


2

4/2014Zpravodaj města Chropyně

Město herny nepodporuje

reklama

Na jednání zastupitelstva města 
Chropyně vznesl Ing. František 
Kroupa názor, že by se tento or-
gán měl zabývat plošným zákazem 
výherních hracích přístrojů a video 
loterních terminálů. Jeho návrh 
na vypracování obecně závazné 
vyhlášky města zastupitelé ne-
odsouhlasili, ale z jednání vzešel 
úkol prověřit možnost uspořádání 
místního referenda, ve kterém 
by měli občané našeho města 
možnost vyjádřit svůj názor na tuto 
problematiku. Dovolte mi, abych 
stručně popsala jednotlivé aspekty 
tohoto problému.

Na začátek je nutné připo-
menout, že v České republice 
je provozování výherních hracích 
přístrojů a video loterních termi-
nálů legální, oficiálně schválenou 
podnikatelskou aktivitou. Pro-
blematiku upravuje Zákon o lo-
teriích a jiných podobných hrách 
č. 202/1990 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů. V něm je upraveno 
rozdělení provozoven dle umístě-
ných výherních hracích přístrojů 
(dále VHP). VHP s nejvyšší možnou 
vsazenou částkou na jednu hru 
2 Kč jsou umístěny v provozovnách, 
VHP s nejvyšší možnou vsazenou 
částkou na jednu hru 5 Kč jsou u-
místěny v hernách (i pokud je ta-
to např. restauračním zařízením, 
barem, apod.) a VHP s nejvyšší mož-
nou vsazenou částkou na jednu hru 
50 Kč jsou umístěny v kasinech. 
Obdobně zákon nahlíží i na nej-
vyšší výhru, kdy částku 300 Kč 
můžete vyhrát v provozovně, 750 Kč 
v herně a 50 tis. Kč v kasinu. Také 
stanoví nejvyšší hodinovou prohru 
na 1 tis. Kč v provozovně, 2 tis. Kč 
v herně a 10 tis. Kč v kasinu. 
Současně je v § 17 řečeno, cituji: 
„Výherní hrací přístroj musí být 
umístěn tak, aby neumožňoval 
hru osobám mladším 18 let, nebo 
provozovatel musí učinit taková 
opatření, aby tyto osoby nemohly 
se hry zúčastnit.“

Dle § 50, odst. 4 daného zá-
kona může obec stanovit obecně 
závaznou vyhláškou, že sázkové hry 
podle § 2 písm. e), g), i), l), m), n), 
a loterie a jiné podobné hry podle 
§ 2 písm. j) a § 50 odst. 3 mohou 
být provozovány pouze na mís-
tech a v čase vyhláškou určených, 
nebo stanovit, na kterých místech 
a v jakém čase je v obci provo-
zování uvedených loterií a jiných 
podobných her zakázáno, nebo 
úplně zakázat provozování uve-
dených loterií a jiných podobných 
her na celém území obce. V sou-

časné době nemá město Chropyně 
vydanou žádnou obecně závaznou 
vyhlášku, která by omezovala pro-
vozování VHP a video loterních 
terminálů nebo přímo provozování 
zakazovala. 

Povolení k provozování VHP 
vydává na žádost obecní úřad 
pro svůj územní obvod. Povolení 
se vydává nejdéle na dobu jedno-
ho kalendářního roku. V loňském 
roce městský úřad povoloval cel-
kem 11 výherních hracích přístrojů. 
Za podání žádosti je provozovatel 
povinen uhradit správní poplatek, 
který je příjmem obce. Státní do-
zor vykonává obec, která vydala 
povolení k provozování VHP. 
Při úplném zákazu provozování 
VHP dojde ke konci roku k vyprše-
ní vydaného povolení, tudíž budou 
zařízení k 1. lednu následujícího 
roku odstraněna.

Povolení video loterních termi-
nálů a jiných technických zařízení 
(dále jen JHTZ) povoluje Mini-
sterstvo financí České republiky. 
Původně byla povolení vydávána 
na dobu 10 let, po novele záko-
na na 3 roky. Nejdelší povolení 
na video loterní terminál na území 
našeho města končí v roce 2019. 
K 31. prosinci 2013 bylo evidováno 
27 povolených video loterních 
terminálů. Státní dozor vykonává 
příslušný finanční úřad, v jehož 
územním obvodu se nacházejí 
jednotlivé provozovny, tudíž obec 
o jejich počtu nerozhoduje ani 
je nekontroluje. Po vydání obecně 
závazné vyhlášky o zákazu pro-
vozování musí město informovat 
do 15 dnů od jejího schválení za-
stupitelstvem ministerstvo financí, 
které musí zrušit všechna vydaná 
rozhodnutí. Je nutné počítat s tím, 
že správní řízení bude probíhat 
déle z důvodů odvolání provozo-
vatele. Provozovatelé se mohou 
odvolat až k Ústavnímu soudu, 
což potrvá několik měsíců, možná 
i let, než tato rozhodnutí nabudou 
právní moci.

Na území města Chropyně 
je k dnešnímu dni pět heren, z to-
ho jedna má otevřeno nonstop. 
Zákonem stanovený odvod z to-
hoto podnikání do rozpočtu města 
Chropyně byl v roce 2013 zhruba 
2,6 mil. Kč, což je asi 5 % daňových 
příjmů. Tyto prostředky byly použi-
ty na podporu činnosti sportovních 
a zájmových organizací, které 
se věnují aktivnímu využívání vol-
ného času dětí a mládeže.

Na druhou stranu však musíme 
uvést, že v České republice je 

průměrný počet jeden VHP a JHTZ 
na 130 obyvatel. V Chropyni 
máme skóre lehce nadprůměrné, 
a to 1 VHT a JHTZ na 134 oby-
vatel. Ze statistik dále vyplývá, 
že v České republice připadá 
na jedno herní prostředí 1.412 o-
sob, v Chropyni je to 1.019 oby-
vatel. V České republice se, podle 
poslední celopopulační studie Ná-
rodního monitorovacího střediska 
pro drogy a drogové závislosti, týká 
problémové hráčství 5 % dospělé 
populace ČR ve věku 15–64 let, 
z toho patologické hráčství (chová-
ní nelze ovlivnit jinak než léčbou) 
0,6 % a rizikové hráčství (chování 
lze ovlivnit krátkou intervencí 
nebo opatřeními v herních pro-
středích) 4,4 % osob. Pouze pro 
srovnání: podle obdobných odha-
dů problémové užívání či syndrom 
závislosti na alkoholu zasahuje 15 % 
populace a denní kouření cigaret 
23,1 % populace.

Touto problematikou se nyní 
intenzivně zabývám, proto jsem 
se zúčastnila Konference o ome-
zení hazardu, kterou pořádalo ob-
čanské sdružení Komunitní křižo-
vatka spolu se Statutárním městem 
Zlínem. Na konferenci vystoupil 
zástupce právního odboru města 
Zlína, zastupitel města Brna, primá-
tor Českých Budějovic a místosta-
rosta města Třebíč. Popisovali nám 
své zkušenosti s různými úrovněmi 
regulace. Ve Zlíně se snaží herny 
umístit mimo historické centrum, 
omezit reklamy a poutače a na her-
ny umístit kamerový systém. V Brně 
mají částečnou regulaci – vyčle-
nili adresy, na kterých jsou herny 
povoleny, jinde jsou zakázány. 
I v Brně omezili umístění venkov-
ních reklam a po provozovatelích 
požadují monitorování interiérů 
i prostoru před provozovnami 
pomocí kamerového systému. 
V Českých Budějovicích přistou-
pili k plošnému zákazu. Bohužel 
se ukazuje, že tam, kde dříve byly 

legální herny, vznikají po jejich 
zákazu herny ilegální. Dle názoru 
pana primátora je toto již věcí Po-
licie ČR. Na konferenci vystoupil 
se svým příspěvkem i vedoucí Ná-
rodního monitorovacího střediska 
pro drogy a drogové závislosti 
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 
Prezentoval názor, že plošný zákaz 
ani přílišná benevolence nic neřeší. 
Opakovaně vyslovil obavu, že při 
plošném zákazu pravděpodobně 
dojde ke vzniku tzv. černých heren 
a také ke zvýšenému využívání in-
ternetového sázení, které považuje 
za velmi nebezpečné. 

Je však třeba si uvědomit, kdo 
má v procesu návykovosti nějaké 
možnosti a nějaké povinnosti. 
Město má jednoznačně za úkol 
podporovat podnikatelskou aktivi-
tu. Také musí zajistit činnost spolků 
a organizací věnujících se sportu 
nebo mládeži. A v neposlední řadě 
by asi nemělo bránit občanům 
v jejich svobodném rozhodování 
a omezovat tak jejich práva. Sem pa-
tří i svobodný výběr výplně volného 
času a rozhodování se o nakládání 
s vlastními finančními prostředky. 
Naopak občan každý sám by se měl 
rozhodnout, zda využívání herních 
automatů je pro něj tím správným 
využitím volného času. 

Ačkoli tedy vnitřně nesouhlasím 
s touto „volnočasovou aktivitou“, 
ráda bych podpořila svobodnou 
vůli našich občanů tím, že budu vě-
řit v jejich rozum a úsudek, a přežití 
herních automatů tak bude závislé 
na jejich osobní podpoře tohoto 
druhu zábavy prostou návštěvou 
a využitím těchto zařízení. Vždyť 
v dnešní době se právě takto nej-
lépe reguluje podnikatelský trh. 
Kde není poptávka, zmizí i na-
bídka. Za sebe mohu slíbit, že bu-
du vždy usilovat o správné využití 
příjmů, které tento druh podnikání 
do rozpočtu města přináší. 

Ing. Věra Sigmundová
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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 12. květen 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.

Jak jsme hospodařili 
v roce 2013

Zastupitelstvo města Chro-
pyně schválilo na svém jednání 
26. března 2014 Závěrečný účet 
města Chropyně včetně Zprávy 
auditora o výsledku přezkou-
mání hospodaření za rok 2013. 
Na následujících řádcích se poku-
sím výsledky hospodaření stručně 
okomentovat.

Příjmy
Příjmová stránka rozpočtu byla 

plněna na 105 %, což představuje 
objem peněžních prostředků 
ve výši 73,3 mil. Kč. Rozhodující 
příjmy pro město jsou jeho vlastní 
příjmy (daňové, nedaňové, kapi-
tálové), které se podílely v roce 
2013 na celkových příjmech 83 %. 
V roce 2013 17 % příjmů tvořily 
investiční a neinvestiční dotace. 
Část z těchto dotací se každo-
ročně opakuje. Tyto dotace byly 
zahrnuty ve schváleném rozpočtu 
- na výkon státní správy a provoz 
domu s pečovatelskou službou. 
Rozpočet akceptoval i některé 
změny. Např. dotace na školství 
je od r. 2013 zrušena (v roce 2012 
činila 756 tis. Kč) a od roku 2014 
neobdržíme ani částku za dojíždě-
jící žáky (v roce 2013 350 tis. Kč). 
Přes neustále rostoucí nároky státu 
na výkon státní správy se dotace 
na ni také bohužel meziročně 
snižuje.

Největší podíl na současných 
daňových příjmech mají příjmy 
ze sdílených daní - daně z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti, 
daně z příjmů ze samostatně vý-
dělečné činnosti, daně z příjmů 
fyzických osob z kapitálových 
výnosů, daně z příjmů právnických 
osob a daň z přidané hodnoty. 
Mezi výlučné daně patří daň 
z nemovitostí nacházejících se v ka-
tastrálním území Chropyně a daň 
z příjmů právnických osob za obce 
(činnosti města). Daň za obce 

je ve stejné výši vykázána i na stra-
ně výdajů. Mezi daňové příjmy 
patří i místní poplatky, správní 
poplatky a odvody z výherních 
hracích přístrojů a video loterních 
terminálů. Daňové příjmy byly 
na začátku roku 2013 plánovány 
ve výši 43,3 mil. Kč, postupnými 
úpravami (rozpočtovými opat-
řeními) kopírujícími skutečný 
vývoj došlo k navýšení na částku 
48,6 mil. Kč. Skutečnost na konci 
roku byla vyšší a to 52,8 mil. Kč. 
V roce 2013 došlo ke změně 
rozpočtového určení daní, změ-
nám u poplatků za výherní hrací 
přístroje a video loterní terminály, 
poplatku za komunální odpad 
a díky tomu k nárůstu daňových 
příjmů o uvedenou částku. Pokud 
skutečnou výši příjmů porovnáme 
se skutečností za rok 2012 získáme 
rozdíl ve výši 11,6 mil. Kč. Ovšem 
nesmíme zapomínat, že část těch-
to prostředků již byla v průběhu 
roku do rozpočtu zapojována, 
a tudíž navýšení, které bylo sou-
částí převodu prostředků do roku 
2014, je ve výši „jen“ 4,2 mil. Kč. 

Město Chropyně v roce 2013 
obdrželo investiční a neinvestiční 
dotace ve výši 12,7 mil. Kč. Z in-
vestičních dotací v první polovině 
roku město obdrželo 2,3 mil. Kč 
na kropicí vůz. Ve druhé polovině 
roku pak dotace na zateplení ob-
jektů hasičské zbrojnice, mateřské 
školy a tribuny ve výši 3,8 mil. Kč. 
Další dotační prostředky ve výši 
2,5 mil.  Kč byly určeny na rege-
neraci sídliště. 

Dále jsou z přijatých neinvestič-
ních dotací významné především 
dotace v rámci souhrnného fi-
nančního vztahu na činnosti úřadu 
3,4 mil. Kč a  dotace na částečnou 
úhradu nákladů provozu domu 
s pečovatelskou službou 314 tis. Kč. 
V loňském roce město Chropyně 
obdrželo také dotaci na zajištění 

volby prezidenta ve výši 158 tis. Kč 
a 158 tis. Kč na zajištění prů-
běhu voleb do parlamentu ČR. 
Od Zlínského kraje město obdrže-
lo na Hanácké slavnosti a činnost 
Sboru dobrovolných hasičů dotaci 
ve výši 124 tis. Kč.    

Výdaje
Výdajová část rozpočtu byla 

čerpána na 92 %, což představuje 
objem peněžních prostředků 
ve výši  69,4 mil. Kč. 47,7 mil. Kč 
tj. 69 % celkových výdajů města 
tvořily běžné výdaje do jednotli-
vých odvětví. Například příspěvky 
na provoz a energie příspěvkovým 
organizacím. Největší příspěvek 
ve výši 7,8 mil. Kč byl schválen 
správě majetku města, základní 
škola hospodařila s příspěvkem 
ve výši 3,4 mil. Kč, mateřská škola 
s částkou 1,1 mil. Kč a zařízení 
školního stravování byl schválen 
příspěvek 0,9 mil. Kč. 

Kapitálové výdaje ve výši 
21,7 mil. Kč tvořily 31% celkových 
výdajů. Tyto kapitálové (investiční) 
výdaje se týkaly financování poří-
zení kropicího vozu (celkové ná-
klady 2,5 mil. Kč),  regenerace síd-
liště (celkové náklady 3,7 mil. Kč), 
zateplení objektů hasičské zbroj-
nice (celkové náklady 2,6 mil. Kč), 
mateřské školy (celkové náklady 
3,9 mil. Kč) a tribuny (2,7 mil. Kč), 

doplatků komunikace na Podlesí 
(ve výši 1 mil. Kč) a skládky Smeťák 
(2 mil. Kč) a splátky koupaliště 
(3 mil. Kč). 

Nákup kropicího vozu, rege-
nerace sídliště a zateplení objektů 
hasičské zbrojnice, mateřské školy 
a tribuny bylo financováno pře-
vážně z účelově přijatých trans-
ferů - dotací a dofinancováno 
z prostředků města Chropyně. 

Financování 
Financování dorovnává rozdíl 

mezi příjmy a výdaji. Financo-
vání bylo průběžně upravováno 
rozpočtovými opatřeními. První 
úprava proběhla již v březnu 2013 
z důvodu nižšího převodu pro-
středků z roku 2012. V měsíci říjnu 
město přijalo investiční úvěr na za-
teplení objektů hasičské zbrojnice, 
mateřské školy a tribuny. Původně 
plánovaná výše 5,6 mil. Kč byla 
čerpána pouze ve výši 5 mil. Kč. 
Splátky tohoto investičního úvěru 
začaly až od roku 2014. Kromě 
investičního úvěru se splatností 
do 31.12.2018 má město Chropy-
ně také k dispozici kontokorentní 
úvěr do výše limitu 4,5 mil. Kč 
přijatý v roce 2013 na překlenutí 
časového nesouladu mezi příjmy 
a výdaji rozpočtu. Kontokorent 
byl poskytnut na dobu neurčitou. 

Ing. Věra Sigmundová
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Z jednání zastupitelstva města

Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu 
na voličský průkaz

Již 21. veřejné plenární zasedání 
Zastupitelstva města Chropyně 
v tomto volebním období se konalo 
ve středu 26. března v Městském 
kulturním středisku.  

Zastupitelstvo zvolilo v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 1 písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, 
do funkce člena Rady města Chro-
pyně Ing. Jaroslava Krejčíře.

Zastupitelstvo města Chropyně 
dále projednalo:

Zprávu o činnosti Komise k pro-
jednávání přestupků města Chropy-
ně za rok 2013

Předseda komise pan Josef 
Tinka předložil zprávu o činnosti 
za rok 2013. Komise v loňském 
roce obdržela oznámení 73 pře-
stupkových věcí, což je o 8 více 
než v předchozím roce. Nejčastěji 
šlo o přestupky proti občanskému 
soužití a přestupky proti majetku. 
Tři přestupky byly proti pořádku 
ve věcech územní samosprávy. 
Z celkového počtu přestupků bylo 
40 ze zákonných důvodů odloženo 
a 2 postoupeny jiným orgánům. 
Bylo uloženo celkem 9 pokut v ú-
hrnné výši 13.000 Kč. Do roku 2014 
přešlo 15 přestupků. Zastupitelstvo 
vzalo zprávu na vědomí.

Zpráva o bezpečnostní situaci 
ve městě Chropyně za rok 2013

Npor. René Šimčík, vedoucí 
Obvodního oddělení policie Hulín, 
předložil Zprávu o bezpečnostní si-
tuaci ve městě Chropyně za uplynulý 
rok. V roce 2013 bylo na území města 
Chropyně a v jeho správním obvodu 
spácháno 67 trestných činů, přičemž 
nejvíce (39) bylo majetkových 
trestných činů. Oproti roku 2012 
to bylo celkem o 11 trestných činů 
více. Objasněnost činů ve služebním 
obvodě byla 63,51 %. Přestupků bylo 
evidováno 433, ve srovnání s rokem 
2012 jich bylo o 87 více. Celkem 
133 přestupků bylo řešeno bez 
blokové pokuty (přestupky proti 
majetku, občanskému soužití aj.) 
a 300 přestupků bylo vyřešeno 
udělením blokové pokuty a jednalo 
se převážně o přestupky v dopravě. 
Na území města bylo zjištěno celkem 
17 podnapilých řidičů, přičemž 
4 případy byly předány do trestního 
řízení, a 10 řidičů pod vlivem omam-
né psychotropní látky. V další části 
svého vystoupení seznámil zastupite-
le s prioritami v oblasti bezpečnosti 
a také v oblasti dopravy. Zastupitel-
stvo vzalo zprávu na vědomí.

Rozpočtové opatření města 
Chropyně č. 1 v roce 2014

Členka rady města Ing. Marcela 
Kovaříková předložila návrh rozpoč-
tového opatření města Chropyně 
č. 1 v tomto roce. Rozpočtové opat-
ření vychází z nutností úprav rozpoč-
tu. Jedná se především o zapojení 
přebytku hospodaření z roku 2013. 
Nárůst výdajů včetně rozpočtové 
rezervy je pokrytý dalším navýšením 
daňových příjmů a přesunem polo-
žek. Úpravy v příjmech i výdajích jsou 
ve stejné výši a činí 11.195.600 Kč. 
Zastupitelstvo rozpočtové opatření 
schválilo.

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

Zástupkyně ředitele Správy ma-
jetku města Chropyně, p. o., paní 
Pavla Přikrylová předložila návrh 
změny zřizovací listiny této organiza-
ce. Změna je připravena v souvislosti 
s vybudováním zařízení pro využívání 
biologicky rozložitelných odpadů 
(Kompostárna Chropyně). Správa 
majetku města Chropyně, p. o., 
bude provozovatelem tohoto zaří-
zení po jejím dokončení a je nutno 
přidat do zřizovací listiny další činnost 
– nakládání s odpady. Zastupitelstvo 
města změnu schválilo. 

Z všeobecné rozpravy:
Pan Hrabal zastupitelstvo infor-

moval, že pan Hrdlička upozornil 
na to, že byl pod zámkem zbourán 
plot. Ten ohraničoval zámecký park 
a byl jakousi součástí zámku. Podle 
něj byl stav plotu dobrý, jen stačilo 
opravit dřevěné prvky. I on pouka-
zuje na dostupnost prostředků 
z vyšších daňových příjmů. Domnívá 
se, že zbourání mělo být schvále-
no zastupitelstvem. Připomenul, 
že ve špatném stavu je i plot pod 
úřadem v ulici Emila Filly, který však 
žádnou estetickou roli, na rozdíl 
od plotu pod zámkem, nemá. Mně 
osobně se to také moc nelíbí, ale 
je to otázka zvyku. Slyšel jsem, 
že tam mají být lavičky. V minu-
losti se to opravovalo co dva roky, 
vždycky před Hanáckými slavnostmi. 
Ve spolupráci s muzeem.

Ing. Sigmundová odpověděla, 
že se město snažilo najít majitele 
a vyzvat někoho k opravě. Ale ni-
kdo se k tomu neměl. Ani muzeum 
se na tom nechtělo podílet. Ne-
stačilo opravit jen dřevěné prvky, 
protože i zděné stojky byly narušené. 
Oprava by stála přes 200 tisíc korun. 
O zbourání rozhodla rada města. Ar-
cibiskupství ani památkáři žádné ná-
mitky proti zbourání neměli. Spodní 
část zídky zůstane a uvažujeme, že by 
tam byly lavičky jako u pošty. 

Mgr. Milan Bajgar

Také ve volbách do Evropského parla-
mentu, které prezident republiky vyhlásil 
na 23. a 24. května 2014, bude možno volit 
na hlasovací průkaz. Této možnosti mohou vy-
užít voliči, kteří se nebudou v uvedených dnech 
zdržovat v místě svého trvalého bydliště, avšak 
chtějí využít svého volebního práva. Voličský 
průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémko-
liv volebním okrsku na území České republiky. 

O vydání voličského průkazu můžete požádat 
buď žádostí v listinné podobě (poštou) opatře-
nou úředně ověřeným podpisem voliče, žádostí 
v elektronické podobě podepsanou uznávaným 
elektronickým podpisem voliče nebo žádostí 

v elektronické podobě zaslanou prostřednictvím 
datové schrány. Pro žádost není žádný přede-
psaný formulář. Ověřený podpis je u listinného 
podání vyžadován kvůli ochraně voliče, který 
o vydání voličského průkazu žádá, před zneužitím 
tohoto institutu. Při ověření podpisu za tímto 
účelem lze využít osvobození od správního po-
platku, protože dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona 
o správních poplatcích jsou od poplatků osvo-
bozeny úkony pro účely využití volebního práva 
(Česká pošta, notáři nebo pracovníci hospodář-
ské komory však mohou dle platné legislativy 
poplatek požadovat). 

Žádost o voličský průkaz může být podána 
i osobně. V tomto případě není vyžadována 

písemná žádost, protože po prokázání totožnosti 
sepíše úředník, který osobní žádost přijímá, úřední 
záznam, ve kterém uvede veškeré potřebné 
údaje. Osobní žádost je možno podat na úseku 
matriky a evidence obyvatel u paní Dagmar 
Zapletalové, dveře č. 005. 

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat 
již nyní, nejpozději však musí být Městskému 
úřadu v Chropyni doručena 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. do 8. května 2014 do 16:00. Vzhledem 
k tomu, že poslední den lhůty pro podání žádosti 
o vydání voličského průkazu připadá na den, 
který je státním svátkem, bude na městském 
úřadě zajištěna v době od 8:00 do 16:00 služba 
na telefonním čísle 724 183 894.               JiRo
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Když je lhostejnost lidem cizí

Podomní prodej je v Chropyni zakázán

Město poskytne
dotace na činnost 
sportovců

I v letošním roce je pro chropyňské sportov-
ce vyhrazena v rozpočtu města Chropyně částka 
1,2 mil. Kč. Při rozdělování a vedení agendy 
žádostí postupuje město a odbor vnitřních 
věcí, který dotace administruje, podle vnitřní 
směrnice nazvané Pravidla pro poskytování 
veřejné finanční podpory na sportovní činnost. 

Částka 1,2 milionu korun je rozdělována 
v rámci čtyř dotačních titulů. Na podporu spor-
tovní a tělovýchovné činnosti je určen Program 
I, na podporu výkonnostního a vrcholového 
sportu Program II, pořádání významných spor-
tovních akcí řeší Program III a z Programu IV 
je podporován provoz sportovních zařízení. 

Odbor vnitřních věcí přijal do 28. února, 
což je termín pro požádání o dotaci, celkem 
41 žádostí a vyhověno nebylo pouze v jednom 
případě. 

Finanční podpora z letošního rozpočtu 
je poskytnuta:
• T. J. Chropyně, o. s., v celkové výši 755.900 Kč,
• Fotbalový klub Chropyně, o. s., v celkové 

výši 245.700 Kč,
• Cyklistický oddíl Cyklosport V+P Chropyně, 

o. s., v celkové výši 80.600 Kč,
• Sportovně střelecký klub JUNIOR, o. j. s., 

v celkové výši 20.900 Kč,
• Kynologický klub Technoplast Chropyně, 

o. j. s., v celkové výši 6.700 Kč,
• LMK Racek Chropyně, o. j. s., ve výši 8.200 Kč,
• Ing. Lukáš Purkar ve výši 30.000 Kč,
• Karel Imríšek ve výši 30.000 Kč,
• Bc. Tomáš Procházka ve výši 10.000 Kč,
• Moravský rybářský svaz, místní organizace 

Chropyně, ve výši 6.000 Kč,
• Jiří Jarolím ve výši 7.000 Kč.

Ing. Jiří Rosecký

Kdyby náš kocourek Janek uměl mluvit, 
jistě by rád poděkoval dobrým lidem, kteří 
mu zachránili život. Celá naše rodina se začala 
smiřovat s tím nejhorším, když se nám v neděli 
6. dubna po 2 dnech nevrátil domů, což bylo 
neobvyklé, nikdy se to nestalo.

Neštěstí nechodí po horách, ale po li-
dech… a také po kočkách. Na svou zvídavost 
doplatil tak, že spadl do jedné z nádrží čistič-
ky odpadních vod v Chropyni. S vypětím sil 
se mu podařilo doplavat na betonový ostrůvek 
uprostřed, ale dostat se odsud už neměl sílu. 

Po mnoha hodinách beznaděje jej náhodou 
zahlédli manželé Zavadští z Chropyně. Díky 
jejich soucitu se rozjela neuvěřitelná akce pro 
jeho záchranu, na níž se podíleli dva mladí 
chropyňští hasiči, kteří nechtějí zveřejnit svá 
jména, a zejména starostka města Chropyně 
Ing. Sigmundová, na jejíž popud až kroměříž-
ští hasiči našeho malého čtyřnohého mazlíka 
zachránili. Chceme touto cestou všem těmto 
lidem poděkovat za to, že nebyli lhostejní 
a ochotně obětovali mnoho hodin svého 
osobního volna, aby pomohli malému bez-
mocnému tvorečkovi. A paní učitelce a panu 

učiteli Zavadským jsme moc vděčni za péči 
o něj v době, kdy ještě nikdo nevěděl, komu 
ten malý dobrodruh patří.  

D. a M. Šottnerovy, Ing. M. Lenhardt

Aktuální tržní řád města upravuje pod-
mínky nabídky a prodeje zboží mimo pevné 
provozovny, které jsou k tomu určeny. Mimo 
jiné zakazuje podobní a pochůzkový prodej 
na území města Chropyně. Zpravodaj města 
o této skutečnosti informoval již v loňském roce. 
Na posledním jednání zastupitelstva se však 
objevila potřeba tyto informace oživit a doplnit.

„Tržní řád stanovuje pravidla pro prodej 
na předsunutých prodejních místech, v tržních 
místech zřízených při konání jednorázových 
akcí a akcí pořádaných městem, při pojízdném 
prodeji a v restauračních předzahrádkách,“ 
uvedla k významu tohoto předpisu vedoucí 
finančního odboru Ing. Lenka Macháčková. 

Tyto prodeje však občany neobtěžují. Kdo 
nemá zájem, kolem stánku projde bez povšim-
nutí. Jiná situace nastává, když prodejce zazvoní 
u spotřebitele doma a s nějakou nabídkou 
ho osloví. Spotřebitel v tomto případě nemůže 
být a nikdy nebude rovnocenným partnerem 
v jednání, zvláště ve chvílích, kdy takový pro-
dejce využije momentu překvapení a horšího 
právního povědomí spotřebitele. Často využí-
vají nejrůznější klamavé a agresivní obchodní 
praktiky. V horších případech přijde nezvaná 
skupina prodejců, která má ve skutečnosti 
zcela jiné úmysly než spotřebiteli něco prodat. 

Na tyto situace náš Tržní řád pamatuje 
a podomní a pochůzkový prodej zakazuje. 
Tím se každý takový prodejce dopouští poru-
šení povinností stanovených nařízením obce. 
A za takové porušení hrozí prodejci za správní 
delikt dle zákona o obcích pokuta až 200.000 Kč. 
Zákaz podomního a pochůzkového prodeje 
se týká i různých nabídek energetických spo-
lečností nebo mobilních operátorů. 

Jak má však člověk, který je tímto jednáním 
obtěžován, postupovat? V žádném případě 
nevolejte na úřad. Žádný z úředníků, starostka, 
místostarosta ani tajemník, ani žádný pracov-
ník Správy majetku města Chropyně, p. o., 
nejsou osoby, které chrání veřejný pořádek. 
Tuto činnost zastává policie. Pokud vás tedy 
chování prodejců bude obtěžovat, zavolejte 
na linku 158. 

„Hlídku, která k občanovi přijede, bude 
zajímat, kdy u něj prodejce byl, jak zhruba vy-
padal, co měl na sobě, kterým směrem odešel, 
jak se choval,“ říká npor. René Šimčík, vedoucí 
Obvodního oddělení policie Hulín. „Pokud 
se bude jednat o skupinu prodejců, jejichž 
hlavním cílem nebude prodej, ale páchání jiné 
trestné činnosti, pak je důležité si zapamatovat 
např. také typ a barvu auta, do kterého nasedli. 
Pamatovat si registrační značku vozu, kterým 
obchodníci odjedou, nemá v této souvislosti 
pro policii význam. Značka může být kradená.“

JiRo

Město Chropyně ve spolupráci s místní 
organizací Svazu tělesně postižených 
v Chropyni Vás srdečně zvou na

XV. setkání s občany města,
které se uskuteční

v úterý 6. května 2014 od 16:00 
v Městském kulturním středisku 

v Chropyni.

Program:  
Beseda s vedením města nad problémy 
občanů, odborná přednáška, kulturní 
program

Občerstvení zajištěno!!!             
Všichni jste srdečně zváni!!!

Vážení spoluobčané,
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reklama

Správa majetku města Chropyně, p.o., 
měla loni kladné hospodaření

Představuje se nový ředitel Správy 
majetku města

Nabídka pronájmu 
nebytových 
prostor

Správa majetku města Chropyně, p. o., 
má ve své činnosti dle zřizovací listiny jako 
hlavní činnosti údržbu a správu bytového 
fondu, údržbu nemovitostí – budov a staveb 
v majetku města, údržbu a výsadbu zeleně, 
provoz a údržbu veřejného osvětlení, čištění 
města, údržbu místních komunikací, provoz 
hřbitova, poskytování doplňkových služeb 
pro obyvatelstvo a provoz a zajištění činnosti 
MKS a Městského koupaliště a městského 
sportoviště. Jako hospodářskou činnost 

pak má doplňkové služby pro obyvatelstvo 
a hostinskou činnost.

Příspěvky, které organizace v loňském 
roce obdržela, tvořil příspěvek na provoz 
ve výši 7.000 tis. Kč, příspěvek na investice 
ve výši 800 tis. Kč a příspěvek na odpisy ve výši 
5.138 tis. Kč, který byl započítán s odvodem 
zřizovateli. 

Z příspěvku na investice bylo zařazeno 
do majetku technické zhodnocení domu 
s pečovatelskou službou čp. 26 (rekonstrukce 

2 bytů) a na nám. Svobody 55 (plynový kotel). 
Dalšími příjmy byly dotace od úřadu práce, 
které pokrývaly náklady na mzdy pro dělníky 
veřejně prospěšných prací, ve výši 1.623 tis. Kč. 
Dalšími výnosy byly tržby z nájmů nemovitostí 
a služeb pro obyvatelstvo.

Celkové výnosy tedy byly 19.771.675,41 Kč 
a náklady 19.510.298,93 Kč. Kladný hospodář-
ský výsledek Správy majetku města Chropyně, 
p. o., za rok 2013 dosáhl výše 261.376,48 Kč.

Pavla Přikrylová

Jmenuji se Zdeněk Hofírek 
a na konci března 2014 jsem byl 
Radou města Chropyně, na zákla-
dě výběrového řízení, jmenován 
ředitelem Správy majetku města 
Chropyně, příspěvkové organiza-
ce. Abych se představil, chtěl jsem 
nejprve napsat životopis podle 
europassu, ale bude asi lepší jej 
pojmout jako krátký fejeton.

Je mi tedy 60 let, narodil 
jsem se v Chropyni. Kde jsem 
až do roku 1994 bydlel, než jsem 
se přestěhoval do Kroměříže. 
Jsem ženatý a mám dvě děti, 
které bydlí a pracují v Brně. 
Málem bych zapomněl na Judy 
Mwende, sirotka z Keni, naši 
adoptivní dceru, kterou přes 
Centrum narovinu už 10 let 
podporujeme. Judy momen-

tálně studuje dívčí střední školu 
v Mombase.

Vystudoval jsem VUT Brno, 
fakultu strojní, obor ekonomie 
a řízení výroby, následně v roce 
1990 postgraduální studium 
se zaměřením na investice.

Pracoval jsem v Techno-
plastu Chropyně v různých 
funkcích, převážně investicích. 
V roce 1994 jsem z Technoplastu 
odešel a živil jsem se na růz-
ných projektech jako freelancer 
v České republice a částečně 
i v zahraničí.

Možná bude vhodné se zmí-
nit, co mne vlastně vedlo k při-
hlášce do výběrového řízení. 
Na tuto možnost mne upozor-
nili přátelé. Pak jsem zvažoval, 
jestli je vhodné vracet se zpět. 

Na druhou stranu jsem to cítil 
jako velkou výzvu, nikdy jsem 
v příspěvkové organizaci nepra-
coval a navíc je zde jen omezená 
doba působnosti. Nakonec 
jsem se ale rozhodl se konkurzu 
zúčastnit a můj návrh koncepce 
řízení Správy majetku města 
Chropyně asi nebyl nejhorší.

Samozřejmě si uvědomuji, 
že má pozice po tragické udá-
losti nebude jednoduchá, ani 
úkoly, které nás čekají, nejsou 
malé, ale kolektiv pracovníků 
je konsolidovaný a ani nepří-
tomnost ředitele nezpůsobila 
krátkodobě vážné problémy.

Pevně věřím, že s pracovníky 
Správy majetku města Chropyně 
budeme sloužit ke spokojenosti 
občanů. Ing. Zdeněk Hofírek

Správa majetku města Chropyně, p. o. 
nabízí k pronájmu prostor v domě čp. 55 
na náměstí Svobody, v 1. patře: 
• celková plocha 51,1 m2

• minimální cena ročního nájemného pro rok 
2014 je 320 Kč/m2 (plus poplatky mimo 
nájemné: spotřeba elektrické energie, odvoz 
komunálního odpadu, vodné a stočné, teplo, 
úklid společných prostor a obdobné služby)

• prohlídka prostor a informace o pronájmu 
na Správě majetku města Chropyně, p. o., 
tel. 573 355 323.

srdečně Vás zveme na

Stavění máje 
a Pálení čarodějnic

30. dubna 
areál zámeckého parku
16:45 – Hudební produkce D-MUSIC 
17:00 – Stavění máje
17:15 – Průvod na Sokolský stadion za doprovodu
   hudby, hudební produkce dětí
18:00 – Soutěže pro děti
20:00 – Předpokládané ukončení akce
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do sklenic, zalít sladkokyse-
lým nálevem jako na okurky 
a do každé sklenice přidat lžíci 

oleje. Sterilovat. V zimě je to vý-
borná pochoutka!                       

JiRo

Mateřská škola 
Chropyně měla 
kladný hospodářský 
výsledek

Hospodaření Základní školy 
Chropyně v roce 2013

Hospodaření Zařízení školního 
stravování Chropyně, p. o.

Netradiční léčivá zelenina

Mateřskou školu navštěvovalo v roce 2013 
průměrně 151 dětí rozdělených do 6 tříd, z toho 
2 homogenní a 4 heterogenní. Škola zaměst-
nává 12 pedagogických pracovnic, 1 asistentku 
pedagoga a 4 provozní. 

V roce 2013 škola hospodařila s příspěvkem 
města ve výši 1 100 tis. Kč., který byl stejný jako 
v předchozím roce. Příjmy školy dále tvořily výno-
sy za školné, výnosy z doplňkové činnosti plynoucí 
z pronájmů prostor a finanční či věcné dary 
poskytnuté fyzickými či právnickými osobami. 

Hospodaření školy v roce 2013 skončilo 
kladným hospodářským výsledkem ve výši 
62 219,35 Kč, z toho zisk doplňkové činnosti 
činil 13 160 Kč. Úsporu v hlavní činnosti tvořily 
především nižší náklady na spotřebu energií 
ve výši 46,26 tis. Kč, než předpokládal schválený 
rozpočet. Celkový výsledek hospodaření byl, 
po schválení účetní závěrky zřizovatelem, roz-
dělen do fondů organizace k dalšímu využití. 

V loňském roce proběhly práce na kom-
pletním zateplení budov školy a rekonstrukce 
střechy. Tato rekonstrukce byla realizována 
zřizovatelem s využitím dotačních titulů. 

V letošním roce je plánována rekonstrukce 
školní zahrady také s využitím strukturálních 
fondů. Zahrada by měla zahrnovat výhradně 
přírodní hrací prvky v souladu s environmen-
tální výchovou. Projektová dokumentace 
popisuje modelaci terénu včetně výsadby flóry 
s umístěním nových herních prvků pracovně 
nazvaných "přírodní živly" (jezírko, zahrádka, 
miniaturní krajina, horská stezka, po stopách 
zvěře a ptactva, venkovní učebna, cesta kolem 
světa - koloběžková dráha).

Magdalena Ratůzná

Náklady Základní školy Chropyně v loň-
ském roce dosáhly celkové výše 17.448.812 Kč. 

Příjmy dosáhly souhrnné výše 17.713.685 Kč. 
Z toho činil příspěvek z Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy na mzdy a ostatní 
neinvestiční výdaje ve výši 13.707.163 Kč 
a příspěvek od zřizovatele na provoz školy 
ve výši 3.393.000 Kč. V rámci příjmů škola hos-
podařila s finančními prostředky z operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschop-

nost, a to ve výši 210.813 Kč, a dále získala 
z rozvojových a operačních programů finanční 
částku ve výši 291.204 Kč.

Organizace dosáhla v loňském roce kladné-
ho hospodářského výsledku ve výši 264.873 Kč. 
Rada města Chropyně rozdělila kladný hospo-
dářský výsledek školy do fondů, a to 238.385 Kč 
jako příděl do rezervního fondu a 26.487 Kč 
jako příděl do fondu odměn.

Mgr. Josef Havela

Zařízení školního stravování 
Chropyně jako samostatný 
právní subjekt zajišťuje ve své 
hlavní činnosti stravování žáků 
a zaměstnanců pro Základní 
školu Chropyně, Mateřskou 
školu Chropyně, Mateřskou 
školu Kyselovice a Základní 
školu a Mateřskou školu Vl-
koš. Zahrnuje tři odloučená 
pracoviště – hlavní jídelnu 
na ulici Ječmínkova, jídelnu 
v MŠ Tyršova a jídelnu v ZŠ Fu-
číkova. Mimo tuto hlavní čin-
nost provozuje i činnost do-
plňkovou, která nabízí možnost 
stravování cizích strávníků, pro-
dej balíčkové stravy, zhotovení 
jídel na zakázku a pořádání 
mimořádných akcí. Během loň-
ského roku nabízela také služby 
v podobě závodního stravo-
vání formou stravenek a va-
ření knedlíků na objednávku.

Organizace zaměstnává 
10 provozních pracovnic. 
V roce 2013 organizace hos-
podařila s příspěvkem města 
ve výši 900 tis. Kč, který byl stej-
ný jako v předchozím roce. 
Výnosy v hlavní činnosti dále 
tvořily tržby za stravné, v do-
plňkové činnosti tržby za strav-
né cizích strávníků, prodej ba-
líčkové stravy a tržby z mimo-
řádných akcí – příprava jídel 
na svatby, oslavy a celodenní 
stravování dětí a sportovců 
v rámci letního soustředění.

Hospodaření organizace 
v roce 2013 skončilo klad-
ným hospodářským výsledkem 
ve výši 54 439,38 Kč, z toho 
zisk doplňkové činnosti činil 
20 567,03 Kč. Úspora v hlavní 
činnosti vznikla také nižšími 
náklady na spotřebu energií 
ve výši 26,45 tis. Kč, než před-

pokládal schválený rozpočet. 
Celkový výsledek hospodaření 
byl po schválení účetní zá-
věrky zřizovatelem rozdělen 
do fondů organizace k další-
mu využití.

Organizace se snaží stále 
rozšiřovat nejen svou nabídku, 
ale i způsob zhotovení jídel. 
Již druhým rokem využívá 
k vaření moderní elektrickou 
multifunkční pánev FRIMA, 
která umožňuje provádět 
různorodé kuchyňské úkony 
v souladu se zdravou výživou. 
Trvalý zájem o cizí stravování 
má příznivý vliv na hospo-
daření organizace i v hlavní 
činnosti. Část nákladů, které 
by bylo nutné krýt z příspěvku 
zřizovatele, tak lze částečně fi-
nancovat z výnosů doplňkové 
činnosti.

Marcela Vinklárková

Pokračujeme v seriálu před-
stavení netradičních druhů lé-
čivých zelenin, který připravila 
paní Ivana Batůšková. V dnešní 
části si představíme zeleninu, 
která se jmenuje Ačokča. 

Ačokča pochází z Latinské 
Ameriky. Její oficiální název 
je chlupatá okurka nebo také 
paprikookurka. Má zelené plo-
dy, které se konzumují v době, 
kdy jsou semena bílá a měkká. 
Lze ji pojídat syrovou nebo po te-
pelné úpravě. Tvoří základ 
mnoha jídel a z jejích semen 
se dokonce vyrábí přípravek 
Caihua, který je doporučován 
k podpůrné léčbě vysokého 
krevního tlaku, vysoké hladiny 
cholesterolu a je také vhodný 

k očistě krevních cest a prevenci 
aterosklerózy.

Dušená ačokča
Na oleji orestovat cibul-

ku, přidat nakrájenou ačokču, 
kostky tofu, dochutit a dusit 
do měkka. Podávat s rýží.

Plněná ačokča
Lusky rozpůlit, vyčistit a na-

plnit směsí z nakrájených rajčat, 
tofu salámu a hříbků. Zapéct, 
možno posypat sýrem.

Zapečená ačokča
Uvařené brambory nakrájet na ko-

stky a zapéct s tempeh a ačokčou.

Ačokča v oleji
Očištěnou ačokču naplnit 
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Fit odpoledne

V chropyňské škole 
se pořád něco děje

Další odpoledne plné pohybu bylo v městském kulturním středisku 
připraveno na sobotu 5. dubna. 

Nově jsme do programu zařadili hodinový piloxing s Editou Jemelko-
vou, po kterém následovala dvouhodinovka zumby pod vedením Gabči 
Matouškové a Gabči Jeckelové. Pro sportovní nadšence byly připraveny 
ovocné a zeleninové saláty + pitný režim. Vstupenky byly slosovatelné, 

kdo měl štěstí, vyhrál v bohaté tombole. Během přestávek si účastníci 
mohli zakoupit pěkné velikonoční dekorace.

O tom, že se akce vydařila, svědčí kladné odkazy návštěvníků na fa-
cebookových stránkách Městského kulturního střediska Chropyně. 
Děkujeme za účast a v podzimním čase na shledanou. 

Veronika Kubíčková

Vážení rodiče, přátelé školy 
a spoluobčané města Chropy-
ně. Rád bych Vás touto cestou 
informoval o novinkách a dění 
v Základní škole Chropyně v tom-
to školním roce.

Samozřejmě je naším prvo-
řadým cílem vzdělávat žáky naší 
školy tak, abychom je kvalitně 
připravili na jejich budoucí život, 
ve kterém nebudou mít problém 
najít si své místo a uplatnění. 
Tento hlavní úkol se snažíme 
naplňovat při každodenní výuce 
Vašich dětí. Rád bych Vás však 
upozornil také na jiné aktivity, 
kterým se škola věnuje.

Poslední novinkou je zavedení 
zájmových kroužků pro všech-
ny žáky, kteří navštěvují školní 

družinu. Mohli si zvolit a v sou-
časné chvíli navštěvují čtenářský 
kroužek, kroužek didaktických 
a logických her a angličtinu hrou.

Celkem třikrát jsme zorganizo-
vali bruslení a naši žáci si v rámci 
družiny jeli zabruslit na zimní sta-
dion do Kroměříže. 

Stejně jako vloni organizujeme 
nepovinnou výuku angličtiny pro 
naše žáky z 1. a 2. ročníků. 

O výuku 55 žáků rozdělených 
do pěti skupin se stará kvalifiko-
vaná mladá pedagožka.

Již druhým rokem pokračuje 
výborná spolupráce mezi školou 
a Sdružením rodičů a přátel školy. 
Díky této aktivní a fungující spolu-
práci může škola počítat s finanční 
podporou kolem 80.000 Kč. 

Prostředky zcela jistě využijeme 
ke zvýšení kvality vzdělávání našich 
žáků. Pro závěr tohoto školního 
roku jsme připravili ve spolupráci 
se sdružením ještě několik překva-
pení nejen pro žáky, ale také pro 
ostatní občany města Chropyně.

Naši žáci v průběhu tohoto 
školního roku zaznamenali něko-
lik úspěchů. V silné konkurenci 
11 škol kroměřížského okresu 
se chlapci probojovali do jarního 
krajského kola v mini fotbale. 
Dařilo se nám i ve florbalu, ve kte-
rém jsme vybojovali postup z okrs-
kového kola. A ještě jednou 
ze školního sportu. Zakoupili jsme 
vybavení pro softbal. Díky této 
pálkovací hře určitě zatraktivníme 
výuku tělesné výchovy chlapců 
i dívek, což se již potvrdilo.

Na 1. stupni realizujeme celo-

roční projekt, který jsme zaměřili 
na zvyšování čtenářské gramot-
nosti žáků. Do tohoto projektu 
jsou zapojeni všichni žáci a učitelé 
od 1. do 5. třídy.

Máme za sebou již tradiční 
lyžařský kurz, na kterém kromě 
lyžování učíme žáky již druhým 
rokem jezdit i na snowboardu. 
Za úspěch považuji to, že i nadále 
zajišťujeme výuku plavání pro žáky 
3. a 4. ročníku. V tomto školním 
roce na tuto výuku vynaloží škola 
přibližně 120.000 Kč.

Naši žáci se jistě nebudou nudit 
ani v posledních třech měsících 
tohoto školního roku. Připravu-
jeme projektový den na 2. stupni, 
poznávací zájezd do Anglie, spor-
tovní dny, výlety, exkurze a další 
vzdělávací a zábavné akce.

Mgr. Josef Havela
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víc než pětikilometrovou rychlostí v hodině. To je ale omyl. Bruslaři se do-
konce někdy pohybují v provozu rychleji než cyklisti, ovšem to z nich 
řidiče nedělá. Jen by si měli uvědomit, že brzdná dráha bruslí je dvoj 
až čtyřnásobná v porovnání například s kolem. Pro bruslaře tedy platí že: 
• bruslař se musí pohybovat hlavně po chodníku, stejně jako chodci
• kde není chodník nebo je-li neschůdný, smí jet po levé krajnici nebo 

co nejblíže při levém okraji vozovky
• řidič musí dát bruslařům na přechodu pro chodce přednost stejně 

jako chodcům
• bruslař nemá zvláštní povinnosti, např. nosit ochrannou přilbu, avšak 

při pádu nebo nehodě je přilba, jakožto i chrániče, důležitá pro 
minimalizaci poranění a následků poranění!

• bruslař nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní 
chodce                                                                       Redakce

reklama

Na in-linech po chodníku

Poděkování učitelům 

Země se probouzí

Je tady jaro a v ulicích našeho města se naplno rozjely různé spor-
tovní aktivity. Mezi ně patří i jízda na kolečkových bruslích. Opakovaně 
se stává, že bruslaři nejen že zcela nebezpečně přejíždějí křižovatky, 
ale svými vratkými kreacemi značně ohrožují svůj život a dále bezpečnost 
a plynulost silničního provozu.  

Proto je dobré vědět, kam v provozu patří a jak se mohou chovat. 
Ze statistik vyplývá, že více než polovina nehod, které měli lidé na ko-
lečkových bruslích, byla na silnici, po střetu s autem nebo motocyklem. 
I když podle zákona jsou bruslaři chodci a na silnici tedy nemají co dělat. 
Mnoho lidí si bohužel myslí, že mezi chodce už se nepočítá ten, kdo jede 

Děti 1. třídy Mateřské školy 
Chropyně přivítaly šamanského 
indiána z dalekých krajů. S ním 
přivolaly přírodní živly a probudily 
přírodu ze zimního spánku. Děti 
se poutavou formou seznámily s 
netradičními hudebními nástroji a 

relaxovaly při jejich tónech. Celé 
dopoledne proběhlo v poklidné 
a harmonické atmosféře a my se 
už těšíme na další setkání s naším 
novým kamarádem.

p.uč. Dokoupilová 
Hanulíková a Sochová

28. března 1592 se narodil významný pedagog, vědec a filozof, 
u nás i ve světě nazývaný Učitelem národů, Jan Amos Komenský. 
Na jeho počest si v tento den každý rok připomínáme Den učitelů.

Asi by se divil, kdyby viděl, jak byly jeho vznešené myšlenky v naší 
zemi postupně pohřbívány. Vystřídalo se několik ministrů školství a každý 
něco měnil. Rušily se mateřské školy, rozbil se fungující systém jednotné 
základní školy, přejímaly se (ne vždy fungující) cizí vzory atd... Nejen 
tyto změny vedly k prudkému snížení vzdělanosti. Jen díky učitelům 
nepadlo naše školství až na samé dno!

Během posledních let se učitelé museli potýkat se stále většími 
problémy. S vytvářením školních vzdělávacích 
programů prakticky na koleně, ve svém volném 
čase, s nedostatkem financí na učebnice a po-
můcky, se změnami maturit atd.. K tomu ústní 
i fyzické napadání ze strany žáků i jejich rodičů. 

Učitelé a učitelky si zasluhují úctu a ocenění 
své náročné práce! Poděkování jim právem 
náleží, a to nejenom v tento den.

Všem učitelům, nejen v chropyňských ško-
lách, děkuji za práci, kterou pro naši společnost 
vykonávají.                      Mgr. Milan Bajgar
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Páťáci na ledě
V pátek 28. března 2014 

se žáci tříd 5.A a 5.B vydali 
do Kroměříže na dlouho 
očekávané bruslení na zim-
ním stadionu.

Vše zařídil pan ředitel – 
včetně dopravy, abychom 
se s bruslemi netísnili v lin-
kovém autobusu. Jemu i ro-
dičům, kteří výlet zaplatili, 
moc děkujeme. O tom, jak 
byli všichni z tohoto dopo-
ledne nadšení, svědčí úryvky 
ze slohových prací žáků:

„Už jsme se dlouho těšili 
a málem to vypadalo, že se ni-
kam nepojede, ale naštěstí 
jsme vyrazili.“

„Hned jak jsme dojeli, 
nazuli jsme brusle, nasadili 
helmy a rukavice a vstoupili 
jsme na led.“

„Já jsem byla na ledě po-
prvé v životě. Napřed jsem 
se trošičku klouzala a potom 
jsem se odhodlala a jezdila 
jsem pak všude.“

„Nejdřív jsem padal, dr-
žel jsem se kraje a potom 
mi to už šlo.“

„Moje první kroky byly 
docela dobré, až na to, 
že jsem spadla a trošku jsem 
se při tom pádu lekla.“

„Závodili jsme, bruslili 
kolem gumových překážek 
a taky jsem pomáhal kama-
rádovi.“

„Na ledě jsem se naučila 
otočky, překládat a nejra-
ději jsem dělala holubičku.“

„Velice se mi to líbilo 
a paní učitelce myslím taky. 
Byla tak hodná, že nás na-

učila otáčet se, a taky nás 
chválila.“

„Na ledě byla legrace 
a myslím si, že se nikdo 
nenudil a že si to všichni 
náramně užili.“

„Byl jsem spokojen s tím, 
že nemám něco zlomeného 
ani žádný úraz.“

„Nakonec zavelel pan 
ředitel, že musíme jít z le-
du pryč, ale nikomu se nám 
nechtělo, ale museli jsme 
jít.“

„Cestou zpět bylo v auto-
buse moc velké vedro a bo-
lely nás nohy, ale přesto 
se mi bruslení moc líbilo.“

„Na bruslení se mi velmi 
líbilo a příští rok bych chtěla 
jet zase.“

JJ a JZ

Soukromá inzerce
Prodám
 zahrádku s chatkou u Zámeckého rybníka 

(kolonie mezi výpustí a malým rybníkem). 
Celková výměra zahrady je 380 m2, 
rozměr chatky 22 m2. Chatka je vybavena 
nábytkem, krbem, je podsklepená. Kontakt: 
732 784 099.

informace pro inzerenty

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

Pozvánka Klubu 
českých turistů

Výbor KČT Chropyně děkuje pracovníkům 
i žákům Základní školy Chropyně za uspořádání 
velikonoční výstavy. Nápaditost, barevnost 
a pestrost vzbuzovaly skutečnou jarní pohodu. 
Děkujeme také všem dalším vystavovatelům 
a prodejcům, kteří přispěli k úspěchu výstavy. 
Poděkování patří i Správě majetku města 
a městu za podporu a pomoc a samozřejmě 
organizátorům akce. 

V dubnu a květnu pokračují výstupy na vr-
choly oblasti Valašsko-Chřiby. Přehled cílových 
vrcholů a jejich garanty najdete ve vývěsních 
skříňkách KČT.

8. května Světový den chůze
 společná vycházka organizo-

vaná odborem KČT Chropyně 
– start u spořitelny ve 13:30

Připravujeme autobusový zájezd dne 
31. května 2014 na Putování za loštickým 
tvarůžkem. Přihlášky u Svatavy Horákové nebo 
Jaroslavy Pospíšilové. 

Zdrávi došli!                       Jar. Pospíšilová



11

4/2014 Zpravodaj města Chropyně

Školní družina 
čte se slonem Bobem

S knihovnou od dubna 
do dubna (aneb Půjčování 
knih není všechno)

Národní pedagogické muze-
um a knihovna J. A. Komenské-
ho v Praze vyhlásily výtvarnou 
a literární soutěž Čtěte se slonem 
Bobem. Cílem soutěže je pod-
pora čtenářské gramotnosti.

Tato akce mě zaujala, proto 
jsem dětem nabídla, jestli se ne-
chtějí zapojit do výtvarné části 
– Staň se ilustrátorem. Katego-
rie je určena dětem MŠ a 1. stup-
ně ZŠ. Úkolem je namalovat 
libovolnou technikou obrá-
zek mamuta, slona či slůňat, 
a to na základě přečtené knihy 
s touto tématikou. A tak jsme 
několik týdnů četli knihy o slo-
nech. Velmi se líbily např. tyto 
knihy: Slůně Olli (Bos Burny), 
Slůně (Ivona Březinová), Slůně 
Bimbo (Walt Disney), Slon 
a mravenec (Daisy Mrázková)…

Se zajištěním literatury nám 
pomohla vedoucí městské 
knihovny paní H. Maťhová, 
se kterou má naše školní dru-

žina dlouho úzkou spolupráci. 
Také děti nosily do oddělení 
své knížky z domova, a tak vý-
běr na kresbu byl velmi pestrý.

Četbu poslouchaly se zá-
jmem a bylo to opravdu čtení 
veselé, zábavné, ale i poučné. 
Téma bylo vyhlašovatelem 
zvoleno velmi šťastně a myslím 
si, že soutěž svůj úkol určitě 
splnila. 

Výtvarné zapojení dětí a je-
jich aktivita byla zcela dob-
rovolná, ale zaujetí bylo znát, 
vždyť některé nakreslily ob-
rázků i více. Do této soutěže 
se přihlásili žáci 1. a 2. oddělení 
ŠD, kterým jsme zaslali jejich 
výkresy do Prahy, a nyní jen 
čekáme, jak to dopadne. Prav-
dou však je, že odměněni jsme 
už byli všichni, a to příjemným 
zážitkem z četby a z vydařených 
obrázků, které jsme si už sami 
ohodnotili na jedničku.

H. Lošonská

Knihovny jsou lidmi často vní-
mány jako tiché, důstojné, možná 
až poněkud nudné instituce, 
ale minimálně o té chropyňské 
to úplně neplatí. Naopak, často 
je v ní živo a veselo. Místní 
knihovna totiž už dlouhá léta 
přispívá do nabídky volnočaso-
vých aktivit pro děti a mládež 
v našem městě: působí při ní 
zájmové sdružení Literární krou-
žek. Ten současný má 16 členů, 
ve věkovém rozmezí 11-16 let. I 
když se jich většina rekrutuje z řad 
registrovaných mladých čtenářů, 
a tudíž už v životě přečetli víc 
než jen povinné úryvky z číta-
nek, představa spolku mladých 
fanatických knihomolů společně 
zabraných do Babičky nebo ro-
zebírajících Kytici by byla mylná. 
Aktivity „literáku“ jsou pestřejší. 
Ty, které proběhly v uplynulých 
dvanácti měsících, bych vám rád 
trochu přiblížil. Děti se na pra-
videlných schůzkách nejraději 
věnovaly společenským hrám, ale 
samozřejmě se během času stráve-
ného v tomto prostředí seznámily 
i s knihovnickými činnostmi a ře-
šily i literárně zaměřené hádanky, 
křížovky a testy. Schůzky tu a tam 
zpestřily speciální akce, jako sou-
těž Pevnost Boyard po našem, 
vánoční besídka s dárky nebo 
valentýnská diskotéka. Během 
roku se také pořádá několik více 
či méně poučných, ale vždy velmi 
zábavných akcí mimo knihovnu. 
Většiny z nich se kromě součas-
ných členů Literárního kroužku 
zúčastňují i ti bývalí – nejstarší 
z nich začali do kroužku chodit 
v první polovině 90. let minulého 
století. Prvním loňským výjezdem 
byla Cesta na východ – návštěva 
Městské knihovny v Holešově. 
Měla to být po zimní pauze 
první jarní akce (2. dubna), ale 
cestovali jsme mrazem, sněhem 
a ledem. Zvládli jsme to díky vře-
lému přijetí kolegyň z Holešova, 
které nám kromě představení své 
knihovny zařídily také prohlídku 
Zámecké kovárny a Malého 
muzea kovářství. Za vše jim patří 
velký dík.

Vrcholem výjezdních akcí je tra-
diční třídenní výlet pořádaný 
koncem června. Loni se nás vy-
pravilo bezmála 60 a zamířili jsme 
k Vranovské přehradě. Navštívili 
jsme zámek ve Vranově nad Dyjí, 

hrad Bítov a zříceninu Cornštejn. 
Všechny mají jednoho společné-
ho jmenovatele – můžete je vidět 
ve známých filmových pohádkách 
(Nesmrtelná teta, Tajemství staré 
bambitky, Nebojsa a Císař a tam-
bor). Nevynechali jsme ani blíz-
kou rozhlednu Rumburak. Kromě 
dojmů z úžasných památek v nás 
výlet zanechal ještě pár nesmaza-
telných stop. Překvapení z toho, 
v jaké dobrodružství se dokáže 
změnit ubytování v kempu, po-
kud chatky nejsou označeny, jak 
bývá zvykem, po sobě jdoucími 
čísly, ale náhodně jmény ptáků 
či ruských křestních jmen (proč?); 
nakonec si však všichni svého Sýč-
ka nebo Borise našli. Do paměti 
vrytá slova ústřední písně z Ne-
smrtelné tety, kterou se nás dvě 
milé účastnice zájezdu rozhodly 
násilím naučit metodou zasek-
nuté gramodesky. Ale už svítá 
a já mám strach, aby nebyla láska 
jen v pohádkách, a proto se na vás, 
holky, nezlobím a těším se, co bu-
dete zpívat letos. A konečně zá-
žitek z robotické průvodkyně, 
která se nenechala naprosto ni-
čím rozhodit. Valerie Kaplanová 
alias Jára Cimrman ležící, spící 
by mohla závidět.

Na sklonku prázdnin jsme 
se ve zhruba polovičním počtu 
vydali do brněnské zoologické 
zahrady a projeli se lodí po pře-
hradě k hradu Veveří. Aby se nám 
po sobě nestýskalo příliš dlouho, 
ještě jsme se v říjnu v hojném počtu 
sešli u netáborového ohně v Chro-
pyni na Vagóně. A zmokli jsme.

Letošní první dubnový pátek 
se chropyňská knihovna připojila 
k Noci s Andersenem a bývalí 
i současní členové Literárního 
kroužku ve spolupráci s našimi 
knihovnicemi připravili pro děti 
večerní program spojený i s noc-
lehem v knihovně. Více informací 
najdete v článku věnovaném 
této akci. 

Literární kroužek by nebyl 
tím, čím je, bez své vedoucí, paní 
Heleny Maťhové, vedoucí Měst-
ské knihovny Chropyně. Za to, 
s jakou energií a ochotou mu vě-
nuje svůj volný čas, jí patří nejen 
velký dík, ale také obdiv. Snad 
je jí aspoň malou odměnou to, 
že se i my starší do knihovny a li-
teráku stále, často a rádi vracíme.

Jan Babica
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Slaměný klobouk 
aneb Helenka 
měla vždycky jedničky

Knihovna doporučuje

Kytarové soutěžení

Zde mohla být vaše inzerce. 
Cena od 310 Kč.

Pro více informací volejte redakci, 
nebo navštivte www.muchropyne.cz

Ořechovské divadlo hostovalo 
v Chropyni s hudební komedií Sla-
měný klobouk aneb Helenka měla 
vždycky jedničky. 

Tato fraška francouzského drama-
tika Eugena Labiche získala velkou 
popularitu především známou tran-
skripcí Jiřího Voskovce a Jana Wericha. 
Často se hraje i verze, kterou napsal 
Miroslav Horníček, a do zlaté poklad-

nice české kinematografie patří film 
Oldřicha Lipského. Verze Vlastimila 
Peška, kterou interpretuje Ořechovské 
divadlo, pak hru přenáší z francouz-
ské provincie na Moravu, konkrétně 
do Brna a nedaleké Lojzovy Lhoty. 

Diváky čekalo zábavných devade-
sát minut. Početný divadelní soubor 
podal přesvědčivé herecké i pěvecké 
výkony.

Petra Braunová: Kuba nechce spát
Druháčka Kubu trápí podivná nemoc. 

Do školy se plouží celý pobledlý, při vyučo-
vání usíná, doma se mu zavírají oči i nad 
talířem. Maminka i tatínek jsou nešťastní, 
co se s jejich chlapcem stalo? Vždyť to býval 
tak veselý a živý kluk. I když to před nikým 
nechtějí přiznat, začínají věřit na upíry. Upí-
ry, kteří jejich synovi v noci vysávají energii. 
Jenom Kuba ale ví, jak ten „upír" opravdu 
vypadá. Je stříbrný a do noci modře září. 
I když se mu chce Kuba vzepřít, nedokáže 
se ho vzdát.

Nicholas Einhorn: Malá kouzla, zábavné 
triky, optické iluze

V knize najdete přes 100 zajímavých 
a originálních mikromagických triků, 
zábavných žertů a optických iluzí krok 
za krokem. Vše potřebné k tomu, abyste 
zvládli udivující kousky jako protáhnout 
minci prstýnkem, nechat karty vznášet 
nebo propíchnout špejlemi balonek tak, 
že nepraskne. Více než 650 fotografií uka-
zuje, jak jednotlivé triky provádět. 

Elizabeth Burton-Phillipsová: Mé syny 
zničil heroin

Elizabeth Burton-Phillipsová není spi-
sovatelka. Tuto knihu napsala jako matka 
dvou chlapců – dvojčat, od třinácti let ex-
perimentujících s drogami. Prošla se svými 
syny celou cestu jejich postupného pádu 
na dno a věří, že příběh její rodiny pomůže 
ostatním rodičům drogově závislých vyrov-
nat se s nastalou situací a snad i v lepším 
případě těmto událostem vůbec předejít. 

Jeffrey Archer: Nositelé příběhů
Krátké povídky Jeffreyho Archera si již 

dokázaly získat miliony čtenářů na celém 
světě. Tato v pořadí šestá sbírka povídek 
vyšla po téměř šesti letech, kdy její autor 
cestoval po světě. Jednotlivé povídky 
se odehrávají v různých částech světa 
a jejich hrdiny jsou lidé často na první 
pohled všední, nezajímaví. Právě tito lidé 
však v sobě často nosí příběhy, které stojí 
za vyprávění – a Archer je skvělý vypravěč. 

H. Maťhová

Dne 13. března 2014 proběh-
lo v prostorách soukromé ZUŠ
D-Music Kroměříž Okresní kolo 
národní soutěže ve hře na kytaru. 
Této soutěže se účastnili žáci umě-
leckých škol z Hulína, Holešova, 
Zdounek, Bystřice pod Hostýnem 
a Kroměříže.

Naši pobočku ZUŠ Chropyně 
zde zastupovali mladí kytaristé Jiří 
Navrátil a  Martin Doležal, kteří 
ve svých kategoriích  postoupili 
z předchozího školního kola. 
V kategorii I/1 – kytarová dua, 
získali krásné druhé místo a v ka-
tegorii IV – sólová hra  “vybojoval” 
rovněž druhé místo Jiří Navrátil. 
Oba žáci jsou z kytarové třídy 
p. uč. Milana Vaculíka.

Svými výkony navázali na před-
chozí úspěchy žáků ZUŠ pobočky 
Chropyně, kdy se v jednom z před-
chozích ročníku této soutěže Petr 
Vitík (letošní absolvent) umístil na 
skvělém druhém místě v krajském 
kole. Žákům blahopřejeme a dě-
kujeme za reprezentaci školy i měs-
ta Chropyně.             M.Vaculík
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Andersen by nám záviděl!

Noc s Andersenem má v naší republice už několikaletou tradici. 
Každoročně přibývají nejen nová místa, ale i nocležníci, dokonce 
i v zahraničí. Letos termín nocování připadl na 4. dubna 2014 a poprvé 
se připojila i chropyňská knihovna. Pro mnohé to byla noc nezapome-
nutelná.

Tématem tohoto ročníku byla postava komisaře Vrťapky, jehož 
tvůrcem je Petr Morkes. Komisař Vrťapka je vlastně takový psí detektiv, 
který řeší zapeklité případy, hádanky a rébusy a má spoustu zvířecích 
a teď už i dětských přátel, bez kterých by na kloub záhadám nepřišel.

A jakáže záhada se během večera řešila? Chudák pan král ztratil svou 
milovanou dceru a bylo na malých detektivech, aby mu ji pomohli 
najít. Jako správní detektivové jsme si nejprve dali dohromady všechny 
důkazy a probrali možnosti, kde by mohla zmizelá princezna být. Díky 
tajnému vzkazu v láhvi jsme začali pátrání ve věži kostela, kde na nás 
čekala stará čarodějnice se svými hádankami. Poté jsme se přesunuli 
do zámku. Kde jinde také princeznu hledat?! Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavostí a navštívili i hrůzostrašné podzemní sklepení, jehož tajuplnost 
doplnil děsivý příběh o bezhlavém rytíři. Ale princezna nikde. Museli 
jsme se vrátit zpět do knihovny a lámat si hlavu dál. V tento okamžik 
převzali aktivitu členové literárního kroužku a dokonale odvedli po-
zornost našich malých vyšetřovatelů báječným divadelním představením 
 s detektivní zápletkou. Ale nedali jsme se a k případu se téměř okamžitě 
vrátili. Princeznu jsme nakonec našli ukrytou v tajné místnosti knihovny, 
jak si čte knížku.

Hurá, zvládli jsme to! Bylo to pátrání velice vyčerpávající, ale plné 
zábavy, tajemství a příběhů. Nezbylo než zalézt do spacáků a při čtení 
poslední pohádky pomalu usínat v tajemné knihovně mezi regály knih.

Více fotografií z celé akce naleznete na internetových stránkách 
Městské knihovny Chropyně  http://knihovnachropyne.cz/.

Lucie Hradilová, Zuzana Večeřová

Za bezvadnou organizaci patří můj dík pracovnicím knihovny a býva-
lým, současným a snad i budoucím členům literárního kroužku. Za sebe 
i zúčastněné děti doufám, že Noc s Andersenem se stane v Chropyni 
tradiční akcí.                                              Ing. Věra Sigmundová

Noc kostelů proběhne 
v Chropyni i letos

I letos bychom vás rádi po-
zvali na Noc kostelů do malého, 
ale útulného kostela sv. Jiljí 
v Chropyni. V pátek 23. května 
2014 pro vás bude ve večerních 
hodinách připraven program 
k zamyšlení, zklidnění, a věřím, 
že i povzbuzení. Zazní zpěv, tóny 
varhan, houslí, flétny… bude 
i prostor ke ztišení a modlitbě. 
Bude možné zapálit svíci, poznat 

všechna zákoutí místního kostela 
včetně zvonice, připraveny budou 
drobné upomínkové předměty 
a samozřejmě i letos bude při-
praven speciální program pro 
děti v sakristii… Přijměte naše 
pozvání do kostela netradičně 
ve večerních hodinách a při svět-
le svící. Těšíme se na vás. Více 
www.nockostelu.cz

P. Jiří Putala
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Kytarová soutěž žáků 
uměleckých škol

Dubnový koncert 
SZUŠ D-MUSIC

Orchestr Two, Three, 
Four na krajské soutěži

SZUŠ D-MUSIC Kroměříž 
pořádala okresní a krajské kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na kytaru. 
Ve svých řadách měla mnoho 
dobrých kandidátů na výborná 
umístění. Chropyňskou pobočku 
reprezentovala Lenka Velešíková 
ze třídy p. uč. Miroslava Vojkov-
ského. V okresním kole získala 
1. místo s postupem do krajského 
kola. Krajské kolo se konalo 3. dub-
na, kdy se sešli vítězové z celého 
zlínského kraje. Ve velké konku-
renci se prosadila a získala krásné 
2. místo. Blahopřejeme a děkuje-
me za skvělou reprezentaci školy.

Bc. Ivo Novotný

V podvečer 8. dubna se konal v městském kulturním středisku koncert 
SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně.  Program koncertu byl velmi pestrý 
a věřím dle ohlasu publika velmi působivý. 

Se skladbou Addams Familly v podání orchestru TWO, THREE, 
FOUR byli vyzváni přítomní diváci ke spolupráci a rekord hodný zapsání 
do chropyňské Guinessovy knihy rekordů byl na světě. Na skladbě 
současně spolupracovalo na cca 300 muzikantů a diváků. 

Neméně působivé bylo také vystoupení pěveckých sborů Myšky 
a Myši a Myšáci pod vedením sbormistra Miroslava Uhlíře. 

Závěr koncertu patřil tanečnímu oboru. Opět se potvrdilo, jak kvalitní 
práci Ondřej Bernkopf odvádí se svými svěřenci ve velmi nápaditých 
tanečních sekvencích různých tanečních rytmů a stylů. 

Následující dopoledne byl náš program věnován výchovným kon-
certům pro mateřskou a základní školu Chropyně. Dětem bylo před-
staveno, jaké možnosti výuky naše škola nabízí a jakým způsobem by 
mohli smysluplně trávit svůj volný čas. Myslím si, že máme co nabídnout. 

Pokud máte zájem o naši nabídku, stačí vyplnit přihlášku a odevzdat 
ji do konce června vedoucímu pobočky Bc. Ivo Novotnému. Více 
se můžete dozvědět na www.d-music.cz. 

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat vedení města Chro-
pyně a správě majetku města za bezplatné pronajmutí sálu a výbornou 
spolupráci při realizaci koncertů.

Bc. Ivo Novotný

Orchestr Two, Three, Four při 
SZUŠ D-MUSIC se 4. dubna ú-
častnil krajské soutěže ZUŠ ve hře 
dechových orchestrů ve Zdoun-
kách. Se svou tříletou historií byl 
v této soutěži naprostým nováčkem 
a účastnil se spíše k načerpání no-
vých poznatků a zkušeností. Ve své 
kategorii průměrný věk do 16 let 
a 18 členů poměřil síly s 5 orchestry 
zlínského kraje. Náš orchestr měl 

průměrný věk 13,25 let a řadil 
se mezi nejmladší účastníky soutěže.

Děkuji všem hráčům orches-
tru za pečlivou domácí přípravu 
a velmi zdařilý hudební výkon, 
který byl porotou oceněn krásným 
3. místem. Přeji orchestru do bu-
doucna mnoho dalších úspěchů 
a věrných posluchačů na hudební 
scéně.

Bc. Ivo Novotný
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Ve stopách Rysa

Český den proti rakovině
měsíčku lékařského v minimální 
hodnotě 20 Kč za kvítek. V ten-
to den si můžete koupit kvítek 
od našich sběračů v ulicích města 
Chropyně.

Děkujeme všem za podporu.
Marcela Hrdličková

28.02.2014 20:15 – Temným 
nočním lesem se plahočí skupinka 
podivných lidí s krosnami na zá-
dech. Ve tmě schovaný rys zvědavě 
natočil uši...

Co si asi tato krásná šelma může 
myslet, když prakticky každý týden 
zde slyší nadávky lidí plahočících 
se k vzdálené chatě, na které se 
svítí pouze starou petrolejovou 
lampou a topí v kamnech, za které 
by se nestyděl ani pohádkový Hon-
za. A co si asi teprve myslí ve chvíli, 
kdy se tito nevítaní hosté druhého 
dne brzo z rána vydávají po jeho 
stopách, sbírají jeho chlupy a snaží 
se najít jím strženou kořist…? 

Rád bych se však konečně dostal 
k tomu „podstatnému“. Na konci 
února se pár skautů sebralo a vydalo 
se nabídnout své služby, jakožto 
dobrovolníci, na Vlčích hlídkách. 
Úkolem těchto hlídek je moni-
torovat pohyb vlčích smeček, rysů 
a medvědů v Beskydech či Jesenících. 
Tato úchvatná zvířata se do těch-
to míst postupně vrací a, díky bohu 
i přes pověrčivost lidí, se jim vcelku 
daří. Právě díky lidské pověrčivosti 
byla tato zvířata u nás na pokraji 
vyhubení. Kupříkladu co se vlků 
týče, od středověku u nás není 
jediný záznam o tom, že by vlk sám 
od sebe napadl člověka…, a přesto 
toto nádherné zvíře má většina 
z nás v povědomí zafixované jakožto 
krvelačnou bestii, které je nutné 
se zbavit…

A takovýchto pověr je na tisíce, 
jenže o pověrách tento článek být 
nemá. Ty, které toto téma zaujalo 
či zajímá, odkazuji na stránky www.
selmy.cz

Jak jsem již psal, na konci února 
se skupinka skautů vydala pomoc při 
hlídkách. Po počátečních obtížích 
jsme se dostali na chatu, kde jsme 
strávili nádherný víkend v Javorní-
cích. I když zde probíhají hlídky vlčí, 
narazit zde na vlčí stopu je poměrně 
vzácné. Proto jsme sem vyrazili 
po stopách rysa…         Jan Skalík

Dne 28. února se první sku-
pina Hraničářů vydala do Vel-
kých Karlovic na stopování 
rysů. Po dlouhém bloudění 
ve tmě a kopcích jsme našli 
chatu, převlékli se, najedli 
a spokojeně usnuli. V sobotu 
ráno nás náš vedoucí vzbudil 
typickým vstávat a cvičit (chvíli 
jsme ho ignorovali, ale nakonec 
jsme stejně vstali). Po snídani 
jsme vyrazili na hlídku. Vyšli 
jsme na Velký Javorník a začali 
si všímat prvních zvířecích stop 
ve sněhu (část z nich patřila i těm, 
co provokovali našeho vedou-
cího :-D). Našli jsme stopy 
lasičky, lišky, jelena a taky laně.

Procházeli jsme dál lesem, 
když nás náš průvodce zvaný 
Krenk (zkušený hlídkař, který 
na nás čekal na chatě) zavolal 
na místo kousek pod cestou, 
kde ležela rysem stržená kořist 
s nastraženou fotopastí. 

Nakonec jsme došli až na vr-
chol Čierne, odkud jsme se za-
čali vracet zpátky na chatu. 
Po cestě jsme si v kousku sněhu 
všimli pár, asi 8 cm dlouhých, 
rysích stop. Strávili jsme celkem 
hodně času focením, než jsme 
opět vyrazili na cestu. Vrátili 
jsme se při západu slunce 
a opět se pořádně najedli. 
Krenk společně s naším ve-
doucím potom vyplnil něja-
ké papíry ohledně obchůzky 
a pak jsme si všichni povídali až 
do doby, kdy jsme se odebrali 
spát. V noci nám ještě stihlo 
vyrazit dech nebe plné hvězd. 

Ráno jsme si narychlo sbalili, 
rozloučili se s Krenkem a vyra-
zili na cestu domů.

Myslím, že si každý z nás 
tenhle víkend užil, jak nejvíc 
to šlo. A myslím, že hodně 
l itujeme, že jsme všechna 
ta zvířata, včetně rysa, neviděli 
naživo.

Lucie Jablonská 

Liga proti rakovině Praha pořá-
dá ve středu 14. května 2014 ve-
řejnou sbírku 18. květinkový den 
na téma „Prevence nádoru plic“.

Pionýrská skupina Obránců 
míru Chropyně bude jako v minu-
lých letech prodávat žlutý kvítek 
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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

Zprávičky 
z Kamínku aneb 
V Kamínku 
se pořád něco děje
Vítání jara

V letošním roce jsme se vydali vítat jaro 
do loděnice Hradisko 22. března. Sluníčko 
už od rána krásně svítilo a do deváté hodiny 
se u pošty sešlo přes sedmdesát účastníků, 
s kterými jsme se vydali uvítat to letošní jaro. 

Pro děti byly nachystány po trase pro 
pobavení soutěže a do loděnice přišly i s na-
fouknutými balonky. Také už plápolal oheň 
na opékání špekáčků a také pro účastníky byl 
připraven čaj. Děti si mohly vyzkoušet házení 
kroužků na cíle, bourat pyramidu z plechovek 
či vhodit si míček do závěsných košů nebo 
zachytat si rybičky na udičku. Také je loďaři 
povozili na lodičkách. No a básničkou spolu 
s dětmi jsme si zavolali na jaro a k překvapení 

všech za námi do loděnice přišlo jaro i s kvě-
tinovou vílou a na památku všem účastníkům 
rozdávaly barevné a duhové kamínky. Děti jim 
slíbily, že příští rok určitě jaro přijdou zase uví-
tat. Také děti byly za soutěže odměněny malou 
sladkostí a každý účastník dostal pamětní list. 
Zapsali jsme se do loďařské kroniky a s dobrou 

náladou jsme se vydali na zpáteční cestu, která 
celkem rychle ubíhala, a než jsme se nadáli, tak 
jsme byli doma.

Všem účastníkům děkuji za účast a také 
loďařům v loděnici Hradisko za přichystané 
občerstvení a vytvoření příjemné atmosféry.

Hana Paňáková
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Strašidelná výprava na hrad 
Pernštejn a do Dolní Rožínky

tomné uvede do doby čarodějnic, 
rytířů a strašidel, dále na návštěvníky 
čekají ozvučené a pohyblivé modely 
ježibab, draků a jiných strašidel…

Odjezd v 7:30 z náměstí Svobo-

dy v Chropyni. Zájemci se přihlásí 
v trafice u zdravotního střediska, kde 
zaplatí účastnický poplatek ve výši 
250 Kč. Bližší informace na tel. 777 
589 366.        Magda Rapantová

Retro 1. máj

SRPŠ při ZŠ Chropyně pořádá 
rodinný výlet na hrad Pernštejn 
a do Dolní Rožínky. Je naplánovaný 
na sobotu 24. května 2014.

Program zahrnuje prohlídku hra-
du Pernštejn a návštěvu strašidelného 
zámku Draxmoor a Krokodýlí farmy 
v Dolní Rožínce. 

Cena výletu je 250 Kč na osobu 
a zahrnuje dopravu. Vstupné do hra-
du a další atrakce si hradí každý účast-
ník sám (Pernštejn: 120 Kč dospělí, 
80 Kč děti, 320 Kč rodinné vstupné, 
Draxmoor: 150 Kč dospělí, 90 Kč 
děti, 390 Kč rodinné vstupné, Kroko-

dýlí farma: 60 Kč dospělí, 30 Kč děti). 
Prohlídka hradu Pernštejn: na-

vrhuji prohlídkovou trasu „Z věže 
do knihovny“ v délce cca 50 min. 
Prohlídková trasa nás mimo jiné 
zavede i do přijímacího a rytířského 
sálu, obrazárny, ložnice dětí a pokoje 
vychovatelky…

Strašidelný zámek Draxmoor: 
představuje strašidelně – fantastickou 
expozici kombinovanou atraktivními 
exponáty, originálními sklepními 
prostory a středověko pohádkovým 
tržištěm. Na úvod čeká návštěvníky 
zámku 3D kino, které všechny pří-

Máte rádi recese? Dokážete si udělat legraci 
a udělat něco pro radost sobě i druhým?

Občanské sdružení SRPŠ při ZŠ Chropyně 
uspořádá ve čtvrtek 1. května 2014 Retro 
prvomájový průvod. Je to míněno jako recese. 
Každý, kdo se bude chtít zapojit do průvodu, 
si může připravit legrační kostým (ne maškarní!) 
nebo transparent, aby se v průvodu představil. 
Sraz začne od 9:00 na Hanáckém náměstí. 
Trasa průvodu bude z Hanáckého náměstí 

přes ul. Tyršova, Nádražní, Moravská, Berniska, 
Ječmínkova a Míru na nám. Svobody. Poda-
řilo se zajistit i prohlídku výrobního provozu 
ve firmě Svitap, takže průvod si projde i areálem 
bývalého Technoplastu. Účastnický poplatek 
bude symbolický ve výši 20 Kč. Každý účastník 
po zaplacení poplatku obdrží pásek na ruku. 
Kdo nebude mít identifikační pásek, nebude 
se moct zúčastnit prohlídky firmy Svitap. Celá 
akce se zakončí v areálu Kynologického klubu 

(na psíčkárně), kde bude připraveno občerst-
vení a ohniště, a kdo si přinese špekáčky, může 
si je opéct.

Věříme, že se najde spousta nadšenců, kteří 
se do průvodu zapojí. 

Možná si myslíte, že jsme šílení, ale ano při-
znáváme, občas míváme bláznivé nápady. 
Naštěstí je kolem nás spousta podobných 
nadšenců, kteří nám v tom pomáhají… :o)

Magda Rapantová
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Gymnastky sbíraly zkušenosti 
na Memoriálu Miloše Bortela

Obě družstva chropyňských 
gymnastek dosáhla v Třebíči 
na stříbro

reklama

V sobotu 29. března 2014 
se v Třebíči konal pohárový závod 
v teamgym a zúčastnila se ho obě 
chropyňská družstva. 

V kategorii Junior I (do 11 let) 
se v konkurenci osmi týmů po-
dařilo družstvu ve složení Denisa 
Peričová, Amálie Koblihová, Va-
nesa Klásková, Kateřina Žatecká, 
Veronika Opelíková, Veronika Vy-
skotová, Marie Medunová a Len-
ka Kusáková vybojovat druhé 
místo, především díky vysokým 
známkám na trampolíně a akro-
bacii. Úspěch je to velký, neboť 
průměrné věkové složení tohoto 
družstva je méně než 9 let. 

V kategorii Junior II (do 16 let) 

byly výkony jednotlivých desíti zú-
častněných družstev velmi vyrov-
nané, a proto je pro chropyňské 
gymnastky také druhé místo velmi 
cenné. Děvčata zacvičila pohybo-
vou skladbu velmi pěkně a získala 
jednu ze dvou nejvyšších známek. 
V dalších disciplínách družstvo 
ve složení Erika Mlčochová, Adéla 
Vaculíková, Katka Němečková, 
Adéla Koutová, Runa Koblihová, 
Zuzana Žatecká, Ondřejka Spáči-
lová, Markéta Horáková, Domi-
nika Křižanová, Andrea Rusinová 
a Nela Macečková předvedlo rov-
něž slušný výkon a od první příčky 
je dělily pouhé dvě desetiny bodu.

MaZa

V sobotu 22. března 2014 se ko-
nal ve Valašském Meziříčí již 
24. ročník Memoriálu Miloše Bor-
tela. Celkem 124 závodnic z oddílů 
z celé Moravy zde změřilo své síly 
a dovednosti v gymnastickém 
trojboji, skládajícím se z přeskoku, 
prostných a kladiny. Náš gymnas-
tický oddíl TJ Chropyně reprezen-
tovalo 6 gymnastek, které se mezi 
velkou konkurencí určitě neztratily.

Naší nejmenší účastnicí byla 
Lucinka Opelíková. Bojovala 
v nejmladší 1. kategorii ročník 
2008 a mladší. Svého úkolu se ujala 
zodpovědně a s elánem, a pokud 
jí píle a snaha vydrží, tak se jistě 
v budoucnu prosadí i na medailové 
pozice.

Ve 2. kategorii ročník 2007–
2006 jsme měli největší zastoupení, 
a to 4 závodnice. Nejvíce se dařilo 
Veronice Opelíkové, která i přes 

svou zdravou sportovní trému 
za svůj výkon vybojovala, jak se říká 
„bramborové“, ale krásné čtvrté 
místo. Adriana Kolářová si zaslou-
žila velmi dobré 12. místo, Nikol 
Hrdličková obsadila 22. a Veronika 
Vyskotová 23. místo. V konkurenci 
38 gymnastek jsou to umístění 
pěkná, zejména u závodnic, které 
se s atmosférou gymnastických 
závodů teprve seznamují a sbírají 
zkušenosti do dalších let.

Poslední kategorií, kde jsme 
měli své „želízko v ohni“, byla 
3. kategorie ročník 2005–2004. Zde 
nás reprezentovala Vanesa Klásko-
vá, která se umístila na 16. místě 
z celkových 26 zúčastněných děvčat.

Na Memoriálu ve Valašském 
Meziříčí jsme strávili pěkný sobotní 
den plný napětí i smíchu a odvezli 
si odtud nové zkušenosti do dalšího 
závodění.                           ASPV

informace pro inzerenty,
ceník inzerce

a archiv Zpravodaje města 
Chropyně najdete na:

www.muchropyne.cz

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.

 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.
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Kloboukový turnaj

Hokejisté Barexu vybojovali třetí místo v KHL
Barex se raduje z třetího místa v KHL

Obránci Barexu likvidují šanci soupeře

Skvělého úspěchu dosáhli chropyňští hokejisté, kteří obsadili v Kro-
měřížské hokejové lize (KHL) senzační třetí místo. Pro hokejisty Barexu 
je to nejlepší výsledek, kterého ve své čtyřleté historii dosáhli.

„Celé play-off se nám náramně podařilo a hned v prvním kole jsme 
vyřadili 2:0 na zápasy jednoho z největších adeptů na celkové vítězství 
a stali jsme se velkým překvapením vyřazovacích bojů,“ dodává s úsměvem 
kapitán Barexu Libor Halás. 

Barex si výhrou ve čtvrtfinále zajistil postup do semifinále, kde ho čekal 
silný tým Plačkova. I v tomto zápase nebyl Barex rozhodně favoritem 
a mohl jen překvapit. A to se i v prvním zápase stalo. „Do prvního zápasu 
jsme šli s tím, že nemáme co ztratit. Dostali jsme se mezi čtyři nejlepší 
celky, což už byl pro nás vynikající výsledek. Ale chtěli jsme to zkusit 
a poprat se o finále,“ dodává chropyňský kapitán. 

Barexu první semifinálový zápas vyšel a dokonale zaskočil soupeře, když 
zvítězil 7:4. „Po prvním zápase soupeř připustil, že nás hrubě podcenil. Vů-
bec nečekali, že by s námi mohli mít větší potíže,“ dodává Halás. Plačkov 
do druhého zápasu nastoupil v pozměněné sestavě a vše podřídil úspěchu. 
Barex na soupeře neměl a druhý zápas prohrál 10:1. Bohužel, Plačkov 
si počínal suverénně i v rozhodujícím třetím zápase, který vyhrál 11:3. 

„Plačkov se dá porazit, ale nedá se porážet stabilně. Jeho síla je ob-
rovská a mnozí hráči by si s přehledem zahráli na krajské úrovni,“ dodává 
vedoucí týmu. Hokejisté Barexu ovšem nesmutněli a těšili se na zápas 
o třetí místo, ve kterém se střetli s Vážany. Na zápas dorazilo mnoho fa-

noušků a vytvořilo týmu parádní atmosféru. Barex fanouškům poděkoval 
čtyřmi góly v první třetině a srdnatě kráčel k vysněnému třetímu místu. 
Náskok už nepustil a ve strhující atmosféře zvítězil 7:3. 

„Třetí místo je pro nás obrovský úspěch a pro mnohé hráče to byl vrchol 
jejich hokejové kariéry. Hrát před zaplněným hledištěm bylo neskutečné 
a našim fanouškům moc děkujeme,“ dodává hrdý kapitán Barexu. 

Poděkování patří i partnerům a sponzorům, kteří už čtvrtým rokem 
přispívají na činnost klubu. Velké díky zaslouží Chropyňská strojírna a.s., 
DC4 CZ a.s., Hotel Ječmínek a Hotel Tunker Kroměříž.

www.barex.cz

Oddíl nohejbalu uspořádal 
v místní tělocvičně jarní turnaj 
pro své členy s účastí několika 
spřátelených hráčů z Kroměříže. 

Jak už samotný název napoví-
dá, samotná družstva se sestavila 
až losem těsně před turnajem, 
takže vznikly zajímavé kombi-
nace hráčů jednotlivých týmů. 
6 družstev hrálo systémem každý 
s každým, o vítězi tak rozhodoval 
počet  bodů, případně skóre 
ze všech odehraných zápasů. To na-
konec rozhodovalo na nejvyšších 
příčkách, jelikož oba týmy dosáhly 
nejen shodného počtu bodů 
ve všech utkáních, ale i stejného 
skóre ve vzájemném zápase. Díky 

lepšímu výsledku tak zvítězilo 
družstvo ve složení: Polášková P., 
Zapletal M. a Halma D. (KM) před 
týmem složeným z hráčů: Menšík 
M., Horák V. a  Stipčák  K. (KM). 
3. místo pak obsadilo družstvo 
složené výhradně z kroměřížských 
nohejbalistů: Látal J., Kolařík R. 
a Surýnek J.

Velký dík patří především 
hlavním organizátorům – panu 
Kotasovi a panu Středovi, kteří 
se vzorně postarali o hladký prů-
běh turnaje včetně občerstve-
ní. Sportovně strávená sobota 
se všem zúčastněným líbila a již nyní 
se těšíme na letní sezonu na ven-
kovním hřišti.                          PP
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Jak je smutná, opuštěná, pěkná dědinka. 
Už nás v ní nepřivítá tatínek ani maminka. 

My pláčeme a marně je voláme. 
Ty, kteří nás tak milovali, ty už tady nemáme.

Dne 3. dubna 2014 jsme vzpomenuli první výročí 
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky paní 

Hedviky Nováčkové 

Společenská kronika 
V měsíci březnu se do našeho města přistěhovalo 13 osob, v rámci obce 

se přestěhovalo 23 občanů a odhlásilo se 7občanů.Narodilo se 7 dětí.

Život Ti píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chceme Ti říct,

měj pevné zdraví, života užívej
a na svět se jen usmívej.

Dne 19. dubna 2014 oslavil 89. narozeniny náš 
tatínek, dědeček a pradědeček pan 

František Tesař. 

a dne 15. května 2014 vzpomeneme druhé smutné 
výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana 

Václava Nováčka. 

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Hodně zdravíčka do dalších let přeje celá rodina.

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci březnu:
- průměrná ranní teplota byla 3,7 °C,
- průměrná denní teplota byla 13,2 °C,
- nejteplejším dnem byl 21. březen s max. průměrnou teplotou 14,2 °C,
- nejchladnějším dnem byl 8. březen s min. průměrnou teplotou 3,6 °C,
- celkové množství srážek bylo 7,6 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Pavel Belhárek děkuje touto cestou neznámému nálezci 
za navrácení ztracené peněženky.
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Vzpomínka tichá na ruce zlaté, 
na ochotu, lásku, radost i strast. 
Vzpomínka tichá na srdce drahé, 

které tak rádo těšilo nás.

S bolestí v srdci jsme si dne 23. dubna připomenuli 
nedožité 75. narozeniny naší milované manželky, 
maminky, babičky a prababičky paní 

Libuše Štolfové. 

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

Dne 16. dubna 2014 si připomeneme 25. výročí 
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky paní 

Františky Otáhalové, 

která by se 15. října 201 4 dožila 88 let. S láskou 

Smutná je vzpomínka na den narození, 
vzpomínka na toho, kdo už s námi není.

Dne 9. dubna 2014 by se pan 

Zdeněk Procházka 

dožil 59 let. S láskou a úctou vzpomíná manželka 
Monika a děti.

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

Dne 12. dubna 2014 by oslavil 70. narozeniny pan 

Zdeněk Modlitba. 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Jen jedno srdce na světě jsme měli, 
jež dovedlo nás milovat. 

Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, neozve se vícekrát. 
Utichlo, zmlklo, šlo už spát. 
Co vděkem za lásku a péči 

Vám, maminko milá, můžeme dát? 
Jen kytici krásných květů na hrob,

tiše postát a jen vzpomínat.

Bez Vás, maminko a tatínku, 
se nám těžko životem kráčí. 

Při vzpomínce na Vás se nám slzy do očí tlačí. 
Nestihli jsme Vám naposledy sbohem dát, 
za vše, co jste pro nás udělali, poděkovat. 

Bolest v srdcích zůstává, zná ji jen ten, 
kdo Vás miloval a s Vámi žil.

Dne 9. dubna 2014 jsme vzpomenuli 30. výročí 
úmrtí paní 

Štěpánky Konrádové 

a dne 19. srpna 2014 vzpomeneme 33. výročí úmrtí 
pana 

Františka Konráda. 

Dcera Jana a vnuk Dušan.

V neznámý svět, tatínku, šel jsi spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád. 
Odešel jsi tiše, jak odchází den,

a v našich srdcích zůstala vzpomínka jen. 

Dne 28. dubna 2014 uplyne první smutné výročí, 
co odešel od všech, které měl rád, náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan 

Vladimír Míča. 

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: 10. dubna (číslo vychází 25. dubna 2014).  
Uzávěrka příštího čísla: 1. května 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. 5/2014 - 1. května (vychází 16. května) 
č. 6/2014 - 5. června (vychází 20. června)

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

a úctou stále vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Za tichou vzpomínku všem, kteří ji měli rádi, děkuje manžel Rostislav 
a dcera Jitka s rodinou. 

       

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Věrka, dcera Jana a synové 
Vladimír a Jiří s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou spolu s námi.

     Dne 30. dubna 2014 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí naší 
maminky, manželky, babičky a prababičky paní 

Marušky Novotné. 

Stále vzpomíná manžel, děti s rodinami a Patrmanovi. 

       



22

4/2014Zpravodaj města Chropyně

Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz
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Chropyně Včelí medvídci od jara do zimy 
5.5. Oblíbené představení Vás zavede do hmyzí říše, kde 
 s našimi čmeláky postupně prožijete všechna roční 
 období. Brumda s Čmeldou se hned z jara vypraví 
 na dlouhou cestu ke svojí babičce. Po cestě potkají 
 smradlavého Chrobáka, seznámí se s Beruškou a ta-
 ké s čmeláčkem Bzumdíkem, kterého budou učit létat. 
 Poznají také broučka Roháčka a natvrdlého zloděje 
 Čmelobuba, se kterým se nakonec budou muset i ut-
 kat. Pohádka je plná známých písniček a úplně 
 nových melodií od skladatele Petra Skoumala. Vstup-
 né je 30 Kč. 
 Kde: MKS Chropyně, 9:00 

Chropyně Na tohle není ta pravá chvíle! 
15.5. Přerovské Divadlo Dostavník uvádí dveřovou komedii 
 tentokrát však bez jediných dveří. Vstupné je 70 Kč. 
 Kde: MKS Chropyně, 18:00

Hulín HULÍNSKÉ POHÁDKOVÉ JARO  
28.4.–2.5. Tradiční nesoutěžní festival dětských divadelních 
 souborů. Publikum tvoří děti hulínských školek a zá-
 kladních škol. Pohádky jsou přístupné pro veřejnost. 
 Podrobný program bude zveřejněn později. 
 Kde: Kulturní klub Hulín  

Holešov JOSEF MYSLIVEČEK – MONTEZUMA 
24.5. Koncert v rámci cyklu festivalu Musica Holešov 2014.
 Velkolepé poloscénické provedení barokní opery 
 na zámeckém nádvoří (za nepříznivého počasí v sále 
 zámku).Permanentky v hodnotě 400 Kč a 800 Kč 
 k dostání v Městském informačním centru (zámek 
 Holešov).
 Kde: ZámekHolešov, 19:30 

Kroměříž Šťastný život bez úrazů 
26.4. Akce pro rodiny zaměřená na bezpečnost. 
 Kde: Hanácké náměstí Kroměříž 

Kroměříž DEŠTIVÉ DNY 
28.4. Americké drama, spojující prvky kriminálního příběhu 
 a hry o síle přátelství. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou 
 přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském 
 předměstí. A dnes jsou parťáky u chicagské policie… 
 Richard Krajčo získal za ztvárnění role Dennyho cenu 
 Thálie 2012, David Švehlík se umístil v širší nominaci.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž OBRAZ SVĚTA V POJETÍ KVANTOVÉ TEORIE 
24.4. Česká křesťanská akademie Vás zve na přednášku 
 PhDr. et RNDr. Jurika Hájka OBRAZ SVĚTA V PO-

 JETÍ KVANTOVÉ TEORIE a souvislosti se spirituální 
 evolucí ve světle archetypů světových náboženství.
 Kde: Přednáškový sál Muzea Kroměřížska, 16:30

Kroměříž SVATBA JAKO V POHÁDCE 
1.5. Příjemně strávené prvomájové odpoledne nejen pro 
 snoubence…Svatební agentura Juliana a Arcibiskupský 
 zámek v Kroměříži Vás zvou na 11. ročník netradičního 
 svatebního dne „Svatba jako v pohádce“. Přijďte a ne-
 chejte se inspirovat svatebními tabulemi, květinovým 
 aranžmá a dalšími zajímavými nápady pro váš svatební 
 den či oslavu… Rezervace a prodej vstupenek 
 na SLEVOSVATBA.CZ nebo v salonu Juliana, Moravská 
 3232, Kroměříž, tel. 603 288 975. Vstupenky na celou 
 akci i se zvýhodněným vstupným do historických sálů 
 stojí v předprodeji 180 Kč (na místě 220 Kč).
 Kde: Arcibiskupský zámek Kroměříž, 13:00

Kroměříž TOP MÓDA 2014 
17.5. Srdečně Vás zveme na již tradiční akci TOP MÓDA, 
 konanou v krásném prostředí Arcibiskupského zámku. 
 Můžete se těšit na Jana Čenského, který tuto akci 
 moderuje či na přední českou sopranistku Michaelu 
 Katrákovou.Předprodej vstupenek Agentura Fatima, 
 Salon EF, Obuv E+H.Vstupné: v 16:30 – 300 Kč, 
 ve 20:00 – 350 Kč. 
 Kde: Arcibiskupský zámek Kroměříž, 16:30-20:00

Přerov Velká cena města Přerova v běhu na 1500 m
1.5. Kde: Stadion TJ Spartak Přerov,10:30 

Přerov Noc slavíků 
3.5. Přednáška s ukázkou živých zvířat.  
 Kde: Ornitologická stanice Přerov, 20:00 

Přerov Nadační běh Mamut Přerovem 
11.5. 3. ročník běhu od kategorie dětí po kategorii 
 dospělých.
 Kde: Náměstí T. G. M. Přerov

Přerov Matylda zasahuje aneb Povídačky naší Kačky 
3.5. Pohádka podle známých večerníčků „Matylda“. Hrají 
 herci Divadla DAP Praha. 
 Kde: Městský dům Přerov, 8:30 a 10:00 

Přerov Galakoncert Dalibora Jandy 
15.5. Koncert známého zpěváka s kapelou Prototyp.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30 

Přerov Lenka Filipová 
29.5. Koncert známé zpěvačky a kytaristky.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30 


