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Je to k nevíře, ale Hanácké slavnosti v našem městě mají již 
30letou tradici. Ty letošní v poslední květnový pátek zahájila 
Noc kostelů. V přítmí kostela svatého Jiljí se rozezvučela hudba 
a zpěv dětí ze soukromé Základní umělecké školy D-Music, kterou 
v krátkých vstupech doplnilo krásné povídání o andělích. Nejednalo 
se však o smyšlené příběhy. Řeč byla o těch, kteří nás obklopují 
v našich reálných životech, umí nám naslouchat a jsou často velmi 
blízko, tedy o přátelích a všech dobrých lidech. Druhou polovi-
nu zpestřil rodinný vokální soubor MISTY z Velké Bystřice, který 
a capella představil melodie z dob dávných i ty současné. Při písni 
Oh happy day to již v kostele vřelo a z lavic se linul zpěv návštěv-
níků kostela. Všechny písně byly odměněny bouřlivým potleskem. 
Večer uzavřelo vystoupení Scholy z Troubek prokládané krátkými 
modlitbami a chválami. Noc kostelů se jako obvykle vydařila. 
Tato akce ukázala, že kostel není jen místem modliteb, ale také místem, 
kde se zastaví každodenní shon a stres a každý z nás může po-
přemýšlet o sobě samém a svém životě. Tak nezapomínejte 
na své anděly!            DaJe; ToRo
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Sobotní ráno patřilo tradiční jízdě krále Ječmínka, která byla 
opravdu výjimečná. Ano, jako zázrakem po několika letech opravdu 
nepršelo! Letošní jízda měla hned několik zastavení.  Před měst-
ským úřadem starostka města paní Ing. Věra Sigmundová povolila 
vstup králi Ječmínkovi i jeho družině do města. Majestátnost koní, 
krásné dobové kroje a živá dechovka na bryčce navodily atmosféru, 
na kterou budeme dlouho vzpomínat.          DaJe; ToRo
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Na návštěvníky pak čekala další novinka v podobě moderního 
podia, které poskytlo prostornější scénu, lepší zvuk a osvětlení, 
ale také dobré zázemí pro vystupující soubory. A tak sobotní do-
poledne zpestřily dětské folklórní soubory. Na podiu se postupně 
vystřídaly: lidový soubor Chropyňáček, dětský folklorní soubor Kle-
betníček z Vyškova, dětský folklorní soubor Ječmínek z Mysločovic, 
dětský folklorní soubor Konopka a cimbálová muzika Luňáček ze 
Sazovic u Zlína a dětskou část pak uzavřel dětský folklorní soubor 
Ječmínek Chropyně.                    DaJe; ToRo
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Sobotní odpoledne otevřela skupina Kiks Brass, která se před-
stavila svým multižánrovým rozpětím. Dále se divákům představily 
dospělé folklórní soubory Hanácký soubor písní a tanců Klas Kralice 
na Hané, Hanácká beseda a Hanácký mužský soubor Rovina z Ko-
jetína, Hatě z Tovačova a celé odpoledne uzavřela Dechová hudba 
Hanačka z Břestu.                   DaJe; ToRo
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Nedělní ráno patřilo, jako již tradičně, cyklo závodům a jako 
první se na start postavili nejstarší borkyně a borci, kterým nechy-
běla kuráž. A aby ne, letos se u chropyňského zámku sešli zástupci 
různých oddílů, aby poměřili své síly na různých terénech. S ubý-
vajícím věkem dětí přibývalo skandování a fandění rodičů, až přišla 
řada na ty nejmenší závodníky. Rodiče běželi vedle nich a vybízeli 
je k maximálním výkonům. Chvílemi se tak zdálo, že se jedná spíše 
o běžecký maraton rodičů než o závody prcků na pidikolech a od-
rážedlech. V závěru pak na všechny vítěze čekaly ceny a medaile. 
A to není zdaleka vše. Jako každým rokem byla připravena bohatá 
tombola startovacích čísel a nejvyšší výhrou bylo jízdní kolo. Sláva 
vítězům a čest poraženým.                               DaJe; ToRo

Fotogalerii z Hanáckých slavností najdete na 

www.muchropyne.cz

Soubory z fotogalerie jsou volně ke stažení. Můžete si z nich nechat 
vyvolat fotografie až do formátu 10 x 15 cm.
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Nedělní odpoledne patřilo 3. chropyňskému festivalu mládežnic-
kých dechových orchestrů. Jako již tradičně vystoupil malý dechový 
orchestr při ZUŠ Kojetín a také orchestr „TWO, THREE, FOUR“ 
z Chropyně. Překvapením pro všechny bylo vystoupení pěveckého 
souboru Chropyňské babky, který si vysloužil obrovský potlesk. 
Hanácké slavnosti 2015 ukončilo kácení máje.         DaJe; ToRo

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pořadatelům akce 
Hanácké slavnosti. Velké poděkování si zaslouží především pracov-
níci SMM Chropyně. Díky za spolupráci patří také Římskokatolické 
farnosti Chropyně a p. faráři Jiřímu Putalovi za skvěle připravenou 
Noc kostelů, paní Haně Paňákové a celému turistickému oddílu 
Kamínek za sobotní pohádkový zámek i nedělní odpoledne plné 
her. Děkujeme Pionýrské skupině Chropyně pod vedením paní 
Marcely Hrdličkové, i oni se podíleli na nedělním odpoledni 
pro děti. Velký dík rodině Kučerových a členům a příznivcům 
Cyklosportu za organizaci cyklo závodů, spolku Přidej se k nám 
za nedělní festival mládežnických dechových hudeb. Děkujeme 
všem, kdo přivítali a pohostili ve svých domovech a provozov-
nách krále Ječmínka při jeho jízdě městem. Díky členům Junáka 
za pomoc při koordinaci dopravy během sobotního programu, 
SDH Chropyně za hlídání celého areálu slavností doslova ve dne 
i v noci, díky pracovníkům Zařízení školního stravování za výborné 
občerstvení pro pořadatele i účinkující, panu MUDr. Petru Klusovi 
a paní Markétě Škopíkové za lékařskou pohotovost. Velké díky 
všem pořadatelům a organizátorům. 

Ještě jednou se omlouváme návštěvníkům pátečního letního 
kina. Technické problémy byly způsobeny pořadatelskou firmou. 
Jsme rádi, že i přes zpožděný začátek promítání se pohádka líbila.

Poděkování patří také všem sponzorům, kterými tentokrát byli: 
Zlínský kraj, Rovina Hulín, a. s., Fatra Napajedla, a. s., Kamax-Metal 
Kroměříž, s. r. o., Chropyňská strojírna, a. s., Svitap J.H.J. Svitavy, 
s. r. o., Filák Přerov, s. r. o., Energo IPT Brno, s. r. o., EKKL Kromě-
říž, a. s., Robert Lučan Chropyně a Hart Press Otrokovice, s. r. o.

Ing. Věra Sigmundová a Ing. Jiří Rosecký                    
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Hanácké s lavnost i  maj í 
v Chropyni dlouholetou tradici. 
Jejich počátek se datuje do ro-
ku 1985, kdy proběhly První 
hanácké slavnosti. 

Bývala doba, kdy do Chro-
pyně přijížděli lidé z širokého 
okolí, aby se podívali na řadu 
vystupujících souborů, které 
se na velkém pódiu „nezastavi-
ly“ od rána až do odpoledne. 
Velmi mě mrzelo, že poslední 
ročníky nepatřily právě k vy-
dařeným. Nebylo to vždy jen 
nepřízní počasí, ale především 
slabou účastí a nepříliš dobrou 
organizací.

O to větší radost jsem měla 
z letošních slavností, kterých 
se dle mého názoru účastnilo 

opět větší množství lidí, a i pro-
gram byl lépe zvládnutý než 
v posledních letech. Chápu, 
že je těžké zorganizovat akci 
tak, aby se organizátor zavděčil 
všem a všichni si přišli na své. 
Přesto s i  mysl ím, že letos, 
i přes pár nedostatků, mohli 
návštěvníci pozorovat zlepšení. 
Sama za sebe říkám, je škoda, 
že vystupovalo jen pět dětských 
folklorních souborů. Zato mě 
těší, že hned dva byly z Chropy-
ně. Zahájení patřilo lidovému 
souboru Chropyňáček a závěr 
Ječmínkům. 

Moc bych si přála, aby se zno-
vu vrátil věhlas chropyňských 
hanáckých slavností. 

Magda Rapantová

V srpnu roku 1885 se Kroměříž stala 
po tři dny centrem pozornosti pro celou 
Evropu, protože se zde setkali dva význam-
ní státníci, rakouský monarcha František 
Josef I. a ruský car Alexandr III., se svými 
manželkami. 

Historickou událost jsme měli možnost 
si připomenout v sobotu 23. května, kdy 

proběhla vzpomínka na toto velké setkání. 
Vše začalo na vlakovém nádraží, kam oba 
velikány přivezl parní vlak, tak jako kdysi. 
Po slavnostním přivítání a po čestných 
salvách se vydal průvod přes celé město 
až na Velké náměstí, kde byl připravený 
úžasný program. Tak jako před 130 lety, 
tak ani dnes na oslavách nechyběli ost-

rostřelci, dragouni, kozáci, doboví četníci, 
lidé v dobových kostýmech a samozřejmě 
i v krojích. 

Mezi krojovanými přišli vladaře přivítat 
i Ječmínci z Chropyně, kteří měli tu čest 
se tohoto velkého setkání zúčastnit. 

Magda Rapantová

Vladaře přivítal i Ječmínek z Chropyně

Ječmínek na hanáckých slavnostech
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O práci úředníků Městského úřadu v Chropyni 
– odbor vnitřních věcí – 3. část
Vážení občané,
představení odboru vnitřních věcí dnes ukončím závěrečnou částí. 
V předchozích dílech jsem se Vám pokusila přiblížit náplň práce 
vedoucí odboru vnitřních věcí, náplň pracovnice podatelny, pra-
covnice sekretariátu a informatika. Posledním úředníkem na odboru 
je referentka na úseku matriky a evidence obyvatel.

Matrika a evidence obyvatel:
O náplni práce referentky vypovídá už samotný název její funkce.
Pod pojmem evidence obyvatel si můžete například představit 

přihlášení se k trvalému pobytu v našem městě či jeho změnu v rámci 
města. Pokud naše město naopak opouštíte, odhlašovat se nemusíte. 
Ve chvíli, kdy se k trvalému pobytu přihlásíte jinde, jste automaticky 
odhlášeni z pobytu v Chropyni. Přihlášení k trvalému pobytu bývá vět-
šinou ihned zaznamenáno do základního registru, tudíž cesta z evidence 
obyvatel na oddělení občanských průkazu v Kroměříži je možná ihned. 
Než absolvujete cca 10 kilometrů mezi Chropyní a Kroměříží, je Vaše 
změna trvalého pobytu v centrálním registru již provedena. K žádosti 
o nový občanský průkaz potřebujete tak jen stávající platný průkaz 
a potvrzení o změně pobytu, tedy za předpokladu, že žádný jiný údaj 
změnit nepotřebujete. Nepotřebujete ani fotografii. Vyfoceni budete 
přímo na pracovišti občanských průkazů. Potvrzení o změně trvalého 
pobytu má omezenou platnost, podání žádosti o vydání nového ob-
čanského průkazu doporučuji neoddalovat. 

Evidence obyvatel také vyřizuje ve správním řízení žádosti majitelů 
nemovitostí o tzv. zrušení trvalého pobytu občanům, kteří k jejich ne-
movitosti nemají vlastnický vztah ani v ní nebydlí. Negativním důsled-
kem těchto rušení je v současné době již více než 5 % obyvatel našeho 
města „bydlících“ tzv. na radnici. Připomínám, že adresa ohlašovny 
v občanském průkazu neosvobozuje od povinnosti platit poplatek 
za komunální odpad.

Evidence obyvatel v sobě skrývá daleko více úředních úkonů, které 
nejsou tak časté. Viditelný je snad pravidelně ještě jen seznam voličů 
našeho města, který pracovnice pravidelně připravuje před každými 
volbami, případně vystavuje voličské průkazy občanům, kteří nebudou 
v době konání voleb ve svém volebním okrsku moct volit…

Žádost o vydání občanského průkazu či cestovního dokladu tady 
v Chropyni bohužel již nepodáte. Tato agenda byla stažena do Kromě-
říže v době, kdy se začaly vydávat tzv. elektronické doklady a kdy jste 
při podání žádosti o osobní doklad přímo na místě vyfoceni. Pro řadu 
z nás je jistě úlevou, že nemusíme nejdříve běhat a hledat fotografa, 
který nás vyfotí. Jsou ale mezi námi i lidé nemocní a málo pohybliví. Pro 
ně však nabízí kroměřížský úřad možnost, objednat si návštěvu pracovnic 
úseku občanských průkazů přímo k sobě do domu. 

Zde v Chropyni můžete pouze nahlásit ztrátu občanského 
průkazu a požádat o jeho zneplatnění. V případě, že doklady ztratíte, 
či jsou Vám odcizeny, toto zneplatnění velice doporučujeme. Vydání 
nového občanského průkazu Vás sice v takovém případě bude stát 
100 Kč, ale za klidný spánek a jistotu, že s odcizeným průkazem se neděly 
žádné nepravosti, tento poplatek určitě stojí.

Matriku známe patrně všichni. Nejčastěji si ji vybavíme při vzpomínce 
na svatbu či narození miminka. Práce matrikářky je nejvíce viditelná 
právě při zajištění průběhu vítání občánků a svatebních obřadů a to jak 
v budově městského úřadu, tak i na chropyňském zámku. Obřady jsou 
zajišťovány za velké spolupráce s hudebníky, přednášejícími, členkami 
Sboru pro občanské záležitosti a v neposlední řadě také za skvělé spo-
lupráce s místní mateřskou školkou, jejíž žáčci pravidelně a dlouhodobě 
svým půvabným výkonem zpestřují obřady vítání občánků.

V matričních knihách se jméno každého z nás objeví nejméně dva-
krát. Ti z nás, kteří vstoupili dobrovolně do svazku zvaného manželství, 
se pak objeví ve všech matričních knihách: v Knize narození, Knize man-
želství i Knize úmrtí. V Chropyni jsou vedeny matriční knihy narození, 
manželství a úmrtí pro matriční události, které se staly na území města 

Chropyně, obce Záříčí, Kyselovice a Žalkovice. V knize manželství jsou 
evidovány sňatky uzavřené nejen na radnici, ale i v kostelích v našem 
správním obvodu. 

Pokud někdy budete například potřebovat vystavit duplikát mat-
ričního dokladu, mějte prosím na paměti, že každá matriční událost 
je zapsaná v místě, ve kterém se udála. Pokud jste například celoživotním 
věrným Chropyňanem, ale narodili jste se, stejně jako já, v kroměříž-
ské nemocnici, budete se muset se svou žádostí o vystavení duplikátu 
rodného listu obrátit na Městský úřad v Kroměříži. V Chropyni takový 
záznam nenajdete, ani Vám nelze zprostředkovat předání Vaší žádosti 
do Kroměříže.

Řada našich spoluobčanů cestuje či dlouhodobě žije v zahraničí 
a i tam se vdávají, žení, rodí se jim děti… všechny matriční události, 
které se stanou za hranicemi tohoto státu, jsou centrálně evidovány 
v tzv. zvláštní matrice vedené úřadem Městské části Brno-střed. Nemu-
síte ale do Brna jezdit osobně, kontakt s touto zvláštní matrikou Vám 
zprostředkuje místní matrikářka. 

Na referentku matriky a evidence obyvatel se můžete obrátit s celou 
řadou dalších požadavků. Můžete u ní podat žádost o změnu jména 
či příjmení (pokud zde máte trvalý pobyt), před kteroukoliv matrikář-
kou lze uzavřít prohlášení k určení otcovství před narozením miminka 
nesezdaným párům…

Pracovnice tohoto úseku je oprávněna k ověřování shody opisu 
nebo kopie s listinou a k ověřování pravosti podpisu – jinými slovy 
k vidimaci a legalizaci.  Toto oprávnění mají na našem úřadě celkem 
tři úřednice. Ověření provádí také pracovnice sociálního odboru 
Mgr. Zlámalová a vedoucí odboru vnitřních věcí Bc. Jedličková. Ověření 
jednoho podpisu, stejně jako ověření pravosti jedné stránky je zpoplat-
něno částkou 30 Kč.

Pracovnice je oprávněna také k vydávání ověřených výstupů ze systé-
mu Českého Podacího a Ověřovacího Informačního Národního Termi-
nálu, zkráceně Czech POINT. Druhé kontaktní pracoviště zabezpečuje 
vedoucí odboru vnitřních věcí. 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 rejs-
tříku, 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 schrán-
ky, žádost o zneplatnění přístupových údajů pověření osoby, žádost 
o znepřístupnění datové schránky, který 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 potvrzuje, že se originál shoduje s touto konverzí. 
Autorizovanou konverzi si tudíž můžeme zjednodušeně představit jako 
obdobu ověření pravosti listiny, jen zde je jeden dokument v papírové 
podobě, druhý v podobě elektronické. 

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 
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O práci úředníků Městského úřadu v Chropyni 
– odbor vnitřních věcí – 3. část

Informace k vystavení (výměně) průkazu  
osoby se zdravotním postižením

Od 1. dubna 2015 zahájil Úřad práce ČR 
(ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby 
se zdravotním postižením (průkaz OZP typu 
TP, ZTP, ZTP/P). Průkazy mimořádných výhod, 
které do konce roku 2011 vydávaly obecní 
úřady (papírové – modrý, zelený, oranžový), 
a tzv. dočasné průkazy OZP, které vydával 
ÚP ČR (zelený zalisovaný) zůstávají v platnosti 
pouze do 31. 12. 2015. 

Nejpozději do konce roku 2015 je tedy 
nutné, aby si všichni držitelé těchto průkazů 
přišli požádat o jejich výměnu, jinak o výhody 
plynoucí z držitelství průkazu automaticky při-
jdou. Nový průkaz vydává ÚP ČR po podání 
Žádosti o přechod nároku na průkaz OZP. 
Podrobnosti můžete najít také na stránkách 
Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně http://portal.
mpsv.cz/upcr/kp/zlk
Postup při vydání nového průkazu osoby 
se zdravotním postižením:
1. Držitel průkazu musí podat u příslušného 

kontaktního pracoviště Krajské pobočky 
Úřadu práce ČR (tj. v místě svého trvalého 
bydliště) formulář Žádost o přechod nároku 
na průkaz osoby se zdravotním postižením. 
Je povinen se osobně dostavit ke správnímu 
orgánu s platným občanským průkazem, 
platným průkazem osoby se zdravotním po-
stižením či průkazem mimořádných výhod. 
Je doporučeno s sebou vzít také rozhodnutí, 
kterým mu byl v minulosti průkaz osoby 
se zdravotním postižením či mimořádných 
výhod přiznán. K navazujícímu vyplnění 
a podepsání Podkladů pro vydání průkazu 
osoby se zdravotním postižením, které budou 
vytištěny přímo na místě pracovníkem ÚP 
ČR, je nezbytné mít také jednu barevnou 
průkazovou fotografii o rozměrech 35 mm 
x 45 mm, která odpovídá současné podobě.

2. Na základě vyplněných Podkladů pro vydání 
průkazu osoby se zdravotním postižením 
správní orgán požádá Státní tiskárnu cenin, 
s. p., o vyrobení nového průkazu osoby 
se zdravotním postižením.

3. Po zhotovení a doručení nového průka-
zu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP 
ČR správní orgán telefonicky či písemně 
vyzve klienta k převzetí tohoto průkazu. 
K převzetí průkazu osoby se zdravotním 
postižením je vhodné se dostavit také 
osobně a po zaplacení správního poplatku 
ve výši 30 Kč v hotovosti bude nový průkaz 
vydán. V případě, že se klient nemůže 
dostavit osobně a podepsat převzetí no-
vého průkazu, může být průkaz vydán jiné 
osobě pouze na základě udělení plné moci 
s úředně ověřenými podpisy. Nezletilé 
děti může při převzetí průkazu zastoupit 
zákonný zástupce (rodič), klienty omeze-
né či zbavené svéprávnosti pak zastoupí 
opatrovník na základě rozhodnutí soudu 
(nutno předložit).

Pro urychlení vydání průkazu osoby se zdra-
votním postižením doporučujeme mít při-
praven správní poplatek v požadované výši, 
tj. 30 Kč.

Úřad práce ČR také doporučuje klientům 
pohlídat si dobu platnosti uvedenou na par-
kovacím průkazu pro osoby se zdravotním 
postižením a v případě končící doby plat-
nosti se po vyzvednutí nového typu průkazu 
osoby se zdravotním postižením na ÚP ČR 
obrátit za účelem vydání nového parko-
vacího průkazu i na příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností v místě svého 
trvalého bydliště.

OSV

vypovídá o svém obsahu, stejně tak název čtvrtého registru 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. 

Referentka matriky a evidence obyvatel spolupracuje se Sborem 
pro občanské záležitosti, spolupodílí se na pravidelném blahopřání 
občanům města při dovršení významného životního jubilea. Pomá-
há zorganizovat také oslavy zlatých svateb. S potěšením konstatuji, 
že v letošním roce jsme už uspořádali oslavu i svatby diamantové, tedy 
úctyhodných 60 let společného života. Věřte mi, že přívlastek úctyhodný 
říkám se vší vážností a úctou. Je to výkon obdivuhodný.

V neposlední řadě je tato referentka zástupkyní pracovnice podatelny 
a výpravny mimo její řádnou pracovní dobu. Jak jsme uvedli v minulém 
čísle, podatelna má zkrácenou pracovní dobu pouze od 9:30 do 14:00, 
v pátek od 9:00 do 13:30. 

Také toto místo potkala před nedávnem personální změna. Viditelná 
pro Vás, vážení občané, bude od 1. července letošního roku. Po devíti 
letech bezchybné práce náš úřad opouští paní Dagmar Zapletalová 
a na její místo na samém prahu prázdnin nastoupí paní Dana Kunčarová. 
Mnozí si ji patrně pamatujete z odboru sociálních věcí, kde působila 
do roku 2012, před svým převedením na Úřad práce v Kroměříži. 

Paní Zapletalové také touto cestou děkuji za perfektně odvedenou 
práci, za skvěle zorganizovanou dlouhou řadu krásných svatebních 
obřadů i vítání nových občánků a přeji hodně úspěchů na novém pra-
covišti. Nové paní matrikářce paní Kunčarové, přeji hodně sil a zdaru. 
Vás, vážení občané, prosím o trpělivost a pochopení s jejími začátky. 
Ty jsme ostatně neměli nikdo snadné, viďte?

Pokud jste dočetli až sem, prokázali jsme velkou míru trpělivosti 
s mými články, za což Vám moc děkuji. Už teď můžu přislíbit, že pomy-
slnou štafetu v představování práce jednotlivých úředníků od příštího 
vydání převezme odbor finanční. 

Příjemné letní dny a na viděnou u nějakého dalšího článku.

Bc. Dana Jedličková

Upozornění
na splatnost poplatku 
za komunální odpad

Finanční odbor Městského úřadu 
v Chropyni upozorňuje občany, že 20. čer-
vence 2015 je splatný místní poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů za druhé pololetí 
r. 2015 (základní sazba za pololetí činí 
318 Kč, u poplatníků platících z titulu 
trvalého pobytu v Chropyni od 70 let 
činí 159 Kč).

Občanům platícím přes SIPO bude 
částka předepsána ke srážce v měsíci 
červenci. Ostatním bude zaslána poš-
tovní poukázka, kterou mohou uhradit 
na poště, převodem z účtu nebo v ho-
tovosti na pokladně Městského úřadu 
v Chropyni (neobdržení poukázky není 
důvodem k nezaplacení poplatku).

Znění obecně závazné vyhlášky upra-
vující podrobnosti k výše uvedenému 
poplatku je přístupné na www.muchro-
pyne.cz (důležité dokumenty, obecně 
závazné vyhlášky – č. 4/2014), případně 
je k nahlédnutí na sekretariátě MěÚ
v Chropyni.             VaRe
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Nový web SMM Chropyně:  

Navštivte naše nové stránky na 
www.smmchropyne.cz

Svoz bioodpadu

Naše město recyklací 
elektrospotřebičů výrazně 
ulevilo životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 259 televizí, 140 monitorů 
a 1 894,20 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré 
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše měs-
to obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných 
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúč-
tování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci 
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství 
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného od-
padu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která 
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 259 televizí, 
140 monitorů a 1 894,20 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
105,50 MWh elektřiny, 4 438,31 litrů ropy, 487,07 m3 vody a 4,85 tun 
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 24,36 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 96,09 tun. 
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní pro-
středí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří 
spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří 
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, 
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také 
je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie po-
třebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. 

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, po-
čítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých 
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly 
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentová-
ny jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce 
odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně 
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. 

VaŽP

Vážení občané,
opětovně se vracím k proble-

matice svozu bioodpadu. S po-
těšením mohu konstatovat, 
že většina spoluobčanů vnímá 
kladně tuto novou službu a po-
stupně se učí bioodpad odkládat 
do určených kontejnerů. Taktéž 
mohu s potěšením konstatovat, 
že v drtivé většině již kontejnery 
obsahují to, co do nich patří, 
za což bych vám všem, jménem 
SMM, chtěl poděkovat. 

Nicméně, přestože v někte-
rých lokalitách máme připravené 
kontejnery prakticky neustá-
le, najdou se mezi námi tací, 
co odpad odkládají zásadně vedle 
kontejneru, případně na krajnici 
před svým domem, nebo lépe 
před domem souseda. Dovoluji 
si upozornit, že taková forma 

odkládání odpadu by se da-
la charakterizovat jako zábor ve-
řejného prostranství, neřku-li čer-
ná skládka, což jsou ale případy, 
které by měly být ze strany MěÚ 
zpoplatněny, či dokonce sankci-
onovány.

Pokud někdo nemůže, nebo 
nechce využít k uložení bio-
odpadu určených kontejnerů, 
jejichž odvoz zajišťuje SMM jako 
bezplatnou službu obyvatelům 
města, může využít standardní 
cesty objednáním odvozu odpadu 
za poplatek. V takovém případě 
je potřeba telefonicky, případně 
osobně kontaktovat SMM, nahlá-
sit umístění materiálu k odvozu 
a jeho množství a za objednanou 
službu zaplatit poplatek dle plat-
ného ceníku SMM.

Mgr. Stanislav Kalinec
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Informace o inspekci v základní škole
Ve dnech 15.-17. dubna 2015 byla v Základní 

škole Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková or-
ganizace, provedena kontrolní a inspekční činnost 
Českou školní inspekcí - Zlínským inspektorátem.

Předmětem kontroly bylo dodržování vybra-
ných ustanovení školského zákona a souvisejících 
a prováděcích právních předpisů, které se vzta-
hují k poskytování vzdělávání a školských služeb 
do data inspekční činnosti.

Inspekční zpráva je velmi obsáhlá (seznam 
dokladů a materiálů, o které se ČŠI opírala, 
obsahoval 57 položek). Uvádím zde proto jen 
ta zjištění, která mohou být pro občany našeho 
města zajímavá. 

Zásadní skutečností, která ve sledovaném 
období podstatně ovlivnila chod školy, byly 
změny v jejím vedení. V únoru 2009 získala škola 
nové vedení, ředitel školy byl však od července 
2011 uvolněn do veřejné funkce. Na základě 
výsledku konkurzního řízení byl na toto období 
(červenec 2011 až listopad 2014) jmenován 
nový ředitel. I přes krátké působení ve své funkci 
dokázal současný ředitel školy po svém návratu 
do vedení školy v listopadu 2014 realizovat 
několik důležitých změn, především stabilizovat 
kvalifikovaný pedagogický sbor a navázat na sta-
novenou strategii dalšího směřování školy a to jak 
prostřednictvím vnitřní dokumentace školy, tak 
otevřenou komunikací s pedagogy, zřizovatelem 
i zákonnými zástupci. 

Prioritami školy je především dokázat moti-
vovat žáky k celoživotnímu vzdělávání a budovat 
otevřené partnerské vztahy mezi vedením školy, 
učiteli, žáky a rodiči. Na základě ředitelem dele-
govaných kompetencí se na řízení školy podíleli 
další pedagogičtí pracovníci. Pedagogická rada 
plnila svou funkci jako poradní orgán ředitele 
školy, který s ní projednával všechny zásadní 
pedagogické dokumenty a opatření týkající 
se vzdělávání. Ředitel školy vedl veškerou povin-
nou dokumentaci stanovenou zákonem.

Škola dokázala včas identifikovat žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami (dále „SVP“), 
v době inspekce vzdělávala 31 žáků se SVP, 
z nichž 19 zdravotně postižených bylo indivi-
duálně integrováno do běžných tříd. Rovnost 
příležitostí ke vzdělávání žáků škola zabezpečovala 
v souladu s jejich speciálními potřebami s využitím 
podpůrných opatření zahrnujících především 
asistenční pomoc a možnost vzdělávání dle zpra-
covaných individuálních vzdělávacích plánů (dále 
„IVP“) povolených ředitelem školy na základě 
doporučení školského poradenského zařízení 
a žádosti zákonných zástupců.

Škola vytvářela dobré podmínky pro spo-
lupráci s partnery. Rodiče mají možnost in-
formovat se pravidelně na třídních schůzkách 
o výsledcích vzdělávání a chování žáků. Přínosná 
je pro činnost školy spolupráce se Sdružením 
rodičů a přátel Základní školy Chropyně, které 
podporuje činnost školy finančně a pomáhá 
také s organizací mnoha školních i mimoškolních 
aktivit. Při škole aktivně pracuje školská rada. 
Na dobré úrovni je spolupráce školy se zřizova-
telem, který se o činnost aktivně zajímá a také 
formou finančních příspěvků napomáhá realizaci 
vzdělávacích a sportovních aktivit (např. lyžařský 

kurz, plavání). Důležitým partnerem školy je místní 
mateřská škola, oba subjekty pořádají společné 
aktivity, projekty i vzájemné návštěvy dětí, žáků 
i pedagogů. Dalšími tradičními partnery školy 
jsou například městská knihovna, Tělovýchovná 
jednota Chropyně (umožňuje škole bezplatné 
užívání sportovišť, spolupodílí se na organizaci 
sportovních aktivit školy), základní umělecké 
školy (přímo v prostorách školy nabízí žákům 
možnost účelně trávit volný čas) a také turistický 
oddíl Kamínek (organizuje tábory a volnočasové 
aktivity pro žáky).

Škola vytvářela podmínky pro zdravý fyzický, 
psychický a sociální vývoj v průběhu vzdělávání 
žáků.

Materiální, prostorové i finanční podmínky 
školy byly ve sledovaném období na požadované 
úrovni. Řídící a kontrolní činnost, koncepční 
práce ředitele školy i vedení dokumentace byla 
na standardní úrovni. Personální zabezpečení 
výuky, kvalifikovanost pedagogického sboru i rea-
lizované Další vzdělávání pedagogických pra-
covníků (dále „DVPP“) umožňovalo naplňování 
Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání (dále „ŠVP ZV“) v praxi. 

Spolupráce s partnery byla pro činnost školy 
přínosná. Škola naplňovala zásadu rovného 
přístupu ke vzdělávání všem žákům bez rozdílu. 
Poskytování poradenských služeb žákům i jejich 
zákonným zástupcům probíhalo systematicky 
za účinné spolupráce se školskými poradenskými 
zařízeními. Oblast prevence výskytu sociálně pa-
tologických jevů byla zajišťována na dobré úrovni. 
Škola vytvářela vhodné podmínky pro zajištění 
bezpečného prostředí při vzdělávání žáků.

O vzdělávací nabídce, postupu při přijímání 
k základnímu vzdělávání i činnosti školy byli 
všichni zákonní zástupci i veřejnost informováni 
dostatečně a dostupným způsobem na webových 
stránkách, v mateřské škole ve městě i prostřed-
nictvím regionálního tisku.

Školní vzdělávací program pro základní vzdě-
lávání byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání a s požadavky 
školského zákona. Organizace vzdělávání a napl-
ňování učebních plánů byla v souladu s platnými 

právními předpisy a realizovaným vzdělávacím 
programem školy.

Materiální a finanční předpoklady pro činnost 
školy byly na požadované úrovni, umožňovaly 
naplňování cílů ŠVP ZV. 

Řídící, kontrolní a organizační činnost ředi-
tele školy, jeho spolupráce se zřizovatelem byla 
na požadované úrovni. 

Škola vytvářela žákům bezpečné a podnětné 
prostředí pro vzdělávání. 

Kvalifikovanost pedagogického sboru, vhodně 
volené a realizované DVPP pozitivně ovlivňují 
kvalitu a průběh vzdělávání. 

Kvalitně zpracovaný ŠVP ZV zohledňoval reál-
né možnosti školy a prostřednictvím rozmanitých 
vzdělávacích aktivit byl smysluplně realizován 
v praxi. 

Průběh výuky, účinná podpora rozvoje klíčo-
vých kompetencí a funkčních gramotností u žáků 
byla na standardní úrovni. 

Škola systematicky umožňovala rovný přístup 
ke vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby žáků 
byly náležitě zohledňovány. Poradenská činnost 
školy byla hodnocena jako standardní. 

Výsledky vzdělávání žáků se škola pravidelně 
zabývala a zajišťovala dostatečnou podporu žá-
kům s riziky školní neúspěšnosti. 

Inspekční tým doporučuje řediteli školy reali-
zovat externí testování výsledků vzdělávání žáků 
a získat tak zpětnou vazbu i možnost srovnání vzdě-
lávací činnosti školy se školami podobného typu. 

Od data konání poslední inspekční činnosti 
došlo především ke zkvalitnění materiálního 
zázemí školy, vybavení učebními pomůckami 
a ICT technologiemi. Ředitel školy zajistil 100% 
kvalifikovanost pedagogického sboru.

Úplné znění Inspekční zprávy najdete na we-
bových stránkách školy. K nahlédnutí je také 
u ředitele školy.

Všem pedagogickým a správním zaměstnan-
cům ZŠ Chropyně chci na tomto místě poděkovat 
za práci, kterou nejen v tomto školním roce pro 
naši školu odvádějí.

Mgr. Milan Bajgar
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Knihovna doporučuje
Ken Follett: Kavky

Den D druhé světové války se blíží. Němci 
nevědí, kde ani kdy se Spojenci vylodí, ale tuší, 
že to bude brzy. Felicity "Flick" Clairetovou, 
špičkovou agentku britské tajné služby, jejíž prací 
jsou sabotáže v týlu nepřítele, čeká akce klíčo-
vého významu. Musí zničit telefonní ústřednu, 
která spojuje německá vojska s nejvyšším velením 
v Berlíně. První pokus skončí katastrofálním 
nezdarem. Skupina je zlikvidována a Flick 
se celý svět obrátí vzhůru nohama. Pak dostává 
poslední šanci dosáhnout cíle, jenže úkol, který 

byl předtím hrozivý, je nyní skoro nesplnitelný. Nový plán totiž vyžaduje 
speciální tým složený výhradně z žen, které je třeba sehnat a vycvičit 
během několika málo dní. Dostávají krycí jméno Kavky a mají proniknout 
do ústředny přímo před očima Němců. 

Petr David:  50 výletů na rozhledny
Edice úspěšné dvojice autorů nás tentokrát 

zavede na nejkrásnější výhledová místa. Autoři 
vybírají padesát atraktivních destinací, kam stojí 
za to vypravit se i s dětmi: vydejte se po loupež-
nických stezkách na Vrátenskou horu, do srdce 
Blanského lesa na Kleť, do trpasličího království 
na Babylon nebo na stolovou horu Děčínský 
Sněžník. Každý výlet obsahuje podrobnosti 
o místních pozoruhodnostech, poutavý příběh, 
tipy pro volný čas, užitečné rady o otvíracích 
dobách i ubytování a praktickou mapku. 

Josef Fousek: Fouskův svět
Josef Fousek oslavil 75. narozeniny a roz-

hodl se při této příležitosti předložit čtenářům 
ucelenější zprávu o svém pobytu na tomto 
světě. Je to vlastně kniha o klukovi, který 
se z kladenské ulice, jako dělník z hutí, dostal 
ve zralém věku na pódia klubů, divadel, stal 
se textařem, fotografem, básníkem a spi-
sovatelem. Provázen úspěchy i neúspěchy 
a různými životními překážkami se těší z po-
moci své rodiny, neztrácí naději a dokáže 
se radovat z každého dne. 

Ivana Janišová: Alžběta Popleta
Malá Bětka je na světě teprve tři roky, 

ale má velkou fantazii a tak, když potřebu-
je kamaráda, má ho. S beránkem z oblohy, 
z duhového mostu, prožívá všední dny plné 
nevšedních objevů jeho zdánlivě popleteným 
způsobem. Knížka pro všechny malé holky 
a kluky, kterým život také přináší první radosti, 
první obavy, první tajemství, první sníh i prvního 
opravdového kamaráda.

Helena Maťhová

V úterý 2. června byla zahájena nová koupací sezóna na chro-
pyňském koupališti. 

Přípravě areálu na znovuotevření provozu věnovali zaměstnanci 
SMM velké úsilí a věříme, že se nám to vrátí v podobě tisíců spoko-
jených návštěvníků. 

Pro letošní sezónu chystáme několik drobných vylepšení pro 
zpříjemnění pobytu na koupališti, jako například veřejnou WiFi, 
webkameru či rekonstruovaný kurt pro plážový volejbal. 

Veškeré informace o koupališti naleznete na našich webových 
stránkách.

Těšíme se na Vaši návštěvu!                           SMM Chropyně

Koupaliště je opět v provozu

informace 

o aktuálních uzavírkách v okolí 
našeho města najdete na 

www.muchropyne.cz
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Andersen by nám záviděl!

bec jednoduché. Před cestou do světa maminka napeče Honzovi buchty, 
ale Honza je popleta a potřeboval od dětí rady, co se do buchet dává 
a co ne. Děti se zavázanýma očima hádaly, které ingredience ochutnávají 
a zda mohou být součástí buchet. Prostě nic jednoduchého. První hádanky 
nás nakonec dovedly do chropyňského zámku a odtud jsme mířili do sa-
motného pekla. Naše děti ale mají pro strach uděláno. Nezalekly se a vše 
zvládly na jedničku. Nakonec nás pro odlehčení čekal pohádkový kvíz 
s hudebními ukázkami. Nejvíc nás však zklamala princezna, která si nevybrala 
ani Matěje, ani Honzu. Ale protože se všichni opravdu snažili, princezna 
jim nechala poklad, který děti našly ráno po probuzení. Po snídani každý 
odcházel bohatší o nově navázaná přátelství a plný zážitků. 

Tak příští rok na viděnou, milé děti!
Více fotografií z celé akce naleznete na internetových stránkách 

Městské knihovny Chropyně - http://knihovnachropyne.cz/
Zuzana Večeřová

Děti z 1. třídy MŠ poznávaly 
nejen své město

Tak to vypadá, že strávit noc v knihovně se stalo mezi dětmi opravdu 
populární, a proto můžeme bez nadsázky říct, že v Chropyni vznikla 
tradice propojující vzrušení, zábavu a četbu knih.

Noc s Andersenem má v naší republice již několikaletou tradici, ale 
my jsme nocovali teprve podruhé. Letos připadl termín i kvůli brzkým 
Velikonocům na 27. březen. 

Jako každý rok i letos měla Noc s Andresenem své téma. Tentokrát 
to byly Drdovy pohádky společně s komiksem od Kláry a Honzy Smo-
líkových Na hradě Bradě. Je jasné, že stejně jako v těchto pohádkách, 
tak ani v naší knihovně nechyběly pohádkové postavy. Byla zde napří-
klad půvabná princezna, její dvorní dámy, čert a především hrdinové 
většiny pohádek – hloupý Honza a Matěj. Poslední dva jmenovaní měli 
za úkol společně s dětmi „prohádat“ princezninu ruku. Nebylo to vů-

V květnu proběhl v 1. třídě 
MŠ projekt „Moje město“. Děti 
se prožitkovou a hravou formou 
seznámily s nejdůležitějšími bu-
dovami města i naším znakem. Vy-
zkoušely si nevšední kresbu zámku 
v přírodě, seznámily se s pověstí 
O králi Ječmínkovi a prožily si ji 
v divadelním představení, které 
samy zinscenovaly. Z krabiček 
od čajů, léků apod. pak vytvořily 
3D plán našeho města.

Celý projekt byl završen ná-
vštěvou zámku a jeho prohlíd-
kou. Na závěr velmi zajímavé 
a poučné prohlídky se děti po-
těšily návštěvou výstavy loutek 
konané v prostorách zámku. 

Tímto děkujeme paní Víchové 
za ochotu a spolupráci s tímto 
projektem. 

Dne 25. května děti 1. třídy 
MŠ opět navštívily ornitologickou 
stanici v Přerově. Tentokrát jsme 
se vydali do rozlehlého parku 
Michalov, kde celý program pro-
bíhal. Děti se velmi poutavou 
a především zábavnou formou 
dozvěděly plno zajímavých infor-
mací o stromech, keřích a mnoha 
dalšího. 

I tentokrát si odnesly spousty 
nevšedních zážitků. 

p. uč. Sochová 
a Dokoupilová Hanulíková
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Nádvoří Domu s pečovatelskou službou ožilo hudbou a zpěvem

Nová aktivita seniorů v Chropyni

Poděkování za Pohádkový zámek
Chtěly bychom poděkovat paní Haně 

Paňákové, všem pohádkovým postavám 
a strašidlům, kteří se podíleli na přípravě 

a organizaci „Pohádkového zámku“. Akce 
se konala v rámci Hanáckých slavností dne 
30. května 2015. I když měly děti v očích 

strach, tak úsměv na rtech prozradil, že se pří-
jemně pobavily. 

Pracovnice zámku Chropyně 

Pěvecký soubor „Chropyňské babky“ byl 
založen v únoru letošního roku a je nasnadě 
přiznat, že se sešla opravdu výborná parta.  
Původním záměrem bylo sejít se a zazpívat 
si s harmonikou pro radost. Naše složení 
není čistě ženské, protože bez pana Václava 
Kuchaře by to nebylo ono. Scházíme se kaž-
dé úterý v klubovně od 16:00 do 18:00, 
čímž chceme pozvat mezi nás další zájemce 
i z řad mužů. Našim prvním vystoupením bylo 
účinkování na členské schůzi Svazu tělesně 
postižených – místní organizace Chropyně. 
Velkou radost nám také udělala nabídka 

k vystoupení v DPS u příležitosti Dne matek, 
kam jsme se všichni moc těšili. Děkujeme 
za vlídné přijetí a pohoštění, které pro nás 
připravili.

Pozvání pana učitele Iva Novotného 
ke společnému vystoupení s dechovým 
orchestrem Two, Three, Four na 3. festivalu 
dechových orchestrů nám přímo, jak se říká, 
vyrazilo dech. Hned první společná zkouška 
ukázala, že naše obavy, zda zvládneme zpívat 
s tak velkým orchestrem, byly zbytečné. Ob-
divovali jsme hráčské umění členů orchestru, 
širokou škálu hudebních nástrojů a také 

pana kapelníka, jak s přehledem dokázal 
zvládnout 30 muzikantů a ještě 20 zpěváků. 
Moc mu děkujeme za to, že měl odvahu 
nás přizvat ke společnému vystoupení 
a dát příslib do budoucna k další vzájemné 
spolupráci. Pro nás seniory je velmi důležité 
být součástí společenského života ve městě 
nejen v řadách publika. 

Děkujeme všem občanům našeho města 
za podporu a přízeň, která nás velmi potěšila, 
a ještě dlouho budeme na toto vystoupení 
vzpomínat. 

Členové souboru

Město Chropyně uspořádalo v úterý 
26. května 2015 v odpoledních hodinách pro 
obyvatele Domů s pečovatelskou službou již 
tradiční „Květnový koncert“. 

Počasí sice nebylo takové, jaké si všichni 
přáli, bylo chladno a deštivo, ale naštěstí za ce-
lou dobu konání koncertu nespadla ani kapka 
deště. Všichni účinkující svou hrou na hudební 
nástroje a zpěvem opět potěšili srdíčka všech 
přítomných. Kdo měl chuť a náladu, mohl 
si společně s účinkujícími zazpívat.

Poděkování patří všem žákům a učitelům 
Soukromé Základní umělecké školy v Chropyni 
a pěveckému souboru „Chropyňské babky“ 
za jejich vystoupení.  

Bc. Lenka Horáková
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Výstava historických loutek na zámku

Zprávičky z Kamínků 
– Pohádkový zámek i Dětské odpoledne

níčka, pohody, užijte si her a koupání a hlavně 
vše bez úrazů a nehody. Mějte se pěkně.

Za turistický oddíl Kamínek 
Hana Paňáková.

Kamínek v soboru 30. května pořádal 
ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska v Chro-
pyni při Hanáckých slavnostech ,,Pohádkový 
zámek“, spojený s pověstmi o Chropyni 
a jejím okolí. Na zámku návštěvníky uvítal 
pan král se svou rodinkou, dále v Ječmínkově 
komnatě sám Ječmínek se svou maminkou, 
v hanácké jizbě zpívaly Hanačky, princ zkou-
šel střevíček dívkám a hledal mezi nimi 
tu pravou Popelku, Šípková Růženka se pí-
chla o trn růže a čekala na prince, který 
ji probudí, pyšné Krasomile neuvadla růžička, 
tak už nebyla pyšná, šíleně smutná princezna 
nám plakala, Večernice a Lada čekaly na prin-
ce a Arabela měla strach z obávaného Rum-
buraka. Pak se šlo i do sklepení zámku, kde 
tříhlavý drak chtěl sníst princeznu i některé 
děti, ale nebojácný princ draka udolal 
a tím všechny zachránil. Šlo se i kolem ta-

jemného hřbitova, kde ležel umrlec a nad 
ním bděla černá vdova, pak návštěvníky 
uvítala Adamsova rodinka, následně krásné 
čarodějky čarovaly různé lektvary a z lesa 
Rasiny se ozýval křik loupeživých rytířů, kteří 
se snažili návštěvníky vystrašit a i oloupit, 
mezi tím vším se zjevoval kostlivec a ohnivé 
ženy. U hastrmana Rači všechny uvítala moř-
ská panna spolu s malým hastrmánkem a na-
konec všechny opět pocákal vodou hastr-
man Rača. Někteří se i báli těch strašidel 
ve sklepení, ale vše dobře dopadlo. Loupež-
níci nikoho neoloupili, drak nikoho nese-
žral, čarodějky nikoho nezačarovaly, ohnivé 
ženy nikoho nesežehly, jen Adamsova rodin-
ka nesehnala služebnou, snad se jí to podaří 
příště. Tak příště se opět přijďte podívat, 
co nového na zámku bude na vás čekat. 

Všem pohádkovým i strašidelným po-

stavičkám, ale i kastelánkám moc děkuji 
za pohádkový zámek. Patří vám všem mé 
veliké Díky. 

Dětské odpoledne
V neděli 31. května Kamínek pořádal 

pro děti odpolední hrátky, a to na zámecké 
louce. Děti si mohly zachytat rybičky, zaházet 
si na draka, nebo do vodního světa, poskládat 
hlavolam, vyzkoušet si zručnost, jak unik-
nout Otesánkovi s knedlíkem, nebo dostat 
zbloudilého marťánka do naší sluneční sou-
stavy, aby nespadl do černé díry, či zaházet 
si kroužky, míčky nebo kloboučky na cíle 
a další hry, které jsme pro děti připravili. Také 
si děti vyzkoušely svou stabilitu na různých 
chůdách. Počasí nám přálo, tak si myslím, 
že se dětské odpoledne vydařilo.

Hana Paňáková

Kamínek  byl pozván na zahájení  výstavy 
historických loutek na zámku v Chropyni 
a to 21. května. Jsou zde vystaveny pře-
krásné loutky mistrů modelérů a řezbářů 
z období let 1850 – 1950, které zde vy-
stavují manželé Jiráskovi z Brna. Výstava 
se dětem velmi líbila a nejvíce loutková 
pohádka o Budulínkovi, kterou pro děti 
zahrál loutkový soubor "ŘÍŠE POHÁDEK“ 
z Kroměříže a ve které si mohly děti také za-
hrát. Za pozvání moc děkujeme řediteli 
Muzea Kroměřížska, p. o., panu Ing. Jiřímu 
Stránskému.

Poděkování
Kamínek moc děkuje  pracovníkům Sprá-

vy majetku města Chropyně za ochotnou 
pomoc při chystání pohádkového zámku 
a za převoz her na dětské odpoledne při ha-
náckých slavnostech. Moc Vám všem děkuji.

Prázdninové přáníčko dětem
Jelikož se dětem blíží velké prázdniny, tak 

vám děti  za Kamínek přeji hodně radostí, slu-
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Český den proti rakovině byl úspěšný

Pohled do historie vodního režimu v okolí města Chropyně 
a historie vodního hospodářství v Chropyni 
…pokračování z minulého 
čísla

Nárůst obyvatel v 19. století 
zdražoval výrobu potravin, zvláště 
obilovin, proto byly mnohé rybníky 
odvodněny a přeměněny v pole.

Vlkošský rybník měl podle 
katastru z roku 1860 rozlohu 
320 měřic, což je 64 ha (1ha = 
5 měřic). Napájela jej Moštěnka 
strouhou vedenou na mlýn Vrbák 
a snad i Bečva. Rozkládal se mezi 
dolní částí bochořského lesa 
a dnešní železniční tratí. Vlkošský 
rybník byl propojen strouhou 
s rybníkem Hanuš (viz dále). 
Do rybníka také ústila Svodnice 
chropyňská, která odvodňuje 
celý kraj od Lověšic až po Zářičí. 
Roku 1912 byl její tok upraven, 
řečiště napřímeno, prohloubeno 
a opatřeno pevnou hrází. Svodni-
ce od bývalého vlkošského ryb-
níka směrem k Plučisku protéká 
středem bývalého rybníka Hanuš, 
nad Zářičím a ohýbá se k jihu, při 

bývalém rybníku Nadýmač a stře-
dem rybníka Hejtman probíhá 
do Chropyně, kde u kojetín-
ského mostu ústí do Bečvy. Tok 
Svodnice je přes 16 km dlouhý.

Rybník Hanuš stával nad 
Zářičím a míval podle katastrál-
ního výkazu z roku 1860 rozlohu 
82 měřic, což je 16,4 ha. Jmé-
no dostal po svém zakladateli 
Hanuši Haugvicovi z Biskupic 
a z Chropyně.

Rybník Nadýmač stával hned 
pod Zářičím, na levé straně silnice 
z Chropyně do Zářičí, která byla 
vybudována roku 1873. Měl roz-
lohu 40 měřic, tj. 8 ha, a sloužil 
asi k napájení menších rybníku 
ve vyšší poloze tím, že vzdouval 
(nadýmal) vodu. 

Bedryč, v registrech z roku 
1655 uvedený, stával za dnešní 
železniční tratí při lese Rasina 
na bývalých obecních trávníkách, 
roku 1870 rozparcelovaných 
a roku 1923 odvodněných. Močá-
lovitému poli za bývalým rybníkem 

říkalo se „za Bidřicó“. Bedryč bylo 
původně jezero pramenité, hlu-
boké, do něhož se vlévala říčka 
Bedřice z vlkošské Rasiny. Její 
koryto lze ještě vidět v lese Rasina 
za železniční tratí.

Rybník Hejtman míval rozlo-
hu 940 měřic, což je asi 188 ha. 
V listinách se poprvé objevuje 
roku 1567. Mocná hráz je dosud 
dobře zachovalá. Říkalo se ji „Peč-
manka“ (od pečovat, chránit). 
Na ní na místě dnešního mostu 
přes Svodnici stávala splavnice. 

Tradice říká, že zámecké pan-
stvo se rádo projíždělo po Hejt-
maně na lodičkách. Postupně 
se tento obrovský rybník zmen-
šoval a zanášel. Železnice napříč 
bývalým rybníkem postavená, 
ruší pohled od městečka na jeho 
bývalou obrovskou rozlohu. 

Ve snaze ovlivnit vodní režim v 
prostoru bývalého rybníka, zejména 
v období jarních záplav, odvodnit 
toto zamokřené území pro země-
dělské účely jako louku, byly pro-

vedeny rozsáhlé meliorační práce. 
Ve dvou etapách od roku 1912 
a v letech 1922-1924 byly louky 
odvodněny. Tyto práce navazovaly 
na regulaci řeky Moravy a jejích 
přítoků Bečvy, Moštěnky a Hané. 

Na vysušené ploše jsou lou-
ky, na kterých byl vybudován 
záplavový systém kanálů. Tímto 
systémem se louky dvakrát ročně 
regulovaně zaplavovaly, kvůli 
výnosům z luk. 

Obnovení části bývalého rybní-
ka Hejtman proběhlo v roce 1975, 
pro potřeby sádek.

Starý – Zámecký rybník je asi 
nejstarším chropyňským rybníkem 
a udržel se až do dnešní doby. 
Poskytuje zámku malebné okolí, 
ale býval i ochranou pro starou 
tvrz. V minulosti se jmenoval Sta-
rý, po výstavbě zámku je nazýván 
Zámecký. 

V katastru z roku 1860 vykazo-
val 138 měřic, což je 27,6 ha roz-
lohy. Dříve sahal až ke staré cestě 
na Skaštice. Nyní má asi 22 ha. 

Děkujeme!
Ve středu 13. května vyrazili pionýři 

do ulic města Chropyně prodávat kytičky, 
aby tak pomohli boji s rakovinou. Prodali 
350 kytiček a na konto Ligy proti rakovině 
odeslali 9.053 Kč.

Obrovské poděkování patří všem dárcům 
i sběračům. 

Marcela Hrdličková
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Pohled do historie vodního režimu v okolí města Chropyně 
a historie vodního hospodářství v Chropyni 

reklama

Napájí jej strouha z Bečvy od zá-
stavy chropyňského mlýna, skrytá 
pod silnicí, proti bývalé panské 
pálenici (hospoda U Bučka), 
ústí na povrch a vede „hrázkami“ 
pod městečkem, teče k zámku, 
pod ním se otáčí k východu 
a proti bráně do Fatry se stavidly 
pouští do rybníka nebo vede 
do podniku Fatra pod zemí. Ještě 
dříve se pouštěla voda do rybníka 
na dnešním Mrlínku. 

Rybník je od pradávna hníz-
dištěm mnoha druhů vodního 
ptactva, především racka (rybář-
ky), ale také divokých kachen, 
lýsek, malých bukačů apod. 
V současné době je hnízdištěm 
ptáků uměle vytvořený ostrůvek 
uprostřed rybníka, který vznikl 
při odbahnění dna nahrnutím 
do středu rybníka. Zde mohou 
ptáci nerušeně vyvádět své mla-
dé. „Rybářka“ se stala dobrodi-
ním pro místní sedláky, poněvadž 
je velmi užitečná, sbírá na poli 
za pluhem ponravy, chytá chrou-
sty, hltá různé housenky, niči-
tele našich ovocných stromů. 
V tomto rybníce roste pro bota-
nika zajímavá, vzácná a chráněná 
kotvice vzplývavá (trapanatans).

Registra z roku 1655 připomí-
nají i další menší rybníčky a jiná 
vodní dílka v Chropyni a okolí.

Rybník na náměstí sloužil 
kdysi k bělení prádla a k namá-
čení konopí. Později se z něj sta-
la zapáchající kalužina, ve které 
se bahnilo několik hejn husí 
a kachen, stejně jako dobytek, 
který se vracel z pastvy. Asi 
v polovině 19. století vznikly 
snahy o zvelebení chropyňského 
náměstí, které odpuzovalo svým 
vzhledem. Tehdejší ředitel chro-
pyňského cukrovaru pan Skála 
nechal rybníček i okolní louže 
zavést hlínou a celé prostranství 
nechal osázet okrasnými keři 
a stromy. Vznik zde nevelký oplo-
cený park, který byl 26. května 
1877 předán k užívání obci.

Rybníčky pod pivovarem 
připomínají se v registru z roku 
1655, pod silnicí u pivovaru 
na severním břehu Zámeckého 
rybníka. Uprostřed býval ostrůvek, 
na němž se nacházel letohrádek 
cukrovarnických úředníků. Cuk-
rovar rybníky i s celým okolím 
nechal zavézt a rozdělil parcelu 
na zahrádky zaměstnanců.

Smutník byl malý rybníček 
jihozápadně pod zámkem. 

Černý příkop sbíral spodní 
a svrchní vodu ze všech pozemků 
od Kyselovska a výtok z rybníka 
“Kuchyňka“, který se nacházel 
za dvorem. Černý příkop asi pů-
vodně odvodňoval Černé jezero 
chropyňské a procházel místy, 
kde dnes stojí Františkov a byl 
sveden do Zámeckého rybníka. 
Strouha, která spojovala Zámec-
ký a Plešovský rybník jmenovala 
se také Černý příkop. Jméno to-
hoto zaniklého Černého příkopu 
přešlo po vzniku cukrovaru roku 
1868 na cukrovarnickou strouhu, 
která odváděla odpadní vodu 
z cukrovaru do Bečvy.

Rybníček Kuchyněk uvádí 
se v registrech z roku 1655. Jméno 
dostal od sousední kuchyňské 
zahrádky a sloužil prý k jejímu 
zavlažování. V roce 1860 už byl 
„ jenom bařinó za dvorem“, měl 
jen 771 sáhů2 (1 sáh2 = 3,6 m2). 
Roku 1870 byl zavezen, poněvadž 
se do něj stahovala teplá odpadní 
voda z cukrovaru.

Černé jezero se nacházelo 
po obou stranách silnice do Kyse-
lovic za dnešní hájovnou. Z něho 
vytékala Svodnice, která sbírala 
vodu z příkopů z celého Kyselov-
ska a odváděla ji na chropyňská 
pastviska. Jezero muselo být udr-
žováno v náležité šířce a hloubce, 
aby mohlo při záplavách pojmout 
vodu z výše položených rybníků. 
Tato strouha od roku 1905 smě-
řuje kolem dvora a po levé straně 
silnice na Skaštice až za bývalou 
mocnou hráz Plešovského rybníka 
a pod ní vyúsťuje do Moštěnky. 

Od roku 1760 měli právo 
rybolovu v Černém jezeře i pod-
daní z Kyselovic, které jim udělila 
vrchnost jejich klášterní, ale museli 
každý rybolov nahlásit předem 
na chropyňský zámek.

Plešovský rybník založil Ha-
nuš Haugvic. V roce 1860 měl 
605 měřic, což je 121 ha. Rozléval 
se kdysi od současné městské části 
„na hradě“ jižně a na jihovýchod. 
Vysoká hráz se táhla od dnešní 
skaštické silnice až po Plešovec. 
V dobách povodní a velkých dešťů 
býval tento rybník  záchytnou 
nádrží vody ze všech výše polo-
žených rybníků. Podle množství 
vody měnil svoji rozlohu směrem 
k „hradu“, kde byla koňská pas-
tviska. Měl i strategický význam. 
V dávných dobách bránil nepří-
teli v přímém postupu ke tvrzi. 
V nejnižší poloze rybníka pod 

Plešovcem stála výpusť, která byla 
svedena do Moštěnky. Moštěnka 
se z nízkých břehů velmi často vy-
lévala a činila velké škody na po-
lích, lesu a lidem z Plešovce. Roku 
1903 bylo její řečiště zregulová-
no a hodně prohloubeno, aby 
se předcházelo záplavám.

Haltýř (nyní Sádky). Pod 
samým rybníkem Hejtman, stojí 
haltýř – sádky, v nichž se uchová-
vají ryby na prodej až do dnešních 
časů. V roce 1860 zde bylo 17 sád-
ků. Rekonstrukce sádek proběhla 
v letech 1952-1953. Voda zde 
musí být čistá, aby se ryba zbavila 
zápachu bahna. U haltýře stojí pří-
bytek „fišmajstra“. Byla to hodnost 
dědičná, jako u hajného. 

Panský rybář kontroloval ryb-
níky, hlídal je spolu s najatou 
panskou čeládkou proti zlodějům. 
Vedl evidenci vývoje chovu a lovu 
ryb, hamy, splavnice, výpusti, 
podžeračky, určoval výše hladin 
rybníků a vše, co souviselo s ryb-
ničním hospodářstvím. 

Robota rybniční. Robotní 

povinnosti k rybníkům na celém 
chropyňském panství konali pod-
daní z Plešovce a z Chropyně. 
Už Jan z Ludanic roku 1585 vy-
měřuje tyto povinnosti k rybní-
kům: „Když by se v chropyňských 
rybnících lovilo, 2 vozy vypraviti 
a ryby do chropyňských haltýřů od-
vážeti, nikam dále. Když by se ry-
by nasazovaly, mají pro plod jeti 
tolika vozy, kolik by se rozká-
zalo.“ Urbář z roku 1615 uvádí 
v Chropyni 2 podsedníky – rybáře 
a v Plešovci 8 usedlých rybářů. 
Obyvatelé Plešovce byli původně 
všichni rybáři, bezzemci, užívali 
jen některých panských pozemků 
a luk. Konali robotu především 
na panských rybnících a užívali 
také řeku, která byla panská. 
Roku 1655 se uvádí, že museli 
rybáři za užívání polí, luk, pastvin 
a řeky několikrát ročně odvádět 
peníze a naturálie. Mimo roboty 
rybniční neměli Plešovští jiných 
robotních povinností.
Pokračování příště

Mgr. Květoslav Machalík
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Absolventský koncert žáků 
SZUŠ D-MUSIC

Festival mládežnických 
dechových orchestrů

Ve středu 3. června 2015 jsme 
strávili velmi příjemný hudební 
podvečer ve víceúčelovém sále 
chropyňského zámku při absol-
ventském koncertu žáků SZUŠ 
D-MUSIC, pobočka Chropyně. Své 
studium prvního stupně zde zakon-
čili žáci Klára Padalíková a Tomáš 
Novotný ve hře na klarinet ze třídy 
Mgr. Pavla Skýpaly, Andrea Dostá-
lová ve hře na bicí ze třídy Radomíra 
Šišky, David Kunčar, Karel Ramiš 
ve hře na tenor a Julie Sigmundová 
ve hře na keyboard ze třídy Bc. Iva 

Novotného. Program koncertu byl 
pro přítomné posluchače velmi pes-
trý a zajímavý. Zazněly zde skladby 
klasické, rockové a jazzové. Všichni 
absolventi předvedli skvělé výko-
ny a budou i nadále pokračovat 
ve studiu druhého cyklu, což svědčí 
o jejich spokojenosti s pedagogic-
kým vedením jmenovaných učitelů. 
Přejeme mladým muzikantům 
a jejich pedagogům do budoucna 
mnoho úspěchů a nám rodičům 
hudebních hudebních zážitků.

rodiče absolventů

Poslední květnovou neděli se v Chropyni sešli milovníci lidové písně 
na již 3. ročníku festivalu mládežnických dechových orchestrů. Organi-
zátory festivalu byly Město Chropyně v čele s paní starostkou Ing. Věrou 
Sigmundovou, která nod touto akcí převzala záštitu, a spolek „Přidej 
se k nám“.  V programu festivalu vystoupil malý dechový orchestr při ZUŠ 
Kojetín pod vedením p. uč. Libora Žabenského, nově vzniklý soubor, 
který si říká Chropyňské babky, s harmonikářem Václavem Kuchařem 
a orchestr TWO,THREE,FOUR pod vedením p. uč. Iva Novotného. 
Cílem všech účinkujících bylo zazpívat si, zahrát si a především pobavit 
přítomné publikum. Myslím si, že se vše povedlo na výbornou. Nadšení, 
velký aplaus a spokojenost všech přítomných diváků byly odměnou 
všem účinkujícím. 
Za organizátory festivalu všem děkuji a zase za rok na viděnou. 

Bc. Ivo Novotný
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Zde mohla být vaše inzerce. 
Cena od 310 Kč.

Pro více informací volejte redakci, 
nebo navštivte 

www.muchropyne.cz

Důležité upozornění 
pro dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně 
zasílejte na e-mail: 

zpravodaj@muchropyne.cz

Poděkování

Tomáš Novotný druhý v 
ústředním kole soutěže ZUŠ

Žáci SZUŠ 
D-MUSIC 
vystoupili 
na Noci kostelů

Ve školním roce 2014/2015 naše 
pobočka ZUŠ Chropyně připravila 
celou řadu vystoupení, koncertů, 
besídek, soutěží a dalších hudeb-
ních a tanečních akcí. Tímto bych 
chtěl všem žákům hudebního 
a tanečního oboru poděkovat 
za vynaložené úsilí, poctivou 
práci a píli. Rodičům za podporu 
a přípravu svých dětí a za pomoc 
při vystoupeních. Letošním absol-
ventům gratuluji k úspěšnému vy-
konání absolventských koncertů. 

Mým skvělým kolegům - 
učitelům Mgr. Janě Milotové, 
Mgr. Lence Obručové, Veronice 
Juřenové, Karle Koutné, Veronice 
Koutné, Ivě Bubeníčkové, Šárce 
Jablunkové, Marku Bubeníčkovi 
a Milanu Vaculíkovi blahopřeji 
k úspěchům na soutěžích a děkuji 
za vynikající celoroční práci pro 
pobočku ZUŠ.

Všem přeji krásné prázd-
niny!

Luděk Koutný

Žáci a učitelé SZUŠ D-MUSIC pobočka 
Chropyně byli oslovení organizátory Noci kos-
telů, tj. Římskokatolickou farností v Chropyni, 
aby vystoupili v programu tohoto nevšedního 
setkání. Naším cílem bylo zpestřit program 
širokou škálou hudebních nástrojů, jako je zob-
cová flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, 
trombon, tenor, tuba, klavír, zpěv a housle.

Děkuji organizátorům za pozvání a všem 
účinkujícím a pedagogům za krásné vystoupení.

Bc. Ivo Novotný  

Tomáš Novotný, žák SZUŠ 
D-MUSIC pobočka Chropyně, 
se blýskl druhým místem ve hře 
na klarinet v ústředním kole 
soutěže ZUŠ konané 23. května 
2015 v Liberci. Cesta k výběru 
nejlepších klarinetistů ze 14 kra-
jů České republiky byla velmi 
zdlouhavá, ale přinesla velmi 
cenné zkušenosti. Jen připo-
menu, v celém Zlínském kraji 
soutěžilo 52 dětí ve 3. kategorii 
ve hře na klarinet. Tomáš tuto 
soutěž vyhrál a byl nominován 
za Zlínský kraj do celostátní 
soutěže, kde se střetl s 18 nejlep-
šími. Konkurence byla na vysoké 

úrovni, což jsme předpokládali, 
proto příprava na tento nejvyšší 
stupínek, kterého mohou žáci 
ZUŠ v České republice dosáh-
nout, vyžadovala každodenní 
domácí přípravu. 

Tomáši, děkuji za příkladnou 
reprezentaci školy a přeji do bu-
doucna mnoho dalších hu-
debních úspěchů. Mgr. Pavlu 
Skýpalovi gratuluji a děkuji 
za velmi pečlivé pedagogické 
vedení. Mgr. Lence Doubravové 
za skvělý klavírní doprovod, který 
k tomuto výsledku bezpochyby 
přispěl.

Bc. Herbert Novotný 
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Koncert Vážně – nevážně

Tradiční třídní besídky ZUŠ
Každoročně pořádá naše pobočka již tradiční třídní besídky 

žáků hudebního oboru ZUŠ Chropyně, a to vždy ve stejnou dobu 
a na stejném místě. 

Na konci května jsme se sešli s rodiči, prarodiči a známými v MKS 
Chropyně, jedna z celkem 4 besídek se konala v sále ZUŠ v Kroměříži. 
Účel byl stejný – poslechnout si, potěšit se, podpořit a ocenit práci 
a píli jak svých dětí, tak jejich učitelů. 

Záměr se opět vydařil, vyslechli jsme hru na různé hudební nástroje 
a také zpívání. Představily se nové tváře, poslechli jsme si mladší i starší 
žáky, pro které je prostředí velmi známé.  Za půl roku všichni udělali 
velký kus práce, za což jim náleží velký obdiv a pochvala.

Fotogalerie - zuschropyne.rajce.idnes.cz
Jana Milotová

Jako každý rok si pro Vás žáci 
a učitelé naší ZUŠ Kroměříž - po-
bočky Chropyně připravili kon-
cert, tentokrát s názvem Vážně – 
nevážně. Uskutečnil se 18. května 
2015 v sále Městského kulturního 
střediska v Chropyni.

Hudební část zahájila s bouř-
livým ohlasem skupina Musical 
Fever. Klidnou atmosféru navodilo 
vystoupení kvarteta příčných fléten, 
po kterém se představili žáci z MŠ 
a ze tříd všech našich pedagogů 
v rozličných komorních seskupe-

ních. Významnými cenami ověn-
čený Lidový soubor Chropyňáček 
uzavřel hudební část a na pódium 
tak vyrazili s neskrývaným nadšením 
ti nejmenší z tanečního oboru. 
Žáci všech ročníků nám postupně 
ukázali, že je tanec opravdu baví. 

Celým koncertem nás svým ne-
zaměnitelným projevem provedla 
paní Dana Jedličková. 

Nejen jí, ale všem, kdo se na pří-
pravě koncertu podíleli, děkuje 
kolektiv pedagogů ZUŠ.

Marek Bubeníček
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Velká cena 
Moravské hasičské jednoty

Okresní kolo 
Hry plamen se vydařilo

Počasí přálo, a proto se v devět hodin, ihned po slavnostním nástupu, 
mohli na start připravit první soutěžící. Soutěžilo se hned v několika 
disciplínách: štafeta 4x60 m s překážkami, štafeta CTIF, štafeta po-
žárních dvojic a požární útok. Bojovalo se dlouho a urputně, čestně 
a spravedlivě ke cti každého hasiče. A i když si každý ze soutěžících 
za svůj výkon zasloužil odměnu, do krajského kola smějí postoupit pouze 
dva nejlepší z jednotlivých kategorií. Vítězům i těm, kteří se umístili 
hůře, jménem SDH Chropyně gratulujeme a přejeme jim spoustu dalších 
sportovních úspěchů.

Závěrem bychom rádi vyjádřili naše díky všem, kteří jakýmkoliv způso-
bem přispěli k bezproblémovému průběhu celé soutěže. Pevně věříme, 
že tato akce byla pro občany města příjemným zpestřením kulturního 
života, že i závodníkům se zdejší podmínky líbily a snad příští rok u stejné 
příležitosti na shledanou. 

SDH Chropyně

Ve dnech 16.-17. května se chropyňský sportovní areál a jeho okolí 
proměnilo v závodní dráhy pro hasiče za účelem konání soutěže „Hra 
plamen“ pro mladé hasiče a dorost okresní úrovně. I když přípravy 
na tuto akci sahají do konce loňského roku, jejich vyvrcholením byl pro 
chropyňské hasiče páteční podvečer a s ním spojená příprava překá-
žek, závodních drah a celkového zázemí na víkendové klání. Společně 
s místními hasiči pořádalo tuto akci Okresní sdružení hasičů Kroměříž. 

Celá sobota byla věnována nejmladším hasičům, neděle pak dorostu. 
O tom, že to bylo náročné jak pro závodníky, tak celý organizační tým, 
není pochyb. Vždyť více než 30 družstev (tj. přes 300 závodníků) přijelo 
změřit své síly se začínajícími hasiči z celého okresu. Pro všechny bylo 
jistě povzbuzující vidět plně obsazený stadion s úžasnou atmosférou. 

Už řadu let se sportovní druž-
stvo SDH Chropyně účastní seriálu 
závodů Velké ceny – Moravské 
hasičské jednoty Přerov. V letoš-
ním roce jsme se rozhodli zapojit 
se do tohoto seriálu také jako 
pořadatelé a uspořádat u nás 
v Chropyni jedno z několika kol 
této oblíbené ligy. Tato soutěž 
je i divácky zajímavá vzhledem 
k vyrovnanosti a úrovni soutěžních 
družstev. 

Termín po domluvě s předsta-
viteli MHJ připadnul na 9. květen 
2015. Počasí slibovalo příznivé 
podmínky jak pro soutěžící, tak 
pro diváky. V 13:05 odstartovalo 
první družstvo a na startovní lis-
tině bylo více než 40 týmů, což 
vyžadovalo dosti velkou časovou 
a fyzickou náročnost pro startující 
i pořadatele. Soutěž v požárním 
útoku probíhala dle pravidel MHJ 
(muži 3B, ženy 2B). Vše běželo 
jako na drátkách. Byly slyšet prv-
ní kladné ohlasy na naše zázemí 
a celkovou organizaci.

Ovšem jak se říká: „Nechvalme 
dne před večerem“. Soutěž byla 
zrovna v polovině, když nás zcela 

neočekávaně zradila technika. 
Ani po mnoha snahách o opravu 
se však nepodařilo problém vyřešit. 
Na žádosti soutěžních družstev se si-
ce závod dokončil, ale z důvodu 
rozdílných startovních podmí-
nek musela být soutěž ze seriálu 
VC – MHJ PŘEROV pro tento roč-
ník vypuštěna. Na stupních vítězů 
stanuly v kategorii muži: 1. Lud-
slavice, 2. Rychlov, 3. Polkovice, 
v kategorii ženy: 1. Zahnašovice, 
2. Špičky, 3. Císařov. Gratuluje-
me! I přes vzniklý problém, který 
nás moc mrzí, věříme, že se akce 
zdařila a všichni se dobře bavili.

Jménem SDH Chropyně dě-
kujeme soutěžícím a divákům 
za účast a doufám, že se u nás opět 
sejdeme v září na již 10. ročníku 
Memoriálu Jana Zapletala. Dále 
bychom chtěli poděkovat městu 
Chropyně, SMM Chropyně, obci 
Žalkovice, SDH Záříčí, SDH Hen-
člov, restauraci Stará Orlovna, roz-
hodčím MHJ, panu Stavinohovi, 
panu Koncerovi, panu Remešovi 
a všem ostatním, kteří se jakkoliv 
podíleli na realizaci této soutěže.

SDH Chropyně
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Chropyně hostila mladé 
talenty stolního tenisu

Koncem května pořádá od-
díl stolního tenisu každoroční 
turnaj mladšího žactva, letošní 
již VII. ročník se uskutečnil v so-
botu 30. května 2015. Celkem 
se ho zúčastnilo 14 dětí z 5 oddí-
lů, a to z Olomouce, Neředína, 
Bruntálu, Holešova a domácí od-
díl reprezentoval Radim Konečný. 
Systém byl skupinový, dvě skupiny 
po sedmi hráčích. Z každé skupiny 
postupovali 4 nejlepší hráči a zbylí 
3 hráči hráli soutěž útěchy. 

V hlavní soutěži byli jasní fa-
vorité celého turnaje: domácí 
Radim Konečný a hráč Olomou-
ce Jiří Kadlčík, kteří se potkali 
ve finále. V něm byl úspěšnější 
náš hráč Radim Konečný. Dru-
hé místo připadlo tedy Jiřímu 
Kadlčíkovi z Olomouce a jako 
třetí skončil také hráč Olomouce 
Bořek Otáhal. Soutěž útěchy 
ovládli borci z Holešova. Vyhrál 

Adam Hlobil, druhý skončil 
Matěj Půček a třetí Jakub Krejčí 
(všichni Holešov). 

Dále se hrála čtyřhra, kte-
ré dominovali hráči Olomouce 
a to Jiří Kadlčík s Bořkem Otá-
halem, kteří skončili první. Druhé 
místo obsadil Radim Konečný 
s Veronikou Mazalovou (Bruntál). 
Na třetím místě se umístila dvojce 
Pavel Ondráček a Jakub Krejčí, 
kteří hrají za Holešov.

Každý zúčastněný hráč dostal 
jako pozornost balíček bonbónů 
a na ty nejlepší pak čekal po-
hár, diplomy, medaile a drobné 
předměty. 

Turnaj si všichni pochvalují, 
protože se sjedou do Chropyně 
hráči Zlínského a Olomouckého 
kraje, kteří se na krajských tur-
najích nepotkají, a proto využijí 
možnost změřit své síly u nás.

Stolní tenis

Klub českých turistů
Blahopřejeme manželům Marii a Gustovi Hradeckým ke splnění 

podmínek oblastní turistické akce Vodní nádrže Zlínského kraje. 
Jsou opět první z odboru Chropyně.

Další mají samozřejmě ještě šanci, akce pokračuje:

27. 6. 2015 Vodní nádrže Zlínského kraje
 Buchlovice – Smraďavka, Vodní nádrž Sovín 

– u hráze
 Kontrola: 10:00-15:00
 Informace: Miroslav Hejda, telefon 777 096 875

 Vodní nádrže Zlínského kraje
 Koryčany, Vodárenská nádrž Koryčany – u hráze
 Kontrola: 10:00-15:00
 Informace: Helena Doubravová, telefon 732 378 256

28. 6. 2015  Vodní nádrže Zlínského kraje
 Ludkovice – u hráze vedle silnice
 Kontrola: 10:00-15:00
 Informace: Martina Hrušáková, telefon 725 856 886

 Vodní nádrže Zlínského kraje
 Luhačovice, Pozlovice, nad přístavištěm
 Kontrola: 10:00-15:00
 Informace: Helena Janigová, telefon 732 462 045

11. 7. 2015  Dálkový etapový pochod Zlín – Trenčín
 Pěší: 40-65 km
 Přihlášky do 20. 6. přijímá Jiří Tomáš, telefon 737 005 174

11.-18. 7.   Mezinárodní týden turistiky na Valašsku
2015 Přihlášky do 30. 6. registruje Květuše Nepožitková, 

telefon 604 413 790 

18. 7. 2015  Výstup na Klášťov
 Pěší: 10-16 km
 Start: Vizovice, náměstí T.G.Masyryka 8:00
 Informace: Miloslav Vítek, telefon 736 754 033

Výbor KČT Chropyně přeje všem přátelům turistiky slunečnou 
dovolenou a mnoho příjemných kilometrů na cestách v přírodě.

Jaroslava Pospíšilová
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Školní turnaje v národní házené

reklama

Jak je již tradicí, i v letošním roce proběhly 
turnaje v národní házené o přeborníky školy. 
Turnajů se zúčastnilo celkem 240 žaček a žáků 
čtvrtého až devátého ročníku.

Ve dvou hracích dnech, 21. a  22. května, 
se postupně utkaly všechny výše uvedené 
třídy ZŠ Chropyně a bylo odehráno celkem 
43 utkání. Nejprve 21. května to byly třídy 
6. až 9. ročníku a 22. května to byly třídy 
4. a 5. ročníku. Oba dva dny bylo počasí 
vyhovující sportu národní házené (nepršelo!) 
a to taky bylo základem dobrého průběhu 
obou hracích dnů.

V prvním hracím dnu bylo odehráno 
31 utkání systémem každý s každým - zvlášť 
dívky a zvlášť chlapci.  Utkání probíhala v du-
chu fair play, bez velkých úrazů, až na nějaké 
odřeniny a naražené prsty, zato s velkou chutí 
se co nejlépe umístit. Po všech odehraných 
zápasech bylo dosaženo těchto výsledků:

- dívky: na 7. místě skončila třída 7.A, 
6. místo obsadila třída 6.B, 5. místo třída 
7.B, 4. místo třída 6.A, na 3. místě skončila 
třída 9.A, na 2. místě skončila třída 8.A 
a po dobrém výkonu nejenom v posledním 
utkání vybojovala pomyslné zlato třída 8.B,

- jako nejlepší jednotlivkyně turnaje byly 
vyhodnoceny: Havlíčková Karin (6.A), 
Šušková Adéla (6.B), Vašková Karin (7.A), 

Hradilová Pavlína (7.B), Zajícová Kateřina 
a Matoušková Veronika (8.B), Kotásková 
Aneta (8.B) a Kateřina Černá (9.A),

- chlapci: na 5. místě skončila třída 6.A, 
na 4. místě třída 6.B,na místě 3. skončila 
třída 7.B, na 2. místě třída 7.A a první mís-
to patřilo po jasných vítězstvích ve všech 
utkáních třídě 9.A,

- vybraná komise vybrala jako nejlepší tyto 
hráče: Radima Horsáka (6.A), Dana Hu-
dečka (6.B), Filipa Vysloužila (7.A), Petra 
Šenovského a Daniela Dostála (7.B), Roberta 
Fridricha (8.A) a Lukáše Klimeckého (8.B).

Turnaj 4. a 5. tříd probíhal ve čtvrtek 
22. května a postupně se ve vzájemných zá-
pasech utkali dívky a následně chlapci 4. A,B 
a 5. A,B tříd. Po dvanácti odehraných utkáních 
systémem každý s každým bylo po urputných 
bojích dosaženo těchto výsledků:

- dívky: 1. místo obsadila třída 5.A, 2. místo 
třída 5.B, 3. skončila třída 4.B a na 4. místě 
se umístila třída 4.A,

- jako nejlepší jednotlivkyně byly vybrány tyto 
hráčky: Navrátilová Pavlína, Zatloukalová 
Aneta, Hradilová Zuzana, Horáková Marie, 
Anita Štanglicová, Tereza Pavlíčková, Kon-
vičná Hana a Hubáčková Saša,

- chlapci: 1. místo obsadila rovněž třída 
5.A, 2. místo třída 5.B, 3. místo třída 4.B 
a na 4. místě skončila třída 4.A,

- jako nejlepší jednotlivci turnaje byli vyhod-
noceni tito hráči: Vlasatý Jan, Joklík Mikuláš, 
Donát Dominik, Kunčar Tomáš, Kovařík 
Matyas, Chrastina Ondřej, David Novák 
a Kamil Zalabák.

Všechna družstva i jednotlivci byli oceněni 
diplomy a sladkostmi.

Poděkování za dobrý průběh turnajů pa-
tří řediteli ZŠ panu Mgr. M. Bajgarovi, který 
umožnil, aby se turnaje odehrály. Za přípra-
vu jednotlivých tříd, kdy byli všichni poučeni 
o základních pravidlech hry, děkuji 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, rovněž patří dík.

Jsem přesvědčen, že turnaj splnil očekávání 
jak účastníků, tak organizátorů, a především 
oddílu národní házené, který si od těchto 
turnajů slibuje alespoň částečný příliv poten-
cionálních hráčů do mládežnických družstev.

Oddíl národní házené děkuje za sponzorské 
příspěvky Městu Chropyně a MVDr. Stanislavu 
Frkalovi.

František Přivřel
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Společenská kronika 

Maminko ty naše milá, vždycky na nás hodná byla. 
Proto jsme Ti přišli přát, vždyť máš 70. 

Všichni Tobě vinšujeme a za lásku děkujeme. 
Nechť Bůh žehná tvoje kroky, abys žila dlouhé roky, 

ať tvůj úsměv na tváři vždy jen štěstím zazáří. 
Nakonec jen, maminko, přejeme zdravíčko 

a velké štěstíčko.

Dne 13. srpna 2015 oslaví své 70. narozeniny paní 

Marta Štiborová. 

Vše nejlepší přeje dcera s rodinou, syn, sourozenci s rodinami a přátelé.

Na svět se dívej vesele, ať se, co chce, děje. 
Naše přání shrne věta: Lásku, štěstí, dlouhá léta!

Dne 7. července 2015 oslaví své 70. narozeniny pan 

Josef Řezníček. 

Vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho rybářských úspě-
chů přejí Jana, syn Josef s přítelkyní, dcera Miriam 

a vnoučata Michal, Lucie a Filip.

Vítání nových občánků 
našeho města

Damián Novák

Zuzana Havránková

Vojtěch Heppler

Rozálie Bakajová

nar. 26. března 2015

nar. 18. dubna 2015

Dagmar Zapletalová

nar. 23. února 2015

nar. 16. února 2015

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 16. května 2015 

přivítány tyto děti:

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci dubnu:
- průměrná ranní teplota byla + 6,7°C,
- průměrná denní teplota byla +14,5°C,
- nejteplejším dnem byl 27. duben s max. průměrnou teplotou +16,3°C,
- nejchladnějším dnem byl 6. duben s min. průměrnou teplotou 2,6°C,
- celkové množství srážek bylo 15,4 mm.

Zdroj: počasí-chropyne.cz
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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: 4. června (číslo vychází 19. června 2015).  
Uzávěrka příštího čísla: 13. srpna 2015 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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Maminky neumírají, ty jenom usínají, 
aby se každé ráno probouzely 
ve vzpomínkách svých dětí.

Dne 9. července 2015 by oslavila 90. narozeniny 
paní 

Ludmila Zaoralová. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S úctou vzpomínají syn 
Miloslav s rodinou a snacha Eva s rodinou.

Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, 
láskou a obětavostí.

Dne 9. června 2015 jsme vzpomenuli 4. smutné 
výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana 

Blahoslava Procházky 

a dne 11. července 2015 si připomeneme nedožité 
81. narozeniny naší maminky a babičky paní 

Dobromily Procházkové. 

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají syn Milan 
a dcera Dana s rodinami.

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění. 
Nikdo z nás se nenadál, jak rychle se to změní. 

Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.

Dne 20. června 2015 by oslavil 69. narozeniny pan 

František Čejka. 

Dne 1. července 2015 vzpomene 5. smutné výročí 
úmrtí mého manžela, našeho tatínka, švagra, dědečka a strýce. Stále 
s láskou vzpomínají manželka, dcera Lenka a syn František s dětmi a ostatní 
příbuzenstvo.

Ráno, když slunce zemi navštívilo, 
Tvoje srdce se navždy zastavilo. 

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, 
stále je v srdci bolest a vzpomínání.

Dne 7. června 2015 by oslavil 85. narozeniny pan 

Josef Šebela. 

Dne 7. července 2015 vzpomeneme 7. výročí jeho úmrtí. S láskou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

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

Dne 7. června 2015 jsme si připomněli 10. smutné 
výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana 

Metoděje Stokláska. 

Vzpomínají Hana a Ivana s rodinami.

K Tvým narozeninám bychom Ti rádi gratulovali, 
ale osud chtěl, abychom jen vzpomínali…

Dne 16. června 2015 jsme vzpomenuli nedožité 
50. narozeniny našeho syna, bratra a strýce pana 

Václava Jurčíka. 

Za tichou vzpomínku děkujeme všem známým 
i kamarádům. Rodiče a sestra Dana.

Kytičku květů na hrob pokládáme, 
s úctou a láskou vzpomínáme.

Dne 27. června 2015 vzpomene 1. smutné výročí 
úmrtí mé manželky, naší maminky a babičky paní 

Dany Havierové. 

Vzpomínají manžel, děti a vnoučata.

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 7/2015 - 13. srpna (vychází 28. srpna)
č. 8/2015 - 17. září (vychází 2. řijna)

        

Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku či blahopřání.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz
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Chropyně ČERVENCOVÁ NOC 
18.7. Hraje skupina Expo PENSION. Vstup zdarma.
 Kde: Areál zámeckého parku

Hulín JOSEF ZÍMA A YVETTA 
23.6. Spojení krále české dechovky a stálice populární 

hudby přináší koncert nejen pro pamětníky. Zazní 
jejich nejznámější písně i nejslavnější lidovky, který-
mi se společně zapsali do srdcí veřejnosti. Vstupné 
je 150 Kč, na místě 180 Kč.

 Kde: Letní kino Hulín, 17:00

Hulín DEGUSTACE BULHARSKÉHO VÍNA  
26.6. Na přání příznivců degustací bulharských vín 

jsme připravili speciální set těch nejoblíbenějších.  
Společně se vrátíme k tomu nejlepšímu, co jsme 
v bulharských vínech objevili. Jsou to takzvané špičky 
ledovců v nabídce dovozců bulharského vína. Vaše 
chuťové buňky budou opět v ráji. V ceně je zahrnuto 
10 x 0,5 dcl vzorků vína + občerstvení. Vstup pouze 
po rezervaci.  Vstupné je 200 Kč.

 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Hulín ZAHÁJENÍ 50. FILMOVÉ SEZÓNY V LETNÍM 
30.6.  KINĚ 
 Naše kino zahájilo svoji činnost v roce 1965. Je po-

slední v regionu a město Hulín je na tuto možnost 
kulturního vyžití náležitě hrdé. Zahájení jubilejní 
50. sezóny proběhne poslední školní den. Pro 
všechny bude připravena možnost opéct si na ohni 
špekáček a připraven bude skákací hrad. Ve 21:15 
se začne promítat pohádka Tři bratři (český rodinný 
film, 2014, 90 minut). Areál bude otevřen od 18:00. 
Po pohádce malý ohňostroj a možnost zůstat u tá-
boráku. Akci spolupořádá JK Hulín. Občerstvení 
zajištěno. Vstupné dobrovolné. 

 Kde: Letní kino Hulín, 18:00

Hulín HULÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 
červenec Přijďte v létě za svou oblíbenou muzikou na dvůr 

kulturního klubu! Připravili jsme pro vás pestrou 
hudební nabídku na celé léto. Vybere si každý. 
Během pěti hudebních představení pod širým 
nebem si můžete vychutnat grilované speciality, 
které pro vás budou připraveny. Podrobnosti 
na www.kkhulin.cz a v příštím čísle Hulíňanu. 
Vstupné dobrovolné.

 Kde: Kulturní klub Hulín 

Holešov NEJMENŠÍ ŽIVÉ OPIČKY SVĚTA 
6.6.-13.9. Evropské turné nejmenších opiček světa a největších 

afrických želv bude mít v červnu premiéru právě 
na zámku Holešov. Unikátní výstava živých exemplářů 
představí jedny z nejzajímavějších živočišných druhů 
na planetě. Po celé léto budou mít návštěvníci 
možnost dostat se do jejich bezprostřední blízkos-
ti. Vstupné dospělí 80 Kč, děti, studenti, senioři, 
ZTP 40 Kč, rodinné (2 dospělí + dítě) 170 Kč, školní 
skupiny 20 Kč.

 Kde: Zámek Holešov, 9:00-17:00

Holešov BIKEMARATON DRÁSAL ČESKÉ SPOŘITELNY 
4.7. Bikemaraton Drásal České spořitelny patří mezi 

nejkultovnější bikemaratony v České republice. 
První sobotu v červenci startuje již 22. ročník! Veš-
keré informace a propozice naleznete na webových 
stránkách www.drasal.cz.

 Kde: Zámecká zahrada Holešov

Kroměříž ODKAZ TRUBAČSKÉHO UMĚNÍ P. J. VEJVA-
NOVSKÉHO 

 Je jen málo míst na území České republiky, kde 
by měla trubačská hudba tak velkou tradici jako 
právě v Kroměříži. Význam Kroměříže jako hudebního 
centra je spojen především s postavou olomouckého 
biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Tento 
mecenáš umění nechal zřídit na své kroměřížské 
rezidenci kapelu vysokých kvalit. Doba její existence 
je provázána hned s několika skladateli a hráči nejen 
lokálního, ale i středoevropského významu. Vstupné: 
120 Kč / studenti a senioři 80 Kč.

 Kde: Květná zahrada Kroměříž, 19:00

Kroměříž BOHOVÉ  
10.7. Koncert v podání Státní filharmonie Brno pod vede-

ním významného dirigenta Petra Altrichtera představí 
program složený ze dvou symfonických děl. Název 
Bohové je více než příznačný a to hned v několika 
rovinách. Představena bude tvorba hudebních veli-
kánů W. A. Mozarta a G. Mahlera a jejich vrcholná 
díla neméně příznačných názvů. Vstupné: 150 Kč 
/ studenti a senioři 100 Kč

 Kde: Květná zahrada Kroměříž, 19:00 

Přerov ARAKAIN & LUCIE BÍLÁ 
17.7. Předprodej vstupenek v MIC.
 Kde: Výstaviště Přerov 
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