem, kteří podali pomocnou 

ruku. Děkuji také ZUŠ Kroměříž, 
jejíž žáci na plese předvedli své 
taneční umění. 

Zlatým hřebem večera byli žáci 
9. ročníku, kteří svým vystoupením 
zahájili ples. Přestože nevěděli, 
co je čeká a do čeho jdou, vrhli 
se do toho po hlavě a ukázali, 
co se v nich skrývá. Jejich vystou-
pení bylo úžasné a určitě nepře-
háním, nejedno oko nezůstalo su-
ché. Nutno podotknout, že cho-
reografii sestavila skvělá Bára 
Balášová, díky které se „deváťáci“ 
mohli předvést v plné parádě.

V neposlední řadě patří po-
děkování všem, kteří se plesu 
zúčastnili a tím podpořili dobrou 
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Zimní besídka žáků Vynikající úspěchy mladých 
houslistůV úterý 25. února jsme ve flét-

nové třídě společně s rodiči strávili 
pěkné odpoledne. Žáci ze třídy 
p. uč. Marka Bubeníčka a Mgr. Ja-
ny Milotové vystupovali na Zimní 
besídce, kde zazněly písně a sklad-
by různých žánrů na zobcovou 

flétnu, příčnou flétnu, klarinet, 
klavír a klávesy. V tomto komorním 
prostředí jsme slyšeli připravené 
výkony malých i velkých muzi-
kantů. Snažení se vyplatilo, všichni 
předvedli kus své práce. 

Mgr. Jana Milotová

Dne 25. února 2014 se v koncertním sále ZUŠ Kroměříž konalo 
okresní kolo národní soutěže ve hře na smyčcové nástroje. Naši pobočku 
výborně reprezentovali tři houslisté ze třídy p. uč. Luďka Koutného, 
za klavírního doprovodu pí uč. Mgr. Lenky Obručové.

Ve 2. kategorii získala krásné 1. místo – Hana Konvičná. Její starší 
sestra Lucie Konvičná obsadila také 1. místo ve 4. kategorii a úspěšný 
den pro naše houslisty potvrdil pěkným 2. místem František Čejka 
v 5. kategorii. Blahopřejeme žákům i panu učiteli a děkujeme za příklad-
nou reprezentaci školy i našeho města.                  Mgr. Jana Milotová
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Doba ledová je doba ledová

Oznámení o konání valné 
hromady

Valná hromada Honebního společenstva Chropyně se koná v sobo-
tu 29. března 2014 v Restauraci STOP v Komenského ulici od 14:00. 
Na programu jednání valné hromady bude zpráva o činnosti a hospo-
daření honebního společenstva, dále informace o mysliveckém hospo-
daření v honitbě a výplata honebného za rok 2013, které činí 10 Kč 
z jednoho hektaru pozemků.

Podrobný program jednání honebního společenstva je vyvěšen 
na úřední desce Městského úřadu v Chropyni.

Pro účastníky valné hromady je zajištěno tradiční občerstvení. Srdečně 
zve výbor honebního společenstva.                  Ing. Michal Křepelka

V pátek odpoledne se sku-
pinka pionýrů vydala na vý-
pravu do doby ledové. Vlakem 
jsme se přemístili do Rajnochovic 
a ubytovali se ve srubu na Vojt-
kově louce. Páteční večer se nesl 
v duchu seznamovacích a deskových 
her. V sobotu dopoledne si kaž-
dý účastník vyrobil svůj lampión 
na večer. Odpoledne na všechny 
čekalo rozdělávání ohňů, vaření 

čaje, výroba luků, šípů, oštěpů 
a následně lov divoké zvěře. Večer 
byla na programu velká soutěž 
Kufr a před spaním jsme se všichni 
vydali na noční vycházku lesem 
po světýlkách. V neděli dopole-
dne jsme si ještě vyrobili figurky 
lesních zvířátek, uklidili srub, 
vyhodnotili celý víkend a vyrazili 
na vlak domů k maminkám.

Veronika Hrdličková
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Co se děje v Kamínku

Pozvánka Klubu českých 
turistů

reklama

směřuje do přírody, za poznáním i méně navštěvovaných míst v našem okolí: 

28.–30.  Festival amatérských turistických filmů a elektro-
nických fotografií

 Zlín – Vizovice; km: pěší 10, 40, cyklo: 20, 50; start: Zlín, 
8:00; info: Ing. Miloslav Vítek, tel.: 736 754 033

29. března Vrcholy oblasti Valašsko-Chřiby – Buchovský ká-
men (Chřiby)

 trasa libovolná; evidence 10:00–15:00; info: František 
Hanák, tel.: 721 532 893 

 Vrcholy oblasti Valašsko-Chřiby – Ocásek (Chřiby)
 trasa libovolná; evidence 10:00–15:00; info: Miloslav 

Hejda, tel.: 777 096 675

30. března Vrcholy oblasti Valašsko-Chřiby – Chléviska (Hos-
týnské vrchy)

 trasa libovolná; evidence 10:00–15:00, Baťkova chata 
Pančava; info: Jan Hučík, tel.: 732 148 705 

 Vrcholy oblasti Valašsko-Chřiby – Horní Lázek, 
vrchol (Hostýnské vrchy)

 trasa libovolná; evidence 10:00–15:00; info: Zdeněk 
Perůtka, tel.: 605 010 413

12. dubna Zahájení turistické sezóny na Pulčínských skalách
 km: 10, 20; start: Lidečko, Motorest Pod Čertovými 

skalami, 8:00-8:30; cíl: Pulčín, restaurace Western; 
info: KČT Valašsko, Vsetín

18. dubna Strašidlácký rej
 setkání a průvod strašidel, 

Přerov – Horní náměstí, 19:00-
20:30; info: Ladislav Župka, 
tel.: 721 034 995

19. dubna Přerovský vandr krajem 
Přerovského povstání

 km: 7, 16, 30, 50; start: Přerov, 
restaurace Base Camp, Kaina-
rova ulice, 7:00; info: Milan 
Bezděk, tel.: 774 931 725

26. dubna Morkovské véšlap
 km: 7, 10, 18, 25, 35, 50; start: 

Morkovice, sokolovna, od 6:00; 
cíl: tamtéž do 19:00; info: Jar-
mila Staňová, tel.: 737 644 082

Informace o dalších akcích KČT najdete 
ve vývěsních skříňkách u prodejny Albert 
a COOP.                             Jar. Pospíšilová

V únoru děti na schůzkách sou-
těžily ve znalostních hrách, jako 
je třeba milionář. Měly to ještě 
náročnější, protože za každou 
zodpovězenou otázku si házely 
na tři cíle o počet bodů. První cíl 
byl za 200 bodů, druhý za 400 bo-
dů a třetí za 600 bodů. Prémie by-
la za 1 000 bodů. Nejlépe si ved-
la Maruška Ferencová a Anetka 
Zatloukalová. Také ostatní děti 
si vedly velmi dobře, takže diplom 
získal každý. První tři místa byla 
oceněna malou pozorností. 

Pokud byste, děti, měly zájem 
chodit k nám do Kamínku, tak 
jste zváni každý pátek od 15:30 
do klubovny na ulici Komenské-
ho, vedle hudební školy.

Také jsme s dětmi v Kamínku 

vyrobily pěkná přáníčka mamin-
kám k jejich svátku MDŽ, který 
se slaví 8. března.

Na jarní prázdniny jsme při-
pravili pro děti „Kamínkovský kar-
neval“, který uváděli a děti bavili 
dva „Šášové“ a princezna Arabela. 
Navštívila nás Popelka, břišní ta-
nečnice, urozené princezny, krá-
lovna noci, lenoch, manekýnky, 
čertík, Šmoulinka, Karkulka, Zora, 
víla a další pěkné masky. Děti 
si zatančily a zasoutěžily a bylo 
vidět, že se dobře bavily. Na závěr 
byly odměněny malou pozorností.

Děkuji M. Pečínkové, Z. Horá-
kové a N. Hladné za to, že se dě-
tem na karnevalu věnovaly a zpes-
třily jim tak jarní prázdniny.

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

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

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

Ředitelka Mateřské školy 
Chropyně, p. o., oznamuje 

které půjdou letos k zápisu do mateřské školy, na besedu o možnostech 
a podmínkách přijetí dítěte do mateřské školy. Zde si vyzvednete tisko-
pisy a formuláře, které vyplněné a s lékařským potvrzením (§ 50 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) přinesete k zápisu dne 
16. dubna 2014. Beseda proběhne dne 15. dubna 2014 od 15:00 
ve 3. třídě.                                 Magdaléna Ratůzná, ředitelka školy

Mateřská škola Chropyně 
zve všechny rodiče dětí,

V neděli 2. března 2014 se čle-
nové našeho kynologického klubu 
zúčastnili školení klubových výcvi-
kářů národního (NZŘ) i meziná-
rodního zkušebního řádu (IPO), 
které ve spolupráci s Krajskou 
kynologickou radou uspořádal 
KK Březolupy.

Součástí cca pětihodinového 
semináře pod vedením pana roz-
hodčího Jana Stracha z Petřvaldu 
byly i konzultace jednotlivých 
konkrétních poznatků z výcviku, 
pohled a zkušenosti figuranta do-
plnil pan Zdeněk Mach, figurant 
1. třídy ze Starého Města.

Osvědčení klubového výcviká-
ře obdrželo všech 12 přítomných 
účastníků, z našeho KK to byli: 
Ing. Vladimír Blažek, Jana Florová, 
Zuzana Pristovšeková, Petra Kova-
říková a Radovan Kovář.

Všem jim tímto blahopřejeme 
a doufáme, že své zkušenosti 
s výcvikem uplatní v co nejširší 
míře a v co nejkratší době přímo 
na cvičišti.

Zbývající neškolící se členové 
se zúčastnili pravidelného výcviku 
a mohli si vyzkoušet, jaké je to být 
výcvikářem :)

Výbor KK

Školení výcvikářů

Přeborník Chropyně 
v badmintonu

Dne 22. února 2014 se v tělo-
cvičně TJ Chropyně uskutečnil již 
druhý ročník soutěže dvojic nere-
gistrovaných hráčů v badmintonu 
„O přeborníka Chropyně“. V loň-
ském roce se účastnilo 22 párů, letos 
přijelo 15 párů. Co chybělo do po-
čtu, se o to více projevilo v kvalitě. 
Přijeli hráči z Přerova, Kroměříže, 
Kojetína, Tovačova a Morkovic. 
Hrálo se švýcarským systémem, kde 
nikdo ze soutěže nevypadává. Hrají 
spolu vždy soupeři s podobným 
dosaženým výsledkem. 

Na kurtech byly vidět urputné 
boje. Nikdo nechtěl darovat soupeři 
ani míček navíc. Hrálo se celkem 
na 7 kol, takže se naplno mohla 

projevit nejen badmintonová vý-
konnost, ale i fyzická zdatnost hráčů. 

Vítězství si odvezli hráči z Pře-
rova, dvojice Michal Skopal a Petr 
Březina, druhé místo obsadili loňští 
přeborníci Libor Kunčar a Michal 
Brožík z Chropyně a na třetím 
místě se stejně jako v minulém 
ročníku umístil pár Jan Fridrich 
a Martin Soják z Tovačova. Vítězům 
gratulujeme a všem děkujeme 
za předvedené výkony a účast. Tur-
naj jistě přispěl k propagaci badmin-
tonu a snad do našich řad přitáhne 
další hráče. Zvláštní poděkování 
patří sponzorům: firmě Chropnet, 
Optik Janoušek a Technosoft.

P. Beneš, J. Krejčíř
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Chropyňské počasíKnihovna doporučuje
Jiří Menzel: Rozmarná léta

Ve vzpomínkovém vyprávění Jiří Menzel 
popisuje své dětství a formující kulturní zázemí 
pražské měšťanské rodiny, studium na FAMU 
a okolnosti svého rozhodnutí pro film navzdo-
ry tomu, že jeho původní láskou bylo divadlo, 
či realizaci svých nejslavnějších snímků, jako 
byly Ostře sledované vlaky a Rozmarné léto 
v době filmové „nové vlny“. Memoáry jsou 
dovedeny do roku 1988, na práh obnovení 
svobody v Československu. Díky propojení 
autorova osobního a profesního života s his-
toricko-společenskou realitou dostává čtenář 

do ruky také část historie české společnosti v poválečném období.

Evžen Boček: Poslední aristokratka
Frank Kostka je potomek českého šlech-

tického rodu, žijící v New Yorku. Po pádu 
komunistického režimu se v doprovodu man-
želky Vivien a dcery Marie vrací do Čech, aby 
převzal rodové sídlo. Kromě zámku získává 
hraběcí rodina i personál: konzervativního 
kastelána, hypochondrického zahradníka 
a prostou ženu z lidu, která vaří, uklízí a ráda 
si cvakne. Společně pak prožívají spoustu 
veselých příhod.

Z místního pozorování v měsíci únoru:
- průměrná ranní teplota byla +1,3 °C,
- průměrná denní teplota byla +7,1 °C,
- nejteplejším dnem byl 26. únor s max. průměrnou teplotou +7,0 °C,
- nejchladnějším dnem byl 12. únor s min. průměrnou teplotou +0,9 °C,
- celkové množství srážek bylo 20,2 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz

informace pro inzerenty,
ceník inzerce

a archiv Zpravodaje města 
Chropyně najdete na:

www.muchropyne.cz
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Starší přípravka na halových 
turnajích

Barex postoupil do play-off 
ze sedmé příčky

Hokejisté Barexu porazili v prvním čtvrtfinále HC Reds 5:4

Základní část kroměřížské ho-
kejové ligy mají za sebou hokejisté 
Barexu, kteří v tabulce obsadili 
nakonec sedmé místo. Ve čtvrtfinále 
je čeká druhý nejlepší tým soutěže 
a to HC Reds. 

„Základní část byla hodně vyrov-
naná, o čem svědčí i závěrečná ta-
bulka. Měli jsme dobrý vstup do sou-
těže a v polovině soutěže jsme byli 
na průběžném čtvrtém místě. Okolo 
Vánoc jsme měli menší krizi a zby-
tečně jsme prohráli tři zápasy, které 
nás v konečném důsledku stály lepší 
umístění v tabulce,“ říká vedoucí 
a kapitán mužstva Libor Halás.

Po Vánocích už hokejisté Barexu 
šlapali jako vyměnění a rázem začali 
opět vyhrávat. O celkovém umístění 
rozhodlo až poslední kolo, kde ov-
šem Barex prohrál a ztratil možnost 

lepší pozice před play-off. „Poslední 
zápas s Vážany se nám vůbec nepo-
vedl. Hrubě jsme podcenili začátek 
utkání a v polovině první třetiny 
jsme prohrávali 0:3,“ mrzí kapitána 
Barexu. 

V prvním čtvrtfinálovém utkání 
narazil Barex na HC Reds, kteří byli 
jednoznačně favoritem. „V základní 
části jsme s Reds dvakrát prohráli, 
ale věřili jsme, že když podáme 
kolektivní výkon, můžeme soupeře 
potrápit. Nakonec jsme soupeře 
porazili 5:4, když jsme zápas otáčeli 
v posledních dvou minutách,“ dodá-
vá kapitán Barexu. 

Čtvrtfinále se hraje na dva vítěz-
né zápasy a chropyňští hokejisté mají 
velkou šanci poprvé ve své historii 
postoupit do semifinále soutěže.

www.barex.cz

Starší přípravka FK Chropyně se od počátku roku 2014 představila 
postupně na halových turnajích: 18. ledna v Žeravicích, 1. února 
v Kroměříži, 15. února v Lipníku nad Bečvou a 2. března v Holešově.

V Žeravicích na kvalitně obsazeném turnaji jsme obsadili 5. místo. 
Přehráli jsme Lipník nad Beč., Sigmu Olomouc B, Viktorii Přerov C 
a Prusinovice. Nestačili jsme na domácí Viktorii Přerov A+B, Olomouc A 
a Šumperk.

V Kroměříži jsme opět obsadili 5. příčku. Očekávaně jsme prohráli 
se Zlínem a Novým Jičínem, trochu více mrzí vysoká prohra 1:6 od na-
šeho častého soupeře Slavie Kroměříž.

V Lipníku nad Bečvou na sklonku roku 2013 jsme turnaj vyhráli. 
Tentokrát nás čekaly tyto bezesporu kvalitní týmy: Kozlovice, Přerov, 
Kroměříž, Poličná, Prosenice a pořadatel se prezentoval výběrem A+B. 
První dvě utkání jsme vyhráli. Prosenice jsme zdolali vysoko 5:1 a domácí 
Lipník A 2:0. Naše nadšení zchladila Viktoria Přerov, která vyhrála 3:1, 
protože přerovští chlapci byli aktivnější ve střelbě na branku. Do hry 
o medaili znovu vstupujeme po výhře 1:0 nad Lipníkem B. Slavia Kro-
měříž nás znovu vyučovala v produktivitě a rozdrtila nás 5:1. S pozdějším 
vítězem turnaje, Kozlovicemi, jsme prohráli 4:2, ale předvedli dobrý vý-
kon a jen trochu více štěstí chybělo k úspěchu. Po zdánlivé ztrátě medai-
lových ambicí jsme výbornou hrou zdolali Sokol 
Poličná 2:0. Chlapci s Janou sehráli vynikající 
utkání, za které je trenér Václav Krč pochválil, 
a s 12 body se smířili s nepopulární brambo-
rou. Kroměříž měla na svém kontě 3 pro-
hry jako Chropyně, ale měla lepší skóre i vzá-
jemný zápas s námi. Ke třetímu místu potřebo-
vala porazit průměrný Lipník A, a protože jako 
jediná zdolala Kozlovice, nikdo nepochyboval 
o hladkém vítězství. Fotbal je krásný i proto, 
že není nikdy nic definitivně rozhodnuto. 
Lipník se ujal vedení 1:0, Kroměříž sice brzy 
srovnala na 1:1, ale Lipník za bouřlivého 
povzbuzování naší výpravy více neinkasoval 
a pomohl Chropyni k bronzové medaili.

Z holešovských turnajů jsme si pokaždé 
odváželi nejvyšší ocenění. Nejinak to bylo 
i tentokrát. Sice v prvním utkání jsme remizovali 
s Policí 2:2, přestože jsme měli dvougólový 
náskok. Plně se projevilo pravidlo „nedáš, 
dostaneš“. My jsme šance neproměňovali, 
Police byla stoprocentně produktivní. Protože 
v dalších zápasech jsme nezaváhali, na rozdíl 
od Police a dalších mužstev, mohli se naši hráči 
opět radovat z turnajového vítězství. A to ne-
bylo vše, Václav Krč si ke zlaté medaili přibalil 
i cenu pro nejlepšího střelce.                    LZ
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Soukromá inzerce
Prodám
 samostatnou zděnou garáž v ulici Tovačovská 

– Oujezdy. Vnitřní rozměr 3,2 m x 5,4 m, 
nové elektrorozvody, samostatný elek-
troměr. Levně. Možný též dlouhodobý 
pronájem. Tel.: 573 356 373.

Prodáme
 zděný byt 2+1 v Kojetíně o rozloze 57 m2. 

Byt je v osobním vlastnictví. Slunný prostorný 
byt s velkým balkonem v 5. patře činžovního 
domu s výtahem. Před domem pěkné 
dětské hřiště, cca 50 m prodejna potravin, 
cca 300 m market Albert, cca 500 m 
autobusová stanice. Cena 590.000 Kč. Jen 
vážní zájemci. Tel.: 720 142 738.

Vzpomínka na 
Ing. Petra Večeřu

kým vzorem – pohodový, vždy klidný a psychicky 
vyrovnaný, kamarádský člověk, který byl ochoten 
nezištně pomáhat a pracovat pro ostatní. Vždy 
pracovitý, pečlivý, zodpovědný a nadšený pro 
vše, co kdy dělal. Svoji práci vykonával dle nej-
lepšího vědomí a svědomí a vždy byl připraven 
nést za své činy plnou zodpovědnost. 
Kromě své rodiny, fotbalu a práce miloval pře-
devším svoje město – Chropyni. Chropyně byla 
pro něj středem světa – občas jsem mu proto 
říkávala, že mu zapomněli přestřihnout pupeční 
šňůru. Vždy mu velmi záleželo na spokojenosti 
všech jeho spoluobčanů a snažil se pro ně dělat 
maximum – ať už to bylo z pozice místostarosty 
města Chropyně, ředitele Správy majetku města, 
radního, zastupitele, předsedy fotbalového klu-
bu Chropyně, člena VV Tělovýchovné jednoty, 
iniciátora a organizátora mnoha sportovních 
a sportovně společenských akcí. I když zastával 
řadu významných funkcí a mnohdy byl vystaven 
politickým tlakům a tahanicím, nikdy neztratil 
svoji hrdost a nenechal se svést na nesprávnou 
cestu. Vždy ctil morální hodnoty, jako je slušnost, 
poctivost a zodpovědnost, nikdy nedokázal 
zneužít svého postavení pro svůj osobní zisk. 
Snažil se být co nejvíce prospěšný a vydával 
ze sebe maximum pro dobro všech ostatních. 
V roce 2011 jsme se společně přestěhovali 
do Kroměříže, kde náš syn Dominiček nastupo-
val do 1. třídy ZŠ, Petr však nikdy nepřestal být 
občanem Chropyně. O to aktivněji se zapojoval 
do společenského a sportovního života v Chro-
pyni a chtěl opět i letos, v podzimních volbách, 
kdy si budou občané volit nové vedení radnice, 
nabídnout své schopnosti a zkušenosti svým 
spoluobčanům – věřím, že by byl opět skvělým 
kandidátem, protože do všeho, co dělal pro 
Chropyni, vždy dával SRDCE. A lidé v Chropyni 
to vědí. Jeho představy, touhy a přání však 
již zůstaly nenaplněny… nám všem, kteří jsme 
ho měli rádi, se dne 19. února 2014 podlo-
mila kolena a stále tomu nechceme uvěřit… 

každé ráno vstáváme s Dominičkem v naději, 
že se probudí vedle nás, a vracíme se zpět 
domů v očekávání, že se znovu setkáme, ale vítá 
nás už jen náš kocour Garfield…
Petrův nečekaný odchod byl pro všechny 
neskutečná rána a pro všechny je nenahradi-
telnou ztrátou. V dopise na rozloučenou, který 
zanechal, uvedl důvody, které ho vedly k jeho 
rozhodnutí, a já vůči němu i celé rodině cítím 
povinnost sdělit je jako poselství dál. Myslím, 
že si Petr nezaslouží, aby jeho spoluobčané, 
přátelé a kamarádi, na nichž mu vždy tak zá-
leželo, spekulovali o příčinách a šířili nepravdy. 
Jeho myšlenky a starosti se v posledních dnech, 
týdnech a měsících točily jen a jen okolo chro-
pyňské kompostárny, kterou vybudovalo město 
a SMM měla být jejím provozovatelem. Poslední 
měsíce se stala kompostárna Petrovou noční 
můrou – zodpovědnost za její provoz, o kterém 
byl přesvědčen, že nemůže za podmínek, které 
měl k dispozici, zajistit, si bral natolik osobně, 
že jej dotlačila na samotný bod zlomu. Stěžo-
val si, že vedení nechce slyšet jeho argumenty 
a veškeré jeho připomínky byly vyhodnoceny 
jako jeho vlastní neschopnost a selhání. Byl vy-
staven takovému tlaku, že jej už nebyl schopen 
dále snášet. O jeho starostech s kompostárnou 
jsem věděla poslední dva měsíce, společně jsme 
se snažili hledat řešení, ale nikdy mne nenapadlo, 
že jej dokáží srazit až na kolena… Jeho poslední 
slova, která mi napsal, zní „…narůstající problémy 
s kompostárnou mě tak unavovaly, že mi začaly 
přerůstat přes hlavu… Proto jsem zvolil tento 
způsob. Všem se omlouvám…“ Bohužel si zvolil 
ten nejhorší způsob, jak upozornit na věci, které 
se neslučovaly s jeho morálním přesvědčením. 
Svým odchodem nám způsobil spoustu bolesti 
i starostí, ale přesto mu chceme odpustit a po-
děkovat za všechno, co v životě vykonal. 
Všichni na něj budeme s láskou a úctou vzpo-
mínat.

Hana Večeřová, manželka

Motto: „Je mojí povinností, jako Petrovy man-
želky, hájit čest jeho, moji i naší rodiny a na zá-
kladě informací, které se ke mně z Chropyně do-
nášejí, jsem se rozhodla napsat tuto vzpomínku 
a uvést tak věci na pravou míru.“
Petr Večeřa se narodil 25. října 1958. Dětství pro-
žil se svými rodiči a mladším bratrem Jaroslavem 
v rodném domě v Záříčí. Poté, co se postavil 
„na vlastní nohy“, stala se jeho domovským 
přístavem Chropyně.
Petra jsem poznala v roce 1996, na našem, tehdy 
společném, pracovišti v Technoplastu. Zaujal 
mne svojí cílevědomou, obětavou, avšak velmi 
citlivou povahou. Od té doby jsme bok po boku 
prožili osmnáct společných let. V roce 2005 
se nám narodil nyní devítiletý syn Dominiček, 
který náš společný život naplňoval radostí, láskou 
a štěstím a pro kterého vždy zůstane tatínek vel-

informace pro inzerenty

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

reklama
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Vůle osudu byla silnější než naše nejvroucnější přání.

Dne 26. února 2014 jsme si připomněli 1. smutné 
výročí úmrtí mé manželky paní 

Marie Sládečkové. 

S láskou a úctou vzpomíná manžel Miroslav s rodinou.

Vše pominulo, jen stopa lásky v srdci zůstala.
Čas plyne a roky ubíhají,

však na Tebe krásné vzpomínky nám zůstávají.
Utichly kroky i Tvůj hlas, 

ale Tvůj obraz zůstává navždy v nás.
Každičká vzpomínka, smutný je vzdech,
navždy však zůstaneš v srdcích nás všech.

Dne 8. března 2014 uplynou 4 smutné roky, 

Je země mrtvých a je země těch, 
kdo žijí, a mezi nimi láska, 

to je most, který všechno přetrvá a všemu dává smysl.

Dne 1. března 2014 jsme vzpomenuli nedožité 
60. narozeniny a zároveň 14. dubna vzpomeneme 
9. výročí úmrtí pana 

Martina Locha.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Takoví lidé by neměli umírat…

Děkujeme všem, kteří se dne 25. února 2014 
přišli naposledy rozloučit s naším milovaným tatínkem 
a manželem 

Ing. Petrem Večeřou. 

Společenská kronika 
V měsíci únoru se do našeho města přistěhovalo 11 osob, v rámci 

obce se přestěhovalo 17 občanů a odhlásilo se 13 občanů. Narodilo 
se 6 dětí a zemřeli 3 občané.

Máme Tě hrozně rádi, mami, 
a zasloužíš si to nejhezčí přání. 

Jsi nejhodnější maminka z maminek, 
máme na Tebe tisíc krásných vzpomínek.
Každá další minuta s Tebou a tatínkem

je báječná a pro nás jako sen. 
Díky, díky, díky – nikdo na Tebe nemá,

jsi naše sluníčko, hvězdička vysněná. 

co nás navždy opustil náš milovaný syn pan 

Miroslav Hýbner. 

Dne 18. února jsme si připomenuli jeho nedožité 33. narozeniny. S láskou 
vzpomínají rodiče, sestra Jana, babička a dědeček Hýbnerovi, babička 
Mrazíková, ostatní příbuzenstvo a kamarádi.

Vzpomínají rodina a přátelé.

Děkujeme za projevy soustrasti, slova útěchy a květinové dary. Za pozůstalou 
rodinu manželka Hanka a syn Dominiček.

Dne 18. března 2014 oslavila krásné životní jubileum – 80 let – moje 
milovaná manželka, naše maminka, babička a prababička paní 

Marie Fraňková. 

Do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a životního optimismu z celého srdce 
přejí manžel Karel, synové Karel a Josef a dcery Ludmila, Jarmila a Michaela 
s rodinami.

Martin Schmied

Ema Soušková

Kateřina Fridrichová

Kateřina Kovaříková

Leontýna Červinková

Jan Karásek

Eliška Navrátilová

nar. 01.12.2013

Dagmar Zapletalová nar. 09.01.2014

nar. 22.12.2013

nar. 09.01.2014

nar. 27.11.2013

nar. 07.01.2014

nar. 14.12.2013 v Chropyni

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  15. února 2014 
přivítány tyto děti:

Vítání nových občánků našeho města

blahopřejeme všem rodičům • blahopřejeme všem rodičům • blahopřejeme všem rodičům
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Dne 31. března 2014 uplyne 9 smutných let, 
co nás navždy opustil pan 

Jan Zapletal. 

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

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla. 
Děkujeme za ruku, která nám tak pomáhala. 

Děkujeme za to, že jsi byla!

20. březen 2014 je dnem, kdy si připomínáme 
1. výročí úmrtí mé manželky, naší maminky, babičky 
a prababičky paní 

Věry Konrádové. 

Dne 14. března 2014 jsme vzpomenuli 7. výročí 
úmrtí pana 

Stanislava Drobného. 

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

Dne 2. dubna 2014 vzpomeneme 6. smutné 
výročí úmrtí mého syna, našeho tatínka, dědečka, 
bratra a švagra pana 

Miroslava Uhríka. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná 
celá rodina.

Dne 11. dubna 2014 uplyne 10 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustila paní 

Alena Chybová, roz. Kuchaříková 

a 15. května 2014 vzpomeneme její nedožité naroze-
niny. Vzpomínají rodiče, bratr, dcery a syn s rodinami. 

Bylo mnoho krásných dnů, ale málo let.
Rodinu svou jsi milovala, 
smích a štěstí rozdávala.

S odchodem Tvým pohasl sluneční svit,
bez Tebe, drahá maminko, smutno a těžko je žít.

Dne 3. dubna 2014 vzpomeneme 6. smutné 
výročí úmrtí paní 

Čas ubíhá a nevrací zpět to, co vzal.
Jen vzpomínka v srdcích zůstává dál…

Dne 15. dubna 2014 by se dožila 100 let paní 

Božena Hradilová 

a také uplynulo 22 let, kdy nás náhle a nečekaně 
opustil její syn pan 

Vilém Hradil. 

Za tichou vzpomínku všem, kdo je znali, děkuje 
snacha a manželka s rodinou.

Evy Štrbákové. 

S láskou a úctou nikdy nezapomene manžel Miroslav s celou rodinou.

Upozorňujeme občany, 

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

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 6. března (číslo vychází 21. března 2014).  
Uzávěrka příštího čísla: 10. dubna 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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Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 4/2014 - 10. dubna (vychází 25. dubna) 
č. 5/2014 - 1. května (vychází 16. května)

Vážení čtenáři, 

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

Za vzpomínku děkují manžel Miloš, dcery Věra a Miluše a syn František 
s rodinami.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

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

Chropyně Báječná Anna 
24.4. Divadelní spolek Kroměříž uvádí komedii Marc Camo-
 letti Báječná Anna. Není dobrý nápad přivést si domů 
 milence, když má váš manžel vedle v pokoji svou pří-
 telkyni… Přesně tohle je případ manželů Jacqueline 
 a Bernarda. Normální, fungující manželství si oba oži-
 vují svými „kamarády z dětství“ - mladým přitažlivým 
 Robertem a naivní Bri…gitte. Nejlepší čas na schůzku 
 s nimi je právě dnes večer, pěkně u sebe doma. Manžel-
 ka přece odjela na víkend k rodičům, manžel musel 
 nečekaně na služební cestu a hospodyni Annu poslali 
 na návštěvu k sobě domů. Ta však nikam neodjela a vrá-
 tila se, aby mohla zabraňovat katastrofálním situacím! 
 Jaké to je, když je v ložnici manželka Jacqueline se svým 
 milencem a vedle v pokoji pro hosty Bernard se svou 
 milenkou? Anna si musí zachovat chladnou hlavu plnou 
 nápadů, zvláště když se věci začnou vyvíjet zcela nepřed-
 pokládaným směrem. Vstupné 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:30

Hulín Druhé hulínské kulinárium 
26.4. Dovolujeme si Vás pozvat na druhé hulínské kulinári-
 um, jehož součástí je pětichodové degustační menu 
 s jarním nádechem. Kapacita je omezena na 60 míst.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 17:00-22:00 

Holešov DIVADLO „VÍKEND S BOHEM“ 
10.4. Původní divadelní hra, která byla poprvé uvedena 31. led-
 na tohoto roku v pražském divadle U Hasičů a po této 
 premiéře je představena i holešovskému publiku. 
 Skvělá komedie s výbornými herci Mário Kubcem a Ma-
 toušem Rumlem v hlavních rolích. Humor divadelní 
 hry je kořeněný optimismem a nadějí, kterou tolik 
 v dnešní době potřebujeme. Tak tedy - co všechno 
 se může stát, když na dveře zaklepe nečekaný návštěv-
 ník… Bavme se a možná taky trochu zastavme a za-
 mysleme. Vstupné 210 Kč.
 Kde: Kino Svět Holešov, 19:00  

Kroměříž SINDIBÁD MOŘEPLAVEC 
30.3. Další pohádka, na kterou srdečně zveme rodiče s dět-

 mi, je pohádka Divadla Scéna Zlín - SINDIBÁD MOŘE-
 PLAVEC. Jedná se o dobrodružný příběh plný humoru, 
 fyzicky náročných scén a veselých rytmických písniček. 
 Režíroval známý Konrád Pavel. Je určeno pro širší věko-
 vou skupinu dětí 4 - 12ti let, děti se mohou těšit 
 na opravdu velká dobrodružství a dospělí na skvělou 
 zábavu!
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 14:30 

Kroměříž POUTNÍ VELETRH 
11.4.-12.4. Srdečně Vás zveme na již čtvrtý ročník Poutních 
 dnů v Kroměříži, který se bude konat ve dnech 
 11. - 12. dubna při příležitosti Bolestného pátku 
 ve vytápěných prostorách Muzea Kroměřížska. My-
 šlenka na uspořádání Poutních dnů v Kroměříži 
 se zrodila již v roce 2011. Jde o souhrn několika 
 akcí, které probíhají vždy v rámci tzv. Květného 
 pátku, kdy se v Kroměříži koná pouť k Bolestné 
 Panně Marii. Jedná se vlastně o takové pomyslné 
 zahájení poutní sezóny v Čechách a na Moravě. 
 Zároveň se touto akcí otevírá turistická sezóna 
 v Kroměříži. Těšit se můžete na poutní slavnost Pan-
 ny Marie Bolestné v chrámu sv. Mořice, miniveletrh 
 poutních míst v Muzeu Kroměřížska, speciální 
 prohlídky a akce pro návštěvníky Arcibiskupského 
 zámku zapsaného na seznamu světového přírodního 
 a kulturního dědictví UNESCO, poutní jarmark 
 lidových řemesel na Velkém náměstí. V rámci 
 akce nově proběhne i odborný workshop nesoucí 
 název „Pouť po zelené - jak využít duchovního 
 a přírodního rozměru poutních míst k jejich pre-
 zentaci a propagaci“.
 Kde: Muzeum Kroměřížska

Kroměříž AGILITY CUP MĚSTA KROMĚŘÍŽE 2014  
12.4. I. mistrovství České republiky pyrenejských ovčáků.
 Kde: Pionýrská louka – sportovní areál KRO-
 MĚŘÍŽ

Přerov Víno, ženy, zpěv a láska 
7.4. Hudebně zábavný pořad známých sólistů Národního di-
 vadla moravskoslezského v Ostravě a Slezského v Opavě.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30 

Přerov Korunový džínový bál 
12.4. Ples Kulturních a informačních služeb a Městského 
 domu. Vstupné 1 Kč, kuvert 199 Kč (výběr ze 4 jídel, 
 nápoje), vstupenka slosovatelná v tombole. Hrají: 
 Synkopa 2010 a Jen tak II.
 Kde: Městský dům Přerov, 20:30 

Přerov Sbohem, zůstávám 
14.4. Francouzská divadelní komedie.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30 

Přerov Hody, hody, doprovody 
17.4.-20.4. Velikonoční jarmark s kulturním programem.
 Kde: Náměstí T. G. M. Přerov 

Přerov Májové veselí 
30.4.-1.5. Koncerty hudebních skupin na otevřené scéně ná-
 městí TGM.
 Kde: Náměstí T. G. M. Přerov
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