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Skořápkovník
Aprílovým žertíkem přivítali Velikonoce obětaví pracovníci Správy
majetku města Chropyně. Do barevných kraslic připravených turistkami
a zručnými babičkami oblékli lípu u kostela a přestrojili ji tak na unikátní
„Skořápkovník“. Ke skořápkám z loňského roku pověsili 252 kusů nových.
Děkujeme

Jednání zastupitelstva

Setkání s občany města

Příští zasedání Zastupitelstva města Chropyně se uskuteční
ve středu 22. dubna od 17:00 v místnosti č. 10 Městského kulturního
střediska v Chropyni.

Vážení spoluobčané,
město Chropyně ve spolupráci s místní organizací Svazu tělesně
postižených v Chropyni

Na programu bude Rozpočtové opatření č. 3 města Chropyně
v roce 2015.

Vás srdečně zvou

na XVII. setkání s občany města,

Výtvarná soutěž Noci kostelů

které se uskuteční
ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 16,00 hod.
v Městském kulturním středisku v Chropyni.

Vážení a milí,
také letos se připojíme k celostátní Noci kostelů. V pátek
29. května, v předvečer Hanáckých slavností 2015, se všichni
společně můžeme sejít na netradičním večeru v místním kostele
sv. Jiljí. V tento večer se kostely a modlitebny v celé republice
otevírají všem návštěvníkům.
Připraveným programem chceme dopřát příjemně strávené chvíle
i těm, kdo do podobných prostor běžně nechodí. Větší možnosti
zastavit se, ztišit se a zaposlouchat se snad přispěje i „hlídací“ dětská
služba, která bude k dispozici během hlavní části večera v sakristii.
Podrobný program bude zveřejněn v příštím čísle Zpravodaje.
S čím však nechceme otálet a co chceme do celého světa (tedy
nejen do Chropyně) vyhlásit už teď? Po výtečné zkušenosti loňského
roku chceme vyhlásit i letos výtvarnou soutěž.
Slyšte tedy, malí i velcí, bez rozdílu věku, bez rozdílu bydliště,
téma letošní soutěže zní: „Kříže kolem nás“.
Výtvarná metoda je zcela neomezená. Je jen na vás, zda zvolíte
tužku, pastelku, temperové barvy… Zda zvolíte netradiční fotografii,
keramiku, modelovací hmotu, drátkování, paličkování, vyšívání…
vše je povoleno.
Svá díla však prosím nezapomeňte označit svým jménem, příjmením a také věkem. Přece jen pro výběr těch, kdo si zaslouží
drobnou odměnu, je to údaj docela potřebný.
Své výtvory prosím odevzdávejte do čtvrtku 28. května na faře,
v kostele, eventuálně na městském úřadě u paní Jedličkové.
Těšíme se na vás a na společně prožité chvíle!

Program:
Beseda s vedením města nad problémy občanů
Kulturní program – cimbálová muzika Dubina
Občerstvení zajištěno!!!

Všichni jste srdečně zváni!!!

•nepřehlédněte •nepřehlédněte •

Římskokatolická farnost Chropyně

2

4/2015

Zpravodaj města Chropyně

Zkušební provoz svozu
bioodpadu v Chropyni
Správa majetku města Chropyně
je před nastartováním zpracování
bioodpadů v městské kompostárně.
V nejbližší době budou mít občané
možnost umístit příslušný odpad
ze svých domácností a zahrádek
do speciálních kontejnerů a na dočasně stanovených sběrných místech,
rozmístěných na území města. Sběrná
místa budou označena etiketou dle
vyobrazení v příloze tohoto článku,
z níž velmi přehledně vyplývá, jaké
typy odpadů je možné na těchto
sběrných místech ukládat. Důrazně
upozorňujeme občany, že je zakázáno ukládat sem jiné než povolené
typy odpadů.
V první fázi plánujeme rozmístění tří kontejnerů v následujících
lokalitách:
- zahrádkářská kolonie u Zámeckého rybníku,
- zahrádkářská kolonie „Za mlýnem“,
- Podlesí.
Dále budou vytýčena a řádně
označena sběrná místa pro bioodpad
v lokalitách Plešovec (u hřbitova),

v Chropyni u hřbitova pro spádovou
oblast „staré Chropyně“, na křižovatce ulic Hrázky a Emila Filly a na Pazderně. Nadále také občané mohou
bezplatně odevzdávat bioodpad
ve sběrném dvoře.
Svoz bioodpadu bude v tomto
zkušebním období zajišťován prostřednictvím SMM každé pondělí
a čtvrtek v dopoledních hodinách.
Zkušební provoz svozu bioodpadu ve městě Chropyni byl zahájen
10. dubna 2015, s plánovaným ukončením k 31. květnu 2015. V tomto
období bude SMM vyhodnocovat
množství bioodpadu na jednotlivých
sběrných místech a na základě zjištěných skutečností a dalších podnětů
bude vypracován harmonogram svozu bioodpadu pro standardní provoz.
Výstupy ze zkušebního provozu budou také podkladem pro revizi počtu
nezbytných kontejnerů určených pro
svoz bioodpadu a případné zvážení
investičního záměru pro optimalizaci
jejich celkového počtu pro potřeby
města Chropyně.
SMM Chropyně

Hanácké slavnosti
a stánkový prodej

Změna dopravního značení
na Pazderně

Město Chropyně oznamuje zájemcům o pronájem míst k prodeji
veškerého stánkařského zboží na Hanáckých slavnostech v termínu
29.-31. května 2015 (týká se i jednotlivých dnů), že uzávěrka přihlášek
zájemců o pronájem prodejních míst je stanovena na 15. května 2015.
Se zájemci bude uzavřena smlouva o pronájmu. Po uzávěrce již nebude
dalším zájemcům prodej na této akci umožněn.
Kontakty pro zájemce:
prodej občerstvení – pan Dalibor Kondler, tel: 602 618 002,
e-mail: kondler@smmchropyne.cz
prodej ostatního zboží – paní Renata Jurčíková, tel: 573 500 734,
e-mail: jurcikova@muchropyne.cz

V minulém roce došlo k vybudování nové komunikace v ulici
Pazderna a ke stanovení dopravního značení, které vedlo ke zjednosměrnění této komunikace.
Kroměřížský dopravní inspektorát,
který následně dopravní značení
posoudil, konstatoval, že při
vjezdu do této lokality je ve směru
od Záříčí malý prostor vjezdu na
tuto komunikaci, a tudíž vozidla,
která by do této ulice chtěla vjet,
si musí hodně nadjet a zasáhnou tak
do protisměru.
V návaznosti na toto stanovisko bylo rozhodnuto o otočení
jednosměrné ulice, tedy vjezd
bude od zastávky Na Kovárně
a výjezd na komunikaci vedoucí
k loukám. Změna by měla být
provedena v následujících dnech,
je i pravděpodobné, že se tak stane
před vydáním tohoto Zpravodaje.
Opětovně si však dovolujeme

upozornit, že ačkoli je Pazderna
velmi klidnou lokalitou, zejména
z pohledu motorové dopravy,
je tato komunikace určena především pro provoz motorových
vozidel s pohybem chodců trvale
bydlících v této lokalitě a jejich
návštěvníků. Lze však očekávat,
a to díky novému rovnému povrchu a s příchodem teplejších
měsíců, že se zde budou vyskytovat
děti a mládež na kolech, koloběžkách a in-line bruslích.
Žádáme všechny uživatele této
komunikace, aby měli na paměti
především bezpečnost provozu
a respektovali dopravní značení,
mimo jiné jednosměrnost komunikace.
Věříme, že vzájemná ohleduplnost všech účastníků provozu sníží
možnost kolizí na minimum a zcela
ho vyloučí.
JiRo

Archiv Zpravodaje najdete na

www.muchropyne.cz
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O práci úředníků Městského úřadu
v Chropyni - odbor vnitřních věcí - 1. část
Vážení občané, dovolte mi, představit vám
odbor vnitřních věcí, jeho jednotlivé zaměstnance a jejich práci.
Odbor je složen z:
vedoucí Bc. Dana Jedličková,
pracovnice sekretariátu Anna Sanislová,
správce sítě Bc. et Bc. Tomáš Buksa,
pracovnice podatelny Olga Štěpánkovás
a pracovnice matriky a evidence obyvatel Dagmar Zapletalová.

Zpravodaje do všech domácností města zajišťují
členové místního skautského svazu Junáka.

Pod odbor vnitřních věcí je jako organizační
složka zařazena Městská knihovna Chropyně.

Vedoucí odboru vnitřních věcí však není
jen částí redakce Zpravodaje, ale zajišťuje
také publikaci a propagaci města Chropyně.
Podílí se na přípravě a organizaci kulturních
akcí pořádaných městem Chropyně. Určitě
víte, že nás letos v Chropyni čeká další ročník
tradičních Hanáckých slavností. Tradicí se staly
také Chropyňské hody na samém konci letních
prázdnin, Chropyňské hrátky, Pálení čarodějnic
a řada dalších akcí.

Rozsah práce vykonávané odborem vnitřních
věcí je dosti obsáhlý, proto jsem si dovolila
svůj článek rozdělit na více částí. Cílem těchto
článků je vás s naší prací seznámit, ujasnit vám,
na koho se můžete s tou či onou záležitostí
obracet, a ne vás unavit sáhodlouhým textem.
Tento článek je věnován vedoucí odboru
vnitřních věcí. Personální obsazení odboru
seznalo v posledních měsících dvě změny. Tou
první změnou byla právě změna vedoucího. Ten
dosavadní, pan Ing. Rosecký, se stal po podzimních komunálních volbách novým místostarostou našeho města. Na dobu, kdy bude tuto
funkci vykonávat, jsem po řádném výběrovém
řízení byla na post vedoucí odboru vnitřních
věcí jmenována radou města já – pisatelka
tohoto článku.

Vedoucí odboru vnitřních věcí zabezpečuje
vedení kroniky města ve spolupráci s městskými kronikáři. Je to práce téměř neviditelná,
ale zato velice potřebná. Ostatně takové
„neviditelné“ práce je kolem nás spousta, ale
jelikož není vidět, začneme ji vnímat teprve
ve chvíli, kdy se dělat přestane. A to je veliká
škoda. Řadu věcí kolem sebe vnímáme jako
samozřejmost, ale ony se dějí jen díky ochotě
a dobrovolné vůli lidí kolem nás. Tak je to i s postem kronikáře města. Jsem moc ráda, že se této
funkce naprosto bravurně ujala paní Helena
Sadyková, skvěle jí sekunduje Mgr. Květoslav
Machalík. Bez jejich trpělivé a mravenčí práce
si zpracování těch nejdůležitějších událostí každého kalendářního roku neumím představit.
Patří jim za to velký dík.

Post vedoucího odboru je patrně vámi
občany nejčastěji spojován se Zpravodajem
města Chropyně. Na mém stole se scházejí
všechny články a příspěvky, u mne si můžete
objednat zveřejnění blahopřání či vzpomínky
ve společenské kronice, která se objevuje
s železnou pravidelností v každém čísle. Z vašeho
zájmu je vidět, že tato rubrika je velice oblíbená.
Připomínám, že jedno oznámení ve společenské
kronice je zpoplatněno částkou 50 Kč. Zveřejnit lze také soukromou řádkovou inzerci typu
Hledám, Prodám, Koupím… I zde je poplatek
ve výši 50 Kč za jedno zveřejnění. Také komerční
inzerce je zpoplatněna. Její ceník i veškeré další
informace k příjmu příspěvku do Zpravodaje
najdou zájemci na webových stránkách města
v sekci Zpravodaj – příjem příspěvků a inzerce.

Vedoucí odboru vnitřních věcí zajišťuje
organizačně i technicky voleby, případně
i referenda, na území našeho města a také
na území obcí našeho správního obvodu, tedy
v Kyselovicích, v Záříčí a v Žalkovicích. Zmocněnci jednotlivých kandidujících politických
stran a hnutí zde registrují kandidátní listiny
pro komunální volby, pro všechny typy voleb
podávají návrh na své zástupce do jednotlivých
okrskových volebních komisí, zabezpečuje
se vybavení volebních místností, bezproblémové
předání dílčích výsledků ke zpracování… Zajištění hladkého průběhu voleb je společným
dílem nejen zaměstnanců odboru vnitřních
věcí, ale také například Správy majetku města
Chropyně. Celá příprava je složena z řady kroků.
Po osobních zkušenostech vyzdvihnu jen dva,
které se výrazně dotýkají i vás, vážení občané.
Jsou to voličské seznamy a roznos hlasovacích
lístků. Řada z vás bydlí na jiné adrese, než
je adresa vašeho trvalého pobytu, tedy adresa uvedená ve vašem občanském průkazu.
Do jednotlivých volebních obvodů jsme ale
roztříděni právě podle adresy svého trvalého
pobytu, tuto skutečnost je třeba mít na zřeteli
a včas se před volbami začít poptávat po možnostech, jak tento nesoulad napravit. Tento rozdíl v adrese působí také problémy při doručování
volebních hlasovacích lístků. Tyto jsou roznášeny
do místa našeho trvalého pobytu. Řadu nejasností při jejich roznosu působí také špatně nebo
i vůbec neoznačené poštovní schránky. Pokud,
i přes veškerou naši snahu, vám nejsou doručeny

Své příspěvky do Zpravodaje můžete doručit
osobně, poštou, případně i elektronicky. Je však
nutné, aby grafické přílohy byly dodány v dostatečné technické kvalitě. Fotografie vložená
do textu ve formátu Word je pro tisk nezpracovatelná. Důležité také je, abyste své příspěvky zasílali
včas, v souladu s termínem uzávěrky, jedině tak
můžete mít jistotu, že článek vyjde ve vámi požadovaném čísle. Termín uzávěrky následujících
dvou čísel je vždy zveřejněn v aktuálním vydání
Zpravodaje. Jsem mile překvapena, kolik stálých
dopisovatelů Zpravodaj má. Vítáni jsou i všichni
noví zájemci, stejně tak je vítán každý námět,
nápad či připomínka, čekám na ně na emailové
adrese zpravodaj@muchropyne.cz. Distribuci
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hlasovací lístky nejpozději tři dny před konáním
voleb, můžete si o ně požádat na městském
úřadě, případně přímo ve volební místnosti.
Vedoucí odboru vnitřních věcí je dále oprávněna k ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a k ověřování pravosti podpisu – jinými slovy k vidimaci a legalizaci. Tuto mohou
na našem úřadě dále provádět pracovnice matriky
a evidence obyvatel paní Zapletalová a pracovnice
sociálního odboru Mgr. Zlámalová. Ověření jednoho podpisu, stejně jako ověření pravosti jedné
stránky, je zpoplatněno částkou 30 Kč.
Vedoucí je oprávněna také k vydávání
ověřených výstupů ze systému Českého Podacího a Ověřovacího Informačního Národního
Terminálu, zkráceně Czech POINT. Druhé
kontaktní pracoviště zabezpečuje paní Zapletalová při úseku matriky a evidence obyvatel.
Prostřednictvím kontaktního pracoviště můžete
podat žádost například o výpis z rejstříku trestů,
výpis z katastru nemovitostí, výpis z bodového
hodnocení řidiče, o výpis z veřejného rejstříku
(tj. z obchodního rejstříku, spolkového rejstříku,
nadačního rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku
společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností), výpis z insolvenčního rejstříku, výpis z rejstříku trestů právnických
osob, seznamu kvalifikovaných dodavatelů
a můžete kontaktovat živnostenský rejstřík. Jednotlivé výpisy jsou zpoplatněny většinou podle
rozsahu – délky výstupu. Nejčastěji je poplatek
stanoven ve výši 100 Kč za první stranu a 50 Kč
za každou další stranu výpisu.
Czech POINT dále zprostředkovává kontakt
s ISDS – s Informačním Systémem Datových
Schránek. Je možné zde podat žádost o zřízení
datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, žádost o přidání
pověřené osoby k přístupu do datové schránky,
žádost o zneplatnění přístupových údajů pověřené
osoby, žádost o znepřístupnění datové schránky,
která byla zřízena na žádost, žádost o opětovné
zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena
na žádost… Czech POINT také provede na Vaši
žádost tzv. autorizovanou konverzi dokumentů
z elektronické do listinné podoby dokumentu
anebo autorizovanou konverzi z listinné do elektronické podoby dokumentu s doložkou, která
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O práci úředníků Městského úřadu v Chropyni
- odbor vnitřních věcí - 1. část
potvrzuje, že se originál shoduje s touto konverzí.
Autorizovanou konverzi si tudíž můžeme zjednodušeně představit jako obdobu ověření pravosti
listiny, jen je zde jeden dokument v papírové
podobě, druhý v podobě elektronické.

za aktuálnost těchto agend, provádí legislativní
činnosti a zpracování návrhů právních předpisů
města (obecně závazné vyhlášky obce, nařízení
obce) a řadu dalších činností, které však patrně
nejsou viditelné okem běžného občana.

Czech POINT umožňuje také přístup
k Základním registrům. Ty jsou celkem čtyři.
Registr obyvatel obsahuje údaje o nás, fyzických
osobách, včetně cizinců s povolením pobytu.
Registr osob obsahuje údaje o právnických
osobách, podnikajících fyzických osobách,
orgánech veřejné moci i nekomerčních subjektech, jako jsou například církve či spolky.
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
už svým názvem vypovídá o svém obsahu, stejně
tak čtvrtý registr vypovídá o svém obsahu už jen
samotným názvem - Registr práv a povinností
shromažďuje oprávnění k přístupu k jednotlivým
údajům, informace o provedených změnách
v těchto údajích apod. Prostřednictvím kontaktního pracoviště Czech POINTu si můžete
podat žádost o výpis údajů z registru obyvatel,
výpis údajů z registru osob, výpis o využití údajů
z registru obyvatel, žádost o změnu údajů v registru obyvatel, žádost o změnu údajů v registru osob,
žádost o poskytnutí údajů třetí osobě a další.

Práce na radnici je velice zajímavá a pestrá.
Zpestřují ji bohužel neustálé změny legislativy.
Naplnit literu zákona je často komplikované.
Sami, vážení občané, tyto změny často vnímáte
negativně. Věřte, že i nám nejsou vždy zcela
srozumitelné, ale zákonná pravidla se dodržovat
musí. Pevně doufám, že jste vždy z naší strany
vnímali snahu pomoci vám s komplikovanými
formuláři či úředními kroky, které nevykováváte,
na rozdíl od nás, příliš často.
Zpestřením mé práce jste určitě i Vy.
Má práce je o neustálém kontaktu s Vámi. Tak
jako jsem mile překvapena neustálým a snad nikdy
nekončícím kolotočem kolem přípravy Zpravodaje a zpracování všech vašich příspěvků, tak mne

těší, že se v našem městě stále najdou lidé, kteří
nemyslí jen na sebe a svou práci pro druhé dělají
dobrovolně, ve svém volném čase a zadarmo.
Vyjmenovat je všechny nedokážu, musela bych
například vypsat jména všech trenérů a vedoucích
sportovních oddílů, kteří jsou podle mne placeni
jen úsměvem svých svěřenců a nefalšovaným
a oprávněným pocitem pýchy a hrdosti na jejich
dosažené výsledky. Dovolte mi však jedno jméno
přece jen uvést. Dlouhodobě vnímám obětavou
práci paní Jaroslavy Pospíšilové pro město i jeho
obyvatele na poli turistiky, zahrádkářského svazu,
svazu žen, je duší pravidelných výstav zručných
obyvatelek města ve víceúčelovém sále i osobou,
která stojí za naším chropyňským „Skořápkovníkem“. Kdyby někdo vyhlásil anketu o osobnost
města, pak já svou vítězku už vybránu mám.
A co vy? Máme tady ve městě osobnosti? Lidi,
kterých si vážíte? Nebo je opravdu všechno kolem
nás jen černé a zamračené? Napište. Budu na vaše
Dana Jedličková
podněty čekat.

reklama

Vedoucí odboru vnitřních věcí má v náplni
své práce také kompletní agendu spojenou
s přidělováním veřejné finanční podpory
na činnost sportovních organizací registrovaných na území města. O tuto podporu může
podle platné vnitřní směrnice vydané radou
města požádat subjekt, jehož členskou základnu
tvoří nejméně 70% členů s trvalým pobytem
na území města nebo jehož sídlo je ve městě.
Další podmínkou je alespoň 25% podíl dětí
a mládeže do 19 let na členské základně takového subjektu, zároveň musí být dětské a mládežnické oddíly zapojeny do soutěží a pravidelných
cvičení. Nutnou podmínkou je i členský nebo
oddílový příspěvek stanovený alespoň pro dospělé členy tohoto subjektu, aktivně sportující
členové musí být alespoň ze 70% kmenovými
členy klubu nikoli hostujícími a poslední podmínkou je slovo Chropyně jako součást názvu
subjektu. O přidělení podpory pak rozhoduje
rada města, eventuelně u částek vyšších jak
50 000 Kč zastupitelstvo města.
Vedoucí odboru vnitřních věcí má ve své
náplni i řadu dalších záležitostí. Vede kompletní
agendu všech smluv uzavřených městem, agendu udělování výjimek při pořádání veřejných
hudebních produkcí, poskytuje informace
o občanech města z evidence přestupků
orgánům, oprávněným tyto informace vyžadovat. Zajišťuje a organizuje školení o požární
ochraně, bezpečnosti a organizace zdraví při
práci a školení řidičů referentských vozidel pro
zaměstnance města zařazené do městského
úřadu, organizačních složek zřízených městem a uvolněné členy zastupitelstva města,
vede agendu na úseku bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany a zodpovídá
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srdečně Vás zveme na
Stavění máje
a Pálení čarodějnic
čtvrtek 30. dubna 2015
areál zámeckého parku
17:00

Stavění máje

17:15

Průvod na sokolský stadion
za doprovodu hudby

17:30 – 19:00

Hudební vystoupení
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž

Lyžařský kurz se vydařil
Ve dnech od 8. do 14. února 2015 se 23 žáků zúčastnilo lyžařského kurzu v Čenkovicích. Jako každý rok to byla směska nadšených snowboardistů a lyžařů, rozdělených
do skupin podle dovedností k paní učitelce
Čechové, Molčíkové a Černé a k panu učiteli
Zawadskému. Hned první den po příjezdu
jsme se dostali na svah a začali si připomínat,
co umíme. Našlo se mezi námi i pár nováčků,
kteří se většinou v dalších dnech přidávali
ke zkušenějším skupinkám. Během týdne jsme
vystřídali tři sjezdovky, nám se ale nejvíc líbila
Červená voda. Zažili jsme si pár slušných pádů,
kterým jsme se ale spíš zasmáli. Ve středu jsme
si zašli s učiteli do obchodu, u kterého začala

17:30 – 20:00 Soutěže pro děti
18:00 – 20:00 Rukodělné dílničky
18:15

Zapálení vatry

19:00 – 19:20

Vyhlášení výsledků
o nejošklivější čarodějnici

19:20 – 20:20 Reprodukovaná hudba
20:20

Světelná a ohnivá show

Fair Credit FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
-

4/2015

Rychlost v pohodlí Vašeho domova
Férovost
Individuální zákaznický přístup
Transparenstnost
Profesionální jednání
On-line přehled nad svým účtem

800 888 120
www.faircredit.cz

Důležité upozornění pro
dopisovatele a inzerenty.
Příspěvky do Zpravodaje
města Chropyně zasílejte
na e-mail:

zpravodaj@muchropyne.cz
6

koulovačka s další školou. V hotelu se o nás
starali suprově. Hned vedle jídelny, ve které
nás každé ráno čekaly švédské stoly, dobré
obědy a večeře, stála hospoda, ve které jsme
se mohli ještě doplnit pizzou a podobně.
Mohli jsme hrávat fotbálek, jezdit na motorkách a chodit do vířivky. Některé večery pro
nás měli učitelé přednášky týkající se lyžování
a péče o lyže. Také bývalo zhodnocení dne.
Ve středu a v pátek jsme měli diskotéku,
na které se k nám přidalo pár žáků z jiných
škol. Myslím, že týden na lyžáku jsme si všichni
hodně užili a většina z nás chce příští rok jet
znovu.
Lucie Jablonská, 8.B
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Středisko výchovné péče
radilo školákům
Základní škola Chropyně úzce spolupracuje se Střediskem výchovné péče Kroměříž, které nabízí psychoterapeutickou pomoc dětem
i rodičům
-

s problémy ve vzájemných vztazích,
v případech poruch chování,
při výskytu šikanování mezi dětmi,
při výskytu asociálních projevů u dětí a mládeže,
při experimentování s alkoholem a drogami,
u vznikající závislosti na hracích automatech,

- v případě rozvodové či porozvodové situace v rodině,
- při výskytu psychických obtíží a osobnostních problémů u dětí.
V březnu se uskutečnily besedy se zaměřením na prevenci sociálně
patologických jevů ve školním kolektivu. Základní informativní program
o šikaně pro žáky 1. až 5. ročníku byl zaměřen na charakteristiku šikany
a vymezení základních pojmů (druhy šikany, agresor, oběť, prostředí,
jak se bránit šikaně).
Program pro žáky 4. a 5. ročníku nazvaný Bezpečné užívání internetu
byl zaměřen na seznámení s pravidly bezpečného užívání internetu.
Žákům přinesly tyto programy mnoho nových poznatků, které mohou
v životě zúročit. Ve spolupráci se Střediskem výchovné péče budeme
i nadále pokračovat.
Mgr. Milan Bajgar
reklama
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Knihovna doporučuje
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Klub českých turistů

Vlastimil Vondruška: Ještě že nejsem kat
Dobrodružný detektivní příběh, který
se odehrává v renesanční Praze. Román vznikl
na podkladě autorovy stejnojmenné divadelní hry.
Nabízí plno zvratů, napětí, ale i zábavných situací
a nečekané rozuzlení. Hlavními hrdiny nejsou detektivové, známí z jiných Vondruškových románů,
ale zdánlivě nesourodá trojice hrdinů: staroměstský
rychtář, katovka a zběhlý student teologie.
Ivana B. Englmaierová: Srdcový erb
Malé lázeňské městečko Kalwar je mnohem
méně ospalé, než se na první pohled může zdát.
V úzkých uličkách starobylé čtvrti a ve starém klášteře, kam chodí dvanáctiletá Anima na výtvarné
kurzy, se začnou dít podivuhodné věci. V magicko
realistické detektivce ze současnosti se děti vydají
po stopách prasklin a přerušeného elektrického
proudu, tajemným podzemím i starodávnou
kronikou zpátky do minulosti. Všechny stopy
vedou na jediné místo – do starého kláštera. Dospělí nic z toho nevidí,
a tak je na Animě a jejích dvou kamarádech, aby zjistili, co se vlastně
kolem nich děje. Svou roli v nečekaném dobrodružství sehraje Výzkumný
ústav papíru, ploutvové plavání i léčivé prameny, ředitel Lampička,
učitelka Gealová, tajemný dr. Janota a samozřejmě Anima a její přátelé.
Určeno pro čtenáře od 9 let.

25. 4.

Morkovské véšlap
Pěší: 7, 10, 18, 25, 35, 50 km
Cyklo: 25, 35 km
Start: od 6:00, Morkovice, sokolovna
Cíl: tamtéž, do 19:00
Informace: Jarmila Staňová, telefon: 737 644 082

25. 4.

Vodní nádrže Zlínského kraje
Horní Bečva
Kontrola: penzion Pod Přehradou, 10:00-15:00
Informace: Jan Kubáček, telefon 773 676 739
Karolinka
Kontrola: u hráze, budova hrázného, 10:00-15:00
Informace: Miroslava Tydlačková, telefon 606 030 551

26. 4.

Vodní nádrže Zlínského kraje
Fryšták
Kontrola: u hráze, 10:00-15:00
Informace: Jiří Tomáš, telefon 737 005 174
Slušovice, Nové Dvory
Kontrola: u hráze, 10:00-15:00
Informace: Miloslav Vítek, telefon 736 754 033

Jiří Havel: Překlepy a nedoklepy
Hrátky se slovy a slovíčky, aforismy, kvízy, hádanky, doplňovačky i všemožně zapeklité otázky,
doprovázené humornými i poetickými verši – pro
zábavu, přemýšlení i pro tvořivou práci. Knížka
je pestrá a veselá, úkoly jsou snazší i náročnější,
ale čtenář nemusí mít obavy, na konci knihy (bude-li
chtít) najde rozluštění. Ověří si svůj důvtip i logické
uvažování. Nikdo přece není tak chytrý, aby nemohl
být ještě chytřejší! Určeno pro čtenáře od 8 let.
Václav Větvička: Cestou necestou českou
krajinou
Cestovat se dá prstem po mapě, v myšlenkách, ale i letadlem, vlakem či autem. Cestovat
se dá odněkud někam, tam a zase zpátky,
dá se bloudit v kruzích. Možná máte zkušenost,
že nejlepší je cestovat pěšky, třeba i cestou
necestou – tak jako Václav Větvička, autor
pořadů Dobré jitro na stanici Dvojka Českého
rozhlasu. Prochází českou krajinou, proplétá
se podél řek od pramene až po ústí, prochází alejemi, zastavuje
se a rozjímá u božích muk. Jak v předmluvě říká Karel Tejkal: jde
a neremcá. Někdy hledá kytky, někdy minulost, někdy budoucnost těch míst. Nechte se vést trpělivým průvodcem Václavem
Větvičkou, který vás po mnoha zastaveních a odbočkách dovede
i do svého domovského působiště Štiřína. Vydejte se na cestu očima
po stránkách této knížky.

2. 5.

Přátelství bez hranic – Setkání Čechů a Slováků
Beskydy, Masarykova chata, 11:00-14:00
Přesun libovolný
Informace: Jiří Tomáš, telefon 737 005 174

8. 5.

Světový den chůze – KČT Chropyně
Start: 14:00, náměstí Svobody, u spořitelny
Informace: Jaroslava Pospíšilová, telefon: 737 937 978

16. 5.

Za přerovským zubrem
Pěší: 13, 22, 30, 50 km
Cyklo: 8, 30, 50, 80 km
Start: Přerov, sokolovna, 7:00-10:00
Cíl: tamtéž, do 18:00
Informace: Vítězslav Vaculík, telefon: 776 806 161
Šťastnou cestu přeje Jaroslava Pospíšilová

Leila Meacham: Poselství růží
Oblíbená americká autorka stvořila nesmírně
poutavý román, připomínající slavný Jih proti Severu Margaret Mitchellové. Její romantická rodová
sága se odehrává v Texasu v letech 1914-1985
a čte se jedním dechem. S vypravěčským mistrovstvím román líčí životní příběh Mary Toliverové,
majitelky bavlníkových plantáží, a přibližuje životní
osudy tří generací.
Helena Maťhová

8

4/2015

Zpravodaj města Chropyně

Český den proti rakovině
– 19. ročník

SRPŠ podporuje školu
Zřejmě pro nikoho není novinkou, že Sdružení rodičů a přátel
při Základní škole Chropyně
pracuje již třetím rokem a stejně
tak dlouho se snaží podporovat
chropyňskou školu a především
děti, které tuto školu navštěvují.
V letošním roce byla zástupci
rodičů schválena finanční podpora
pro školu ve výši 105.000 Kč. Tato
částka bude použita například
na úhradu autobusů pro žáky
9. ročníku na zájezd do Osvětimi,
pro žáky I. stupně na plavání,
na divadelní představení do zlínského divadla a bruslení na zimním stadioně v Kroměříži pro oba stupně.
Další akce financovaná z této
položky se týká vzdělávacího
kurzu “Nauč se první pomoc”.
V loňském roce uspořádalo SRPŠ
pro žáky 1. stupně Dětský branný
den, v rámci kterého měly děti
možnost okrajově se setkat s první
pomocí. Vzhledem k tomu, že děti tato oblast zaujala, a protože
si myslíme, že znát základy první
pomoci je velmi důležité, zajis-

Liga proti rakovině Praha pořádá ve středu 13. května 2015 tradiční
veřejnou sbírku květinkový den na téma „Možnosti prevence nádorů
reprodukčních orgánů“.
Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně bude jako v minulých
letech prodávat žlutý kvítek měsíčku lékařského v minimální hodnotě
20 Kč za kvítek. V tento den si můžete koupit kvítek od našich sběračů
v ulicích města Chropyně.
Děkujeme všem za podporu.
Marcela Hrdličková

reklama
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tili jsme pro ně tento kurz, který
proběhne v dubnu v rámci výuky.
Z celkové finanční podpory
byla stanovena částka 40.000 Kč
na nákup učebních pomůcek,
encyklopedií a sportovního vybavení, které škola potřebuje
a díky peněžnímu příspěvku SRPŠ
je může pořídit.
Těší mě, že přestože sdružení
pracuje jen pár let, jeho činnost
má význam. Věřím, že i vy, rodiče
a přátelé školy, to také tak vnímáte a že naše sdužení a vlastně
i chropyňskou školu budete podporovat i nadále. Jakým způsobem? Třeba tím, že se zúčastníte
některých akcí, které SRPŠ pořádá.
Může to být například v září výšlap na rozhlednu Velký Javorník,
v říjnu procházka mezi vinohrady
v Mutěnicích a v prosinci zájezd
na vánoční jarmark do Rožnova
pod Radhoštěm. Máte nějaký
jiný návrh, který bychom mohli
realizovat? Určitě se ozvěte, každý
nápad a pomocná ruka jsou vítány.
Magda Rapantová

Zpravodaj města Chropyně

Zprávičky z Kamínku
Den otevřených dveří
O jarních prázdninách 12. března jsme pro děti připravili Den otevřených dveří. Děti si v naší klubovně vyzkoušely různé hry, deskové,
zručnostní i vědomostní. Nejvíce je bavily křížovky, které pro ně přichystala Renča a Drobeček. Za každou uhodnutou tajenku byla sladká
odměna. Na závěr všichni dostali pamětní diplom a sladkou odměnu.
Vítání jara
Také jsme se letos vydali k soutoku řek Moravy a Hané do loděnice Hradisko přivítat jaro. Kolem půl deváté ráno už bylo na náměstí
u spořitelny kolem stovky účastníků. Sešli se tam děti s rodiči, či prarodiči,
pejskaři a dalšími, co mají rádi přírodu. Sluníčko svítilo, vítr nefoukal,
nálada byla dobrá, všichni dobře naladění…, a tak jsme udělali pár fotek
na památku a vyrazili!
Na trase byly připraveny soutěže a hry pro děti. Někde čekala smutná
slepička, které se rozkutálela neposedná vajíčka, jinde zas větřík sfoukal z oblohy hvězdičky a kdopak je najde dětičky? Tady se princezně,
co byla na bále, roztrhaly korále, tam se zase zpívaly písničky, pasáčkovi
se posbíraly zatoulané kravičky, každý si nafoukl balónek, a než děti
stihly začít bolet nožičky, už byly v loděnici.
Tam už byl připravený oheň na opékání buřtů a opět plno her. Děti
zkoušely přivolat jaro jarní říkankou. A povedlo se! Přišlo! Dokonce
i s jarní vílou a děti od nich dostaly na památku barevné kamínky.
Škoda, že nezůstalo.
Loďaři odemkli řeku Moravu a to velkým klíčem, aby mohli už konečně po zimě vyplout na vodu. Děti si ještě vyzkoušely cvrnkání kuliček.
Pak už jen sladké posilnění a můžeme vyrazit na cestu domů.
Děkuji všem účastníků jarní vycházky, kteří se s námi prošli. Děkuji
i loďařům z loděnice Hradisko za pěkně připravené prostředí a občerstvení. Děkuji za celý turistický oddíl Kamínek!
Hana Paňáková
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Pionýrské přespávání
aneb Jedeme dál
Poslední únorový víkend jsme
si opět prožili naše oblíbené páteční
přespávání v pionýrských klubovnách. Večer jsme zahájili velkým
turnajem v piškvorkách. Malí i velcí
sázeli křížky a kolečka na čtverečkovou síť. Do večeře probíhal boj o vítěze. Po dobré večeři jsme se rozdělili
do tří skupinek. Každá skupinka dostala balík novin, lepidlo a izolepu.
Naším úkolem bylo vytvořit bájný ostrov. Stali se z nás architekti, stavitelé,
dětská fantazie neznala mezí. Potom
každá skupinka představila a popsala
svůj ostrov. Děti to moc bavilo a jejich příběhy byly velmi zajímavé.
Na závěr ještě každá skupinka vytvořila jeden módní obleček, který
se nosí na jejich ostrově. Jaký materiál
na ně použili? No přece opět noviny,

lepidlo a izolepu. Potom už nás čekal
spacák a film na dobrou noc.
Sobotní dopoledne jsme si užili
v aquacentru Zdounky – bazén se slanou vodou o teplotě nad 32°C,
whirpool a sauna. Po návratu z vodního ráje si starší vyrobili velikonoční
kraslici a menší papírovou skládanku
na téma jaro. Čas našeho přespávání
utekl jako voda. Na oběd kuřecí
řízek a bramborová kaše, vyhodnocení, úklid a už si pro děti přicházejí
rodiče.
Za měsíc nás čeká další pionýrské
přespávání ve Zlíně na téma „Do pohádky, za zvířátky“, tedy: jeden
den Noc s Andersenem a jeho
pohádkami, druhý den pak výlet
za zvířaty do ZOO Lešná.
Veronika Hrdličková

Změna kursů v mateřském centru KoTě
Z důvodů otevření plavání kojenců, batolat
a dětí, které bude ve čtvrtky v Harmony Kroměříž, měníme dny pro cvičení dětí a cvičení
žen a těhotných ze čtvrtka na středu. Hodiny
zůstávají stejné.
Středa: cvičení dětí 9:30-11:00, SM systém
s cvičením na balonech, Pilates apod. 17:0018:00
Čtvrtek: hernička 9:00-11:00
Pondělní hrátky s batolátky 9:30-11:00
Umožníme tak maminkám s dětmi od 6. týdnů do 6 let plavání v tomto nadstandardním
wellness středisku, které jsem pro KoTě
a PAMAD pronajala ve čtvrtky. Plavání pro
děti a těhotné vede zkušená lektorka Pissetová Pavla, kterou mnohé znáte z kroměřížského plaveckého bazénu a vaničkování
v KoTě.
Jaro nám již začalo a s ním snad i krásné počasí. Proto jsme se rozhodly uspořádat cvičení
maminek a jejich děťátek venku na čerstvém
vzduchu. Načerpáme energii a aktivně si odpočineme.
Cvičení bude probíhat s dětmi v šátcích,
ale i na podložkách každé pondělí od 9:30
do 11:00. V MC si bude možné šátek po domluvě vypůjčit. Budeme se snažit i o prázdninách mít provoz v MC KoTě.

Plánujeme i výlet do zoologické zahrady
v Lešné ke konci června pro maminky, které

navštěvují KoTě, a plavání ve vaničkách v KoTě
a v bazéně Harmony.
Hýbnerová Věra

reklama
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Pěvecké zlato putovalo
do Chropyně!
V pátek 6. března 2015 se v koncertním sále ZUŠ Karolinka uskutečnilo krajské kolo pěvecké Národní soutěže ZUŠ. Do této vysoce prestižní
soutěže se jako jediná zpěvačka z našeho města kvalifikovala žákyně
ze ZUŠ Chropyně Lenka Vaculíková, ze třídy pana učitele Luďka Koutného.
Ve velmi silné konkurenci nejlepších zpěváků Zlínského kraje obsadila
v nejmladší kategorii 1. místo, což se ještě žádnému pěvci z našeho města
nepodařilo. Za celý kolektiv pedagogů Leničce i jejímu panu učiteli děkuji
za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale i města Chropyně.
Mgr. Jana Milotová

Krajské kolo soutěže ZUŠ
V krajském kole soutěže konané 25. a 26 března v Kroměříži
se sešla elita z celého zlínského kraje
a prověřila hudební talenty. Konku-

rence byla obrovská a porota měla
velmi těžké rozhodování. Naši žáci
SZUŠ D-MUSIC byli rovnocennými
soupeři a nasbírali pěkná ocenění.

Ze třídy pana učitele Mgr. Pavla Skýpaly byli žáci oceněni takto:
0. kategorie: Tereza Jankujová - 1. místo - klarinet
1. kategorie: Julie Skýpalová - 2. místo - klarinet
2. kategorie: Kateřina Slaná - 3. místo - saxofon
3. kategorie: Tomáš Novotný - 1. místo s postupem do celostátního
kola - klarinet
4. kategorie: Radek Slaný - 2. místo - klarinet
Ze třídy p. uč. Bc. Iva Novotného
1. kategorie: Lenka Velešíková - 2. místo - trubka
Matěj Langr - 2. místo - trubka
2. kategorie: Alexandr Ramiš - 3. místo - tenor

reklama

Ze třídy p. uč. Terezy Košinové
2. kategorie: Markéta Horáková - 2. místo - lesní roh
Ze třídy p. uč. Miroslava Uhlíře
5. kategorie: Tomáš Kocourek - 1. místo - trombon
Jako ředitel školy moc děkuji
všem žákům a pedagogům za pečlivou přípravu a reprezentaci školy.
Pro Tomáše Novotného však cesta
nekončí, podařilo se mu svým
vystoupením zaujmout porotu natolik, že získal čtvrté nejvyšší hodnocení z celého soutěžního klání.

Tím si zajistil postup do ústředního kola soutěže, které se koná
22. května v Liberci. Přeji mu mnoho štěstí, pevné nervy a hráčskou
pohodu, neboť zde se utkají
nejlepší muzikanti z celé České
republiky.
Bc. Herbert Novotný

Sbor dobrovolných hasičů
Vás zve 9. května 2015 na 1. ročník soutěže v požárním útoku
zařazeném do Velké ceny Moravské hasičské jednoty Přerov. Start
prvního družstva ve 13:00.
Zváni jste i na celovíkendovou soutěž ve dnech 16. a 17. května
2015, která je součástí okresního kola hry Plamen dětí a dorostu.
Obě akce proběhnou na stadionu v Chropyni.
SDH Chropyně

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •

Archiv Zpravodaje najdete na:

www.muchropyne.cz
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ze ZUŠ Chropyně pod vedením
učitelů L. Koutného a J. Milotové.
Po velmi zdařilém výkonu
získal soubor 1. místo v kategorii
žáků ZUŠ do 10 let a postoupil
tak do celostátního kola, které

Chropyňáček - vítěz krajského
kola Národní soutěže ZUŠ!
Dne 27. března 2015 se konalo v Uherském Ostrohu krajské kolo Národní soutěže ZUŠ

ve hře lidových souborů. Této
soutěže se účastnil i náš lidový soubor „CHROPYŇÁČEK“

se uskuteční ve dnech 7. a 8. května 2015 v Mikulově.
Za tento krásný výsledek
blahopřeji jak dětem, tak i svým
kolegům učitelům a přeji jim
hodně štěstí v celostátním kole.
Marek Bubeníček

Taneční obor slavil
velký úspěch

Chropyňské flétnistky
v krajském kole soutěže ZUŠ

V pondělí 2. března 2015 se konalo v Domě kultury v Kroměříži
okresní kolo soutěžní taneční přehlídky okresu Kroměříž. Do soutěže
se přihlásily všechny ZUŠ našeho
okresu vyučující taneční obor. Celkový počet soutěžících žáků byl 119,
tančili v 18 choreografiích. Přímý
postup do krajského kola získalo
8 choreografií. Z toho postoupilo
7 choreografií ze ZUŠ Kroměříž
od paní učitelek Karly Koutné, Veroniky Koutné a Venduly Válkové.

Z celé Základní umělecké školy
Kroměříž získali v soutěži ve hře
na zobcovou flétnu postupy
do krajského kola celkem 4 flétnisté, z toho 2 žačky ZUŠ Chropyně
z flétnové třídy Mgr. J. Milotové.
Krajské kolo proběhlo ve středu
24. března 2015. Obě chropyňské
flétnistky byly oceněny diplomem.
Lenka Milotová soutěžila
ve II. kategorii, kde měla 6 dalších

Jelikož nemohli soutěžit všichni žáci našeho tanečního oboru, byl vypraven autobus pro
naši pobočku v Chropyni, jejíž
žáci jeli své spolužáky podpořit.
V soutěžních choreografiích tančila také naše děvčata z Chropyně - Barbora Balášová, Adriana
Supová a Lenka Maršálková,
která 13. dubna 2015 reprezentovala naši školu v krajském kole
v Uherském Hradišti.
Mgr. Jana Milotová

13

konkurentů, a získala 3. místo.
Lucie Jedličková v nejpočetnější
IV. kategorii (celkem 13 soutěžících) získala Čestné uznání.
Jako vedoucí pobočky chci
oběma žačkám poděkovat
za skvělou reprezentaci naší školy. Zaslouží si velkou pochvalu
a gratulaci za své výkony v krajském kole.
Luděk Koutný
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Přeborník Chropyně v badmintonu
Dne 28. února 2015 se v tělocvičně
TJ Chropyně uskutečnil již třetí ročník soutěže
dvojic neregistrovaných hráčů v badmintonu
„O přeborníka Chropyně“.
V loňském roce se zúčastnilo 15 párů, letos
jen párů 10. Co však chybělo do počtu hracích
párů, to se projevilo na skvělé kvalitě hry.
Přijeli hráči z Olomouce, Kroměříže, Holešova

a Tovačova. Hrálo se systémem vzájemných
zápasů každý s každým, s následným nasazením do pavouka. Dvojice odehrály minimálně
10 zápasů, takže se naplno mohla projevit
nejen badmintonová výkonnost, ale i zdatnost hráčů. Nikdo nechtěl darovat soupeři
ani míček navíc. A jak to tedy letos dopadlo?
Přeborníkem Chropyně 2015 se stala dvojice

Michal Brožík a Libor Kunčar, na druhém
místě skončil pár Fridrich - Soják z Tovačova
a třetí místo obsadila dvojice Lekeš - Novák
z Olomouce. Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za předvedené výkony a účast. Zvláštní
poděkování patří sponzorům: Chropnet, Optik
Janoušek a Technosoft.
PaBe, JiKr

Memoriál Miloše Bortla
ve Valašském Meziříčí
V sobotu 28. března 2015
se ve Valašském Meziříčí konal
již 25. ročník Memoriálu Miloše
Bortla. Zúčastnilo se ho celkem
135 gymnastek z 15 oddílů, přičemž jeden oddíl byl až ze Slovenska. Zároveň to byl první
závod Moravského poháru
pořádaný ČSGS, který se skládá
z celkem čtyř závodů.
Děvčata z našeho oddílu TJ Chropyně - začala velmi
slibně. Ve svých kategoriích vybojovala velmi pěkná umístění.

Markéta Horáková vybojovala
ve své kategorii 1. místo, Adéla
Koutová a Kateřina Žatecká
2. místo, Veronika Opelíková
3. místo, Vanesa Klásková
5. místo, Amálie Koblihová
7. místo, Adriana Kolářová
11. místo, Lucie Opelíková
15. místo a Nikol Hrdličková
21. místo.
Za dva týdny naše děvčata
čeká další závod, kde jim budeme držet pěsti.
R.H.
reklama

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

„Den starostky“.
V tento den budu přítomna na městském úřadě a v době
od 9:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu.
Dalším termínem je 4. květen 2015.
Mimo tyto dny je možné si se mnou domluvit schůzku
telefonicky na tel.: 573 500 730,
e-mailem: sigmundova@muchropyne.cz nebo osobně na sekretariátě.
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Badminton slaví!
„A“ má titul
ve III. lize
V sezóně 2014/2015 hrálo družstvo
TJ Chropyně „A“ III. ligu. Jak jsem vás již
v minulém čísle informoval, v základní části naše
Áčko kralovalo ve své tabulce a po 5 výhrách
a 1 remíze postoupilo do play-off z prvního místa.
V semifinále nás čekal dvojzápas proti
týmu SKP Kometa Brno „B“, který do té doby
ve své skupině také neprohrál, a proto se čekala
vyrovnaná partie. Ta se však nekonala a Chropyně „A“ svého brněnského soupeře smetla 7:1
a to jak v domácím, tak i v odvetném utkání
na půdě Komety.
Finále III. ligy bylo na programu v neděli
29. března 2015 a naše „Áčko“ čekal poslední,
a jak se říká, také nejtěžší krok. Finálovým
soupeřem byl TJ Sokol Hodonín, soupeř, který
stejně jako my loni spadl ze II. ligy. Čekala
se vyrovnaná bitva, ve které jsme byli lehkými
favority. Celý tým věděl, že teď jde o utkání, které určí, jestli bude sezóna úspěšná nebo nikoliv,
a na kurtech to také pak bylo znát. Všichni naši
hráči hráli na maximum. Utkání začalo námi
neoblíbenými párovými disciplínami (věděli
jsme, že pro úspěch v utkání bude zvládnutí
těchto zápasů rozhodující). A nám se dařilo
skvěle!!! Mix i oba mužské debly vyhráváme
a bereme tak vítr z plachet soupeři hned
ze startu. Singly máme ve III. lize letos asi nejlepší
a to se potvrzuje i ve finále – 3x mužský singl
+ 1x ženský singl = další 4 body pro Chropyni,
tedy průběžně již 7:0!!! Soupeř v závěrečném
ženském deblu odvrací debakl a kosmeticky
upravuje celkový výsledek finále na 7:1.
Chropyňské „A“ tedy i ve finále poráží svého
soupeře jednoznačně a stává se zaslouženě

mistrem III. ligy v sezoně 2014/2015. Zároveň
také automaticky postupujeme do II. ligy pro
příští sezónu! Už teď se moc těšíme!!!
Závěrem bych rád, jako kapitán, poděkoval
všem hráčům, kteří nastoupili v této sezóně

za družstvo „A“, za jejich čas a předváděné
výkony na kurtu, díky kterým slavíme titul!
Speciální dík také patří firmě WSCNet s.r.o.
(OS CHROPNET) a firmě Chropyňská strojírna, a.s. za jejich podporu. Martin Schmied

Badmintonový „B“ tým
nejsou rozhodně žádná béčka!
Badmintonová sezóna 2014/15 IV. ligy jihomoravského kraje skončila a musím říct, že umístění na 3. místě bylo skutečně zasloužené.
V základní části proti nám nastoupily týmy Sokola Vranovice, TJ Agrotec
Hustopeče a BC Hamry nad Sázavou.
Po pár vzájemných zápasech doma i venku jsme se drželi na druhé
příčce, nicméně vzhledem k neustálým změnám v základní sestavě
(hlavně ze zdravotních důvodů) jsme pozici neudrželi a propadli
se na třetí místo.
Do play-off jsme nastupovali proti týmu ZBL Zlín, který nás na svém
domácím poli porazil. Doma jsme vzhledem k jejich administrativním
chybám vyhráli a my se tak mohli posunout o příčku výš. Tam nás čekal
opět tým Sokola Vranovice, se kterým byly odehrány velice vyrovnané
zápasy. Bohužel pro nás rozhodlo o jejich postupu jen pár bodů. S účastí
ve finále jsme se rozloučili, ale o to více nás to motivovalo na poslední
zápas o třetí příčku s týmem Kometa Brno C.
Tu jsme za mohutné podpory fanoušků převálcovali 6:2 a vzhledem
k tomu, že nám chyběl hráč a nehráli jsme druhou mužskou čtyřhru, tak
to byl úctyhodný výkon. Komeťáci takový výprask nečekali.
Celkové pořadí: 1. místo - Sokol Vranovice, 2. místo - RSC Brno "B",
3. místo - TJ Chropyně "B".
Za celý tým chci poděkovat hráčkám z týmu "C", jmenovitě Kristýnce Brožíkové a Míše Medunové, které nám svou bojovností pomohly

k tomuto výsledku. Samozřejmě dík patří i ostatním hráčům, kteří
se do těchto bojů zapojili. Zraněným a hráčům v rekonvalescenci bych
chtěl popřát brzké uzdravení.
Zvláštní poděkování patří sponzorovi, firmě WSCNet s.r.o.
(OS Chropnet).
Děkujeme za přízeň a podporu. Věříme, že příští sezóna bude alespoň
taková jako ta letošní a společně s vámi vybojujeme postup do III. ligy!
Patrik Beneš
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Fotbal v Chropyni
má budoucnost
Spousta mladých chlapců
v našem městě nemá čas se nudit.
Volný čas tráví na hřišti s trenéry
(Davidem Langrem, Jiřím Buksou,
Lukášem Navrátilem, Jiřím Říhou)
a jejich nejlepším kamarádem
je fotbalový míč.
Starší i mladší přípravka se snaží
o co nejlepší výsledky. Trénují,
aby co nejlépe bodovali na zápa-

sech-turnajích, často se probojují
až na “bednu”. Medaile a poháry
zdobí jejich pokojíky. Jsou na to náležitě pyšní.
Jen tak dál, chlapci! Za všechny
rodiče malých Orlů z Chropyně
vám přejeme, ať se daří podávat
skvělé výkony, a jednou, kdo ví…
o některém z Vás určitě uslyšíme.
Šárka a Blanka Tychlerovi

v Otrokovicích, 2. místo - trenér David Langr, hráči z leva - Lukáš
Zdražil, Jakub Polišenský, Matěj Dočkal, Mikuláš Joklík, Aleš Vejtasa
ml., David Rejda, Jiří Svoboda, Stanislav Mokryš, brankář - Ondra Langr

porada s trenérem
reklama
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z turnaje v Němčicích nad Hanou, 3. místo - trenéři Lukáš Navrátil
a Jiří Říha, hráči zleva - Oldřich Buksa, Patrik Spálovský, Denisa Hrabalová,
David Rejda, Kristián Solař, dole zleva Vojtěch Štolfa ml., Ondra Solař

v Nezamyslicích, 2. místo - trenér Jiří Buksa a zástupce Kateřina
Buksová, hráči nahoře - Oldřich Buksa, Kristián a Filip Solařovi, Karel
Bíbr, brankář - David Kovařík, Vojtěch Štolfa ml.

turnaj v Morkovicích, 2. místo - trenéři Lukáš Navrátil a Jiří Říha,
hráči zleva - Olda Buksa, Kristián a Filip Solařovi, Josef Olšanský, Jiří
Svoboda, Denisa Hrabalová, David Kovařík, Patrik Spálovský, David
Rejda, brankář - Vojtěch Štolfa ml.

v Otrokovicích - trenér David Langr, hráči - Dominik Donát, Matěj Dočkal, Lukáš Zdražil, Jakub Polišenský, Aleš Vejtasa ml., Mikuláš Joklík,
David Rejda, Jirka Svoboda, Stanislav Mokryš, brankář - Ondra Langr
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Vítání nových občánků

Informace pro rodiče

Příchod nového človíčka
je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům
a přejeme jim hodně radosti
a především trpělivosti
při výchově svých potomků.

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat ke slavnosti vítání Vašeho dítěte
do života. Prosíme, aby se rodiče narozeného miminka přihlásili
a tím potvrdili účast na slavnosti vítání. Hodinu vítání je možné
domluvit si osobně nebo telefonicky na matrice MěÚ v Chropyni,
tel. 573 500 741, nejpozději do 11. května 2015.
Obřad se bude konat v sobotu 16. května 2015.

Adam Racek

Mezi občany Chropyně
byly 21. března 2015
přivítány tyto děti:

Těšíme se na Vás a Vaše miminko!
Dagmar Zapletalová

nar. 14.02.2015

Dagmar Zapletalová

Poděkování

Julie Müllerová

Denisa Svatošová

Děkujeme touto cestou pracovnicím odboru sociálních věcí
Městského úřadu v Chropyni za velmi vstřícný a lidský přístup při
zařízení pohřebního obřadu paní Janě Konrádové.
Jen díky Bc. Horákové Lence a Mgr. Zlámalové Ivaně,
ve spolupráci s opatrovnicí, se syn Dušan Konrád mohl s maminkou
důstojně rozloučit.
Pracovnice Podpory samostatného bydlení při Domově
pro osoby se zdravotním postižením Kroměříž.
nar. 09.02.2015

Chropyňské počasí

nar. 25.02.2015

Společenská kronika

Z místního pozorování v měsíci březnu:
- průměrná ranní teplota byla +2,3°C,
- průměrná denní teplota byla +9,5°C,
- nejteplejším dnem byl 26. březen s max. průměrnou
teplotou +12,4°C,
- nejchladnějším dnem byl 11. březen s min. průměrnou
teplotou 2,3°C,
- celkové množství srážek bylo 30,2 mm.
Zdroj: počasí-chropyne.cz

Dne 16. dubna 2015 oslavili 60. výročí svatby manželé

Ludmila a Antonín Hánošovi.
Hodně štěstí a zdraví přeje celá rodina.

Milý ženichu a nevěsto, tatínku a maminko, dědečku a babičko,

Františku a Miluše Rosečtí.
Jistě si vzpomenete, kdy jste si řekli své
společné ANO. Ač se to zdá dávno,
důkazem Vaší lásky je to, že jste tu dnes
s námi, že jste stále spolu, že jste tolik
společně zvládli a že pomáháte i nám.
Vám patří naše srdečná gratulace, srdečné díky za to, co jste společně
dokázali. Přejeme Vám, nechť Vám život stále přináší jen to krásné. Věcné
dary nejsou důležité, důležitý je smysl pro vzájemné naslouchání, podporování se, zvládání neduhů a trápení, pohlazení milým slůvkem a společné
povídání si o čemkoli. To je důkaz toho, že ač už tak dlouho dobu spolu, tak
je přece stále krásné být si nablízku a mít se rádi.
K výročí Vaší rubínové svatby Vám z celého srdce blahopřejí Vaše děti
s rodinami.
Život Ti píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chceme Ti říct,
měj pevné zdraví, života si užívej a na svět se usmívej.
Dne 19. dubna 2015 oslaví 90. narozeniny náš
tatínek, dědeček a pradědeček pan

František Tesař.
Hodně zdravíčka do dalších let přeje celá rodina.
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Odešel jsi cestou, kterou chodí každý sám.
Jen dveře otevřené jsi nechal vzpomínkám.

Dne 21. března jsme vzpomenuli 5. smutné výročí
úmrtí pana

Ivo Dřímala.

Dne 12. dubna 2015 by oslavil 70. narozeniny pan

Dne 4. dubna 2015 by oslavil 75. narozeniny. S láskou
a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Josef Dobrý.
Stále vzpomínají synové Josef a David s rodinami.

Kytičku růží Ti do větru posíláme
a s láskou na Tebe vzpomínáme….

Dne 17. dubna jsme vzpomenuli nedožitých
60. narozenin pana

Dne 26. března 2015 jsme vzpomněli nedožité 90. narozeniny naší maminky, babičky a prababičky paní

Vladimíra Paterny.
Vzpomíná Zdeněk a Monika s rodinou.

Marie Blažkové.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Františka Němce.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, kdy jsi s námi žil.

Za vzpomínku děkují manželka Marie, dcera a syn
s rodinami.

Dne 23. dubna 2015 by oslavil své 70. narozeniny pan

Dne 1. dubna 2015 jsme vzpomenuli 15. výročí
úmrtí pana

Miroslav Stratil.
Stále vzpomínají synové Petr a Marek i celá rodina.
K Tvým narozeninám Ti nemůžeme přát,
jen zapálit svíčku
a za krásná léta s Tebou děkovat.

Vzpomínka na Tebe stále bolí.
Ta bolest v srdci se nikdy nezahojí.
Nad ránem, ještě než slunce zemi zaplavilo,
Tvé srdce se náhle zastavilo.
Odešel jsi tiše s noční tmou, sám jen s bolestí svou.
Dny, týdny, měsíce rychle plynou,
nikdy však nezacelí tu ránu bolestivou.

Dne 12. dubna 2015 by oslavil 71. narozeniny pan

Zdeněk Modlitba.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 28. dubna 2015 tomu budou 2 roky,
co nás náhle ve věku 84 let opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan

Vladimír Míča.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Věra, dcera Jana a synové Vladimír a Jiří s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

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

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

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 5/2015 - 7. května (vychází 22. května)
č. 6/2015 - 4. června (vychází 19. června)
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732. Registrační číslo: MK ČR E 12039.

V
Vychází
měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace
JJunák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 2. dubna (číslo vychází 17. dubna 2015).
Uzávěrka příštího čísla: 7. května 2015 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.

Redakce: Ing. Jiří Rosecký, Bc. Dana Jedličková
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná.
Jazyková úprava: Mgr. Jana Buksová.
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: T. Rozkošný, archiv Zpravodaje, archivy organizací,

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce.
Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.

foto zdroj internet
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Přehled akcí
v Chropyni a okolí
Chropyně
11.5.

ZÁMĚNA
Situační komedie Jiřího Justa je divadlem na divadle,
dva hlavní hrdinové přemýšlí nad ideou, jaké by to bylo, kdyby si mohli prohodit na jednu noc své manželky. Ideu se rozhodnou realizovat a divák je pak
svědkem řady komediálních až detektivních příprav
na tajnou „výměnu manželek“. Vstupné: 70 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně
15.5.

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Příběhy známých komiksových postaviček v podání
herců Divadla D5. Vstupné: 35 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 9:00

více informací na
www.muchropyne.cz

LIJAVEC hra s opravdovým deštěm
Hra autorů Svěráka, Smoljaka a Cimrmana v podání
herců Divadla nahodilých ochotníků z Vizovic. Hra
vypráví o herberku, kde se jedné deštivé noci setkává
vrchní inspektor všech starobinců, porodní dědek
Formánek, poručík Pihrt a mlynář. V průběhu hry
se dozvídáme, že se nejedná o klasické divadelní
představení, ale o tzv. psychodrama, která sehrávají
obyvatelé starobince pod Cimrmanovým vedením.
Toto léčebné divadlo (Cimrmanův vynález) jim
má pomoci vyrovnat se s psychickými problémy.
Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Holešov
22.4.

OTYLKA
Původní česká komedie Jaromíra Břehového, která
nás zavede do luxusního sanatoria, ve kterém má
bohatá panička OTÝLIE zhubnout. Otylka ovšem
netuší, že to je nejen dárek, ale i past. Zatímco ona
izolovaná hubne, což se jí nedaří, její exotický manžel
si k nim domů přivádí její kamarádku. Podplacený
personál sanatoria pak dostává pro Otylčinu kůru
nové zadání: NEZHUBNOUT, NAOPAK PŘIBRAT
a držet ji tam co nejdéle. Otylka však je nejen tlustá,
ale i chytrá. Vše prokoukne. Je to hra nejen o chytré
ženě, která se nedá, ale i nesmírné moci peněz.
Kde: Kino Svět Holešov, 19:00

Holešov
30.4.

CORDA MAGICO
Koncert k 15. výročí souboru Corda Magico.
Kde: Zámek Holešov – sala terrena, 18:00

Kroměříž
5.5.

CIMBÁLOVÝ RECITÁL LENKY BLAHOVÉ
V rámci cyklu komorních koncertů Konzervatoře
P. J. Vejvanovského si nenechejte ujít jedinečnou
příležitost a nepropásněte cimbálový recitál Lenky
Blahové.
Kde Kino Nadsklepí Kroměříž, 19:00

Kroměříž
12.5.

KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU Divadlo Bez
zábradlí Praha
Osudové setkání dvou lidí (on ženatý, ona vdaná)
přeroste v celoživotní lásku a každoroční několikadenní nevěru. Milostná komedie s mnoha půvabnými
momenty neobvyklým způsobem dokumentuje vývoj
americké společnosti v průběhu třiceti let. Režie:
Jiří Menzel. Překlad: Ivo T. Havlů. Hrají: Veronika
Freimanová a Zdeněk Žák.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Holešov
15.5.

COLLEGIUM MARIANUM
Poprvé kompletně a navíc ve skladatelově rodišti
se na holešovském zámku představí jedny z nejlepších
a nejvýznamějších děl F. X. Richtera - instrumentální
koncerty. A to v podání orchestru a sólistů, kteří jsou
ozdobou velkých evropských festivalů. Jana Semerádová - flétna, Fruzsina Hara (Maďarsko) - trubka,
Alfredo Bernardini (Itálie) – hoboj.
Kde: Zámek Holešov, 19:30

Kroměříž
30.5.

DEN DĚTÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE
Oblíbená akce Den dětí města Kroměříže se uskuteční
na Pionýrské louce. Srdečně zvány jsou všechny děti
a rodiče, kteří si chtějí užít krásný jarní den plný zábavy,
hudby, tance, dílniček, zvířátek i pouťových atrakcí.
Chybět nebude ani doprovodný jarmark a tradiční
opékání špekáčků za odborného dohledů hasičů.
Kde: Podzámecká zahrada, 10:00 - 17:00

Přerov
30. 4.

MATĚJSKÁ JAZZOVÁ POUŤ
Program: VINX (JUNGLE FUNK) a přátelé (USA/
CZ), ONDŘEJ BRZOBOHATÝ a BAND (CZ), F-DUR
JAZZBAND (CZ). Afterparty v předsálí Městského
domu po koncertě. Slovem provází Aleš Benda.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov
5.5.

VĚRA ŠPINAROVÁ a Adam Pavlík BAND
Koncertní vystoupení jedné z nejvýraznějších
osobností českého rocku a popu, bezkonkurenční
zpěvačky s nenapodobitelným sytým hlasem, navíc
na prknech a interiéru jí dobře známého Městského
domu u nás v Přerově. Nenechte si ujít koncert plný
vitálnosti a temperamentu.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Věra Špinarová a Adam Pavlík BAND

Hulín
23.4.
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