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Letošní „Stavění máje“ se v na-
šem městě naplánovalo na pá-
tek 29. dubna. Proběhlo již 
tradičně před městským úřa-
dem, kde postavili májku místní 
dobrovolní hasiči za spolu-
práce se zaměstnanci SMM 
Chropyně. O hudební dopro-
vod až do podvečerních hodin 
se stejně jako v předchozích 
letech postarala SZUŠ D-MUSIC 
Chropyně. Po postavení májky 
se všichni návštěvníci této akce 
přemístili na sokolský stadion, 

kde pokračoval další program 
s názvem „Pálení čarodějnic“. 
O zábavu postaral oddíl Kamí-
nek, který přichystal pro naše 
nejmenší návštěvníky spoustu 
soutěží a nej čarodějnice a ča-
rodějové byli odměněni ce-
nami. Závěrečného programu 
se zdařile ujala kapela Jen Tak 
2, hrála do pozdních nočních 
hodin. Příznivé počasí přilákalo 
mnoho návštěvníků a doufám, 
že se všem akce líbila. 

Markéta Buráňová

Stavění máje 
a Pálení čarodějnic
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Slavnostním nástupem jedno-
tek Junáka a Sboru dobrovolných 
hasičů Chropyně započal na za-
plněném náměstí Svobody pietní 
akt při příležitosti výročí osvobo-
zení Československa. Památku 
obětí padlých během 2. světové 
války na něm v předvečer Dne 
vítězství společně uctili čelní 
představitelé města, zastupitelé 
i občané. Nejničivější válečný 
konflikt v dějinách, který přinesl 
zkázu a utrpení také do našeho 
města, skončil bezpodmínečnou 
kapitulací Německa přesně před 
jedenasedmdesáti lety.

Po položení smutečního věnce 
k válečnému pomníku zazněla 
náměstím státní hymna České re-
publiky; poctu padlým pak hosté 
pietního aktu projevili minutou 
ticha, během níž byl zatrouben 
signál Večerky. Pietní akt potom 
pokračoval ceremoniálem, bě-
hem nějž byla předána vysoká 

spolková vyznamenání, která pře-
dali členové Okresní rady Junáka 
v Kroměříži. Přehled oceněných 
osobností a medailí, které jim 
byly uděleny, je uveden na jiném 
místě v tomto vydání Zpravo-
daje. Oslavy osvobození pak 
uzavřela paní starostka, která 
v projevu k občanům připomně-
la, že svoboda není automatická 
a že na události 2. světové války 
nesmí být nikdy zapomenuto.

V souvislosti s pietním aktem 
bych rád poděkoval starostce města 
Věře Sigmundové a místostarostovi 
Jiřímu Roseckému za dlouhodobý 
vstřícný přístup k pořádání oslav 
osvobození a za důvěru, kterou 
do skautského střediska při jejich 
organizaci vkládají. Děkuji také 
těm zastupitelům města Chropyně, 
kteří se pietního aktu zúčastnili, 
a dali tak najevo, že Den vítězství 
pro ně není obyčejným dnem vol-
na. Těší mě rovněž zájem občanů, 

Pieta, věnce i medaile. 
Chropyně si připomněla 71. výročí osvobození

s nímž se oslavy osvobození v našem 
městě setkávají.

Závěrem bych rád poděkoval 
Ivu Novotnému, Květě Dvo-
řákové, Veronice Častulíkové, 
zaměstnancům Správy majetku 
města Chropyně, dobrovolným 
hasičům a zástupcům skautských 
oddílů střediska Krále Ječmínka, 

kteří společně přispěli k zabezpe-
čení hladkého průběhu tohoto 
slavnostního dne. Věřím, že se při 
oslavách osvobození budeme spo-
lečně setkávat i do budoucna. Po-
drobnou fotoreportáž z pietního 
aktu najdete na www.facebook.
com/skautichropyne.

Jakub Kalinec
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Medaile díků
Václav Šebestík
za mimořádnou službu skautskému hnutí 
a za rozvoj skautingu ve městě Chropyně

Emeritní vedoucí chropyňského skautského 
střediska a člen elitního Svojsíkova oddílu 
Junáka je skautem od roku 1946. I přes 
nepříznivé události 20. století zůstal věrný 
skautským ideálům, v letech 1968 a 1989 
se významně zasadil o obnovení skautingu 
ve městě a o vybudování zázemí pro činnost 
skautských oddílů. 

Čtyřicet let pořádal stanové tábory, kterých 
se zúčastnily stovky dětí z Chropyně i okolí, 
působil také ve veřejných funkcích ve městě. 
Je čestným členem střediska Krále Ječmínka 
a nositelem řady vysokých vyznamenání.

Pří příležitosti 71. výročí osvobození Československa rozhodly ústřední orgány Junáka v Praze o udělení vysokých spolkových vyzname-
nání následujícím zasloužilým občanům města Chropyně:

Medaile Skautské vděčnosti
Ing. Věra Sigmundová
za zásluhy o rozvoj skautingu a rozvoj spoluprá-
ce veřejného a neziskového sektoru

Kladný přístup ke skautingu promítla 
starostka města Chropyně v aktivní a přímou 
podporu jeho aktivit, když byla díky ní mezi 
městem a střediskem Krále Ječmínka navázána 
fungující spolupráce, která se promítá v řadě 
úspěšných realizovaných projektů. V roce 2014 
se významně zasadila o rychlé nalezení prostor 
pro skautskou výchovnou činnost, když středis-
ko bylo nuceno opustit své tehdejší sídlo. Pra-
videlně přebírá záštitu nad velkými skautskými 
akcemi, jako jsou šifrovací závod Temnotou, 
Betlémské světlo nebo Lampionový průvod, 
čímž výrazně přispívá ke kladnému vnímání 
skautingu v očích veřejnosti.

Medaile Sv. Jiří II. stupně
Mgr. Iva Dolníčková
za vynikající práci při výchově dětí 
a mládeže

Současná vedoucí skautského oddílu sdru-
žujícího děti ve věku 6 – 11 let ve výchovných 
funkcích spolku působí od roku 2004. Vedle 
přípravy a vedení volnočasových aktivit pro 
děti pravidelně realizuje rozšiřující vzdělávací 
projekty zaměřené na ochranu životního 
prostředí, jako programová vedoucí se účastní 
letních táborů a zážitkových kurzů. 

V letech 2010 – 2014 byla koordinátorkou 
celostátních dobročinných projektů Pomozte 
dětem a Společně proti leukémii, realizovaných 
ve městě Chropyně.

Jakub Kalinec

Kdo dostal vyznamenání

reklama
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„Chropyně je pohodovým maloměs-
tem. Je místem ke spokojenému životu 
pro všechny věkové kategorie obyvatel. 
Je udržovaným městem s pěkným pro-
středím, kde se cítíme dobře a v bezpečí. 
Je atraktivní pro návštěvníky a turisty.“ 
Tak zní hlavní vize Programu rozvoje města 
Chropyně a je obrazem toho, jak chceme, 
aby bylo město Chropyně charakterizováno 
na konci řešeného období, tj. v roce 2023. 
Vize je definována na základě výsledků a zá-
věrů analytické části, zejména provedeného 
dotazníkového šetření a SWOT analýzy. 

Naplnění vize bude dosaženo prostřednictvím 
tří dlouhodobých strategických cílů. Těmi jsou: 
• Pohodové maloměsto
• Město pro všechny
• Turisté vítáni

Strategický cíl „Pohodové maloměsto“ 
v sobě zahrnuje zejména udržitelnost a roz-
voj občanské vybavenosti (doplňování a ob-
nova městského mobiliáře, zlepšení stavu 
autobusových zastávek aj.), zachování nízké 
kriminality a zvyšování bezpečnosti občanů 
(zřízení kamerového systému, rekonstrukce 
veřejného osvětlení, spolupráce s policií, zpo-
malení dopravy, obnova hasičského vybavení, 
řešení parkovacích ploch), udržení i vylepšení 
technické infrastruktury (rekonstrukce a opravy 
místních komunikací, rekonstrukce cesty kolem 
zámeckého rybníka, vybudování odpočin-
kového parku u hřbitova, rekonstrukce staré 
Chropyně vč. náměstí, péče o zeleň, regene-
race sídliště a parku v ulici Masarykova aj.), 

ochranu životního prostředí (protipovodňová 
opatření, nakládání s odpady, zamezení těžbě 
štěrkopísku), rozvoj školství (rekonstrukce škol-
ních dvorů a budov, modernizace odborných 
učeben, zřízení logopedické třídy v mateřské 
škole, rehabilitační zařízení pro děti, moderni-
zace vybavení školní kuchyně) a další. 

Strategický cíl „Město pro všechny“ zahrnuje 
zejména podporu dostatečných volnočasových 
aktivit, a to jak organizovaných (podpora zá-
jmových a sportovních organizací, rekonstrukce 
střediska volnočasových aktivit, rekonstrukce 
sokolovny aj.), tak neorganizovaných (obnova 
a budování dětských hřišť a seniorparků, za-
chování výborné úrovně koupaliště, podpora 
nových sportovních aktivit aj.), ale také kul-
turních (např. pořádání tradičních kulturních 
akcí a jejich jednotná příprava). Dále sem patří 
rozvoj sítě služeb (vytvoření zón pro výstavbu 
individuálního bydlení, rozšíření sociálního 
bydlení, rozšíření rozsahu pečovatelské služby, 
obnova dvora DPS, podpora dobrovolnické 
činnosti pro seniory, vzdělávání pro všechny, 
zastavování všech autobusů na zastávkách 
Na Kovárně a v ulici J. Fučíka), podpora 
podnikání spoluprací s firmami ve výrobním 
areálu i místními podnikateli, zajištění efek-
tivního chodu města (vytváření strategických 
dokumentů často potřebných při čerpání do-
tací, efektivní čerpání dotací, péče o budovy 
v majetku města, spolupráce s jinými městy 
a obcemi, zlepšování komunikace s občany, 
zajištění kvalifikovaných úředníků atd.).

Poslední strategický cíl „Turisté vítáni“ pak 
obsahuje zejména návrhy na rozvoj cestov-
ního ruchu (hlavně budování cyklostezek, 

ať už do okolních měst a obcí nebo uvnitř 
města), vytvoření zázemí pro turisty (cyklo-
kemp, úschovna a půjčovna kol, veřejné WC, 
infocentrum, turistická mapa, odpočivadla, pik-
nikoviště), ale také budování a udržování tradic 
(propagace krále Ječmínka) či hledání nových 
možností turistického ruchu (lokální prohlíd-
kové okruhy, zatraktivnění nabídky zámku aj.).

Každé dílčí aktivitě, která má vést k naplnění 
cílů, byla stanovena priorita, garant, termín 
realizace, indikátor plnění, zdroj financování 
a hlavně předpokládané náklady realizace. 
Po sečtení veškerých předpokládaných nákla-
dů, a znovu si dovolím zdůraznit, že se jedná 
o odhad, dosáhli jsme částky 464,64 mil. Kč, 
přičemž dosažení strategického cíle č. 1 je od-
hadnuto na 195 mil. Kč, strategického cíle č. 2 
na 188,3 mil. Kč a cíle č. 3 na 81 mil. Kč. Všech-
ny aktivity, které mají prioritu „vysoká“, mají 
odhad nákladů ve výši 355 mil. Kč. Realizace 
některých aktivit je však plánována v tzv. spo-
lufinancování, tedy měly by se na nich podílet 
např. rozpočet města, rozpočty příspěvkových 
organizací, dotace nebo jiné cizí zdroje. 

Pokud sečteme náklady u aktivit, které 
mají vysokou prioritu a jako zdroj financování 
jen vlastní zdroje (tedy rozpočet), a přidáme 
k této částce potřebný podíl na dotacích 
nebo spolufinancování (u dotací počítáme 
s průměrným spolufinancováním ve výši 30 %), 
zjistíme, že na období 2016–2023 potřebujeme 
cca 227 mil. Kč. Takové zdroje samozřejmě 
město nemá a my nemáme snahu město do bu-
doucna extrémně zadlužovat.

Je zřejmé, že všechny aktivity nebudeme 
moci realizovat, nicméně problémy a potřeby 
jsou podchyceny a budeme s nimi v budoucnu 
pracovat. Program rozvoje města je živý doku-
ment, který budeme aktualizovat a rozdělovat 
do akčních dvouletých plánů podle aktuálních 
potřeb a možností financování. 

Celý strategický plán, vč. rozboru financo-
vání, naleznete na webových stránkách města 
v sekci Důležité dokumenty.

Jiří Rosecký

Chropyně – naše klidné město k životu

reklama

V KOSTELE SV. JILJÍ V CHROPYNI 18:00 – 21:00
PODROBNÝ PROGRAM BUDE VČAS ZVEŘEJNĚN
POŘÁDÁ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CHROPYNĚ
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Město Chropyně děkuje Zlín-
skému kraji za poskytnutí finanč-
ní podpory pro Pečovatelskou 
službu města Chropyně ve výši 
650.000 Kč z programu Zajištění 
dostupnosti sociálních služeb 

na území Zlínského kraje pro rok 
2016 určené na úhradu nákladů 
spojených se základními činnostmi 
této jmenované terénní sociální 
služby. 

Ing. Věra Sigmundová  

Pečovatelská služba města 
Chropyně již od roku 2005 zajišťu-
je poskytování pečovatelské služby 
na území města Chropyně, místní 
části Plešovec a dále v obcích Ky-
selovice, Záříčí a Žalkovice. Jedná 
se o terénní sociální službu, která 
je poskytována v domácnostech 
seniorů, osob s tělesným a zdra-
votním postižením, kteří vzhledem 
ke svému zdravotnímu stavu po-
třebují pomoc jinou osobou. 

Osobám se sníženou sobě-
stačností poskytuje pečovatelské 
úkony, jako je pomoc s hygie-
nou, koupáním v koupelně nebo 
na lůžku, oblékáním, praním 
prádla, s úklidem domácnosti. 
Dále zabezpečuje dovážku ná-
kupů, obědů, léků, dovoz k lé-
kaři s doprovodem. Jedná se o pla-
cenou sociální službu, péče je po-
skytována na základě uzavřené 
písemné smlouvy, převážná vět-
šina úkonů je v hodinové sazbě 
90 Kč/hod. Účtována je podle 
skutečně stráveného času u klienta 
při poskytování péče, v současné 
době je dostupná v pracovní dny 
od 7:00 do 19:30.

Pečovatelky poskytují péči 
nejen osaměle žijícím osobám, ale 
také pomáhají pečujícím rodinám 
v náročné péči o jejich člena 
rodiny. Zvyšuje se počet osob, 
které se po dlouhodobé hospita-
lizaci vracejí do své domácnosti, 
a jejich zdravotní stav vyžaduje 
náročnou pravidelnou péči. Tuto 
potřebnou péči jim v mnoha 
případech zajišťuje pouze některý 
člen rodiny, avšak nejdůležitější 
by pro něj mělo být v prvé řadě 
tuto péči zajistit a ne vždy posky-
tovat pouze osobně. Není také 
správné, pokud někdo pečuje 
z donucení, pod tlakem ne-
mocného nebo rodiny. Situace 
v rodinách pak bývá mnohdy 
napjatá a není snadné najít nějaký 
kompromis. Společná péče rodiny 
a terénní sociální služby se vzhle-
dem ke kapacitám pobytových 
zařízení dostává stále více do po-
předí. Hlavním předpokladem pro 
poskytování péče v domácnosti 
za pomoci pečovatelské služby 
je spolupráce rodiny a zabezpečení 
podmínek péče, jako je např. 
vhodná polohovatelná postel, 
přístupná ze tří stran, vhodné 
podmínky pro koupání, tak aby 
nebyla ohrožena bezpečnost 
pečovatelky ani klienta, přístup 
do bytu klienta. Pokud rodinný 

V poslední době se nám opět 
v našem městě množí stížnosti 
na bezohledné pejskaře a také 
množství pejskařů, kteří nedokáží 
zabezpečit své miláčky proti je-
jich úniku. Připomínky na setkání 
občanů dne 26. dubna jsou toho 
důkazem.

Proto všem, kteří se rozhodli 
„vlastnit“ čtyřnohého chlupatého 
kamaráda připomínám jejich 
povinnosti.

Předpisem, který je šitý na mí-
ru našeho města včetně místní 
části Plešovec, je Obecně zá-
vazná vyhláška města Chropyně 
č. 2/2012, o stanovení pravidel 
pro pohyb psů na veřejném 
prostranství ve městě Chropyni. 

Tato vyhláška ukládá osobě do-
provázející psa při pohybu na ve-
řejném prostranství povinnost, 
aby byl pes starší 3 měsíců vi-
ditelně označen známkou, vždy 
na vodítku (s výjimkou prostor 
stanovených vyhláškou), a pokud 
si to vyžádá situace, byl opatřen 
náhubkem (u malých plemen 
ve vhodné tašce nebo koši) tak, 
aby pes neobtěžoval jiné osoby 
a zvířata, neohrožoval jejich zdra-
ví, životy nebo majetek. Ukládá 
taktéž neprodlené odstranění 
nečistot (výkalů apod.) způso-
bených psem.

Dále tato vyhláška zakazuje 
volné pobíhání psů s výjimkou 
prostor stanovených v článku 
4 vyhlášky, zakazuje vodit psy 
nebo je přenášet na dětská hřiště, 
pískoviště, koupaliště, sportovní 
hřiště a všechna místa opatřená 

upozorněním na zákaz vodění 
psů a také provádět na veřejném 
prostranství výcvik psů. 

Místy pro volný pohyb psů 
jsou např. prostory u rybníka 
Hetman a luk pod Oujezdy, cesta 
podél zahrádek u zámeckého 
rybníku (nikoli u zámku!!!), polní 
pěšina směrem od fotbalového 
hřiště k nádraží. Ale i v těchto 
místech je možné volné pobí-
hání psů pouze pod neustálým 
dohledem a přímým vlivem osoby 
doprovázející psa.

A jak se zachovat, jste-li 
svědkem počínání, které není 
v souladu s výše uvedenou vy-
hláškou? Jsou dvě možnosti. 
První možností je zavolat státní 
policii. Druhou možností je vše 
zdokumentovat, třeba na mobil, 
a se svou stížností zaslat nebo 
přinést na podatelnu Městského 
úřadu v Chropyni. Toto podání 
je možno provést i elektronicky. 
Pokud není situace zdokumen-
tována obrazem, je možno podat 
i jen písemnou stížnost s tím, 
že je nutno být svolný k osobní-
mu svědectví – stížnost by neměla 
být anonymní. Ve stížnosti by mě-
lo být uvedeno datum a čas, kdy 
k přestupku došlo.   

Přestupky za porušení této 
vyhlášky jsou projednávány na zá-
kladě stížností v přestupkové 
komisi.

Celé znění vyhlášky je možno 
si přečíst na stránkách města 
Chropyně www.muchropyne.cz.

VaŽP

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 6. červen 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.

Poděkování Zlínskému kraji

Pohyb psů ve městě Chropyni

Péče o seniory, osoby 
s postižením

pečovatel nemá žádné zkušenosti 
s podmínkami pro zabezpečení 
péče, jsou pracovníci schopni 
poradit, jak upravit podmínky 
pro danou péči, jaké si zabez-
pečit pomůcky, vyřídit sociální 
dávky, ale také jakým způsobem 
vykonávat některý z náročných 
pečovatelských úkonů. Větši-
nou každý člověk, pokud může, 
chce žít doma, ve svém známém 
prostředí. Město Chropyně chce 
kvalitní odbornou sociální péčí 
umožnit svým spoluobčanům, 
aby co nejdéle mohli setrvat 
v domácím prostředí, a má již 
také naplánováno rozšíření časové 
dostupnosti ve městě Chropyni 
na soboty, neděle a svátky.

Dotazy, týkající se podmínek 
poskytování terénní pečovatel-
ské služby, bydlení v domech 
s pečovatelskou službou, můžete 
směřovat na pracovnice odboru 
sociálních věcí MěÚ Chropyně, 
tel. 573 500 739 a  573 500 737 
(Horáková Lenka, Zlámalová 
Ivana). Podrobné informace o Pe-
čovatelské službě města Chropyně 
můžete najít na internetových 
stránkách www.muchropyne.cz.

Osaměle žijícím seniorům 
a osobám s omezenou pohybli-
vostí jsou pracovnice připrave-
ny poskytnout pomoc formou 
bezplatného základního sociál-
ního poradenství přímo u nich 
v domácnosti, týkajícího se oblasti 
vyřizování dávek sociální péče, 
pomoc při zajištění kompenzač-
ních pomůcek, podání žádosti 
o pečovatelskou službu, do do-
mova pro seniory atd. Takový 
občan si může předem telefo-
nicky toto terénní poradenství 
dohodnout na výše uvedených 
telefonních číslech.

Lenka Horáková

reklama
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 Jednou ze zásadních jarních činností SMM je příprava koupaliště 
na letní sezónu. Jako každý rok vše směřujeme k tomu, aby, dá-li počasí, 
bylo možné zahájit koupací sezónu se začátkem června. 

Letošní rok čeká naše návštěvníky významná změna v podobě zcela 
nového brouzdaliště pro naše nejmenší návštěvníky. To původní, vybu-
dované v 70. letech minulého století, bylo jak technicky, tak i morálně 
zastaralé, navíc právě brouzdaliště bylo jednou z mála příčin dlouho-
dobých výtek k našemu modernímu areálu ze strany návštěvníků, kteří 
se tak letos mohou těšit na zcela nový bazén se dvěma úrovněmi hladiny 
vody a novými vodními atrakcemi, jakož i samostatným systémem úpravy 
vody, splňujícím současné hygienické předpisy. Dodavatelem stavby 
je společnost GHC Invest, s. r. o., která byla vybrána na základě vý-
běrového řízení, jehož podmínkou nebyla jen nejnižší cena, ale také 
zkušenosti s výstavbou podobných zařízení, doložené referencemi.

Pro novou sezónu chystáme také další zlepšení uživatelského kom-
fortu v podobě modernizovaných sociálních zařízení, úpravy vstupní 
části do areálu za účelem zlepšení průchodu maminek s kočárky, zvýšení 
počtu uzamykatelných skříněk na cennosti či doplnění písku do hřiště 
na plážový volejbal.

Přes významné investice do městského koupaliště, které se pohybují 
v úrovni vysoko přes tři miliony korun, jsme se rozhodli zachovat výši 
vstupného, což by, spolu s připravovanými novinkami, mělo přilákat ještě 
více návštěvníků než v loňském roce, který byl v tomto ohledu historicky 
nejúspěšnější. Platný ceník najdete na stránkách SMM Chropyně.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Stanislav Kalinec

Rada města Chropyně schvá-
lila opatření ke stravování dětí 
v Mateřské škole Chropyně, okres 
Kroměříž, p. o., v době letních 
prázdnin. Toto opatření vyplývá 
z každoročně se opakujícího 
stavu, který nastává v průběhu 
prázdnin. Pravidla pro rok 2016 
jsou následující:
1. Rodiče nahlásí docházku dítěte 

po dobu prázdnin nejpozději 
do 16. června 2016 učitelkám 
v jednotlivých třídách mateř-
ské školy. Tato přihláška bude 
pro rodiče závazná a stvrdí 
ji svým podpisem. Rodiče uhra-
dí zálohově cenu stravného 
za měsíc červenec a srpen 2016 
do 30. června 2016. 

2. V případě, že dítě onemocní, 
či se z jiných důvodů do ma-
teřské školy nedostaví, nahlásí 

rodiče tuto odhlášku učitelkám 
ve třídě a vyzvednou si v ten 
den oběd dle provozního řádu 
od 12:00 do 12:30 v jídelně 
mateřské školy. Cena stravného 
za první den činí u dětí ve věku 
do 6 let 31 Kč a do 7 let 33 Kč. 

3. Následné dny nelze stravu 
odhlásit, ale je možné si ji vy-
zvednout v plné hodnotě 
55 Kč. Rozdíl v ceně stravy 
bude doúčtován v měsíci září.

 4. V průběhu hlavních prázdnin 
je však možné dítě do mateřské 
školy přihlásit. 
Zařízení školního stravování 

oznamuje cizím strávníkům provoz 
v době letních prázdnin. Vaříme 
celé letní prázdniny, výdejní 
doba bude omezena od 11:00 
do 12:00.

Marcela Vinklárková

Blíží se nová koupací sezóna

Stravování dětí v mateřské 
škole v době letních prázdnin

Zápis žáků do školní družiny
Ředitel ZŠ Chropyně informuje zákonné zástupce žáků budou-

cích prvních tříd o konání zápisu do Školní družiny na školní rok 
2016/2017.

Zápis proběhne 7. června 2016 v době od 14:30 do 16:00 
v 1. oddělení ŠD v budově J. Fučíka 675. Zákonní zástupci potřebují 
s sebou - rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání, rodné 
číslo dítěte a psací potřeby. 

Mgr. Milan Bajgar

reklama

Na základě žádosti občanů bude i v letošním roce 
na městském koupališti vyhrazený prostor pro

 

K O N D I Č N Í   
P L A V Á N Í,

v případě příznivého počasí denně od 19:30 do 20:30. 
Jednotná cena celosezónní permanentky pro kondiční plavání 
je 500 Kč, přičemž permanentka opravňuje držitele ke vstupu 

i v případě, kdy je o víkendu v provozu večerní koupání.

SMM Chropyně
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Poslední dobou se ve všech 
sdělovacích prostředcích omílá 
slovo inkluze, popřípadě inkluzivní 
vzdělávání. K této problematice 
se vyjadřují učitelé, psychologové, 
politici, zákonní zástupci žáků, 
zkrátka všichni. Od 1. září 2016 
vejde v účinnost novela školského 
zákona týkající se inkluzivního 
vzdělání, takže frekvence debat 
se pravděpodobně ještě zvýší.

Myslím si, že obavy z tohoto 
„nového způsobu vzdělávání“ 
nejsou zcela na místě. Principy 
společného vzdělávání jsou v zá-
sadě ukotveny ve školském zákoně 
již od roku 2004! Inkluze tedy 
není žádným neuváženým krokem 
nebo snad rozmarem úředníků 
MŠMT, ale jedná se o procesní 
změnu, kterou již praktikuje celá 
řada škol, bohužel v tichosti a bez 
mediální masáže. 

Na valné hromadě Asociace 
ředitelů základních škol se diskuze 
s ministryní školství točila převážně 
ohledně financování začleňování 
těchto žáků. Podstatné je to, 
že od 1. září 2016 bude podpora 
žákům s postižením poskytována 
nárokově. Ředitelé již nebudou 
muset složitě obhajovat své poža-
davky na získání finanční podpory 
pro konkrétní žáky, asistenta pe-
dagoga a podobně.

Pro naši školu se toho od září 
moc nezmění. Jen pro informaci, 
ve školním roce 2015/2016 po-
skytujeme individuální podporu 
19 žákům z celkového počtu 389. 
Na škole působí 3 asistenti peda-
goga (v loňském roce jich bylo 5!). 
Každému žákovi je vypracován 
Individuální vzdělávací plán, po-
dle kterého se vzdělává, probíhají 
pravidelné návštěvy Pedagogicko-
-psychologické poradny Kroměříž, 
Speciálního pedagogického cen-
tra Kroměříž. Těmto žákům jsou 
poskytovány učební pomůcky dle 
jejich individuálních potřeb. Po-
dle posledních informací zůstane 
počet těchto žáků na naší škole 
stejný i v příštím školním roce. 
V minulosti byli žáky naší školy 
i žáci handicapovaní. V budovách 
školy byl vybudován bezbariérový 
přístup a výtahy. Myslím si, že vět-
šina obav rodičů „zdravých“ dětí 
tedy pramení spíše z nedostatku 
informací. 

Naší snahou je, aby byla naše 
škola školou otevřenou. To zna-
mená, že každý zákonný zástupce 
má možnost přijít se na cokoliv, 
co se týká vzdělávání, chodu školy 
a podobně, zeptat, popřípadě 
si domluvit schůzku s vedením 
školy, kde mu bude dotaz zod-
povězen.     Mgr. Milan Bajgar

V průběhu roku 2016 budou probíhat v prostoru bývalých lázní 
viditelné změny. Pozemky odkoupila od pražské společnosti Clima.cz, 
spol. s r. o., firma Senior centrum Ječmínek, s. r. o., která zde plánuje 
vybudovat domov pro seniory. Tato služba v našem městě chybí. Zvláště 
pak nabídka péče o seniory se zdravotním omezením. Právě tuto službu 
chce společnost Senior centrum Ječmínek poskytovat.

Zřízení Senior centra bude pro obyvatele našeho města a okolí 
znamenat, že nebudou nuceni stěhovat se do vzdálenějších domovů 
pro seniory. Ve stáří budou mít možnost klidného pobytu v místě, 
na které jsou zvyklí a kde mají své rodiny a zázemí. Předpokládaný počet 
nabízených míst v Senior centru bude 100 až 150. Přesný počet bude 
upřesněn po dokončení studie. Nezanedbatelným přínosem projektu 
by mělo být vytvoření cca 50 až 70 pracovních míst pro obyvatele regionu.

Lázeňský pramen, který se na pozemku nachází, plánuje společnost 
také využít. Společně se Senior centrem bude vybudováno také wellness 
centrum, které bude poskytovat služby široké veřejnosti. Pramen, jak 
jej známe dnes, bude volně dostupný v parku, který bude zřízen jako 
součást areálu.

Dalším cílem společnosti je pomocí vlastních zdrojů zatraktivnit 
a nabídnout nové využití známé lokality a to jak pro obyvatele našeho 
města, tak pro návštěvníky ze vzdálenějších regionů. 

Abychom předešli vzniku nesprávných dohadů či nepravd, pokládáme 
za důležité zdůraznit následující informace:

Znamená cedule „soukromý pozemek“ zákaz vstupu 
na pozemek?

Neznamená. Jedná se o informační ceduli, která má za úkol sdělit 
občanům, že se nejedná o pozemek města, ale o pozemek v soukro-
mém vlastnictví.

Jaká bude přístupnost pramene v budoucnu?
Pramen zůstane přístupný po celou dobu stavby. V rámci projektu 

bude zbudován altán, který bude volně dostupný veřejnosti. Dále bu-
deme usilovat o zprovoznění druhého pramene – pramene Procházka.

Vzniká nelegální černá skládka na pozemcích u cesty?
Ne, na pozemcích nevzniká žádná nelegální černá skládka. Jedná 

se o návoz materiálu, který bude využit pro realizaci stavby. Jedná 
se zejména o zeminu, betony a kameny.

V poslední řadě bychom chtěli upozornit majitele psů, kteří sem 
chodí venčit své mazlíčky, aby po nich uklízeli.

Bc. Lukáš Vrána

Soukromá inzerce
Koupím
 byt v Chropyni 3+1, event. 3+kk, 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

Inkluzivní vzdělávání 
v ZŠ Chropyně

Lokalita bývalých lázní 
pomalu ožívá
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Marie Doležalová: Kafe @ cigárko
Jak v době blogové vytvořit ze svého blogu fe-

nomén, který se pro zástupy čtenářů stane čtvrteční 
drogou? Jak přetavit spontánní (rozuměj úplnou 
náhodou vzniklý) nápad v prestižní Magnesii Literu? 
A jak dosáhnout toho, že vám lidi za celý rok nena-
píšou jediný negativní ohlas? Jednoduše: především 
nesmíte mít nic z toho v úmyslu. Právě naopak! 
Vy musíte jen tak mimochodem uskutečňovat sen 
o vlastním blogu, aniž byste si stavěli jakékoli vyšší 
cíle. Pak už zbývá jen pár dalších předpokladů: dů-
věrně znát svět, o kterém píšete. Psát tak, aby se všichni aktéři popisovaných 
příhod poznali a cítili se polichoceni či pobaveni, nikoli dotčeni. Musíte 
být vtipná a inteligentní a psát tak dobře, že vaše články vyhledávají i lidé, 
kteří by za jiných okolností žádný blog ani historky z hereckého zákulisí 
nikdy nečetli (ze zásady). A hlavně – musíte umět shodit sama sebe a dělat 
to s takovým šarmem a grácií, že všechny vaše chyby a trapasy budou čte-
náři milovat. Zkrátka a dobře: musíte psát jako Marie Doležalová. A když 
se k tomu přidají geniální ilustrace Jana Hofmana, vznikne kniha, kterou 
prostě chcete mít. Kterou chcete dát jako dárek. Protože tahle kniha vám 
zvedne náladu tak jako žádná jiná!

Anthony Doerr: Jsou světla, která nevidíme
Marie-Laure žije se svým otcem v Paříži neda-

leko Muzea přírodní historie. Její otec má na sta-
rosti tisíce zámků v budově muzea. V šesti letech 
Marie-Laure oslepne a otec jí postaví dokonalý 
model jejich čtvrti, aby si mohla ulice vštípit 
do paměti a byla schopná najít cestu domů. 
O šest let později Paříž obsadí nacisté a otec 
s dcerou prchají do opevněného městečka Saint-
-Malo, kde žije ve vysokém domě u moře Mariin 
samotářský prastrýc. Odvážejí s sebou nejspíš 
nejcennější a současně nejnebezpečnější klenot z muzejní sbírky.

Andy Weir: Marťan
Před šesti dny se Mark Watney jako jeden 

z prvních lidí prošel po Marsu. Teď bude ale 
nejspíš taky prvním člověkem, který tam zemře... 
Sám a bez spojení se Zemí. Mark se však nevzdává. 
Vyzbrojen pouze svým důvtipem, technickými 
dovednostmi a nevyčerpatelným smyslem pro 
humor, který se pro něj stane nejcennějším zdro-
jem síly, se pouští do tvrdošíjného boje o přežití. 
Jak zdolává jednu zdánlivě nepřekonatelnou 
překážku za druhou, začíná věřit, že by na cizí 
planetě přece jen mohl obstát. Jenže Mars mu ještě přichystá nejedno 
překvapení... Strhující, podmanivý a přesvědčivý příběh o lidské nezdol-
nosti a vynalézavosti tváří v tvář beznadějné situaci obletěl celý čtenářský 
svět a ve všech více než třiceti zemích, kde vychází, sklízí nadšený ohlas.

Rowling J. R.: Harry Potter a Kámen 
mudrců

Nové, bohatě ilustrované vydání příběhů 
čarodějnického učně Harryho vás očaruje. 
Do svých jedenácti let žije Harry v rodině ne-
vlídných, kouzlům zcela vzdálených příbuzných. 
Netuší, jak se k nim dostal a kdo byli jeho ro-
diče. Ale pak se začnou objevovat podivní lidé, 
tajemné dopisy... Harry je nečekaně pozván 
do úplně jiného světa, do školy, kterou mu 
bude mnohý čtenář závidět - i když se v ní hemží 
duchové, obrazy vystupují ze svých rámů, občas 
se objeví nějaký ten troll nebo tříhlavý Chloupek 
a oblíbený famfrpál taky není zrovna bezpečná hra. Navíc je třeba zachránit 
nejen záhadný balíček, ale i čest a slávu Nebelvíru - a to už za trochu toho 
strachu a rizika určitě stojí. První díl fantasy série s ilustracemi Jima Kaye.

Knihovna doporučuje 
nabízí v tomto období vycházky a výlety:

28. 5.  Putování za loštickým tvarůžkem 
 Autobusový zájezd
 Odjezd: z Chropyně v 7:00 z náměstí Svobody
 Přihlášky: Svatava Horáková, tel.: 724 934 402

28. 5.  Makyta – Francova Lhota
 Pěší: 20 km
 Start: Francova Lhota, ranč U Zvonu, 7:30 – 8:00
 Cíl: tamtéž do 16:00
 Informace: Karel Sucháček, tel.: 737 447 588

28. 5.  Vodní nádrže Zlínského kraje – Bystřička
 Kontrola: Bystřička – u hráze, restaurace U Mokrošů, 

10:00 – 15:00
 Informace: Pavel Ejem, tel.: 608 766 889

29. 5.  Vodní nádrže Zlínského kraje – Bojkovice
 Kontrola: u budovy hrázného, 10:00 – 15:00
 Informace: Mgr. Markéta Klimentová, tel.: 739 600 164

11. 6.  Hradišťskými chodníky – Uherské Hradiště
 Pěší: 7 km
 Start: nákupní středisko Dukla, 8:30 – 10:00
 Cíl: tamtéž 12:00 – 13:00
 Informace: Helena Dudešková, dudeskova.h@seznam.cz

18. 6.  Orizaro pohádkovým lesem – Přerov
 Start: Laguna, restaurace Bašta u Dokládalů, 14:00
 Cíl: tamtéž do 17:00
 Informace: Ladislav Župka, tel.: 721 034 995

25. 6.  Vodní nádrže Zlínského kraje – Buchlovice – Smra-
ďavka

 Kontrola: u hráze, 10:00 – 15:00
 Informace: Miroslav Hejda, tel.: 777 096 875

25. 6.  Vodní nádrže Zlínského kraje – Koryčany
 Kontrola: u hráze, 10:00 – 15:00
 Informace: Helena Doubravová, tel.: 732 378 256

25. 6.  Konické štrapáce – Konice
 Pěší: 6, 10, 20, 35, 50 km
 Start: Konice, restaurace Na Bytovkách, 6:30 – 9:30
 Cíl: tamtéž, 10:00 – 19:00
 Informace: Stanislav Dostál, tel.: 720 675 313

Podrobnější informace a další turistické akce hledejte ve vývěsních 
skříňkách u prodejny Albert a COOP.

Příjemné putování jarní přírodou přeje
Jaroslava Pospíšilová

Klub českých turistů
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V podvečer 1. dubna se v chro-
pyňské knihovně na naší již třetí 
Noci s Andersenem sešlo 30 ne-
bojácných děvčat a chlapců. Sotva 
se děti usadily, objevil se mezi nimi 
zarmoucený Cipísek a smutným 
hlasem vyprávěl, že ztratil draho-
cenný poklad. Všechny děti bez 
váhání slíbily, že mu s hledáním po-
mohou. Na pomoc přišla i Manka 
s Rumcajsem, vlkomyš a další hodní 
tvorové. Ztracený poklad jsme 
hledali v zámku, v okolí rybníka 
i v přilehlých uličkách Chropyně. 
Po cestě děti potkávaly další pohád-
kové postavy – lesní vílu, hravé med-
vídě, vodníka, hodného loupežníka 
i skřítka a pod jejich dozorem plnily 
různé úkoly. Zpívaly písničky o lese, 
házely šiškami na cíl, lovily rybky 
z lesního rybníčka, podle indicií 
vypátraly Mančiny korále, vyhýbaly 
se bludným kořenům… 

Za pomoci kastelánky paní Ví-
chové prošly s očima na stopkách 
zámek, ale ani tam poklad nebyl. 

Stopy vedly dál k pozorovatelně 
ptactva, tam už na ně čekal vod-
ník Volšoveček se svými dvěma 
pomocníky. Za rychle rostoucí tmy 
a bohužel i chladu, při svitu baterek, 
hledaly děti v okolí pozorovatelny 
dobře ukryté karty s obrázky kot-
vice plovoucí, racka chechtavého 
a skokana zeleného. Všech 24 kar-
tiček se kupodivu podařilo sesbírat. 
Na jejich zadních stranách se děti 
dočetly mnoho zajímavého o kaž-
dém z obrázků. Poklad se nakonec 
našel docela blízko knihovny. Hlí-
dala ho čiperná veverka. 

A to už se rychle pospíchalo 
do vyhřáté knihovny, kde byl po-
klad spravedlivě rozdělen. Po krát-
kém odpočinku a doplnění ener-
gie došlo na literární kvízy, velký 
úspěch slavily pohádkové šarády 
i nejrůznější společenské hry. Sa-
mozřejmě se i četlo, vymalovávalo 
a povídalo. Usínalo se až po půl-
noci při poslechu podmanivého 
hlasu Karla Högera, který z kazety 

Noc s Andersenem se vydařila

reklama

četl příhody loupežníka Rumcajse 
a jeho rodiny. Pro největší nespavce 
zaznělo ještě několik ukolébavek 
na dobrou noc. Ráno se kupodivu 
zčerstva vstávalo, a než se nachys-
tala snídaně – oblíbená vánočka 
s nutellou a kakao nebo čaj -, 
stihly si děti zahrát ještě několik 
her. Domů se jim - jako vždy - 
moc nechtělo a mnozí se hned 
hlásili, že za rok přijdou určitě zas. 
A to je ta nejlepší odměna pro 
všechny organizátory. 

Naše poděkování patří městu 
Chropyně za finanční příspěvek 
na tuto akci, kastelánce paní 
Víchové za nevšední ochotu, 
paní Šmídové za kopu výborných 
perníčků, chropyňskému Kamínku 
za zapůjčení kostýmů a dalších re-
kvizit a v neposlední řadě členům 
literárního kroužku za význam-
nou pomoc se vším, co s Nocí 
s Andersenem souviselo. Bez nich 
by to zkrátka nešlo.

Helena Maťhová

Zde mohla 
být vaše 
inzerce. 

Cena od 310 Kč.

Pro více informací 
volejte redakci, 
nebo navštivte 

www.muchropyne.cz
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Správa CHKO Litovelské Pomoraví vybudo-
vala v loňském roce pozorovatelnu pro ornito-
logy i turisty na břehu Chropyňského rybníka. 
Pozorovatelnu si v těchto dnech vyzkoušeli 
i členové Moravského ornitologického spol-
ku z Přerova a byli velmi spokojeni.

Chropyňský rybník je významnou ornitolo-
gickou lokalitou, na které je možno pozorovat 
až 135 druhů ptáků. Z chráněných druhů zde 
hnízdí například potápka černokrká, která 
byla v loňském roce vyhlášena ptákem roku. 
Chropyňský rybník je jednou z mála lokalit 
v ČR, kde tato potápka hnízdí každoročně. 
V rákosinách a v břehových porostech hnízdí 
i slavík obecný, rákosník velký, zrzohlávka 
rudozobá a bukáček malý - naše nejmenší 
volavka. Ojediněle zde můžete potkat i ptačí 
rarity a vzácnosti, jako je potápka žlutorohá, 
potápka rudokrká, kvakoš noční, rybák černý 
a sýkořice vousatá.

Národní přírodní památka Chropyňský 
rybník je nejstarší rezervací na Kroměřížsku, 
vznikla již v roce 1954. Hlavním důvodem 
jeho ochrany je výskyt silně ohrožené vodní 
rostliny kotvice plovoucí a hnízdní kolonie 
racka chechtavého. V posledních letech 
na rybníce hnízdí i velmi vzácný racek čer-
nohlavý a často se zde zdržuje labuť zpěvná, 
ornitology zvaná „Zpěvanka“. Jde o severskou 
labuť, která je zvláštní tím, že se na střední 
Moravě zdržuje celoročně od roku 2005. 
Poznáte ji podle žlutého zobáku a krčního 
límce s kódem 7R42.

Na pozorovatelně je obrazová informační 
tabule, která vám pomůže s určením vyskytu-
jících se druhů. Pokud si i tak nebudete vědět 
rady, tak použijte klíč k určování ptáků, nebo 
napište ornitologům na: mosprerov@seznam.
cz. Za Moravský ornitologický spolek

Jiří Šafránek

Odpadky a černé skládky, které se každo-
ročně kupí kolem Chropyně, jsou problém 
tížící jak město, tak i jeho občany. Procházky 
přírodou zpestřené zátiším odhozených pytlů 
s domovním odpadem, PET láhvemi, starými 
pneumatikami či zavánějícími organickými 
zbytky zanechají v každém vnímavém člověku 
zajisté velmi příjemný pocit.

Proto se stejně jako loni i letos pustili 
v rámci celostátní úklidové akce Ukliďme Česko 

do úklidu přírody okolo Chropyně dobrovol-
níci z řad chropyňských dobrovolných hasičů, 
rybářů a spolku Lužňáci. 

V sobotu 9. dubna se i přes nepřízeň počasí 
sešlo 11 dobrovolníků a pustili se do práce. 
I přes neustávající déšť, který úklidovou akci 
komplikoval a omezil jen na část plánovaných 
lokalit vytipovaných k úklidu, podařilo se ze-
jména kolem rybářské chaty, rybníku Karhánek 
a Dlouhé šlajzy vysbírat přes 300 kg odpadu.

Velký dík patří všem, kdo se na úklidu 
podíleli, jednotlivým dobrovolníkům, bez 
kterých by akce nemohla být realizována, 
Správě majetku za zajištění a likvidaci odpadu 
a městu Chropyně.

Doufejme, že se na příští podobnou akci 
podaří objednat lepší počasí a sejde se o to vět-
ší bezva parta lidí, kterým záleží na přírodě 
a prostředí, ve kterém všichni žijeme. 

Michal Pospíšil

Úklid přírody okolo Chropyně

Pozorovatelna u Chropyňského rybníka
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Na území města Chropyně a v jeho místních částech se nachází celkem 21 
míst s barevnými kontejnery. Tyto kontejnery jsou určeny na tříděný odpad 
a sbírá se do nich papír spolu s nápojovým kartonem, plasty, sklo barevné, 
sklo čiré a kovy. Vytříděný odpad sváží dobrovolný svazek obcí RESO (dále 
jen RESO, DSO), který byl pro tento účel založen v roce 1993 v Hulíně. 
Tehdejší vedení Hulína bylo iniciátorem založení svazku obcí, který se ve své 
době stal průkopníkem v oblasti třídění odpadu. Koncem roku 1994 byly 
v obcích svazku rozmístěny kontejnery na tříděný odpad a zprovozněna 
třídící linka na papír a plasty. Tříděný odpad je od té doby svážen jednak 
z členských obcí svazku, což je Hulín, Chropyně, Pravčice, Skaštice, Kyselo-
vice, Žalkovice a Záříčí, ale také z dalších obcí nečlenských. Plasty a papír 
jsou sváženy vozidlem s hydraulickou rukou na třídící linku v Hulíně, kde 
je odpad ručně dotřiďován. Sklo a kovy jsou odváženy přímo ke zpracování 
do skláren a kovošrotu. RESO, DSO vlastní kromě třídící linky i dvě svozová 
vozidla a zaměstnává 12 zaměstnanců. Přímo na třídící lince pracuje 9 lidí 
a dále jsou zde využíváni brigádníci z úřadu práce nebo důchodci. 

Jak se na třídící lince odpad dotřiďuje
Třídící linka ze 70 % dotřiďuje plasty a ze 30 % papír. Papír je na třídění 

jednodušší, vytřídí se z něj nápojové kartony, lepenka a samozřejmě nečis-
toty, které do papíru nepatří. Třídění plastů je ale mnohem složitější. Obaly 
a výrobky z plastů se vyskytují v mnoha druzích různého materiálového 
složení, a tedy různých vlastností. Materiálově lze tedy využít jen vytříděné 
plasty stejného složení, z toho některé se ještě musí roztřídit podle barev. 
Na třídící lince v Hulíně se plasty z kontejnerů třídí na celkem deset frakcí: 
1. PET lahve čiré, 2. PET lahve modré, 3. PET lahve zelené, 4. PET lahve 
ostatní barvy, 5. Fólie čiré, 6. Fólie barevné, 7. HDPE plasty (obaly od pracích 
gelů, aviváží, čisticích prostředků atp.), 8. Kelímky (od jogurtů, másel atp.), 
9. Pěnový polystyren, 10. Směs ostatních plastů. Vytříděný odpad je slisován 
do balíků a odvezen k dalšímu zpracování, tzv. recyklaci.

Jak se vytříděný odpad dále využívá
Vytříděný a slisovaný odpad je připraven k dalšímu využití. Ze sběrového 

papíru se v papírnách vyrábí nejrůznější obaly, proložky na vajíčka, toaletní 
papír atp., z nápojových kartonů (krabičky od mléka, džusů atp.) se vyrábí 
desky, které se využívají ve stavebnictví jako náhrada dřevotřísky. U vytřídě-
ných plastů je prvních devět frakcí využíváno k recyklaci a vyrábí se z nich 
nové výrobky. Desátou frakci, což je směs plastů, nelze využít materiálově, 
ale je využívána tepelně. Plasty mají obecně obrovský energetický poten-
ciál a tato směs je po úpravě využívána jako náhrada paliva v cementárně 
v Hranicích na Moravě. Při materiálové recyklaci se z PET lahví vyrábí vlákno 
(PES – polyester), které se používá v textilním průmyslu např. jako výplň 
do zimních bund a spacáků. Z igelitových fólií se znovu vyrábí fólie, např. 
různé pytle, ale také zatravňovací dlaždice či kompostéry. HDPE plasty 
a kelímky jsou rozemlety na drť, která se používá na nové plastové výrob-
ky. Pěnový polystyren se využívá ve stavebnictví do lehčeného betonu. 
V plastovém odpadu se dále vyskytují takové druhy plastů, které nelze 
spalovat (PVC) a dále různé provázky, šňůry či struny, které nelze využít 

V Chropyni se třídí odpad přes dvacet let

z technologického hlediska (namotávají se na drtiče). Dále se zde vyskytuje 
různý komunální odpad, který s plastem nemá nic společného. Tento druh 
odpadu tedy nelze využít ani materiálově, ani tepelně, proto je ukládán 
na skládku. Z celkového množství plastů je 55 % vytříděno k recyklaci, 
29 % využito tepelně a 16 % je uloženo na skládku. Skleněné střepy 
se znovu používají na výrobu skla a kovy na nové kovové výrobky. 

Co dělá potíže při dotřiďování na třídící lince
Jak už jsme uvedli, papír a plasty jsou dotřiďovány na třídící lince. Jedná 

se o ruční třídění, takže odpad z kontejnerů pak prochází rukama pracovníků 
na třídící lince. Těmto pracovníkům ztěžují práci plastové lahve se zbytky ob-
sahu, který je nutno vylévat, ale hlavně to, že si někdo kontejnery na tříděný 
odpad plete s popelnicí a vhazuje do nich použité papírové pleny, zkažené 
potraviny, psí exkrementy, nebo injekční stříkačky. Ze staré zástavby občas 
přijede mrtvá slepice či králík. Takové chvíle jsou na třídící lince mírně řečeno 
„nepříjemné“, a proto všechny prosíme o co největší ukázněnost. 

Co dělá potíže při svozu tříděného odpadu
Odpad je z města svážen vozidlem s hydraulickou rukou a jeho plynulému 
svozu nejvíce brání automobily zaparkované u kontejnerů. U papíru dále 
způsobují potíže velké kartony v kontejnerech, které pak z technických 
důvodů nelze vysypat a obsluha vozidla musí obsah kontejneru doslova 
vytrhat rukama. U plastů stejné potíže způsobují objemné fólie. Tyto 
materiály je lepší do kontejneru nedávat, ale karton rozložit, fólii zamotat 
do balíku, svázat a uložit za kontejnery. Další možností je tyto objemné 
druhy odpadu odnést do sběrného dvora. 

Kdy se tříděný odpad z Chropyně sváží
V Chropyni se plasty a papír sváží každý týden, a to plasty vždy v pondělí 

a papír v úterý. Sklo a kovy jsou sváženy podle potřeby.  
Děkujeme touto cestou všem občanům, kteří poctivě třídí, a vyzýváme 

všechny ostatní, aby se připojili a třídili své odpady také. Děkujeme všem 
za spolupráci. Více na www.resohulin.cz.

Ing. Magda Říkovská, vedoucí třídící linky, www.resohulin.cz
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Zdobení májky a pálení čarodějnic
Letos se stavění májky a pálení čarodějnic konalo v pátek 

29. dubna. Od rána pěkně svítilo sluníčko a májka, která byla 
nachystaná před zámkem na louce, čekala jen na nazdobení 
růžičkami, které udělali vedoucí a instruktoři spolu s dětmi z Ka-
mínku. Po 16 hodině začaly přicházet děti, aby májku nazdobily 
pestrobarevnými růžičkami. Věnec už byl odborně upevněn na máj-
ku pracovníky Správy majetku města Chropyně. Když byla májka 
postavená a fáborky na ní zavlály, tak se všichni odebrali na so-
kolský stadion, kde započal čarodějnický rej. Každou čarodějnici 
čekal nejprve zápis do registru čarodějnic a pak musela předvést 
své zručnosti v různých soutěžích, jako například chození na hr-
níčkových chůdách, hod na čertovské nosy…, pak si také vyráběly 
čarodějné amulety či masky, které mají za úkol si doma čarodějně 
dokrášlit. Připravena byla i hranice s čarodějnicí. Nad zapáleným 
ohněm bděli naši chropyňští hasiči. Následně odborná porota 
vyhodnotila nej čarodějnice i čaroděje. Celá akce byla ukončena 
společným fotografováním. 

Všem čarodějnicím a čarodějům přeji hodně zdaru v jejich 
další činnosti a hodně letů na koštěti bez nehod a za rok opět 
na viděnou na sletu.

Ceny pro děti byly pořízeny z financí Správy majetku města 
Chropyně. Celou tuto akci doprovázela příjemnou hudbou 
a zpěvem SZUŠ p. Novotného, za kterou moc děkujeme. 

Poděkování také patří všem kamínkům za vyrobení růžiček, 
věnce pod májku, čarodějnici na hranici a připravené hrátky nejen 
pro čarodějnice.

Moc vám všem děkuji.

Zprávičky z Kamínku

Kamínek má talent
Na páteční schůzce 22. dubna proběhla v Kamínku soutěž 

„Kamínek má talent“. Chodí k nám děti, co rády malují, zpívají, 
tančí, pěkně recitují či hrají na různé hudební nástroje, právě pro 
ně byla soutěž připravena. Naše Zuzanka Horáková pro ně při-
pravila pěkné diplomy a také jsme pro děti nachystali i pěkné 
odměny. Odborná porota ve složení Nikča, Patrik a Anička vše 
pečlivě sledovala a nad tím vším bděla Renča. Nejprve nám před-
vedla svůj tanec děvčata, pak následovaly písničky, opět tanec, hra 
na klávesy, recitace, zpěv a malování. Porota měla ze všeho pěkně 
zamotanou hlavu, ale přesto se dala do počítání hlasů a Renča 
mohla psát diplomy. Nachystali jsme ceny a nastalo udělování. 
Ve zpěvu za děvčata si odnesla diplom a cenu V. Tztvetková, E. Ha-
vránková, L. Donátová a nejmladší zpěvačka A. Paňáková, z chlapců 
velký šoumen H. Přívara za zpěv a tanec k písni Tři citronky, pak 
za zpěv písničky „Proč skřivánek nezpívá“ A. Mynařík a nejmladší 
z chlapců T. Bartošík. V malování děvčata J. a L. Koudelkovy, 
za hru na klávesy K. Kadlčík, v tanci A. Zatloukalová a K. Modlit-
bová, pak taneční skupina Bludičky ve složení: A. Zatloukalová, 
K. Modlitbová, K. Zatloukalová, N. Zatoukalová, A. Řezáčová, 
M. Řezáčová, H. Žemličková, N. Podaná. V recitaci L. Pavlíčková.

Všem účinkujícím moc děkuji stejně jako odborné porotě. 
Ceny do soutěže pro děti byly pořízeny z dotace města Chropyně, 
za kterou Kamínek také děkuje.

Hana Paňáková
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Programy, které probíhaly v prostorách KoTě, o. p. s., v bývalé obecné 
škole se od června do konce srpna přesunou na koupaliště, aby děti mohly 
být v přírodě a u vody. Tým mateřského centra bude zajišťovat program 
na koupališti od 8:45 do 12:00 hod. Tento provoz si může KoTě, o. p. s., 
dovolit jen díky dotaci, kterou získalo od Zlínského kraje na program 
„Pohybem a zručností ke šťastnému a zdravému vývoji dítěte“, který vypra-
covala a získala Věra Hýbnerová, vedoucí tohoto centra. 

Podmínkou využívání prostor koupaliště je přijít do 9:00 a odejít do 12:00 
(nutné projít turniketem). Pokud budete chtít na koupališti dále zůstat, musí 
si dospělá osoba doplatit 40 Kč. Dítě od šesti let 30 Kč. 

V pondělí budeme věnovat půlhodinku cvičení dětí s doprovodem 
a ve čtvrtek tvořivým hrám a soutěžím. 

Pokud bude krásné počasí, můžete využívat všechny bazény. V případě 
deště nebo chladného počasí bude provoz KoTě, o. p. s., na náměstí Svo-
body jen ve čtvrtek od 9:15 do 11:00.                                                                                                                                       

Vstupné je za dítě s jedním doprovodem  a s permanentkou za 30 Kč 
a bez permanentky 35 Kč. Každá další doprovodná osoba platí 35 Kč. Děti 
do 3 let musí mít plavečky nebo plavací plenu (budou k dispozici za 15 Kč).

Budete-li mít zájem program KoTě, o. p. s., na koupališti využívat, prosím, 
napište mi na e-mail:  hybnerova@pamad.cz jméno doprovodu a dítěte 
s datem narození dítěte, abych mohla nachystat jmenný seznam a označit 
permanentkové (30 Kč) a ostatní (35 Kč) vstupy.                                                                                                                              

Plavání se s námi bude účastnit i lektorka plavání kojenců a dětí paní 
Olga Robe, která plavala v KoTě, o. p. s., s kojenci ve vaničce a na plaveckém 
bazéně vyučovala děti do čtyř let. 

Velmi úspěšný je kurs „Hrajeme si s angličtinou“. Od září budeme ote-
vírat další skupinu, kde jsou už jen 4 místa volná. Kurs je jen pro 7 dětí, aby 
hodina byla kvalitní a učitelka se mohla všem dobře věnovat. I na tento 
kurs si můžete poslat přihlášky na e-mail: hybnerova@pamad.cz nebo 
verababice@seznam.cz. Na přihlášky mi pište vaše jméno a jméno dítěte 
s vaším telefonním číslem. 

Pracovní tým KoTě, o. p. s., vás i dětičky na bazéně rád uvítá.  

LETNÍ PROVOZ
červen - srpen na koupališti
pondělí - bazény s cvičením pro maminky s dětmi 

čtvrtek  - bazény s cvičením nebo jiným programem pro dítě

• Vstup na bazén a program KoTě od 8:45 – 9:00, 
 ukončení je ve 12:00.

• Pro vás, kdo jste si pořídily permanentky kdykoliv v roce 2016, 
nebo si od září zakoupíte, bude vstup za každé dítě do 6 let 
a 1 doprovod 30 Kč, bez permanentky 35 Kč

Informace a objednávky: Věra Hýbnerová, tel.: 602 84 84 35,
e-mail: hybnerova@pamad.cz  

Program je pod záštitou Zlínského kraje „Podpora sociálně zdravotních aktivit“. 

KoTě bude mít prázdninový provoz

reklama

Brouzdaliště bude už od června vyhřívané! Těšíme se nové vyhříva-
né brouzdaliště, které je chloubou našeho města. To žádné koupaliště 
v našem okolí nemá! Děkujeme městu Chropyně a Správě majetku, 
že umožňují rodinám a jejich dětem být pospolu. 

V rámci dotačního programu, kde budeme vyrábět kojící a masážní 
polštáře, potřebujeme šicí stroj. Prosíme, pokud někdo může darovat 
stolní šicí stroj pro KoTě, o. p. s., rády ho maminky budou využívat. 
Bohužel už jen málo mladých maminek umí šít a v KoTě, o. p. s., budou 
mít šanci se to naučit. Za šicí stroj děkujeme. Nabídnout ho můžete 
na tel: 602 84 84 35, hybnerova@pamad.cz.           Věra Hýbnerová

reklama
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První květnovou sobotu byla před chropyňským zámkem zahájena 
výstava „Krví a železem“. Na louce před zámkem byly k vidění ukázky 
vystoupení uniformovaných skupin (Biskupští manové, Sbor unifor-
movaných ostrostřelců v Kroměříži a 18. řadový pěší pluk – voltižéři). 
Pro děti byly připraveny interaktivní hry prověřující bystrost, rychlost, sílu 
a vytrvalost, tedy dovednosti, které by  měl mít dobrý voják. 

Příjďte si na chropyňský zámek prohlédnout  výstroj a výzbroj ozbro-
jených složek v Kroměříži od dob třicetileté války po odchod poslední 
vojenské jednostky na počátku 21. století. Výstava potrvá do 2. října 
2016. Otevřeno denně mimo pondělí, začátky prohlídek: 9:00, 10:00, 
11:00 a  13:00, 14:00, 15:00, 16:00 hodin.                        Redakce

Krví a železem
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Výstava Krví a železem mapuje 
vývoj ozbrojených složek v Kro-
měříži, dlouhou dobu významném 
posádkovém městě, od dob třice-
tileté války po odchod poslední 
vojenské jednotky na počátku 
21. století.

Zabývá se nejen vývojem armá-
dy, která přichází do města v polo-
vině 17. století a stává se nedílnou 
součástí města, ale také historii 
unikátních místních ozbrojených 
sborů – kroměřížských ostrostřelců 
a (arci)biskupské knížecí gardy.

Jádro výstavy tvoří více než 
30 uniforem (replik i originálů) 
z muzejních sbírek, soukromých 
sběratelů a zájemců o vojenskou 
a policejní historii, doplněných 
výzbrojí, výstrojí, fotografiemi 
a dalšími osobními věcmi.

Expozice je rozdělena do pěti 
částí – 1. část je zaměřena na ob-
dobí 17. a 18. století (třicetileté 

války, války turecké, příchod 
3. regimentu do města), 2. část 
na dobu 19. století (arcibiskup-
ská garda, zlatý věk ostrostřelců, 
modernizace armády), 3. část 
na dobu 1. světové války (ra-
kousko-uherská armáda i legie) 
a období meziválečné, 4. část 
na období 2. světové války a po-
válečnou periodu a poslední část 
bude představovat biskupskou 
zbrojnici z 2. poloviny 17. století.

Doprovodnou část výstavy 
tvoří samostatná prezentace 
modelů vojenské techniky, pře-
devším pak tanků, které mají 
připomenout 100. výročí jejich 
prvního nasazení v bojích na řece 
Sommě. V období prázdnin bude 
na zámku také rozsáhlá roll-upo-
vá výstava Československé obce 
legionářské Československé legie 
1914 – 1920.

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska děkuje za laskavé zapůjčení předmětů 
na výstavu těmto zapůjčitelům:
 Mgr. Evžen Petřík, Marcel Večerka, Michal Zelinka, Muzeum města 
Ústí nad Labem, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Městské muzeum 
a galerie v Poličce, Ing. Tomáš Hradil (UNIPREX), Ing. Jan Langer, 
Mgr. Kristina Sehnálková, Mgr. František Trávníček, Jednota Českoslo-
venské obce legionářské Valtice

Krví a železem

reklama

Pravidla pro vydávání 
Zpravodaje maleznete 
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.

NEPŘÉHLEDNĚTE
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První zmínky o záměru postavit v Chropyni 
cukrovar sahají do roku 1843, kdy prostě-
jovští měšťané Karel a Vincenc Fentlerové 
prosili arcibiskupa olomouckého, kardinála 
Maxmiliána Josefa Sommerau – Beckha 
(arcibiskupem 1836-1853), aby jim povolil 
k tomuto účelu použít chropyňského zámku, 
ale žádost byla zamítnuta. Roku 1862 byla 
otázka založení cukrovaru v Chropyni opět 
oživena. Antonín Springer, měšťan opavský, 
ale ani kvasický cukrovarník Emil Proskowetz 
roku 1862 neuspěli.

S úspěchem se setkala teprve žádost expo-
nenta konsorcia cukrovarnického M. Kauf-
manna ze dne 26. srpna 1867. Se stavbou 
cukrovaru bylo započato ještě téhož roku. 
Pozemky pro cukrovar byly získány vykoupe-
ním arcibiskupského pivovaru s hospodou, 
dvorem a zahradou. K tomu byla odkoupena 
od soukromníků některá pole na Padělkách 
a Berniskách. Obec částečně prodala a částečně 
vyměnila trávníkovité a močálovité prostranství 
v blízkosti dnešní Ječmínkovy ulice, dále louky 
a pastviny na Drahách a prostory po pravé straně 
silnice na Skaštice, kde stály úřednické domy. 
Za pozemky odstoupené arcibiskupem zaplatila 
cukrovarnická společnost 24 193 zlatých.      

Zlatý nebo též florin či gulden - mince 
používaná v letech 1754 až 1892 na území 
habsburské monarchie a později rakouského 
císařství a Rakousko-Uherska. Německý název 
Gulden se používal na rakouských bankovkách 
a na mincích byl vyražen nápis Florin, který 
se dělil na 60 krejcarů. Maďarský název forint 
se používal jak na mincích, tak na bankovkách. 
Při přepočtu na dnešní ceny stříbra by hodnota 
florinu byla cca 120 Kč. Pro představu okolo 
roku 1850 byl roční plat vyššího úředníka 
500–700 zlatých, učitele 130 zlatých a roční 
mzda dělníka 100–200 zlatých. Rakousko-
-uherský florin byl roku 1892 nahrazen korunou 
v poměru 1 florin = 2 koruny.

K cukrovaru v Chropyni patřil od jeho vzniku 
i poplužní dvůr na katastru obce Zářičí - Plučis-

Chropyňský cukrovar
ko. Ihned po výstavbě začal cukrovar vykupovat 
pole a louky na Plučisku a kultivovat je na řepná 
pole. Scelování do výměry zhruba 200 ha bylo 
ukončeno roku 1874, kdy cukrovar odkoupil 
od fary v Chropyni poslední kus louky a vystavěl 
zde na zavezeném bahnisku hospodářské bu-
dovy - Aloisov, pojmenované na počest spolu-
majitele cukrovaru Aloise Scholze. Na Plučisku 
bylo nutno navézt až 1,5 m zeminy a provést 
melioraci. Dvorec měl až 1500 měřic (300 ha) 
dobré řepné půdy a byl jedním z hlavních do-
davatelů řepy pro cukrovar v Chropyni.

Podle původních stanov Chropyňské cukro-
varnické akciové společnosti ze dne 21. května 
1868 byli zakladateli nového podniku Arnošt 
z  Fürstenberka, statkář z Vídně, bratr olomouc-
kého arcibiskupa kardinála Bedřicha Fürsten-
berka, Alois Scholz, ředitel hutního závodu 
a báňský rada ze Štěpánova a podnikatelé 
Alois a František Kleinové, statkáři z Vídně. 
Arcibiskupství bylo účastno jak finančně, tak 
i dodáváním cukrové řepy a arcibiskup Fürsten-
berk byl v roce 1874 předsedou správní rady.

Stavbu cukrovaru řídil František Bundsmann, 
který přišel do Chropyně ze Ždánic. Po Bunds-
mannovi převzal vedení závodu na jeden rok 
český úředník Kříček a v roce 1874 se připomíná 
ředitel Edvard Skála. Od roku 1878 do roku 
1888 vedl cukrovar syn zakladatele Schulze. 
V letech 1891 až 1929 bylo vedení cukrovaru 
v německých rukou. V letech 1891 až 1895 
to byl ředitel Latzel a po něm až do přechodu 
pod Živnostenskou banku v roce 1929 ředitel 
František Liegert. 

Cukrovar byl původně menších rozměrů, 
primitivně zařízen, zpracoval denně 2 000 q 
řepy, kterou dělníci čistili a v koších donášeli 
na řezačku. Vedle surovárny byla zde hned 
od počátku rafinerie, která vyráběla jen malé 
homole. Sídlem společnosti byl do roku 1888 
Sobotín (okres Šumperk) a od roku 1888 
Chropyně. V té době provozoval cukrovar 
výhradně rafinaci suroviny, kterou odebíral 
z jiných cukrovarů. Akciová jistina činila tehdy 

300.000 zlatých, rozdělených do 60 akcií 
po 5.000 zlatých. Tato jistina byla postupně 
do roku 1891 zvýšena na 1 400 000 zlatých.

Za působení podnikavého cukrovarníka 
Steffena v Chropyni byl závod v letech 1891 
až 1894 rozšířen a zdokonalován, byla pro-
vedena rekonstrukce cukrovaru. Závod měl 
v té době dokonalou nákupní síť a dostával 
řepu prakticky z celé Moravy a denně se zpra-
covalo až 8 000 q řepy.

Velká investiční činnost závodu byla přeru-
šena roku 1895 těžkou krizí na mezinárodním 
trhu cukru. Ceny rafinády poklesly tak, že závod 
vyhlásil konkurz. Tato událost těžce postihla 
celý kraj a rozvoj městečka se téměř zastavil. 
Z konkurzní podstaty koupil cukrovar v prosinci 
roku 1895 čelný cukrovarník August svobodný 
pán Stummer z Tavarnoku za 2.710.000 zla-
tých a za tuto cenu jej postoupil nově vzniklé 
společnosti „Chropiner Zuckersfabriks – Ak-
tiengesellschaft“. Akciový kapitál nové spo-
lečnosti činil 6.000.000 korun, rozdělených 
na 6.000 akcií po 1.000 korunách. Prvním 
předsedou správní rady nové společnosti byl 
August svobodný pán Stummer (1896-1909), 
druhým dr. Richard rytíř Skene (1909-1929).

Nová společnost se snažila urovnat rozhá-
rané poměry v nákupu řepy omezením ná-
kupních oblastí s určitým zaručením dodávek. 
V roce 1904 získal chropyňský cukrovar podíly 
na řepných rajonech cukrovarů Přerov a Lipník. 
Roku 1899 proběhla další rekonstrukce stanice 
zadinové, v roce 1904 byla zavedena paro-
strojní železniční vlečka, roku 1909 postavena 
filtrační věž, roku 1910 surovárna a roku 1911 
kostkárna.

Doba těsně před I. světovou válkou byla 
dobou proslulosti chropyňských homolí (kusy 
tvrdého cukru o hmotnosti 1–7 kg), dobou 
technické vyspělosti závodu, ale byla to i doba 
počátku úpadku. Rolnictvo žádalo účast na zis-
ku při zhodnocování plodin, domáhalo se účasti 
na akciích, ale ředitel to odmítl. Důsledkem 
bylo budování tzv. rolnických cukrovarů v Hulí-
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ně a v Němčicích, čímž se ztenčila základna pro 
dodávky surovin a cukrovar se nemohl uživit. 

Po rozpadu Rakousko-Uherska byla společ-
nost rozdělena na československou a rakouskou 
část. Akciový kapitál 9.000.000 korun byl rozdě-
len v poměru osm československých dílů proti 
dvěma rakouským dílům, čímž připadlo česko-
slovenské straně 7.200.000 korun  (9.000 akcií 
po 800 korunách ) a rakouské 1.800.000 korun. 

Po I. světové válce se pokračovalo v mo-
dernizaci, vyrostl nový komín vysoký 80 m, 
vybudovaly se Bobcoc-Wilckovy kotle a tlaková 
odparka. Ale špatné řízení podniku ředitelem 
Liegertem zhoršovalo celkový stav cukrovaru. 
Dobu konjunktury využil pro výrobu tehdy 
ceněného exportního zboží, ale neměl zájem 
o řepu, ani o výrobu cukru pro domácnosti. 

Sídlem chropyňské společnosti byla 
až do roku 1923 Vídeň. Akcie cukrovaru byly 
postupně skupovány Živnostenskou bankou 
a shromažďovány v  koncernu Schollerových 
cukrovarů. V roce 1929 měla již Živnobanka 
nadpoloviční většinu akcií a mohla přistoupit 
k likvidaci Chropyňské cukrovarnické společ-
nosti a zapojit závod s pobočkami do koncernu 
Scholler.

Roku 1925 byla valná část rafinerie zničena 
požárem v homolových sušárnách. Dne 13. led-
na 1925 v půl druhé v noci vypukl požár, zřej-
mě způsobený zkratem na elektrickém zařízení 
nebo od přehřátého ventilátoru, v místech, 
kde byl složen balicí papír. Požár hasilo 19 ha-

sičských sborů z Chropyně a z okolních 
i vzdálenějších obcí a podařilo se jej dostat 
pod kontrolu. Škoda byla asi 4 miliony korun. 
Smůla byla v tom, že kampaň měla skončit 
15. ledna. Shořely střechy 5 objektů, 11 sušá-
ren, z nichž bylo 7 naplněno cukrem – v každé 
sušárně byly 4 vagony cukru - a shořela balírna. 
Přestože shořely střechy, byla díky velmi solidně 
vybudovaným budovám po krátké přestávce 
ve výrobě kampaň dokončena.

Na VI. řádné valné hromadě dne 15. listo-
padu 1929 v Brně byla zvolena nová správní 
rada, která si zvolila předsedou JUDr. Jaroslava 
Preisse, viceprezidenta a vrchního ředitele 
Živnostenské banky v Praze, a místopředsedou 
JUDr. Richarda Fischera, advokáta a starostu 
Olomouce. 

V letech 1929 až 1934 byl ředitelem cukro-
varu Ing. Karel Horký, po něm pak Alois Vašek 
(1934–1945). V době kampaně zaměstnával 
cukrovar až 1 000 dělníků a dělnic, zpracoval 
denně 14.000 q řepy a vyrobil až 4.000 q 
rafinovaného cukru. Ani vláda Schollerova 
koncernu nepřinesla chropyňskému cukro-
varu záchranu. Řepní surovinová základna 
se neustále zmenšovala výbojnou politikou 
rolnických cukrovarů a odbyt rafinády klesal. 
Rozvoj cukrovaru měl velký vliv na rozvoj 
Chropyně a je nepopiratelné, že i další rozvoj 
městyse Chropyně souvisel s dalším rozvojem 
průmyslové výroby.  

Na konci II. světové války vzniklo nebezpečí 

zničení cukrovaru německými okupanty, ale 
obětavostí dělníků a úředníků, kteří vynesli 
ze skladiště v cukrovaru nálože, a tím zabrá-
nili jejich použití, bylo zabráněno katastrofě. 
Ukončení II. světové války zastihlo závod při 
dobré snaze i připravenosti k dalšímu rozvoji. 
Ředitelem se stal roku 1945 Ing. František Brož 
a vedl závod do roku 1947. Posledním ředite-
lem chropyňského cukrovaru byl v letech 1948 
a 1949 Ing. Dr. Dolák.

Válečné události závod nepoškodily 
a vzhledem k těžkému postižení sousedního 
cukrovaru v Kojetíně se dalo čekat, že bu-
doucnost chropyňského cukrovaru bude slibná. 
Bohužel, tehdejší vedení ministerstva potravi-
nářského průmyslu nedovedlo prosadit zájem 
znárodněných závodů proti rolnickým závodům. 
Nejenže se rozhodlo o znovuvybudování cuk-
rovaru v Kojetíně, ale do špatné řepné situace 
zasáhl další objekt, cukrovar Prosenice. Tato 
nešťastná politika vedla pomalu, ale jistě, k zá-
niku kdysi slavného chropyňského cukrovaru. 

Od roku 1946 byl chropyňský cukrovar ná-
rodním podnikem, a to až do doby ukončení 
výroby a jeho zrušení k  1. červenci 1949 pro-
vedenému rozhodnutím Generálního ředitelství 
cukrovarnického průmyslu v Praze. Hlavním 
důvodem zrušení cukrovaru bylo rozhodnutí 
vlády z června 1949, že chropyňský cukrovar 
bude zrušen a v jeho prostorách se zavede 
plastikářská výroba.

Květoslav Machalík

Chropyňský cukrovar

V sobotu 9. dubna 2016 jsme 
se sešli v klubovně pionýrské sku-
piny a seznámili jsme se s polyme-
rovou hmotou zvanou fimo, která 
je skvělá jako modelovací materi-
ál. Zjistili jsme, že s touto hmotou 
můžeme vyrábět šperky, brože, 
dekorativní předměty a mnoho 
dalších zajímavých věciček.

Naším cílem bylo vytvořit 
šperk pro maminky ke Dni ma-
tek. Na stolku jsme měli připra-
vený strojek na nudle, váleček, 

řezák, vykrajovátka a kostky 
barevné hmoty. Prvním naším 
úkolem bylo vymyslet si, jakou 
barevnou kombinaci zvolíme 
pro náš šperk. Vybranou hmotu 
jsme museli změkčit a pomocí 
válečku a strojku na nudle 
připravit plátky, které zavineme 
do sebe, a tím se vytvoří roličky. 
Ostrým řezákem krájíme roličky 
na velmi tenké plátky a těmi 
pokryjeme předem připravený 
podklad našeho šperku. Některé 

roličky můžeme ještě redukovat 
na menší, aby šperk byl zají-
mavější. Nakonec si vybereme 
vykrajovátko, které dá našemu 
šperku tvar.

Naše výtvory jsme nasklá-
dali na obkladačku a vložili 
do elektrické trouby. Během 
pečení jsme se občerstvili a při-
pravili ještě jeden dáreček pro 
maminky. Co by to byl za Den 
matek bez kytiček? Vytvořili jsme 
si kouzelná kvítečka z papíru, 

která vlivem vody rozkvetou. 
Je to takové malé kouzlo a pře-
kvapení pro naše maminky.

Práce s polymerovou hmotou 
se nám velmi líbila a už se těšíme 
na další výtvarné dílny, které 
budou zaměřené na připékání 
hmoty na kov – obalení konce 
držáku lžičky, označení klíče nebo 
potažení kovové tužky či krabičky. 

Akce proběhla za finanční 
podpory MŠMT ČR.

Eva Hirnerová

Pionýrské okénko do světa umění aneb Výtvarné dílny
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V měsíci dubnu jste mohli 
v Chropyni potkat rozhodně nejví-
ce sborových zpěváků za celý rok! 
Proběhly zde dvě krásné a velké 
akce, které spojily sborový zpěv 
s inspirativním prostředím Rytíř-
ského sálu chropyňského zámku. 

První z událostí se konala 
17. dubna 2016. Již podruhé 
proběhlo setkání pěveckých sborů 
„Zpěvem napříč generacemi“. 
Letos se posluchačům představil 
místní dětský pěvecký sbor ze SZUŠ 
D-MUSIC Myšky, Dětský pěvecký 
sbor Zvonky ze ZUŠ Hulín a již 
„dospělý“ Smíšený pěvecký sbor 
Smetana z Hulína. Na organizaci 
setkání se podílely spolek „Při-
dej se k nám“, město Chropyně 
a Muzeum Kroměřížska. 

Několik dní po tomto setkání 
zaplnilo prostory zámku na 300 dě-

tí, které se zúčastnily „Krajské 
postupové přehlídky školních 
dětských pěveckých sborů 2016“. 
Dne 19. dubna se v Chropyni se-
tkalo 8 dětských pěveckých sborů. 
Přehlídky se zúčastnily i Myšky 
v kategorii do 5. třídy a Myši 
a myšáci v kategorii do 9. třídy. 
Oba sbory získaly krásné zla-
té pásmo. Zpěv Myšek porota 
ohodnotila jako nejlepší ze všech 
zúčastněných a Myšky budou re-
prezentovat dětské pěvecké sbory 
Zlínského kraje na celostátní pře-
hlídce pěveckých sborů v Uničově 
ve dnech 27. a 28. května 2016. 

Poděkování za veškerou pomoc 
a podporu patří rodičům dětí. Vel-
mi děkujeme paní Soně Víchové 
za pomoc s organizací obou akcí 
a vstřícné jednání. 
Miroslav a Veronika Uhlířovi

Duben patřil pěveckým sborům
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Dne 23. dubna se na Hanác-
kém náměstí v Kroměříži konal 
festival převážně hanáckého 
folklóru pod názvem „Hanácký 
den“.

Na bohatém hudebním 
a tanečním programu se podílel 
i náš lidový soubor Chropyňáček 
ze ZUŠ Kroměříž – pobočka 
Chropyně. Děti se velmi dobře 
prezentovaly pásmem písní ne-

jenom z hanáckého regionu, ale 
i z ostatních regionů naší vlasti. 
Odměnou jim byly velké ovace 
zaplněného náměstí. 

Jako vedoucí pobočky jim 
děkuji za krásnou reprezentaci 
naší školy a přeji jim za sebe 
i za celou naši pobočku mnoho 
elánu do dalšího muzicírování.

Luděk Koutný

Vyvrcholením letošních soutěží 
ZUŠ bylo ústřední kolo konané 
ve dnech 5. – 8. května v ZUŠ 
Orlová. Ti nejlepší z celé České re-
publiky postupující z krajských kol 
se sjeli předvést své hudební umění 
před porotou složenou z našich 
předních umělců a pedagogů. 

SZUŠ D-MUSIC pobočka Chro-
pyně zde měla také zastoupení. 
Smíšené trio ve složení Jan Horák 

– trubka, Eva Boháčová – trubka 
a Tomáš Novotný – klarinet zís-
kalo ve velké konkurenci krásné 
3. místo. 

Děkuji všem soutěžícím za pří-
kladnou reprezentaci školy 
a p. uč. Ivu Novotnému za pe-
dagogickou přípravu. Přeji všem 
do budoucna mnoho dalším hu-
debních úspěchů.

Herbert Novotný

Je zde také jeden svátek, 
na který se pomalu zapomíná. 
Svátek matek. Tak to ale není 
v naší mateřské školce.

Jako každý rok, tak i letos 
jsme byly pozvány svými bývalými 
žačkami, dnes paní učitelkami, 
Danuškou Koutnou a Květkou 
Dvořákovou, na vystoupení, 
které připravily se svými školáčky 
pro maminky k jejich svátku. 
Nejen že nacvičily, ale také 

ušily nápadité doplňky kostýmů 
domácích zvířátek. Samotné 
vystoupení bylo jako vždy per-
fektní a milé.

Všechno proběhlo ve třídě výše 
uvedených paní učitelek. 

Moc děkujeme za pozvání. 
Přejeme Vám hodně úspěchu a ra-
dosti z práce s dětmi. Jen tak dál! 
Máme z Vás radost.
Za učitele bývalé ZDŠ

Zdena a Alenka

Obrovský úspěch mladých 
talentů z Chropyně

Měsíc máj – lásky čas 
a v něm řada svátků

Hanácký den v Kroměříži
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Obrovský zážitek jsme si pro-
žili v pátek 15. dubna 2016 
v divadelním sále Domu kultury 
v Kroměříži, kde se slavilo 20. vý-
ročí tanečního oboru v ZUŠ Kro-
měříž. Paní učitelky tanečního 
oboru Karla Koutná a Veronika 
Koutná připravily pro rodiče 
a veřejnost koncert pod názvem 
Dvacáté taneční setkání. 

Program byl dokonale promy-
šlený, měl dvacet tanečních cho-
reografií, které začínaly krátkou 
ukázkou videoprojekce z kon-
certů v minulých letech. Na kon-
certě se představili tanečníci 
od nejmenších až po ty nejstarší 
z Kroměříže a z Chropyně a také 
absolventi I. stupně – Lucie 
Jedličková, Lucie Konvičná, Sára 
Müllerová a Jiří Pospíšil. Také 
absolventky II. stupně - Bar-
bora Balášová, Adriana Supová 
a Lenka Maršálková - předvedly 
svůj um a svými choreografiemi 
zakončily studium tanečního 
oboru na ZUŠ.

Závěr vytvořili všichni účinkující, 
kteří ze šaten celého Domu kultury 
nastoupili na pódium a namíchali 
slavnostní přípitek v podobě taneč-
ního drinku, abychom si společně 
mohli k tomuto velkému taneční-
mu jubileu pomyslně připít. 

Celý kolektiv pedagogů chro-
pyňské pobočky velmi blahopřeje 
naší vynikající kolegyni, paní 
učitelce Karle Koutné, k tomuto 
výročí. Vizitkou její práce jsou 
nadšení tanečníci, spokojení 
rodiče a stále narůstající po-

čet nových zájemců o výuku 
v tanečním oboru. Vážíme si její 
práce, kterou dělá velmi usilovně 
a pečlivě. 

Za kolektiv pedagogů pobočky 
ZUŠ                          

J. Milotová

Dvacáté taneční setkání

Dne 1. 4. 2016 se v koncertním sále ZUŠ 
Vsetín konalo krajské kolo národní soutěže 
v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

Po úspěšném okresním kole, kde žačky 
ZUŠ Kroměříž – pobočka Chropyně získaly prv-
ní místo, se výtečně předvedly i v kole krajském.

Ve 2. kategorii souborů barokní a předkla-
sické hudby získalo 2. místo trio ve složení Lucie 
Konvičná – housle, Hana Konvičná – housle, 
Tereza Ludvíková – klavír ze tříd p. uč. Luďka 
Koutného a pí uč. Lenky Obručové. Blaho-
přejeme žačkám i jejich učitelům a děkujeme 
za příkladnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Jana Milotová

Velký úspěch 
barokního tria
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Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás jménem pořadatelů pozval 
na Zemědělskou výstavu Kroměříž 2016, která proběhne v sobotu 
11. června 2016 v areálu firmy NAVOS, a. s., v Kotojedech. Hlavním 
cílem této výstavy je ukázat vám význam zemědělství a potravinářství 
v rámci národního hospodářství i v životě našeho okresu.

Zemědělství má v naší oblasti obrovskou tradici, což je dáno přízni-
vými klimatickými a půdními podmínkami. Již od středověku se na ze-
mědělských usedlostech na Hané vyráběly potraviny, které zajišťovaly 
výživu obyvatel, přesahující hranice tohoto regionu. V současné době 
je Kroměřížsko obilnicí Zlínského kraje.

Pořádání zemědělských výstav na Kroměřížsku má bohatou tradici. 
Vůbec první výstava se konala v roce 1858, tedy již před 158 lety, 
na statku pana Proskowce v Kvasicích. Velmi významné byly také výstavy 
ze začátku minulého století, které se většinou konaly v Květné zahradě. 
Na výstavu v roce 1925 přišlo 182 tisíc návštěvníků. 

Novodobá historie zemědělské výstavy se začala psát v roce 1996, 
kdy se v Kotojedech uskutečnil 1. ročník, od té doby ji pořádáme každé 
dva roky a letos vás přivítáme již po jedenácté.

Letošní výstava bude zaměřena na živočišnou výrobu, především 
na chovatelskou přehlídku skotu, prasat a koní, najdete tu také expozici 
drobného zvířectva a v odpoledních hodinách uvidíte také ukázky práce 
s koňmi a se psy. Bude zde řada firem, které vám předvedou nejmo-
dernější zemědělskou techniku a další služby pro zemědělce. Zastou-
pen bude rovněž regionální potravinářský průmysl.

Připomeňte sobě a třeba i svým dětem a vnukům, co všechno stojí 
za každým krajícem chleba, sklenicí mléka nebo třeba šťavnatým kusem 
pečínky.

Za všechny pořadatele předseda Okresní agrární komory Kroměříž                                                                   
Jan Hašek

Oddíl kanoistiky TJ Chropyně 
uspořádal v sobotu 23. dubna 
2016 již 37. ročník memoriálu Iva 
Malého jako závod ve sjezdu Malé 
Bečvy z Chropyně do Plešovce. 
Stejně jako každý rok, tak i letos 
bylo nutné před závodem řeku 
pořádně vyčistit od stromů a větví, 
které přes zimu popadaly do vody 
nebo byly naházeny při pročišťová-
ní břehů a lesa. Dále bylo potřeba 
dohodnout s elektrárnou vypouš-
tění vody do Malé Bečvy tak, aby 
řeka byla bezpečná a splavná.

Meteorologové předpovídali 
pro daný víkend prudké ochlaze-
ní a déšť v celé republice. Ovšem 

v sobotu jim předpověď pro oblast 
nad Chropyní nevyšla. Bylo teplo, 
sluníčko probleskovalo mezi mra-
ky a nepršelo. Počasí totiž může 
mít velký vliv na účast závodníků 
a zase se potvrdilo, že vodáci 
se jen tak něčeho nezaleknou. 
Na startu všechny závodníky 
i přihlížející vítal krásný vodní 
skřítek Rákosníček, z něhož měly 
radost především děti. Účast byla 
tradičně velká. Startovalo celkem 
39 závodníků, z toho 12 dětí 
do 14 let. Mimo chropyňských 
vodáků přijeli do Chropyně 
závodníci z oddílů Pěníci Zlín, 
ze Zašové, Záříčí, Frýdku-Míst-

Memoriál Iva Malého ve sjezdu Malé Bečvy

reklama

Zemědělská výstava 
Kroměříž 2016

ku, Přerova, Babic, Napajedel 
a z Brna. 

V hlavní kategorii C2mix zví-
tězila posádka Vladimír Jemelík 
a Alice Jemelíková z Frýdku-
-Místku, druhé místo obsadila 
posádka z Chropyně Jiří Buksa 
a Anička Ocknechtová a na třetím 
místě se umístili závodníci ze Zlína 
Zdeněk Vlk a Dagmar Machalová. 
Nejmladším účastníkem závodu 
byl pětiletý Matoušek Prokůpek 
z Vacanovic, který závodil se svým 
tatínkem za TJ Chropyně. 

V cíli čekal na závodníky čaj 
s oplatkem a závěrečné hodnocení 
proběhlo jako vždy v Chropyni 

na rybářské chatě. Všichni závodníci 
obdrželi diplomy a věcné ceny. Akce 
byla finančně podporována městem 
Chropyně, oddíl obdržel příspěvek 
ve výši 1.400 Kč. Poděkování patří 
také všem sponzorům, kteří věnovali 
tolik věcných cen, že mohl být od-
měněn každý závodník.

Pořadatelé děkují všem, kteří 
se na zdárném a hladkém průbě-
hu závodu podíleli, ať už to byli  
vodáci, kteří čistili řeku, nebo or-
ganizační pracovníci, členové od-
dílu zajišťující občerstvení a v ne-
poslední řadě patří poděkování 
zúčastněným závodníkům. 

Marie Králová
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V sobotu 30. dubna 2016 se uskutečnil již 3. ročník memoriálu Jirky 
Zapletala na památku tohoto dlouholetého člena a předsedy oddílu 
kuželek. Turnaj si již vydobyl určité renomé, a tak šlo kvalitou obsazení 
o nejvydařenější ročník. Kromě domácích se totiž zúčastnili hráči a hráčky 
z Otrokovic, Machové, Vyškova, Hluku či Brna – Husovic. V takto nabité 
konkurenci zvítězil Mira Míšek z Chropyně. Jako vítěz navíc stanovil nový 
rekord kuželny v disciplíně 60 hodů sdružených shozením 276 kuželek. 

Jak je vidět na fotografii, nálada byla dobrá mezi hráči i diváky, přičemž 
z těch nejmenších snad jednou budou kuželkáři. K úspěchu memoriálu již 
tradičně přispěla podpora představitelů TJ Chropyně a města Chropyně, 
jimž patří poděkování, stejně jako všem členům oddílu kuželek, kteří 
se na jeho přípravě a průběhu aktivně podíleli. 

Jaroslav Krejčíř

Tradičního gymnastického dvoj-
boje 30. dubna 2016 se v Kopřiv-
nici zúčastnilo osm chropyňských 
gymnastek. 

Nejúspěšnější byla Kateřina 
Žatecká, která v kategorii 2005 – 
2004, hlavně díky čistě zacvičené 
a nejvyšší známkou ohodnocené 
sestavě na kladině, získala zlatou 
medaili v konkurenci devatenácti 
gymnastek. V kategorii 2007 – 

2006 získala Veronika Opelíková 
pěkné sedmé místo a Marie Me-
dunová místo osmé. O medailová 
umístění je obě připravil pád 
z kladiny. 

Úspěšná byla také děvčátka 
v nejmladší kategorii 2010 a mlad-
ší – Mariana Župková si vybojovala 
osmé místo a Veronika Zapletalo-
vá skončila desátá.

MZ

V sobotu 9. dubna 2016 se konal Velikonoční závod ve sportovní 
gymnastice v Hulíně. Jelikož se poctivě připravujeme na MČR v Team 
gym, jely nás reprezentovat naše malé naděje. Nakonec přes velkou 
marodku za náš oddíl TJ Chropyně závodily čtyři holčičky ve třech ka-
tegoriích -  2010 a ml., 2009 a 2008. První dvě zmiňované kategorie 
závodily na lavičce a prostných a třetí už na kladince a prostných.

Mezi nejmladšími (2010 a ml.) se na nepopulárním, a přesto krásném, 
4. místě umístila Marianka Župková. V kategorii 2009 se na krásném 
6. místě umístila Lucinka Opelíková a na 15. místě Vája Stavinohová. 
V kategorii 2008 si Bára Šilhánková vybojovala pěknou 13. příčku.

Naše malé gymnastické naděje se rozhodně ve velké a kvalitní kon-
kurenci nenechaly zahanbit a jsou závod od závodu lepší.             RH

reklama

Rekord při vzpomínce 
na Jirku Zapletala

Velikonoční závod v Hulíně Brnkačka
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Mnoho štěstí, hodně lásky a zdravíčko zachovalé, 
radost jen a žádné vrásky v příštím roce i nadále. 
Každodenní spokojenost v kruhu lidí nejbližších 

a oslavu narozenin ze všech oslav nejlepší.

Dne 13. května 2016 oslavil své krásné 
70. narozeniny náš milovaný tatínek, dědeček 
a pradědeček pan 

Karel Pavličík. 

Vše nejlepší a hodně zdraví přeje celá rodina.

Žít šťastně, to znamená neztrácet humor, 
dělat každodenní maličkosti s láskou 

a těšit se i z malých, náhodných radostí.

Dne 17. května 2016 oslavila krásných 70 let 
paní 

Drahomíra Procházková. 

Na Tvoje zdraví se dneska pije, do lesklých pohárků šampus 
se lije. Cinkají skleničky a chodí známí, tisknou Ti ruku, říkají přání… 
K Tvým narozeninám Ti chceme přát vše nejlepší, co jen život může 
dát. Ať lásku, zdraví i moudrost stále máš a plnými doušky si všeho 
krásného užíváš. Šťastný život bez starostí, stále dobrou náladu, 
na každý den radost malou, po celý rok pohodu. Ve všech směrech 
povedené narozeniny přeje manžel a synové s rodinami.

Společenská kronika 

Oddíl sportovní gymnastiky 
TJ Chropyně vyslal na letošní Mis-
trovství ČR v Teamgym v Ostravě 
tři družstva. První soutěžní den 
23. dubna bojovala nejstarší děv-
čata Junior III ve složení: Michaela 
Zavadilová, Magdalena Zavadilo-
vá, Erika Mlčochová, Adéla Kou-
tová, Katka Němečková, Michaela 
Hřibová, Runa Koblihová, Ondřej-
ka Spáčilová a Markéta Horáková. 
Ve velmi těžkých podmínkách 
a velké konkurenci vybojovaly 
výborné 2. místo. Ze tří disciplín 

trampolína, akrobacie (tumbling) 
a pódiová skladba měla děvčata 
nejlepší známku na akrobacii. 
S podivem je, že na tuto disciplínu 
nemají gymnastky odpovídající 
nářadí, na kterém se běžně závodí, 
ale musí trénovat na nedostaču-
jící náhradě a 2x do roka jezdí 
na trénink do Brna. Přesto jim 
zlato uniklo jen o 0,34 bodu.

Dalším želízkem v ohni bylo 
družstvo ve složení: Andrea Ru-
sinová, Denisa Peričová a Amálie 
Koblihová, které soutěžilo v ka-

tegorii IC mládež Tria. Děvčata 
statečně zabojovala a obsadila 
1. místo v této kategorii. Opět 
s podivem nejlepší disciplínou byla 
akrobacie.

V neděli 24. dubna závod po-
kračoval, tentokrát soutěžilo nej-
mladší družstvo Junior I: Kateřina 
Žatecká, Vanesa Klásková, Veronika 
Opelíková, Marie Medunová, 
Veronika Vyskotová, Lenka Kusá-
ková, Dorota Vymětalová, Adriana 
Kolářová, Nikol Hrdličková, Alž-
běta Hošková a Julie Šplíchalová. 

Podmínky na cvičení byly oprav-
du těžké, hala nebyla vytápěná 
a v neděli ráno tam byla velká zima. 
Děvčata ale celkem suverénně po-
razila dalších 10 družstev a získala 
titul Mistr ČR pro rok 2016. Stejně 
jako jejich starší kolegyně nechaly 
za sebou všechna družstva, která 
mají k dispozici nářadí, na nichž 
se soutěží, a nejlepší známku měly 
na akrobacii. 

Na to lze jen říct: „Gymnastika 
Chropyně... zřejmě slušný oddíl…!“ 

JK

Mistryně z Chropyně

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci dubnu:
- průměrná ranní teplota byla 6,7 °C,
- průměrná denní teplota byla 14,1 °C,
- nejteplejším dnem byl 5. duben s maximální průměrnou teplotou 

15,6 °C,
- nejchladnějším dnem byl 25. duben s minimální průměrnou 

teplotou 5,3 °C,
- celkové množství srážek bylo 65,6 mm/m2.

Zdroj: počasí-chropyne.cz
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S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuz-
ným, přátelům a známým, že nás dne 30. dubna 
2016 navždy opustila paní 

Aloisie Hořínková. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí, prosím, 
tichou vzpomínku. Syn Jiří.

Proč osud byl tak krutý a nenechal Tě žít, 
proč, maminko naše drahá, jsi musela odejít. 

Dny, týdny i roky plynou, 
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou. 

Dne 19. dubna 2016 jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí naší maminky, sestry 
a babičky paní 

Jarušky Trávníčkové. 

S láskou, s úctou a s díky za vše stále vzpomíná a nikdy nezapomene 
dcera Jana. Všem, kteří si vzpomenou, předem moc děkuji. 

Čas plyne, roky ubíhají, 
krásné vzpomínky na Tebe zůstávají.

Dne 5. května 2016 jsme vzpomenuli 
2. smutné výročí úmrtí mé maminky, naší ba-
bičky, prababičky paní 

Zdeňky Šaríkové. 

S úctou vzpomínají dcera Ivana s manželem, rodina Hrabálkova, 
Mačkova a kamarádky.

Kdo žije v srdcích svých blízkých, není mrtev. 
Jen je vzdálen.

Dne 8. května 2016 jsme vzpomenuli 5. vý-
ročí úmrtí naší maminky paní 

Růženky Langrové. 

S láskou a úctou stále vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Vzpomínka na Tebe stále bolí. 
Ta bolest v srdci se nikdy nezahojí. 
Dny, týdny, měsíce rychle plynou, 

nikdy však nezacelí tu ránu bolestivou.

Dne 15. května 2016 jsme vzpomněli 
5. smutné výročí úmrtí našeho milovaného syna, 
bratra a vnuka, pana 

Petra Pavlíka. 

S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.

Milovals život a v něm všechno krásné, 
lidi, přírodu a slunce jasné. 

Odešels náhle, nikdo to nečekal, 
osud to chtěl, jen to moc uspěchal.

Dne 14. května 2016 jsme vzpomněli 7. vý-
ročí úmrtí našeho syna pana 

Ing. Jana Polišenského. 

Všem, kteří vzpomněli s námi, děkujeme. Rodiče, bratři Marek 
a Vlastík s rodinou, syn Honzík s Aničkou.

A za vše, za vše dík. 
Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl… 

Dne 9. května 2016 jsme si připomněli 
smutné 2. výročí úmrtí pana 

Jiřího Joklíka. 

Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají manželka, syn 
a dcera s rodinami.

Jak je smutná, opuštěná, pěkná dědinka. 
Už nás v ní nepřivítá tatínek ani maminka. 

My pláčeme a marně je voláme. 
Ty, kteří nás tak milovali, ty už tady nemáme.

Dne 2. května 2016 jsme vzpomenuli 3. vý-
ročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky 
paní 

Marie Bajerové 

a dne 18. května 2016 jsme vzpomenuli 20. vý-
ročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradě-
dečka pana 

Zdeňka Bajera. 

S láskou vzpomíná syn s rodinou.

Společenská kronika 
Dne 13. června 2016 oslaví své krásné 

90. narozeniny pan 

Miroslav Ondra. 

Všechno nejlepší, pevné zdraví a životní elán 
do dalších let přeje rodina Dvořákova.

Kdo Tě znal, vzpomene. 
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 16. května 2016 jsme vzpomenuli ne-
dožité 73. narozeniny pana 

Františka Ondruška. 

Dne 25. července 2016 vzpomeneme 5. výročí jeho úmrtí. 
Vzpomínají manželka Jana a Rosťa, Andrea 
a Zdeněk s rodinou.
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Společenská kronika 
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Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku či blahopřání.

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 6/2016 - 9. června (vychází 24. června)
č. 7/2016 - 11. srpna (vychází 26. srpna)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 5. května 2016 (číslo vychází 20. května 2016).  
Uzávěrka příštího čísla: 9. června 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.

Ve vzpomínkách se často vracím k lásce mého táty,
jak krásné to bylo, když tu žil, když tu žil s námi. 

Odešel snít svůj věčný sen, 
mně zůstala bolest v srdci a vzpomínka jen.

Dne 20. května 2016 si připomeneme 
3. smutné výročí úmrtí pana 

Zdeňka Dolníčka. 

S láskou a úctou stále vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Kvě-
toslava s rodinou.

Čas plyne, roky ubíhají, 
krásné vzpomínky na Tebe zůstávají.

Dne 7. června 2016 vzpomeneme 15. smut-
né výročí chvíle, kdy zemřel můj manžel, náš 
tatínek, dědeček a pradědeček pan 

Květoslav Panáček. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Eva, dcery Dáša a Petra 
s rodinami a syn Květoslav.

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

Dne 15. června 2016 uplyne smutné 3. vý-
ročí chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Stanislav Křepelka. 

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

Rok uplynul jako řeky proud, 
vzpomínka na Tebe nedá zapomenout. 
V srdcích našich vzpomínka stále bolí 

a zapomenout nedovolí.

Dne 26. května 2016 by se dožil 76 let můj 
manžel, náš tatínek, dědeček a pradědeček pan 

Antonín Dolínek. 

S láskou vzpomínají manželka, syn Pavel, dcera Ludmila s rodinami, 
sestra s rodinou, čtyři vnoučata a tři pravnoučata i ostatní příbuzní.

Odešla jsi, maminko, neznámo kam. 
Vzpomínka na Tebe zůstala nám. 

Vzpomínka krásná, maminko milá, 
že Ty jsi pro nás vždycky žila.

Dne 25. května 2016 vzpomeneme nedožité 
85. narozeniny maminky, babičky, prababičky 
paní 

Růženy Kroupové. 

S láskou a úctou vzpomínají dcery Věra 
a Jarmila s rodinami.

Utřete slzy a opět se smějte, 
tak si to přeji a v dobrém vzpomínejte.

Dne 25. května 2016 vzpomeneme 1. výročí 
úmrtí paní 

Mileny Sedlákové. 

S láskou vzpomíná manžel, děti a vnoučata.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

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

Chropyně Když se zhasne
25. 5. 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 Chropyňské hrátky
27. - 29. 5. Kde: Areál zámeckého parku

Hulín Spirituál kvintet
3. 6. Jedna z prvních českých folkových skupin. Stála na po-
 diu spolu s Petrem Seegerem, prezidenty Václavem 
 Havlem a G. H. W. Bushem, hrála pro prezidenta Billa 
 Clintona. Hraje již 50 let doma i v zahraničí. Vstupné 
 190 Kč v předprodeji a 220 Kč na místě.
 Kde: Letní kino Hulín, 19:30

Hulín Hulínský OPENFEST
4. 6.  Kde: Letní kino Hulín, 16:00 - 24:00

Holešov Taneční vystoupení
3. 6. P. I. Čajkovskij v choreografiích Jany Lochmanové, 
 tančí žákyně tanečního oboru ZUŠ. Vstupné dobro-
 volné.
 Kde: Kino Svět Holešov, 18:00

Holešov Holešovská Regata
17. - 18. 6. Zahrady zámku Holešov ožijí 6. ročníkem největší-
 ho českého rodinného festivalu. Hlavními hvězdami 
 sobotního dne festivalu budou: NO NAME, Aneta 
 Langerová, TATA BOJS, Michal Hrůza, JELEN. Hlav-
 nímu sobotnímu programu bude předcházet páteční 
 „speciální koncert pro Holešovskou regatu“ s kapelou 
 KRYŠTOF.
 Kde: Zámek Holešov

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

Kroměříž Den dětí města Kroměříže 2016  
28. 5. Srdečně zvány jsou všechny děti a rodiče, na které 
 čeká akční dopoledne a zábavné odpoledne plné 
 her, tancování, zpívání, soutěží i překvapení. Vstup 
 zdarma.
 Kde: Pionýrská louka Kroměříž, 10:00-17:00

Kroměříž Den tance
4. 6. Již tradiční přehlídka tanečního umění souborů 
 místních a přespolních. Přijďte i vy podpořit své fa-
 vority, mezi kterými budou Dabnce Power, Mini Lexi, 
 M Dance Crew a další.
 Kde: Velké náměstí Kroměříž, 9:00 - 13:00

Kroměříž KROMFEST 2016
23. 7. Dům kultury v Kroměříži a město Kroměříž pořádají 
 1. ročník hudebního open-air festivalu. Těšit 
 se můžete na tyto kapely a interprety: No Name, 
 Jelen, Lake Malawi, Tyršova společnost a Marek 
 Ztracený. Bohatý doprovodný program, dětská fun 
 zóna, DJ´s stage. Přijďte si užít léto v poprockovém 
 rytmu a pod letní oblohou! Vstupné: 250Kč, na místě 
 300Kč, děti 100Kč, na místě 150Kč.
 Kde: Pionýrská louka Kroměříž, 13:00 - 24:00

Přerov Festival dračích lodí
28. - 29. 5. Tradiční závody dračích lodí.
 Kde: Laguna Přerov

Přerov Pavel Novák & Family Band(a): Dětem
2. 6. Akustický koncert pod širým nebem. Výtěžek bude 
 věnován Dětské klinice FN v Olomouci. Koncert 
 je spojený s vernisáží výstavy fotografií Větší než velká 
 výzva.
 Kde: Divadlo mezi hradbami Přerov, 17:00

Přerov Recesní cyklojízda Přerovem v kostýmech
5. 6. Druhý ročník cyklojízdy městem tentokráte v re-
 cesních kostýmech na volné téma – akce je vhodná 
 také pro rodiny s dětmi. Cíl cyklojízdy – park Micha-
 lov. Na závěr akce proběhne vyhlášení vítězů soutěže 
 o nejnápaditější kostým.
 Kde: Horní náměstí Přerov, 15:30
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