Zpravodaj města Chropyně

Stavění máje
a pálení čarodějnic
Jen chvíli trvalo, než zkušení hasiči postavili krásně nazdobenou
májku. Stalo se tak tradičně před samotným pálením čarodějnic
o filipojakubské noci. O hudební doprovod se postarali žáci ze soukromé umělecké školy D-MUSIC, organizace her a zdobení májky
se ujali členové turistického oddílu Kamínek. Poděkování patří také
pracovníkům Správy majetku města Chropyně, p. o., za přípravu akce
a celého areálu.
Jsme rádi, že se v našem městě daří držet tuto tradici, kterou každoročně zahajujeme příchod máje.
JiRo
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Den vítězství
8. květen je jedním ze státních svátků České republiky, připomíná
Den osvobození od fašismu. V tento den si nejen v České republice
připomínáme konec 2. světové války, za který se z pohledu historických
pramenů považuje kapitulace německých vojsk, vstoupivší v platnost
8. května, ve 23:01 hodin středoevropského času. Rozdílná interpretace
tohoto data (ve východních zemích bývá Den vítězství slaven 9. května)
vychází z časového odstupu jedné hodiny, který dělil středoevropský
prostor od sovětského (konkrétně Moskvy). Ovšem zajímavostí pro Českou republiku je fakt, že se na jejím území válčilo až do 11. května 1945,
kdy bylo definitivně poraženo zbylé německé vojsko. A jak prožívali
konec 2. světové války chropyňští občané? Nechme promluvit kroniku:
„Na skončení hrozné války jsme netrpělivě čekali a přitom jsme
netušili, že právě na hranicích obce se zastaví válečná vřava. Zatím
co jižní fronta zasáhla Brno a severní Olomouc, žila střední Morava
v neustálých obavách o svou budoucnost. V prvních dnech květnových
byly svedeny boje o Kojetín. Část německého vojska se stáhla do Chropyně, Kojetín obsadili Rumuni. Podle sdělení německých důstojníků
byla plánována velká bitva o přechod přes Moravu. Dosvědčovaly
to velké masy vojska usazeného v obci, množství lehkých děl ukrytých
v parku na městečku, na Hradě, v kojetínském
lese, kde byla zřízena hnízda pro pancéřové
pěsti a kulomety, na kojetínských loukách
a u Bezměrova byl oddíl, který měl těžké
zbraně na ostřelování ruských tanků. Nad
městečkem v týdnu od 1. do 7. května fičely
střely směřující ke Kojetínu, rozléhaly se rány
z děl, až okna řinčela, musela býti zabedněna
deskami, protože sklo bylo vzácným materiálem. Na obzoru planuly na všech stranách
požáry. V průjezdech domů byly ukryty tanky.
Lidé bydleli ve sklepích a obytné místnosti byly
zabrány vojskem. Vojáci kradli kola, radia,
někde se ztratilo i prase. Chtěli se zajistit pro
svůj útěk. Zásob měli dostatek, hlavně konzerv.
Chropyně byla zaplavena plechovkami. Počet
vojska v obci se nedá odhadnout.
Největší hrůzu jsme měli před bombardováním. Byli jsme připraveni na nejhorší. Ale
jako zázrakem byla obec uchráněna před
zkázou. Právě v době, kdy se schylovalo k bitvě, nastalo deštivé počasí a to zmařilo plány
Němců. Těžké zbraně nebyly způsobilé pohybu
v rozbředlé půdě a hrozilo nebezpečí, že se z Pomoraví nedostanou. Němci zahájili ústup jediným směrem, který byl ještě volný – Záříčí,
Troubky, Olomouc. U Dubu byli přepadeni
ruskými letci. Tušili konec války, ale nechtěli
padnout do ruského zajetí. Báli se Rusů a právem si zasloužili toho nejhoršího za zpustošení
Ruska. V pondělí 7. května opouštěli poslední
Němci obec. To jsme si oddechli! Zůstalo
tu však několik mužů, kteří byli pověřeni
vyhodit do povětří mosty. Brzy po půlnoci
na 8. května otřásly městečkem hrozné výbuchy. Byly vyhozeny oba mosty v Kojetínské ulici
(dnešní Masarykova). A po nich následovaly
další. Chropyně zůstala odříznuta od Kojetína,
Kroměříže a Skaštic.
V úterý 8. května se roznesla zvěst, že z Kroměříže jdou k nám partyzáni. V 10 hodin
dopoledne přišlo 5 ozbrojených partyzánů
v doprovodu místních občanů k obecní radnici.
Byli pro nás posly míru, neboť přinesli radostnou
zprávu, že válka skončila. V domácnostech
se narychlo šily vlajky, aby se mohly vyzdobit
domy na oslavu vítězství.“

Přeji si, a jistě nejen já, aby podobných záznamů v naší kronice
již nepřibývalo. Na závěr bych chtěl na tomto místě poděkovat všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na vítězství nad fašismem.
Mgr. Milan Bajgar
reklama
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Volby
do Evropského
parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky budou konat ve dnech
23. května 2014 od 14:00 do 22:00 a 24. května 2014 od 8:00 do 14:00. Řídí se zákonem
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Místem konání voleb jsou volební místnosti
v jednotlivých volebních okrscích. V případě
města Chropyně to jsou:
• v okrsku č. 1 místnost č. 10 v Městském
kulturním středisku v ulici Komenského
č. p. 39, a to pro voliče s adresou místa
trvalého pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích Berniska, Drahy, Emila Filly, Františkov,
Hájenka, Haltýře, Hrad, Hrázky, Ječmínkova,
Komenského, Krátká, Masarykova, Míru,
Mrlínek, náměstí Svobody, Pastvisko, Podlesí,
Skaštická a U Hejtmana;
• v okrsku č. 2 místnost pobočky městské
knihovny v objektu Mateřské školy Chropyně
v ulici Tyršova čp. 570, a to pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chropyni, bydlící
v ulicích Díly, Dr. Emila Axmana, Hřbitovní,
Křižní, Nová, Palackého, Pazderna, Tovačovská, Tyršova a Závětří;
• v okrsku č. 3 ve třídě II. A v přízemí budovy
Základní školy Chropyně v ulici J. Fučíka
čp. 675, a to pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích
Moravská a Vlčí Doly;
• v okrsku č. 4 ve třídě I. C v přízemí budovy Základní školy Chropyně v ulici J. Fučíka čp. 675,
a to pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích J. Fučíka,
K. H. Máchy, Nádražní, Oujezdy a Řadová;
• v okrsku č. 5 v místnosti objektu Klubovny
mládeže v Plešovci č. p. 55, a to pro voliče
s adresou místa trvalého pobytu v Chropyni,
bydlící v místní části Plešovec.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním
pasem České republiky. Voliči, který tak neučiní,
nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné,
aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti

s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního
seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli
volebním okrsku na území České republiky.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného městského
úřadu.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě,
že se volič neodebere do tohoto prostoru,
nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden
hlasovací lístek té politické strany, politického
hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat.
Zároveň může na hlasovacím lístku vybrané
politické strany, politického hnutí, koalice
zakroužkováním pořadového čísla nejvýš
u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají
na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče
je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
S voličem, který nemůže sám upravit hlareklama
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sovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit
do volební schránky.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména
zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Svůj požadavek prosím nahlaste na tel.:
573 500 741 paní Zapletalové. Ve dnech voleb
je nutno požádat přímo příslušnou okrskovou
volební komisi.
JiRo
Upozorňujeme voliče s trvalým
pobytem v ulici Závětří, že počínaje
těmito volbami patří do volebního
okrsku č. 2 a jejich volební místnost
je v pobočce Městské knihovny
v Chropyni v budově Mateřské školy
Chropyně.
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Z jednání rady města

Rekonstrukce střechy budovy Základní
školy Chropyně v ulici Komenského
Vedoucí odboru výstavby a životního
prostředí předložil radě města projektovou
dokumentaci na výměnu střešní krytiny
na budově Základní školy Chropyně, okres
Kroměříž, p. o., Komenského 335. Stávající
plechová krytina bude nahrazena šablonami
Cembrit – vzhled břidlice. V dokumentaci
je navržena výměna částí krovu a ošetření
celého krovu proti hmyzu a plísni. Bude také
provedena výměna klempířských konstrukcí.
Cena prací dle projektanta činí 3.704.022 Kč

včetně DPH. Vedoucí odboru doporučil zahájit výběrové řízení, tj. předložit radě města
k odsouhlasení zadávací podmínky, seznam
navržených firem k oslovení, návrh smlouvy
o dílo na provedení výběrového řízení a smlouvy o dílo na technický dozor investora.
Rada města Chropyně s rozsahem prací
na rekonstrukci střechy vyjádřila souhlas.

Výstupy na vrchol oblasti Valašsko-Chřiby
pokračují i v měsíci květnu a červnu. Přehled
cílových vrcholů a jejich garanty najdete
ve vývěsních skříňkách KČT u prodejen
Albert a COOP.
31. května

Bezplatný pronájem vybavení Fotbalovému klubu Chropyně, o. s.
Ředitel Správy majetku města Chropyně
informoval radu města, že předseda Fotbalového klubu Chropyně, o. s., požádal o bezplatný pronájem pódia, stolů, lavic a stánku
za účelem konání akce „80 let založení
Fotbalového klubu“, která se bude konat
21. června 2014 v areálu fotbalového hřiště.
Rada města Chropyně bezplatný pronájem pódia, stolů, lavic a stánku schválila.
Rada města Chropyně vzala na vědomí:
- informaci ředitele Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o uskutečněné
kontrole dne 25. února 2014 Krajskou
hygienickou stanicí Zlínského kraje
a přijatých opatřeních plynoucích z kontrolního zjištění
- informaci starostky města o žádosti FK Chropyně, se sídlem Hanácké náměstí 551,
Chropyně, o zařazení investice na akci
„Zřízení plynové přípojky, plynové kotelny a nových rozvodů topení, radiátorů
a ohřevu vody TUV na plyn“ do rozpočtu
města na rok 2015
- informaci starostky města o závěrečném
stanovisku k žádosti o čerpání rezervy
k projektu „Chropyně, skládka Smeťák
– rekultivace skládky“.
Mgr. Milan Bajgar

reklama

Putování za loštickým tvarůžkem
km: pěší – 8, 15, 25, 35,
50 km; startovné: do 18 let
15 Kč, dospělí 35 Kč; v cíli obdrží každý účastník hanáckou
svačinku; během pochodu lze
v restauracích zakoupit tvarůžkové speciality; v Lošticích
je možno navštívit muzeum
výroby tvarůžků, podnikovou prodejnu a tvarůžkovou cukrárnu; odjezd v 7:00
z náměstí Svobody; cena:
150 Kč; přihlášky do 25. května u paní J. Pospíšilové, Krátká 429, tel.: 737 937 978
nebo S. Horákové, Nádražní
722, tel.: 724 934 402.
Jar. Pospíšilová

Soukromá inzerce
Prodám
 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.: 727 927 063.
 rodinný dům 3+1 v Žalkovicích s velkou
zahradou o výměře 800 m2. Informace
na tel.: 607 791 615.

Pronajmu
 byt 3+1 v Chropyni, částečně zařízený.
Informace na tel.: 733 519 081.

informace pro inzerenty
Upozorňujeme občany, že zveřejnění
soukromé inzerce je zpoplatněno částkou
50 Kč. Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.
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Změna výše úplaty za zřízení věcného
břemene
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí informoval, že Rada města Chropyně
schválila na svém zasedání dne 13. června
2012 dokument „Zásady pro určení výše
úplaty za zřízení věcného břemene“, (dále
jen „zásady“), jejichž cílem bylo zpoplatnění při využívání pozemků ve vlastnictví
města Chropyně k účelům stavby, konkrétně k budování inženýrských sítí a sjezdů
na komunikace.
Zkušenosti ukázaly, že používání zásad přináší značný efekt v případě staveb
právnických osob. U fyzických osob je však
výtěžek zanedbatelný, neboť například
u přípojky k rodinnému domu o délce 1 m
činí poplatek odvedený městu 50 Kč. Dle
právníků je třeba i tyto případy dotahovat
do konce, tedy zajistit vklad věcného břemene do katastru nemovitostí. Tím se dotčené fyzické osoby zatíží platbou za geodetické zaměření rozsahu věcného břemene
v rozpětí od 2 do 5 tisíc. Navržená úprava
zásad fyzické osoby od poplatku osvobozuje.
Rada města změnu schválila.

Pozvánka Klubu
českých turistů
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Cestou křížů
Novou výstavu na letošní turistickou sezónu připravilo Muzeum Kroměřížska na chropyňském zámku. Výstava má název „Cestou křížů“ a představuje sbírku téměř sta křížů
a korpusů Ježíše Krista z období
16. až 20. století.
„Tyto sakrální památky pocházejí z celého území bývalého Československa a dochovaný soubor
je výsledkem sběratelské činnosti
manželů Františka a Boženy Hoj-

grových z Hrabové u Zábřeha,“
uvedl k výstavě Ing. Jiří Stránský,
ředitel muzea.
Výstavu doplňují kříze, obrazy
a plastiky z muzejních sbírek.
Pro děti i dospělé bude také
otevřena interaktivní dílna. Výstavu lze navštívit od 17. dubna
do 5. října 2014 denně, mimo
pondělí. Záštitu nad výstavou
převzal olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner.
JiRo

Program Noci kostelů
v Chropyni v pátek 23. května 2014
17.50

Až zazní hlas zvonů
Vyzvánění zvonů na úvod

18.00

Buďte vítáni
Slůvko na uvítanou od paní starostky

18.05

Láska jako životní styl
Krátké úvahy o síle lásky a vztahu k sobě samému i ke svým
blízkým prokládané vystoupeními žáků ZUŠ Chropyně

19.00

Kdyby kostel mohl vyprávět
Prohlídka kostela, kůru, zvonice, varhan…

19.15

Ze srandy i vážně
Svědectví, úvahy a povídání o vztazích společně s naprosto vážným vystoupením pěveckého sboru Zesrandy

20.00

Setkání při svíčkách
Mariánská pobožnost

21:00

Ať nám Hospodin žehná
Modlitba za město + požehnání

18:00–20:00 Kdo si hraje, nezlobí
Program pro děti v sakristii

18:00–21:00 A tohle bylo taky pěkné
Výstava fotograﬁí v kapli P. Marie

18:00–21:00 Pošta do nebe
Zapal si svíci v kapli P. Marie a pošli své přání či prosbu
do nebe…

18:00–21:00 Infoservis
Stánek před kostelem s nabídkou různých drobností a materiálů s možností přispět na opravy kostela
reklama
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Pionýrské přespávání aneb Tajemství knížky
Rok se s rokem sešel a opět nastal čas oslavit
narození známého pohádkáře Hanse Christiana
Andersena. Učinili jsme tak 4. dubna na tzv. pátečním pionýrském přespávání v klubovně
Pionýrů v Kroměříži.
Naši akci jsme započali seznamovacími hrami a pak už patřil prostor panu Andersenovi.
Děti se o něm prostřednictvím hry dozvěděly
spoustu nových informací a také jsme si některé
z jeho mnoha pohádek přečetli. Nechyběli
ani pohybové hry a večeře. Před spaním děti
čekalo Pohádkování (obdoba Riskuj), kde
jsme si připomněli nejrůznější pohádkové bytosti a postavy. Pak už byla na řadě pohádka
na dobrou noc. Tentokrát padl los na českou
pohádku O statečném kováři.
Sobotní ráno nemohlo začít ničím jiným
než vydatnou snídaní, po které jsme se vydali
do muzea na náměstí, kde právě probíhala
výstava Říše loutek. K vidění byly loutky
z různých představení a materiálů. V přilehlé
dílničce si děti vyzdobily vlastního maňáska
a musím uznat, že se jim velice povedli!
Po náročné kreativní práci nám před obědem
zůstala chvíle času, tak jsme se vydali na malou
procházku do Podzámecké zahrady. Když jsme
se vrátili zpět do klubovny, využili jsme zbylý
čas ke hrám a rozdání cen. Pak už si pro děti
přišli rodiče a museli jsme se rozloučit, někteří
i se slzičkami v očích.
Martina Křupalová

reklama

informace pro inzerenty,
ceník inzerce
a archiv Zpravodaje města
Chropyně najdete na:

www.muchropyne.cz

Zde mohla být
vaše inzerce.
Cena od 310 Kč.
Pro více informací
volejte redakci,
nebo navštivte
www.muchropyne.cz
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Kamínkovský duben
V dubnu jsme se s dětmi věnovali nejen hrám a soutěžím,
ale také přípravě na velikonoční výstavu, kde děti vystavovaly své výrobky, ať už to byly slepičky, hnízdečka, různé zápichy a věnečky či perníčky.
Letošní výstava byla už od soboty
12. dubna. Své výrobky tu vystavovali také žáci ze ZŠ Chropyně
a dále členky z rukodělných
kroužků. A bylo se na co dívat:
různé druhy kraslic, zdobených

košíčků, zajíčků, věnečků, ozdobného krásného paličkování atd.
Celá místnost byla velice pěkně
naaranžována těmito výrobky
a za to patří poděkování pí učitelkám ze ZŠ J. Fučíka, pí Pospíšilové a členkám rukodělných
kroužků. Pí Pospíšilová měla pro
děti připraveno také zajímavé
velikonoční povídání.
Letos byl také poprvé v Chropyni vyzdoben velikonoční strom
„Skořápkovník“, na který byla

reklama

zavěšena opravdová vajíčka, které
přichystala pí Pospíšilová se svými
spolupracovnicemi. Ve „Skořápkovník“ se proměnila lípa u kostela svatého Jiljí, kterou vyzdobili
pracovníci Správy majetku města
Chropyně.
Všem, co se na velikonoční
výstavě podíleli, patří velké poděkování. Velké poděkování patří
pí Pospíšilové, která je duší těchto
překrásných výstav.
Také jsme v Kamínku vyráběli s dětmi růžičky na májku,
věnec pod májku a především
čarodějnici. Májku jsme nazdobili
30. dubna a hasiči ji pak odborně postavili. Za doprovodu
kapely p. Novotného se všichni
společně odebrali na sokolský

stadion, kde už byla dokonale
připravena hranice i s čarodějnicí.
Pro malé čarodějničky i čaroděje
jsme připravili různé soutěže
a hry. Všechny soutěžící děti byly
odměněny sladkostí a navíc pro
čarodějnické děti byly připraveny za odměnu další sladkosti,
takže se dostalo na všechny děti.
Následně naše paní starostka
V. Sigmundová zapálila hranici
s čarodějnicí. Odborný dohled
nad celým hořením zapálené
hranice odborně drželi naši hasiči.
Počasí nám přálo, takže se letošní
pálení čarodějnic vydařilo.
Čarodějnice, na shledanou
v příštím roce a hodně letů
bez nehody vám všem přeje
Kamínek.
Hana Paňáková

reklama
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Jaro a Velikonoce
v 1. třídě mateřské školy
Ve čtvrtek 10. dubna odpoledne jsme se sešli v hojném počtu,
abychom společně nasáli jarní
atmosféru. V jejím duchu jsme popustili uzdu naší fantazii a vytvořili
spoustu krásných výrobků.
O pět dní později jsme uspo-

řádali velikonoční jarmark. I přes
malou účast se podařilo získat
částku 1.688 Kč, která byla zaslána na účet nadačního fondu
UNICEF. Všem děkujeme.
pí uč. Dokoupilová Hanulíková
a Sochová a děti 1. třídy

Pěvecké sbory Myšky
a Myši a Myšáci přivezly
pěkná ocenění

Knihovna doporučuje
Jiří Mára: To snad není možný
Krásy, tajemství, zvláštnosti i nástrahy
nejsuššího světadílu donutily často členy cestovatelské rodiny Márových z Přerova vydechnout: „To snad není možný!“ Dvacet čtyři tisíc
kilometrů dlouhá cesta kolem celé Austrálie
i do jejího horoucího středu je vedla všemi státy Austraulského svazu včetně ostrovní Tasmánie. Můžete s nimi krmit krokodýly, potápět
se ve Velkém bariérovém útesu, obejít v pouštním vedru žhnoucí monolit Uluru, obdivovat
hru Aboridžinců na didžeridu nebo se prohánět mezi tisícem skalních jehel Pinnacles.
Dozvíte se o nástrahách dlouhých pouštních
dálnic, vyděsí vás šplh do korun eukalyptů, nadchnou vějíře stromových
kapradin v deštných lesích a nezištná pohostinnost Australanů. Vřelý optimismus čišící z každé stránky činí tuto knihu příjemně čtivou a inspirující.

Soutěžní přehlídka pěveckých
sborů ZŠ a ZUŠ se konala 14. dubna ve Zlíně. Do této soutěže se přihlásily oba naše sbory při SZUŠ
D-MUSIC pobočka Chropyně.
Opět se dočkaly velké pochvaly
a pěkného ocenění náročné
poroty. Přípravný sbor Myšky se u-

místil ve zlatém pásmu a Myši
a Myšáci ve stříbrném pásmu.
Blahopřeji žákům pěveckého
oddělení a sbormistru Miroslavu
Uhlíři za získání krásných ocenění
a děkuji za pečlivou přípravu
a vzornou reprezentaci školy.
Bc. Ivo Novotný

Kreslíř a malíř
ve školní družině
Školní družina přivítala ve svých
prostorách kreslíře, malíře, básníka
a učitele výtvarné výchovy, pana
Lubomíra Dostála.
Tento umělec přijel za dětmi
v jedno dubnové pondělní odpoledne. Je také autorem mnoha
omalovánek a puzzle – kreslí
s dětmi v MŠ a s žáky 1. a 2. stupně
ZŠ. Během jeho výuky mají děti
možnost nahlédnout jednoduchou a humornou formou do tajů
kreslení. V naší družině byl o tuto
akci zájem, a tak jsme museli děti

Markus Zusak: Zlodějka knih
Mladý australský autor sepsal silný, jímavý
a neobyčejně čtivý příběh. Jeho vypravěčem
učinil Smrt. Smrt je zdánlivě nezúčastněný
divák, s dokonalým odstupem, s osobitou
perspektivou; má všechny předpoklady pro
to být svědkem a vypravěčem. Ale příběh
Liesel Memingerové je tak mimořádný,
že i Smrt si musí přiznat zájem o živé lidi, dojetí z jejich utrpení, hořkost a úlevu z konců.
I Smrt má srdce. Liesel je malá dívka, která
žije na malém městě se svými adoptivními
rodiči, špatně spí, moc jí nejde čtení, hrává
na ulici fotbal s kluky odvedle. Mohlo by to být
obyčejné dětství, kdyby ale to městečko neleželo uprostřed Německa
a nepsal se rok 1939.
Robert Galbraith: Volání kukačky
Detektivní příběh o válečném veteránovi,
z něhož se stal soukromý vyšetřovatel Cormoran
Strike. Autor je pseudonymem J. K. Rowlingové. Když se slavná modelka Lula Landryová
vrhne dolů ze svého zasněženého balkonu
v londýnské čtvrti Mayfair, dojdou vyšetřovatelé k rychlému závěru, že šlo o sebevraždu.
Případ se zdá být uzavřen. Lulin bratr má však
stále jisté pochybnosti. A najatý soukromý
detektiv má za něj odhalit pravdu. Cormoran
Strike je válečný veterán, který si z Afganistanu
odnesl těžké zranění i jizvy na duši. Během
řešení případu proniká do světa distingovaných
bohatých mužů a krásných svůdných žen, přichází na hrůzné souvislosti
a sám se ocitá ve smrtelném nebezpečí. Tento napínavý kriminální román
působivě líčí atmosféru velkoměstského Londýna - od ospalého poklidu
ulic ve čtvrti Mayfair po zapomenuté hospůdky v East Endu a čilý ruch
H. Maťhová
v Soho.
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rozdělit do dvou skupin, téměř
po 25-ti žácích. Plánovaných
45 minut se vždy protáhlo na hodinu. Děti si s sebou z výuky odnášely nejen nakreslené obrázky, ale
i nejeden „fígl“, jak lze zdánlivě
složité věci namalovat jednoduše
a vtipně.
I toto netradiční odpoledne
mělo u dětí úspěch a spokojenost byla jak u žáků, tak i u pana
kreslíře, který se prý s nimi opět
rád uvidí.
H. Lošonská
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Báječná Anna vyvolala
v divácích salvy smíchu
Rozpustilou situační komedii
Marca Camolettiho, Báječná
Anna, uvedl ve čtvrtek 24.4.2014
v MKS Chropyně Divadelní spolek
Kroměříž. Herci zdařile podali
hru na téma manželství. O tom,
že není dobrý nápad přivést si domů milence, když má manžel
vedle v pokoji svou přítelkyni,

přesvědčili snad všechny diváky.
Málokdo má také doma loajální
hospodyni, které by mu ochotně
pomohla z této situace vybruslit.
Salvy smíchu svědčily o spokojenosti diváků. Herci sklidili zasloužený potlesk a budeme se těšit
na další představení.
V. Kubíčková

reklama
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Velikonoční závod
a Brnkačka v Kopřivnici

Výstava obrazů Františka Makeše, doplněná sbírkou minerálů regionálního sběratele Františka Garguláka a imitacemi největších diamantů
světa je otevřena v prostorách chropyňského zámku až do 5. října tohoto
roku. Navštívit ji můžete denně kromě pondělí.
„Dr. František Makeš je hlavním restaurátorem švédské královské
sbírky na zámku Skokloster a věnuje se malbě i grafice,“ sdělil redakci
Zpravodaje Ing. Jiří Stránský, ředitel Muzea Kroměřížska. Vystavená díla
ze sbírky muzea jsou inspirovaná mikro a makrosvětem přírody. Kolekci
doplňuje výběr z mineralogické sbírky muzea. „Ta byla v roce 1997
obohacena sbírkou pana Františka Garguláka z Hulína, který ji muzeu
věnoval,“ dodává Stránský.
Minerály ze sbírky hulínského amatérského mineraloga pocházejí
ze známých lokalit. Na území Slovenska jsou to Banská Štiavnica,
Banská Hodruša, Rudňany, na území Čech pak Kozákov, Příbram, Velké
Meziříčí. K vidění budou různé odrůdy křemene (křišťál, ametyst, růženín,
záhněda) a chalcedonu (achát, jaspis).
„Vystavena bude také unikátní kolekce skleněných imitací největších
a nejcennějších diamantů, jako je Koh-i-Noor, který je součástí britských
korunovačních klenotů,“ uzavřel Stránský.
JiRo

V měsíci dubnu se mladší gymnastky z oddílu sportovní gymnastiky
Chropyně zúčastnily dvou závodů.
Na Květnou neděli to byl Velikonoční závod v Hulíně a tuto sobotu
26.4. to byla Brnkačka v Kopřivnici.
V Hulíně se jednalo o trojboj
(přeskok, kladina, prostná), v Kopřivnici byl jen dvojboj (kladina,
prostná). Oba závody byly nabité
velkou konkurencí, ale naše děvčata
určitě neudělala ostudu a vybojovala si pěkná umístění.
V Hulíně obsadila naše nejmladší závodnice Lucinka Opelíková
(2009) 27. místo a předběhla i starší
závodnice. V kategorii 2006-2007

se na 3. místě umístila Verunka
Opelíková, 13. Alžbětka Hošková,
21. Adrianka Kolářová a 39. Julinka
Šplíchalová.
V Kopřivnici se v kategorii Berušky 2007 umístila na 13. místě Alžbětka Hošková, 20. Nikolka Hrdličková
a 23. Julinka Šplíchalová. V kategorii
Žabky 2006 se na 6. místě umístila
Verunka Opelíková. V poslední námi
obsazené kategorii se na nepopulárním 4. místě díky pádu z kladiny
umístila Kačka Žatecká a hned
za ní na 5. místě Vaneska Klásková.
Holky nasbíraly potřebné závodní zkušenosti a už se těší na další
závody.
RH

reklama

Vážení spoluobčané, chtěla bych znát vaše názory a problémy,
proto každé 1. pondělí v měsíci proběhne

„Den starostky“.
V tento den budu přítomna na městském úřadě a v době od 8:00
do 17:00 vás ráda vyslechnu.
Dalším termínem je 3. červen 2014.
Mimo tyto dny je možné si se mnou domluvit schůzku telefonicky
na tel.: 573 500 730, e-mailem (sigmundova@muchropyne.cz)
nebo osobně na sekretariátě.
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Setkání stolních tenistů
Každoročně pořádá oddíl stolního tenisu tradiční setkání hráčů,
bývalých členů a jejich rodinných
příslušníků. Letošní již 17. ročník
proběhl v sobotu 12. dubna 2014.
V dopoledních hodinách,
i když s menším počtem účastníků než v předchozích letech,
proběhl turnaj rodičů a dětí.
Vítězem se stala Julie Sigmundová
před Vaškem Krčem a Štěpánem
Víchou. Všichni tři byli odměněni
drobnými cenami.
Po malé pauze na oběd pokra-

Memoriál Iva Malého
na Malé Bečvě
V sobotu 26. dubna 2014 uskutečnil oddíl kanoistiky TJ Chropyně již 35. ročník memoriálu Iva
Malého jako závod ve sjezdu Malé
Bečvy z Chropyně do Plešovce.
Jako každoročně bylo nutné řeku
před závodem pořádně vyčistit
od stromů a větví napadaných
do vody. Toto čištění vodáci prováděli 12. a 20. dubna a práce
měli skutečně hodně. V sobotu
před samotným závodem bylo
dohodnuto s elektrárnou vypouštění vody tak, aby řeka, která po
mírné zimě měla málo vody, byla
splavná.
Ráno počasí moc nepřálo,
obloha zatažená tak, jako by mělo hned pršet, a přesto se sešlo
na startu celkem 30 závodníků,
z toho 6 dětí do 15 let. Před startem však už svítilo sluníčko a všichni se těšili na vodu. Mimo chropyňských vodáků přijeli do Chropyně závodníci z oddílů Napajedel, Kroměříže, Frýdku-Místku,
Babic, Zašové, Ostravy, Záříčí.
V hlavní kategorii C2mix zvítězila posádka Jemelík Vladimír
a Jemelíková Alice z Frýdku-Míst-

čoval odpolední program – setkání
současných a bývalých hráčů. Zde
již byla účast hojnější. Někteří si při
vzájemných zápasech vyzkoušeli, jak
ještě umí ovládat tento sport, jiní
své síly poměřili s robotem. Všichni
jsme se dobře bavili až do pozdních
hodin a nad starými fotografiemi
a kronikami zavzpomínali.
Určitě nikdo z příchozích příjemně strávené soboty nelitoval
a už nyní se můžeme těšit na příští setkání.
oddíl stolního tenisu

Stolní tenisté ukončili sezónu
Koncem března ukončili sportovci z oddílu stolního tenisu sezónu
2013/2014.
Družstvo „A“ mužů (hrající v DIVIZI) se umístilo na krásném třetím
místě a nejlepším hráčem se stal Filip Král.
Družstvo „B“ hraje okresní přebor I. třídy a v celkovém hodnocení
se umístilo na 7. místě ze 14 družstev. Nejlepšími hráči tohoto družstva
jsou David Nesvadba a Miroslav Zapletal.
Družstvo „C“ a „D“ v uplynulé sezóně hrálo okresní přebor III. třídy,
kdy se podařilo družstvu „D“ umístit na druhém, možná postupovém,
místě.
O výsledcích jednotlivých družstev, umístění hráčů, případně o našich soupeřích se můžete dočíst na oficiálních stránkách stolního tenisu
http://stis.ping-pong.cz/htm.
oddíl stolního tenisu

ku, na druhém místě se umístila posádka Víťa s Renatou z Ostravy a na třetím místě závodníci
z Chropyně Cvek Martin a Cveková Petra. Nejmladším účastníkem závodu byla čtyřletá Anežka
Zohornová z Benátek nad Jizerou.
V cíli čekalo na závodníky malé
občerstvení, závěrečné hodnocení
proběhlo jako vždy v Chropyni
na rybářské chatě. Všichni závodníci obdrželi diplomy a věcné
ceny. Celá tato akce byla finančně
podporována Městem Chropyně,
oddíl obdržel příspěvek ve výši
1.400,- Kč. Poděkování patří jak
městu Chropyně, tak také všem
sponzorům, kteří věnovali tolik
věcných cen, že mohl být oceněn
každý závodník.
Závěrem pořadatelé děkují
všem, kteří se na zdárném a hladkém průběhu závodu podíleli,
ať už to byli chlapi, kteří čistili
řeku, nebo organizační pracovníci, přátelé zajišťující občerstvení
a v neposlední řadě dík patří zúčastněným závodníkům. Tak ahoj
– příště zase na vodě!
Marie Králová
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Dubina opět nadchla
své posluchače
Další setkání s cimbálovou
muzikou Dubina se v Městském
kulturním středisku Chropyně
konalo 11. dubna 2014. Akci
zahájil lidový soubor Chropyňáček. Hostem večera byla zpěvačka Lenka Králová a lidová
vypravěčka Růžena Dobešová

5/2014

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci dubnu:
- průměrná ranní teplota byla 8,3 °C,
- průměrná denní teplota byla 15,8 °C,
- nejteplejším dnem byl 27. duben s max. průměrnou teplotou 16,0 °C,
- nejchladnějším dnem byl 15. duben s min. průměrnou teplotou 5,6 °C,
- celkové množství srážek bylo 39,4 mm/m2.
Zdroj: pocasi-chropyne.cz

z Milotic. Spokojení hosté
se za zvuků cimbálu prozpívali
až do pozdních nočních hodin.
Hojná účast svědčí o oblibě
lidových písní, které v této přetechnizované době zůstávají pro
mnohé stále srdeční záležitostí.
V. Kubíčková

Společenská kronika
V měsíci dubnu se do našeho města přistěhovalo 9 osob, v rámci obce
se přestěhovalo 6 občanů a odhlásilo se 8 občanů. Narodilo se 6 dětí.
Utřete slzy, opět se smějte
a v dobrém vzpomínejte…
Dne 12. dubna 2014 uplynul 1. rok od náhlého
úmrtí mé vnučky

Bc. Pavlíny Zycháčkové
a dne 2. června 2014 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
mého manžela pana

Miroslava Truhláře.
Za celou rodinu s láskou manželka a babičky.

reklama

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 2. května 2014 jsme vzpomenuli 1. výročí
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky paní

Marie Bajerové
a dne 18. května 2014 vzpomeneme 18. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana

Zdeňka Bajera.
S láskou vzpomíná syn s rodinou.

Kdo žije v srdcích svých blízkých, není mrtev.
Je jen vzdálen.
Dne 8. května 2014 jsme vzpomenuli 3. výročí
úmrtí mé manželky

Růženky Langrové.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel Květoslav.

Vážení čtenáři,
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit
Vaši vzpomínku či blahopřání.
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Zvykli jsme si na život ve dvou a jeden pro druhého…
Bylo to hezké a bylo nám spolu dobře.

Je velmi těžké věřit tomu,
že‘s ztratil nejcennější dar.
Chodíváš často k jeho hrobu,
položit tiše květin pár.

Dne 12. května 2014 jsme vzpomenuli 1. smutné
výročí úmrtí mé manželky a naší maminky paní

Dne 20. května 2014 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí pana

Anny Zemánkové.

Zdeňka Dolníčka.

S láskou a úctou vzpomíná manžel, syn Josef a dcera
Petra s rodinou. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Děkuji za život, který jsi mi dal. Děkuji za všechno, cos mne naučil. Děkuji
za to, že právě Ty jsi byl mým tatínkem. Dcera Květoslava s rodinou.

Už je to 5 let, co neslyšíme Tvůj hlas,
zůstává však stále s námi
a krásné vzpomínky žijí v nás.
Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout.

Koho jsme milovali,
na toho nikdy nezapomeneme,
ten ve vzpomínkách žije stále s námi.

Dne 14. května 2014 jsme vzpomenuli 5. výročí
úmrtí našeho syna

Dne 26. května 2014 by se dožil 74 let můj manžel a náš tatínek, dědeček, pradědeček a bratr pan

Ing. Jana Polišenského.
Antonín Dolínek.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkujeme – rodiče, bratři Marek a Vlastík
s rodinou, syn Honzík s Aničkou.

S láskou v srdci vzpomínají manželka, dcera s rodinou, syn s rodinou, sourozenci a celá rozvětvená rodina.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

Ten, kdo Tě znal, měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit, rozesmát.
Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.
Odešel jsi nám, kam chodí každý sám,
jen dveře krásných vzpomínek nechal jsi dokořán.

Dne 15. května 2014 jsme vzpomněli třetí smutné výročí úmrtí našeho milovaného syna, bratra
a vnuka, pana

Petra Pavlíka.

Dne 2. června 2014 vzpomeneme 5. smutné
výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka a dědečka pana

S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Václava Kytlicy.

Dne 16. května 2014 vzpomeneme nedožité
71. narozeniny pana

Na jeho dobré a laskavé srdce s láskou a úctou vzpomínají manželka
Jarmila, syn Radek s rodinou, dcera Petra s rodinou. Děkujeme všem, kdo
vzpomenou s námi.

Františka Ondruška
Jen svíci hořící,
jen krásnou kytici na hrob položíme.
Tiše se zastavíme, tichounce pomodlíme,
na Tebe zavzpomínáme.

a dne 25. července 2014 pak 3. výročí jeho úmrtí.
Vzpomínají manželka Jana, Rosťa, Andrea a Zdeněk s rodinou.

Dne 3. června 2014 uplyne 5 let od úmrtí pana

Eduarda Kučeravce.

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

Stále vzpomíná manželka, syn a dcery.

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
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Přehled akcí
v Chropyni a okolí
Chropyně
30.5.–1.6.

Chropyňské hrátky
Podrobný program akce uveden ve Zpravodaji.
Kde: Areál zámeckého parku Chropyně

Chropyně
5.6.

Řeknu ti to v říjnu
Divadlo DIGOKNU uvádí komedii Ilony Zámečníkové
a Františka Kreuzmanna - Řeknu ti to v říjnu. Poněkud
absurdní příběh dvou lidí. Ona chce, On nechce. On se bojí, Ona neví. Ona chce, On… Vstupné 70 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 18:00

Chropyně
10.6.

Cestování po světě
Pořad Pavla Nováka je sestaven na základě hitparády
dětí i učitelů, kteří si zvolili nejoblíbenější písničky,
příběhy a scénky. Opakuje všechno, co se děti dozvěděly v předchozích pořadech. Zahrnuje hity, jako „Kdo
si hraje, nezlobí“, „Mravenci“, „Doktora se nebojíme“,
„Myši Mitsubiši“, „Budliky budliky“ a mnoho dalších.
Procvičují se melodické a rytmické dovednosti, děti
se aktivně zapojují zpěvem i tance. Vstupné 35 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 9:00

Hulín
26.5.

Návštěvy u pana Greena
Skvělé a nezapomenutelné vystoupení, herecký
koncert pana Stanislava Zindulky a Matěje Hádka.
Tato hra v dubnu 2014 oslavila 100. reprízu, získala
1. místo – cenu diváků – v anketě hlasování diváků
o nejlepší hru se 2-3 herci v roce 2013. Představení
bývá tradičně vyprodáno. Předprodej vstupenek
v kanceláři KK Hulín. Cena vstupenky 150 Kč.
Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Hulín
7.–8.6.

Hanácké právo
V letošním roce se v Hulíně bude konat významná
folklórní akce, Hanácké právo. Tato akce se v hulínské historii konala několikrát, prokazatelně víme,
že v roce 1960 a že poslední opakování bylo realizováno v roce 1974. Čtyřicet let poté se do obnovy
tradice pouští i naše generace.
Kde: Město Hulín

Holešov
24.5.

Josef Mysliveček – Montezuma
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 a 800 Kč
k dostání v Městském informačním centru (zámek
Holešov). 350 / 150 Kč (předprodej v síti Ticketportal
nebo v Městském informačním centru Holešov).
Kde: Zámek Holešov, 21:00

Holešov
7.6.

5/2014

více informací na
www.muchropyne.cz

Prohlídky Kaple sv. Kříže
Využijte možnosti prohlédnout si interiér unikátní
kaple sv. Kříže nacházející se uprostřed Smetanových
sadů v Holešově. Komentované prohlídky jsou zdarma
a konají se každou první sobotu v měsíci až do konce
září v době od 14 do 17 hodin. Prohlídka začne
po příchodu zájemců. Přijďte se dozvědět, proč byla
kaple postavena právě v těchto místech, čím je zvláštní její vzhled, podle čeho dostala své pojmenování,
co představují jednotlivé biblické výjevy a další zajímavé informace z její historie. Vstup zdarma.
Kde: Kaple sv. Kříže Holešov, 14:00–17:00
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Kroměříž
17.5.

TOP MÓDA 2014
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 hod.
- 300,- Kč, ve 20.00 hod. - 350,- Kč. Nad akcí převzala záštitu starostka města Kroměříže Mgr. Daniela
Hebnarová.
Kde: Arcibiskupský zámek Kroměříž, 16:30–20:00

Kroměříž
29.5.

Balada pro banditu
Slavný muzikál o velké lásce a ještě větší zradě,
o mužích, v kterých se zabydlel vztek, a o ženách, které ten hrozný vztek umí z těch mužů vylíbat, vykousat
a vyhladit. Autor libreta Milan Uhde se inspiroval
především knihou Ivana Olbrachta o zbojníkovi
Nikolaji, hudební skladatel Miloš Štědroň potom
složil skutečně nesmrtelné melodie a písně, které
časem takřka zlidověly. Na repertoáru Divadla Husa
na provázku je toto představení téměř třicet let, poslední verze režiséra Morávka z roku 2005 se však
místo na společenskou revoltu zaměřuje na odvěký
svár mužského a ženského světa a z Balady dělá divoké, intimní drama. Divadelní předplatné cyklus
A. Muzikál v rámci festivalu DNY SLOVANSKÝCH
KULTUR 2014 (27.–31.5.).
Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž
11.6.

Kouzelná flétna
Poslední opera Wolfganga Amadea Mozarta Kouzelná flétna jen zdánlivě vypadá jako marketingová
sázka na jistotu, kterou využily snad již všechny
žánry. Pro balet – resp. pro taneční divadlo je to naopak mimořádně náročné téma. Notoricky známý
příběh ukazuje nenávistnou atmosféru rozpadlé
rodiny, kterou zázračně překonají zednářské symboly „moudrosti, síly a krásy“. Dílo choreografa
Attily Egerháziho vzniklo v koprodukci s baletem
Národního divadla v nastudování Baletu Praha
Junior – soubor studentů konzervatoře Tanečního
centra v Praze. Představení v rámci festivalu VIVAT
AMADEUS 2014 (11.–15.6.).
Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž
15.6.

AMADEUS
Slavná dramatická konfrontace génia s průměrností
britského dramatika Petera Schaffera v režii Vladimíra
Morávka. Hra, v níž tóny geniální Mozartovy hudby
jsou mocným soupeřem i partnerem strhujícího příběhu, který proti sobě staví dvě velké osobnosti své
doby: Wolfganga Amadea Mozarta a Antonia Salieriho v podání ojedinělé otcovsko-synovské dvojice
Miroslava a Martina Donutilových. Amadeus je prvním dílem chystaného projektu DHNP Géniové
a podvodníci. Cyklus A. Představení v rámci festivalu
VIVAT AMADEUS 2014.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Přerov
29.5.

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

