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Nacvičovali jsme zákrok proti aktivnímu střelci
Ve městě Chropyně proběhlo cvičení složek
integrovaného záchranného systému (Policie
České republiky, hasičského záchranného sboru
a zdravotnické záchranné služby).
V úterý 22. března 2016 dopoledne proběhlo na městském úřadě taktické cvičení
složek integrovaného záchranného systému,
násilný útok osoby proti jiným osobám s následkem zranění osoby nebo smrti – „AMOK
2016 – aktivní střelec“. Cílem bylo procvičit
koordinaci mezi jednotlivými složkami IZS při
zásahu proti aktivnímu střelci, procvičit taktické
postupy při takové události a prověřit možnosti
a formy spolupráce.
Pět minut před půl desátou zavolala
na tísňovou linku 158 starostka úřadu a operačnímu důstojníkovi Policie ČR sdělila, že uvnitř

budovy je agresivní místní občan se zbraní
a že slyší střelbu. Operační důstojník na místo
proto ihned vyslal policejní hlídky.
Krátce po oznámení na místo dorazili
policisté z prvosledových hlídek Územního
odboru Kroměříž, kteří ozbrojeni a v neprůstřelných vestách vešli do budovy a pátrali po
pachateli. Uvnitř nalezli zraněné a vystrašené
zaměstnance. Postupně prohledávali celou budovu. Mezitím k úřadu dorazily další policejní
posily z okolních obvodních oddělení v Hulíně
a v Kroměříži. Pachatel se ukryl ve sklepě
a u sebe držel starostku jako rukojmí. Do činnosti policie se zapojil policejní vyjednavač,
který rovněž byl povolán na místo. Během
vyjednávání s pachatelem bylo zjištěno,
že pachatel i přes vyjednávání chce proti
rukojmí použít zbraň, a proto byl dán povel

k provedení zákroku prvosledovou hlídkou.
Nebezpečného útočníka policisté zneškodnili
a rukojmí bylo osvobozeno.
Na taktickém cvičení se po celou dobu
aktivně podíleli také hasiči z HZS Kroměříž
a záchranáři s lékaři z ZZS Kroměříž, kteří ošetřovali a vynášeli zraněné.
Cvičení se osobně zúčastnila také paní
starostka města Chropyně Ing. Věra Sigmundová, které tímto chceme poděkovat
nejen za její přímou účast v roli rukojmí,
ale i za to, že nám umožnila využít prostory
budovy úřadu. Ceníme si i přístupu všech
zaměstnanců města a zároveň děkujeme
místním obyvatelům za shovívavost v průběhu celé naší akce. Těchto nadstandardních
vztahů si velmi vážíme.
kpt. Mgr. Petr Veselský

Dopravní a bezpečnostní situace ve městě za rok 2015
Vedoucí Obvodního oddělení Policie České
republiky Hulín npor. Bc. Šimčík René, DiS,
předložil na březnovém zasedání zastupitelstva města zprávu o stavu veřejného pořádku
a trestné činnosti v našem městě za rok 2015.
Služební obvod oddělení Hulín zahrnuje
město Hulín (Chrášťany a Záhlinice), město
Chropyně (Plešovec) a obce Břest, Kyselovice,
Pravčice, Skaštice, Záříčí a Žalkovice. Na oddělení pracuje 13 policistů včetně vedoucího.
Na teritoriu města Chropyně bylo v roce
2015 spácháno celkem 56 trestných činů,
z toho 22 majetkových trestných činů (krádeže prosté, krádeže vloupáním a zpronevěra),
14 trestných činů proti veřejnému zájmu (řízení
motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky a maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání), 9 násilných trestných
činů (výtržnictví, vydírání, týrání svěřené osoby,
ublížení na zdraví, týrání osoby žijící ve společném obydlí), 9 trestných činů proti rodině
(zanedbání povinné výživy, ohrožení výchovy
dítěte) a 2 nedbalostní trestné činy související
s dopravní nehodou. Pokles oproti roku 2014
byl zaznamenán u majetkových trestných činů
(o 9 skutků) a u násilné činnosti (o 8 skutků).
Naopak vyšší je počet trestných činů proti

veřejnému zájmu (stoupl 2x). Celkově došlo
na teritoriu města Chropyně a místní části Plešovec k poklesu kriminality. V roce 2014 bylo
spácháno 65 trestných činů, v roce 2015 pouze
56. Celková objasněnost trestných činů v celém
služebním obvodě byla 61,73 % (pro porovnání
v roce 2014 byla objasněnost 58,48 %).
V roce 2015 byly na území města evidovány
404 přestupky, což je oproti roku předchozímu
nárůst o 70 přestupků. Z celkového množství
404 přestupků bylo 304 přestupků vyřešeno
udělením blokové pokuty, zbylých 100 přestupků bylo oznámeno příslušnému správnímu
orgánu nebo odloženo z důvodu neznámého
pachatele. Dále bylo na území města zjištěno
24 řidičů pod vlivem návykové látky, z nichž
bylo 16 pod vlivem alkoholu a 8 pod vlivem
jiné návykové látky (pervitin, marihuana).
Z těchto 24 řidičů bylo 11 podezřelých
z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové
látky. Všichni podezřelí byli následně soudem
odsouzeni a potrestáni.
Na úseku veřejného pořádku v Chropyni
a okolí je situace, stejně jako v roce předešlém, hodnocena jako stabilní a neměnná,
bez zvýšeného počtu výskytu kriminálně závadových osob. Ani při konání společenských
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a kulturních akcí nebyl zaznamenán zvýšený
nápad případů majících znaky přestupku nebo
trestného činu, přesto i nadále bude posílen
výkon služby hlídky Policie ČR, včetně psovoda, v době konání akcí typu DiscoV apod.
V roce 2015 došlo na území města celkem
k 10 dopravním nehodám, při kterých byla
1 osoba zraněna těžce, 1 osoba utrpěla
lehké zranění, celková škoda vznikla ve výši
399.500 Kč. V místní části Plešovec došlo
k 1 dopravní nehodě bez zranění osob
se škodou ve výši 28.000 Kč.
Policisté obvodního oddělení stále v rámci
svých personálních možností zvyšují preventivní
a hlídkovou činnost. Zejména v době letních
prázdnin jsou prováděny kontroly dodržování
zákazu nalévání alkoholu mladistvým, byl
zvýšen dohled na řidiče pod vlivem alkoholu
a jiných návykových látek i na cyklisty a předepsané osvětlení za snížené viditelnosti. V letošním roce budou také pořádány preventivní
akce se zaměřením na chodce pohybující se bez
reflexních prvků po pozemních komunikacích
za snížené viditelnosti, především na cestě
do Záříčí a mezi Plešovcem a Kroměříží.
Ze zprávy Policie ČR vybrala
Dana Jedličková
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Otazníky kolem
oranžového hřiště
Vzhledem k častým dotazům ohledně provozu na nově
rekonstruovaných tenisových
kurtech informujeme občany,
že kurty jsou veřejně přístupné,
jak ukládají podmínky poskytnuté dotace od Nadace ČEZ, která
rekonstrukci chropyňských kurtů
spolufinancovala.
Není však možné zaměňovat pojem veřejně přístupné
s pojmem volně přístupné.
Údržba antukových kurtů není
zadarmo a vyžaduje odbornou
péči. Z toho důvodu je zcela
pochopitelné, že provoz kurtů
je regulován provozním řádem

a návštěvníci musí dodržovat
předepsaná pravidla při užívání
tohoto sportoviště.
Veřejnost má možnost využít
kurty po celou sezónu od 8:00
do 20:00, pronájem kurtu je zpoplatněn a návštěvník, jenž není majitelem permanentky,
platí 100 Kč/hodinu za celý
kurt. Více informací o provozu
na chropyňských tenisových kurtech a případné rezervace kurtů
je možné získat přímo na kurtech
od nájemce tenisového areálu
pana Přecechtěla (telefon: 606
356 952).
SMM Chropyně

Rekonstrukce dětského hřiště ELÁ HOP
V letošním roce se našemu městu podařilo
vyčlenit částku peněz na opravu, nebo lépe řečeno na celkovou rekonstrukci hřiště ve vnitrobloku sídliště mezi ulicemi Moravská
a Nádražní. Již delší dobu byl stav některých
herních zařízení natolik špatný, že je bylo
nutno nemilosrdně odstranit. Pravidelné
kontroly, které jsou podle zákona prováděny
každoročně nezávislým kontrolním subjektem,

potvrzují, že i osud dalších stávajících prvků
je zpečetěn.
Proto město přistoupilo k radikálnímu
kroku, kdy bude v průběhu měsíců května
a června zrekonstruováno oplocení hřiště
a do hřiště budou instalovány zcela nové prvky.
Touto cestou bychom chtěli požádat
všechny obyvatele, kteří zde žijí či se pravidelně pohybují, dále pak rodiče s dětmi,
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kteří hřiště využívají, o trpělivost a nutnost zajištění bezpečnosti osobní i svých
ratolestí při provádění rekonstrukce.
Oplocení dětského hřiště bude prováděno
pracovníky Správy majetku města Chropyně.
Instalace herních prvků bude provádět firma,
která bude vybrána na základě výběru dle
platné směrnice města Chropyně.
Odbor VaŽP
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Zastupitelstvo schválilo program rozvoje města
a přidělilo dotace
Desáté zasedání zastupitelstva města
se uskutečnilo 23. března 2016 a zúčastnilo
se ho 15 zastupitelů. Z jednání se omluvili
Ing. Radovan Macháček a paní Magda Rapantová. Na zasedání přišlo 26 občanů.
Zprávu o činnosti rady města předložil
místostarosta města Ing. Jiří Rosecký. V rámci
tohoto bodu představila starostka města zástupce společnosti Senior centrum Ječmínek,
s. r. o., pana Lukáše Vránu a požádala ho,
aby přítomné zastupitele a veřejnost seznámil
se záměrem s pozemky bývalých lázní, jejichž
je novým majitelem. Pan Vrána informoval,
že by zde rádi vybudovali Senior centrum
pro cca 160 až 180 uživatelů ubytovaných
v jedno nebo dvoulůžkových pokojích, přičemž vždy dva pokoje budou mít společné
sociální zařízení. V objektu by měla být dále
společná jídelna, sociální poradna, rehabilitační centrum, ordinace, wellness služby jako
sauna, vířivé koupele apod. Počítá se vznikem
cca 80 pracovních míst. Venkovní prostranství
by mělo být upraveno na veřejně přístupný
park s altánem s vývěrem minerální vody
z pramene „Ječmínek“, firma počítá také
se zprovozněním pramene „Procházka“. Budova by měla být třípodlažní. Na dotaz, zda
poskytované služby wellness centra budou
hrazeny pojišťovnou, odpověděl, že to samozřejmě je cílem společnosti, avšak čekají
je dlouhá jednání s pojišťovnami a určitě
to nebude hned po spuštění provozu. Starostka města dodala, že projekt je teprve ve fázi
přípravy potřebných dokumentů a záměr bude
posuzován příslušnými odbornými orgány.
Zastupitelstvo také projednalo výroční
zprávy hospodaření příspěvkových organizací.
Zprávy vzalo na vědomí. Hospodaření Základní školy Chropyně skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 232.296,28 Kč,
který rada města rozdělila na 60 % jako příděl
do rezervního fondu a 40 % do fondu odměn.
Hospodaření Mateřské školy Chropyně také
skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem,
a to ve výši 45.937,75 Kč, který byl radou
města rozdělen na 20 % do rezervního fondu
a 80 % do fondu odměn. Zlepšeným hospodářským výsledkem, a to ve výši 51.785,23 Kč,
skončilo také hospodaření zařízení školního
stravování. Radou města byl rozdělen na 20 %
do rezervního fondu a 80 % do fondu odměn.
V případě Správy majetku města Chropyně
rada města rozdělila zlepšený hospodářský
výsledek ve výši 142.727,65 Kč obdobně jako
v předchozích případech a schválila příděl
do rezervního fondu ve výši 20 % a do fondu
odměn ve výši 80 %. Rada města vyhověla
v případě rozdělení zlepšených hospodářských
výsledků u všech organizací návrhům ředitelů,
neboť ti sami musí vědět, který fond a z jakých
důvodů je potřeba posílit.
U rozpravy k výroční zprávě základní školy
se zastupitel pan Juřena dotázal, jak může

město pomoci základní škole k tomu, aby
se snížil počet žáků odcházejících po prvním stupni z naší základní školy. Zastupitel
pan Vlasatý doporučil řediteli větší osvětu
a prezentaci školy například ve Zpravodaji,
která by mohla pomoci ke zlepšení povědomí rodičů o místní škole. Ředitel školy
Mgr. Bajgar uvedl, že se jedná o dlouhodobý
problém. Chropyně leží v blízkosti tří měst
s osmiletými gymnázii (Kojetín, Kroměříž,
Přerov) a žáci odcházejí na školy tohoto
typu. Odchod do jiných základních škol není
vysoký. Dle jeho názoru není možné odlivu
žáků zabránit, zákonní zástupci mají právo
pro své dítě vybrat školu a nelze je v tom
nijak omezovat. Škola se prezentuje v každém
vydání Zpravodaje, na webových stránkách
a ve výročních zprávách. Je skvěle vybavená
a neustále se modernizuje. Pro samotnou
školu je nejlepší vizitkou úspěšnost žáků
v přijímacích zkouškách na další stupně výuky, která je vynikající, téměř stoprocentní.
V majetkoprávních záležitostech zastupitelstvo schválilo uzavření smluv o poskytnutí
dotace na rok 2016 s volnočasovými a sportovními organizacemi, které buďto požádali
o dotaci vyšší než 50.000 Kč nebo jim byla
přiznána dotace vyšší než 50.000 Kč, a tudíž
pravomoc schvalování takových smluv náleží
zastupitelstvu. Jedná se o dotace na činnost
pro pobočný spolek JUNÁK – středisko Krále
Ječmínka Chropyně ve výši 42.310 Kč, turistickému oddílu Kamínek Chropyně ve výši
50.770 Kč, Pionýrské skupině Obránců míru
Chropyně ve výši 38.080 Kč, TJ Chropyně
ve výši 356.100 Kč a Fotbalovému klubu Chropyně ve výši 167.500 Kč. Na provoz sportovních
zařízení pak byla přiznána dotace TJ Chropyně
ve výši 333.400 Kč a Fotbalovému klubu Chropyně ve výši 70.000 Kč. Zastupitelstvo zamítlo
poskytnutí dotace na činnost Moravskému
vzdělávacímu institutu z Přerova, protože tato
právnická osoba nesplnila podmínky přidělení
dotace stanovené příslušnou vnitřní směrnicí.
Zastupitelstvo také schválilo přijetí dotace
ve výši 650.000 Kč, resp. uzavření smlouvy
o poskytnutí finanční podpory ve prospěch
města, a to se Zlínským krajem na zajištění
dostupnosti sociálních služeb (terénní pečovatelské služby).
Dále bylo schváleno několik smluv na zřízení věcných břemen pro společnosti E.ON
Distribuce, a. s., odkup pozemků parcelní číslo 51/3 a 51/4 za celkovou cenu 10.400 Kč
v Plešovci (jedná se o pozemky v parku, tedy
o veřejné prostranství), prodej pozemku parcelní číslo 175/50 v lokalitě Podlesí za celkovou
cenu 17 tis. Kč, udělení výjimky z regulačních
podmínek výstavby v lokalitě Podlesí na výstavbu rodinného domu na pozemcích parcelní
číslo 175/32 a 175/33 a uzavření smlouvy
o realizaci stavby (přípojek, sjezdů a chodníku)
pro rodinný dům stavěný na pozemku parcelní
číslo 175/15 v lokalitě Podlesí.
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Zastupitelstvu města bylo předloženo
1. rozpočtové opatření v tomto roce. Jeho hlavním smyslem bylo zapojení zůstatku peněžních
prostředků k 31. prosinci předchozího roku.
V rozpočtu města na letošní rok byl již zapojen
zůstatek ve výši 9,9 mil. Kč, skutečnost však
byla podstatně jiná. V důsledku profinancování některých dotačních projektů a především
v důsledku dorovnání daňových příjmů ze strany
státu byl však konečný zůstatek na bankovním
účtu k 31. prosinci 2015 ve výši 16,7 mil. Kč.
Do rozpočtu tedy bylo nutno zapojit ještě
cca 6,8 mil. Kč. Dalším významným příjmem
je navýšení dotace na zajištění základní činnosti
pečovatelské služby o 150.000 Kč a úhrada
věcného břemene od RWE ve výši 293 tis. Kč.
Z těchto prostředků bylo zastupitelstvem
přiděleno 3,5 mil. Kč na opravu komunikace
a chodníků v další části ulice Křížní a ulice Závětří, 600.000 Kč na opravu a zateplení spojovacího krčku mezi základní školou (pracoviště
Komenského) a školní jídelnou, 20.000 Kč
na opravu vstupních vrat do kostela, 150.000 Kč
na pořízení nových kompenzačních pomůcek
a dovybavení denní místnosti pečovatelek
a více než 2,9 mil. Kč jako převod do rozpočtové rezervy, která bude použita na dofinancování nebo předfinancování investičních akcí.
Celkem byl rozpočet na příjmové i výdajové
části navýšen o 7.235.600 Kč.
S obsáhlou diskuzí byl projednán bod o případném pořizování audiozáznamů z jednání zastupitelstva a jejich zveřejňování
na webových stránkách města a vysílání přímého videopřenosu z jednání, který by si mohli
občané pustit v reálném čase na webu města.
Rada města nedoporučila zastupitelstvu, aby
pořizování audiozáznamů a vysílání videopřenosu schválilo, a to nejen kvůli finančním
dopadům (pořízení technologie by stálo
cca 40 tis. Kč, roční provoz cca 32 tis. Kč, přičemž ve velkých městech, jako je např. Kroměříž, videopřenos sleduje v průměru 5 občanů,
v Přerově cca 40), ale také kvůli tomu,
že na minulém zasedání se proti vysílání videopřenosu vyjádřila většina zastupitelů. Pokud jde
o audiozáznam, ten by bylo nutno anonymizovat, což je časově náročné, a rovněž by musel
být pořízen odpovídající software, protože město
nemůže ke své činnosti využívat freewarové
licence. Ze strany zastupitelů, kteří zveřejnění
audiozáznamu prosazovali, padaly návrhy, aby
materiály, které jim budou předkládány, byly
již v upravené anonymizované podobě nebo
nebyly osobní údaje v ústních vystoupeních
zmiňovány. To by však odporovalo otevřenosti
zasedání vůči přítomným na zasedání, stejně
jako není možné se úplně vyhnout tomu,
aby osobní údaje nezazněly v rámci jednotlivých rozprav. Přítomnost občanů na zasedání
má oproti videopřenosu tu výhodu, že občané
se mohou ptát a reagovat v průběhu jednání,
což z domu nelze. Zastupitel pan Charvát,
který byl původcem myšlenky, připomněl,
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Zastupitelstvo schválilo program
rozvoje města a přidělilo dotace
že na loňském červnovém zasedání inicioval zveřejnění anonymizovaného audiozáznamu, mrzí
jej však, jaký propletenec z jeho myšlenky vznikl
a že se přidaly i videopřenosy.
Zastupitelstvo nejprve hlasovalo o protinávrhu Ing. Krejčíře spočívajícím ve schválení
vysílání videopřenosu a zpřístupnění videozáznamu a audiozáznamu. Pro bylo pouze 5 zastupitelů, 8 bylo proti, 2 se zdrželi. Při hlasování
o původním návrhu, tedy neschválení vysílání
videopřenosu a zpřístupnění audiozáznamů
a videozáznamů bylo pro 8 zastupitelů, 5 proti
a 2 se zdrželi. Byl předložen další návrh usnesení, a to uložit tajemníkovi zjistit finanční náročnost pořízení takového audiozáznamu, který
by šel zveřejnit. Pro bylo 8 zastupitelů, 4 byli
proti, 3 zastupitelé se zdrželi. K tomuto bodu
tudíž nebylo přijato žádné usnesení, z čehož
vyplývá, že způsob a rozsah výstupů z jednání
zastupitelstva města zůstává beze změny.
Usnesením rady města dne 1. července
2015 byl schválen záměr zpracování Programu rozvoje města Chropyně na období
2016–2023. Na základě analytických
podkladů (analýza města, SWOT analýza
a dotazníkové šetření) stanovila pracovní
skupina spolu s realizačním týmem vizi města
„Chropyně – naše klidné místo k životu“
a byly stanoveny tři strategické cíle: Pohodové maloměsto (zahrnuje zejména udržitelnost
a rozvoj občanské vybavenosti, zachování
nízké kriminality, udržení i vylepšení technické infrastruktury, ochrana životního
prostředí, rozvoj školství aj.), Město pro
všechny (zahrnuje dostatečné volnočasové
aktivity, rozvoj sítě služeb, sociálních služeb,
rozvoj průmyslové zóny, udržitelnost mladých
a vzdělaných lidí ve městě, přípravu ploch pro
individuální bydlení, využití dotací, efektivní
chod města aj.) a Turisté vítáni (obsahuje zejména návrhy rozvoje cestovního ruchu, budování tradic, zajištění služeb pro turisty, aby
zde zůstali déle, budování cyklostezek aj.).

Tyto strategické cíle jsou dále členěny do specifických cílů, k jejichž naplnění vedou různá opatření a aktivity. S těmito dílčími cíli
a opatřeními, a také s odhadem nákladů, Vás
seznámíme v samostatném článku v příštím
čísle Zpravodaje. Zastupitelstvo města tento
program rozvoje schválilo.
Mimo body, které jsou zde popsány, zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy o činnosti
finančního a kontrolního výboru (finanční
výbor v rámci své zprávy požádal o posunutí
termínu předložení finanční analýzy na svoz
separovaného odpadu s cílem zjištění možnosti svozu odpadů jinou firmou na červnové
zasedání, a to s ohledem na množství předložených materiálů a složitost celé problematiky), zprávu předsedy Komise k projednávání
přestupků města Chropyně pana Josefa Tinky
o činnosti komise v loňském roce a vedoucího
Obvodního oddělení Policie České republiky
v Hulíně npor. Bc. René Šimčíka, informaci
o hospodaření města Chropyně za rok 2015
(přičemž detailní účetní závěrka a závěrečný účet
budou projednány na zastupitelstvu v červnu),
schválilo změnu zřizovací listiny Správy majetku
města Chropyně, p. o., a rozpočet sociálního
fondu zaměstnanců města na rok 2016.

Pátek 29. dubna 2016
17:00

Stavění máje

V rámci všeobecné rozpravy byla zmíněna
dopravní studie města, kterou vyhotovila
společnost Centrum dopravního výzkumu.
Starostka města informovala, že jakmile bude
studie hotová, bude s ní seznámena rada města
a následně bude projednána v zastupitelstvu
a dána k dispozici občanům. Doporučila občanům účast na příštím jednání, kde by měla být
tato studie představena zastupitelstvu.

17:15

Průvod na sokolský stadion
za doprovodu hudby

Kompletní zápis z jednání zastupitelstva
je k dispozici na sekretariátě městského úřadu.
Příští zasedání zastupitelstva by mělo proběhnout koncem června.
Jiří Rosecký

19:30 - 24:00 Hudební vystoupení kapely Nebo co
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17:30 - 19:00 Hudební vystoupení
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž
17:30 -19:30 Soutěže pro děti
18:00

Zapálení vatry

19:00 - 19:20 Vyhlášení výsledků o nej čarodějnici

Areál zámeckého parku. Těšíme se na Vás!
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Chropyňský pivovar
Chropyňský pivovar byl majetkem olomouckého arcibiskupství a měl zásobovat pivem
mimo Chropyni také další poddanské obce:
Zářičí, Bochoř, Lobodice, Vlkoš, Kanovsko,
Žalkovice, Břest, Starou Ves, Němčičky, Skaštice a Plešovec.
Pivovar v Chropyni se poprvé připomíná
již za Ludaniců v listině z roku 1550 a také
v kupní smlouvě na chropyňské panství z roku
1567. Nacházel se v místě dnešního Městského
kulturního střediska. Tento pivovar býval poměrně malý, často nefungující a mnoho o něm
nevíme. Po roce 1615, kdy přešlo chropyňské
panství do rukou olomouckého arcibiskupství,
se chropyňský pivovar stal vlastně sesterským
podnikem pivovaru kroměřížského a měl
i stejné pány. Historie arcibiskupských pivovarů
v markrabství moravském zahrnuje pivovary
Svitavy, Kroměříž, Chropyni, Kelč, Vyškov, Chrlice a Mírov. Mezi těmito pivovary pendlovali
správci a sládci, převážel se slad i chmel.
Roku 1655 byl v Chropyni založen nový urbář
a podle něj bylo v Chropyni 45 gruntů selských
a pivovar hned u tvrze s výnosem 300 zlatých a dvě chmelnice s výnosem kolem 100 zlatých. Chropyňský pivovar měl zastavěnou plochu 1028 sáhů čtverečních (sáh2 = 3,6 m2), měl
zahrádku, bednárnu a drátovnu. Chropyňští byli
povinni „ku pivovaru 4 dny drva dělati
a co zdělají i ku pivovaru přivézt“.
Roku 1777 chropyňský pivovar vařil pivo
pod kroměřížským sládkem a byl těsnou
součástí pivovaru v Kroměříži. Na konci
18. století chropyňský pivovar vyhořel a byl znovu postaven i s hospodou „U Šembeků“. Roku
1803 byl pivovar vyňat z vlastní režie a pronajat
nájemci Dominiku Králíčkovi, dosavadnímu
sládkovi tohoto pivovaru. Ten byl nájemcem
do 30. 9. 1814. Pivovar byl pronajat se vším
všudy, i s obydlím pro sládka a s bednářstvím.
Z té doby se zachoval účet za vaření piva
za rok. Od října 1812 do září 1813 bylo provedeno 25 celých várek a jedna poloviční.
Na slad se spotřebovalo 1313 měřic ječmene
(1 měřice je asi 70 kg), 75 měřic chmelu.
Celkové výdaje byly 9720 zlatých a příjmy
9732 zlatých, tedy čistý zisk velmi malý.
Od října 1814 přešel pivovar zpět do vlastní
režie, ale sládkem zůstal Králíček. Po Králíčkovi
přišel jako sládek Ludvík Glanz ze Svitav, který
měl pozvednou celkovou úroveň pivovaru,
která za Králíčka upadla. Prozatímním vede-

ním pivovaru byl pověřen kroměřížský sládek
Bernard Čáp, který měl zjistit příčiny úpadku.
Uvedl tyto důvody:
1. Chropyňské pivo je slabší než okolní - výrobu je třeba zkvalitnit a získat zpět ztracený
odbyt.
2. Šenkýřům by se mělo poskytovat pivo
na úvěr.
3. Nutná je oprava cest, které jsou velmi špatné a za mokra nesjízdné. Rozvoz piva vázne
a hospodští si berou pivo od konkurence.
Až sládku Glanzovi se podařilo trochu utlumit
úpadek chropyňského pivovaru, ale nepodařilo
se mu znovu získat ztracený kredit a výnos.
Výstav chropyňského pivovaru v letech 1815
– 1850:

Rok:

Várek:

Beček:

1815

56

736

1820

26

840

1845

61

976

1849

66

1 056

1850

54

864

Přestože chropyňské pivo nebylo nijak
špatné, silná konkurence okolních pivovarů
jej ničila a jeho vedení se nestačilo konkuren-

ci přizpůsobit a tvrdě si udržovat svá odbytiště.
Velkou úlohu hrála cena piva. Na poradě
na vrchnostenském úřadu v Kroměříži dne
3. října 1823 byl vypracován návrh na záchranu chropyňského pivovaru. Znovu se rozebíraly příčiny nepříznivého stavu. Rozhodovat
o nájemci měl samotný arcibiskup a ten rozhodl poměrně rychle. Dne 3. 12.1823 byla
sepsána nájemní smlouva s Josefem Zemanem
na šest let od 1. 1. 1824. Nastaly však problémy s placením nájmu a roku 1826 nájem
skončil. Hned téhož roku byla vypsána nová
veřejná aukce, kde nabídl nejvíce kojetínský
sládek Václav Leženský – 2030 zlatých ročně
s nájmem do roku 1829. Už v roce 1828, tedy
před vypršením lhůty, požádali o nájem další
zájemci. Opět proběhla aukce a chropyňský
pivovar získal i s hospodou Josef Neumann
z Přerova, sládek z Kokor, ale tento nájemce za tři měsíce zemřel. Dalším nájemcem
se stal Václav Laténský do 31. 12. 1833
a vedl si velmi dobře. V letech 1835 – 1836
byl nájemcem Josef English.
Chropyňský pivovar přestal vařit v letech
1857-1858. Když v roce 1868 vznikl cukrovar
v Chropyni, byly místnosti pivovaru upraveny
na konírny a panská hospoda byla přestavěna
na byty úředníků.
Květoslav Machalík

Starý pivovar – nyní Městské kulturní středisko, rok 1959.
reklama

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

„Den starostky“.
V tento den budu přítomna na městském úřadě a v době
od 9:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu.
Dalším termínem je 2. květen 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.
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Město opět poskytne
dotace na činnost sportovců

Přestupků výrazně ubylo
Za rok 2015 bylo Komisi
k projednávání přestupků města
Chropyně oznámeno celkem
60 přestupků, což je o 39 méně
než v roce 2014.
Výrazně poklesl počet oznámených přestupků proti občanskému
soužití (celkem 47 oznámení, z toho 19 urážek na cti), což je pokles
o 33 přestupků. U majetkových
přestupků byl také zaznamenán
mírný pokles (celkem 10 přestupků, což je o 2 méně než v předchozím roce). Oznámeny byly
4 přestupky proti veřejnému
pořádku. Zaevidovány byly
2 přestupky na úseku zákona
č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, 1 přestupek na úseku
zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání porušením
obecně závazné vyhlášky vydané
na základě tohoto zákona a 2 přestupky proti veřejnému pořádku.
Z celkového počtu přestupků
bylo 35 odloženo ze zákonných
důvodů. Bylo uloženo celkem
7 pokut v celkové výši 6.800 Kč,
což je zhruba o polovinu méně než
v roce 2014.
Ze Zprávy o činnosti Komise
k projednávání přestupků města
Chropyně za rok 2015 vybrala
Dana Jedličková

I v letošním roce je pro chropyňské sportovce vyhrazena v rozpočtu města Chropyně částka 1,2 mil. Kč. Při rozdělování a vedení
agendy žádostí postupuje město a odbor vnitřních věcí, který dotace
administruje, podle vnitřní směrnice nazvané Pravidla pro poskytování
veřejné finanční podpory na sportovní činnost, která prošla v loňském
roce aktualizací, jejíž nutnost vyvolala novela zákona 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Novela přinesla změny
v administraci dotací.
Částka 1,2 milionu korun je i nadále rozdělována v rámci čtyř dotačních titulů. Na podporu sportovní a tělovýchovné činnosti je určen
Program I, na podporu výkonnostního a vrcholového sportu Program
II, pořádání významných sportovních akcí řeší Program III a z Programu
IV je podporován provoz sportovních zařízení.
Odbor vnitřních věcí přijal do 29. února, což je termín pro požádání
o dotaci, celkem 48 žádostí a vyhověno nebylo pouze ve dvou případech.
Finanční podpora z letošního rozpočtu je poskytnuta:
• TJ Chropyně, z. s., v celkové výši 755.500 Kč,
• Fotbalovému klubu Chropyně, z. s., v celkové výši 242.500 Kč,
• Cyklistickému oddílu Cyklosport Chropyně, s. s., v celkové výši
81.300 Kč,
• ČSS, z. s. - Sportovně střeleckému klubu JUNIOR v celkové výši
28.300 Kč,
• Kynologickému klubu Technoplast Chropyně v celkové výši 8.500 Kč,
• LMK Racek Chropyně, z. s., ve výši 10.500 Kč,
• Ing. Lukáši Purkarovi ve výši 20.000 Kč,
• Karlu Imríškovi ve výši 30.000 Kč,
• Mgr. Tomáši Procházkovi ve výši 20.000 Kč,
• Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci Chropyně, ve výši
5.000 Kč,
• Jiřímu Jarolímovi ve výši 7.000 Kč,
• Klubu českých turistů, odboru Chropyně, ve výši 1.400 Kč.
Dana Jedličková

Jaro budiž vítáno!
Velikonoce – jarní svátky - přivítali v Chropyni tradičně turisté,
učitelé, žáci základní školy, Zručné
babičky a členové oddílu Kamínek
výstavou výtvarných a ručních
prací.
Návštěvníci si mohli prohlédnout ukázky zdobení velikonočních
kraslic, od jednoduchého barvení
přírodními barvami přes batikování,
škrábání, drátkování, zdobení slámou, krajkou háčkovanou, paličkovanou, frivolitkovou, pletenou,
šitou až po kraslice malované něko-

lika technikami, voskem i barvami.
Mohli se potěšit milými zvířátky,
zvláště zajíčky, ptáčky i motýlky
zhotovenými z papíru, textilu,
vaty, háčkovanými i šitými.
Snad žádný z návštěvníků neodolal vůni velikonočních perníčků
a odnášel si nějaký na sváteční stůl
nebo pro koledníky.
Víceúčelový sál zámku byl tak
před Velikonocemi opět sváteční.
Nakonec pracovníci SMM doplnili Skořápkovník u kostela
o dalších 300 zdobených výfuků

od turistek a Zručných babiček.
Poděkování patří všem zúčastněným tvůrcům, organizátorkám,

pracovníkům města, SMM i vedení
zámku.
Jaroslava Pospíšilová

reklama

Rozklikávací rozpočet
Na webu města v sekci Důležité dokumenty – Dokumenty
města najdete rozklikávací rozpočet – viz.: http://rozpocet.
muchropyne.cz/
Můžete sledovat plnění a čerpání jednotlivých položek.
Aktualizace probíhá po účetním uzavření ukončeného kalendářního měsíce, tj. cca k 10. dni následujícího
měsíce.
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Pohyb každý den!
Školní družinu navštěvuje téměř 90 dětí
a jejich zájmy jsou různorodé. Proto do programu zařazujeme činnosti výtvarné, literární,
pracovně-technické, didaktické a kolektivní
hry, hrajeme hudebně-pohybové hry, atd. Děti
si mohou ověřit své vědomosti i u počítače
– procvičí si matematiku, osvěží si angličtinu
zábavnou formou, mohou vyplňovat testy
z jazyka českého, zahrát si hru.

Žáci se ve školní družině mají hlavně odreagovat aktivním odpočinkem od školních povinností a dopoledního sezení v lavicích. Proto
je tak důležitý i spontánní a přirozený pohyb
dětí a pobyt na čerstvém vzduchu. Chodíme
tedy co nejvíce ven. Sportujeme na stadionu,
hledáme poklad na loukách, v přírodovědné
sazce plníme úkoly na různých stanovištích,
chodíme na vycházky s určitým zaměřením…

Probuzení jara
Děti 1. třídy Mateřské školy
Chropyně přivítaly ve své třídě
šamanského indiána z dalekých
krajů. S ním přivolaly přírodní
živly a probudily přírodu ze zimního spánku. Děti se poutavou
formou seznámily s netradičními
hudebními nástroji a relaxovaly

Pokud ale nevyjde počasí, máme k dispozici tělocvičnu, kde si děti rády protáhnou
celé tělo, do sytosti se vyběhají při řízených
hrách, a tak zdravým pohybem uvolní svoji
energii. Žáky to venku i v tělocvičně baví,
protože první dotaz v družince po obědě
a každodenní četbě zní: „…kam dnes půjdeme…?“
H. Lošonská

Český den proti rakovině
Pionýrská skupina Obránců míru
Chropyně bude ve středu 11. května 2016 v dopoledních hodinách
v ulicích města Chropyně prodávat
žlutý kvítek měsíčku lékařského
v minimální hodnotě 20 Kč.

při jejich tónech. Nakonec spolu
poděkovali zemi malým dárkem.
Celé dopoledne proběhlo v poklidné a harmonické atmosféře
a my se už těšíme na další setkání
s naším novým kamarádem.
p.uč. Sochová
a Dokoupilová Hanulíková
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Cílem letošní sbírky je prevence a poléčebná péče rakoviny prsu
u žen a mužů.
Děkujeme Všem za přispění
na dobrou věc.
Marcela Hrdličková
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Odchod žáků základní školy
mezi I. a II. stupněm

Knihovna doporučuje
Timothy Knapman : Ve službách krále
Tato interaktivní knížka přenese malého
čtenáře do středověké Anglie, kde se stane
jedním z králových rytířů. Napínavý příběh
čtenáře rychle vtáhne do děje. Podaří
se mu pomocí znalostí z historie a bystré mysli
zvítězit v turnaji, zachránit krále a dobýt hrad?
Jestli někdy zaváhá, nevadí, příběh ho přivede
zpátky tam, kam bude třeba.

Na schůzi Zastupitelstva města Chropyně se mě někteří zastupitelé
ptali, proč v tak hojném počtu odcházejí žáci naší školy mezi I. a II. stupněm. Rád bych situaci popsal i vám, občanům našeho města.
Největší odliv našich žáků je na víceletá gymnázia. V blízkosti máme
hned tři – Kroměříž, Kojetín a Přerov. Ve školním roce 2012/2013
odešlo na gymnázia 12 žáků, v roce 2013/2014 4 žáci, v roce 2014/2015
to bylo 8 žáků. V jednom ročníku na I. stupni je v průměru 50 žáků,
jedná se tedy o citelné snížení počtu žáků, kteří by mohli přejít
na II. stupeň. Tato situace trvá už léta a nastala společně se zřizováním
víceletých gymnázií. To není stěžování ani kritika systému, to je fakt.
Malý počet žáků odchází na jiné základní školy v okolí. Za poslední
tři roky nepřesáhl jejich počet 4 za školní rok.
Protože práce ve škole je týmová, požádal jsem své kolegy na II. stupni, aby mi napsali důvody, proč by měli žáci naší školy zůstat u nás
a nepřecházet jinam. V mnohých názorech jsme se sešli. Ve škole panuje
velmi dobrá atmosféra, která se pozitivně projevuje jak ve vzájemném
přístupu žáků a učitelů, tak i v rámci vztahů v třídních kolektivech.
Kvalifikovaný, konsolidovaný a nevyhořelý pedagogický sbor. Škola
má velmi slušné technické vybavení (interaktivní tabule, projektory,
odborné učebny), které umožňuje používat moderní pomůcky a metody
výuky. Škola pořádá v rámci výuky pravidelné exkurze, výlety a lyžařský
výcvikový kurz. Podstatná je i zpětná vazba odchozích žáků, kteří uvádí,
že je naše škola připravila pro studium na střední škole velmi dobře.
Do budoucna plánujeme ještě větší propojení a spolupráci I. a II. stupně, a to pomocí ukázkových hodin, celoškolských projektů a návštěv.
Ještě letos se uskuteční pro veřejnost Den otevřených dveří v budově
školy v ulici Komenského 335. Od září budou zprovozněny nové webové
stránky, kde se bude škola pravidelně prezentovat.
Mgr. Milan Bajgar

Peter Mayle: 3 x Provence
V souborném vydání volné „provensálské“
trilogie je možné s autorem znovu nerušeně
prožívat radosti i strasti života cizince, který
se rozhodl uskutečnit svůj sen žít v místě, jež
dosud znal pouze jako turista. Pro přistěhovalce je všechno nové, barevnější, voňavější, a to se netýká pouze výborného vína
a kuchyně. Ani poté, co v nové zemi zapustí
kořeny a nerozlučně je proplete s kořeny
jihofrancouzských olivovníků, levandule
a vinné révy, jej však nepřestává udivovat
a bavit umění života starousedlíků, což glosuje s humorem ryze anglickým. Dobré jídlo a pití a schopnost místních obyvatel obojí vychutnat
do posledního drobku a kapky je však pro něj jedním z mnoha důvodů,
proč na Provence nedá dopustit.
Kateřina Tučková: Fabrika: příběh
textilních baronů z moravského Manchesteru
Moravský Manchester, tak se říkávalo
Brnu v dobách jeho největší slávy. Látky
ze zdejších textilek zaplavovaly doslova celý
svět a bouřlivý průmyslový rozmach v 19. století proměnil město v sebevědomé a moderní
centrum. Kniha Kateřiny Tučkové Fabrika
vypráví příběh pěti generací rodu Johanna
Heinricha Offermanna, který do Brna přišel
v roce 1776 jako chudý vlnařský odborník.
Zanedlouho však založil manufakturu a stal se jedním z nejvýznamnějších
textilních baronů. Ve strhujícím vylíčení rodinné historie se odráží i celá
250 let trvající minulost moravského Manchesteru. Knížka je na rozhraní
historického románu a literatury faktu. Doplněno faktografickými hesly
(životopisné medailony, historické události, místopisná hesla apod.) a
množstvím dokumentárních fotografií.
R. R. Russell: Deník mimoňky. Příběhy
z neslavnýho života
Nikki nastupuje na novou školu a nutně
potřebuje iPhone a hromadu cool oblečení. Místo toho jí maminka koupí deníček!
Zbláznila se? Proč by si měla ve světě blogů
a sociálních sítí sepisovat zážitky do sešitku pod
polštářem? Na druhou stranu, možná není
špatné vypsat se ze všech trapných situací, které
zažívá dnes a denně na školních chodbách, ve
třídě, v jídelně i na ulici plné lidí. Příšerných
chvilek, které by skolily leckterou puberťačku, má Nikki v rukávu nepočítaně. Vtipné deníkové záznamy provází řada výstižných ilustrací a komiksů.
Helena Maťhová

Archiv Zpravodaje
najdete na

www.muchropyne.cz
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Kouzelný karneval se vydařil
Po roce se v sobotu 12. března uskutečnil v Městském kulturním
středisku Chropyně dětský karneval. Tentokrát jsme vybrali Kouzelný
karneval s Jirkou Hadašem na všem známé téma „CIRKUS“. Děti
si zasoutěžily v různých disciplínách, za jejichž zdárné splnění dostaly
sladkou odměnu. Součástí programu bylo také kouzlení, tancování
a nechyběla bohatá tombola. Děti měly krásné masky a na všech bylo
vidět, že si Kouzelný karneval užívají. Děkujeme všem návštěvníkům
za tak hojnou účast a příští rok zase na viděnou.
Markéta Buráňová

reklama

Pozvánka na
setkání s občany
Vážení spoluobčané,
město Chropyně ve spolupráci s místní 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

PŘIPRAVTE SVÉ VOZIDLO NA JARNÍ SEZONU
Tel.: 733 747 040, 723 771 911
Provozní doba
Po-Pá
7:00-17:00
So
8:00-11:00

-

přezutí pneu
plnění a servis klimatizace
servisní prohlídky vozidla
příprava na STK a provedení STK
provádíme opravy vozidel

Chropyně – směr Přerov, naproti čerpací stanici EuroOil

Možnost platby kartou
NOVĚ – 3D geometrie osobních a dodávkových vozidel

Občerstvení zajištěno!
Všichni jste srdečně zváni!
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Školní ples 2016
SRPŠ při ZŠ Chropyně, z. s.,
pořádalo i v tomto roce již tradiční školní ples. Tímto bychom
chtěli poděkovat za podporu
městu Chropyně a Správě majetku města. Další poděkování
patří rodičům, žákům, učitelům,
radním, sponzorům, účinkujícím,
kapele atd.
Je za tím nelehká práce všech,
kteří se podíleli na jeho organizaci. Bojím se někoho jmenovat.
Mohla bych, ale také bych mohla
na někoho zapomenout a tím
devalvovat sílu mého poděkování
všem. Podařil se nám opravdu
nádherný ples. Všem to moc slušelo, všichni byli velmi galantní,
krásní, usměvaví, šťastní. Rodiče

byli úžasní a dobře se bavili. Věřím, že i pedagogický sbor si ples
pořádně užil.
Byla bych ráda, aby bylo
z těchto řádků cítit to, že jsme
všichni byli nedílnou součástí
a bez jediného z nás by to nebylo to pravé. V jednotě je síla.
Uchovejme si krásnou vzpomínku,
utužené přátelství. To je totiž
to nejcennější.
Milí žáci devátých tříd, přejeme vám šťastné vykročení na cestu
k toužebné dospělosti a spokojenému životu. Vaše vystoupení bylo
okouzlující a vy jste byli naprosto
dokonalí. Děkujeme za nádherný
zážitek.
Za radu SRPŠ K. K.
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Noc s Andersenem
V pátek 1. dubna v podvečer
jsme se sešli v klubovně pionýrské skupiny. Všichni účastníci
se přenesli do pohádkové říše.
Navštívil nás pan Andersen, který
nám řekl něco o sobě a potom
jsme poslouchali audioknihu
Malá mořská víla, kterou načetl
Ladislav Frej. Během čtení jsme
si vymalovávali mušličky. Po pohádce nás čekaly hry a soutěže. Malí skládali a dokreslovali
pohádkové postavičky, hráli
pohádkové pexeso. Větší doplňovali pohádkový kvíz, vyzkoušeli

si hrátky s písmenky, pohádkový
Time up aj. Některé hry hráli
společně malí i velcí. Po večeři
nastalo vyhodnocení soutěží
s odměnami. Každý účastník dostal odměnu. Byl už pozdní večer,
tak jsme si připravili postýlky
a ve spacáku sledovali přes dataprojektor pohádku, kterou jsme
si vybrali. Ráno nás čekal úklid
klubovny, na snídani koláčky
s čajem a cesta domů k mamince.
Akce proběhla za finanční
podpory MŠMT ČR.
Veronika Hrdličková

KoTě na Hostýně
Odjezd: 10. května 2016 7:13 vlakem z Chropyně
Příjezd: předpokládaný 15:40 nebo 17:40
Cena:
pouze za dopravu
Srdečně zveme maminky s dětmi do šesti let na celodenní výlet na sv. Hostýn. Můžete se těšit na poznávání
tradičního poutního místa i soutěže pro nejmenší. Akce
se koná pouze za příznivého počasí.
Informace a přihlášky: opravilova.eli@seznam.cz
Facebook: Eliška Bakajová
Kojenecké a Těhotenské centrum KoTě, o. p. s., Vám
s radostí oznamuje, že získalo grant. Díky této dotaci
se mohou klientky s dětmi těšit na výhody. V květnu chystáme výlet na sv. Hostýn. V červnu se projdeme Po stopách
Ferdy mravence z Bunče na rozhlednu Brdo. Koncem června
se sejdeme na Pikniku před zámkem, kde proběhne i focení.
O prázdninách se můžete těšit na cvičení a kočárkování
v parcích města a na koupališti, které bude probíhat jednou
týdně. A v září pro vás chystáme víkendový pobyt na farmě
v Beskydech. Nabízíme také zvýhodněnou permanentku
na období květen až srpen za 300 Kč na všechny pravidelné
Eliška Bakajová
aktivity. Těšíme se na vás.
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Vítání jara
Také letos jsme se vydali uvítat
jaro do loděnice Hradisko k soutoku řek Moravy a Hané. Počasí
sice bylo pošmourné, ale přesto
nás to neodradilo. Děti měly
po cestě nachystané různé soutěže, to aby jim cesta lépe ubíhala.
Sbíraly rozkutálené korálky pro
jarní vílu, zazpívaly si písničky
na rozhýbání, udělaly si vlaštovky
a poslaly je k obloze, aby sluníčko vykouklo atd... Do cíle došly
s nafouknutými balónky, čekal
na ně plápolající oheň, na kterém
si opekly špekáčky, a pak jsme
všichni společně šli básničkou přivítat jaro. Co se ale přihodilo, když

jsme volali sluníčko, aby na nás
vykouklo? Věřte, nebo nevěřte,
mračna se rozestoupila a sluníčko
na nás zasvítilo. Přišly i jarní víly
a daly dětem sladkou odměnu
za přivolání sluníčka i jara. Pak
si děti zahrály různé hry, za které
dostaly také sladkou odměnu
a na závěr všichni dostali ještě
účastnický list. Spokojeně jsme
se všichni vydali nazpět a po cestě
nás doprovázelo i sluníčko.
Tak zase příští rok to jaro půjdeme spolu přivítat. Fota z akcí
na Facebooku TOM ChropyněKamínek.
Hana Paňáková

Velikonoční výstava
Také letos se i náš Kamínek zúčastnil velikonoční výstavky na zámku
konané ve dnech 19. až 22. března. Víceúčelový sál byl velmi pěkně
vyzdoben jak pracemi dětí ze základní školy, tak i výtvory z různých
kroužků od Zručných babiček až po zručné dětičky. Předváděly
se i různé techniky tvoření velikonočních ozdob, např. paličkování, které
předváděla paní Adámková, háčkovací techniku paní Lokobauerová
a paní Batůšková. Bylo se na co dívat. Různé kraslice, zajíčci, kuřátka,
věnečky, motýlci z různých druhů materiálu.
Všem návštěvníkům se výstava moc líbila a nejvíce dětem, pro které
měla paní Pospíšilová připraveno pěkné velikonoční povídání.
Za pěkně připravenou výstavu patří poděkování učitelkám ze Základní školy na ulici J. Fučíka i členkám Zručných babiček, které výstavu
velmi pěkně naaranžovaly, díky patří i všem šikovným a obětavým ženám,
které se na výstavě podílely, ten největší dík si zaslouží paní Jaroslava
Pospíšilová, která je duší všech těchto výstav.
Moc vám všem děkujeme.
Kamínek

Důležité upozornění
pro dopisovatele a inzerenty.

Zde mohla být vaše inzerce.
Cena od 310 Kč.

Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně
zasílejte na e-mail:
zpravodaj@muchropyne.cz

Pro více informací volejte redakci,
nebo navštivte
www.muchropyne.cz
13

Zpravodaj města Chropyně

4/2016

V Kamínku se pořád
něco děje

Flétnové kvarteto
je druhé v kraji

V březnu do Kamínku zavítal turistický oddíl TOM Divočáci
a to až z Frýdlantu nad Ostravicí. Děti tam měly jarní prázdniny, a tak
se vydaly se svými vedoucími Marijánkou a Soničkou podívat se k nám
do Chropyně. Uvítali jsme je ve čtvrtek 10. března na vlakovém nádraží.
Cestou do klubovny jsme si povídali o Chropyni, ukázali jsme jim sídliště,
základní školu, Hanácké náměstí, krásnou tělocvičnu, kde máme koupaliště, zámek i druhou školu.
V klubovně byl pro ně na posilnění připravený gulášek a pro zahřátí
čaj. Než přišli naši Kamínci, tak si děti prohlídly naše kroniky, popovídali
jsme si o akcích, které děláme my, a jaké bývají u nich ve Frýdlantu,
a také nám předaly pro naše Kamínky dárečky.
Když přišli naši Kamínci, tak jsme se pustili do hraní her. Naši vedoucí
a instruktoři si pro ně připravili hru v přírodě zvanou „Kimovka“. Po skončení děti dostaly diplomy za umístění a drobné dárečky. Hra se Divočákům
z Frýdlantu moc líbila a na oplátku nás naučili hrát hru „Námořník“. Večer
jsme si společně zahráli na lovce duchů.
Na pátek jsem domluvila pro naši návštěvu prohlídku zámku, která
se mladým turistům moc líbila. Paní Víchová nás velmi pěkně a podrobně
seznámila nejen s historií Chropyně, ale také s pověstmi o Chropyni.
Moc se líbil Rytířský sál a Ječmínkova jizba. Po prohlídce zámku děti
dostaly pamětní diplomy a vzpomínku na Chropyni, obrázkové puzzle
Chropyně, které nám daroval pan místostarosta Ing. Rosecký. Cestou
na vlakové nádraží jsme se se všemi rozloučili a slíbili jim, že se k nim
také přijedeme podívat.
Návštěva TOM Divočáci nám Kamínkům udělala radost a těšíme
se na další setkání. Děkuji jejich obětavým vedoucím Marijánce a Soničce.
Mé velké poděkování patří řediteli Muzea Kroměřížska Ing. Stránskému
a paní Víchové, kteří nám umožnili mimo sezónu prohlídku zámku. Díky
Ing. Roseckému za dárečky pro kamarády z Frýdlantu.
H. Paňáková

Žačky Flétnového kvarteta ZUŠ
Kroměříž - pobočka Chropyně
se ve středu 23. března 2016 zúčastnily krajského kola soutěže ZUŠ,
které se konalo v sále ZUŠ Kroměříž. Zuzana Polišenská, Tereza
Ludvíková, Nicola Dřímalová, Eliška
Hudečková se pečlivě připravovaly

pod vedením pí. uč. Mgr. Jany
Milotové a v krajském kole získaly
ve III. kategorii krásné 2. místo.
K tomuto velkému úspěchu žačkám velmi blahopřejeme
a přejeme hodně chuti a elánu
do dalšího muzicírování!
Luděk Koutný

Holešovský talent

reklama

Lenka Vaculíková z pěvecké
třídy p. uč. Luďka Koutného ZUŠ
Kroměříž - pobočka Chropyně
se dne 14. února 2016 zúčastnila
soutěže „Holešovský talent 2016“.
Svým výkonem si vybojovala postup do finálového kola, které
se konalo 11. března 2016 v pro-
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storách Střediska volného času
TYMY Holešov.
Na finálovém galavečeru obdržela „Cenu poroty za rytmický
projev“ a v soutěži „Miss Kvítek“
jí byl udělen titul „Miss Talent“.
Blahopřejeme!
Mgr. Jana Milotová
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Akordeonistům se v
krajském kole opět dařilo
V letošním školním roce byla
kromě jiných oborů vyhlášena
soutěž ZUŠ také ve hře na akordeon, a to pro sólisty, komorní
a souborovou hru. Krajské kolo
Národní soutěže proběhlo dne
17. března 2016 v nádherných
prostorách ZUŠ Uherský Brod.
Z naší ZUŠ Kroměříž - pobočka Chropyně z akordeonové
třídy p. uč. Šárky Jablunkové
se zúčastnilo akordeonové duo
Vendula Milotová a Roman

Mikoláš, které ve hře komorních souborů získalo krásné
1. místo. Žákyně Vendula Milotová soutěžila také v sólové
hře, kde ve své věkové kategorii
vybojovala 2. místo. Oběma
reprezentantům naší školy patří
velká pochvala. Kromě pěkných
diplomů, cen a zajímavých hudebních zážitků si žáci odvezli
také sladkou odměnu v podobě
velkého medovníku.
Šárka Jablunková

Na okrese jsou nejlepší
Dne 10. března 2016 se v sále
ZUŠ Kroměříž konalo okresní kolo
národní soutěže v komorní hře
s převahou smyčcových nástrojů.
Po úspěšném zvládnutí školního
kola se žačky naší školy výtečně
předvedly i v kole okresním.
V kategorii souborů barokní a předklasické hudby získalo 1. místo
trio ve složení Lucie Konvičná
(housle), Hana Konvičná (housle),

Tereza Ludvíková (klavír) ze tříd
p. uč. Luďka Koutného a pí. uč.
Lenky Obručové ZUŠ Kroměříž –
pobočka Chropyně.
Toto seskupení postupuje
do krajského kola, které se bude
konat ve Vsetíně. Blahopřejeme žačkám i jejich učitelům
a přejeme, ať se jim tak daří
i v krajském kole.
Mgr. Jana Milotová
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Klub českých turistů
nabízí v následujícím období řadu vycházek a výletů:
24. 4.
Vodní nádrže Zlínského kraje – Fryšták
Kontrola: u hráze, 10:00 – 15:00
Informace: Jiří Tomáš, tel.: 737 005 174
Vodní nádrže Zlínského kraje – Slušovice
Kontrola: Nové Dvory – u hráze, 10:00 – 15:00
30. 4.

Morkovické véšlap
Pěší: 7, 12, 20, 35, 50 km, cyklo: 25, 35 km
Start: sokolovna od 6:00, cíl: tamtéž do 19:00
Informace: Jarmila Staňková, tel.: 737 644 082

7. 5.

Přátelství bez hranic – Zlín – penzion Stará škola
– Biele Karpaty
Autobus bude vypravený ze Zlína, zájemci, hlaste
se u Jiřího Tomáše, tel.: 737 005 174

RS-FÉNIX
Líbí se nám parta mladých lidí
v Chropyni ve věku cca 20 let
a více. Vědí, co chtějí podnikat.
Líbí se nám jejich odvaz jezdit
v létě na kole křížem krážem
od východu na západ, od jihu
na sever, a hledat nejzazší body
naší republiky. Naopak v zimě
se vydají na hřebenový přechod
Malé Fatry na Slovensku. Ve sněhu
postaví stany a v mrazu přenocují
ve spacích pytlech. Rovněž další
jejich aktivity - Lysá hora, Ivančena, Hostýnské vrchy atd.
Posíláme jim vzkaz, že když
nám před 40 lety bylo asi tolik roků, co je teď jim, tak
jsme také nezaháleli. V roce
1975 jsme jako turistický oddíl
„Expedice 13-Y“ absolvovali
pod vedením učitelů manželů
Pospíšilových čtrnáctidenní cyklotúru po Polsku. Cestovali jsme
od Baltického moře (Kolobr-

8. 5.

zeg, Swinoústí) přes celou zemi
až do Chropyně.
O rok později 1976 jsme jako
parta tří kamarádů (C.O., C.J.,
H.V.) podnikli podobnou cestu
za svými přáteli v Polsku. Na tuto štreku nám musela stačit
méně dokonalá kola zn. Favorit nebo Eska, max. se třemi převody. Ale i tak to bylo nádherné. Nejlepší hláškou během
cyklotúry bylo: „Vlastíku, kdes
dal tu plastiku!“ Překonali
jsme Jeseníky, sjeli Ecce Homo
a přijeli až domů.
Pochopitelně Fénixákům
přejeme hodně dalších krásných, dobrodružných a jen
pozitivních zážitků. Ať mají
za 40 let rovněž hodně nádherných vzpomínek.

14. 5.

Světový den chůze – Chropyně
Start: 14:00, nám. Svobody u spořitelny
Informace: Jaroslava Pospíšilová, tel.: 737 937 978
Za přerovským zubrem
Pěší: 13, 22, 30, 50 km
Start: Přerov, Sokolovna, 7:00 – 10:00
Cíl: tamtéž do 18:00
Informace: Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161

Vybrat si můžete z další nabídky pochodů ve skříňkách u prodejny
Albert a COOP. Příjemný pobyt v přírodě přeje
Jaroslava Pospíšilová

Pozvánka na Plamen
Sbor dobrovolných hasičů
Chropyně zve občany města Chropyně a přilehlých obcí na dětské
okresní kolo hry Plamen, které
se uskuteční v areále fotbalového
stadionu v Chropyni 14. a 15. května 2016.

Za všechny, kteří vědí, o co jde
Caletka Josef
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V sobotu 14. května od 8:00
budou soutěžit mladší a starší žáci
a v neděli 15. května od 8:00
soutěží dorost.
Vezměte děti a přijďte se za námi podívat.
SDH Chropyně
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Žáci SZUŠ D-MUSIC v krajských kolech soutěže
17. března se konalo krajské kolo soutěže
ZUŠ v Uherském Hradišti. SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně zde reprezentovaly dva
dechové soubory ze třídy p. uč. Iva Novotného. Kvartet ve složení Lenka Velešíková,
Jakub Ivan, Karel Ramiš a Jiří Ramiš získal
krásné 2. místo. Smíšené trio ve složení Jan

Horák, Eva Boháčová a Tomáš Novotný získalo 1. místo s postupem do ústředního kola,
které se bude konat 5. – 8. května v Orlové.
23. března se z celého Zlínského kraje
do Kroměříže sjely soubory, aby poměřily
své hudební umění v krajském kole. Ze třídy
p. uč. Pavla Skýpaly nás reprezentoval kla-

rinetový kvartet ve složení Tomáš Novotný,
Julie Skýpalová, Tereza Jankujová a Radek
Slaný. Ve velké konkurenci získali 1. místo.
Všem soutěžícím blahopřeji a děkuji
za vzornou reprezentaci. Postupujícím
do ústředního kola přejeme mnoho úspěchů.
Bc. Ivo Novotný

reklama

Krajské kolo soutěže žáků
základních uměleckých škol
ve sborovém zpěvu
V letošním roce se poprvé konala soutěž základních
uměleckých škol ve sborovém
zpěvu. Pořádání krajského kola
se ujala Základní umělecká
škola Hulín. Soutěž proběhla
v Kulturním klubu 18. března a zúčastnilo se jí 9 sborů
ze Zlínského kraje. Za naši školu
soutěžily oba sbory – Myšky

v kategorii do 12 let, Myši a myšáci v kategorii do 18 let. Oběma sborům se podařilo krásné umístění. Myšky si odvezly
Zlaté pásmo a Myši a myšáci
Stříbrné pásmo. Děkuji všem
soutěžícím za pečlivou přípravu
a reprezentaci SZUŠ D-MUSIC.
Miroslav Uhlíř

Archiv Zpravodaje najdete na
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Přeborník Chropyně
v badmintonu dvojic
Oddíl badmintonu uspořádal
4. ročník turnaje amatérských
hráčů ve čtyřhrách s názvem „Přeborník Chropyně v badmintonu
dvojic 2016“.
V sobotu 13. února se sešli
amatérští hráči z našeho města
a blízkého okolí v tělocvičně.
Do soutěže se zapojilo celkem
11 párů, z toho dva páry smíšené.
Hrálo se 7 kol, během nichž se lepší dvojice probojovávaly do čela
soutěže a slabší se propadaly.
Některé zápasy byly divácky velmi
zajímavé a přihlížející je odměňovali potleskem. Zvláště v závěru,
kdy šlo o pořadí, byly zápasy herně

vyrovnané. Celý turnaj proběhl
v přátelsky soutěživé atmosféře,
za což platí dík všem zúčastněným.
Amatérskými přeborníky Chropyně se stali hosté z Přerova - Petr
a Michal Šístkovi. Na druhém místě skončila dvojice Kunčar-Tichý
a třetí příčku obsadil smíšený pár
Cholastová-Řihák. Gratulujeme.
Všem zúčastněným se turnaj
líbil jak po herní stránce, tak
i organizační. K dobré pohodě
přispělo připravené občerstvení.
Pořadatelé si od hráčů vyslechli pochvalu a příslib, že rádi
přijedou i na další amatérské
turnaje. Budeme se těšit nejen

na ně, ale i na nové amatérské
hráče. Děkujeme.
Děkujeme sponzorům - firmě
WSCnet – sponzor oddílu, městu

Chropyně, firmě TRADIX, Optik
Janoušek, Lubomír Fiala a Technosoft a dalším.
BK Chropyně

Chropyňský badminton
zazářil!
Dne 2. dubna 2016 se v Brně
Líšni v novém areálu Zetoru uskutečnilo finále play-off smíšených
družstev v JM oblasti. Do finálových
zápasů se dostala všechna tři chropyňská družstva, a to TJ Chropyně
„A“, „B“ i „C“, což byl už sám o sobě
obrovský úspěch.
Finálový den začal v 9 hodin,
kdy se chropyňské „céčko“ utkalo
s oddílem SKP Kometa Brno „D“
o první místo v VI. lize. Zápas to byl
velmi náročný, soupeř nebyl vůbec
lehký. Hráči bojovali z plných sil
o každý míč. Bylo to velmi napínavé utkání, které pro nás nakonec
skončilo prohrou 3:5. I přesto dosáhlo chropyňské „céčko“ velkého
úspěchu a v této sezóně se umístilo
na krásném 2. místě.
Dál tento nabitý den pro chropyňský badminton pokračoval zápasem našeho „béčka“ s oddílem BC RSC Brno „B“, ve kterém

se hráči poprali o 1. místo ve IV. lize.
Hráči na kurt nastoupili s obrovským nasazením a chutí postoupit
do vyšší soutěže. I přes očekávání
vyrovnaného boje Chropyňáci přímo
rozdrtili oddíl BC RSC Brno „B“ 8:0
na zápasy. Ukázala se velká bojovnost
a týmový duch. Tímto vítězstvím
se našemu družstvu podařilo postoupit do III. ligy soutěže JM oblasti.
Vyvrcholením celého velmi náročného dne bylo očekávané utkání
našeho nejlepšího týmu TJ Chropyně „A“ proti družstvu SKP Kometa
Brno „A“. Fanoušků v hale výrazně
přibylo a každý se těšil na kvalitní
badminton II. ligy. Chropyňský oddíl
měl v hledišti také své zastoupení
a velká podpora i od ostatních týmů
dodávala chropyňskému „áčku“ sílu.
Zápas byl napínavý a k vidění byly
opravdu krásné a dlouhé výměny.
Po tvrdém boji se našemu „áčku“
podařilo uhrát výsledek 5:3 - tím

TJ Chropyně A - mistr II.ligy JM oblasti
vyhrát II. ligu a zajistit si účast v baráži o I. ligu, což je pro chropyňský
badminton opravdu neuvěřitelný
úspěch.
Hráčům všech chropyňských týmů
patří velké poděkování za jejich bojovnost a odhodlání. Byla to opravdu

TJ Chropyně B - mistr IV.ligy JM oblasti

velmi povedená sezóna. Doufáme,
že v úspěších se bude pokračovat!
Velké díky patří také našim sponzorům: městu Chropyně, Chropyňské
strojírně, a. s., a oddílovému sponzoru
WCSNet, s. r. o. (OS CHROPNET).
Anna Bláhová

TJ Chropyně C - finalista VI.ligy JM oblasti
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Starším žačkám uteklo zlato jen o kousek
Starší žačky TJ Chropyně oddílu
národní házené v zimní halové
soutěži navázaly na vítěznou vlnu
z podzimní sezóny. Podařilo se jim
s přehledem vyhrát obě kola
Zimního halového přeboru Severomoravské oblasti a postoupit tak
na vrcholnou republikovou akci –
Zimní halový pohár ČR v kategorii
starších žaček. Tato akce se konala
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, takže
v prostředí děvčatům dobře známém, jelikož sem zajíždějí v rámci
herní sezóny poměrně často, což
je možné považovat za výhodu.
Prvním soupeřem děvčat byl
středočeský Sokol Bakov n/J.,
proti kterému vybojovaly jasné
vítězství 8:3. Následně porazily
soupeře z východních Čech, Sokol
Krčín, 7:5, který disponoval pouze

jedinou obávanou střelkyní. Proti
domácímu soupeři se podařilo
zapojit širší kádr děvčat, a zahrála
si tak celá lavička s konečným
výsledkem 9:5.
Ovšem nejtěžší soupeři měli
teprve přijít. Favoritem finále byl
účastník z Plzeňska, všemi obávané
Přeštice. Děvčatům se toto utkání
nakonec podařilo odehrát se ctí,
a i když proti němu získaly pouze
bod, byl pro chropyňská děvčata
závěrečný hvizd radostný, a soupeře tak dohnaly k pláči. Konečný výsledek proti Přešticím 4:4.
Po tomto utkání následoval soupeř z Ostopovic, kde opět dostala
na hřišti prostor všechna děvčata
a podařilo se jim uhrát slušný výsledek 8:6. Poslední utkání bylo
důležité nepodcenit a také jej

dotáhnout do vítězného konce,
což se podařilo proti soupeři
z Mostu 8:5.
Chropyňské házenkářky tedy
zůstaly v turnaji neporaženy, ale
bohužel na skóre obsadily stříbrnou příčku za TJ Přeštice.
V individuálním hodnocení
si T. Pospíšilová odvezla domů
kromě medaile také sošku za nejlepší útočnici turnaje, přičemž tato
anketa byla velice vyrovnaná a nominovány byly také další dvě útočnice našeho celku. I tak si tohoto

úspěchu velice vážíme a do jarní
sezóny vstupujeme s jasným cílem,
nejen postoupit na Mistrovství ČR,
ale také tam uhrát skvělý výsledek.
Střelkyně turnaje za TJ Chropyně:
Tereza Pospíšilová (16), Nikola
Colová (12), Tereza Kosatíková
(11), Adéla Koutová (5).
Za finanční podporu děkujeme
městu Chropyně. Za podporu
a obětavou práci patří díky i celému týmu a všem, kdo chropyňské
národní házené drží palce!
Mgr. Pavla Černá

Soukromá inzerce
Prodám
 lesní med - Josef Zemánek, Moravská 617, telefon: 739 644 510.
Hledám
 pronájem nejlépe 1+1, 2+kk, 2+1 nebo byt ke koupi 3+1, 3+KK,
v Chropyni, tel. 777 59 86 35.

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
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Mladší žačky jsou halovými mistryněmi ČR
Mladší žačky národní házené
TJ Chropyně si svými výkony
v Zimním halovém přeboru zajistily postup na finálový turnaj - Zimní halový pohár České republiky,
který je v našem sportu zimním
mistrovstvím České republiky.
Tento turnaj se konal 12. března
2016 v České Skalici. Během
dne děvčata odehrála šest utkání
po dvaceti minutách.
Hráčky Chropyně vstoupily
do turnaje utkáním s vítězem
Středočeské oblasti TJ Sokolem
Březno. Utkání bylo velice náročné. Naše děvčata mají slabší
začátky a soupeřova tvrdá obrana
nám dělala problémy. Poločasový výsledek 1:3 pro soupeře
nebyl moc příznivý. Děvčata
v poločase dostala pokyny, jak
hrát se soupeřem zejména v útoku, a druhý poločas srovnala. Konečný výsledek 3:3 byl zasloužený.
Druhé utkání Chropyně sehrála
s vítězem Východočeské oblasti
TJ Lázněmi Bělohrad. Tohoto
soupeře již hráčky znaly z jiného
turnaje. První poločas utkání byl
opět velice vyrovnaný, naše děvčata vyhrávala pouze 2:1. Až ve druhém poločase jsme soupeřům
utekli na konečný výsledek 5:2.
Třetím ze soupeřů byl pořádající oddíl Sokol Krčín, se kterým

skončilo nakonec také vítězstvím
Chropyně 5:3.
V pozdních odpoledních hodinách se sehrálo poslední utkání
Chropyně s vítězem Severočeské
oblasti KNH Litvínovem. Tento
soupeř byl nejslabším družstvem
na turnaji, proto jsme si mohli
dovolit nechat zahrát i nejmladší
děvčata z týmu a do útoku vystřídat i hráčku z obrany. Utkání
skončilo velkým rozdílem 14:1.
Kromě celkového prvního místa si Chropyně odvážela i jedno
individuální ohodnocení, a to cenu pro nejlepší střelkyni turnaje,

se naše děvčata také již setkala.
Na turnaji v únoru nad nimi
naše hráčky vyhrály 19:2, takže
do utkání šly s čistou hlavou.
Soupeř se ovšem ukázal mnohem
silnější než minule a hodně nás
potrápil. V poločase vyhrávala Chropyně pouze 4:3, navíc
na začátku druhého poločasu soupeř vstřelil rychle další tři branky
a utkání bylo ještě otevřené. Naše
děvčata ale zabojovala a utkání
vyhrála výsledkem 9:6.
Dále v pořadí čekalo Chropyni
utkání s vítězem Západočeské
oblasti TJ Přešticemi. Soupeř byl
papírově jasně lepší, a proto výhra 9:1 byla zejména pro trenéry
úžasným zážitkem. Naše hráčky
překonaly soupeře svou bojovností a kolektivním výkonem. Tohle
utkání se poté zdálo výsledkovým
rozdílem být jedno z jednodušších, ale děvčata stálo hodně sil,
když do utkání šla tak naplno,
že po zápase odcházela do šatny
s naraženými koleny, zády a prsty
a také s rozbitým rtem. Tak moc
chtěly holky vyhrát!
Předposlední utkání jsme sehráli s vítězem Jihomoravské
oblasti TJ Sokolem Vracov. Utkání
bylo střelecky hodně zakleté. Nedařilo se ani na jedné straně. Obě
brankářky držely své týmy. Utkání
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kterou se stala Eliška Novotná
z Kroměříže s celkovým počtem
28 vstřelených branek.
Na tomto velikém úspěchu
se podílely hráčky: Nela Konrádová, Lucie Berkyová, Nicol
Vyvialová, Adéla Rašková, Kristýna
Šrámková, Adéla Buráňová, Eliška
Novotná, Elen Přecechtělová,
Anna Měrková a Michaela Novotná. Děkujeme městu Chropyně
a společnosti Falcocomputer,
s. r. o., za finanční a materiální podporu, která nám umožnila účast
na této vrcholové akci.
Mgr. Pavla Černá
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Pohár města Třebíče – Teamgym
Úplně poprvé v historii gymnastického
oddílu TJ Chropyně se podařilo v dubnu vyslat
do závodu Teamgym zároveň tři družstva a tedy
všechny závodnice, žádná tentokrát nemusela
„stát“ z toho důvodu, že by se nevešla do věkového rozmezí pro družstvo. Ač oslabena virózou,
která postihla většinu závodnic včetně trenérek,
byla všechna tři družstva velmi úspěšná.
Do závodu se sjela téměř celá teamgymová
špička ze všech koutů naší republiky, a tak
konkurence velkého počtu silných družstev
byla obrovská. Přesto se družstvu Junior I

(do 11 let) ve složení Veronika Opelíková,
Marie Medunová, Veronika Vyskotová, Lenka
Kusáková, Dorota Vymětalová, Adriana Kolářová, Alžběta Hošková, Nikol Hrdličková, Julie
Šplíchalová a nejmladší teprve šestiletá Lucie
Opelíková, jejíž to byla premiéra, podařilo
vybojovat druhé místo.
Stejně tak družstvu Junior III (od 16 let)
ve složení Michaela Zavadilová, Magdaléna
Zavadilová, Erika Mlčochová, Katka Němečková, Adéla Koutová, Runa Koblihová, Ondřejka
Spáčilová a Markéta Horáková.

Memoriál Miloše Bortla
Pět nejmladších chropyňských
závodnic jelo v březnu sbírat
zkušenosti do Valašského Meziříčí. V nejmladší kategorii (ročník
2010 a mladší) získala Veronika
Zapletalová pěkné sedmé místo.
Lucie Opelíková získala rovněž
sedmé místo v silné konkurenci

Za největší úspěch však považujeme třetí
místo družstva Junior II (do 16 let). Děvčata závodila jen v šesti, což je nejmenší možný počet,
dvě z těchto závodnic byly „postaršené“ (Kateřina Žatecká a Vanesa Klásková), aby mohlo být
družstvo vůbec postaveno a jedna závodnice
(Michaela Hřibová) trénuje gymnastiku teprve
rok a půl (je ale velmi talentovaná, bez toho
by to už takto pozdě zvládnout nešlo). Dalšími členkami tohoto úspěšného družstva jsou
Denisa Peričová, Amálie Koblihová a Andrea
Rusinová.
ZM

Chropyňské počasí

32 závodnic v kategorii 2009.
Valerie Stavinohová v této kategorii obsadila 21. místo a Viktorie
Nečekalová 28. místo. Terezie
Krčová v kategorii 2008 v rovněž silné konkurenci vybojovala
31. místo z 35 závodnic.
MZ

Z místního pozorování v měsíci březnu:
- průměrná ranní teplota byla 2,6 °C,
- průměrná denní teplota byla 8,4 °C,
- nejteplejším dnem byl 31. březen s maximální průměrnou teplotou 13,7 °C,
- nejchladnějším dnem byl 1. březen s minimální průměrnou
teplotou 1,9 °C,
- celkové množství srážek bylo 19,8 mm/m2.
Zdroj: počasí-chropyne.cz
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Vítání nových občánků
našeho města
Příchod nového človíčka
je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům
a přejeme jim hodně radosti
a především trpělivosti
při výchově svých potomků.

Krásná léta máš, tak ať si je užíváš…

Šimon Pleva

V měsíci březnu oslavil své 80. narozeniny
pan
Jaromír Hanák.
Vše nejlepší, mnoho životní pohody, dobré
zdraví, spoustu krásných slunných dnů plných spokojenosti a především stále dobrou náladu přejí přátelé a sportovci středečních
brífinků v hospůdce U Orla.

Mezi občany Chropyně
byly 5. března 2016
přivítány tyto děti:
Dana Kunčarová
Sára Plevová
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Skvěle jak ve snu ať se máš,
nejlepší věci, jaké znáš,
z čisté lásky ti přejeme,
k narozeninám gratulujeme.

nar. 10. 11. 2015
Tereza Loučková

Dne 25.dubna oslaví své 88. narozeniny naše
milovaná maminka, babička a prababička paní
Jiřina Ondrušková.
Vše nejlepší a hodně zdraví přeje rodina.

nar. 10. 11. 2015

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se dne 8. dubna
2016 přišli rozloučit s mým milovaným manželem, naším tatínkem,
dědečkem, tchánem a švargem panem

nar. 31. 12. 2015

Oldřichem Hradilem.

Stela Mačková

Lukáš Ludva

Děkujeme za květinové dary. Manželka Jaromíra s rodinou.
Nebylo Ti přáno s námi déle být,
nebylo léku, abys mohla žít.
Odešla jsi, jak Bůh si přál,
v našich srdcích však žiješ dál.
Dne 13. března 2016 jsme vzpomněli 12. výročí úmrtí naší maminky a babičky paní
nar. 2. 2. 2016
Magdaléna Menšíková

nar. 4. 11. 2015

Jarmily Ryšavé.

Petr Mrázek

S láskou a úctou stále vzpomínají syn Jaroslav a dcera Iveta s rodinou.

• Informace pro rodiče •
Vítání nových občánků
našeho města
nar. 18. 1. 2016

nar. 21. 5. 2015

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat ke slavnostnímu vítání Vašeho dítěte
do života. Prosíme rodiče narozeného miminka, aby se přihlásili
a tím potvrdili účast na slavnosti vítání.
Obřad se bude konat v sobotu 14. května 2016 v Rytířském sále
chropyňského zámku.
Hodinu vítání je možné si domluvit osobně nebo telefonicky na matrice MěÚ Chropyně, tel. 573 500 741, nejpozději
do 6. května 2016.

Pravidla pro vydávání Zpravodaje
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.

Těšíme se na Vaše miminko i na Vás!

K dispozici jsou i na sekretariátu městského úřadu.

Dana Kunčarová
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Společenská kronika
Dne 21. dubna 2016 jsme vzpomenuli
16. výročí úmrtí pana

Život skončil, láska trvá.
Dne 30. března 2016 jsme vzpomenuli
14. výročí úmrtí pana

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

Jana Kovaříka
a zároveň dne 19. dubna 2016 uplynul rok
od úmrtí paní

Je země mrtvých a je země těch, kdo žijí,
a mezi nimi láska, to je most, který všechno
přetrvá a všemu dává smysl.

Boženy Kovaříkové.
S láskou vzpomíná rodina.

Již 11 let je tomu, co nás navždý opustil náš
drahý manžel, tatínek a dědeček pan
Martina Loch.
Dne 11. dubna 2016 uplyne 12 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila paní

S láskou stále vzpomínají manželka, děti, vnuci a přátelé.

Alena Chybová, rozená Kuchaříková,
a dne 15. května 2016 vzpomeneme její nedožité 64. narozeniny. Vzpomínají rodiče, bratr,
dcery a syn s rodinami.

Těžké je každé loučení, když drahý z očí schází.
Nejtěžší je však to poslední, když zpátky nepřichází,
tu zůstanou jen vzpomínky,
mnohdy slza spadne,
láska však k Tobě, tatínku, nikdy neuvadne.

K Tvým narozeninám Ti nemůžeme přát, jen
zapálit svíčku a za krásná léta s Tebou děkovat.
Dne 12. dubna 2016 by oslavil své 72. narozeniny pan

Dne 28. dubna 2016 budou tomu už 3 roky,
kdy nám navždy odešel do neznáma milovaný
manžel, dědeček a pradědeček pan

Zdeněk Modlitba.

Vladimír Míča.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Věra, děti Jana, Vladimír
a Jiří s rodinami.

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Měli jsme Tě rádi…

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

Dne 18. dubna 2016 si připomeneme
10. smutné výročí, kdy nás navždy opustil můj
syn, náš sourozenec, vnuk, bratranec pan
Miloš Domanský.

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

Vzpomíná tatínek, sourozenci, babička a ostatní příbuzenstvo.

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 5/2016 - 5. května (vychází 20. května)
č. 6/2016 - 9. června (vychází 24. června)
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732. Registrační číslo: MK ČR E 12039.

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 7. dubna 2016 (číslo vychází 22. dubna 2016).
Uzávěrka příštího čísla: 5. května 2016 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.

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

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

Chropyně
29. 4.

Stavění máje a pálení čarodějnic
Kde: Areál zámeckého parku Chropyně

Chropyně
24. 5.

Zvířátka a loupežníci
Hudební pohádka pro mateřské školy a rodiče s dětmi.
Hraje divadlo Kapsa Andělská Hora. Vstupné 35 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 9:00

jichž těžkopádnějšímu uvažování budiž omluvou to,
že jsou až po uši zamilovaní a láska jak vidno kalí
rozum), ale hlavně jejich tatíky, kteří láskám svých
synů nepřejí. Kéž by nejenom na jevišti platilo,
že zdravý rozum a vtip zvítězí nad omezeností
a hloupostí!
Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Chropyně
25. 5.

Když se zhasne
Komedie o dvou manželských párech a jednom
povedeném večírku v podání divadelního souboru
Hanácká scéna Kojetín. Vstupné 70 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně
27.- 29. 5.

Chropyňské hrátky
Kde: Areál zámeckého parku Chropyně

Hulín
25. - 29. 4.

Hulínské pohádkové jaro 2016
28. ročník nesoutěžní přehlídky dětských divadelních
souborů. Program jednotlivých pohádek na www.
kkhulín.cz, pohádky jsou přístupné veřejnosti. Vstupné 20 Kč.
Kde: Kulturní klub Hulín, 9:00

Holešov
1. 5.

Májové oslavy
Májové oslavy v zámecké zahradě s dechovou hudbou
Rozmarýnka z Vlčnova a dixielandovou skupinou
JazzBook ze Zlína. Vstup zdarma.
Kde: Zámecká zahrada Holešov

Holešov
20. 5.

Sto zvířat
Známá česká kapela Sto zvířat v rámci svého letošního
turné Ministerstvo mýho nitra tour zavítá do Holešova. Turné nese název podle poslední vydané desky,
která vyšla na podzim loňského roku. Fanoušci se tak
budou moci těšit kromě starých známých hitů
i na zbrusu nové písně. Vstupné: předprodej 180 Kč,
na místě 230 Kč.
Kde: New Drive Club Holešov, 20:00

Holešov
28. 5.

Zámecký gulášfest
Kde: Zámecká zahrada Holešov

Kroměříž
4. 5.

Moliére: Scapinova šibalství - Divadlo Petra
Bezruče Ostrava
V této komedii slovutného pana Moliéra bude
mladým milencům pomáhat šibal Scapin. Je to sice
pouhý sluha, svou mazaností, bystrostí a ostrovtipem
však hravě strčí do kapsy nejenom mladé pány (je-

Kroměříž
10. 5.

Houslový recitál Patrika Sedláře
Recitál mladého rodáka z Veselí nad Moravou, který
je členem České studentské filharmonie v Praze
a držitelem stipendia Nadace Český hudební fond.
V programu koncertu představí skladby českých
autorů 2. poloviny 20. století. Vstupné dobrovolné.
Kde: Kino Nadsklepí Kroměříž, 19:00

Kroměříž
21. 5.

Kumštýřský jarmark
Májový kumštýřský jarmark na Velkém náměstí
se letos koná při příležitosti Středověkých slavností
města Kroměříže.
Kde: Velké náměstí Kroměříž, 9:00-18:00

Kroměříž
24. 5.

Shinji Fujiwara (Japonsko)
Klavírní recitál žáka Lantose Istvána a světového pianisty Jenö Jandó. Představí tvorbu J. S. Bacha,
M. Ravela a F. Liszta. V roce 2013 vyhrál Shinji
Fujiwara 1. cenu na Ischia International Piano Competition v Itálii. Vstupné dobrovolné.
Kde: Kino Nadsklepí Kroměříž, 19:00

Přerov
28. 4.

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

Přerov
11. 5.

Romantický víkend
Komedie Johna Godbera vypráví příběh Ala a Bet,
yorkshirského páru, jehož ustaraný vztah se láme pod
tíhou všedních rodinných starostí. Hrají: Petra Špalková a Jan Novotný.
Kde: Divadelní V. Klub Přerov, 19:00

Přerov
25. 5.

Klára a Bára
Komedie o dvou manželských krizích a jednom
úmyslně založeném požáru. Hraje: Ivana Chýlková,
Eva Holubová, Mojmír Maděrič, Jan Holík a další.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Klára a Bára

Zvířátka a loupežníci

Přehled akcí
v Chropyni a okolí
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