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1. červen již neodmyslitelně patří Mezinárodnímu dni dětí. Tento 
svátek sahá do daleké historie a jeho oslava upozorňuje na práva 
a potřeby dětí napříč všemi státy světa a všech lidských ras. Vždyť 
děti jsou nejen naše přítomnost, ale především naše budoucnost, 
jež jednou převezme pokračování našich generací na této planetě. 
Proto město Chropyně ve spolupráci se Správou majetku města 
Chropyně, Rádiem Kroměříž, Cyklosportem Chropyně, Hanáckým 
auto moto veterán klubem, oddílem Kamínek a občanským sdru-
žením Přidej se k nám uspořádalo pro děti již tradiční Chropyňské 
hrátky. I přes náladové počasí a pár spadlých kapek se akce vydařila.

Páteční program otevřel pochod za ha-
strmanem Račou. Na cestě kolem rybníka 
na děti čekaly postavy z různých pohádek. 
Princezny, Sněhurka a 7 trpaslíků, ohnivé 
ženy, Popelka nebo Šípková Růženka si pro 
děti přichystali mnoho her a soutěží. 
Na ty odvážnější čekalo i samotné peklo 
plné opravdových čertů, kde děti svůj pří-
slib poslušnosti a dobrých známek stvrdily 
podpisem „vlastní“ krví. Na samotném 
konci pochodu čekal na děti hastrman 
Rača, který děti odměnil sladkostmi, 
a pro ty, co měly své buřty, bylo připrave-
no ohniště na opékání. A mnoho dalších 
her a soutěží měl turistický oddíl Kamínek 
připraveno pro děti i na sobotní odpo-
ledne. Prostě kdo si hraje, nezlobí. :o) 

fotogalerii najdete na
www.muchropyne.cz
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Sobotní dopoledne otevřel klub historických vozidel. Před 
chropyňský zámek se sjely skvosty, které před mnoha desetiletími 
běžně brázdily silnice. Bohužel dnes jsou již jejich rychlosti mnohým 
úsměvné, avšak jejich elegance s časem značně roste.  A právě v sou-
těži elegance se všichni tito „veteráni“ utkali. Odpolední projížďka 
městem pak potěšila všechny kolemjdoucí, kteří žasli nad krásou 
starobylých automobilů a motocyklů. A aby řidiči těchto vozidel 
dokázali, že to se svými svěřenci opravdu umí, byla na odpoledne pro 
všechny připravena soutěž zručnosti, ve které se plnily různé disciplí-
ny, jak jinak než na čas. Pro vítěze byly připraveny hodnotné ceny.
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Sobotní odpoledne patřilo také sportu. Při cyklistických zá-
vodech změřili síly jak chlapci, tak děvčata, a to od těch téměř 
dorostlých až po ty nejmenší na odrážedlech. Pořadatelé si pro zá-
vodníky připravili nejen okruh kolem rybníka, ale i bludiště na louce 
plné zatáček se ztíženým povrchem čerstvě posečené trávy, kde 
se ukázaly schopnosti závodníků poprat se s různými terény, a mladé 
dámy, ale i borci si mnohdy sáhli na dno svých sil. První zatáčka pak 
občas přinesla pády, ale všichni závodníci se i přes odřená kolena 
nevzdali a hrdě pokračovali v boji. Vítězství pak bylo v některých 
kategoriích doslova otázkou centimetrů.
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S ubývajícím věkem rostl adrenalin rodičů a někteří je na jejich 
trase doprovázeli jako strážní andělé. Jiní za páskou skandovali 
a vybízeli své ratolesti k maximálním výkonům. Samostatnou kate-
gorií byly nejmenší děti, tedy elita závodů. Jejich jízda na pidikolech 
a odrážedlech se změnila v lítý boj rodičů, kteří se snažili pomoci 
dětem k rozjezdu a udržení se v jízdní dráze. Nakonec se všichni 
dostali bez pádu do cíle. Čest poraženým, sláva vítězům a právě 
ty v závěru pořadatelé odměnili medailemi a hodnotnými cenami. 
Ke gratulacím se připojila i starostka města paní Ing. Věra Sigmun-
dová. Na závěr čekala na děti bohatá loterie.
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V neděli bylo pro děti připravené odpoledne plné her a zábavy s náz-
vem „Cesta kolem světa“. A jak již název napovídá, děti se prostřednictvím 
her přenesly na různé kontinenty. Vlastně to celé začalo na severním 
pólu, kde probíhaly letní Vánoce, a tak se před zámkem strhla pravá zimní 
koulovačka v létě. A kdo měl nějaké přání, dostal balónek a vypustil 
jej prostřednictvím balónku do nebe. Další zastávkou byl Karibik a děti 
dostaly nafukovací meče. V mračnech prachu se rozpoutala krutopřísná 
bitka, kde nikdo z pirátů neměl slitování. Kontinent střídal kontinent 
a hry a zábava nebraly konce. Pro všechny děti pak bylo připraveno 
malování na obličej, balónková dílna a výroba krásných kolíčků. 
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Všichni už netrpělivě čekali na kácení máje, ale nejvíce 
se těšily děti. Po 17. hodině zaměstnanci Správy majetku města 
Chropyně podřezali májku a starostka města Chropyně paní 
Ing. Věra Sigmundová vytýčila dopad májky. Situace to však 
nebyla jednoduchá, neboť se do májky neustále opíral boční 
vítr. Pár okamžiků nato se májka skácela k zemi a dopadla zcela 
přesně na místo vytýčené lahví fernetu. Hold kdo umí, ten umí. 
Následně se na májku vrhly všechny děti, aby si každý z nich 
odnesl nějakou tu ozdobu na památku, a během okamžiku 
byla májka zcela odzdobená.
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Celý program uzavřel již 2. chropyňský 
festival mládežnických hudeb, který vznikl 
pod hlavičkou občanského sdružení Přidej 
se k nám. Letos se představila již 3 hudební 
tělesa, a to malý dechový orchestr ZUŠ 
Kojetín pod vedením Libora Žabenského, 
dále pak dechový orchestr „Two, Three, 
Four“ SZUŠ D-MUSIC, pobočka Chropy-
ně, pod vedením Iva Novotného a na sa-
motný závěr zazněla hudba dechového 
orchestru ze Zdounek pod vedením Miro-
slava Nauče. Mládež ukázala, že dechová 
hudba není minulostí, ale že si najde stále 
spoustu příznivců. Moderní, ale i starší me-
lodie podtržené zpěvem sklidily u publika 
bouřlivý potlesk.                           ToRo

Dovolte nám, abychom touto cestou 
poděkovali všem pořadatelům akce 
Chropyňské hrátky. Jmenovitě paní Haně 
Paňákové, která se svým oddílem připravila 
nejen pochod za hastrmanem Račou, ale 
i zábavné sobotní odpoledne. Dále rodině 
Kučerových a členům a příznivcům Cyklo-
sportu Chropyně za bezvadnou organizaci 
cyklistických závodů, které i přes hojnou 
účast závodníků probíhaly svižně a bezpro-
blémově. A nemůžeme zapomenout ani 
na pana Iva Novotného a jeho občanské 
sdružení, které celou akci svým vystoupe-
ním velmi příjemně zakončilo.  

Ing. Věra Sigmundová 
Mgr. Milan Bajgar

fotogalerii najdete na
www.muchropyne.cz
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Podpořte s námi 
Mírový běh

Informace pro podnikatele 
a živnostníky 

Upozornění na splatnost 
poplatku 

Jak jsme volili 
do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu pro mne mají význam
Letošní volby do Evropského parlamentu 

se setkaly s relativně malým zájmem. I tak 
je možná dobré si uvědomit, že určitý 
význam měly pro každého z nás. Nechci 
se teď pouštět do statistik, ale jen vyjádřit 
své poděkování všem, kteří se jich zúčastnili 
a hlas pro jednotlivé kandidáty nebo kandi-
dátky rozdělili.

 Evropská unie totiž, ať chceme nebo ne, 
zasahuje do života každého z nás. Bylo by naiv-
ní si myslet, že neúčastí se tohoto vlivu 
zbavíme, a je třeba si uvědomit, že pro nás 
má i spoustu pozitiv. Vždy, když se podívám 

po městech a obcích s novým kabátem 
a s celou řadou novinek pro pohodlí a spoko-
jený život občanů, uvědomuji si hmatatelně 
přínos, který EU, a tedy i „eurovolby“ mají. 
Nejde nám přece o alibistické spoléhání 
se na cizí práci a na cizí myšlenky. 

Nevěřím, že někdo z nás chce, aby o nás 
rozhodovali třeba Španělé nebo Němci.  
Proto je lepší mít v europarlamentu vlastní 
zástupce a pokud možno co nejlepší. Jsem 
ráda, že mohu říci, že máme i dvě europo-
slankyně původem z Kroměřížska a jednu 
z nich vyloženě domácí. MUDr. Olga Sehna-

lová, má stranická kolegyně, již v minulém 
volebním období prokázala své kvality a ce-
lou řadou aktivit se zasloužila o podporu naší 
země a našeho regionu v rámci celé Evropy. 
Jsem ráda, že má blízko k našim názorům a po-
třebám, a ráda bych jí touto cestou upřím-
ně poblahopřála. Samozřejmě se budu snažit, 
aby se i v našem městě prezentovala a vhod-
ným způsobem nám v novém volebním obdo-
bí zprostředkovala informace o práci v Ev-
ropském parlamentu a životě v Evropské unii 
z pohledu europolitičky vůbec.

Ing. Věra Sigmundová

Volby do Evropského parla-
mentu se uskutečnily ve dnech 
23. a 24. května 2014 a setkaly 
se s velmi malou účastí voličů. 
Nezodpovězenou otázkou zů-
stává, jaká by byla volební účast 
v těchto volbách v případě, 
že by se na podzim roku 2013 
nekonaly předčasné volby do Po-
slanecké sněmovny a tyto dvoje 
volby by se konaly současně, jak 
bylo původně myšleno.

Ani v Chropyni a části Plešovec 
nebyla volební účast závratná. 
Z oprávněných voličů zapsaných
 ve voličském seznamu (4 152) jich 
k volebním urnám dorazilo 615, 
což je 14,81 %.

Alespoň jeden hlas v těchto 
volbách získaly tyto strany: SNK 
Evropští demokraté (2 hlasy; 
0,33%), NE Bruselu–Národní 

demokracie (2; 0,33 %), KDU-
-ČSL (53; 9,24 %), Strana zdravého 
rozumu (4; 0,66 %), Koalice TOP 
09 a STAN (37; 6,10 %), Liberálně 
ekologická strana (2; 0,33 %), 
Komunistická strana Čech a Moravy 
(96; 15,84 %), ČSSD (144; 23,76 %), 
ANO 2011 (112; 18,48 %), 
Moravané (4; 0,66 %), ODS (40; 
6,60 %), Úsvit přímé demokracie 
Tomia Okamury (28; 4,62 %), Stra-
na zelených (14; 2,31 %), Strana 
svobodných občanů (27; 4,45 %), 
Komunistická strana Českosloven-
ska (7; 1,15 %), Volte Pravý Blok 
(4; 0,66), Koalice DSSS a SPE (3; 
0,49 %), HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLA-
BÝCH (1; 0,16 %), Česká pirátská 
strana (20; 3,30 %), Občanská 
konzervativní strana (1; 0,16 %), 
Věci veřejné (1; 0,16 %) a OBČA-
NÉ 2011 (1; 0,16 %).                JiRo

Finanční odbor Městského úřadu 
v Chropyni upozorňuje občany, 
že 20. července 2014 je splatný míst-
ní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů za druhé pololetí roku 
2014 (základní sazba za pololetí 
činí 276 Kč, u poplatníků platících 
z titulu trvalého pobytu v Chropyni 
od 70 let činí 138 Kč).

Občanům platícím přes SIPO 
bude částka předepsána ke sráž-
ce v měsíci červenci. Ostatním 
bude zaslána poštovní poukázka, 
kterou mohou uhradit na poště, 
převodem z účtu nebo v hotovosti 
na pokladně Městského úřadu 
v Chropyni (neobdržení poukáz-

ky není důvodem k nezaplacení 
poplatku).

Znění obecně závazné vyhláš-
ky upravující podrobnosti k výše 
uvedenému poplatku je přístupné 
na www.muchropyne.cz (důleži-
té dokumenty, obecně závazné 
vyhlášky – č. 3/2012 ve znění 
1/2013), případně je k nahlédnutí 
na sekretariátě MěÚ v Chropyni.

Renáta Valášková

Město Chropyně uzavírá již 
od roku 2004 smlouvy o využití 
systému zavedeného obcí - na-
kládání s využitelnými složkami 
komunálního odpadu v souladu 
s § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění. 
Smlouvy jsou uzavírány s původci 
odpadů, kteří produkují při své 
nevýrobní činnosti odpad zařazený 
podle Katalogu odpadů jako odpad 
podobný komunálnímu z činnosti 
právnických, fyzických osob opráv-
něných k podnikání. 

Předmětem těchto smluv je za-
pojení do systému obce při naklá-
dání s těmito odpady: plast, papír, 
sklo, textil, plech. Podnikatelé, kteří 
se takto zapojí do systému obce, 
mohou v rámci ročního poplatku 
600 Kč odkládat uvedený odpad 

na vyhrazená místa ve městě (hníz-
da s kontejnery na tříděný odpad 
a sběrný dvůr). Další výhodou pro 
podnikatele je, že jim díky této 
smlouvě odpadá povinnost vedení 
průběžné evidence odpadů, které 
jsou předmětem smlouvy (povinnost 
ze zákona). Tato povinnost pak 
přechází na obec.

Odběratel (podnikatel) se uza-
vřením této smlouvy zavazuje využí-
vat systému stanoveného obcí v sou-
ladu s obecně závaznou vyhláškou 
č. 1/2009 (systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů a systém nakládání se stavebním 
odpadem). 

Bližší informace je možno získat 
na tel. č. 573 500 743.

Martina Adámková

14. května jsem dostala dopis. 
Vypadal, že je jen jeden z mnoha. 
Jeden z těch „letákových“, které 
oznamují, že se má něco dít. U to-
hoto jsem se však zarazila a nakonec 
se rozhodla nejen vlastní účastí, ale 
pozváním vás všech podpořit akci, 
která je právě nyní velmi aktuální. 

Kousek od našich hranic, na vý-
chodě, se rozhoduje o válce. 
Proto dnes víc než kdy jindy cítím 
za vhodné podpořit myšlenku 
mírové, mezinárodní a hlavně me-
zilidské spolupráce. O co se jedná? 
Jde o to trochou pohybu podpořit 
mírovou myšlenku. Akce s ná-
zvem „Mírový běh“ se bude konat 
25. června. Závodníci přiběhnou 
se štafetou od Skaštic a společně je 
ve 14:30 přivítáme v našem městě 
před budovou městského úřadu. 
Je na každém z vás, zda se chcete 
do běhu zapojit jako běžci nebo 
jen jako diváci. 

Ráda bych však pozvala všech-
ny, kteří jsou ochotni dát na-
jevo svou podporu dobré věci. 
Je jedno, kolik vám je let – zda 
šest nebo šedesát. Osobně bych 
chtěla doprovodit štafetu na hra-
nice našeho města. Jde o úsek 
spíše symbolický, takže to každý 
jistě zvládne. Ale o vzdálenost 
a čas, tedy o výkon, v tomto 
případě určitě nejde. Jde o to, 
abychom si připomněli důležitost 
míru na štěstí každého z nás. 

V dopise k této akci je řada 
definicí míru. Mám vlastní. Čtu 
ji z úsměvů dětí, z klidné pro-
cházky starších i ze spokojeného 
života u nás ve městě. Mír je ne-
jen myšlenka, je to ideál a od-
měna, je to něco, co určitě chci 
podporovat. Budu se na vás těšit 
u startovní pásky.

Ing. Věra Sigmundová
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Informace o volbách do zastupitelstev obcí 

zde

mohla být
vaše

inzerce

cena od
310 Kč

Příspěvky do Zpravodaje zasílejte na: 

zpravodaj@muchropyne.cz

Počet kandidátů
Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů 

volených do příslušného zastupitelstva obce. V tabulce výše je uveden 
počet, který byl znám při psaní tohoto příspěvku, a v této době nebylo 
registračnímu úřadu známo, že by byl tento počet změněn. 

Podávání kandidátních listin
Volební strany předají kandidátní listinu včetně příloh (prohlášení 

kandidáta, příp. petici) nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastu-
pitelstva obce do 16:00 registračnímu úřadu (Městský úřad v Chropyni). 
V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu 
doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle 
zákona o volbách nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání. Jak 
je uvedeno v úvodu, jestliže prezident republiky vyhlásí volby na termín 
10. a 11. října 2014, bude posledním dnem pro podání kandidátní listiny 
5. srpen 2014. Kandidátní listiny bude přebírat vedoucí odboru vnitřních 
věcí Ing. Jiří Rosecký (1. patro, dveře č. 112), v případě jeho nepřítomnosti 
Bc. et Bc. Tomáš Buksa (1. patro, dveře č. 107).

Posouzení a registrace kandidátních listin
Registrační úřad přezkoumá, zda kandidátní listina obsahuje všechny 

náležitosti stanovené zákonem o volbách. V případě, že by tomu tak 
nebylo, byla by volební strana registračním úřadem vyzvána, aby nedo-
statky odstranila.

Pokud volební strana závady neodstraní, rozhodne registrační úřad 
o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, o odmítnutí kandidátní listiny 
nebo o registraci kandidátní listiny. Proti odmítnutí kandidátní listiny, 
škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace 
kandidátní listiny se může volební strana, která podala kandidátní listinu, 
a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát, domáhat do 2 pracovních dnů 
od doručení rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí považuje třetím 
dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu) ochrany 
u příslušného krajského soudu.
 
Volební kampaň

Prezentace kandidujících subjektů ve volební kampani je ponechána 
na jejich vůli. 

V rámci předvolební kampaně bude možno využít stránky Zpravodaje 
města Chropyně. Zveřejněné volební prezentace budou zpoplatněny 
v souladu s platným ceníkem komerční inzerce Zpravodaje města Chro-
pyně (dostupný na www.muchropyne.cz). 
 
Bližší informace po vyhlášení voleb prezidentem republiky budou dostupné 
na www.mvcr.cz (sekce Informační servis – Volby), na stránkách Krajského 
úřadu Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz a na webových stránkách města 
Chropyně www.muchropyne.cz.

Ing. Jiří Rosecký

Volby do zastupitelstva obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb. a prová-
děcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb. Jelikož další Zpravodaj vyjde 
až na konci prázdnin, je nutné informovat kandidující subjekty již v tomto 
čísle. V každém případě termíny definované v tomto článku jsou orientační, 
neboť se vše odvíjí od termínu, na který prezident republiky volby vyhlásí. 
Je tedy nutné, aby subjekty, které se chtějí v podzimních volbách ucházet 
o mandáty v zastupitelstvu města, sledovaly webové stránky města, kde budou 
zveřejňovány aktuální informace. 

Dle zkušeností, zákonných povinností a stanovených lhůt lze dovodit, 
že prezident republiky Miloš Zeman vyhlásí letošní volby do zastupitelstev 
obcí nejpozději na dny 10. a 11. října 2014, mohou se však konat i dříve. 

Volební strany
Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstva obcí taxativně 

vymezuje § 20 zákona o volbách.  Volební stranou mohou být registrované 
politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich 
koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení 
politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Kandidáti
Aby mohli být kandidáti zvoleni za členy zastupitelstva obce, musí spl-

ňovat podmínku volitelnosti: musí nejpozději v den voleb dosáhnout věku 
18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalé bydliště v obci, ve které 
do zastupitelstva obce kandidují, a v neposlední řadě se musí jednat o státní 
občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo 
volit přiznává mezinárodní úmluva (státní občané členských zemí Evrop-
ské unie). U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva 
(tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu 
odnětí svobody nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům). 

Kandidátní listina
Vzor kandidátní listiny je uveden v prováděcí vyhlášce jako vzor č. 6 

a § 22 zákona taxativně vymezuje její náležitosti. Volební strana, s výjimkou 
nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého 
zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která 
je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, 
osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. 

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohláše-
ní kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky 
volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva 
obce, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro 
volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde 
je přihlášen k trvalému pobytu (tj. svoji úplnou adresu), a datum narození. 
Vzor prohlášení kandidáta je v příloze č. 1 vyhlášky jako příloha ke vzoru č. 6. 

Petice
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých 

kandidátů, je třeba připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči 
podporujícími kandidaturu této volební strany. Náležitosti petice vymezuje 
§ 21 zákona s tím, že potřebný počet podpisů voličů je stanoven ve vzta-
hu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, 
tj. k 1. lednu 2014. Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tzn., že musí 
být splněna také podmínka trvalého pobytu voliče v obci. Vedle podpisu 
voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde 
je přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplná adresa), jinak tento hlas nelze pro 
podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů 
samých. Minimální počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta nebo 
sdružení nezávislých kandidátů v Chropyni a obcích, pro něž je Městský úřad 
v Chropyni registračním úřadem, je uveden v tabulce:

 nezávislý  sdružení max. počet
 kandidát NK kandidátů

Chropyně  152 354 17
Kyselovice 25 35 11
Záříčí 29 50 11
Žalkovice 25 43 15
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Informace o systému financování, přidělování 
a evidence popelnic na komunální odpad 

Vážení spoluobčané, v tomto článku bychom Vás chtěli informovat 
a tím vlastně připomenout, jak funguje systém nakládání s odpady v našem 
městě včetně jeho financování.

Město Chropyně má na základě Obecně závazné vyhlášky (dále jen 
OZV) č. 1/2009 stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem, tato vyhláška je měněna a aktualizována v návaznosti na změ-
ny v systému obce, popř. v návaznosti na změny v legislativě. Dále Zastu-
pitelstvo města Chropyně každoročně schvaluje OZV, kterou se stanovuje 
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů (v prosinci 2013 byla 
schválena OZV 1/2013, kterou se mění OZV 3/2012, kde je stanovena 
sazba pro rok 2014 včetně rozúčtování nákladů). 

Svoz a likvidace odpadu je ve městě Chropyně vč. části Plešovec 
zajišťována takto:
Firma Biopas s.r.o. zajišťuje na základě uzavřených smluv
1. Svoz  
- popelnic o objemu 110 l, 1x za 14 dnů
- kontejnerů o objemu 1100 l, 1x za týden
- velkoobjemový kontejner o objemu 7 m3 (za RENTOU), 1x za měsíc 
odpad z těchto svozů je odvážen na skládku v Nětčicích

2. Provoz sběrného dvora - provoz je zajišťován 3 x týdně (pondělí, středa, 
sobota) – sběr nebezpečných odpadů, ostatních odpadů mimo směsného 
komunálního odpadu a zpětný odběr elektrozařízení

Firma Depoz, spol. s.r.o. (skládka)
Na skládku jsou sváženy odpady firmou Biopas s.r.o. ze svozů 

a dále pak panem Lučanem odpad z úklidu města (po akcích, vánoční 
kontejnery, hřbitov, drobné akce města, běžný úklid města vč. likvidací 
černých skládek)

RESO dobrovolný svazek obcí
Město Chropyně je členem tohoto svazku obcí, který byl zřízen v r. 2001 

s cílem hospodaření s tuhými komunálními odpady (dále jen TKO) tak, 
aby byl v maximální míře snížen objem odpadů ukládaných na skládku. 
Předmětem činnosti svazku obcí je 
- zabezpečení třídění TKO
- zabezpečení svozu TKO
- úprava a odprodej tříděného odpadu
- hledání dalších možností zpracování tříděného odpadu
- uložení nezpracovaného TKO na skládku
- péče o ekologii a životní prostředí (propagace tříděného odpadu, 

ekolog. osvěta)

Financování odpadového hospodářství
Náklady na likvidaci a svoz komunálního odpadu ve městě jsou fi-

nancovány z rozpočtu města Chropyně.

Výdaje:
Cena za svoz jedné nádoby o objemu 110 l je 672 Kč + 15% DPH 

a dále nájem nádoby – 115 Kč + 21% DPH.
Cena za 1 ks nádoby/rok je v současné době 911,95 Kč/rok vč. DPH.

Cena za svoz jedné nádoby o objemu 1 100 l je 5.328 Kč + 15% DPH 
a dále nájem nádoby – 1000 Kč + 21% DPH. Cena za 1 ks nádoby/rok 
je v současné době 7.337,20 Kč/rok vč. DPH.

Kontejner umístěný za Rentou je svážen bezúplatně. Náklady na provoz 
sběrného dvora jsou závislé na množství odloženého odpadu. Celkové 
náklady za rok se pohybují okolo 1.000.000 Kč.

Cena za uložení 1 t odpadu na skládce je 1.040 Kč + DPH (celková 
cena při současných sazbách DPH za 1 t odpadu je 1.121 Kč).
RESO dobrovolný svazek obcí – příspěvky jsou stanovovány a schvalovány 
na základě rozpočtu valnou hromadou RESO, které je vždy přítomen zá-
stupce obce (starosta, místostarosta). RESO bylo současně zplnomocněno 

městem Chropyně ve věci závazku vyplývajícího ze Smlouvy o spolupráci 
s a.s. EKO-KOM v oblasti sběru, třídění a předávání komunálního od-
padu (dále jen KO) k dalšímu využití včetně pověření vystavování faktur 
ve smyslu výše uvedené smlouvy.

Výdaje celkem v roce 2013:
Svoz a uložení KO 2.530.536,00
Sběrný dvůr 971.235,00 
(z toho za nebezpečný odpad – 154.340,00 Kč)
RESO 750.000,00
Celkem  4.251.771,00
Z toho za pronájem nádob bylo zaplaceno celkem 249.460,00  
(105.270,00 Kč - kontejnery, 144.190,00 Kč  - popelnice).

Příjmy:
Platby od občanů – poplatek stanovený OZV. Poplatek pro rok 2013, 

2014 – 552 Kč.
Platby od podnikatelů zapojených do systému – podnikatelé se mohou 

zapojit do systému nakládání s odpady v rámci sběru vytříděných složek 
komunálního odpadu (papír, plast, kovy, sklo, textil) - poplatek po rok 
2013, 2014 – 600 Kč.

Platby od kolektivních systémů (zpětný odběr elektrozařízení) – výše 
plateb je vázána množstvím odevzdaného elektrozařízení.

Příjmy v roce 2013
Občané  2.556.251,00
Podnikatelé  12.700,00
Kolektivní systémy  32.583,00
Celkem  2.601.534,00

Přidělování odpadových nádob
Popelnice se přiděluje na základě žádosti poplatníka. Nejčastějším 

důvodem je novorozeně v rodině (papírové pleny se nedají recyklovat) 
nebo topení tuhými palivy. Poplatník je vždy dotázán, kolik popelnic 
na č.p. má. Je poučen o povinnosti recyklovat odpad. Pokud na přidělení 
popelnice trvá, informuje pí Valášková, u které tito poplatníci uplatňují 
svůj požadavek, p. Kondlera na Správě majetku města Chropyně (dále 
jen SMM), komu a jakou popelnici má přivézt.

Kontejnery jsou přidělovány vždy po projednání v radě města. 
Dle zákona o odpadech má každá fyzická osoba povinnost odkládat 
KO na místech k tomu určených ode dne, kdy tak obec stanoví OZV, 
KO odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování 
podle systému stanoveného obcí.

Evidence odpadových nádob
Nádoby jsou evidovány SMM – p. Kondlerem, který na základě poža-

davků popelnice předá poplatníkovi. Takto přidělené nádoby 1 x za mě-
síc hlásí firmě Biopas, s. r. o., která provádí aktualizaci a dle aktuálních 
počtů nádob vystavuje fakturaci. Výměnu poškozených nádob si občané 
hlásí přímo na SMM.

V současné době je evidováno 87 ks kontejnerů a 1 057 ks popelnic. 
Nejvyšší počet popelnic na  domácnost jsou 4 nádoby (jedná se o dvě 
domácnosti).

M. Adámková, R. Valášková, D. Kondler
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Z jednání rady města

Setkání s občany bylo opět podnětné

informace pro inzerenty,
ceník inzerce

a archiv Zpravodaje města 
Chropyně najdete na:

www.muchropyne.cz

Rada města Chropyně na svých jednáních:

• schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 13/13 a Dodatku 
č. 1 ke smlouvě č. 14/13 mezi městem Chropyně a společnos-
tí Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., jejichž předmětem 
je úprava délky doby platnosti smluv pro odběr vody z hydrantů 
v Chropyni a Plešovci při hasičských cvičeních,

• schválila převod částky 251.376,78 Kč z rezervního fondu do fondu 
reprodukce majetku Správy majetku města Chropyně, p. o., 

• vzala na vědomí rozbory hospodaření příspěvkových organizací 
zřizovaných městem za 1. čtvrtletí roku 2014, 

• vyjádřila souhlas se záměrem stavby „Vybudování ornitologické 
pozorovatelny – Chropyně Zámecký rybník“ na pozemku parcel-
ní číslo 327/1 v katastrálním území Chropyně organizací Správa 
Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví,

• neschválila kácení 1 ks hrušně na pozemku parcelní číslo 1185 
v katastrálním území Chropyně (ulice Tyršova), 

• vzala na vědomí analýzu provozu Městského koupaliště Chropyně 
a schválila Ceník Městského koupaliště Chropyně pro rok 2014,

• schválila příspěvek ve výši 250 Kč na celosezónní permanentku pro 
děti do 15 let, které mají trvalý pobyt na území města Chropyně,

• vzala na vědomí uzavření Mateřské školy Chropyně, okres Kro-
měříž, p. o., v době od 14. července 2014 do 10. srpna 2014,

• schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Chropyně a firmou 

ZAHRADA Olomouc, s. r. o., jejímž předmětem je vypracování 
projektové dokumentace pro výběrové řízení a provádění stav-
by „Zahrada v přírodním stylu při MŠ v Chropyni“ v souladu 
s podmínkami Státního fondu životního prostředí, oblast podpory 
7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdě-
lávacích programů, poskytování environmentálního poradenství 
a environmentálních informací za cenu 121.000 Kč bez DPH,

• vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o výsledcích 
kontrol výkonů přenesené působnosti svěřené Městskému úřadu 
v Chropyni, provedených kontrolními orgány Krajského úřadu 
Zlínského kraje za období od ledna 2013 do 31. prosince 2013, 
ve stavebním úřadě za roky 2012 a 2013,

• informaci ředitele Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., 
o rozpisu čerpání převedených prostředků v rozpočtu roku 2014 
Základní školou Chropyně, okres Kroměříž, p. o.,

• informaci ředitele Správy majetku města Chropyně, p. o., o Plánu 
oprav majetku a investic pro rok 2014 na jednotlivá střediska 
Správy majetku města Chropyně, p. o.,

• informaci ředitele Správy majetku města Chropyně, p. o., o nájemcích 
v nebytových prostorách Správy majetku města Chropyně, p. o.,

• informaci ředitele Správy majetku města Chropyně, p. o., týka-
jící se zpracování kapacitního plánování sečení zeleně ve městě 
Chropyni.

Mgr. Milan Bajgar

Vážení spoluobčané,
6. května proběhlo tradiční Setkání občanů 

s vedením města Chropyně v Městském kultur-
ním středisku. Na úvod jsme přítomné seznámili 
s plánovanými investicemi, které nás čekají 
v letošním roce. Mezi ty největší patří: celková 
rekonstrukce střechy Základní školy na Ko-
menského ulici s předpokládaným rozpočtem 
3,2 mil., dále vybudování nové cesty na Paz-
derně v hodnotě 3,7 mil., oprava komunikací 
v ulicích Křížní, Závětří, Nová a Palackého 
v hodnotě 2,5 mil. a vybudování nové zahrady 
v Mateřské škole Chropyně v objemu 2 mil.

Jelikož se nám osvědčil způsob vedení této 
akce jako řízené diskuze, pustili jsme se ihned 
do odpovědí na kladené dotazy a připomín-
ky. Některé bych rád zveřejnil i na stránkách 
Zpravodaje.

Člověk, který se stará o hřbitov je bri-
gádník, nebo se jedná o veřejně prospěš-
né práce? 

Usoudili jsme, že správa a údržba hřbi-
tova je pro občany natolik citlivá záležitost, 
že by stálo za to vyřešit tuto situaci tím, 
že se navýší počet zaměstnanců Správy majet-
ku města a jeden člověk se bude o údržbu, 
odemykání a zamykání hřbitova v Chropyni 
a Plešovci starat. Dále bude mít na starosti 
pomníky atd. Od května byl tedy přijat zaměst-
nanec, který tyto povinnosti plní, a myslím si, 
že výsledek je viditelný.

Další dotaz se týkal zatékání do domu 
v ulici Hrázky, jehož občané si stěžovali, 
že se střecha vždy jen látala a za rok za-
tékalo znova.

Obyvatelům domu jsme přislíbili, že se tímto 
problémem budeme zabývat. Nechali jsme 

tedy zpracovat projekt na celkovou opravu. 
Ta by se měla ještě letos v létě, vzhledem 
k havarijnímu stavu, uskutečnit. S náklady na 
tuto opravu jsme v letošním roce nepočítali, 
proto je budeme muset operativně do roz-
počtu zařadit.

Proč už nejsou ve Zpravodaji města 
články týkající se historie našeho města 
a okolí?

Ve Zpravodaji je vyhrazený prostor pro 
kronikáře/ku města. Bohužel, ne vždy se z ča-
sových nebo jiných důvodů podařilo příspěvek 
připravit. Požádali jsme tedy paní Sadykovou, 
jestli by nebylo možné přispívat články z historie 
pravidelně, což nám bylo přislíbeno. 

Počítá se s opravou chodníků v ulici 
Tovačovská?

Letos jsme se snažili co největší množství 
chodníků opravit svépomocí (Nádražní, Má-
chova, U Hejtmana a na náměstí Svobody). 
K nejrozsáhlejším opravám komunikací dojde 
v tzv. staré Chropyni, jak jsem již uvedl výše.

Na závěr za námi ještě přispěchala paní s do-
tazem. Co bude s budovou školy na náměstí 
Svobody?

Tuto budovu využívají téměř všechna sdružení 
a spolky, které v Chropyni působí. Jen namátkou: 
Kamínek, Pionýři, Mateřské centrum Klubíčko, 
chropyňští senioři atd. O tom, že prostory byly 
řešeny jako třídy a ne úplně vyhovují, a to jak 
kapacitně, tak z bezpečnostního hlediska, není 
třeba polemizovat. Je otázkou blízké budoucnos-
ti, kdy bude muset dojít k úpravě této budovy 
a vznikne tím moderní volnočasové a kulturní 
centrum. V případě, že by oprava, chcete-li 
rekonstrukce, nebyla technicky nebo finančně 

možná, museli bychom se zamyslet nad jiným 
způsobem řešení tohoto problému. Každopád-
ně naším cílem je vytvářet těmto organizacím 
co nejlepší podmínky pro jejich činnost.

Nejvíce připomínek a dotazů se týkalo 
sečení trávy a údržby zeleně. Oslovili jsme 
ředitele Správy majetku města Chropyně, 
p. o., aby připravil podrobnější zprávu 
do Zpravodaje, která se touto tematikou bude 
zabývat. Najdete ji v tomto čísle pod názvem 
„Údržba zeleně v Chropyni“.

To byl opravdu jen nástin témat, kterými 
jsme se na setkání s občany zabývali. Stejně jako 
všechny přítomné v sále městského kulturního 
střediska i vás bych rád na tomto místě vyzval, 
abyste se těchto akcí účastnili nebo nám zasí-
lali své náměty, připomínky. Jak jste se mohli 
dočíst výše, jsou v drtivé většině vyslyšeny k vaší 
spokojenosti.

O přesném termínu dalšího setkání s občany 
budete samozřejmě informováni v dostatečném 
předstihu. Všichni jste srdečně zváni.

Mgr. Milan Bajgar
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Údržba zeleně v Chropyni Poděkování 

Knihovna doporučuje

Jaro bylo velmi teplé, suché 
a růst trávy velmi pozvolný, přesto 
jsme se sečením v letošním roce 
začali 15. dubna, což je o ce-
lých čtrnáct dnů dříve než loni. 
Začátek května byl doprovázen 
nadprůměrnými srážkami s vyššími 
teplotami. Kvůli tomu tráva velmi 
rychle vzrostla a ne všude se ji da-
řilo sekat v potřebném termínu 
a výšce, nutno dodat, že k neli-
bosti veřejnosti i Správy majetku 
města Chropyně, jejíž zaměstnanci 
se s maximálním nasazením na ú-
držbě města v tomto velkém roz-
sahu podílejí. Zároveň nebylo 
možné kvůli podmáčené půdě 
s některými sekačkami vyjet. Vy-
rostlá tráva je letos také mimořádně 
hustá, což zpomaluje rychlost se-
čení. Postupujeme dle plánu seče-
ní jako na kruhovém objezdu a se-
čeme trávu až do posečení všech 
zatravněných pozemků v majetku 
města Chropyně, jejichž celková 
velikost je přibližně 25 hektarů. 
Délka sečení jednoho okruhu 
se v závislosti na počasí v prů-
měru pohybuje od 20 do 30 dnů. 
Na samotném sečení trávy se po-
dílí 9 pracovníků. K dispozici jsou 
tři velké sekačky Kubota, dvě men-
ší sekačky, tři křovinořezy a svaho-
vý drtič. Jeden pracovník provádí 
rozvoz a svoz kontejnerů na pose-
čenou trávu k velkým sekačkám, 
další sváží a zajišťuje úklid trávy 
po menších sekačkách a úklid od-
padu po čtyřech zaměstnancích, 
kteří se neustále věnují úklidu 
komunikací. Dva zaměstnanci pro-
vádí úklid všech košů a ostatního 
komunálního odpadu z celého 
území Chropyně i Plešovce.

Minimálně dvakrát ročně 
se sečou pozemky na skládce 
smeťák, louky u zámku a rybníka, 
zahrady ve Mlýně a Komen-
ského. Minimálně třikrát ročně 
se seče zahrada ZŠ Fučíkova, 
tréninkové hřiště a plochy FK, 
za víceúčelovým hřištěm, kolem 
hřbitova, kolem sběrného dvora 
a před nádražím, u přejezdu, 
Pazderna, Oujezdy, Vraspírák, 
za „družstevkou“ v ulici Nádraž-
ní, pod „sokolákem“, před stat-
kem, před Drahami, cyklostezka. 
Minimálně čtyřikrát ročně se se-
čou pozemky v ulicích Tyršova, 
Moravská, Hanácké náměstí, 
J. Fučíka, Díly, Nádražní, To-
vačovská, Hejtman, náměstí 
Svobody, Hrázky, DPS, Masa-
rykova, Komenského, Hrad, 
Ječmínkova, Berniska, Plešovec. 
Minimálně osmkrát ročně se seče 
městské koupaliště a minimálně 
patnáctkrát ročně se seče trav-
naté hřiště. Dle aktuální potřeby 
a stavu ploch upřednostňujeme 
a operativně zvětšujeme četnost 
sečení především v okolí dět-
ských hřišť ve vnitrobloku mezi 
ulicemi Moravská a Nádražní, 
K. H. Máchy, Moravská (u zdra-
votního střediska) a Hrad.

Dále udržujeme min. 3x roč-
ně dvěma plotostřihy živé ploty 
a keře na ulicích (Tovačovská, 
Hrad, Drahy, Komenského, ná-
městí Svobody, Masarykova, 
Nádražní, Moravská, Hanácké 
náměstí, Berniska, Díly, hřbitov, 
zámecký park).

Děkuji občanům Chropyně 
za pochopení a trpělivost.

Dalibor Kondler

Chtěla bych touto cestou poděkovat za to, že už asi skoro dva roky 
je vidět, že ten, kdo seče trávu a upravuje keře, to dělá opravdu s lás-
kou a práce ho baví. Děkujeme za to, že naše okolí vypadá skoro jako 
v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Chtěla bych poděkovat konkrétním 
lidem, ale jména bohužel neznám. Vím, že si za mé poděkování nic 
nekoupí, ale alespoň je to zahřeje u srdíčka, že jsme si my ostatní všimli, 
jak pěknou práci odvádí. 

Veronika Šafářová

Martin S.: Já, hráč: zpověď opravdového 
gamblera

Tato kniha je výjimečná. Už proto, že taková 
díla často nevycházejí. Před rokem snad už navždy 
vyléčený gambler tu vypráví svůj životní příběh, 
z něhož člověka mrazí v zádech. Býval to ambici-
ózní mladík, sportovec, jenž založil a vedl úspěšnou 
tenisovou školu. Studoval práva, věnoval se obcho-
du s realitami, vydělával hodně peněz. Nakonec 
je pořád a pořád prohrával v ruletě. Vytloukal 

v dluzích z rulety klín klínem, půjčku půjčkou, zažil děs z věřitelů, hrůzu 
z exekucí, nechutné vydírání lichvářů. Stál na Nuselském mostě a chystal 
se skočit dolů. Nicméně přesto coby gambler nepřestal doufat, že svoje finanč-
ní zoufalství zalepí úspěchem v herně či kasinu. Nakonec se z životního prokletí 
vymanil psaním této knihy. A taky díky pomocné ruce, kterou mu podal dobrý 
a bohudík nesmlouvavý přítel.

Deborah Robertson: Život s kočkou není pro 
kočku: kaleidoskop kočičích kuriozit 

Hravou a zábavnou formou jsou v knize shrnuty 
vážné i nevážné informace snad o všem, co by člověk 
mohl chtít o těchto okouzlujících domácích šelmách 
vědět. Kromě základních údajů o rasách, původu, 
anatomii, chovu a péči o kočky objevíte i zajímavé 
kuriozity, které jinde nenajdete: např. informace 
o slavných milovnících koček, včetně Elizabeth 
Taylorové či bratří Čapků, a jejich domácích mazlíč-
cích. Jsou tu uvedeny také kočky fiktivní – literární 

či filmoví hrdinové, od vynalézavého Kocoura v botách přes dobráckého 
českého Mikeše a cynického Garfielda, po kočku Midnight z filmu Catwoman 
a Spota ze Star Treku. Nechybí ani kočky, které lze vidět na obrazech slavných 
malířů, a mýty, legendy a pověry o kočkách, ať již ze starověkého Egypta, 
Číny či Siamu, nebo ty, které se udržely v Evropě dodnes. Zvídavého čtenáře 
nepochybně zaujmou i přísloví, rčení či pranostiky o kočkách, kocourech 
a koťatech, posbírané po celém světě, a podivuhodné či neobvyklé skutečné 
příběhy, v nichž hrají kočky hlavní roli.                                H. Maťhová
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Ceník městského koupaliště 
pro sezónu 2014

Vstupné 

Dospělí 70 Kč
Děti 6 – 15 let + senioři 50 Kč
Děti do 6 let zdarma

Po 16. hodině – jednotné vstupné 30 Kč
Večerní koupaní, jednotné vstupné 30 Kč

Plážový volejbal (záloha na míč 100 Kč) 100 Kč/hod.
Víceúčelové hřiště (tenisový kurt) 100 Kč/hod.
Víceúčelové hřiště 
(1 hřiště pro nohejbal nebo volejbal) 100 Kč/hod.
Víceúčelové hřiště (házená) 200 Kč/hod.
 

Permanentky
Platí vždy na jeden vstup denně.

2 vstupy – dospělí 110 Kč
3 vstupy – dospělí 160 Kč
10 vstupů – dospělí 500 Kč
Celosezónní permanentka – dospělí 1000 Kč

2 vstupy – děti 6 – 15 let + senioři + studenti 80 Kč
3 vstupy – děti 6 – 15 let + senioři + studenti 110 Kč
10 vstupů – děti 6 – 15 let + senioři + studenti 350 Kč
Celosezónní permanentka – 
děti 6 – 15 let + senioři + studenti 700 Kč

Všechny vodní atrakce jsou v ceně vstupného.

O hazardu trochu jinak
Z článku pí starostky o hazardu otisknutém ve Zpravodaji č. 4 vyply-

nulo, že v zastupitelstvu jsou na tento problém min. dva odlišné názory. 
První názor byl popsán v dubnu, dnes si dovolím popsat ten druhý. Než 
se k tomu dostanu, podotknu, že podle Ústavního soudu je provozování 
automatů na samém okraji společensky akceptovatelných aktivit. Žádný 
patologický hráč navíc nenese rizika a poté následky své závislosti sám. Vždy 
je s ním postižena, ať už v psychické nebo materiální rovině, i jeho rodina. 
Ta se mnohdy dozví o problému až od exekutora vymáhajícího hráčem 
nevracené dluhy vypůjčené mj. na hazard a vymáhané od všech, kdo bydlí 
s hráčem ve společné domácnosti. Je pravděpodobné, že často musí vypo-
moci i širší příbuzenstvo a hráčská vášeň jednoho jedince může do značné 
míry rozvrátit dosavadní spokojený život i pro deset, ne-li více dalších osob.

Současná situace je taková, že ČR byla vyhodnocena v průzkumu 57 ze-
mí na prvním místě, co se konzumace alkoholu, cigaret, drog a rozšíření hazar-
du týče. Z těchto neradostných jevů může obec regulovat jediný. Hazard. 
Sdružení Brnění v této souvislosti uvedlo, že případné černé herny, na jejichž 
možný vznik se po zrušení stávajících heren často vymlouvají ti, co vidí jen 
přínos z heren do rozpočtu a přehlížejí nezvladatelné dopady do života 
svých spoluobčanů, vznikají tam, kde jsou herny legální, mezi kterými se ty 
černé, které lze v prostředí bez heren lehce odhalit, ztratí. Podle zpráv MF 
Dnes je v ČR v přepočtu na hlavu 3x více automatů než v SRN. V roce 2011 
vsadili hráči o 14,5 miliardy Kč více, než vyhráli. Bylo také zaznamenáno, 
že v ČR je rizikovým hráčstvím ohroženo 350 000 lidí. Herny jsou označeny 
jako továrny na lidské neštěstí a uvádí se, že devastující vliv heren často 
způsobuje rozpad rodin nebo hráč skončí dokonce na ulici.

Ústavní soud rozhodl, že ministerstvo nemůže obcím do regulace hazardu 
zasahovat. Loni byla nulová tolerance k hazardu schválena v Českých Budě-
jovicích nebo Blansku, postupně, s cílem dosažení nulové úrovně hazardu, 
tento proces probíhá v Praze, Brně, Plzni, Karlových Varech, Klatovech 
a asi 70 dalších obcích. Místostarosta Klatov k tomuto procesu poznamenal, 
že není sporu o tom, že herny jsou podhoubím kriminality.

Přeléčený gambler, který než podlehl hazardu, měl k hernám vyso-
ce negativní vztah, prohrál během cca tří let 8 mil. Kč a říká, že návrat 
do normálního života je velmi těžký pracovně i lidsky. Ví, že nebude nikdy 
vyléčený, pouze abstinující gambler, a vnímá i fakt, že abstinovat se podaří 
cca 0,5 max. 0,8 % gamblerů. Získal ke spolupráci protikorupční organizaci 
Transparency Intenational a bojuje za zrušení heren.

Problematikce hráčství se v diskusi se známým primářem odd. pro 
léčbu závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice MUDr. Karlem Nešpo-
rem věnoval i pořad ČT HydePark. Dle názoru MUDr. Nešpora je u nás 
40–80 tisíc závislých hráčů. Vysoké částky mohou ovšem prohrát i ti, 
kteří zatím patologickými hráči nejsou. Diskusi s MUDr. Nešporem, který 
na svých závěrech spolupracoval i s jinými odborníky, patrně nejen psychi-
atry, se věnuje převážná část zbytku tohoto článku.

Motorem hráčské vášně je tzv. bažení, což je silná, nezvladatelná tou-
ha po hazardu. Existuje teorie, že patologické hráčství může u někoho 
vyvolat závislost na chorobném vzrušení ze hry a ne tolik na výhře. Kdo 
pěstuje hazard, je navíc náchylnější k alkoholismu a užívání drog. Je proto 
důležité odhalit tzv. spouštěče patologického hráčství. U někoho to může 
být i obyčejné tipování sportovních výsledků nebo neonová světla heren. 
Bažení někdy také vede k trestné činnosti, která má zajistit prostředky 
na uspokojení hráčské vášně. Patologické hráčství je vážnou chorobu, 
kterou lze léčit. Je to dlouhodobý proces a přistoupí k němu pouze asi 
3% hráčů a ani ti dobrovolně, nýbrž pod vlivem tíživé situace, do které 
se vinou hráčské závislosti dostali. Ostatní hráči si svůj problém neuvědomují 
a jsou např. schopni, přes závislostí zapříčiněné zhoršené sebeovládání, jít 
do herny s celoměsíční výplatou v kapse. Gamblerství konkrétních osob 
nezávisí na jejich IQ. Podlehnout mohou lidé se základním vzděláním stejně 
jako vysokoškolští profesoři. Bývalý skvělý novinář prohrál všechny prostředky 
své i své partnerky, byt, auto a peníze na hazard získával ponižujícím způ-
sobem v oblasti homosexuální prostituce. Léčba hráčů je rentabilní v tom, 
že ti, co léčbu absolvovali, začnou na rozdíl od dob plné závislosti pracovat, 
platit daně, splácet dluhy, platit alimenty atd. Daňová ztráta způsobená 
hráčstvím a s ním spojenými aktivitami je nesrovnatelně větší než odvody 
z heren. Větší než přínosy do rozpočtu obce.

Je prokázaná souvislost mezi omezením počtu heren a snížením krimi-
nality nebo sociálních problémů. Jako příklad hodný následování slouží 

Maďarsko, kde jsou automaty zakázány. S ohledem na malou rozlohu ČR 
není možné využít příkladu Ruska, kde byl hazard vytlačen na periférii země 
až k mongolským hranicím. Dle názoru MUDr. Nešpora by bylo nejlepší 
herny zrušit, uzavřít a proměnit na obchody nebo mateřské školky a podob-
ná zařízení. Pro podtržení svého názoru dodal: jestliže radní někde chrání 
hazard, tak chrání zločinnost, kriminalitu, zpronevěry a poškozují své místní 
obyvatele. Vyslovil také naději, že jim to místní obyvatelé u voleb spočítají.

Při vší úctě k názorům z dubnového článku nepovažuji za reálnou 
možnost, že hráči přispějí k zániku heren snížením poptávky po této čin-
nosti pod pro provozovatele ekonomicky únosnou mez. Vnímám to jako 
kamufláž jiných cílů, která by měla vzbudit obecnou pozornost. Začne-li 
operovat něčím, co lze charakterizovat sloganem o neviditelné ruce trhu, 
někdo vyznávající svým politickým členstvím ideologii zcela od té čistě tržní 
odlišnou, jsem jako občan – volič dvojnásobně opatrný. Městu by mělo 
záležet na jeho občanech. I na těch, kteří jsou ohroženi patologickým 
hráčstvím, i na těch, kteří už možná patologickými hráči jsou, i na rodinách 
trpících průvodními jevy hráčství některých jejich členů. Ostatně dle názoru 
kolektivu odborníků kolem MUDr. Nešpora není ze společenského ani 
ekonomického hlediska výhodnější ponechat herny v provozu. Je tomu 
zcela naopak.

Ing. František Kroupa
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Otevřeme znovu školu móresů? 
Červen je měsíc jahod, růží a vysvědčení 

ve školách. Malá exkurze do historie školství a me-
tod práce učitelů o výsledcích žáků ve vzdě-
lávacích předmětech, a hlavně o výchovných 
metodách učitelů, jistě nezaškodí. Velice důležitá 
byla v historii (bohužel ne tak moc v dnešní době) 
zodpovědnost rodičů za morální výchovu dětí.

Chodit do Chropyně na móresy… Tuto větu 
snad zná každý Chropyňák. Vznikla v letech 1561, 
kdy u nás zřídila Jednota bratrská Vyšší latinskou 
školu pro syny českobratrské šlechty moravské, ale 
i pro nadějná pacholata selská. Velký důraz byl 
kladen na výuku „všemu dobrému a pěknému, 
co k životu potřebné jest, a hlavně výchově 
k vlídnosti lidské“. Takovému zaměření činnosti 
školy se říkalo „učit se móresům“. Po celou dobu, 
až snad do současnosti, se taková výchova udržela 
téměř ve všech rodinách mravných, slušných 
lidí a hlavně v rodinách šlechty. Při rozhovoru 
se Zdeňkem Šternberkem – příslušník starého 
šlechtického českého rodu – redaktor napsal 
jeho vyjádření o tomto tématu. Cituji: „Nestačí 
dodržovat psané zákony. Pýcha, lakomství, hamiž-
nost, smilstvo, závist, nestřídmost, lhaní, hněv a le-
nost nejsou považovány za trestný čin. My jsme 
byli vychováváni k tomu, že přesto tyto činy nelze 
tolerovat. Tak se slušní lidé nechovají. A my jsme 
nechtěli být neslušní lidé.“ V dnešní době by bylo 
dobré do těchto činů připojit pomlouvání, šika-
nu, škodolibost, sebestřednost, lhostejnost, drzost, 
bezohlednost, nehospodárnost, příživnictví aj. 
Bylo by jich víc, co nám mnohým vadí, ale ně-
kteří lidé je považují za nezbytné pro obohacení 
se nebo prosazení se ve společnosti.

Ale zpátky k historii. Cituji: „K udržení kázně 
ve škole byla povolena metla pro mladší žáky, pro 
starší rákoska. Facky, pohlavky a nadávání byly 
zapovězené. Kdo odpíral posílat děti do školy, 
nebo je podvodně omlouval, dostal pokutu 
ve výši dvojnásobku školného. Nemajetný otec 
provedl nucenou práci veřejnou pod dohledem 
policajta. Tento stav způsobu vyučování trval 
do r. 1869. Učitelé byli chráněni před nestoud-
ným napadáním přímo zákonem. Měli hodnost 
obecního úředníka. Jakýkoliv útok na ně, slovní 
nebo násilný, byl trestán podle zákona.“

Zajímavý je přehled hodnocení žáků měšťan-
ské školy v Chropyni z r. 1932. Na prvním místě 
byly mravy – 153 chvalitebné, 4 uspokojivé. 
Na druhém místě byla žákova pilnost – 21 vý-
borná, 44 chvalitebná, 70 dobrá, 22 dostatečná. 
Teprve na třetím místě byl prospěch – 14 vý-
borný, 42 chvalitebný, 46 dobrý, 44 dostatečný 

a 11 nedostatečný. Pan ředitel shrnuje: „Mravné 
chování bylo chvalitebné, pilnost náležitá, pro-
spěch v průměru dobrý.“ Tehdy učitelé i rodiče 
oceňovali před prospěchem dětí jejich pilnost, 
protože ne každý žák měl studijní schopnosti. 
Těch, kteří se učili řemeslu, bylo víc a bylo nutné 
jejich schopnosti tolerovat a nepovažovat tyto 
děti za méněcenné.

Dodnes se děti nezměnily. Proto prosím rodi-
če. Při čtení vysvědčení nehodnoťte jen známky. 
Vy dobře víte, jestli je vaše dítě pilné, jestli věnuje 
učení dostatek času a zájmu, který je v jeho 
schopnostech. A nedostatek píle je ovlivnitelný 
příkladem rodičů, dohledem na dítě při přípravě 
na vyučování, vytvořením dobrých podmínek 
pro učení, klid bez hrající televize a sluchátek 
v uších a bez možnosti soustředění se. Také tím, 
že budete mít větší důvěru v učitele, nebudete 
o nich hovořit špatně, pohrdavě. Věty typu: 

„Já se na to podívám, ukážu učiteli, že já jsem 
někdo!“, „Ať si mě nepřeje, ten blbec!“ jsou ne-
morální a zbabělé. Zamyslete se nad sebou. 
Děláte všechno pro to, aby vaše dítě bylo pilné 
a mravné? Jste takoví vy sami? Vás vaše dítě ko-
píruje. Ani nejlepší učitel není schopen naučit 
cokoliv dítě nebo dospělého, který sám nechce, 
který je líný myslet, nepodřizuje se pravidlům sluš-
ného jednání, pohrdá vzděláním a spoléhá se na 
to, že všechno „nějak dopadne“. Říkají si: „Staří-
ci to zatáhnou, stát dá sociálku, nač bych se una-
voval?“ Hrají si na frajery, ale jsou to zbabělci.

Mezi normální, laskavou společností dodnes 
platí, že rodiče jsou autoritou pro jakkoliv staré 
dítě. Někdy by ale neškodilo použít metodu 
ze školství a rodin let 19. a 20. století. Tehdy nám 
rodiče i učitelé říkali: „Škoda rány, která padne 
vedle. Ale s rozumem a láskou.“

Helena Sadyková
reklama
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Noc kostelů přilákala mnoho návštěvníků
V pátek 23. května 2014 proběhl další 

ročník Noci kostelů v našem chrámu sv. Jiljí 
v Chropyni. Program začal tradičně v 18:00 
a kromě zaběhnutých bodů byly i letos nějaké 
novinky. 

Svým zpěvem nás potěšil sbor ZeSrandy, 
byla příležitost zapálit svíci v „Nebeské poště“ 
a vyslechli jsme svědectví dvou manželských pá-
rů. I letos nás příjemně naladili žáci a vyučují-
cí místní ZUŠky a byl připraven pěkný program 
pro děti. Týž den byla uzavřena výtvarná soutěž 
„Kostel sv. Jiljí v Chropyni“. Do soutěže se za-
pojili především děti, ale také dva dospělí. 
Obdrželi jsme celkem 43 prací vytvořených 
různou technikou. Porota ve složení P. Jiří 
Putala, Marta Boubelíková a Karolína Olšanská 
se rozhodla odměnit drobnými pozornostmi 
tyto práce: Martina Jedličková 7 let (Chropy-
ně), Šárka Grézlová 10 let (Chropyně), Matyáš 
Kopečný 10 let (Chropyně), Daniel Hudeček 
13 let (Chropyně), Natálie Matlochová 13 let 
a Terezie Matlochová 15 let (obě Vlkoš u Pře-
rova). Oceněné práce jsou vystaveny v kapli 
P. Marie v kostele a poté je bude možno 
vyzvednout na faře. Děkujeme všem zúčast-
něným, potěšil nás jejich zájem a práce byly 
opravdu pěkné. 

Na závěr bych rovněž chtěl poděkovat 
všem, kteří pomohli letošní Noc kostelů při-
pravit, i těm, kteří se zapojili do programu, 
a také všem, kteří se třeba jen na chvíli zasta-
vili v našem kostele.               P. Jiří Putala
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Žáci si vyzkoušeli 
netradiční disciplíny

Lužní lesy a ochrana přírody 
v okolí Chropyně

V pátek 30. května se ve sportovním areálu TJ Chropyně uskutečnil 
branný závod pro žáky druhého stupně základní školy. 

Rozdělili jsem se do 3 až 4členných hlídek a netrpělivě jsme čekali, 
kdy na nás přijde řada a budeme se moct pustit do zdolávání překážek. 
Úkoly se nacházely celkem na osmi různých stanovištích, ke kterým 
jsme museli po vyznačené trase měřící 1 300 metrů. Učitelé si pro nás 
připravili opravdu nevšední disciplíny: skákání v pytli, chození po la-
nech, odhad vzdálenosti, práce s buzolou, přenos raněného a mnoho 
dalších. Nejvíce nadšení sklidila chůze na chůdách, což bylo fyzicky 
a pro některé i psychicky náročné. 

Byl to pěkně strávený den a určitě bychom nic nenamítali, kdyby 
se tento závod, obdobně jako pingpongový turnaj či školní házená, 
stal tradicí. 

Žáci VIII.A

Výsledky: 
6. ročník   
1. místo – Pavlína Hradilová, Alex Belis, Radim Konečný (6.B)
2. místo – Sára Vaňharová, Daniel Dostál, Petr Šenovský, Jiří Pospíšil (6.B)
3. místo – Lucie Brychtová, Lucie Jedličková, Michal Gábor, Filip 
Vysloužil (6.A)

7. ročník
1. místo – Lucie Balášová, Tereza Pospíšilová, Martin Gábor, Robert 
Fridrich (7.A)
2. místo – Aneta Kotásková, Lucie Jablonská, Jana Omámiková, Jakub 
Klamert (7.B)
3. místo – Denisa Dobrá, Ondřejka Spáčilová, Nikola Šimová (7.B)

8. ročník
1. místo – Kateřina Černá, Barbora Florová, Pavel Markovec, Tomáš 
Bukový (8.A)
2. místo – Zdena Kučková, Dominik Kroupa, Libor Polišenský (8.A)
3. místo – Aneta Sochorová, Martin Ivan, Milan Podaný, Adam Spáčil 
(8.A)

9. ročník
1. místo – Dominik Col, Tomáš Kocourek, Martin Štibora, Daniel Měrka 
(9.B)
2. místo – Martina Andrášiová, Dominik Fridrich, Václav Kuchař, Robin 
Poledňák (9.B)
3. místo – Nikola Hladná, Veronika Kroutilová, Jiří Navrátil (9.B)

Chropyně má jednu z velkých 
předností, které by nám mohly 
okolní obce závidět. Je jí nejen 
bohatá zeleň uvnitř městské 
zástavby, ale zejména, díky své 
poloze a historickému vývoji, 
jedinečný komplex lužních lesů, 
luk, mokřadů a vodních ploch, 
které se táhnou od severu k jihu 
podél toku Malé Bečvy a obe-
pínají naše město jako zdobná 
stuha perlu vsazenou do úrod-
ného kraje střední Hané.

Příroda v okolí Chropyně 
prošla za posledních několik 
desítek let mnohými změnami. 
Ať už k lepšímu či horšímu, vždy 
se jedná o změny, které jsou 
s odstupem času mnohem lépe 
pozorovatelné. Zvláště pokud 
některá z míst v okolí navštívíte 
po delší době.

Je až s podivem, jak pestrou 
mozaiku krajiny tu dokázala pří-
roda vytvořit a vytrvat i na úkor 
lidské činnosti. Komplex lužních 
lesů, louky a nespočet vodních 
toků v nivě Moravy, tedy v našem 
nejbližším okolí, by si již z tohoto 
důvodu zasloužily větší pozor-
nost a ochranu. Vždyť význam 
těchto míst nespočívá pouze 
v jejich estetické kráse. Lužní 
lesy a mokřady tvoří významný 
prvek protipovodňové ochrany, 
stabilizují vodní režim v krajině, 
staly se útočištěm chráněných 
druhů živočichů, rostlin a přináší 
nám přitom i hospodářský užitek 
v produkci dřeva a jiné biomasy.

Pro ochranu a zachování 

těchto cenných lokalit je důle-
žité pochopit jejich význam, fun-
gování a vliv, který naše činnost 
na tyto ekosystémy má. Poznat 
vzájemné vztahy mezi člověkem, 
přírodou a uvědomit si, jak důle-
žité a proč je tyto kouty přírody 
nezbytně nutné chránit.

I proto vznikl projekt „Lužní 
lesy“, který má za cíl sezná-
mit nejen obyvatele Chropyně 
s přírodou a krajinou kolem 
nás. Dozvíte se nejen o lužních 
lesích, významu luk, rybníků 
a tůní, ale také o záplavách, je-
jich vzniku, vodním režimu v kra-
jině, významných lokalitách, pro-
blémech, se kterými se my lidé, 
ale i příroda neustále potýkáme. 
Dozvíte se více o přírodních 
a technických památkách v okolí 
Chropyně, o historii a současnosti 
zásobníku plynu v záříčském lese, 
kudy původně tekla dnes Malá 
Bečva, historii regulace vodních 
toků, meliorací a spoustu dalších 
zajímavostí. Poznáte dosud skrytá 
místa a malebná zákoutí přírody 
a seznámíte se i s historií našeho 
kraje od poslední doby ledové 
až do současnosti.

Do projektu se může zapojit 
a svým článkem, názorem či fo-
tografií přispět každý zájemce.

Informace o projektu „Lužní 
lesy“ včetně obsáhlé fotogalerie, 
článků a postupně doplňo-
vaných krátkých videodoku-
mentů najdete od 1. července 
na webových stránkách projektu 
www.luznilesy.eu.             M.P.
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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.

Pronajmu
 byt 3+1 v Chropyni, částečně zařízený. 

Informace na tel.: 733 519 081.

informace pro inzerenty

V chropyňské škole se o 
prázdninách zahálet nebude

Škola končí – hurá!Anděl pro Karla Kryla
Knihovna Kroměřížska, oddě-

lení pro děti a mládež, vyhlásila 
u příležitosti narozenin kroměříž-
ského rodáka velkou výtvarnou 
soutěž Anděl pro Karla Kryla.

Soutěže se mohly zúčastnit děti 
ve věku od 10 do 15 let. Žáci 
z 1. a 2. oddělení školní družiny 
se do této akce zapojili, ale tento-
krát jsme byli omezeni věkem. Téma 
výtvarného úkolu nebylo z nejleh-
čích, ale snad se nám to povedlo.

Děti se seznámily s touto osob-
ností snad úplně poprvé, ačkoliv 
některým žákům jeho písničky 
byly povědomé.

Ze všech obrázků uspořádá 
Knihovna Kroměřížska výstavu 
a autoři nejlepších prací získají 
odměnu a jejich obrázky budou 
vystaveny i při dalších akcí spoje-
ných s osobností Karla Kryla.

H. Lošonská

Vážené paní učitelky, vážení páni 
učitelé, milí žáci a rodiče!

Den, kdy končí školní rok, 
není v kalendáři označen jako 
státní svátek ani jako významný 
den. Pro vás, kteří chodíte do 
školy, ať už jako učitelé nebo 
žáci, je ale tento den každo-
ročně téměř tím nejdůležitějším 
a nejočekávanějším v roce. 

Žáci se těší na dobré známky 
– a někteří se netěší na ty špatné, 
ale přesto mají radost, že za chvíli 
budou prázdniny – nejhezčí ob-
dobí v roce. Žáci se pěkně upraví 
a s květinou a folií na vysvědčení 
vyrážejí do školy. Do třídy vejde 
paní učitelka nebo pan učitel 
a za malou chvíli začne rozdávat 
vysvědčení. Někteří žáci si ho be-
rou s velkým úsměvem a jsou na 
sebe pyšní. Ti, kterým se vysvěd-
čení letos moc nezdařilo, smutně 
zkoumají své špatné známky 
a slibují si, že příští rok se určitě 
polepší… Vysvědčení je rozdáno 
a žáci se rozběhnou radostně do-
mů. Ano, toto je situace, která se o-
pakuje už desetiletí. Připadá nám 
stereotypní, ale přesto se jí všichni 
vždycky nemůžou dočkat.

Samozřejmě kromě povinné 
výuky mohli naši žáci navštěvovat 
i v letošním školním roce spous-
tu zájmových kroužků. Učitelé 
připravovali pro žáky mnoho 
soutěží a zábavných programů, 
kterými jim chtěli zpříjemnit 
pobyt ve škole. Potěšilo nás 
také, že si žáci dovedou připravit 
programy navzájem a předat tak 
zkušenosti mladším žákům nejen 
v naší škole, ale nezapomínají 

ani na děti v mateřské škole 
či občany v domě s pečovatel-
skou službou. Naše uznání patří 
také učitelům a žákům, kteří 
dosáhli úspěchů v olympiádách 
a soutěžích v různých oborech 
a také již tradičně ve sportovních 
aktivitách.

A co žáci devátých tříd? 
Koncem školního roku se mu-

síte rozloučit s částí svého dosa-
vadního života a zároveň přivítat 
novou životní etapu. Od konce 
školního roku budete na chro-
pyňskou základní školu jen 
vzpomínat. Na to, co se vám po-
dařilo, co méně, na kamarádství, 
na společné průšvihy a vylome-
niny, na učitele. Život základní 
školou samozřejmě nekončí, hla-
vu vzhůru a hodně štěstí v dal-
ším studiu.

Závěrem bych chtěl podě-
kovat řediteli školy, všem pe-
dagogickým pracovníkům, pra-
covníkům na úseku správy školy, 
kteří se jakkoliv podíleli nebo 
významně přispěli ke zdárnému 
průběhu školního roku. 

Nerad bych opomenul Sdru-
žení rodičů a přátel školy při 
Základní škole Chropyně, které 
pro nás opět připravilo mimo 
jiné skvělý Školní ples, velmi 
zajímavý Den dětí, ale navíc naší 
škole pomáhali i sponzorskými 
dary. Děkujeme.

Závěrem ode mne přijměte 
přání příjemného prožití prázd-
nin plných sluníčka, pohody, 
odpočinku, zdraví a nezapome-
nutelných zážitků.

Mgr. Milan Bajgar

Žáci chropyňské školy se už urči-
tě těší na konec školního roku, ale 
až se po prázdninách vrátí zpět 
do školních lavic, nebudou věřit 
vlastním očím!

Jestliže vše dobře dopadne, ob-
lékne si budova školy na ulici Komen-
ského dlouho očekávaný kabátek 
v podobě nové střechy. V některých 
třídách se budou žáci pohybovat 
po zcela nové podlaze a stěny 
a stropy zazáří novým sněhově bílým 
nátěrem. Na „nové“ škole se zase 
žáci proběhnou po zrekonstruované 

podlaze školní tělocvičny. Kromě 
těchto plánovaných stavebních prací 
zakoupí škola zbrusu nové vybavení 
do jazykové učebny. Součástí bude 
jazykový laboratorní systém, který 
zcela jistě zvýší kvalitu a efektivitu 
výuky jazyků žáků ZŠ Chropyně.

Všichni zaměstnanci školy nyní 
drží palce, aby všechny plánované 
akce proběhly zdárně a bez větších 
problémů, a přejí si, aby se naši 
žáci mohli vrátit do školy, ve které 
se budou opravdu cítit velmi dobře. 

Mgr. Josef Havela

Upozorňujeme občany, 
že zveřejnění  soukromé 
inzerce je zpoplatněno 

částkou 50 Kč. Poplatek 
je splatný před 

uveřejněním oznámení.
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Hasiči opět navštívili 
mateřskou školu

Dárky putovaly 
do psího útulku

Zápisky z cest 
1. třídy

Děti 1. třídy mateřské školy 
navštívily 21. května 2014 psí 
útulek v Kroměříži. Osobně pej-
skům odvezly piškoty a granule, 
které jim zakoupily ze sbírky po-
řádané v rámci 1. třídy. Celkem 
se na pejsky vybralo 1.024 Kč. 

Tímto bychom chtěli společně 
s dětmi poděkovat rodičům, kteří 
se do projektu zapojili a osud 
zvířátek bez domova jim není 
lhostejný.

učitelky Sochová 
a Dokoupilová Hanulíková

Příjemné dopoledne strávily 
děti 20. května 2014 v přítomnosti 
chropyňských hasičů, kteří jim 
ochotně ukázali své hasičské auto 
a jeho vybavení za doprovodu 
poutavého a poučného vyprávění. 

Nakonec si děti mohly vyzkoušet 
manipulaci s hasičskou hadicí 
a z celé akce si odnášely velké 
nadšení. Našim hasičům velice 
děkujeme. 

1. třída mateřské školy

Děti 1. třídy mateřské školy se vydaly na počátku června na několik 
výletů.

Nejprve jsme opět navštívili ornitologickou stanici v Přerově. Ten-
tokrát jsme se vydali do rozlehlého parku Michalov, kde celý program 
probíhal. Děti se velmi poutavou a především zábavnou formou dozvě-
děly plno zajímavých informací o stromech, keřích a mnoho dalšího. 
I tentokrát si odnesly spousty nevšedních zážitků.

Navštívili jsme také kroměřížský zámek, v jehož prostorách děti prožily 
pohádkový příběh o jedné princezně a drakovi. Největším zážitkem 
byla bezesporu návštěva dračí sluje, nacházející se v temných sklepe-
ních zámku. Děti si pohádku opravdu užily a nadšeně si o ní vyprávěly 
i cestou zpátky do školky.

pí uč. Dokoupilová Hanulíková a Sochová
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Podpora čtenářské 
gramotnosti

Do Polska vážně i s úsměvem

ných knihách z dětství a nadchla nás pro četbu 
knihy Čertovo kopyto, o kterou je takový 
zájem, že na její půjčení musel být vypsán 
pořadník. Žáci pátých tříd si vyzkoušeli dílny 
čtení, ve kterých doporučovali knihy spolu-
žákům, psali čtenářské deníky, vyjadřovali své 
názory a sdělovali dojmy z četby. Ti nejlepší byli 

odměněni knihami a drobnými cenami, které 
věnovaly paní knihovnice. 

Za celý školní rok toho „prvostupňáci“ 
zvládli opravdu hodně. Zbývá poděkovat také 
rodičům, kteří nás v našem snažení podpořili 
a obohatili školní knihovnu novými knížkami.

učitelé 1. stupně ZŠ Chropyně

průvodcem, který jim popsal, co se v těchto místech odehrávalo během 
druhé světové války a jak vypadal „běžný“ život vězňů v táboře. Podařilo 
se mu předat pozorně naslouchajícím žákům nejen řadu informací, ale 
také něco z genia loci tohoto místa. Ještě v autobuse jsme probírali, 
co vše je v dějinách možné a co vše je schopen udělat člověk člověku v rámci 
prosazení určité myšlenky. Sami žáci přemýšleli o tom, zda je vše skutečně 
jen minulost a zda se takovéto události nemohou ještě někdy opakovat.

Na cestě do Krakova jsme se ze smutného zážitku pomalu vzpamatovali 
a připravili jsme se na jiné dějiny a jiný výklad. Krakovem nás provedl náš 
celodenní milý společník pan Kočí. Prošli jsme historickým centrem města, 
viděli jsme královský hrad Wawel (dle některých Pavel) a jeden z nejstarších 
krakovských kostelů zasvěcený svatému Ondřeji. Naše výprava končila na nej-
rozlehlejším náměstí středověké Evropy, rynku Glownym. Zde nastalo dlouho 
očekávané individuální volno. Někteří z nás jej využili k prohlídce nejstarší 
evropské tržnice Sukiennice a dalších památek (dva učitelé), někteří utráceli 
poslední zloté za suvenýry a tradiční krakovské pochutiny (všechny děti). V cen-
tru Krakova ve změti cizích jazyků si naši žáci procvičili angličtinu – a obstáli. 

Na cestě zpět všichni nečekaně ožili a bavili nejen sebe, ale i své uči-
tele. Zpěv na zpáteční cestě byl ale po zkušenostech z poslední exkurze 
do Brna přísně zakázán. Přesto jsme všichni vydrželi vzhůru až do třia-
dvacáté hodiny, kdy nás naši řidiči konečně vyložili v Chropyni. Poslední 
výlet s našimi devítkami se nám opravdu vydařil. 

Hana Kyšnerová a Radek Podhorný

Četné výzkumy v ČR dokázaly, že současné 
děti mají potíže se čtením, a s tím souvisí řada 
dalších problémů. Chropyňské děti nejsou 
výjimkou. Tráví více času u jiných médií a vztah 
ke knížkám se vytrácí.

 Rozhodli jsme se tuto situaci řešit nejen 
v hodinách českého jazyka a vytvořili jsme 
projekt, který měl pomoci dětem získat kladný 
vztah ke čtení a nastartovat je k četbě knih. Dali 
jsme si za cíl přivést děti k tomu, aby uvědoměle 
používaly čtený text k rozšiřování vědomostí 
a znalostí. V nižších ročnících jsme se zaměřili 
na zvládnutí dobré techniky čtení a kladný vztah 
k literatuře. Starší děti se učily pracovat s textem, 
porozumět mu, vyhledávat klíčové informace. 
Vše formou her, zábavných cvičení, soutěží. 

Hodně dětí se zapojilo do knižního klubu 
a rozšířilo si svoji domácí knihovničku. Na be-
sedu za námi přišla spisovatelka paní Marta 
Ludvíková, která nám nabídla k četbě svoje 
poslední dvě elektronicky vydané dobrodružné 
knihy a vysvětlila dětem, jak si je můžou stáh-
nout z internetu. Jsme velmi rádi, že s námi 
dlouhodobě spolupracují paní knihovnice 
z chropyňské knihovny. 

Jako každý rok, tak i letos proběhly ve tří-
dách i přímo v knihovně besedy o knihách. 
Paní Maťhová nám vyprávěla o svých oblíbe-

V úterý 3. června se žáci devátých tříd vypravili na jednodenní exkurzi 
Osvětim – Krakov. Tato výprava je pro deváťáky naší školy již několika-
letou tradicí. Tradicí je bohužel i špatné počasí, které výpravy do Polska 
každoročně provází. Také letos jsme Chropyni opouštěli za silného deště, 
čekalo nás však několik hodin v autobuse, a tak jsme věřili, že se situace 
zlepší. To se také stalo. V Osvětimi déšť zeslábl a vstup do Muzea holo-
kaustu provázelo už jen pošmourno, které dokreslovalo tísnivou atmo-
sféru smutně proslulého místa. I když jsme očekávali, že prohlídka bude 
velmi vážná, začala naopak vesele. Při zkoušení sluchátek s českou verzí 
programu se některé žačky, ač velmi hezké (dle pana průvodce), zjevně 
„nepotkaly s technikou“. Všichni jsme se zasmáli, ale to bylo v Osvětimi 
už naposled. Žáci absolvovali tříhodinovou prohlídku s česky mluvícím 
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Školní turnaj v národní házené proběhl v duchu fair play

Spáčilová, Barbora Florová, Kateřina Černá a 
Denisa Horsáková. 

V soutěži chlapců zvítězili chlapci ze třídy 8.A 
před 7.A, třetí byla 9.A a dále 6.B, 9.B, 7.B a 6.A. 
Jako nejlepší jednotlivce vybrala komise Filipa 
Vysloužila, Alexe Belise, Martina Gábora, Roberta 
Fridricha, Michala Ligurského, Robina Poledňáka, 
Dominika Fridricha a Kocourka Tomáše. 

Všechna družstva i jednotlivci byli oceněni 
diplomy a sladkostmi. 

Poděkování za dobré průběhy turnajů v obou 
dnech patří řediteli školy Mgr. Josefu Havelovi, 
který umožnil, aby se turnaje odehrály, a za pří-

pravu jednotlivých tříd, kdy byli všichni poučeni 
o základních pravidlech hry, všem učitelkám 
a učitelům. Všem členům oddílu národní házené, 
kteří se účastnili organizace turnajů, ať už jako 
rozhodčí nebo při přípravě diplomů, chystání 
cen a občerstvení. 

Jsme přesvědčeni, že turnaj splnil očekávání 
jak účastníků obou turnajů, tak i všech, kteří 
se na turnajích jakýmkoliv způsobem podíleli, 
a především oddílu národní házené, který si od 
těchto turnajů slibuje alespoň částečný příliv 
potencionálních hráčů národní házené do oddílu.

František Přivřel 

I v letošním roce proběhly školní turnaje 
v národní házené. Ve dvou hracích dnech 
22. a 23. května se postupně utkaly všechny 
třídy ZŠ Chropyně. Oba dva dny bylo pěkné 
počasí a to taky bylo základem dobrého prů-
běhu obou hracích dnů. I přes urputné boje 
probíhaly zápasy v duchu fair play. 

V turnaji čtvrtých a pátých tříd se hrálo sys-
témem každý s každým, děvčata a chlapci zvlášť. 
Bylo odehráno dohromady 12 zápasů. Zvítězily 
dívky ze třídy 4.A, před 5.A a 5.B. Na 4. místě 
se umístila třída 4.B. Nejlepšími hráčkami byly 
Aneta Štanglicová, Karin Havlíčková, Terka Souš-
ková, Sabina Křikavová, Johana Hrabalová, Lenka 
Učková a Terka Ludviková. 

Chlapci byli nejlepší ve třídě 4.A, před 5.B a 4.B. 
Čtvrté místo patřilo chlapcům z 5.A. Jako nejlepší 
jednotlivci turnaje byli vyhodnoceni Ondra Chras-
tina, David Novák, Dominik Cvek, Dan Hudeček, 
Jakub Neuschl, Max Rygr a Matěj Kostura. 

Hned druhý den 23. května proběhl turnaj 
šestých až devátých tříd a bylo odehráno 24 zá-
pasů. Nejprve se hrálo ve čtyřech skupinách sys-
témem každý s každým a následně se třídy podle 
umístění v základních skupinách utkaly postupně 
o umístění na 1. až 7. místě. V soutěži dívek zvítě-
zily dívky ze třídy 7.A, které ve finále porazily 9.A. 
Dále bylo pořadí 7.B, 9.B, 6.B, 8.A, a poslední 
místo obsadily dívky ze 6.A. Nejlepšími hráčkami 
byly Michaela Suchánková, Adriana Nováková, 
Nikola Dostalíková, Adéla Maršálková, Andrejka 
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Retro 1. máj

pro účastníky průvodu vřelé přivítání s úžasnou exkurzí. Poděkování 
patří také zaměstnancům této firmy, kteří svátek práce oslavili prací, 
aby všem účastníkům mohli ukázat, co všechno lze vyrobit z materiálu 
vyrobeného ve firmě Svitap. Pro všechny zúčastněné to byl opravdu 
nezapomenutelný zážitek. 

Průvod dorazil až na náměstí Svobody, kde spřátelené cukrovarnice 
z Egypta zatančily tanec přátelství, a následně byl ukončen volnou zába-
vou v prostorách Kynologického klubu, kde bylo připraveno občerstvení 
a ohniště pro opékání přinesených špekáčků. 

Naším záměrem bylo uspořádat nepoliticky zaměřenou akci pro 
pobavení lidí a to se povedlo právě díky velké účasti veřejnosti, která 
ukázala, že nejenže se umí bavit, ale že se baví s chutí a dobrovolně. 

Co říci na závěr? Každému, kdo se podílel na přípravách nebo 
na organizaci prvomájového průvodu třeba i svou účastí, patří podě-
kování za podporu té z počátku šílené, ale ve finále úžasné akce, která 
se, jak doufáme, nekonala naposled.
Recesi zdar! :o)

Magda Rapantová

Byl první květen, první máj... A v Chropyni to žilo!
Na Hanáckém náměstí se od 9:00 začali scházet nadšenci v oblečení 

připomínajícím dobu minulou, ale také spousta zvědavců, kteří si nechtěli 
nechat ujít historicky první retro prvomájový průvod v Chropyni. A dobře 
udělali. Za symbolickou cenu si zde mohli pořídit balónky nebo mávátka, 
které pro tuto akci vyráběli děti a učitelé ze Základní školy Chropyně. 
Akci totiž pořádalo občanské sdružení SRPŠ při ZŠ Chropyně a výtěžek 
z akce tedy půjde na podporu dětí navštěvujících právě tuto školu. 

A jak to všechno probíhalo? Přibližně v 9:45 průvod zahájili retro 
pionýři, následoval originálně nazdobený alegorický vůz, pracovnice 
JZD Chropyně, krojovaní, cyklisti Tůr de Hrad, spřátelené cukrovarnice 
z Egypta, pejskaři včetně svých miláčků, zástupci fotbalistů, badminto-
nistů a házenkářů, prodavačky z Posázaví a mnoho dalších Chropyňáků, 
kteří akci přišli podpořit. Nesmíme zapomenout ani na skupinu vodáků, 
kteří se sice průvodu nezúčastnili, ale přišli ho alespoň pozdravit na Ha-
nácké náměstí a poté „odplavali“ oslavit 1. máj po svém - po vodácku. 
Trasa průvodu vedla přes ul. Tyršova, Nádražní, Moravská do areálu 
bývalého Technoplastu. Obrovský dík patří řediteli firmy Svitap, panu 
Ivanu Juřenovi, který umožnil prohlídku výrobního provozu a zajistil 
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Dětský branný den

tupovat v případě úrazu, kam a na koho se obrátit a také se naučily 
ošetřit drobná i vážnější zranění a ti odvážnější si to mohli vyzkoušet 
„na vlastní kůži“. 

Pro děti byly připraveny zajímavé soutěže jako např. pláštěnkový 
slalom s plynovou maskou nebo přenášení vody mezi překážkami. 
Pro rozhýbání těla byla připravena i hudební produkce, a tak si děti 
nakonec zařádily a zatančily. 

Přestože se sluníčko schovávalo za mraky a byla docela zima, z reakcí 
dětí bylo zřejmé, že se jim dětský branný den líbil a že si ho užily. Fotky 
z akce jsou ke stažení na adrese: http://jecminekchropyne.rajce.idnes.
cz/Den_deti_poradany_SRPS_2014/  

Závěrem děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci akce, a umožnili tak 
dětem zažít docela jiné školní dopoledne.           Magda Rapantová

V pátek 30. května se konal dětský branný den pro žáky základní 
školy Chropyně. Akci pořádalo SRPŠ ve spolupráci s chropyňskými 
dobrovolnými hasiči, členy Preventivně informačního oddělení PČR 
Kroměříž a pracovnicí červeného kříže. 

Záchranáři dětem představili techniku, se kterou pracují, děti si pro-
hlédly a osahaly jejich výstroj, vybavení i zbraně, mohly se podívat 
do jejich vozů a vyzkoušet si, jak se například spouští siréna, což se jim 
velmi líbilo :-). Na stanovišti „první pomoci“ se děti dověděly, jak pos-
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Kytičkový den

Zprávičky z Kamínku

Pionýři se letos opět zapojili do prodá-
vání žlutých kytiček v rámci Českého dne 
proti rakovině. Letos jsme prodali v ulicích 
města Chropyně 350 kytiček a vybrali 
za ně 8.103 Kč.

Děkuji všem, kteří přispěli v letošní sbírce 
Ligy proti rakovině, a obrovské poděkování 
patři i všem sběračům – byli jste fantastičtí, 
v dešti i v chladu, a přece jste prodali všechny 
kytičky.

Marcela Hrdličková

Také v letošním roce se Kamínek zúčastnil 
Chropyňských hrátek. 

V pátek 30. května jsme připravili pro děti 
pochod kolem zámeckého rybníka za hastrma-
nem Račou. Po cestě na děti čekal Rumcajs 
s Mankou, Belzuba s Vodněnou, Sněhurka s tr-
paslíky, nezbedné princezny, ohniváčci, Růženka 
a Popelka, peklo s čerty, Nastěnka s Marfuškou, 
indiáni a nakonec sám hastrman Rača s čaroděj-
nicí. Všichni dostali od Rači za pochod perníkový 
dukátek a upomínkový list.Také byl připraven 
oheň na opékání buřtů a na pití čaj. 

V sobotu jsme pro děti připravili u zámku 
herní odpoledne. Děti si mohly vyzkoušet 
různé druhy chůd, zaházet si kroužky, zahrát 
si chropyňský šprtec, zaházet si šipky a další růz-
né hry. Na každého pak čekala sladká odměna. 
Sluníčko nám hřálo, a tak se den dětí vydařil. 
Myslím si, že děti i rodiče byli spokojeni. 

Ráda bych poděkovala všem, kteří se po-
díleli na pohádkovém pochodu a sobotních 
hrátkách. Poděkování také patří Správě 
majetku města Chropyně, a to p. Menšíkovi 
a Hradilovi, kteří nám ochotně vypomohli 
s převozem her a také věcí k pochodu, děkuji 
i za pěkné připravené ohniště. Vám všem patří 
mé velké poděkování.           

Jelikož se dětem blíží prázdniny, ráda bych 
jim za náš Kamínek popřála hodně sluníčka, 
aby si prázdniny pěkně užily, hlavně bez nehod 
a úrazů, a v září se na vás těší Kamínek.

Hana Paňáková
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reklama

Koncert pro obyvatele Domů 
s pečovatelskou službou

Program absolventského 
koncertu byl pestrý

I druhý chropyňský festival 
mládežnických dechovek 
se vydařil

V letošním školním roce se naše 
škola SZUŠ D-MUSIC pobočka 
Chropyně pyšní pěti absolventy ve 
hře na hudební nástroj, kteří zakon-
čili studium 1. stupně samostatným 
koncertem. Ze třídy p. uč. Mgr. Pav-
la Skýpaly vystoupili Anna Bláhová 
na saxofon, Zdena Kučková na kla-
rinet, Radek Slaný na klarinet, 
Václav Kuchař na saxofon a ze tří-
dy p. uč. Bc. Iva Novotného Jan 
Horák na trubku. Výběr nástrojů 
sliboval velmi pestrý program 

v hudebních žánrech od klasiky 
až po jazz. Zájem veřejnosti byl velký, 
neboť na akci se sešli nejen rodiče, 
prarodiče a sourozenci, ale i kama-
rádi a pozvaní hosté. Poděkování 
patří všem účinkujícím za krás-
né hudební výkony zúročené dlou-
holetým úsilím, pedagogům za vý-
borné vedení a rodičům za podpo-
ru. Přeji všem absolventům mnoho 
úspěchů v dalších letech jejich 
hudební činnosti na naší pobočce.

Bc. Ivo Novotný

V úterý 27. května 2014 se v odpoledních hodinách na nádvoří DPS 
za účasti starostky města Chropyně Ing. Věry Sigmundové uskutečnil 
„Květnový koncert“ pro obyvatele domů s pečovatelskou službou. Své 
dvouhodinové vystoupení si opět připravili učitelé a žáci soukromé 
základní umělecké školy D-MUSIC Chropyně. Velké poděkování patří 
nejen účinkujícím, ale také těm, kteří se na přípravě koncertu podíleli 
– pracovníkům Pečovatelské služby města Chropyně a pracovníkům 
Správy majetku města Chropyně. 

Obyvatelé DPS nám sami napsali, cituji: „Koncert byl nejen pro poslech, 
ale i pro potěchu duše. K tomu jsme dostali i drobné pohoštění s pří-
jemnou obsluhou. Jsme moc rádi, že se na nás seniory nezapomíná a že pe-
čovatelská služba ve spojení s městským úřadem pro nás připravují nejenom 
toto krásné odpoledne. Děkujeme také těm, kteří nám tak krásně zpívali 
a hráli, až nám z toho všechny části těla tančily. Vyšlo nám i počasí, které 
bylo určitě na objednávku. Děkují všichni obyvatelé DPS.“

Bc. Lenka Horáková

První červnovou neděli se se-
šly v areálu zámeckého parku 3 mlá-
dežnické dechové orchestry při 
ZUŠ Kojetín, SZUŠ D-MUSIC 
pobočka Chropyně a ZUŠ 
Zdounky, aby potěšily přítomné 
diváky svou hrou a podpořily lido-
vou tradici. Organizátorem akce 
bylo občanské sdružení „Přidej 
se k nám“ pod záštitou starostky 
města Chropyně Ing. Věry Sigmun-

dové. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem účinkujícím 
za krásné odpoledne plné lido-
vých písniček a melodií. Je pěkné 
se dívat na dnešní generaci mla-
dých, jak nedá zhynout českým 
a moravským písním. 

…a všem, co chyběli, ať je ten-
to článek inspirací a pozvánkou 
na příští rok na již 3. ročník.

Bc. Ivo Novotný
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Májové setkání 
pro příznivce hudby a tance

Parůžek v Konstantinových 
Lázních

reklama

Stejně jako předešlý rok, i letos 
jsme si pro žáky MŠ, ZŠ i širokou 
veřejnost připravili vystoupení žáků 
ZUŠ Chropyně pod názvem Má-
jové setkání, kde byl velice pestrý 
program sestavený jak z hudebních, 
tak z tanečních čísel. Celkem pro-
běhly v pondělí 12. května 2014 
v MKS Chropyně tři koncerty, které 
uváděla paní učitelka Mgr. Lenka 
Obručová. Bohužel na poslední 
chvíli několik účinkujících onemoc-
nělo a museli být zastoupeni ně-
kterými ze svých spoluhráčů, v přípa-
dě absolventského vystoupení mu-
selo být číslo i zrušeno. I přes to všech-
no se však koncerty vydařily. 

První z dopoledních koncertů, 
věnovaný dětem z MŠ a prvního 
stupně ZŠ, začal v devět hodin, 
kdy vystoupili převážně mladší žáci 
naší školy. A podle reakcí jejich 

bouřlivě tleskajících spolužáků, 
sedících v publiku, měli opravdu 
velký úspěch. Druhý koncert, který 
začínal o půl jedenácté, byl věno-
ván žákům z druhého stupně. Pro-
gram byl obměněn a vystoupili zde 
starší a zkušenější hráči a tanečníci. 
I tento koncert měl velký ohlas. 

Odpolední veřejný koncert byl 
nejrozsáhlejší, početné publikum 
vytvořilo výbornou atmosféru. Za-
plněné pódium bylo při závěrečné 
písni Den je krásný,  která zněla 
z úst všech účinkujících  a určitě 
i všech přítomných. Blahopřejeme 
všem účinkujícím a děkujeme 
všem, kteří se na této velké akci 
ZUŠ Chropyně podíleli. 

Fotogalerie ZUŠ Chropyně:  
zuschropyne.rajce.idnes.cz

Za kolektiv ZUŠ Chropyně
Veronika Juřenová

V sobotu 31. května 2014 se ko-
nala 19. národní soutěž mysliveckých 
trubačů v Konstantinových Lázních.

Je to mezi nemysliveckou ve-
řejností celkem neznámá soutěž, 
které se účastní myslivečtí trubači 
každého věku. Soutěží se v několi-
ka kategoriích, a to v jednotlivcích 
na lesnice in B, roh in Es, borlice in 
B a souborech in B a in Es ladění.

My jsme měli zastoupení v ka-
tegorii souborů in B, kde soutěžil 
soubor Parůžek ve složení – Jan 
Horák – borlice, Markéta Horá-
ková a Petr Macko – oba lesnice. 
Tento soubor vznikl v roce 2013 
na popud pana Ing. Vladimíra 
Sekery, který je spoluzakladatelem 
a trubačem v souboru Trubači 
OMS Přerov a mimo jiné i místo-
předseda Klubu trubačů. Trubači 

OMS Přerov jsou jedni z nejlepších 
v ČR a sklízí i ocenění za hranicemi. 
Takže naše děti se dostaly do těch 
nejlepších rukou.

Scházeli jsme se před soutěží 
co 14 dní, protože Petr je až z Brna. 
Děti mají skvělé učitele, a tak 
jejich secvičení nebylo tak těžké 
a vše šlo jako po másle.

Vloni se konala soutěž ve Křti-
nách, kde se Parůžek při své pre-
miéře umístil na 15. místě. Letos 
si již zralejší a zkušenější vytrou-
bili skvělé 8. místo z 27 souborů. 
Je to veliký úspěch i proto, že vět-
šina souborů je složena z 6 a ví-
ce členů a hlavně věkový průměr 
je o kapánek vyšší. Parůžek je jed-
ním z nejmladších souborů, vy-
stoupení se jim moc povedlo a byli 
oceněni velkým potleskem.   R.H.

Bena - cykloobčerstvení

Kavárna a venkovní posezení
Nově otevřeno od 1. června vedle fary.

Otevřeno: úterý–neděle: 14:30–18:00

Příjemné posezení s možností malých 
oslav pro 10 až 12 osob. 

V nabídce velký výběr kávy a čajů, čepovaná 
Litovel 11°, víno apod. 

Vstup dvorem vedle obuvi a klíčů.
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Karel Imríšek 
zažívá úspěšnou sezónu

TOP 12 nejlepších mladých 
hráčů stolního tenisu

Badmintonové družstvo B 
nejsou žádná béčka

Velmi dobrou sezónu zažívá letos karatista Karel Imríšek. 
Na závodu světového poháru v Hradci Králové v dubnu vybojoval 
dvě medaile, v květnu pak absolvoval dvě mistrovství republiky, 
v nichž byl také velmi úspěšný. K výbornému výsledku lze také beze-
sporu přidat i zařazení mezi 10 nejlepších sportovců Zlínského kraje. 

Na světovém poháru v karate Grand Prix Hradec Králové 2014 
World Karate Cup získal Karel Imríšek jednu zlatou a jednu bronzovou 
medaili. Tohoto vrcholného turnaje, který je jako jediný v ČR zařazen 
do série světových pohárů, se zúčastnil za kroměřížský oddíl TJ Slavia. 
Karel startoval ve dvou kategoriích, a to v kata muži U21 a kata muži. 

„Karel nastoupil v kata muži, ale ve čtvrtfinále ho porazil maďarský 
závodník Gergö Oscovai 3:2,“ sdělil k průběhu první soutěže Karel 
Imríšek starší. Karel měl však štěstí, protože Oscovai v dalších bojích 
přešel i přes dalšího českého zástupce Marka Pohanku do finále, čímž 
dostal Karel možnost bojovat v repasáži o stupně vítězů. Na ty se, jako 
jediný český závodník, nakonec probojoval a získal bronzovou medaili.

Následně Karel nastoupil do kategorie kata muži U21, do které svým 
věkem patří. „V tomto závodě Karel prodal svou výbornou formu a bez 
sebemenšího zaváhání vyhrál,“ uvedl Imríšek. Ve finále porazil dalšího 
českého reprezentanta Filipa Saidla z klubu Karate Shotokan Ostrava.

Dalšími závody, které Karel absolvoval, byla mistrovství České repub-
liky. Tím prvním bylo mistrovství v karate Goju-ryu, kde závodil v kata 
senioři. Karel nezaváhal, došel až do finále, ve kterém porazil brněnského 
závodníka Miroslava Zieglera a právem získal titul mistra republiky. 

Druhé mistrovství republiky bylo Akademické mistrovství České 
republiky v karate všech stylů. I zde došel Karel v kategorii kata senioři 
do finále, ve kterém těsně podlehl ostravskému Jakubovi Debrecenymu. 
„Chuť po vítězství však Karlovi zůstala a ve smíšeném týmu v kumite 
Masarykovy univerzity získal titul mistra republiky,“ dodal Imríšek. 

Zcela zaslouženě byl pak Karel Imríšek zařazen mezi 10 nejlepších 
sportovců Zlínského kraje.                                                        JiRo

Badmintonový tým Chropyně „B“ letos úspěšně navázal na loňskou 
sezónu 2012–2013, ve které vyhrál Brněnskou městskou soutěž (V. liga) 
a postoupil do IV. ligy Jihomoravského kraje. Na soupisce družstva bylo 
18 hráčů, z toho 7 žen a 11 mužů. 

O prvenství v soutěži bojovalo 8 družstev. Hrálo se ve dvou základ-
ních skupinách, v každé skupině každý s každým 2x v 6 kolech, jednou 
na domácích kurtech a jednou na kurtech soupeře. Do play-off po-
stupovala první 3 družstva z každé tabulky a postupným vyřazováním 
se dostala a až do finále. Poslední tým automaticky sestoupil do V. ligy, 
předposlední hrál baráž.

Jak jsme dopadli? Bohužel medaile nás minula jen o kousek. Utkání 
o 3. místo v soutěži s týmem Alivictus Zlín bylo plné adrenalinu 
a bojovalo se s nasazením všech sil o každý míč. Bohužel jsme prohráli, 
a museli jsme se tak spokojit se čtvrtým místem.

Myslím si, že letošní sezónu můžeme hodnotit jako velmi vydařenou, 
a rád bych popřál všem našim členům hodně štěstí, zdraví a úspěchů 
v nadcházející sezóně. Velké dík patří i sponzorovi oddílu WCSNet, 
s. r. o. (OS CHROPNET).                                kapitán B družstva

Vyvrcholením krajských bodovacích turnajů mládeže v Olomouckém 
kraji je poslední turnaj pro dvanáct nejlepších stolních tenistů. 

V kategorii mladší žáci TOP 12, která se konala v Nákle 13. dubna 
2014, se z našeho oddílu nominoval  Radim Konečný, který vyhrál 
skupinu a dále pokračoval v systému K.O. bez porážky až do finále, 
kde také zvítězil poměrem 3:2 na sety s Lukášem Veiglem z Neředína.

Do kategorie starších žáků TOP 12, která se uskutečnila 6. dubna 
v Olomouci, se opět nominoval Radim Konečný. Tady jsme již nepřed-
pokládali dobré umístění, protože zde hrají stolní tenisté až o 3 ro-
ky starší. Přesto nás Ráďa překvapil a postoupil ze skupiny z druhého 
místa, takže už bylo doma nejhůře čtvrté místo. V semifinále opět narazil 
na Lukáše Veigla, kterého zase porazil 3:2 na sety, a zajistil si postup 
do finále, kde podlehl Daliborovi Skopalovi z Olomouce, a skončil 
na krásném druhém místě.

V poslední kategorii dorostenců TOP 12, která proběhla v Přerově 
20. dubna, náš oddíl reprezentovali Lukáš Konečný a Radim Konečný. 
Lukáš hravě vyhrál základní skupinu a dále pokračoval v systému K.O. 
bez porážky až do finále, kde narazil na Jakuba Olejníka z Mohelnice, 
kterého zdolal poměrem 3:1 na sety. Lukáš si přivezl první místo a jeho 
bratr Radim se umístil na šestém místě.

Uvedené výsledky můžeme hodnotit v rámci našeho oddílu jako 
jedny z nejlepších za poslední léta. Nejen že jsme předstihli i preferované 
oddíly Olomouckého kraje, které jsou dotované, ale v celkovém hod-
nocení lze říct, že jsme z Olomouckého kraje byli nejlepší. Umístění nás 
velice těší a přejeme našim nadějím mnoho dalších sportovních úspěchů.

Redakce
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Vsetínská kladinka

Sobota prosvícená 
cennými kovy

Chropyňské gymnastky byly 
úspěšné na mistrovství 
republiky

Družstvo Junior II (do 16 let) 
tvoří Erika Mlčochová, Adéla 
Vaculíková, Kateřina Němečková, 
Adéla Koutová, Runa Koblihová, 
Zuzana Žatecká, Ondřejka Spáči-
lová, Markéta Horáková, Dominika 
Křižanová, Andrea Rusinová a 
Nela Macečková. Tyto gymnastky 
nastoupily do nelehké soutěže v 
konkurenci dalších 12 družstev. 
První disciplínu, pohybovou sklad-
bu, zvládly jako 3. nejlepší. Druhá 
disciplína, akrobacie, byla pro děv-
čata velkým zklamáním. Pod tíhou 
opravdu velké a dobré konkurence 

se jim nepodařilo zacvičit tak 
dobře, jak by bylo potřeba. Srážka 
bodů byla opravdu velká a naděje 
na medaile hodně klesla. Ovšem 
na poslední disciplínu, trampolínu, 
našla v sobě děvčata velkou touhu 
po medailovém umístění a velmi 
dobrým výkonem, nejlepším, jaké-
ho bylo v této disciplíně dosaženo, 
vybojovala bronzovou příčku. Ten-
to kov je pro ně o to cennější, o co 
mají při tréninku horší podmínky 
než velké kluby jako Příbram, Brno, 
Trutnov a Třebíč. 

J. Koblihová

Letošní mistrovství republiky 
týmové gymnastiky proběhlo 
v Ostravě první květnový víkend. 
Druhý soutěžní den letošního 
Mistrovství ČR TEAMGYM patřil 
kategoriím JUNIOR I a JUNI-
OR II, v nichž má TJ Chropyně 
zastoupení. 

V kategorii Junior I (do 11 let) 
se chropyňské družstvo ve složení 
Denisa Peričová, Amálie Kobli-
hová, Vanesa Klásková, Kateřina 
Žatecká, Veronika Opelíková, 
Veronika Vyskotová, Marie Me-
dunová a Lenka Kusáková umístilo 
na krásném druhém místě. Děvča-
ta měla opět velkou konkurenci 

v celkovém počtu 9 družstev. 
Závod byl napínavý a pro děvčata 
těžší zaprvé proto, že to byl vrchol 
závodní sezony, a za druhé proto, 
že po každé disciplině měla neu-
stále na očích, jak si mezi ostatními 
družstvy stojí. Nejvyšší známku 
ze všech družstev získala děvčata 
na akrobacii, dále druhou nejvyšší 
na trampolíně a naposledy je če-
kala pohybová skladba. Ta je pro 
toto mladé družstvo snad tou nej-
těžší disciplínou. Navíc na ni děv-
čata nastupovala jako na svou 
poslední disciplínu. Sice se zde ne-
vyvarovala některých chyb, ale sta-
tečně vybojovala cenný kov. 

V neděli 25. května se ve Vsetíně konal I. ročník gymnastického 
závodu Vsetínská kladinka. Za chropyňský oddíl jely zacvičit Veronika 
a Lucie Opelíkovy. Obě děvčata absolvovala klání na kladině (lavičce) 
a přeskoku. Mladší Lucie (2009) vybojovala ve své kategorii (2008 
a mladší) 18. místo, Veronika (2006) obsadila i přes jeden pád z kladiny 
stříbrný post na stupních vítězů.                                  D. Opelíková

V sobotu 17. května se čtyři 
gymnastky z oddílu sportovní 
gymnastiky TJ Chropyně zúčastnily 
12. ročníku Rosické štiky. První 
dvě kategorie závodily ve dvojboji 
(kladina, prostná), další čtyři ka-
tegorie se už musely vypořádat se 
všemi nářadími (kladina, prostná, 
přeskok a bradla).

Za nás závodila v nejmladší 
kategorii (2008 a mladší) Lucin-
ka Opelíková, která vybojovala 
krásné 20. místo. V kategorii 2007 
si Adrianka Kolářová vybojovala 

krásnou bronzovou příčku. V ka-
tegorii 2006 si po skvělém výkonu 
vystoupala na nejvyšší zlatou příč-
ku Veronika Opelíková. 

Výsledky těchto závodnic se sčí-
taly do závodu družstev, ve kterém 
holky získaly bronzové medaile.

V poslední kategorii (2001 a star-
ší) za nás závodila Markéta Horá-
ková, která zacvičila velmi pěkně 
a umístila se na 5. místě.

Všechny závodnice získaly krásné 
ceny a spokojené se vracely domů. 

R.H.
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o vítězi turnaje rozhodlo skóre vyhraných míčů. 
Výsledné pořadí tohoto klání: 1. místo obsadili 
zástupci z domácích řad Jirka Krejčíř + Patrik 
Beneš, 2. místo vybojovali taktéž domácí Karel 
Brožík + Martin Režňák a 3. příčku obsadila 
dvojice „Přespoláci“ z Ivanovic na Hané.

Věříme, že se všem zúčastněným turnaj líbil 
a přijedou změřit své síly na podzimním plá-
novaném jubilejním 10. ročníků. Poděkování 
patří všem pořadatelům a samozřejmě našim 
sponzorům, kterými byly město Chropyně 
a Masáže Pavla Bajgarová Chropyně. Děkujeme 

touto cestou i oddílovému sponzorovi firmě 
WCSNet, s. r. o., (OS CHROPNET).

BK Chropyně

Amatérského badmintonového turnaje se zúčastnilo 16 párů

Chropyňští badmintonisté mají našlápnuto k vítězství

1. Trenčín (SR) – 22. března 2014
MD: 1. místo (M. Schmied, P. Zavadil)
MS: 1. místo (M. Schmied)
Mix: 1. místo (P. Zavadil, B. Purdešová)

2. Brno (ČR) – 19. dubna 2014
MD: 4. místo (M. Schmied, P. Zavadil)
MS: 1. místo (M. Schmied)
Mix: 3. místo (P. Zavadil, M. Lengálová)

3. Vídeň (ČR) – 17. května 2014
MD: 2. místo (M. Schmied, P. Zavadil)
MS: 2. místo (M. Schmied)
Mix: 1. místo (P. Zavadil, B. Purdešová)

4. Bratislava (SR) – červen 2014
5. Ostrava (ČR) – říjen 2014
6. Kunovice (ČR) – listopad 2014

BK Chropyně SeLi

Ve vyletněnou sobotu 10. května 2014 
oddíl badmintonu uspořádal již 9. ročník 
amatérského turnaje ve čtyřhrách, kterého 
se zúčastnilo celkem 16 párů, z toho jediný čistě 
ženský, 6 smíšených a 9 mužských. Hráči se do-
stavili z různých koutů Moravy, zastoupení mělo 
Brno, Olomouc, Brušperk, Tovačov a další. 

Hrálo se osvědčeným turnajovým švýcarským sys-
témem, v tomto počtu párů se odehrálo 8 kol. 
Bylo sehráno hodně vyrovnaných a napína-
vých zápasů, kde hráči bojovali doslova o každý 
míček, což také ovlivnilo vítězné pořadí, neboť 

Chropynští badmintonisté se opět účastní 
evropské badmintonové soutěže, která se na-
chází právě ve své polovině. A jak se jim daří? 
Skvěle! Po třech absolvovaných turnajích jsou 
v průběžném pořadí na 1. místě ve dvouhře, 
čtyřhře i mixu! Hráči Martin Schmied a Petr 
Zavadil již několikrát dokázali a stále častěji 
dokazují, že na ně Chropyně může být právem 
hrdá. Jak jde vidět z výsledků na jednotlivých 
turnajích série (viz. tabulka níže), mají pánové 
našlápnuto na přední příčky celé tour.

Jak vlastně vypadá takový evropský turnaj a co na-
še badmintonisty ještě čeká? Na každý turnaj se sjíž-
dí okolo 50 hráčů, nejen z okolních zemí (Polsko, 
Německo, Rakousko, Slovenská republika), ale 
i mnohem vzdálenějších (Rusko, Japonsko, Vi-
etnam, USA). Díky velkému počtu soutěžících 
trvá turnaj okolo 12 hodin, a to obnáší dobrou 
fyzickou, ale i psychickou odolnost! Hráči však 
překonávají i řadu nepříjemností, jako jsou křeče 
nohou, velká únava a bohužel i nečekaná zranění. 

Přejme proto našim favoritům ve zbývajících 
turnajích hodně sil ke zdolání jejich silných 
zahraničních soupeřů!

P.S.: Sportu zdar a badmintonu obzvlášť! 
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Viktorie Hýbnerová Adam Pikner

Adam Matal Ella Gröplová

Samuel Bernard Hrabálek Marianna Štětinová

Ondřej Pitner Natálie Dobiášová

Šimon Masný Michael GajaPatrik Paňák Julie Gajová

Lilien Stoklasová Tomáš KopečnýKristýna Válková Lukáš Borna

nar. 30.01.2014 nar. 05.02.2014

nar. 12.02.2014 nar. 17.02.2014

Dagmar Zapletalová

nar. 07.01.2014 nar. 31.01.2014

nar. 05.02.2014 nar. 14.02.2014

nar. 01.03.2014 nar. 08.03.2014nar. 07.03.2014 nar. 08.03.2014

nar. 21.03.2014 nar. 01.04.2014nar. 13.03.2014 nar. 29.03.2014

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí.

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti 
při výchově svých potomků. 
Mezi občany Chropyně 
byly 17. května 2014 

přivítány tyto děti:

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci květnu:
- průměrná ranní teplota byla 13,0 °C,
- průměrná denní teplota byla 17,9 °C,
- nejteplejším dnem byl 23. květen s max. průměrnou teplotou 22,6 °C,
- nejchladnějším dnem byl 3. květen s min. průměrnou teplotou 7,7 °C,
- celkové množství srážek bylo 69,6 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Vítání nových občánků 
našeho města
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Neplačte, že jsem odešel, ten klid mi přejte,
jen v srdci tichou vzpomínku si na mě uchovejte. 

Dne 15. června 2014 vzpomeneme 1. smutné 
výročí úmrtí pana 

Stanislava Křepelky. 

S láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Pro nás dříve radostný den
stal se smutnou vzpomínkou jen…

Dne 16. června 2014 jsme vzpomenuli nedožité 
49. narozeniny našeho syna, bratra a strýce pana 

Václava Jurčíka. 

S láskou stále vzpomínají rodiče a sestra s rodinou.   

Poslední sbohem jsi nám nestačil dát, 
zaplakal každý, kdo měl tě rád. 

Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 20. června 2014 vzpomeneme nedožité 
68. narozeniny pana 

Františka Čejky 

Jen svíci hořící,
jen krásnou kytici na hrob položíme, 

tiše se zastavíme, tichounce pomodlíme,
na Tebe zavzpomínáme.

Dne 27. června 2004 uplyne 15 let od úmrtí pana 

Jiřího Hánoše. 

Žít je tak složité a umřít je tak prosté. 

Dne 7. července 2014 vzpomeneme 6. výročí 
úmrtí pana 

Josefa Šebely. 

S láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

Více už ti, tatínku, nemůžeme dát,
jen kytičku vzpomínek na všechno, co jsi míval rád. 

Dne 5. června by se dožil 94 let pan 

Vladimír Navrátil 

a dne 29. května 2014 jsme si připomněli 4. smutné 
výročí jeho úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají dcery 

Možná byl čas již odejít,
 snad to tak bylo v osudu psáno. 

Zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít. 
V půjčovně času však již měli vyprodáno.

Dne 6. června 2014 jsme vzpomenuli nedožité 
54. narozeniny pana 

Petra Karáska 

Společenská kronika 

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: 5. června (číslo vychází 20. června 2014).  
Uzávěrka příštího čísla: 7. srpna 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. 7/2014 - 7. srpna (vychází 22. srpna) 
č. 8/2014 - 18. září (vychází 3. října)

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

a zároveň 1. července 2014 čtvrté smutné výročí jeho úmrtí. S láskou stále 
vzpomínají manželka, dcera Lenka, syn František, vnučka Lenka, vnuk 
František a ostatní příbuzenstvo. 

Stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou. 

       

       

s rodinami, vnoučata a pravnoučata. Všem, kdo vzpomenou s námi, děkujeme.

a dne 18. června 2014 uplynul rok, co nás navždy opustil. Vzpomíná 
přítelkyně Marie a dcera Dominika. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně JASMÍNINY SLZY 
4.7. Letní kino, promítání filmu Jasmíniny slzy (USA 2013, 
 drama, komedie). Začátek 21:00. Vstupné 40 Kč.
 Kde: fotbalový stadion Chropyně

Chropyně ČERVENCOVÁ NOC 
11.7. Program pro děti od 17:00. Taneční zábava skupina 
 Tip Top – Q od 20:00. Vstup zdarma.
 Kde: areál zámeckého parku

Chropyně LADÍME! 
25.7. Letní kino, promítání filmu Ladíme! (USA 2012, 
 komedie, hudební, romantický). Začátek 21:00. 
 Vstupné 40 Kč.
 Kde: fotbalový stadion Chropyně

Chropyně MOJE LETNÍ PRÁZDNINY 
8.8. Letní kino, promítání filmu Moje letní prázdniny 
 (USA 2012, akční). Začátek 21:00. Vstupné 40 Kč.
 Kde: fotbalový stadion Chropyně

Chropyně NIC NÁS NEROZDĚLÍ 
15.8. Letní kino, promítání filmu Nic nás nerozdělí (USA 
 2012, akční). Začátek 21:00. Vstupné 40 Kč.
 Kde: fotbalový stadion Chropyně

Holešov VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL 
28.6. Po čtrnácti letech se do Holešova vrací exhibice 
 historických vozidel. Na konci června budou na ná-
 dvoří zámku a v jeho parcích vystaveny desítky ve-
 teránů, v nichž se vozili českoslovenští prezidenti, 
 nacističtí pohlaváři a česká šlechta v první polovině 
 20. století. Kolekci doplní historické sportovní au-
 tomobily, auta z Mercedes klubu a motocykly z Har-
 ley klubu. Akce vzniká ve spolupráci Městského 

 kulturního střediska Holešov, města Holešov, firmy 
 Samohýl Motor Holding a Klubu historických spor-
 tovních automobilů. Vstupné: dospělí 90 Kč, děti 
 do 6 let zdarma a od 6-15 let 30 Kč.
 Kde: Zámecká zahrada Holešov, 9:00-24:00

Kroměříž KROMĚŘÍŽ 21. STOLETÍ 
20.5.-30.6. Od 20. května do 30. června mohou zájemci ve foyer 
 radnice MěÚ Kroměříž zhlédnout výstavu Kroměříž 
 21. století - architektonické plány a vize města pohle-
 dem budoucích architektů… Jedná se o prezentaci 
 architektonických návrhů studentů Fakulty archi-
 tektury VUT v Brně. Jedinečná příležitost zamyslet 
 se nad možnostmi nových prvků a odvážných řešení, 
 z nichž některé jsou jen inspirací a mnohé nabízejí ta-
 ké realistická řešení ANEB JAK NAJÍT CESTU K MO-
 DERNÍ TVÁŘI HISTORICKÉHO MĚSTA.  
 Kde: Městský úřad Kroměříž

Kroměříž VÝSTAVA - MOZART VE VÍDNI 
13.6.-31.8. Rakouské kulturní fórum připravilo spolu s vídeňským 
 městským a zemským archivem výstavu MOZART 
 VE VÍDNI, která se již  objevila v mnoha českých 
 městech. Výstava informuje o soukromém i veřejném 
 životě geniálního hudebníka v císařském hlavním 
 městě Vídni, o jeho přátelích, seznamuje s jeho kolegy 
 či mecenáši, s jeho četnými místy pobytu a působení. 
 V Kroměříži bude výstava poprvé představena na slav-
 nostním zahájení letošního ročníku festivalu VIVAT 
 AMADEUS - ve čtvrtek 12. června po skončení kon-
 certu Kalabis tria  v předsálí Sněmovního sálu Arci-
 biskupského zámku. O den později pak bude umís-
 těna v hotelu U Zlatého kohouta, kde proběhne 
 vernisáž a výstava tu bude k dispozici po celé léto. 
 Na obou vernisážích se představí i kuchařské umění 
 cukrárny AMADEUS - na první vernisáži nabídne 
 speciální Mozartovský dort, o den později pak pokřtí 
 nový zákusek s názvem  AMADEUS. Obě vernisáže 
 budou doplněny i koncertem (Miroslav Sekera 
 + Kalabis trio), druhá vernisáž navíc i letní projekcí 
 filmu AMADEUS (od 21:15 Scéna). 
 Kde: Hotel U Zlatého kohouta Kroměříž, 19:00

Přerov Za císaře pána a jeho rodinu - Přerov na prahu 
7.5.-26.10  1. světové války.  
 Na rok 2014 připadá 100. výročí zahájení první 
 světové války. Ta s sebou přinesla nejen ztráty na ži-
 votech vojáků a strádání civilního obyvatelstva, 
 ale především změnila celou evropskou společnost 
 a hranice mnohých států. Muzeum Komenského 
 v Přerově připomene toto výročí výstavním projek-
 tem, ve kterém svým návštěvníkům představí město 
 Přerov před Velkou válkou a na jejím počátku. Kromě 
 dopadů války na každodennost Přerovanů a na místní 
 školství bude pozornost zaměřena na výtvarné umění 
 a řemesla v letech 1900–1914. Návštěvníci poznají 
 hned tři umělecké směry (historismus, secese, kubis-
 mus), které se v rychlém sledu vystřídaly, či spíše set-
 kaly, na prahu světové války. Vystavena budou napří-
 klad unikátní umělecká díla reprezentující jednotlivá 
 období od nejvýznamnějších českých umělců (Alfons 
 Mucha, Emil Filla aj.). 
 Kde: Zámek Přerov

Č
er

ve
nc

ov
á 

no
c

Ja
sm

ín
in

y 
sl

zy


