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I s titulem mistra světa je stále skromný
Poslední listopadový víkend roku 2015 získal na druhé straně země-

koule titul mistra světa v Karate Goju-ryu, přesto zůstává i dál skromným, 
trpělivým a poctivým sportovcem a studentem.

Rozhovor s ním si zaslouží malý úvod. Vše začalo jednou večer ve vla-
ku. Vracím se ze služební cesty z Prahy, když v tom mému spolucestu-
jícímu - místostarostovi - přijde SMS. Poskočí a hlasitě mi hlásí: „Kája 
je mistr světa!“ Hned ve druhé vteřině mu mizí úsměv z tváře a smutně 
podotkne: „Škoda, že už je Zpravodaj uzavřený, taková zpráva by se v něm 
vyjímala!“ Co bychom neudělali pro mistra světa! A tak se uzavřené číslo 
znovu otevřelo a ještě těsně před odesláním do tiskárny se upravovalo, 
vkládaly se fotky novopečeného borce a kratičký text oznamující tuto 
úžasnou zprávu celému městu.

O kom, že to píšu? Tím Kájou je Karel Imríšek. Mistr světa je mimo-
řádný titul. A setkat se s mistrem světa osobně je mimořádný zážitek. 
Nevěříte? Věřte! 

Schůzku s mistrem světa iniciovala paní starostka. Tak nádherný spor-
tovní úspěch si zaslouží ocenění a toho se mu z rukou starostky dostalo 
ve středu 17. února. Z přátelského posezení se stal stejně přátelský rozho-
vor. Byť my ženy toho o karate moc nevíme, pečlivě jsme se na rozhovor 
připravili. I tréma se dostavila, zbytečně. Na schůzku k paní starostce 
se dostavil mladý, milý, pohledný, velice sympatický mládenec. Vě-
kem něco přes 22 let, studující vysokou školu, pedagogickou fakultu, 
za sebou další dlouhé zkouškové období, před sebou bakalářské 
zkoušky.  

Dobrý pomocník internet říká, že se karate vyvinulo se z Kung-fu. Pou-
žívá techniky na obranu i útok. Goju-ryu je technika, která kombinuje 
měkké a tvrdé techniky. Cvičení se dělí na tři základní části: Kihon – 
je základní technika, tedy postoje, kryty, údery a kopy, Kata je sesta-
va předepsaných technik proti imaginárnímu protivníkovi a Kumite 
je souboj s reálným protivníkem. Překvapením byla informace z pra-
videl karate, která upozornila na povinnost každý kop i úder zasadit 

někam mezi povrch kůže protivníka a vzdálenost 2-5 cm od těla 
protivníka. Souboj v katare tedy není opravdový boj?

Já sám závodím v kata, což je sestava cviků bez reálného protivníka. 
V kumite – v zápase se skutečným protivníkem - platí, že správně prove-
dený úder nebo kop by měl opravdu končit maximálně na povrchu těla 
soupeře, nebo ještě lépe pár centimetrů před kontaktem s tělem soupeře. 
Sportovní karate není ani tak o sebeobraně, není ani tak o síle a úderu, 
jako o cvičení, koncentraci a soustředění. Řada filmů a bojových scén 
ve filmech představu o tomto sportu hodně zkresluje. 

Takže karate nebolí? Žádná zranění? Žádná bolest?
Pokud v zápase způsobím soupeři bolest, je to špatně, jsou za to trestné 

body. 

Opravdu žádné jizvy? Co ta přes celé Vaše čelo?
Tu mám z dětství, kdy jsem narazil hlavou do fotbalové branky, branka 

stojí dál, ale mé čelo si vyžádalo náročnou operaci. Jsem vlastně jeden 
z mála mužů, kteří se mohou pochlubit plastickou operací obličeje.

Rozumím, ve fotbale jste narazil, a tak jste to zkusil v karate. Kdy 
do Vašeho života vstoupilo?

Jako dítě jsem vyzkoušel řadu nejrůznějších sportů. Ke karate jsem 
se dostal v 7 letech. Začínal jsem tady v Chropyni v oddíle Renaty Šimkové. 
Renča vedla dříve karate spíše do sebeobrany a ne do sportovního soutěže-
ní. Mě lákaly soutěže, a tak jsem asi v 8. třídě přestoupil do kroměřížské 
Slavie. Na základech, které mi dala, ale stavím dodnes a jsem jí hodně 
vděčný. Nemluvím jen o technice, ale celkově o vnímání karate, které 
jsem dřív nechápal, ale s postupem věku to člověk pochopí a na karate 
nahlíží jinak. Nedávno jsme se setkali a probírali, jak trénovat mládež, 
a celkově si povídali o karate. Rád vzpomínám na chropyňské karate 
a na lidi, se kterými jsem trénoval, pro mě bylo karate v Chropyni celé 
dětství, chodil jsem na všechny tréninky, které tu byly (smích).

Paní Renata Šimková je pro mne příklad další skromné osobnos-
ti, která se nenápadně pohybuje po našem městě a přitom už dlou-
há léta věnuje moře svého vlastního času dětem a sportu. Patří 
jí za to velký dík. Zpět k Vám. Dotáhnout svou sportovní činnost 
k tak nádhernému titulu mistra světa musí být dlouhá a trnitá cesta. 
Jak se tvářili borci ze zemí, které jsou kolébkou veškerých bojových 
sportů, když je porazil český chlapec?

Na Novém Zélandě byl velkým favoritem právě sportovec z Japonska, 
od první chvíle se choval jako jasný favorit, všichni mu věřili, že se stane 
vítězem. Ještě před zápasem byl velice přátelský. Ptal se, odkud vlastně 
jsem, kde že ta Česká republika leží… Pravda ale je, že poté, co jsem 
ho porazil, velice ochladl. 

Znají lidé ve světě naši republiku?
Bohužel moc ne, obzvláště mladší generace. Často se setkávám s tím, 

že pod pojmem Evropa mají přiřazeno pouze Německo, maximálně ještě 
tak Velkou Británii. Historické znalosti jsou taky slabé, dodnes slýchám, 
že jsem přijel z Československa. 

My bychom asi taky nevyjmenovali všech 50 států USA a nevěděli 
bychom, kde který leží nebo čím je známý. 

Zatím nám na turnajích vždycky pochválili tak akorát pěkné teplákové 
soupravy. Myslím, že mí soupeři už si teď budou pamatovat moc dobře, 
kde leží Česká republika. 

A že má skvělé karatisty. Co takový karatista potřebuje za výbavu?
Vlastně nic, na začátku stačí obyčejné triko a kraťasy. Cvičíme bosky, 

takže ani žádná speciální obuv není potřeba. Až na první závody se pořizuje 
první kimono. Většinou nějaké to levnější. 

Takže karate je ideální, finančně nenáročný sport na amatérsky přá-
telské domácí úrovni?

To určitě. Zájemců z řad dětí se hlásí pořád spousta. Jenže děti (a často 
i rodiče) nemají tu správnou míru trpělivosti. Na začátku sezony – což 
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je pro nás stejně jako pro školáky v září - se přihlásí třeba i padesát adeptů. 
Jejich představa o karate je ale hrozně zkreslená z bojových scén filmů, 
a tak když o Vánocích, po třech měsících tréninku, neumí kopy ve vzdu-
chu jako Chuck Norris, dojde spoustě z nich trpělivost a sezonu končíme 
tak s deseti – patnácti adepty.

Jak dlouho trvá výcvik nového karatisty?
V karate je celkem sedm pásků. Když bude nový zájemce opravdu 

talentovaný, trpělivý a bude poctivě trénovat, i tak musí počítat nejméně 
ze sedmiletým výcvikem. Co pásek to nejméně rok poctivého tréninku.

Jak se na dítěti pozná, že má vlohy pro karate?
To nepoznáte, rozhodující není síla nebo rychlost, mnohem důležitěj-

ší je trpělivost a výdrž. Existují sice testy, kterými prověříte vlohy dětí, 
ale jejich výsledky nepovažuji za přesné.

Co fyzička, jak na tom musí být dobrý karatista?
Jeden zápas – souboj s jedním soupeřem - trvá dvě až tři minuty. 

Přirovnal bych to k běhu na 800 metrů. Svalová hmota a síla jsou třeba, 
ale potřeba je jak rychlost, tak i koncentrace. Jak tvrdost, tak i měkkost.

Tady prosím vysvětlit, co je na karate měkkého?
Začnu od čtyř základních stylů, které karate má. Karate má nejrůznější 

vyznavače na celém světě, ale kolébkou bojových umění jsou asijské státy. 
Všechny čtyři hlavní styly karate pochází z ostrova Okinawa v Japonsku. 
To, co učí tady v Chropyni Renata, je Shotokan-ryu, patří k tvrdým stylům. 
Goju-ryu je tvrdě-jemná škola karate. Dále je to Wado-ryu a Shito-ryu. 
Jednotlivé školy se historicky různě spojovaly a vytvářely tak další a další. 
Proto můžeme v Japonsku vidět x druhů karate, liší se názvem a principy 
fungování, ale úder je pořád úderem a kop kopem. Všechny jsou založeny 
na koncentraci a správném střídání napětí a uvolnění. Napětí - měkkost 
- to je pomalý nádech, uvolnění - rychlý výdech, rychlý úder – to je ta tvr-
dá část. 

Na které kontinenty jste se s karate už podíval?
Kromě Ameriky už na všechny. Rád vzpomínám na Afriku. V Jihoafrické 

republice jsem potkal řadu borců, pro které je finančně neúnosné zúčastnit 
se závodů na jiném kontinentu, přitom jsou skvělí a zápas s nimi mě hodně 
obohatil. Byť máme představu o tom, že jsou země Afriky hodně zaostalé, 
sportu se tam daří dobře. 

Pobyt v Asii, v kolébce bojových sportů, je pro mě vždycky zajímavý. Tam 
je takové karate rodinnou záležitostí, otázkou výchovy od malého dítěte. 
Karate se učí i na školách. Porazit borce z Japonska, jak se podařilo mně 
v Aucklandu, je obrovský úspěch pro Středoevropana. Zážitků z Oceánie 
mám velkou spoustu, to by samo vydalo na hodně dlouhý článek. 

Nejvíce závodů se odehrává samozřejmě v Evropě. Pravdou je, že na tur-
najích v Evropě se ale potkávám se starými známými, už víme navzájem, 
co od sebe čekat. Turnaje na jiných kontinentech přináší to obohacení, 
které je k nezaplacení. Každý soupeř mi může dát něco nového. I když 
i ti, které znám, se neustále vyvíjí, zlepšují, mění se. Pořád je prostě 
co objevovat a odkoukávat.

Jsou karatisti z Evropy, z Česka jiní?
Každý je jiný. Někdo preferuje techniku, někdo rozum. My Češi 

a ještě i Slováci, my jsme srdcaři, jdeme do boje ne hlavou, ale srdcem. 
To je pro nás typické.

Takové cestování bude finančně hodně náročné? 
Tak s takovými otázkami u mne neuspějete, mým manažerem i po-

kladníkem je můj otec. Tyto otázky byste museli položit jemu. Na druhou 
stranu, vím, že bez pomoci a podpory rodiny bych takových úspěchů 
nedosáhl. Rodičům patří můj velký dík a také i svým sponzorům bych rád 
poděkoval, protože bez nich bych si, jak se říká, ani neškrtl. Děkuji městu 
Chropyně, Chropyňské strojírně a firmám Floreko a Robicont.

Cestujete sám?
Po evropských turnajích už v podstatě sám, jak se říká na vlastní pěst. 

Jezdíval se mnou otec, hlavně na delší cesty. Na světové turnaje jezdím 
samozřejmě s celou reprezentací.

Vybojovat si nominaci na mistrovství světa je těžké?
Část ze své nominace si musí každý opravdu vybojovat, ale část je i roz-

hodnutím svazu. Čeští karatisti neradi jezdí za hranice, ale svaz na tom 
trvá. Úspěch na mezinárodním turnaji je jasným důkazem, že české karate 
je konkurenceschopné.

Na Novém Zélandu jste startoval v kategorii seniorské. Vy jste se svý-
mi 22 roky senior?

Pro karate ano, v kategorii senior startuju od 18 let. Další věková 
kategorie od 35 let se nazývá kategorie veterán. To označení neberte 
nijak hanlivě. Katare je sport pro amatéry a většina sportovců skončí po 
ukončení studia, po nástupu do zaměstnání a založení rodiny. Potkat 
karatistu staršího než 35 let je výjimečné.

Trošku jste mě uklidnil, ale hlavně jste mi takovým označením 
připomněl děti, pro které je starý každý člověk nad třicet. Ostat-
ně studujete pedagogickou fakultu. Děti Vás budou jednou živit. 
Co budete učit?

Mým oborem je pochopitelně tělocvik a pak Základy společenských 
věd, což je vlastně taková dřívější občanská nauka, ale poněkud obsáhlejší, 
rozšířenější. Ještě je přede mnou ale dlouhá cesta. Teprve se připravuji 
na bakalářské zkoušky. Zatím plánuju jen do letošního června a do svých 
státnic. Co bude dál, to se uvidí.

Studovat při tak náročném sportovním nasazení není jednoduché?
Tréninky musím škole samozřejmě přizpůsobovat. Někdy je to hod-

ně náročné, po takovém plavání mi už sil na karate moc nezbývalo. 
Ale na vrcholu přípravy na velké závody se snažím trénovat každý den. 
Volnem se odměním tak maximálně v neděli. Taky už asi dva roky sám 
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Vážení spoluobčané, chtěla bych znát vaše názory a problémy, 
proto každé 1. pondělí v měsíci proběhne 

„Den starostky“. 
V tento den budu přítomna na městském úřadě a v době 

od 9:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 4. duben 2016.

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.

reklama

trénuju. Zatím jen ty nejmenší. Není to s nimi ještě jenom o karate, jejich 
příprava je mnohem širší. Trénovat vrstevníky si ale zatím netroufám. 
Ani jako mistr světa.
(To můžeme potvrdit, ani jako mistr světa nepůsobí jako nějaký „mistr 
světa“. Proti nám sedí opravdu skromný mladík.) 

Náročný trénink jistě žádá i speciální výživu?
Ale kdepak. Jsem, jak se říká, všežravec. Jím všechno. Žádná omezení 

nedodržuju. Ostatně to na vysokoškolských kolejích vlastně ani nejde. 
Navíc mám tak velké energetické vydání, že i nějaké ty stravovací hříchy 
bez větších potíží vydám. 

Tak to tiše závidíme. A co třeba pití? 
Také bez omezení. Záměrně ho nevyhledávám, ale ani se mu nijak 

zvlášť nebráním. Nejraději mám sklenku dobrého bílého vína. Čer-
vené mi k srdci nepřirostlo. Rád vzpomínám na soustředění a zápasy 
na jižní Moravě. Na jižní Moravě jsou jedny z nejlepších klubů karate. 
Odtud asi ta obliba vína. Ale znalec nejsem. Jiskru ve sklence neobjevím 
a nic speciálního na patře po prvním doušku neodhalím. 

Řekl jste, že plány do budoucna si moc neděláte, tak co takové plány 
na letošní léto, jaké jsou? 

Léto strávím asi doma a sportem. Tím doma nemyslím jen Chropyni, 
ale celou naši republiku. Udivuje mě, kolik lidí dává přednost dovolené 
u moře a přitom neznají naši republiku. Je tady tolik krásných míst. 
Momentálně mě přímo uchvátilo kolo a cykloturistika. Obyčejná pěší 
turistika, ta mne nebaví, asi je to tím, že jsem kluk z rovinaté Hané a ničí 
mě už jen samotný kopec, na kterém v Brně bydlím. Ale cyklovýlety jsou 
zajímavé. Nebo vodní turistika. K vodáctví mě přivedl náš třídní na střední 
škole. Nebál se a vyjel s námi na Vltavu. Byl to nezapomenutelný zážitek, 
který si rád zopakuji. K vodě nemám daleko ani tady v Chropyni. Hrozně 
rád plavu. Tady na koupališti jsem moc spokojený, i když já jednoznačně 
preferuji kondiční plavání, které tady přes sezonu taky probíhá. Moc 
za tuto možnost děkuji a chválím ji.

Vzpomínky na školu, ty by se určitě čtenářům líbily, hlavně těm školou 
povinným. Co Vy a místní základní škola?

Tu jsem tady prošel celou a vzpomínám jen v dobrém. Vzpomínám 
na své dlouhé cesty do školy, kdy nás s kamarádem kolikrát místní hřiště 
zaujalo natolik, že nás do školy museli kolemjdoucí vyhánět. Nebo jsme 
uměli dorazit domů třeba i ve čtyři hodiny, přestože škola skončila v poledne. 
My jsme si uměli zábavu vždycky vymyslet, vždyť těch hřišť na cestě domů stojí 
tolik! Prostě kluci, ale jak říkám, na školu vzpomínám rád, na oba stupně.  

A vzpomínají v dobrém i učitelé?
Nějaká ta rošťárna se sem tam taky povedla, to víte, že jo, ale snad 

opravdu vzpomínají v dobrém. Měl jsem moc rád pana Koncera, paní 
Rozsypalovou nebo paní Šumberovou (dnes Kyšnerovou), ale i další. Snad 
i oni na mne vzpomínají jen v dobrém. Kolektiv učitelů tady byl vynikající, 
i se spolužáky se scházíme často a rádi vzpomínáme. Když slyším kritiku 
místní školy a vidím, kolik rodičů své děti vozí jinam, nerozumím tomu. 
Držím panu řediteli palce a přeju mu, aby se odliv žáků zastavil.

Chtěl byste tady někdy přímo v Chropyni učit?
Klidně a moc rád. Nějakou praxi ve škole už za sebou mám a na učení 

se moc těším. Z praxe jsem zatím nadšený. Moc mě to baví. Na děti a školu 
se těším, ať už to bude kdekoliv. Školství sice má své problémy, ostatně 
kdo je nemá, ale rozhodně chci pracovat s dětmi. Nebo i s dospělými. 
Rozhodně nejsem žádný typ výzkumníka zavřeného celý den o samotě 
někde v laboratoři. Možná i nějaký ten marketing nebo obchod obecně 
by mě v budoucnu bavil. 

Rozumím, spojení karate a managementu - to je ideální způsob jak 
rozsekat konkurenci! Působíte jako někdo, kdo vlohy, stát se učitelem, 
má přímo vrozené. Žákům (ať už to budou ti místní nebo ne) takové-
ho nadšeného učitele moc přejeme. Přejeme Vám také, aby už před 
Vámi všechny brány a branky Vašeho života jen ustupovaly a otevíraly 
Vám samé dobré nové možnosti a příležitosti. Hodně dalších úspěchů 
ve sportu, složení bakalářské zkoušky a přijetí k magisterskému studiu! 
Děkujeme za rozhovor.                                                  Dana Jedličková
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 Rada města Chropyně informuje o své činnosti

Město Chropyně zve na 10. zasedání Zastupitelstva města Chro-
pyně, které se bude konat 

ve středu 23. března 2016 od 16:00 v místnosti č. 10 
v Městském kulturním středisku Chropyně.

Na programu bude mj. zpráva o činnosti přestupkové komise, 
zpráva policie o bezpečnostní a dopravní situaci ve městě, informace 
o hospodaření města za rok 2015, výroční zprávy o hospodaření 
příspěvkových organizací zřizovaných městem za rok 2015, rozpoč-
tové opatření města, schválení programu rozvoje města na období 
2016–2023 aj. 

Pozvánka na  jednání 
zastupitelstva

reklama

V období od 6. ledna 2016 se rada 
města do uzávěrky tohoto čísla sešla 
čtyřikrát a mimo jiné:
• schválila vzájemný zápočet odpisů a odvod 

odpisů mezi zřizovatelem (městem Chropy-
ně) a Zařízením školního stravování Chropy-
ně, okres Kroměříž, p. o., ve výši 72.021 Kč 
a Správou majetku města Chropyně, p. o., 
ve výši 6.115.790 Kč, 

• vyjádřila souhlas s úpravou telekomuni-
kačních rozvodů v Chropyni v ulici Díly, 
jejímž investorem je Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s.; rada města stanovila 
podmínky provedení investice spočívající 
v nutném vytýčení kabelových tras roz-
vodů ve vlastnictví města v místě křížení 
se stavbou, uvedení narušených povrchů 
(zpevněných i nezpevněných) bezodkladně 
do původního stavu a uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene s úplatou 
v souladu se zásadami pro určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene,

• schválila rozpisy investičních a neinvestič-
ních příspěvků poskytnutých v letošním 
roce příspěvkovým organizacím zřizovaných 
městem,

• schválila pořízení licence k programu Pro-
fesionální projektová dokumentace pro 
města, obce a firmy za cenu 18.000 Kč 
ročně; jedná se o program pro sledování 
stavu a čerpání prostředků u jednotlivých 
investičních akcí realizovaných městem 
(zjednoduší přehled aktuálně vyčerpaných 
prostředků a jejich využití na jednotlivé 
investiční akce),

• schválila uvolnění atletického oválu na sta-
dionu v Chropyni ve dnech 13. až 15. květ-
na 2016 na přípravu a uspořádání okresního 
kola dětské hry Plamen, kterou bude po-
řádat Sbor dobrovolných hasičů Chropyně,

• schválila poskytnutí finančního daru Řím-
skokatolické farnosti Chropyně ve výši 
20.000 Kč na opravu portálů a dveří kostela 
sv. Jiljí, 

• schválila bezplatné pronájmy: tělocvičen 
Základní školy Chropyně, pracoviště Ko-
menského a J. Fučíka, pro tréninky mládeže 
Fotbalového klubu Chropyně, z. s., v roce 

2016, místnosti č. 10 v městském kultur-
ním středisku pro uspořádání přednášky 
o agresivitě psů dne 14. února 2016 po-
řádané Kynologickým klubem Technoplast 
Chropyně, z. s. a velkého sálu městského 
kulturního střediska dne 31. března 2016 
místní organizaci Svazu tělesně postižených 
za účelem uspořádání výroční členské schůze, 

• schválila přijetí finančního daru ve výši 
4.177 Kč od Mgr. Josefa Havely Základní 
školou Chropyně, okres Kroměříž, p. o.; 
Mgr. Havela se vzdal odměny za výkon funk-
ce člena zastupitelstva, která mu náležela 
do doby ukončení mandátu,

• vzala na vědomí žádost předsedy Komise 
k projednávání přestupků města Chropyně 
pana Josefa Tinky o uvolnění z funkce 
předsedy komise a člena Komise prevence 
kriminality Rady města Chropyně, a členky 
přestupkové komise paní Andrey Tinkové, 
a to k datu 30. září 2016; důvodem žá-
dosti je odchod předsedy do starobního 
důchodu; rada města uložila tajemníkovi 
připravit návrh řešení agendy přestupků 
po tomto datu,

• schválila Výroční zprávu města Chropyně 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů; v roce 2015 město, jako povinný 
subjekt, obdrželo 34 žádostí o poskytnutí 
informace, všechny žádosti byly vyřízeny 
až na jednu, která byla odmítnuta, a proti 
tomuto odmítnutí bylo podáno odvolání,

• schválila uzavření smlouvy o provedení 
velkoplošné deratizace na území města 
s firmou 3xD, spol. s r. o., Olomouc-Hejčín, 
za cenu 23.450 Kč bez DPH za provedení 
jarní části deratizace a 18.150 Kč bez DPH 
za podzimní část, 

• schválila přijetí finančních darů ve výši 
25.000 Kč a věcných darů ve výši 11.938 Kč 
Správou majetku města Chropyně, p. o., 
pro účely zajištění tomboly městského plesu, 

• stanovila strukturu modulu IS GINIS „Roz-
klikávací rozpočet“ na webových stránkách 
města, a to v plné verzi, přičemž aktualizace 
budou prováděny vždy po uskutečnění 
měsíční účetní uzávěrky,

• vzala na vědomí informaci společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 
o připravované opravě vodovodu přes most 
v ulici Masarykova u městské knihovny 
v období druhého a třetího čtvrtletí letoš-
ního roku,

• vzala na vědomí informaci Katastrálního 
úřadu Zlínského kraje o konání revize katas-
tru v katastrálním území Plešovec v období 
od dubna do července 2016,

• vydala Vnitřní směrnici č. 2/2016 – Pravidla 
pro vydávání Zpravodaje města Chropyně; 
směrnice stanovuje pravidla vydávání včet-
ně příjmu a zveřejňování příspěvku, ceník 
inzerce a oznámení ve společenské kronice,

• vzala na vědomí finální text zadání pro zpra-
cování územní studie „Chropyně – lokalita 
BI 14, Nádražní ulice“, 

• udělila souhlas s provedením jednoduché 
úpravy komunikace na pozemcích parcelní 
číslo 203 a 206/2 v lokalitě Podlesí vsypem 
vhodného materiálu do nezatravněných 
ploch cesty, a to po provedeném rozšíření 
veřejného osvětlení spočívajícím v osazení 
1 ks lampy v části lokality, ve které veřejné 
osvětlení doposud zřízeno není, a tímto roz-
šířením bude stávající komunikace narušena,

• schválila uzavření příkazní smlouvy na pro-
vedení otevřeného výběrového řízení na in-
vestiční akci „XII. etapa projektu rege-
nerace panelového sídliště Chropyně“ 
s firmou TIZZI, spol. s r. o., Kroměříž, za cenu 
50.000 Kč bez DPH,

• schválila kácení 2 ks topolů na pozemku 
parcelní číslo 446/2 v majetku města v lo-
kalitě bývalých lázní v Chropyni; stromy byly 
proschlé, napadené dřevokaznou houbou 
a docházelo k postupnému rozpadu koruny 
a padání suchých větví, čímž mohly být 
ohroženy osoby, které se pohybují v blízkosti 
minerálního pramene,

• uložila zajistit přeparcelizaci pozemků 
v lokalitě Podlesí v souladu se zástavbo-
vou studií výstavby individuálního bydlení 
v této lokalitě, aby mohlo být v příštím 
roce přistoupeno k dokončení výstavby 
inženýrských sítí.

Jiří Rosecký



6

3/2016Zpravodaj města Chropyně

Město Chropyně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa investiční re-
ferent odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni, které se uvolní 
odchodem stávající investiční referentky. 

Nástup je 1. května 2016, případně dle dohody, pracovní poměr bude uzavřen na dobu 
neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce, platová třída 11. 

Požadované vzdělání vysokoškolské nebo středoškolské s maturitou se stavebním zamě-
řením (stavební průmyslovka), výhodou bude vzdělání v magisterském nebo bakalářském 
studijním programu, ve studijním oboru stavebního nebo architektonického směru. 

Další požadavky pro vznik pracovního poměru jsou uvedeny v oficiálním textu „Oznámení 
o vyhlášení výběrového řízení“, který lze nalézt ve vývěsce „Úřední deska“ u Městského úřadu 
v Chropyni a v elektronické úřední desce Městského úřadu v Chropyni pod číslem 10/2016 
na webových stránkách města Chropyně. 

Zájemci, kteří splňují uvedené kvalifikační předpoklady a další požadavky, mohou podat 
přihlášku do výběrového řízení nejpozději do pondělí 21. března 2016 do 12:00 
hodin na podatelnu Městského úřadu v Chropyni v souladu se všemi náležitostmi, 
které jsou uvedeny v „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení“. 

Případné dotazy k výběrovému řízení Vám budou odpovězeny tajemníkem MěÚ v Chropy-
ni na telefonu 573 500 735 nebo 724 184 626, případně e-mailem: kotula@muchropyne.cz. 

Ing. Jaroslav Kotula

Vážení spoluobčané,   

město Chropyně ve spolupráci s míst-
ní organizací Svazu tělesně postižených 
v Chropyni Vás srdečně zvou na

XIX. setkání s občany města, 
které se uskuteční v úterý 26. dubna 2016 
od 16:00 v Městském kulturním středisku 
v Chropyni.

Program: Beseda s vedením města nad 
problémy občanů
Kulturní program:  „Muzikoterapie aneb 
Léčba hudbou“ Divadlo Slunečnice Brno, 
staré dobré hity a muzikálové melodie 

Občerstvení zajištěno!

Všichni jste srdečně zváni!

Oznámení o vyhlášení výběrového 
řízení na pracovní místo 
v Městském úřadě v Chropyni

Pozvánka 
na  setkání 
s občany

Ohlédnutí za nastartováním chropyňské kompostárny
Na základě usnesení zastupitelstva v mi-

nulém volebním období bylo rozhodnuto 
o spuštění investiční akce „Kompostárna 
pro město Chropyně“. V první fázi byla za-
koupena potřebná technika ke zpracování 
bioodpadu. Díky podpoře ze Státního fondu 
životního prostředí ČR ve výši 90 % z celkové 
investice byl podíl nákladů města zhruba 
550 tis. Kč. Provozováním kompostárny byla 
pověřena Správa majetku města Chropyně, 
p. o., která v jarních měsících loňského roku 
realizovala vybudování oplocení areálu nové 
kompostárny, přípravu zpevněné plochy pro 
ukládání kompostovacích vaků a dočasné 
zpevnění manipulační plochy. S dokončením 
výstavby přístřešku pro uskladnění techniky 
a usazením váhy byla provozovna připra-
vena k nastartování zkušebního provozu. 
V květnu loňského roku vydal Krajský úřad 
ve Zlíně povolení k provozování Kompostár-
ny Chropyně.

První měsíce chodu kompostárny odhalily 
několik zásadních faktorů, znemožňujících při 
stávajících podmínkách spuštění ostrého pro-
vozu. Jedná se zejména o nutnost vybudování 
zpevněné plochy, jednak z vodohospodář-
ského hlediska, na druhé straně ale také 
z důvodu provozu samotné techniky, jež 
je v deštivých měsících, jak ukázala praxe, 
více než obtížná. Praxe také ukázala, že není 
možné zpracovat plánované množství bio-
odpadu pouze při provozování zařízení dle 
původního projektu, jenž počítal s provozem 
ve třech dnech v týdnu, pouze po třech 
hodinách. Ke zpracování plánovaných 1140 
tun bioodpadu bude nutné zajistit provoz 
kompostárny v plném jednosměnném režimu, 
pročež ale kompostárna nesplňuje z pohledu 

Krajské hygienické stanice požadované pod-
mínky, a bude tudíž nutné vybudovat ade-
kvátní sociální zázemí pro obsluhu, spojené 
s vyhloubením studny k zajištění užitkové 
vody jak pro sociální zařízení, tak třeba 
i k vlhčení materiálu před jeho uložením 
do kompostovacích vaků. Vzhledem k oče-
kávané výzvě by mělo být možné majoritní 
část potřebných investičních prostředků, nut-
ných k vybudování výše uvedených záměrů 
a nezbytných k zajištění regulérního provozu 
kompostárny, hradit z dotačního titulu ještě 
v letošním roce. Na dofinancování pláno-
vané investice ve výši asi 5,5 mil. Kč počítá 
rozpočet města Chropyně s částkou 1 mil. 
Kč. Samotné provozní náklady kompostárny 
by se podle původního projektu měly pohy-
bovat okolo 600 tis. Kč ročně, čemuž také od-
povídají výsledky hospodaření minulého roku.

V loňském roce bylo v naší kompostárně 
za necelého tři čtvrtě roku provozu zpracová-
no bezmála 1000 tun bioodpadu. Je zřejmé, 
že naplnit plánovanou kapacitu, jež je moni-
torovacím ukazatelem pro plnění podmínek 
poskytnuté dotace, nebude do budoucna 
problém. Jak ale ukazují zkušenosti podobných 
zařízení, stejně jako už i naše prvotní zkušenosti, 
doba uložení v kompostovacích vacích není 
dostatečná k výrobě kvalitního kompostu. 
V těchto prvních zhruba 8 týdnech dochází 
k základnímu rozkladu materiálu a zničení 
zárodků plevele. Následně je nutné materiál 
nechat dozrát, ideálně až po dobu dvou let. 
Většina kompostu bude v budoucnu, jak určují 
podmínky poskytnutí dotace, využita při údržbě 
městské zeleně, část si budou moci také ode-
brat zdarma občané města pro vlastní zahrádky.

Stanislav Kalinec
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Energetika Chropyně oznamuje odběratelům tepla

Péče o zeleň v okolí chropyňského rybníka
Chropyňský rybník a jeho nejbližší okolí 

je zajímavou a nejen občany města navště-
vovanou částí Chropyně, která je naprosto 
zaslouženě zvláště chráněným územím a to úze-
mím v kategorii národní přírodní památka 
(dále jen „NPP“). Péče o NPP, jak bylo 
ve Zpravodaji napsáno již dříve, přísluší pri-
márně vlastníkům pozemků, zejména tedy Ar-
cibiskupství olomouckému a městu Chropyni. 
Ve smyslu příslušných právních předpisů vykoná-
vá státní správu NPP Agentura ochrany přírody 
a krajiny ve Zlíně (dále jen „AOPK“) a Regionální 
pracoviště Správy chráněné krajinné oblasti Bílé 
Karpaty. Dříve péče příslušela CHKO Litovelské 
Pomoraví. Zákony určujícími legislativní rámec 
dané problematiky jsou zákon č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (§ 38) a vyhláška 64/2011 o plánech 
péče a podkladech k vyhlašování, evidenci 
a označování chráněných území.

Pro NPP je schválen Plán péče, který 
je platný pro období roků 2011 až 2017. Dle 
tohoto plánu mají břehové porosty rybníka 
povahu linie s nesouvislým porostem, v jehož 
druhové skladbě je nejvíce zastoupena olše 
lepkavá (Alnus glutinosa), topol černý (Populus 
nigra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub 
letní (Quercus robur), bez černý (Sambucus 
nigra), líska obecná (Corylus avellana) a ptačí 
zob obecný (Ligustrum vulgare). K zeleni 
v okolí rybníka patří také kulturní kosené louky 
mezi silnicí Chropyně – Kroměříž a severový-
chodním břehem rybníka a dále při východním 
okraji rybníka a také travnaté plochy u zámku. 
Jedná se o druhově relativně chudé porosty 
bez přítomnosti zvláště chráněných či vzácných 
druhů rostlin.

V roce 1998 byla v NPP provedena výsadba 
do břehové linie dle Návrhu na doplnění bře-
hového porostu (Procházková, 1998). Vysazeny 

byly tyto navržené dřeviny a keře: zimolez 
obecný (Lonicera xylosteum), ptačí zob obecný 
(Ligustrum vulgare), svída krvavá (Swida sangui-
nea), hloh obecný (Crataeguslaevigata), kalina 
obecná (Viburnum opulus), lípa malolistá (Tilia 
cordata), střemcha obecná (Prunus padus), dub 
letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior), brslen evropský (Euonymus euro-
paeus), líska obecná (Corylus avellana), babyka 
obecná (Acer campestre). Provedené výsadby 
doplnily nesouvislý břehový porost a vytvořily 
ochrannou bariéru proti nepříznivému vlivu 
okolí, posunuly taxonomické složení zastou-
pených dřevin ve prospěch druhů domácích 
a zvýšily estetické i biologické hodnoty území. 
V pozdějším období bylo provedeno vykácení 
solitér a linií, složených z nepůvodních druhů 
hybridních topolů (Populus x canadensis), 
z důvodu jejich rozpadu a s tím spojených hro-
zeb do okolí. Vykácené topoly byly nahrazeny 
dubovou výsadbou.

V péči o zeleň v NPP bylo mezi městem 
Chropyní a Agenturou ochrany přírody a kra-
jiny ve Zlíně ujednáno následovně: 
- dubová výsadba nacházející se u ptačí 

pozorovatelny bude udržována v řádném 
stavu pracovníky AOPK, sečení trávy včetně 
zajištění úklidu v okolí ptačí pozorovatelny 
zajistí SMM Chropyně,

- dubová výsadba nacházející se naproti zám-
ku bude ponechána přirozenému vývoji bez 
zásahu člověka, tedy bez sečení trávy, bez 
eliminace náletových dřevin a bez zdravot-
ního příp. výchovného řezu dubové výsadby. 
Dle názoru AOPK je vytvoření elementu 
neregulované zeleně v NPP nezbytné z po-
hledu vytvoření zcela přirozeného prostředí 
zejména pro ptactvo,

- sečení veškerých ostatních ucelených trav-
natých ploch v okolí NPP zajistí SMM.

S ohledem na skutečnost, že období, pro které 
byl plán péče zpracován a schválen, brzy skončí, 
bude nezbytné, aby započaly práce na tvorbě 
nového plánu pro další období. Pro účely nového 
plánu bude nezbytné provést inventarizační prů-
zkumy (botanický, herpetologický, ornitologický, 
entomologický) a vyhodnotit stav biotopu a vlivu 
hospodaření na ekosystém rybníka. Současně 
bude vhodné vyhodnotit a případně upravit 
hranice NPP a jejího ochranného pásma, které 
na mnoha místech neodpovídají reálnému stavu 
území ani možnostem využití do budoucna.      JP

Energetika Chropyně, a. s., zásobuje v našem městě tepelnou 
energií mimo jiné více než 900 bytových jednotek. V roce 2015 
jsme informovali jednotlivá společenství vlastníků bytových jednotek 
prostřednictvím jejich zástupců o investicích, ceně tepla a vizích 
do budoucna. Vizi v udržení příznivé ceny tepla se nám daří úspěšně plnit. 
Za rok 2015 budeme vracet domácnostem téměř 900 000 Kč vč. DPH. 

Pro rok 2016 jsme snížili předběžnou cenu tepla o 43,80 Kč/GJ 

vč. DPH oproti ceně předběžné na rok 2015. Hlavní podíl na sni-
žování ceny má skutečnost, že Energetika Chropyně, a. s., jako 
součást koncernu AGROFERT, a. s., může nakupovat zemní plyn 
na velkoobchodní bázi za velmi výhodné ceny, na které běžný odběra-
tel zemního plynu nedosáhne. Trend nákupu levného zemního plynu 
máme smluvně zajištěn i na další období. Oprávněně tak vyhlížíme 
z pohledu ceny tepla do dalších let optimisticky.                      LB
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Lázně v Chropyni čekají radikální změny

stavba. „Vše by se mělo rozběhnout co nejdříve. 
Se stavbou bychom chtěli začít již tento rok. 
O dalších krocích budeme veřejnost informo-
vat,“ uvedl jednatel firmy pan Lukáš Vrána.

Město Chropyně se k záměru zatím oficiálně 
nevyjádřilo. „Čekáme na podklady ze strany 
investora. K zadání zpracování zastavovací stu-
die, která je podmínkou pro zahájení výstavby, 
potřebujeme více informací o plánovaných 
stavbách. Obecně mohu konstatovat, že zá-
měru jsme nakloněni a chceme s investorem 
aktivně spolupracovat,“ uvedla starostka 
Ing. Věra Sigmundová. Téma obnovy lázní 
se možná objeví i na zasedání zastupitelstva.

„Bývalé lázně jsou nedílnou součástí his-
torie města. Proto bychom jim chtěli věnovat 
jedno samostatné zastavení – informační ta-
buli - v rámci plánované obnovy naučné stez-
ky. Jsme v kontaktu s investorem a ten se této 
myšlence do budoucna nebrání,“ uvedl Mi-
chal Pospíšil, předseda chropyňského spolku 
Lužňáci, z. s.

Pokud by se projekt obnovy prostoru 
bývalých lázní podařilo realizovat, získala 
by Chropyně novou malebnou lokalitu, 
kterou určitě ocení nejen nájemci nového 
senior-centra, ale i chropyňští občané.

Michal Pospíšil

Důležité upozornění 
pro dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně 
zasílejte na e-mail: 

zpravodaj@muchropyne.cz

Zde mohla být vaše inzerce. 
Cena od 310 Kč.

Pro více informací volejte redakci, 
nebo navštivte 

www.muchropyne.cz

Jak jsme 
si udělali zimu

I když je únor, na zimu to venku moc 
nevypadá. Počasí spíš připomíná jaro nebo 
začátek léta. 

Nezbylo nám nic jiného, než si zimu udělat 
u nás ve třídě ve výtvarném kroužku. Každý 
si zimu představuje jinak. 

Někdo zamrzlý rybník, někdo jako lyžování 
na zasněženém kopci, jiný zase staví sněhuláka 
nebo iglú. Ve výtvarném kroužku jsme si zimu 
vymysleli tak, že jsme si nakreslili různé druhy 
zasněžených stromů. Břízy, lípy, tisy, topoly… 

Koruny těchto stromů jsme ozdobili bílými 
vločkami. Jestli se nám to povedlo, posuďte 
sami.

Tereza Žáková (4.B)

Léta zanedbaná lokalita bývalých lázní 
v Chropyni se snad dočká záchrany. Nový 
vlastník pozemků plánuje obnovu parku, mi-
nerálních pramenů a výstavbu nového domova 
pro seniory.

Lázně v Chropyni byly zbudovány a slav-
nostně otevřeny v roce 1947. Využívaly 
se dva minerální praveny – pramen Ječmínek 
pro koupele a pramen Procházka byl určen 
k pití. Léčily se zde zejména revmatismus a jiné 
choroby pohybového aparátu. Při povodních 
v roce 1997 však byly lázně zatopeny a ná-
sledně zbourány. Přestože se město Chropyně 
snažilo o jejich obnovu, nenašel se vhodný 
investor, který by lázně znovu obnovil. Po-
zemky nakonec od města koupila pražská firma 
Clima.cz, spol. s r. o., která je v roce 2015 
nabídla k prodeji. Novým majitelem bývalých 
lázní v Chropyni se tak v prosinci 2015 stala 
společnost Senior centrum Ječmínek, s. r. o. 

Nový vlastník pozemků v těchto místech 
plánuje výstavbu centra  pro seniory, včetně 
technického zázemí, ordinací, rehabilitační-
ho centra, jídelny a odpočinkového parku. 
Uvažuje se také o možném využití zdejších 
minerálních pramenů pro koupele a whirlpool 
a v rámci parku zbudování veřejně přístupného 
altánu s vývěrem lázeňského pramene.

Investor se již začátkem roku pustil do drob-
ných úprav na pozemcích, které se chystají pro 
budoucí výstavbu a ozelenění. V současné době 
je rozpracována studie zastavitelnosti, která 
bude klíčová pro výsledné rozmístění staveb 
a lázeňského parku. Následovat by mělo územní 
řízení a po vydání stavebního povolení samotná 
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Program v Městské knihovně v Chropyni:

Pohádkový domeček:  návštěva dětí MŠ v knihovně
Okolo Jičína:  beseda pro ŠD spojená 
 s výtvarnou soutěží pro děti 
 k výročí Václava Čtvrtka
Půlroční registrace zdarma:  pro všechny nové čtenáře
Amnestie dlužníků:  prominutí upomínek
Hry a zábavné kvízy:  v dětském oddělení
Noc s Andersenem:  3. ročník

Těšíme se na Vás!

Velikonoční bohoslužby 
v kostele sv. Jiljí v Chropyni 
24. března Zelený čtvrtek 18:00 
25. března Velký pátek 18:00 
26. března Bílá sobota 19:00 
27. března Hod Boží velikonoční 7:30 - při mši sv. 
 budou požehnány pokrmy
28. března Velikonoční pondělí 9:00 

Příležitost k velikonoční svátosti smíření bude v Chropyni v kostele 
o Květné neděli 20. března od 14:00 do 15:30. 

Všem čtenářům a občanům přeji a vyprošuji radostné a požehnané 
prožití velikonočních svátků v kruhu svých blízkých. 

P. Jiří Putala

Charita Chropyně vyhlašuje

Humanitární sbírku
veškerého dámského, pánského a dětského oblečení z bavlněného 
materiálu - i poškozeného (tj. trička, košile, mikiny, tepláky a teplá-
kové soupravy, halenky, kalhoty, kimona), dále lůžkovin, ručníků, 
utěrek, látek - nejméně 1 m2 (i poškozené), zimního oblečení - jen 
nepoškozeného - bez fleků, děr, molů a rozbitých zipů (sportovní 
bundy, kabáty), dále se sbírají kožené nepoškozené věci (bundy, 
kabelky, peněženky, pásky), nepoškozené záclony různých roz-
měrů, larisy, vlněné deky, knihy, plyšové hračky, spací pytle (nepo-
škozené), boty (pouze nové), přikrývky a polštáře (pouze péřové). 

Sbírka bude probíhat ve dnech:
21. a 22. března 2016 v době od 16:00 do 18:00 hod. 
v Městském kulturním středisku na ul. Komenského. 

Čisté věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic, 
aby se transportem nepoškodily.

Děkujeme za Vaši pomoc. 
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Masopust 2016

Na návštěvě u ptáčků Zápis do Mateřské školy
Mateřská škola Chropyně zve všechny rodiče dětí, které půjdou letos 

k zápisu do mateřské školy, na besedu o možnostech a podmínkách 
přijetí dítěte do mateřské školy. Zde si vyzvednete tiskopisy a formuláře, 
které vyplněné a s lékařským potvrzením (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví) přinesete k zápisu dne 12. dubna 
2016. Beseda proběhne dne 7. dubna 2016 od 15:00 v 5. třídě.

Magdaléna Ratůzná

Ředitelka Mateřské školy Chropyně, p. o., oznamuje v souladu 
s ustanovením § 46 odst. 1 a § 36 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004, 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, že se zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do školního 
roku 2016/2017 v Mateřské škole Chropyně uskuteční 12. dubna 
2016 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Žádám rodiče, 
aby v den konání zápisu předložili vyplněné dokumenty s příslušným 
lékařským potvrzením (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví). Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok 
(viz zákon č. 561/2004 Sb.). V průběhu školního roku se děti přijímají 
pouze v případě, že se uvolní kapacita.

Magdaléna Ratůzná

V rámci tématu děti 1. třídy MŠ Chropyně navštívily ornitologickou 
stanici v Přerově. Poutavou formou se seznámily s různými druhy ptactva, 
jak o ně pečovat a pomáhat jim, vyrobily pro ptáčky zvoneček plný 
mlsání a také si prohlédly nepřeberné množství vycpaných exponátů. 

Už se těšíme na další setkání.
p.uč. Sochová a Dokoupilová Hanulíková

Masopust je starodávný zvyk. „Vodění medvěda“ či „pochovávání 
basy“ se podařilo zachovat v okolních obcích. V Chropyni tomu tak 
nebylo. Díky paní učitelce Květě Dvořákové, která tuto tradici s paní 
učitelkou Danou Koutnou a se svou 4. třídou MŠ oživila, prochází 
masopustní průvod i Chropyní. Letos již podesáté!

Maškarní úterý, které je vyvrcholením Masopustu, připadlo letos 
na 9. února. Malí caparti v masopustních maskách připomněli tento zvyk 
a veselými písničkami zpříjemnili slunečné dopoledne v ulicích našeho 
města všem spoluobčanům. 

Velké poděkování patří všem rodičům ze 4. třídy MŠ, kteří svým dětem 
připravili krásné masky. Zejména pak těm, kteří věnovali svůj volný čas 
i dovolenou, připravili masky i pro sebe a zapojili se do masopustního 
průvodu: paní Š. Tychlerová, J. Šamánková, H. Mentlíková, pan M. Ša-
mánek, M. Doseděl, M. Tychler a L. Kuchťák. Díky těmto všem Masopust 
i v Chropyni žije! Poslední poděkování patří všem spoluobčanům, kteří 
snažení dětí ocenili odměnou. Díky vám všem!

4. třída MŠ



11

3/2016 Zpravodaj města Chropyně

Návštěva knihovny Angličtina hrou

Lyžařský kurz

A to taková, že nezbylo než zastavit, přepočítat 
se a pak teprve pokračovat. Sjezdovka měla totiž 
dva kilometry. Tak se nedivte, že první ani nedo-
hlédli na poslední. 

Ze svahu jsme se vraceli k večeři velmi una-
vení. Dobrá večeře rychle pomohla síly dohnat. 
Večer jsme hodnotili uplynulý den. Promítali jsme 
prezentace o bezpečnosti na horách, lyžařské 
výstroji a výzbroji, o historii lyžování a mazání lyží. 
Obzvláště rychle jsme ožili v úterý a ve čtvrtek 
večer. To jsme měli diskotéku. Úterý byl jediný 
den, kdy jsme lyžovali jen ráno. Odpoledne jsme 
vyrazili na procházku po okolí.  

Týden utekl jako voda a už tu byl pátek a s ním 
poslední jízda na svahu, poslední oběd a pak 
už jen balení a cesta domů. Bylo nám docela smutno, 
nikomu se vlastně domů nechtělo. I když jsme 
si kromě zážitků dovezli i čtyři drobné úrazy, byl 
to výborný lyžák!             Šárka Grézlová, 7.A

Děti 1. třídy MŠ navštívily 
knihovnu. Přivítala je usměvavá 
paní knihovnice a pozvala dál. 
Seznámila děti se všemi knihami, 
které si mohou půjčit, zopakovali si, 
jak s knihami zacházet, co nedělat 
a jak o ně pečovat. Děti si také 
prověřily své znalosti pohádek při 
hádání hádanek a nakonec měly 
možnost vybrat si knihy, které 

se jim líbí, a prohlížet si je. Dopoled-
ne v knihovně proběhlo v přátelské 
náladě a děti si odnášely nejenom 
drobné dárečky a nové poznatky, 
ale především přihlášky, aby mohly 
začít navštěvovat knihovnu. 

Tímto děkujeme paní Maťhové 
za ochotu, spolupráci a hezký pro-
gram.                      p.uč. Sochová 

a Dokoupilová Hanulíková

I v letošním školním roce pro-
bíhá v naší škole výuka zájmové 
angličtiny, kterou vede paní 
vychovatelka Lenka Chalupová. 
Tato výuka je zaměřena zejména 
na konverzační a poslechová 
cvičení. Kroužek je určen žákům 
1. a 2. tříd a je veden v menších 
skupinkách. Děti se s angličtinou 
seznamují přirozenou formou 

pomocí scének, her, soutěží, pís-
niček, povídání a pohybu. Naším 
cílem je děti cizím jazykem za-
ujmout, a proto se zaměřujeme 
především na práci „mimo lavice“. 
Žáci se tak nenásilnou a hravou 
formou připravují na povinnou 
výuku anglického jazyka, která 
začíná ve třetím ročníku. 

Mgr. Milan Bajgar

Také letos se uskutečnil lyžařský kurz naší školy 
v Čenkovicích. Tentokrát od 14. do 19. února. 
Zúčastnilo se ho celkem 27 žáků, z toho 19 snow-
boardistů a jen 8 lyžařů. Našimi instruktory byly 
paní učitelky Romana Čechová a Marie Molčíko-
vá, nechyběl ani pan učitel Ivo Zawadski.  

Cesta autobusem netrvala ani dvě hodiny 
a už jsme se mohli ubytovat v hotelu Atlas. Sní-
daně ráno proběhla velice rychle. Byla připravena 
formou jednoduchého švédského stolu. Všichni 
jsme totiž spěchali na svah. Ještě povinné rozdě-
lení do tří skupin podle naší zdatnosti. Konečně 
jsme se dočkali. 

Sjezdovky se jmenovaly Buková hora a Červená 
voda. Nechyběla ani čtyřsedačková vyhřívaná la-
novka. Ze svahu nás dostal jen polední hlad. 
Po krátkém odpočinku jsme se vraceli plni sil 
zpátky na svah. Někdy nás potrápila velká mlha. 
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Úspěchy našich žáků v okresním kole soutěže ZUŠ

Zprávičky z Kamínku 
aneb Co se dělo v únoru

Ocenění 
na pěvecké 
soutěži v Praze

V letošním školním roce se zúčastnili žáci ZUŠ Kroměříž, pobočka 
Chropyně, národní soutěže základních uměleckých škol ve hře na akor-
deon a v komorní hře, která se konala v sále ZUŠ Kroměříž. 

Ve středu 24. února se naše žačka Vendula Milotová z akordeonové 
třídy pí. uč. Šárky Jablunkové prezentovala na okresní předehrávce 
v sólové a komorní hře na akordeon, kde získala postup do krajského 
kola, které se bude konat 16. března v Uherském Brodě. 

2. a 3. března 2016 se konalo okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní 
hře s převahou dechových nástrojů. Soutěže se zúčastnili žáci z flétnové 
třídy pí. uč. Mgr. Jany Milotové ve hře na zobcové i příčné flétny. Naši 
pobočku reprezentovala tři seskupení, která získala krásná ocenění:

Trio zobcových fléten - 2. místo v I. kategorii, Kvarteto zobcových 
fléten - 2. místo ve II. kategorii a Kvarteto příčných fléten - 1. místo 
ve III. kategorii s postupem do krajského kola.

Na letošní soutěži se představilo také jedinečné komorní seskupení 
Ars Iuventus pod vedením p. uč. Marka Bubeníčka. V tomto devíti-
členném souboru vystupovali žáci na zobcové flétny, klarinety, housle 
a cembalo s tamburínou. V soutěži se umístili na 2. místě ve II. kategorii. 

Obrovská gratulace náleží všem žákům za krásné výkony a také pe-
dagogům za přípravu žáků na soutěže. 

Luděk Koutný 

V sobotu 30. ledna 2016 se v Praze konalo 
celostátní kolo soutěže mladých zpěváků 
populárních písní „Dětská porta a melodie“, 
kam z krajského kola postoupila naše žákyně 
Lenka Vaculíková ze třídy pana učitele Luďka 
Koutného.

Ač jí ještě není 10 let, soutěžila se zpěvač-
kami a zpěváky v kategorii do 16 let. 

Za předvedení dvou populárních písní 
jí bylo uděleno „Zvláštní ocenění poroty 
za pěvecký výkon“.

Za celou naši školu ZUŠ Kroměříž – poboč-
ka Chropyně jí srdečně gratulujeme!

Jana Milotová

Ve čtvrtek 4. února v jarní prázdniny jsme 
uspořádali ještě pro děti soutěž v „Dobble“. Hrálo 
se u čtyř herních stolů za přísného dozoru poroty. 
Soutěž byla velmi napínavá. Jelikož přišlo hodně 
dětí, tak jsme soutěž rozdělili do dvou kategorií, 
a to na mladší a starší kategorii. V mladší kategorii 
se umístil na třetím místě Jakub Kadlčík, druhé místo 
patřilo Žanetě Fraňkové a první místo získala Jana 
Koudelková. Ve starší kategorii se umístila na třetím 
místě Lucka Brychtová, druhé místo patřilo Lucii 
Žemličkové a na prvním místě se umístila Radka 
Spurná. Vítězové byli odměněni drobnými cenami 
a všichni diplomem a sladkou odměnou za soutěžení.

Další hra, kterou jsme pro děti uspořádali 
na našich schůzkách, byl „Žabí skok“. Děti měly 
každý tři pokusy a ten nejdelší se jim počítal 

na vítězství. Také jsme děti rozdělili na mladší 
a starší kategorii. V mladší kategorii se na třetím 
místě umístila Natálie Zatloukalová, druhé místo 
získala Nela Obdržálková a první místo získal Jan 
Vorálek. Ve starší kategorii třetí místo patřilo Lucii 
Brychtové, druhé místo si získala Nikol Podaná 
a na prvním místě byla Žaneta Faňková. Také 
na nejmenší žabičky se nezapomnělo, nejdále 
skočila Amálka Paňáková a Emička Havránková. 
Vítězové získali drobné ceny a diplomy a všichni 
byli odměněni sladkou odměnou.

 Také letos budeme pořádat letní tábor 
na táborové základně Bojanovice Pila 
a to od 7. do 20. srpna 2016. Vše o nás si může-
te přečíst na facebooku: TOM Chropyně 
– kamínek.                         Hana Paňáková
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Žáci SZUŠ D-MUSIC v okresních kolech soutěže ZUŠ

Soukromá inzerce
Dlouhodobě pronajmu
 Mladá rodina hledá v Chropyni rodinný dům se zahradou. Tel.: 777 

752 795. 

Hledám paní na hlídání
 pro syna (2 roky) hledám paní na občasné hlídání, zejména 

v dopoledních hodinách. Od podzimu 2016 bychom potřebovali 
vypravování a přesun do školky (nepravidelně, ne každý den). Řidičský 
průkaz je podmínkou. Vše ostatní vyřešíme při osobním setkání. 
Kontaktní mail: paneuropean1@seznam.cz

Upozorňujeme občany, 

že zveřejnění soukromé inzerce je zpoplatněno částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

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

zpravodaj@muchropyne.cz

reklama

V Kroměříži se 17. února konalo okresní 
kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické 
klávesové nástroje. Barbora Žáčková ze třídy 
p. uč. Bc. Iva Novotného získala v II. kategorii 
krásné 2. místo.

V úterý 23. února se konalo okresní kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje 
žesťové. SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně 
vyslala do tohoto klání 6 souborů pod vedením 
p. uč. Mgr. Terezy Košinové, Miroslava Uhlíře 
a Bc. Iva Novotného. Výsledky jsou výborné: 

Za kategorii I. c (do 10 let) „M-trio“ ve slo-
žení Matěj Okruhlica, Marie Horáková a Michal 
Novotný - 1. místo. 

Za kategorii II. c (do 13 let) kvartet ve slože-
ní Michal Novotný, Jan Horák, Jaroslav Horák, 
Lenka Velešíková – 1. místo, kvartet ve složení 
Velešíková Lenka, Jakub Ivan, Jiří Ramiš a Karel 
Ramiš – 1. místo s postupem do krajského kola.

Za kategorii III. c (do 16 let) kvartet ve slo-
žení Markéta Horáková, Alexandr Ramiš, Karel 
Ramiš a Jakub Pospíšil - 2. místo.

Za kategorii III. d (do 16 let) s převahou 

žesťových nástrojů trio ve složení Eva Bohá-
čová, Jan Horák a Tomáš Novotný - 1. místo 
s postupem do krajského kola.

Za kategorii IV. d (do 19 let) kvintet 
s převahou dechových nástrojů ve složení Anna 
Bláhová, Jiří Maršálek, Václav Kuchař, Tomáš 
Kocourek a Jakub Pospíšil - 2. místo.

Ve středu 2. března se konalo okresní kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové ná-
stroje. Ze třídy p. uč. Mgr. Pavla Skýpaly byly 
vyslány dva soubory.

V kategorii I. a (do 10 let) klarinetové trio 
ve složení Tereza Jankujová, Barbora Vavryso-
vá a Stanislav Ludvík – 1. místo s postupem 
do krajského kola.

V kategorii III. a (do 16 let) klarinetový 
kvartet ve složení Tereza Jankujová, Julie Skýpa-
lová, Tomáš Novotný a Radek Slaný – 1. místo 
s postupem do krajského kola.

Všem soutěžícím blahopřeji a děkuji 
za vzornou reprezentaci školy a postupujícím 
souborům přeji mnoho úspěchů v krajském kole.

Bc. Ivo Novotný
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Klub českých turistů Seminář „Co je 
a není agresivita u psů“

Program „Buďme spolu“ 
v 1. třídě MŠ

„Když jaro zaťuká, ťuky, ťuky, ťuk, kukačka zakuká, kuky, kuky, kuk…“ 
a turisté pomalu balí zimní výstroj a těší se na jarní výpravy za zdravím: 

19.-22. 3. Jarní a velikonoční výstava
 Víceúčelový sál chropyňského zámku
 19. a 20. 3.: 13:00-17:00 
 21. a 22. 3.: 8:00-16:00  

19. 3 . Za velikonočním vajíčkem – Zlín
 Pěší: 5 km
 Start: 8:00-10:30 u Domova seniorů na Burešově
 Cíl: tamtéž do 14:00
 Informace: Peter Schovajsa, telefon: 776 713 865

 Vodní nádrže Zlínského kraje – Ludkovice
 Kontrola: nad přístavištěm, 10:00-15:00
 Informace: Martina Hrušáková, telefon: 725 856 886

 Vodní nádrže Zlínského kraje – Luhačovice
 Kontrola: poblíž hráze, 10:00-15:00
 Informace: Helena Janigová, telefon: 732 462 045

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

 Vodní nádrže Zlínského kraje – Sovín
 Kontrola: 10:00-15:00
 Informace: Miroslav Hejda, telefon: 777 096 875

26. 3.  Vítání jara – První jarní vycházka - Hradisko 
– Loděnice

 Sraz účastníků z Chropyně u spořitelny
 Odchod: 8:30 
 Informace: Hana Paňáková, Jaroslava Pospíšilová

9. 4.  Zahájení turistické sezóny na Pulčínských 
skalách

 Pěší: 10, 20 km
 Start: Lidečko, motorest Pod Čertovými kameny, 

8:00-9:00
 Cíl: restaurace Pulčín do 13:00
 Informace: Jan Hučík, telefon: 732 148 705

23. 4.  Přerovský vandr
 Pěší: 7, 16, 30, 50 km
 Start: restaurace Base Camp, Kainarova ul., 7:00
 Cíl: tamtéž do 18:00
 Informace: Milan Bezděk, telefon 774 031 725

 Po stopách Baťovy nedokončené železnice 
– Vizovice

 Pěší: 13, 25 km
 Start: Vizovice, sokolovna, 7:00-10:00
 Cíl: Pozděchov, 12:00-15:00
 Informace: Stanislav Chadim, telefon: 721 463 077

 Vodní nádrže Zlínského kraje – Horní Bečva
 Kontrola: penzion Pod Přehradou, 10:00 – 15:00
 Informace: Jan Kubáček, telefon: 773 676 739

 Vodní nádrže Zlínského kraje – Karolinka
 Kontrola: u hráze, budova hrázného, 10:00 – 15:00
 Informace: Miroslava Tydlačková, telefon: 606 030 551

Přivítejte jaro v přírodě.
Jaroslava Pospíšilová

Velmi často slýcháváme od 
pejskařů i nepejskařů o agresivitě 
psů. Někdo považuje za agresi to, 
že pejsek štěká za plotem, když 
je uvázaný u obchodu a nebo za-
vrčí na druhého psa. Každá taková 
„agrese“ nebo spíše nevhodné 
chování má svůj důvod. Proto jsme 
ve spolupráci s Kynologickým spol-
kem Morkovice pozvali Ing. Pavla 
Bradáče, který se několik desítek 
let zabývá tímto problémem.

Myslím, že tato přednáška, 
která se konala v Kulturním stře-
disku Chropyně, byla pro většinu 

účastníků přínosem. Z přihlášených 
60 zájemců se nakonec dostavilo 
19 psovodů bez psa a 10 psovodů 
i se svým mazlíčkem. Dopoledne pro-
bíhala teoretická přednáška v klubu 
a odpoledne praktické ukázky přímo 
se psy za restaurací U Rybníka.

Touto cestou bychom chtěli po-
děkovat městu Chropyně za bez-
platný pronájem klubu, panu 
Bradáčovi za pěkně připrave-
nou přednášku a panu Topičovi 
za ochotu.

výbor KK Technoplast 
Chropyně

Začátkem března nás navštívila 
paní Mgr. Svobodová. Hravou 
a aktivní formou děti seznámila 
s překážkami, které musejí zvládat 
děti s handicapem. Děti si vyzkou-
šely, jaké to je mít problém se zra-
kem, sluchem či pohybem. Zjistily, 
že navzdory svému handicapu mo-

hou tyto děti fungovat a žít plno-
hodnotný život. Celé dopoledne 
probíhalo v dychtivé náladě si vše vy-
zkoušet a prozkoumat. Nakonec 
jsme se rozloučili ve znakovém jazy-
ce, který nás paní Svobodová naučila.

p.uč. Sochová 
a Dokoupilová Hanulíková
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Chropyňští skauti na zimním přechodu Malé Fatry

reklama

dráhy pod Chlebem. Chceme tady 
v závětří rozbít tábor a už se vidíme 
ve stanech, když vtom vychází 
vlekař. Když se ho ptáme, jestli 
s tábořením nebude problém, 
vyvalí na nás oči a se slovy: „Čo ste 
chorí?!“ nás pouští dovnitř. „Má-
me neskutečný zážitky,“ říkal pak 
Kuba Míšek, když jsme už le-
želi ve spacácích. Ten večer jsme 
spali jako králové.

Následující ráno jsme vyrazili 
ještě před sedmou. Slunce, mlha 
a mráz společně s větrem vy-
kouzlily bizarní pohled na hory 
shora. Když jsme vystoupali na Vel-
ký Kriváň (1 709 m), ocitli jsme 
se na místě, které nám zase vyrazilo 
dech. Pod sebou jsme měli moře 
bílých oblak a všude nad nimi 
se tyčily vrcholky osvícené slun-
cem, které nad Slovenskem právě 

vycházelo. „Máme neskutečný 
zážitky,“ otočil jsem se na kluky. 
S úsměvem pokývali hlavami. 
Nevím, komu patřil první výstup 
na Velký Kriváň, ale tehdy v sobo-
tu o čtvrt na devět ráno byl náš. 

Zimní přechod Malé Fatry zvlá-
dli členové RS Fénix v termínu 
4. – 6. února 2015. Trval 22 hodin 
a tři minuty čistého času a měřil 
40,22 zasněžených kilometrů. 
Vy, kteří naše dobrodružství sledu-
jete pravidelně, asi budete vědět, 
že z hor do Chropyně jezdíme 
hlavně proto, abychom se do nich 
mohli zase vrátit. Tak se můžete 
těšit na příště. Více fotografií 
z expedice, včetně příběhu o tom, 
jak jsme zabloudili do lavinového 
pole, najdete na www.facebook.
com/skautichropyne.

Jakub Kalinec

Srdečně Vás zveme na

Stavění máje 
a Pálení čarodějnic
Pátek 29. dubna 2016 v areálu zámeckého 
parku. Bližší program naleznete v příštím 
Zpravodaji. Těšíme se na Vás!

Jako kdybych se nemohl na-
dechnout. Chtěl jsem vytáhnout 
ruce ze spacáku, nebo se alespoň 
otočit, ale nemohl jsem se po-
hnout. Až když jsem se s trhnutím 
probudil a otevřel oči, zjistil jsem, 
že to není sen: V noci nasněžilo 
tak, že laminátová konstrukce 
stanu povolila, a my strávili noc 
pod hlubokou závějí. Zatímco 
jsem přemýšlel, jak pod sněhem 
najdeme cepíny, kterými jsme 
v noci za svitu čelovek stan 
zakotvili, nazul jsem pohorky 
a vylezl ven. Chtěl jsem zahalekat 
na ostatní, ale místo toho jsem 
zůstal oněměle stát: Slunce svítilo 
tisíci paprsky, všude kolem mě 
se třpytil neporušený sníh a z pro-
tější strany horského sedla na mě 
kýval Jarda, který, soudě podle 
sbalené krosny, musel vstát tak 
hodinu přede mnou. Do druhého 
dne horského přechodu nás Malá 
Fatra nemohla uvítat lépe.

Než Fénixové rozlepili oči a než 
se v ešusu uvařila voda na čaj, 
stačil jsem do horského deníčku 
zaznamenat celý včerejší postup, 
včetně náročného výstupu na Vel-
ký Rozsutec v naprosté mlze a té-
měř dvouhodinového nočního 
pochodu za hustého sněžení. Ruch 
v táboře mezitím pomalu zesílil. 
Posnídali jsme to, co se bez větších 
potíží dalo sníst i zmrzlé, postup-
ně sbalili krosny a ze závějí jsme 
vyhrabali večer odložené mačky. 
Domluvili jsme se, že to v čer-
stvém prašanu zkusíme bez nich, 

a po osmé ranní konečně vyrazili. 
Že rozhodnutí nenasadit si mačky 
hned byla obrovská chyba, jsem 
uznal teprve, když jsem se potřetí 
sbíral ze závěje. Sníh, co celý den 
padal, přikryl ten starý, na kost 
zmrzlý a plný ledových ploten. 
Po tom to sjede, ani se nenaděješ. 
Mačky jsme na pohorky nasadili 
chvilku před zahájením ostrého 
výstupu na Stoh (1 608 m) a že-
leznou jistotu jsme pak sundávali, 
akorát když jsme šli spát. Geniální 
vynález.

Pomalu jsme se blížili k vrcholu 
a počasí se dost zhoršilo. Začal 
foukat silný boční vítr, zahalily nás 
husté mraky a zmrzlý sníh, který 
z nich padal, nás nepříjemně bo-
dal do tváří. Na řasách a kolem 
očí se nám během chvilky vytvo-
řila ledová krusta, že nešly zavřít. 
Najednou nebylo vidět dál než 
na pár metrů před sebe a nebýt 
tyčového značení, přestali bychom 
se v terénu orientovat. Vytýčení 
cesty nám hodně pomáhalo i jinak: 
„Donutil jsem se jít jen od tyče 
k tyči. A tam jsem si vždycky udělal 
pauzu,“ říkal večer Peťa. Měli jsme 
to tak všichni. Každý krok nás ten 
den stál neuvěřitelné množství sil. 
Nekonečně jsme stoupali a pak 
zase sestupovali. Ze sedla na vrchol 
a z vrcholu do sedla. Kolem nebylo 
ani živáčka. Jen my, vítr a všude 
kolem oslepující bílo.

Po sedmi hodinách a dvou 
minutách pochodu se soumrakem 
přicházíme k horní stanici lanové 
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ře - 11:4 Vítkovice, 9:0 Svinov, 14:3 Osek, 
7:4 Studénku a 7:4 Chropyni „B“. Družstvo 
Chropyně „B“ hrálo mimo soutěž, protože 
bylo složeno z několika hráček starších dopl-
něných děvčaty z přípravky. Hlavním úkolem 
tohoto týmu bylo získat zkušenosti. Toto hráčky 
splnily bezvadně, protože ve Staré Vsi ob-
sadily 2. místo. Do celkového pořadí však (tak ja-
ko Osek a Vítkovice – z podobných důvodů) 
nezasáhly. Vítězstvím na turnaji ve Staré Vsi 

a v Troubkách si chropyňská děvčata zajistila 
postup do finále Zimního halového poháru ČR. 
Tento turnaj hráčky odehrají 12. března 2016 
v České Skalici, kde se střetnou s vítězi dalších oblastí 
– s TJ Sokolem Březno (střední Čechy), TJ Láz-
němi Bělohrad (východní Čechy), TJ Přešticemi 
(západní Čechy), TJ Sokolem Vracov (jižní Mo-
rava), KNH Litvínovem (severní Čechy) a So-
kolem Krčín (družstvo pořadatele, východní 
Čechy).                                                     HŠ

Úspěchy mladších žaček národní házené v zimní sezóně

reklama

Pravidla pro vydávání Zpravodaje

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •

Na webu města: 
http://www.muchropyne.cz/content/files/mestsky-urad/ovv/zpravodaj-smernice.pdf

v sekci Zpravodaj – příjem příspěvků a inzerce najdete pravidla 
platná od 1. března 2016.

K dispozici jsou i na sekretariátu městského úřadu.

Mladší žačky se během zimní sezóny zú-
častnily několika turnajů. 19. prosince 2015 
se konal tradiční vánoční turnaj ve Vracově, 
který byl součástí Zimního halového přeboru 
jihomoravské oblasti. Naše děvčata se zde 
umístila na pěkném druhém místě, kdy prohrá-
la své úvodní utkání turnaje s Miroslaví, pozděj-
ším vítězem turnaje. Celý zápas byl vyrovnaný 
a až v závěru posledním útokem obdržely gól 
do své sítě a utkání tak skončilo s výsledkem 
5:6. Další utkání už mladší žačky zvládly bez 
problémů a vyhrály s Vracovem 7:5, s Osto-
povicemi 20:3 a s Humpolcem 20:0. 

23. ledna 2016 se chropyňské družstvo 
zúčastnilo prvního kola Zimního halového 
přeboru severomoravské oblasti v Troubkách. 
Zde po výhrách nad Vítkovicemi 17:0, Svino-
vem 7:4 a Studénkou 9:3 obsadilo průběžné 
první místo. 

7. února 2016 se mladší žačky zúčastnily 
Zimního halového přeboru východočeské ob-
lasti v České Skalici, kde jednoznačně předčily 
všechny soupeře. Děvčata porazila výsledkem 
7:1 hráčky z Opatovic nad Labem, 19:2 sou-
peřky z Krčína, 13:2 děvčata z Dobrušky a 7:3 
žačky Lázní Bělohrad. 

Zatím posledním turnajem bylo druhé 
kolo Zimního halového přeboru severomo-
ravské oblasti 28. února 2016 ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí. Tohoto turnaje se zúčastnilo 
tentokrát šest družstev – TJ Chropyně „A“, TJ 
Chropyně „B“, TJ Sokol Osek nad Bečvou, 
SSK Vítkovice, TJ Sokol Svinov a SK Studénka. 
Chropyňská děvčata (Chropyně „A“) ovládla 
i tento turnaj a porazila všechny soupe-
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Utřete slzy a opět se smějte, 
tak si to přeji a v dobrém vzpomínejte.

Dne 7. března 2016 jsme vzpomněli 1. výročí 
úmrtí pana 

Jozefa Murčeka. 

S láskou vzpomíná manželka, děti a vnoučata.

Společenská kronika 

Dne 31. března 2016 oslaví krásné život-
ní jubileum 80 let naše maminka, babička 
a prababička paní 

Miluše Pisková. 

Do dalších let Ti hodně zdraví, dobré pohody, 
mnoho úsměvů a životního elánu přejí dcery 

s rodinami, Nelinka a Damiánek posílají sladkou pusu.

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

Dne 1. února 2016 jsme vzpomenuli nedo-
žité 84. narozeniny našeho manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka pana 

Vojtěcha Kuchaříka. 

Dne 5. července 2016 vzpomeneme 6. výročí jeho úmrtí. Vzpomínají 
manželka, syn a celá rodina.

Dne 28. února 2016 to bylo 10 let, co zem-
řel pan 

Zdeněk Kučeřík. 

S láskou stále vzpomíná maminka a sestra 
s rodinou.

Máma je jen jedna. 
A těžké je jí vrátit, co nám dala, 

když už vrátit nelze.

Dne 2. března 2016 si připomeneme smutné 
10. výročí úmrtí naší maminky, sestry a man-
želky paní 

Ing. Marie Crhákové. 

Kdo jste jí znali, věnujte ji prosím tichou vzpomínku. Za vzpomínku 
děkuje manžel, synové a rodina.

Již nic víc Ti nemůžeme dát, jen svíci rozsvítit, 
kytičku položit a tiše vzpomínat.

Dne 3. března 2016 jsme vzpomenuli 
10. smutné výročí, kdy nás navždy opustil můj 
manžel, tatínek a dědeček pan 

Augustin Domanský. 

Vzpomíná manželka a děti s rodinami. Děkujeme za tichou vzpo-
mínku.

Krásná léta máš, tak ať si je užíváš… 

Dne 22. března 2016 oslaví své 70. naro-
zeniny pan 

Josef Regentík. 

Vše nejlepší, mnoho životní pohody, dobré 
zdraví, spoustu krásných slunných dnů plných spokojenosti a pře-
devším stále dobrou náladu přejí přátelé.

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

7. březen 2016 byl dnem, kdy jsme si při-
pomněli 3. výročí úmrtí naší maminky, babičky 
a prababičky paní 

Věry Mrázové, 

a zároveň 21. březen je dnem, kdy si připome-
neme 12. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 

Jana Mráze. 

S láskou vzpomínají syn Jan a dcery Věra 
a Hana s rodinami.

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci únoru:

- průměrná ranní teplota byla 3,6 °C,
- průměrná denní teplota byla 7,3 °C,
- nejteplejším dnem byl 22. únor s max. průměrnou teplotou 12,0 °C,
- nejchladnějším dnem byl 26. únor s min. průměrnou teplotou 0,0 °C,
- celkové množství srážek bylo 67,6 mm/m2.

Zdroj: počasí-chropyne.cz
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Společenská kronika 

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

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. 

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, M. Pospíšil, archiv Zpravodaje, archivy organizací, foto 
zdroj internet

       

        

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

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 4/2016 - 7. dubna (vychází 22. dubna)
č. 5/2016 - 5. května (vychází 20. května)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla:  3. března (číslo vychází 19. února 2016).  
Uzávěrka příštího čísla: 7. dubna 2016 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.

Býval jsi chlap, jak má být, 
tíseň svou jsi uměl skrýt. 

Nám zůstala jen bolest krutá, 
taková co neutichá.

Dne 8. března 2016 si připomeneme 
6. smutné výročí tragického úmrtí, kdy nás 
navždy opustil náš syn pan 

Miroslav Hýbner. 

Dne 18. února 2016 by oslavil 35. narozeniny. Stále vzpomínají 
rodiče, sestra s rodinou, babička a dědeček, ostatní příbuzenstvo 
a kamarádi.

Dne 14. března 2016 jsme vzpomenuli 
9. výročí úmrtí pana 

Stanislava Drobného. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, 
děkuje manželka a synové s rodinami.

Člověk se sám sobě nerodí ani sám sobě neumírá.

Dne 14. března 2016 jsme vzpomenuli 
30. smutné výročí úmrtí pana 

Miroslava Úlehly 

z Plešovce. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka Marie, synové Pavel a Miroslav s rodinami. Děkujme.

Dne 19. března 2016 uplynulo 10 let od 
chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Oldřich Liška. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dcery 
Lenka a Marcela s rodinami.

Odešla jsi brzy, 
ale když jsi přicházela, 

vždy se srdcem na dlani.

Dne 3. dubna 2016 vzpomeneme 8. smutné vý-
ročí úmrtí naší manželky, maminky, babičky paní 

Evy Štrbákové. 

S láskou a úctou vzpomíná manžel Miroslav s celou rodinou. 
Vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, 
za ruce, které nám tolik pomáhaly. 

Děkujeme za to, že jsi byl, 
za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 31. března 2016 uplyne 11 smutných 
let od chvíle, co nás navždy opustil pan 

Jan Zapletal. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.

Dne 24. března 2016 vzpomeneme nedožité 
75. narozeniny paní 

Ivany Chalánkové. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.  
Manžel František a dcery s rodinami.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně Velikonoční zábava  
24. 3. K tanci a poslechu bude hrát skupina KOSOVCI. 
 Bohaté občerstvení zajištěno!
 Kde: MKS Chropyně, 20:00

Chropyně Sůl nad zlato 
14. 4. Pohádka pro MŠ a rodiče s dětmi na motivy B. Něm-
 cové. Hraje Divadelní agentura Praha. Vstupné 35 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně Ani o den dýl! 
15. 4. Divadelní hra v podání divadelního souboru Na Štaci, 
 Němčice nad Hanou. Zápletka konverzační komedie 
 vychází z klasického milostného trojúhelníku. Vstupné 
 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně Stavění máje a pálení čarodějnic 
29.4. Kde: Areál zámeckého parku Chropyně

Hulín Mrzout 
7. 4. Promítání filmového klubu. „Dědek, který vám zaruče-
 ně zkazí den“. Mrzout je muž z minulostí. Ví, že lépe 
 už bylo a nebude. Před vším moderním se zavírá, 
 protože pro něj svět skončil rokem 1953. Z ulity 
 ho vyžene až bolestivý úraz.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Hulín Jam Session 
8. 4. Setkání muzikantů, kteří si společně „zadžemují“ 
 ve stylu rock, blues, jazz. Stále platí: “Kdo přijde, ten 
 hraje.“ Pohodový hudební večírek v přísálku. Vstupné 
 dobrovolné.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 20:00

Hulín Vodnická pohádka 
9. 4. Takřka klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, 
 přitroublým mlynářem, hodnou Bětuškou, mazaným 
 vodníkem a opravdovým čertem, ve které se mlynářské 
 kolo možná zatočí, a dá-li bůh, dobro nad zlem opět 
 nečekaně zvítězí. Rozverné představení pro malé 
 i velké, ve kterém maňásci ožívají a opět dřevění, čert 
 čaruje, vodník miluje, mlynářka hudruje, voda stříká 
 a dva se při tom můžou strhnout! Hraje divadelní 
 společnost Koňmo. Vstupné 40 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 15:00

Holešov Večer sólistů 
21. 4. Koncert tří výrazných uměleckých osobností - švýcar-
 ského dirigenta a flétnisty Kaspara Zahndera, litevské-

 ho uměleckého ředitele Klaipeida Chamber Orchestra 
 a sólového cellisty Mindaugase Bačkuse a klavíristy 
 Karla Košárka. Od raně romantického Hummelova 
 tria přes „experimentální“ trio George Crumba 
 po jazzového Nikolaje Kapustina. Vstupné dospělí 
 190 Kč a děti, studenti, senioři, ZTP 100 Kč.
 Kde: Zámek Holešov, 19:30

Kroměříž Mezinárodní den ošetřovatelství 
12. 4. 15. ročník, akce zaměřená na propagaci zdravého 
 životního stylu, možnost diagnostických měření a tes-
 tování základních ukazatelů zdraví (glykemie, chole-
 sterol, krevní skupina, krevní tlak, BMI, biologický 
 věk apod.). Pořádá Střední zdravotnická škola 
 Kroměříž.  
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 9:00-16:00

Kroměříž Hrůza v divadle: Michal Hrůza a kapela Hrůzy 
19. 4.  v Kroměříži 
 Jeden z nejpopulárnějších popových zpěváků v tu-
 zemsku opět vyjel se svojí kapelou Hrůzy na turné, 
 tentokrát v naprosto jiném kabátu než obvykle. Vy-
 stupuje totiž v divadelních prostorech a akusticky, 
 skladby tak budou hrané v různých úpravách. Mů-
 žete se těšit na průřez celou jeho diskografií, včetně 
 několika starších skladeb, které jsou známé ještě z jeho 
 působení v Ready Kirken. Dojde i na skladby, které 
 ještě nikdy naživo kapela nehrála. Zaznít by měly 
 i novinky jako Slunce nebo Vzducholoď z poslední 
 řadové desky Den. Premiéru by měla mít také jedna 
 nová skladba.  
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00 

Kroměříž Talk show Zbigniewa Czendlika a Pavla Helana: 
19. 4.  Kostel, hospoda, postel
     Originální talk show s hudbou. Zatímco Zbigniew 
 Czendlik je i díky médiím známý jako pohodový 
 a zábavný farář, Pavel Helan je zase finalista soutěže 
 Československo má talent 2013, který během let 
 proslul jako písničkář a bavič s osobitým humorem. 
 Oba dva se přitom vtipně doplňují, což předvedou 
 v zábavném pořadu, kde bude prostor na povídání 
 i zpívání o životě i jiném. 
 Kde: Kino Nadsklepí Kroměříž, 19:00

Přerov Polib tetičku aneb Nikdo není bez chyby 
28. 4. Brilantně napsaná anglická komedie. V hlavní roli 
 Jan Čenský.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30
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