Zpravodaj města Chropyně

Páteční program chropyňských Hrátek otevřel pochod za hastrmanem Račou. Na cestě kolem rybníka na děti čekaly postavy
z různých pohádek, které si pro ně přichystaly mnoho her a soutěží.
Na samotném konci pochodu děti hastrman Rača odměnil sladkostmi
a pro ty, co měly své buřty, bylo připraveno ohniště na opékání.
Prostě kdo si hraje, nezlobí :o)

2

6/2016

6/2016

Zpravodaj města Chropyně

Na sobotní odpoledne si pro děti firma EKO-KOM připravila
atrakci v podobě otáčející se lahve, na které se děti zkoušely udržet. A kdo nevyznává adrenalin, mohl se bavit soutěžemi a hrami.
Po celý víkend děti mohly vyzkoušet i mnoho pouťových atrakcí.
A pro ty odrostlejší byl připraven koncert Waldy Nerušila, který
je nejslavnějším dvojníkem Waldemara Matušky.
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Nedělní cyklozávody patří již tradičně k akci, která do Chropyně
přiláká holky a kluky z dalekého okolí, aby s našinci změřili síly
v nelehkém klání. Pořadatelé si pro závodníky připravili nejen
okruhy kolem rybníka, ale i bludiště na louce plné zatáček. Ani
pády z kol a technické problémy závodníků nezabránily jejich
maximálnímu nasazení.
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S ubývajícím věkem rostl adrenalin rodičů a někteří je na jejich
trase doprovázeli jako strážní andělé. Jiní za páskou skandovali
a vybízeli své ratolesti k maximálním výkonům. Samostatnou kategorií byly nejmenší děti. Jejich jízda na pidikolech a odrážedlech
se změnila v lítý boj rodičů, kteří se snažili pomoci dětem k rozjezdu
a udržení se v jízdní dráze. Čest poraženým, sláva vítězům. ;o)
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Nedělní odpoledne bylo plné her a zábavy. Děti z oddílu
Kamnínek si pro návštěvníky připravily mnoho her a soutěží.
A kdo zatoužil po tanci, mohl dovádět na louce s Emily. Chropyňské
Hrátky zakončio tradiční kácení máje, a komu se nechtělo domů,
mohl si pozdní odpoledne zpestřit s hanáckou dechovou kapelou
Bludověnka.
ToRo

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem pořadatelům
akce Chropyňské hrátky 2016. Turistickému oddílu Kamínek v čele
s paní Hanou Paňákovou za výbornou organizaci pochodu za hastrmanem Račou a zábavné nedělní odpoledne plné her a soutěží.
Dále rodině Kučerových a členům a příznivcům oddílu Cyklosportu
Chropyně za bezvadnou organizaci cyklistických závodů, které i přes
hojnou účast závodníků probíhaly jako vždy svižně a bezproblémově.
A největší dík patří Mgr. Stanislavu Kalincovi a všem zaměstnancům Správy majetku města Chropyně za zajištění programu
a organizaci celé akce, včetně technického zajištění.
Ing. Věra Sigmundová

Více fotografií najdete v galerii
na www.muchropyne.cz
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Dveře kostela dokořán
Dveře či vrata zavíráme a zamykáme, protože máme strach.
Bojíme se, že přijde někdo zlý a ublíží nám, okrade nás. Zavíráme
dveře pro pocit většího bezpečí. Naštěstí jsou pořád na světě
místa, kde dveře zůstávají dokořán, otevřené všem…
Symbolem Noci kostelů jsou právě otevřené dveře. Myšlenka
otevřít kostely v noci vznikla před 12 lety ve Vídni, kde také
v roce 2005 proběhla první Noc kostelů - „Lange Nacht der
Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely
se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. Do letošního ročníku se už zapojilo více než 1500 kostelů
a modliteben, do kterých zavítalo během jediného večera
a noci přes půl milionu návštěvníků.
Již pošesté se otevřely dveře také našeho kostela Sv. Jiljí
tady v Chropyni. Nabízenou chvilku ke ztišení přijali mnozí.
Kostelík se zaplnil a potlesk i úsměv na tváři všech přítomných
byly tou nejkrásnější odměnou pro všechny, kdo chropyňskou
Noc kostelů připravili. Poděkování patří žákům a učitelům ZUŠ
Kroměříž – pobočka Chropyně, kteří předvedli výkony hodné
profesionálů.
Velké díky panu faráři, všem organizátorům a samozřejmě i všem
návštěvníkům. Na viděnou příště!
DJ
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Rada města Chropyně informuje o své činnosti
V období od 3. března 2016 se rada města do uzávěrky tohoto čísla
sešla čtyřikrát a mimo jiné:
• schválila uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje bytové jednotky
11/4 v domě čp. 11 na ulici Masarykova s firmou Chropyňská realitní
kancelář Ing. arch. Antonín Rybnikář, Chropyně, za stanovenou
kupní cenu 360.000 Kč včetně provize realitní kanceláři a nákladů
spojených s prodejem,
• schválila poskytnutí dotací organizacím zabývajícím se volnočasovými
aktivitami, a to 33.840 Kč na činnost spolku „PŘIDEJ SE K NÁM“
z Chropyně a 16.500 Kč na akce pořádané tímto spolkem, dále 3.500 Kč
na akce pořádané Pionýrskou skupinou obránců míru Chropyně.
Dotace, které přesáhly výši 50.000 Kč v jednotlivých případech,
schválilo zastupitelstvo a psali jsme o nich v čísle 4/2016,
• schválila změnu systemizace pracovních míst v Pečovatelské službě
města Chropyně spočívající ve zrušení jednoho pracovního místa
na dobu určitou a zřízením jednoho pracovního místa na dobu neurčitou; změna je základním předpokladem pro plánované rozšíření
provozu pečovatelské služby i o sobotách a nedělích, nejdříve však
od září t. r.,
• schválila uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Radomírem Gregorem na zpracování projektové dokumentace stavby „Přístavba radnice“ ve stupni
pro územní řízení za celkovou cenu 90 tis. Kč bez DPH; součástí
zamýšlené přístavby by mělo být informační centrum a veřejné WC,
• schválila poskytnutí dotací sportovním organizacím a individuálním
sportovcům, a to Sportovně střeleckému klubu JUNIOR Chropyně
v celkové výši 28.300 Kč, panu Karlu Imríškovi ve výši 30.000 Kč,
Ing. Lukáši Purkarovi ve výši 20.000 Kč, Mgr. Tomáši Procházkovi
ve výši 20.000 Kč, Cyklistickému oddílu Cyklosport Chropyně v celkové výši 30.000 Kč, TJ Chropyně, z. s., na jednotlivé akce a účast
družstev na významných soutěží v celkové výši 56.000 Kč, panu Jiřímu
Jarolímovi ve výši 7.000 Kč, místní organizaci moravského rybářského
svazu ve výši 5.000 Kč, fotbalovému klubu ve výši 5.000 Kč, kynologickému klubu v celkové výši 8.500 Kč, LMK Racek Chropyně ve výši 10.500 Kč a chropyňskému odboru klubu českých turistů ve výši
1.400 Kč. Dotace, které přesáhly výši 50.000 Kč v jednotlivých případech, schválilo zastupitelstvo a psali jsme o nich v čísle 4/2016,
• schválila dodatek k rámcové dohodě s firmou O2 Czech Republic,
a. s., na poskytování služeb mobilního operátora, kterým se prodloužila platnost smlouvy na neurčito,
• schválila pojistnou smlouvu s ČSOB Pojišťovna, a. s., jejím předmětem
je havarijní pojištění nově pořízených vozidel Citroën Jumper 2.2 HDi
(SMM Chropyně) a Renault Kangoo (pečovatelská služba) za cenu
11.897 Kč ročně, a dále na vozidlo Citroën Jumpy (SMM Chropyně)
zákonné a havarijní pojištění v celkové částce 8.379 Kč,
• udělila souhlas s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel
školy při Základní škole Chropyně v sídle Základní školy pracoviště
Komenského a Sportovně střeleckého klubu JUNIOR Chropyně
v sídle Základní školy Chropyně pracoviště Fučíkova,
• v rámci akce „XII. etapa Regenerace panelového sídliště“ schválila
uzavření smlouvy s firmou OB RUBICONE, s. r. o., o provádění
technického dozoru investora za cenu 198.000 Kč bez DPH (cena
se odvíjí od hodnoty zakázky) a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, a to od firmy NOSTA, s. r. o., Nový Jičín, s nabídkovou cenou
5.898.040,96 Kč bez DPH a schválila vykácení celkem 43 ks stromů,
které jsou překážkou stavby nebo jsou ve špatném zdravotním stavu,
• uložila Komisi prevence kriminality Rady města Chropyně připravit
návrh projektu akce „Kamerový systém města Chropyně“ spočívající
ve vytipování lokalit, ve kterých by bylo vhodné umístit kamery,
stanovení předběžné cenové kalkulace na pořízení a přípravě návrhu
zadávací dokumentace,
• uložila informovat majitele garáží „U vlečky“, kteří požadují opravu
komunikace k těmto garážím, o nabídce města uhradit 2/3 nákladů
opravy cesty a zbývající část nákladů na opravu uhradí majitelé garáží;
levnější varianta opravy počítá s celkovou částkou cca 150.000 Kč,
• schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Římskokatolické farnosti Chropyně na opravu dveří a portálů kostela sv. Jiljí,
• v rámci zakázky „Zateplení spojovací chodby v ZŠ Komenského

•

•

•
•

v Chropyni“ uzavřela příkazní smlouvu s Ing. Lenkou Štajnerovou
na zpracování zadávacích podmínek a organizaci výběrového řízení
na dodavatele za cenu 20.000 Kč bez DPH, příkazní smlouvu s firmou
PIKAZ Kroměříž na výkon technického dozoru dodavatele stavby
za cenu 8.000 Kč bez DPH, znění zadávací dokumentace včetně
smlouvy o dílo s dodavatelem stavby a provedení výběrového řízení
v uzavřené výzvě; po uplynutí stanovených lhůt rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, a to od firmy Energo IPT, s. r. o., Měrovice
nad Hanou, s nabídkovou cenou 555.757 Kč bez DPH,
v rámci zakázky „Oprava ulic Křížní a Závětří v Chropyni – II. etapa“
uzavřela smlouvu o dílo s firmou LM Engineering, s. r. o., Kroměříž, na zpracování zadávacích podmínek a organizaci výběrového
řízení na dodavatele za cenu 18.000 Kč bez DPH, příkazní smlouvu
s Ing. Jiřím Ondruškem na výkon technického dozoru dodavatele
stavby za cenu 34.000 Kč bez DPH, znění zadávací dokumentace
včetně smlouvy o dílo s dodavatelem stavby a provedení výběrového řízení v uzavřené výzvě; po uplynutí stanovených lhůt rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky, a to od firmy Rovina, a. s., Hulín,
s nabídkovou cenou 2.896.158 Kč bez DPH,
v rámci zakázky „Dodávka a instalace herních zařízení na hřiště
ve vnitrobloku mezi ulicemi Moravská a Nádražní v Chropyni“ schválila
znění výzvy k podání nabídky včetně podmínek pro podání žádosti
a smlouvy o dílo s dodavatelem stavby a provedení výběrového řízení
v uzavřené výzvě; po uplynutí stanovených lhůt rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, a to od firmy HRAS – zařízení hřišť, s. r. o.,
Havířov – Dolní Datyně, s nabídkovou cenou 498.938 Kč bez DPH,
vyjádřila souhlas s uzavřením Mateřské školy Chropyně v době
od 18. července 2016 do 12. srpna 2016 z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnankyň školy, drobných oprav uvnitř budovy a v areálu školy,
uložila připravit darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru
kroměřížské organizaci Českého svazu včelařů ve výši 10.000 Kč
reklama
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•
•
•

•

•
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na vybudování včelařské základny a zařadit tuto částku do rozpočtového opatření,
vyjádřila nesouhlas s prodejem části pozemku parcelní číslo 496/1
v lokalitě Pazderna o výměře cca 160 cm x 25 m, kterou žadatel
zabral při výstavbě nového plotu, a nesouhlas s prodejem části pozemku parcelní číslo 446/1 v lokalitě Pazderna v délce cca 35 m,
neboť se jedná o odvodňovací příkop a záměr žadatele by ohrozil
funkci, kterou příkop má,
schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Střední škole
hotelové a služeb Kroměříž na částečnou úhradu nákladů spojených
s pořádáním soutěže Gastro Kroměříž 2016,
udělila souhlas s rozšířením lodžií bytového domu čp. 766–768 v ulici
Nádražní nad pozemek parcelní číslo 1067/20 a 1067/12 v majetku
města,
schválila uzavření smlouvy o dílo s Ing. Janem Štěpaníkem na zpracování Plánu odpadového hospodářství za celkovou cenu 29.000 Kč;
tento plán musí zpracovat obce, které produkují ročně více než
10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun ostatního
odpadu. Jelikož město Chropyně uvedeného množství dosahuje,
musí mít plán zpracován. Ten musí být v souladu s republikovým
odpadovým plánem a závaznou částí odpadového plánu kraje,
vyjádřila nesouhlas s prodejem pozemků v lokalitě Podlesí za účelem
využití pozemků jako zahrad k přilehlým, nedávno postaveným, nemovitostem s tím, že se jedná o pozemky určené k zástavbě; v současné
době město nemá v nabídce žádné stavební pozemky, na kterých
by bylo možné hned stavět, a tyto jsou již z části zasíťované,
schválila uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
za rok 2016 auditorkou Ing. Milenou Lakomou za celkovou cenu
40.000 Kč,
schválila poskytnutí dotací neziskovým organizacím, a to místní organizaci Svazu tělesně postižených v ČR (32.280 Kč), organizaci KoTě,

•

•

•

•

reklama
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o. p. s., (33.660 Kč), Oblastní charitě Kroměříž (12.000 Kč), Poradenskému centru pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., (3.000 Kč),
Středisku rané péče EDUCO Zlín, z. s., (8.000 Kč), Domovu pro seniory
v Tovačově (2.000 Kč), přerovské organizaci Unie ROSKA (6.000 Kč),
Centru služeb postižených Zlín, o. p. s., (2.000 Kč), Rodinnému centru
Kroměříž, z. s., (5.000 Kč), Klubu dárců krve Kroměřížska, z. s., (5.000 Kč)
a Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., (2.000 Kč)
a doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši
70.000 Kč Sociálním službám města Kroměříž, p. o.,
schválila návrh úpravy dopravního značení na náměstí Svobody
na místní komunikaci v úseku od čísla popisného 36 až po objekt
České spořitelny, jehož cílem je zejména umožnění parkování motorových vozidel na pravé straně komunikace před Českou spořitelnou,
udělila souhlas s umístěním bezpečnostní závory na pozemku parcelní
číslo 2117/1 v katastrálním území Chropyně v místě vjezdu do dvora
u čp. 163 v Komenského ulici, a to po dobu trvání nájemní smlouvy
tohoto pozemku Společenstvím vlastníků jednotek bytového domu
čp. 163 ulice Komenského,
vzala na vědomí informaci o možnosti dotace v rámci výzvy číslo 28
IROP – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura
II., v rámci které by se dal zřídit portál občana, portál úředníka,
pořídit software na organizaci, řízení a přípravu zasedání orgánů
města, případně informační kiosek a další, přičemž dotace je hrazena
ex post a je poskytována ve výši 90 % při spolufinancování ve výši 10 %,
zamítla žádost o odstranění kontejnerů (sběrných nádob na tříděný
odpad) v ulici Hrad od rodinného domu čp. 795 kvůli neexistenci
adekvátní náhrady za toto místo, které by splňovalo jak bezpečnostní
podmínky, tak podmínky svozu a docházkové vzdálenosti, avšak
uložila připravit návrh řešení na odstínění kontejnerů od rodinného
domu.
Jiří Rosecký
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Úprava dopravního
značení
Na náměstí Svobody v Chropyni bylo na místní komunikaci v úseku od objektu základní
školy až po objekt České spořitelny, a. s.,
zjištěno, že stávající dopravní značení nemá
správnou polohu, dále že neodpovídá současným potřebám využívání území a také
požadavkům bezpečnosti silničního provozu.
Odbor výstavby a ŽP MěÚ Chropyně byl
na základě této skutečnosti pověřen úkolem
z porady vedení města zajistit návrh změny
dopravního značení. V tomto smyslu byl
osloven projektant Ing. Vojtěch Řihák, který
navrhl řešení, jehož obsahem je v podstatě
regulace odstavování motorových vozidel
na předmětné místní komunikaci. Zpracovaný návrh umožní mimo další možnosti
parkování v ulici parkovat motorová vozidla na pravé straně komunikace v prostoru před Českou spořitelnou, což dosud
možné nebylo. Detaily návrhu vyplývají
z přiloženého situačního nákresu. Úprava dopravního značení je v současnosti
předmětem povolovacího procesu, ve-

deného příslušným silničním správním
úřadem. Realizace záměru se dá předpokládat po jeho schválení na konci srpna

2016. S popsanou změnou dopravního řešení vyjádřila souhlas Policie ČR, Dopravní
Ing. Jiří Pospíšil
inspektorát Kroměříž.

Tašky na tříděný odpad
pro občany Města Chropyně

Pozvánka
na jednání zastupitelstva

Třídíte doma odpad, ale neustále bojujete s tím, kde ho v domácnosti ukládat? Možná jsme
pro vás našli řešení.
Město Chropyně pořídilo v rámci zefektivnění třídění odpadů
celkem 500 sad tašek na tříděný
odpad za necelých 21 tisíc korun.
Mají pomoci obyvatelům, kteří
již poctivě odpad třídí, a zároveň
motivovat ty, pro něž ještě třídění
není samozřejmostí.
Jednotlivé tašky jsou barevně
odlišeny tak, aby bylo třídění odpadů co nejjednodušší. Žluté jsou
určeny na plasty, modré na papír
a zelené na sklo. Pokud si nejste
jistí, jak správně odpady třídit, stačí
se podívat přímo na jednotlivé
tašky. Podobně jako na samolepkách na barevných kontejnerech
jsou také na nich zobrazeny jednotlivé druhy plastů, papíru a skla,

Město Chropyně zve na 12. zasedání Zastupitelstva města Chropyně, které se bude konat ve středu 30. června 2016
od 16:00 v místnosti č. 10 v Městském kulturním středisku Chropyně.
Na programu bude mj. rozpočtové opatření města, účetní závěrka města a závěrečný účet za rok 2015 včetně zprávy auditora, petice
občanů ze dne 23. března 2016 (požadavky na omezení či zákaz chovu
domácích a hospodářských zvířat v zahrádkářské kolonii u Zámeckého
rybníka a výstavbu lávky u Josefínky), studie zefektivnění dopravy
a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Chropyni aj.

Upozornění
na splatnost poplatku
Finanční odbor Městského úřadu v Chropyni upozorňuje
občany, že do 20. července 2016 je splatný místní poplatek
za „komunální odpad“ za druhé pololetí roku 2016. Základní sazba
za pololetí činí 318 Kč, pro poplatníky od 70 let platící z titulu
trvalého pobytu v Chropyni 159 Kč. Občanům platícím přes SIPO
byla částka předepsána ke srážce v měsíci červenci. Ostatním byla
zaslána poštovní poukázka. Tuto lze uhradit na poště, převodem
z účtu a na pokladně Městského úřadu v Chropyni v hotovosti
nebo platební kartou. Neobdržení poukázky není důvodem
k nezaplacení poplatku.

Důležité upozornění
pro dopisovatele a inzerenty.
Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně
zasílejte na e-mail:
zpravodaj@muchropyne.cz
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které lze do nich vhazovat. Tašky
mají dvě velikosti – 20 a 40 litrů.
Přibližně na přelomu měsíců
června a července by měly tašky doputovat na Městský úřad
Chropyně. Podmínkou pro vyzvednutí tašek je, aby domácnost
měla uhrazen poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(za odpady).
Tašky budou připraveny k vyzvednutí od 11. července 2016
v 1. poschodí Městského úřadu
Chropyně v kanceláři životního
prostředí a investic a budou vydávány oproti podpisu v úřední
dny od 8:00 do 11:00 a od 13:00
do 16:30, nebo v neúřední dny
na základě telefonické nebo
e-mailové domluvy.
AM
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Jak je to s cestovními
doklady pro děti?

Knihovna doporučuje
Mathilde Regnault: Alzheimerova choroba - průvodce pro blízké nemocných
Publikace shrnuje první varovné příznaky
choroby a nabízí všestranné rady pro ty, kteří
se rozhodli stát rodinnými pečujícími - kde
je možné získat informace, jak se zapojit
do péče a léčebného procesu, jak pomáhat
nemocnému či jak organizovat každodenní činnosti. Autorka zároveň připomíná,
že pečující by neměli přeceňovat svoje síly:
péče o nemocného se může stát s postupující
chorobou značně vyčerpávající a pak je třeba
se obrátit o pomoc. Příručka nezapomíná
ani na stránku finanční (přiznání invalidního
důchodu, finanční pomoc, příspěvky na péči apod.). Závěrečný oddíl
odpovídá na otázky, které se pečující ze strachu či studu neodvažují obvykle položit. Ačkoli příručku napsala francouzská publicistka a popisuje
tedy situaci ve Francii, český překlad je přizpůsoben použití v Česku:
čtenáři najdou odkazy na české zákonné předpisy a kontakty v ČR.

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají
i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských
států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat
na vlastní občanský průkaz? Chcete vědět více? Proto si přečtěte
následující příspěvek náměstskyně ministra vnitra pro řízení sekce
veřejné správy:
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější.
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři
či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí
již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat
na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená,
že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč
a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které
byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo
Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě,
a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze
s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Louise Waltersová: Kufr paní Sinclairové
Osudový příběh o rodinných tajemstvích, spřízněných duších a promeškaných
příležitostech. Osamělá Roberta pracuje
v knihkupectví Old and New a ráda sbírá
všemožné poklady minulosti ukryté ve starých svazcích – fotografie, dopisy, pohlednice. Když jí otec jednou věnuje starý kufr,
jenž svého času patříval její babičce, objeví
v něm prazvláštní dopis z druhé světové
války. Je pod ním podepsaný její dědeček, jehož nikdy nepoznala, nejde jí však
do hlavy, jak ho mohl napsat, jelikož dle
data uvedeného v listu už měl být tehdy dávno po smrti…

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů.
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě
do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností.
K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti.
Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti
a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský
průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí
maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů
je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Gerald Durrell: Chytněte mi guerézu
Durrellova zoo na ostrově Jersey samozřejmě není bez problémů, ale když chce
někdo zachraňovat a rozmnožovat chráněné
živočichy, musí s nimi počítat. A žádaná zvířata si musí někde opatřit, nejlépe v jejich
domovině, takže se spolu s autorem podíváme za levharty a opicemi do pralesa v Sierra
Leone a na úpatí mexického Popokatepetlu
za vzácnými králíky. Ochránci přírody si pak
jistě všimnou i toho, jak se liší Durrellovy
výpravy od současného přístupu ke chráněným živočichům. Chytněte mi Guerézu
je tak také výpravou do nadšeneckých časů
prvních ochránců divokých tvorů.

Informací není nikdy dost.
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme
se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou
vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná
minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost)
lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt
na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“
a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová

Jitka Škápíková: Klubíčko veselých
pohádek
Knížka pohádek pro mladší děti a začínající čtenáře. Víte, kam se kočce Terezce
zatoulalo zelené klubíčko, co se stalo, když
se myšky pustily do sýra, a kdo bydlí ve škvíře pod vaší postelí? To a mnohé další se dočtete v knížce rozverných pohádek, které
jsou právě tak dlouhé, aby se při nich dobře
usínalo, a tak krátké, aby se na nich mohlo
cvičit první čtení. Každého jistě potěší vtipné
ilustrace, jež spolu s příběhy zavedou mladé
čtenáře mezi zvířátka, do vodní říše i větrného království.
Helena Maťhová

11

Zpravodaj města Chropyně

6/2016

Vyhodnocení dotazníkové akce ZŠ Chropyně
V průběhu druhého pololetí tohoto školního roku proběhla v naší
škole dotazníková akce „Jaká je naše škola? Jak to vidím já?“. Podnětem
k uskutečnění tohoto průzkumu byl především zájem zjistit, co se žákům,
zákonným zástupcům a zaměstnancům školy líbí, nebo nelíbí, s čím jsou
spokojeni a kde bychom měli spíše přidat.

Komentář: Na začátku školního roku byly žákům II. stupně nabídnuty
různé kroužky, které se však pro malý zájem nerealizují. Nejoblíbenější
je tradičně florbal.
Jste spokojeni s technickým vybavením a prostředím ve škole?
Ano: 76,6 %
Ne: 23,4 %
Komentář: Velmi podobné odpovědi jako u žáků školy. Negativně
jsou vnímány prostory školy v budově na ulici Komenského 335, převážně chodby a šatny.

Dotazník byl určen pro rodiče a žáky 4., 5., 6. a 7. tříd. Jako odezvu
jsme obdrželi celkem 83 vyplněných dotazníků od rodičů, 101 dotazníků
od žáků a 19 dotazníků od zaměstnanců školy. Pro úplnost uvádím,
že školu navštěvuje 400 žáků. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo
věnovali svůj čas vyplnění a odevzdání našich dotazníků a tím naši akci
podpořili.
Dotazník pro žáky obsahoval 11 otázek. Vzhledem k obsáhlosti
a rozmanitosti odpovědí uvádím jen některé. Pro přehlednost jsou
odpovědi uvedeny v přepočtu na procenta, u některých otázek
je doplňující komentář.

Jak hodnotíte komunikaci mezi učiteli (školou) a zákonnými
zástupci?
Vynikající: 14,6 %
Velmi dobrá: 62,4 %
Dobrá: 13,4 %
Dostačující: 7,9 %
Špatná: 1,7 %
Jaká je (dle Vašeho názoru) úroveň výuky v naší škole? Myšleno
komplexně.
Vynikající: 3,6 %
Velmi dobrá: 23,4 %
Dobrá: 56,1 %
Dostačující: 15,8 %
Špatná: 1,1 %

Líbí se ti prostředí školy?
Ano: 79,6 %
Ne: 20,4 %
Komentář: Nespokojenost se týkala především prostředí školy
v ulici Komenského 335, častá odpověď - stará, smutná, tmavá budova.
V průběhu prázdnin dojde k výmalbě části budovy, a to na základě
zpracování návrhu žáků.

Měla by se škola více prezentovat na veřejnosti?
Ano: 46,8 %
Ne: 53,2 %
Komentář: Od začátku školního roku 2016/2017 budou spuštěny
nové webové stránky ZŠ Chropyně, kde budou zveřejněny informace
o škole a fotodokumentace ze školních akcí. Škola bude nadále přispívat
do Zpravodaje města Chropyně.

Můžeš se svěřit učiteli, když máš nějaké trápení?
Ano: 97,8 %
Ne: 2,2 %
Komentář: V případě řešení problému, se kterým se žák svěří učiteli,
řediteli nebo jej vloží do schránky důvěry, postupujeme bezodkladně.
Pokud se jedná o závažnější problém, spolupracujeme se zákonnými
zástupci, výchovnou poradkyní, popřípadě institucemi, které se danou
tematikou zabývají. Snažíme se, aby byl problém co nejdříve a co nejlépe vyřešen.

Máte nějaké návrhy a připomínky, které by naši školu posunuly
dále?
Bez odpovědi: 79,6 %
Ne: 17,2 %
Ano: 3,2 %
(neuvedeno jaké)

Chtěl by ses učit ještě jiný cizí jazyk?
Ano: 0,9 %
Ne: 99,1 %
Komentář: Na naší škole se od 3. třídy vyučuje anglický jazyk
a od 7. třídy souběžně i německý jazyk.

Palčivou otázkou je technický stav budov a estetičnost prostředí, v němž děti tráví značnou část svého času. Ačkoli dostáváme
od našeho zřizovatele, jímž je město Chropyně, každoročně poměrně slušný příspěvek na opravy a údržbu, na dvě budovy školy
to bohužel nestačí.
Domnívám se, že jsme získali dostatek informací k tomu, abychom
byli schopni pojmenovat oblasti a témata, kterým by bylo v naší
škole dobře se dále věnovat. Z výše uvedených komentářů můžete
vyčíst, že některé problémy jsme již začali řešit a budeme v tom
i nadále pokračovat.
Upozorňuji, že z etických důvodů nebudu zveřejňovat žádná
jména pracovníků školy, ať už byla na jejich adresu vznesena chvála,
nebo naopak kritické připomínky. Veškeré podněty a zkušenosti
(včetně jmen konkrétních pracovníků) jsme dotyčným tlumočili
a připomínky jsme projednali na vedení školy.

Dotazník pro rodiče obsahoval 6 otázek.
Měla by škola nabízet žákům na II. stupni nějaké mimoškolní
aktivity?
Ano: 32,4 %
Ne: 67,6 %

Na závěr bych chtěl podotknout, že odevzdané dotazníky jsou
majetkem ZŠ Chropyně. Zástupcům zřizovatele školy a členům Školské rady jsou k dispozici u ředitele školy k případnému nahlédnutí.
Mgr. Milan Bajgar

Máš na výběr dostatek kroužků? Pokud ne, napiš, o jaký bys
měl zájem?
Ano: 86,8 %
Ne: 13,2 %
Komentář: U žáků II. stupně přetrvává zájem o pohybové hry a florbal.
O kroužky typu literární, matematický, biologický, chemický a podobně
není mezi žáky téměř žádný zájem.
Měla by škola pořádat více akcí?
Ano: 34,6 %
Ne: 65,4 %

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 5. září 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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E. Filla úspěšný mezi význačnými českými malíři
V neděli 29. května 2016 se na pražském
Žofíně konal společný aukční den Galerie Kodl
a aukční síně Vltavín. Draženo bylo na 200 děl
se zastoupením slavných jmen české výtvarné
scény 19. a 20. století. Nejdražší položkou
aukce byl obraz E. Filly vydražený za 14,6 mil.
Kč „Čtenářka Lidových novin“ (1932, olej

na plátně, 130 x 97 cm). Celkem se prodala
díla za 150 mil. Kč, 36 obrazů přesáhlo hranici
jednoho milionu korun. Padlo i několik autorských rekordů, tj. dílo hodnoceného autora
dosáhlo historicky nejvyšší hodnotu na uměleckých aukcích konaných v tuzemsku. Byli
to malíři Mikuláš Medek (10,2 mil. Kč), Jan

E. Filla: Čtenářka Lidových novin

E. Filla: Zátiší s partiturou a chrpami

Český den proti rakovině
Ve středu 11. května 2016 proběhl Český den proti rakovině.
Tuto sbírku již po dvacáté uspořádala Liga proti rakovině Praha, jež
se snaží různými způsoby (prevence, výzkum, pomoc nemocným…)
bojovat proti rakovině.
Jedním z ideálů Pionýra je Pomoc, a proto jsme se i my, členové pionýrské skupiny Obránců
míru Chropyně, jako i jiné roky
zapojili do prodeje žlutých kvítků. Naši dobrovolníci se během

Zrzavý ( 9,6 mil. Kč), Václav Špála (8,76 mil. Kč),
Joža Uprka (3,6 mil. Kč) a Josef Lada (2,28 mil. Kč).
Dalším obrazem E. Filly, oceněným na 4,8 mil. Kč,
bylo jeho „Zátiší s partiturou a chrpami“ (1923,
olej na plátně, 65 x 80,5 cm). Uváděné ceny jsou
včetně 20% aukční provize.
A.Hrdlička

sbírky nesetkali s vyloženě hrubým chováním kolemjdoucích,
většina reagovala pozitivně a někteří děti i pochválili za prospěšnou činnost.
A kolik jsme vybrali? Celkem
skoro pět kilogramů peněz. Prodali jsme 300 kytiček a odevzdali
7958 korun.
Dík a uznání patří všem, kdo
se zapojili, chodili a oslovovali,
a také Vám, kdo jste přispěli.
Marcela Hrdličková
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Zprávičky z Kamínku aneb V Kamínku se pořád něco děje
Maminky měly druhou květnovou neděli
svátek, a tak spolu s dětmi jsme jim vyrobili
dárky, a to ozdobné kloboučky podle barev,
které mají maminky rády. Doufám, že děti
udělaly maminkám radost.
Město Chropyně pořádalo „Chropyňské hrátky“. Kamínek se účastnil této akce
a to hned v pátek 27. května pohádkovým
pochodem za hastrmanem Račou. Na startu
rozdávala startovací lístky paní Pospíšilová
a paní Mrázková. Hned na prvním stanovišti
čekaly na děti krásné indiánky, pak beruška
a světluška, luční víly, dvě čertice hlídaly, jestli
se neobjeví nějaké zlobivé dítě, že by s ním
šuply do pekla. Byla tam princezna, kterou
chtěl sníst tříhlavý drak, ale děti ho zahnaly,
skotačilo se s veselými kravičkami, kousek
opodál stáli Rumcajs s Mankou a Cipískem,
čarodějky dávaly dětem různé jazykolamy,
přišla i Fiona se Shrekem, Šmoulové řádili
na skluzavce, nechyběla nezbedná muchomůrka a ohnivá žena. Eliška s Jindřichem

ze mlejna tam čekala na děti i s Belzebubou
a Vodněnou. Marfuška s maminkou vyhlížela
nějakého bohatého ženicha, Nastěnka čekala
na svého Ivánka a konečně na poslední zastávce řádil hastrman Rača se dvěma hastrmánky,
kteří cákali na děti vodu. V cíli plápolal ohýnek na opečení špekáčků a pro žíznivé byla
připravena ovocná šťáva ve várnicích. Všichni
dostali v cíli upomínkové listy s obrázkem
hastrmana Rači a sladkou odměnu. Počasí nám
přálo, děti byly usměvavé a spokojené. Hastrman Rača posílá všem dětem pěkný pozdrav
a zase někdy příště nashledanou!
V neděli odpoledně 29. května naši Kamínci připravili pro děti různé zábavné soutěže. Děti si mohly zkusit chodit na chůdách,
balancovat s balónkem přes úskalí tunelů
a drobných překážek nebo dostat spadlý
knedlík bezpečně na talíř a dávat pozor, aby
ho nespolkl Otesánek, či dopravit létající
talíř bezpečně přes černé díry k naší planetě,
zaházet si kroužky na různě vysoké totemy atd.
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Když děti vše vyzkoušely, tak dostaly sladkou
odměnu.
Za všechny tyto akce děkuji všem Kamínkům i jejich přátelům, byli jste všichni bezvadní
a za to Vám patří mé velké poděkování!
Mé poděkování patří ještě panu Láníkovi
za pěkné vymalování naší klubovny, teď nám krásně září sluníčkově. Moc děkujeme, pane Láníku!
Také jsme si zakoupili nová svítidla a do regálů kartóny na různé potřeby. Odměny pro
děti na akce a finance na vymalování klubovny
i zakoupení svítidel a kartónů byly pořízeny
z dotací od města Chropyně, za které Kamínek
také moc děkuje.
Na závěr jedno přáníčko a to patří všem
dětem:
Zanedlouho vám začnou, děti, velké letní
prázdniny, tak si je pěkně užijte, bez nemocí
a úrazů, sluníčko ať vám pěkně svítí a hřeje
a ve tváři máte jen úsměv, to vám všem přeje
celý turistický oddíl Kamínek.
Hana Paňáková
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Myšky v Uničově
Dne 27. května jsme se zúčastnili celostátní
přehlídky pěveckých sborů v Uničově. Vystupovalo asi patnáct sborů z různých krajů od nejmenších po velké zpěváky. Všem se to moc povedlo
a v bývalém klášteře se to krásně rozléhalo.

V sobotu 28. května přehlídka končila závěrečným vystoupením každého sboru s jednou
písničkou. Poté jsme dostali zvláštní diplom
za podmanivý projev. Nejkrásnějším zážitkem byl
zpěv kánonu všech sborů, některých na kůru,

ostatních na pódiu. Po vystoupení nás čekalo
překvapení v podobě sladké odměny. Byla
připravena i diskotéka pro děti a občerstvení
pro dospělé. Byl to moc pěkný hudební víkend.
Myška Tereza Žáková

Závěr roku se souborem Chropyňáček
Poslední vystoupení souboru Chropyňáček v tomto školním roce bylo v Kojetíně.
Na pozvání soubor vystoupil na připravené akci města pro veřejnost – Posezení
s cimbálovou muzikou Dubina v pátek
24. května 2016 v prostorách MKS na náměstí v Kojetíně. Večer byl zahájen přivítáním všech účinkujících a přítomných v sále
hlavními organizátory celé akce p. H. Svačinovou a p. M. Zahradníkem. O první sérii
písní se postarala cimbálová muzika Dubina.
Další vstup patřil právě souboru Chropyňáček, který se představil pásmem lidových
písní. Vybrané písně pro tuto příležitost
měly neuvěřitelný ohlas, což dokazovala
pozornost a zpěv snad všech hostů. Obrovský
potlesk po vystoupení byl pro soubor velkou
odměnou a velkou podporou do další práce.
Poslední setkání a zároveň úplné završení
naší letošní práce bylo v neděli 5. června 2016,
kdy jsme zdokumentovali a nahráli celé pásmo
písní v prostorách naší ZUŠ Komenského. Víc
jak dvouhodinová dřina a snaha o nejlepší
nahrávku se nám vyplatila. Po nahrávání ne-

chyběla sladká odměna v podobě domácích
koláčů a rolád, které nám připravily maminky.
Všichni členové souboru byli oceněni zvláštní
pochvalou za práci v celém školním roce.
Jana Milotová

Soukromá inzerce
Pronajmu
 byt v Chropyni 2+1, volný od července, více
informací tel.: 733 519 081.

Důležité informace
pro inzerenty
Upozorňujeme občany,
že zveřejnění soukromé
inzerce je zpoplatněno
částkou 50 Kč.
Poplatek je splatný před
uveřejněním oznámení.
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Zájezd žáků ZUŠ do Ostravy
ZUŠ Kroměříž - pobočka Chropyně pořádala i v tomto školním roce pro své žáky zájezdy
na různá představení.
To poslední se uskutečnilo ve čtvrtek
19. května 2016 v Ostravě.
V pěkném sále Domu kultury města Ostravy
zazněla díla mnoha skladatelů. V zajímavém
projektu, který nesl název „Čínský dirigent

s mladými českými talenty“, se pod taktovkou
dirigenta Biao Li nesla opravdu krásná hudba.
Janáčkova filharmonie nás opět přesvědčila,
že patří mezi naše přední hudební tělesa.
Za jejího doprovodu se na podiu vystřídalo
mnoho talentovaných mladých sólistů. Kromě
nejvšestrannějšího nástroje – lidského hlasu
- se sálem rozezněl také lesní roh a cimbál,

Ve školce se stále hraje
na flétničku
Děti předškolního věku v naší
mateřské školce měly možnost celý
rok navštěvovat kroužek „S flétničkou
ve školce“, kde se naučily základům
hry na zobcovou flétnu a nejen to.
Naučily se také ostatním hudebním
dovednostem, přitom rozvíjely své
hudební cítění a podpořily zdravé
dýchání. Ti, kteří této možnosti využili, se společně scházeli každý týden
a v hodinách se naučili hrát spoustu

který máme spojený spíše s lidovou muzikou.
Celé velkolepé představení završil zvuk houslí,
který zazněl bravurně v koncertu finského
skladatele Jeana Sibelia.
Pevně věřím, že se koncert líbil nejen
dozorujícím pedagogům, ale především našim
žákům.
Luděk Koutný

Poděkování
Ve školním roce 2015/2016
naše pobočka ZUŠ Chropyně
připravila celou řadu vystoupení,
koncertů, besídek, soutěží a dalších
hudebních a tanečních akcí. Tímto
bych chtěl všem žákům hudebního
a tanečního oboru poděkovat
za vynaložené úsilí, poctivou práci
a píli. Rodičům za podporu a přípravu svých dětí a za pomoc při vystoupeních. Letošním absolventům
gratuluji k úspěšnému vykonání
absolventských koncertů.

písniček na zobcovou flétnu. Měli
možnost si zahrát na velkém pódiu
v MKS Chropyně, také na besídkách pro rodiče v MŠ. Poslední
společné vystoupení je ještě čeká
v Rytířském sále chropyňského zámku, kde si zahrají na slavnostním
pasování dětí na školáky. Věřím,
že hra na flétničku jim bude dělat
stále velkou radost jako doposud.
Jana Milotová
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Mým skvělým kolegům učitelům: Mgr. Lence Obručové,
Mgr. Janě Milotové, Veronice Juřenové, Karle Koutné, Veronice Koutné, Šárce Jablunkové,
Marku Bubeníčkovi a Milanu
Vaculíkovi blahopřeji k úspěchům
na soutěžích a děkuji za vynikající
celoroční práci pro pobočku ZUŠ.
Fotografie z našich akcí najdete
na - zuschropyne.rajce.idnes.cz
Všem přeji krásné prázdniny!
Luděk Koutný
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Ohlédnutí tanečníků za končícím školním rokem
Každé září začíná očekáváním, ruku v ruce s ním jde snaha něco
dokázat. V Moravském institutu vzdělávání, o. p. s., Přerov, vyučujeme
žáky od 3 let, na hodinách se tedy setkáváme s dětmi, které mají oči
otevřené dokořán, plné údivu a vše je pro ně nové. Ty starší už něco
znají, o to více se dokážou nadchnout pro rozvíjení svých schopností.
A ti nejstarší začínají poznávat, co za boj a dřinu je v životě čeká.
Díky tanci se naučí, že slovo „nejde“ neexistuje. Není špatně upadnout, pokud vstanou a zkusí to znovu a znovu a znovu. Svou snahu
a píli děti reprezentovaly na mnoha soutěžích, z většiny si odvezly
velmi krásná umístění včetně kvalifikace na světové finále v Jersey
a Poreči, při reprezentaci naší republiky v současném tanci. Obrovskou
poklonu a uznání si zaslouží za pět nádherných a emocemi naplněných
představení tanečního a pohybového divadla Víla Rusalenka. Za to vše
děkuji a pokaždé jim věnuji hrdé slzy, když nám vracejí to, co do nich
vkládáme. Velké poděkování patří učitelům za nekonečnou trpělivost
a výborně odvedenou práci. Poděkování patří i rodičům za podporu
svých ratolestí. Nyní už nás čeká jen zasloužený odpočinek a pár protančených dnů v rámci příměstského tábora. V září začneme znovu. Naše
dveře jsou otevřeny všem, proto vezměte své děti za ruku a přijďte k nám.
„Neseď doma, zapoj srdce.“
Lucie Rolencová

Dubnový koncert
V pátek 29. dubna 2016 se ve velkém sále MKS Chropyně uskutečnil
DUBNOVÝ KONCERT žáků ZUŠ
Kroměříž – pobočka Chropyně. Výjimečně, z důvodu časového křížení
s jinými chropyňskými akcemi, začal
koncert již v 16:00 hodin.
Malí i velcí hudebníci a tanečníci
svá čísla nejprve předvedli v dopoledních hodinách dětem z MŠ a 1. st. ZŠ
v rámci výchovného koncertu. Oba
koncerty zahájila hudební skupina

Musical Fever. Že muzicírovat lze již
od útlého věku nám dokázali malí
flétnisté z MŠ. Poté už nás čekala
ochutnávka nejrůznějších seskupení
jako: kvarteto zobcových fléten,
akordeonové duo, soubor ArsIuventus a kvarteto příčných fléten.
Všechny výše jmenované soubory
se v letošním školním roce zúčastnily
okresních, některé i krajských soutěží
ZUŠ, kde získaly krásná 1. a 2. místa.
Také nesmím zapomenout na soubor
Chropyňáček, který nám představil
část programu, jímž se prezentoval
na Hanáckém dni v Kroměříži. Dubnové odpoledne bylo obohaceno
výkony letošních absolventů Lucie
Konvičné, Sáry Vinklerové, Nikol
Pechové a Martina Doležala.
Žáci tanečního oboru se tentokrát
vrátili časem. V jejich podání jsme měli možnost zhlédnout nejlepší taneční
sestavy, které v průběhu své pedagogické kariéry vymyslela a se svými
svěřenci secvičila Karla Koutná.
Koncert, kterým nás provázela
Lenka Obručová, byl opravdu velice
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pestrý a myslím si, že pro publikum
líbivý. Každý měl možnost vybrat
si v bohatém programu typ hudby
svému srdci blízký.
Všem žákům ZUŠ i svým kolegům
bych tímto ráda poděkovala za čas
a úsilí, které věnovali nácviku jednotlivých čísel a přípravě koncertu
samotného. A Vám, milí posluchači,
děkuji za přízeň a podporu, kterou
nám věnujete. A přeji Vám krásné,
hudbou a pohybem naplněné, letní
dny plné slunce, smíchu a příjemných chvil s přáteli.
Veronika Juřenová
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Chropyňské maminky
žijí aktivně
Chropyňské maminky žijí aktivně, a proto v úterý 31. května vyrazily
vlakem směrem Sv. Hostýn po stopách Panny Marie Svatohostýnské.
Už ve vlaku začalo pro mnohé děti velké dobrodružství, neboť pro
řadu z nich byla jízda vlakem premiérou. Organizátorka výletu, maminka
Eliška Bakajová, připravila pro děti a maminky bohatý program. Při příjezdu
na děti čekal soutěžní okruh plný úkolů a hádanek, u kterých se mnohdy
více zapotily maminky:) V cíli děti hledaly poklad, za kterým se schovávaly
domácí perníčky s vlastním jménem každého malého výletníka. Děti obdržely sladkou odměnu a diplom. Po vyhlášení vítězů následovala scénka
o Sv. Panně Marii, v níž si dva malí dobrovolníci z řad našich ratolestí s radostí zahráli. Po obědě jsme si krátce prošli toto svaté místo, někdo navštívil
kostel, někdo si koupil suvenýr a někdo se šel napít z posvátného pramene.
Velké díky patří právě Elišce, která celý výlet absolvovala s úsměvem
a plná elánu. Děti byly z výletu nadšené a maminky se radovaly z jejich
úsměvů. Za kolektiv spokojených účastníků
mamky Zuzka a Verča s Lili a Barunkou
reklama

KoTě
a letní provoz
KoTě, o. p. s., zve v letním provozu na koupaliště maminky, které chtějí být s dětmi
v přírodě a v čistém prostředí. Budeme si hrát,
cvičit, plavat i tvořit další dovednosti.
Už se těšíme na plavání, kde bude i profesionální plavčice, která vaše dítě naučí umět
mít rádo vodu. Snad nám bude přát i počasí,
aby voda byla teplá. Omlouvám se za chybné
informace o brouzdališti. O teplé vodě jsem
dostala mylné informace. Ale sluníčko nám
to určitě vyhřeje.
Kolektiv KoTě, o. p. s., vás zve užít si radosti a pohybu, které nám město Chropyně
umožnilo.
Můžete přijít každé pondělí a čtvrtek
od 8:45 do 9:00, pobyt je do 12:00. Cena
je pro klientky s permanentkou 30 Kč.
Věra Hýbnerová
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Odpočinkový pobyt pro seniory na Vysočině
Odpočinkový pobyt na Vysočině jsme měli objednaný od února 2016.
To, co se nám přihodilo, jsme nečekali ani v nejhorším snu. Jak jsme později zjistili, nebyli jsme sami, podobný problém mělo ještě několik dalších
skupin. V úterý 10. května nám zavolal generální ředitel společnosti, která
nabízí pobyty, že pro nás ve sjednaném termínu od 15. do 20. května
nemají ubytovaní, jelikož je v hotelu Medlov ubytovaná škola v přírodě.
Nabídl nám jiný termín, nebo náhradní ubytování. Po krátké společné
poradě padlo rozhodnutí, bereme náhradní ubytování. Nutno říci, že tato
verze připadala v úvahu za předpokladu, že někteří se obětují a ubytují
se ve tří a čtyřlůžkových pokojích. A tak se naplnilo staré známé pořekadlo,
že všechno špatné je k něčemu dobré.
Dostali jsme náhradní ubytování v rodinném hotelu U Loubů v obci
Tři Studně. Byli jsme srdečně přijati, majitelé i personál plnili každé naše
přání. Měli jsme celý hotel jen pro sebe, k dispozici bazén, zahradní
altán s krbem, kde jsme jedno odpoledne opékali špekáčky, i malé kino,
kde mohli zájemci fandit našim hokejistům. Strávili jsme příjemný týden
plný zábavy, ráno nechyběla ani rozcvička (hlava, ramena, kolena, palce
atd.) Zažili jsme hodně legrace, všichni se náramně bavili. Sešla se prostě
bezva parta a večer u harmoniky nikdo nechyběl.
Program jsme měli opravdu nabitý. Hned druhý den po příjezdu jsme
navštívili město Žďár nad Sázavou a nádherný kostel na Zelené Hoře.
V úterý dopoledne byla v plánu pěší vycházka k hotelu Medlov. Po cestě jsme hledali ukryté poklady a plnili různé úkoly. Někteří se vraceli
na Tři Studně, ti zdatnější si troufli i na 15 km. Odpoledne se uskutečnil
turnaj ve hře „Člověče, nezlob se“. Hráčů bylo celkem 24. Byl to souboj nelítostný, vyhazovalo se o sto šest, vždyť se hrálo o veliký dort,
který vítězka musela rozdělit mezi všechny hráče (nakonec dělení raději
svěřila paní kuchařce). Ve středu jsme jeli na další autobusový zájezd
na nádherný zámek Nové Hrady, odkud jsme zamířili do Litomyšle
a po cestě domů jsme se zastavili v soukromé Japonské zahradě. Ve čtvrtek jsme byli na vycházce u studánek Barborka a Vitulka, kde se každým
rokem na počest slavné skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové
a skladatele Bohuslava Martinů konají slavnosti otvírání studánek. Další
skupina navštívila sportovní areál v Novém Městě na Moravě. Odpoledne jsme využili krásného slunečného počasí k opékání špekáčků v zahradním altánu. Na poslední večer jsme měli připravený veselý program,
divadlo, písničky a recitace pobavily všechny i personál. V pátek jsme
odjížděli autobusem již v 9,00 hodin, abychom stihli objednaný oběd
v malé obci Čechy pod Kosířem. Po výborném obědě jsme ještě navštívili
krásné muzeum kočárů a potom už zamířili domů. Nakonec se tato akce
velmi vydařila, myslím i díky tomu, že jsme si řekli: „Jaké si to uděláme,
takové to budeme mít!“ a přispěli k tomu opravdu všichni bez rozdílu.
Přínosem bylo i to, že s námi mohli pobyt a celý naplánovaný program
absolvovat i senioři se zdravotními obtížemi. Na pokojích nezůstával
nikdo. Pobytu se nakonec zúčastnilo 47 účastníků. Doufám, že se nám
podaří podobný pobyt uskutečnit také příští rok.
D. Š

Tato úspěšná akce inspirovala paní Zdenku Smékalovou k napsání
následujícího poděkování ve verších, které jsme poslali personálu
a majitelům hotelu U Loubů v obci Tři Studně.
Tři Studně,
toť místo krásné, plné lesů, čerstvý vzduch,
vodička jak křišťál čistá, všude radost, smích a vzruch.
Pokojíčky pěkné, čisté, výhled z okna - pohádka,
i veverka rezatá, přišla k nám až za vrátka.
A co bazén - paráda, vstup na vlastní nebezpečí,
ale nikdo neváhá, vždyť vodičku milujeme,
zase jsme jak malé děti, plaveme a cákáme,
je nám tady prostě prima a vůbec nám není zima.
Chodili jsme do přírody po tom krásném okolí,
navštívili hrady, zámky, nožičky nás nebolí.
Vracíme se z vandru domů, do hotelu U Loubů,
čeká nás tam dobré jídlo, je to prostě pohoda.
Najíme se, zazpíváme a je dobrá nálada.
Když se na nás švarný číšník jen malinko usměje,
srdíčko Vám hned poskočí a tělíčko okřeje.
Děkujem Vám, naši milí, za přijetí, pohodu.
Za rok opět na shledanou! Těšíme se opravdu.
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Chropyňské babky
bavily seniory z Kojetína

Setkání v DPS
Již několik roků přicházejí na pozvání vedoucí PS Chropyně
p. Horákové děti ze SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně se svými učiteli, písničkou a přáním. Na letošní setkání byl opět pozván i soubor
Chropyňské babky s harmonikářem panem Kuchařem. Po vystoupení
dětského pěveckého sboru Myšky, úspěšného účastníka celostátní přehlídky pěveckých sborů v Uničově, jsme také my přispěli k pobavení
všech přítomných písněmi a recitací.

V měsíci dubnu 2016 nás oslovila paní Ing. Andrea Hrdličková,
pracovnice Centra sociálních služeb Kojetín, s prosbou vystoupení
na setkání seniorů v místním
kulturním domě. O našem souboru Chropyňské babky a našich vystoupeních se dozvěděla
od přerovských kolegů. Informaci,
že nás je dvacet + harmonikář, přijala

Potom jsme si společně s obyvateli DPS zazpívali při dobré muzice
učitelů ze SZUŠ. Tato v podstatě již tradiční akce je příležitostí k setkání známých, bývalých sousedů, možná i spolužáků a v případě dětí
je příležitostí navštívit a potěšit své babičky. Chceme tedy poděkovat
za pozvání a těšíme se na příští rok.
Chropyňské babky

s úsměvem a řekla, že pošle autobus a připraví pohoštění. Naše
půlhodinové vystoupení, kde
se prolínaly písničky, scénky, vtipy
a básně, jsme zakončili písní Život
je jen náhoda, kterou s námi zpíval celý sál. Odměnou nám bylo
poděkování paní ředitelky a velký
potlesk publika.
D.Š

Mozek je sval, který
se musí trénovat
Občasné potíže s pamětí máme všichni
už od studentských let. Pokud však mozek
pravidelně nenutíme k aktivitě, zapomínáme
stále častěji. Již několik let se z jara a potom
na podzim schází parta nadšenců na trénování
paměti. Letos se k nám přidali další. Pod heslem MYSLIKON (mysl a kondice) usilujeme
o zlepšení a uchování kognitivních funkcí, mezi
které patří paměť, koncentrace, pozornost,
řečové funkce, rychlost myšlení, orientace
v prostoru, ale i zlepšení fyzické kondice
pomocí jednoduchých cvičení s hudbou.
Naučené nebo zopakované mnemotechniky
nám pomohly zapamatovat si například sto čísel
od , názvy všech pražských mostů, 50 a více
položek nákupu, vyluštit obtížné přesmyčky,
najít cestu bludištěm apod. Uznání si zaslouží
všechny účastnice za aktivitu, humorný přístup
a zarputilost, s jakou řešily předložené úkoly,
hádanky a rébusy. Teď si na pár měsíců budeme užívat léta a v říjnu se budeme pravidelně
scházet opět.

Pokud máte chuť, zkuste si vymyslet akrostikum (nějaký příběh), pomocí něhož si můžete
zapamatovat tuto řadu čísel:
3.1415926535897932384626433832795

20

02884197169399375105820974944592307
81640628620899862803482534211706798
2. Když to dokázaly seniorky!
D. Š.
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Náborový turnaj
Ve dnech 12. a 13. května uspořádal oddíl národní házené při
TJ Chropyně již tradiční náborový turnaj mladších i starších žáků a žákyň
ze ZŠ Chropyně a Gymnázia Kojetín.
Turnaje se zúčastnilo celkem 261 dětí (144 první a 117 druhý den),
organizaci a hladký průběh zajišťovali členové oddílu ve spolupráci
s učitelským sborem obou škol.
Vítězové jednotlivých kategorií:
dívky mladší: prima Gymnázia Kojetín,
dívky starší: 9. A ZŠ Chropyně,
hoši mladší: prima Gymnázia Kojetín,
hoši starší: tercie Gymnázia Kojetín.
Dále byli vyhodnoceni nejlepší hráči (hráčky) na jednotlivých
postech dle kategorií:
brankář: Viktorie Tzvetková, Kamil Zalabák, Gabriela Dostálová, Michal
Tomeček,

obránce: Tereza Pavlíčková, Robin Přecechtěl, Lucie Jablonská, Daniel
Dostál,
útočník: Hana Baštincová, Lukáš Zdražil, Klára Vybíralová, Tomáš Ptáček.
Ve volném čase mezi utkáními měli aktéři možnost soutěžit v přesnosti
střelby na branku a v hodu medicinbalem na dálku.
Odborná komise rovněž vyhodnotila největší talenty na národní
házenou v jednotlivých kategoriích – ocenění se dočkalo celkem
16 účastníků.
Turnaj přispěl velkou měrou k popularizaci našeho sportu i mimo
hranice města, lze jen doufat, že některý z objevených talentů nastoupí
i v soutěžních utkáních našeho oddílu.
Poděkování za přípravu a realizaci patří všem organizátorům, zejména
Pavle Černé, Kubovi Přikrylovi, manželům Langrovým i všem rozhodčím,
stejně jako městu Chropyně za finanční příspěvek a oběma školám
za vstřícný přístup.
Výbor oddílu národní házené
reklama

Pomoc pro psí útulek
Během dubna proběhla v rámci 1. třídy MŠ sbírka určená pejskům v psím útulku v Kroměříži.
Celkem se podařilo vybrat krásných 1.528 Kč. Dne 11. května navštívily děti 1. třídy psí
útulek v Kroměříži, kam pejskům
osobně zavezly piškoty a granule

zakoupené z této částky. Děti
se seznámily s prostorami, službami i režimem útulku a nakonec
i s jeho obyvateli. Tímto bychom
rády poděkovaly všem rodičům
za spolupráci.
p.uč. Sochová
a Dokoupilová Hanulíková
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Mladší žačky vyhrály oblastní přebor
Družstvo mladších žaček národní házené
TJ Chropyně úspěšně ukončilo herní sezónu
2015/2016. Po dobře rozehrané podzimní části
soutěže, kde děvčata obsadila průběžné druhé
místo za Studénkou, byla již jarní sezóna pevně
v rukou hráček Chropyně. O tom svědčí výsledky z jednotlivých utkání: Chropyně – Svinov
16:0 a 16:1, Chropyně – Studénka 13:4 a 17:2,
Chropyně – Osek nad Bečvou 18:8 a 21:7.
Kromě zmíněných utkání mladší žačky
odehrály další čtyři utkání mimo soutěž s nováčkem Kokory „A“ a Kokory „B“. Zejména zde
jsme mohli zapojit kromě jádra družstva i širší
kádr mladších hráček, které tak mohly sbírat
cenné zkušenosti. Výsledky těchto utkání byly:
Chropyně – Kokory „A“ 29:0 a 31:0, Chropyně
– Kokory „B“ 23:0 a 35:5.
Díky těmto výsledkům se naše hráčky
staly vítězkami oblastního přeboru a zajistily
si postup na Mistrovství České republiky, které
se bude konat ve dnech 24. až 26. června 2016
v Přešticích u Plzně.
Děkujeme všem rodičům a příznivcům
našeho družstva za podporu. Velký dík patří
za finanční a materiální pomoc městu Chro-

pyně a společnostem Falco computer, s. r. o.,
Chropyňská strojírna, a. s., panu Vladimíru

Štrublíkovi a dalším, bez kterých by nebylo
možné tento sport provozovat.
H.Š.

Počtvrté v řadě postup na Mistrovství ČR
Již počtvrté v řadě se podařilo družstvu starších žaček oddílu národní házené TJ Chropyně
postoupit na Mistrovství ČR konané tentokrát
v Mostě od 17. do 19. června 2016 (MČR
se konala v r. 2013 v Krčíně, 2014 v Chropyni,
2015 v Krčíně).
Pro postup na MČR je nutné umístit
se na prvním místě v oblastní soutěži. Letos
se to družstvu našich děvčat povedlo bez ztráty
jediného bodu. Nechala tak za sebou družstva Ostravy-Svinova, Studénky, Staré Vsi nad Ondřejnicí
a Oseka nad Bečvou. Oproti loňskému ročníku tak
soutěž proběhla v menším počtu soupeřů a nutno
říci, že i na nižší úrovni.
Ještě během zimní přípravy se navíc děvčata bez
porážky, ovšem se ztrátou bodu za remízu, umístila na druhém místě ve finále zimního halového
přeboru (ZHP). Na ZHP jsme měli možnost utkat
se s finalistkami oblastních ZHP. A s velkou pravděpodobností se s totožnými soupeřkami utkáme
i ve finálovém turnaji MČR v Mostě.
Do odjezdu do Mostu 16. června náš tým budete moci potkat minimálně 3 x týdně na házenkář-

ském hřišti a nebo atletickém oválu. Závěrečná fáze
přípravy tím vyvrcholí. Držte děvčatům palce. Snad
Vám v dalším čísle budeme moci ukázat medaile.
Děkujeme touto cestou všem, kteří nás v cestě

do Mostu podporují. Jak rodičům a přátelům, tak
i sponzorům městu Chropyně, společnosti Falco
computer, s. r. o., Chropyňské strojírně, a. s.,
P+P technik, s. r. o., a dalším.
PČ

reklama

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •

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.
K dispozici jsou i na sekretariátu městského úřadu.
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Gymnastky z Chropyně potvrdily dobrou formu
Posledním závodem TeamGym sezóny
2015/2016 byl již tradičně „Brněnský pohár“.
Moravská Slávia Brno pozvala na sobotu
28. května 2016 celkem 28 TeamGym družstev
z celé republiky, 2 družstva přijela z Vídně.
TJ Chropyně měla zastoupení ve třech kategoriích.
Nejmladší Junior I (děvčata do 11 let),
ve složení Veronika Opelíková, Marie Medunová, Veronika Vyskotová, Lenka Kusáková, Dorota Vymětalová, Adriana Kolářová,
Nikol Hrdličková, Alžběta Hošková, Julie
Šplíchalová, Lenka Zapletalová, obsadila
v konkurenci 8 družstev krásné 2. místo.
S pozměněnou sestavou, i přes některé chyby
ve všech disciplínách, jim zlatá medaile unikla
jen o necelou desetinu bodu.
V další kategorii Junior II (do 16 let) soutěžilo
chropyňské družstvo ve složení Michaela Hřibová, Andrea Rusinová, Denisa Peričová, Amálie
Koblihová, Kateřina Žatecká, Vanesa Klásková.
V těžké konkurenci 11 družstev velmi dobrým
výkonem ve všech třech disciplínách toto mladé
družstvo získalo cenné stříbrné medaile.
Také gymnastky z družstva Junior III
(16 a vice let) se nenechaly zahanbit. Družstvo
ve složení Michaela Zavadilová, Magdalena
Zavadilová, Erika Mlčochová, Adéla Koutová, Katka Němečková, Runa Koblihová,

Ondřejka Spáčilová, Markéta Horáková také
získalo stříbrné medaile. Děvčata sice nezačala
nejlépe, ale svou bojovností přesto porazila
mistry republiky z Třebíče.

Velké gratulace patří jak všem gymnastkám,
tak především hlavním trenérkám Markétě
Zavadilové a Regině Horákové.
J. K.

Župní přebor
ve sportovní gymnastice
V sobotu 7. května 2016
se v Holešově konal Župní přebor
ve sportovní gymnastice dívek.
TJ Chropyně do závodu (gymnastického čtyřboje) vyslala osm začínajících gymnastek. Těm se podařilo
vybojovat tři medaile. V nejmladší
kategorii získala třetí místo Mariana
Župková (2009 a mladší), která
zacvičila především velmi vydařenou kladinku, a stříbrné medaile

si domů odvezly Julie Šplíchalová
v kategorii 2007-2008, hlavně
díky pěknému přeskoku, a Dorota
Vymětalová v kategorii 2005-2006
s nejvyšší známkou na přeskoku a
kladině. Ostatní závodnice předvedly rovněž velmi slušné výkony,
například prostná Terezie Krčové
(2008) získala nejvyšší bodové
ohodnocení na všech nářadích.
MZ

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci květnu:
- průměrná ranní teplota byla 12,8 °C,
- průměrná denní teplota byla 19,4 °C,
- nejteplejším dnem byl 29. květen s maximální průměrnou teplotou 20,8 °C,
- nejchladnějším dnem byl 16. květen s minimální průměrnou
teplotou 7,3 °C,
- celkové množství srážek bylo 32,0 mm/m2.
Zdroj: počasí-chropyne.cz

na fotografii shora zleva: Valerie Stavinohová, Lenka Zapletalová,
Dorota Vymětalová, Julie Šplíchalová, Veronika Zapletalová,
Mariana Župková, Terezie Krčová a Bára Šilhánková
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XIX. ročník setkání rodičů,
hráčů a bývalých členů oddílu stolního tenisu
Rok se s rokem sešel a oddíl
stolního tenisu, za podpory
města Chropyně, uspořádal v sobotu 14. května 2016 již tradiční
setkání současných a bývalých
členů oddílu.
Od tří hodin postupně do herny oddílu přicházeli bývalí i současní hráči a členové, kteří v pří-

příslušníků a je milým potěšením,
že k nám zavítali nejen místní,
ale i z Olomouce, Hulína, Ostravy, Brna a z dalších měst.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci této akce podíleli, a také hlavně těm, co neváhali
a strávili slunečný sobotní den
v herně s raketou v ruce.

jemné atmosféře strávili odpoledne i večer. Někteří si vyzkoušeli za stolem, zda ještě
nezapomněli hrát stolní tenis,
jiní nad kronikami a fotkami
z minulých akcí oddílu zavzpomínali na časy, které zde strávili.
Letošního setkání se zúčastnilo 45 hráčů, členů a rodinných

Ty, kterým to nevyšlo, zveme
na příští jubilejní XX. ročník
této, již tradiční, akce. Rádi uvidíme i členy, na které nemáme
kontakt, aby si také udělali čas
a poznali, jak to v našem oddíle
funguje.
Oddíl stolního tenisu

Obnovení činnosti oddílu atletiky
TJ Chropyně, z. s., sděluje případným zájemcům, že od září
letošního roku bude po několikaleté přestávce opět zahájena
činnost oddílu atletiky. Obnovení
oddílu je možné díky nabídce externí trenérky, která má zájem tuto
aktivitu provádět v našem městě
na městském stadionu. Tato informace je určena zejména pro
rodiče dětí, které budou mít zájem
o běhání, skákání, případně házení
vhodným nářadím. Žádáme rovněž
vedení a učitele základní školy, aby
ve svých třídách nabídli svým žákům,
že si mohou zvolit tento sport.
Případní zájemci, resp. jejich
rodiče, ať se přímo obrátí na sekre-

tariát TJ na tělocvičně (2. patro),
kde případně vyplní přihlášku
se základními údaji pro evidenci.
Přihlášení by mělo proběhnout
nejpozději do konce prázdnin, aby
si případní zájemci mohli vhodně
časově uspořádat své zájmové
kroužky. Nejpozději na počátku
září 2016 budou upřesněny termíny
konání tréninků a doba jejich trvání
(předpokladá se, že tréninky budou
probíhat v pondělí, středu a pátek).
Věříme, že obnova atletiky
bude oživením a rozšířením druhů
sportů v Chropyni a uspokojením
těch dětí, které atletické disciplíny
zaujmou.
Ing. Stanislav Dřímal

Zhodnocení sezóny
Oddíl stolního tenisu má 4 družstva, zhodnocení je následující:
Pro letošní sezonu jsme získali
dva nové hráče, kteří posílili sestavu družstva A: Josef Plšek z Hulína
a Aleš Grmela z Ondratic. Díky nejen těmto hráčům se družstvo zapojilo do bojů o postup do 3. ligy,
o tuto soutěž usilovali i hráči z Přerova, které se povedlo, v podzimní
části soutěže, porazit 10:4. Situace se zkomplikovala při zápase
v Šumperku, kde se až tak nedařilo a naši hráči si dovezli remízu.
V jarní části nás čekal odvetný
zápas s Přerovem, na jejich půdě,
kde jsme je také porazili, tímto
jsme si pojistili prvenství ve skupině
a také postup do ligy. Z kroměřížského i přerovského okresu
jsme historicky druhým týmem,
kterému se to povedlo. Sestavu
tvořili Lukáš Konečný, Filip Král,
Josef Plšek a Aleš Grmela.
Hráči družstva B se zapojili do bojů o postup z okresu do krajského
přeboru II. tř. V první polovině soutěže se nám nedařilo tak, jak jsme
si představovali, o to víc jsme museli
zabrat v druhé části, ve které nastou-

pil Zdeněk Schovanec místo Radima
Konečného. Zdeněk družstvo posílil,
i když mělo spoustu kvalitních hráčů,
a tímto se povedlo docílit úspěchu,
tedy postupu. Základ týmu tvořili
Petr Topič, David Nesvadba, Miroslav Zapletal a v první polovině
sezony Radim Konečný, v druhé
Zdeněk Schovanec.
Naše „C“ bohužel doplatilo
na reorganizaci soutěže. I když
mělo velké šance na postup
do vyšší soutěže, skončilo na druhém místě, tedy postupovém, přesto nepostoupili. Jelikož se změnilo pravidlo, ze dvou postupujících šlo do vyšší soutěže pouze
jedno. Ještě je šance, že některý
tým, díky reorganizaci, účast odřekne a budou mít šanci hrát okres
I. třídy. Za družstvo nastoupili Jiří
Chrastina, Tomáš Křižan, Miroslav
Gašpařík a Roman Konečný.
Družstvo „D“ také díky reorganizaci a trochu hráčské smůle
nebude hrát soutěž vyšší, ale bohužel o stupeň nižší. I přes tuto
nepřízeň hráči nepolevili a bojovali o udržení až do konce sezony.
Na většinu zápasů nastupovali

ve stejném složení: Michael Zawadski, Lukáš Brandejs, Petra
Zlámalová, Dalibor Ištvánek, Petr
Caletka a Julie Sigmundová.
Sezonu 2015/2016 můžeme
hodnotit jako velmi úspěšnou, zaznamenali jsme historický úspěch,

postup do soutěže na republikové
úrovni. Družstvo „A“ posílí v příští sezoně Otmar Mergenthal.
Všem členům i hráčům děkujeme
za skvěle zvládnutou sezonu
a do další přejeme hodně úspěchů.
Oddíl stolního tenisu

zleva: Plšek Josef, Grmela Aleš, Hanák Jaromír (věrný fanoušek),
Konečný Lukáš, Král Filip
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Vítání nových občánků
našeho města

Společenská kronika
Touto cestou bych chtěl co nejsrdečněji poděkovat za poctivost
panu

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

Vladimíru Novákovi.
Dne 30. května 2016 našel na ulici Tovačovské
moje doklady i s mobilními telefony, které
mi mou nepozorností vypadly z auta. Odevzdal
je na městském úřadě, čímž mi velmi pomohl
a ušetřil mne řady starostí.
Oceňuji, že mezi námi ještě
takoví nezištní lidé žijí,
a i když jsem mu už osobně
poděkoval, činím tak ještě
i touto cestou.
L. Lošoňský

Mezi občany Chropyně
byly 14. května 2016
přivítány tyto děti:
Dana Kunčarová
Tereza Dohnalová

Dominik Menšík

Dne 13. června 2016 oslavil své krásné
90. narozeniny pan
Miloslav Ondra.
Všechno nejlepší, pevné zdraví a životní elán
do dalších let přeje rodina Dvořákova.
nar. 16.04.2016
Alžběta Bauerová

nar. 09.03.2016
Tereza Sásová
Pětaosmdesát není málo,
prožít je snad za to stálo.
Jsi nejbohatší člověk mezi námi,
ne penězi, ale vzpomínkami.
Ať Ti těch vzpomínek přibývá,
ve zdraví a radosti život Ti ubíhá.
Do dalšího desetiletí chybí ještě kus,
tak tu s námi vydržet zkus!

nar. 01.04.2016
Klára Štětinová

nar. 16.03.2016

V těchto dnech měsíce června se dožila krásného životního
jubilea paní

Tereza Horáková
Věra Míčová.
Do dalších let hlavně zdraví, štěstí a životní elán z celého srdce
přejí dcera Jana a synové Vladimír a Jiří s rodinami a také sestra
Marie s rodinou.
Krásné životní jubileum – 80 let – oslaví dne
7. července 2016 pan
Vladimír Horák.

nar. 18.04.2016
Anna Svobodová

nar. 18.02.2016
Do dalších let mu ze srdce přejeme hlavně
hodně zdraví, štěstí, spokojenost a životní
optimismus. Manželka Marie, dcera Lenka
s manželem, vnuk Marek a vnučka Hanka s přítelem.

Tomáš Večerka

Dne 26. července 2016 oslaví své krásné
60. narozeniny pan
Pavel Koutný.

nar. 21.03.2016

Do dalších let pevné zdraví a dobrou náladu
přeje přítelkyně Vlaďka s rodinou a teta Lakomá.

nar. 04.04.2016
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Děkujeme všem příbuzným a známým, kteří se dne 11. května
2016 přišli rozloučit s mou milovanou dcerou, naší sestrou a tetou,
slečnou

… a když mě budeš potřebovat,
prostě jen v srdci zašeptej mé jméno.
Budu tam.

Lenkou Čejkovou.

Dne 7. června 2016 by oslavila své 70. narozeniny moje maminka paní

Děkujeme za květinové dary. Maminka a bratr František s rodinou.
Jana Konrádová.
Za vzpomínku děkuje syn Dušan a rodina Večerkova.
Už nic jiného nemůžem Ti dát,
jen květy na hrob položit,
svíci zapálit a s láskou vzpomínat.

Když nás opustí blízký člověk,
kterého jsme měli rádi,
ztrácíme tím nejvíc ze svého života.

Dne 29. května 2016 jsme vzpomenuli
6. smutné výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka pana

Dne 9. června 2016 by oslavil své 40. narozeniny pan
Tomáš Tryska.

Vladimíra Navrátila.

S láskou stále vzpomínají maminka a sestry Hana a Ilona s rodinami.

Dne 5. června 2016 jsme si připomenuli jeho nedožité 96. narozeniny. S láskou a úctou stále vzpomínají dcery s rodinami.

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

Nejdražší na světě je srdce matky,
kdo ji ztratil, chudý je, byť by měl největší statky.
Vůle osudu byla silnější než naše nejvroucnější přání.
Očím ses ztratila – ale v srdcích zůstaneš navždy.

Dne 9. června 2016 jsme vzpomenuli nedožité 86. narozeniny pana
Josefa Šebely.

Dne 2. června 2016 uplynul 1 smutný rok
od úmrtí naší milované maminky, babičky,
sestry, tety paní

Dne 7. července 2016 vzpomeneme 8. výročí jeho úmrtí. Vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Hany Šimové (Koplíkové).
Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala…

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Za vzpomínku děkují
dcera Dagmar a syn Vladislav s rodinami, rodina Láníkova,
Koplíkova, Poledňákova.

Dne 12. června 2016 jsme vzpomněli 23. výročí
úmrtí naší maminky paní
Ludmily Caletkové.
Dne 3. července 2016 by oslavila 90. narozeniny. Stále
vzpomínají synové František a Josef s rodinami.

Kdo lásku a radost rozdával,
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil,
děkujeme, tatínku, hodný jsi byl.
Dne 2. června 2016 jsme vzpomněli 7. výročí
úmrtí pana
Jak krásné by bylo v tento den Ti blahopřát,
jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat...

Václava Kytlicy,

Dne 16. června 2016 jsme si připomněli
nedožité 51. narozeniny našeho syna, bratra
a strýce pana

našeho milovaného tatínka, dědečka a manžela, který
by 28. července 2016 oslavil své 60. narozeniny. S láskou
stále vzpomínají manželka Jarmila, syn Radek s rodinou,
dcera Petra s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Václava Jurčíka.
S láskou stále vzpomínají rodiče a sestra s rodinou.
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A za vše, za vše dík…

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

Dne 18. června 2016 jsme vzpomenuli 5. výročí úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka pana

Dne 6. července 2016 by se dožil 89 let pan
Květoslav Otáhal.

Adolfa Kalabuse.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Dne 22. dubna 2016 jsme v rodině vzpomněli jeho
nedožité 80. narozeniny. Děkujeme za vzpomínku všem,
kdo ho měli rádi. Rodina Kalabusova.

Umlklo srdce znavené, přestalo bít,
budiž Ti, drahý tatínku, za všechno vřelý dík.
Dne 22. srpna 2016 by oslavil své 60. narozeniny náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan
Jaroslav Pavelka
a zároveň dne 26. září 2016 uplynou 2 roky od chvíle, co nás navždy
opustil. S láskou vzpomínají manželka, dcera, synové, vnuci Erik
a Sofie a celá rodina.

Poslední sbohem jsi nám nestačil dát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

K tvým narozeninám ti nemůžeme přát,
jen zapálit svíčku
a za krásná léta s tebou děkovat.

Dne 20. června 2016 jsme vzpomenuli
nedožité 70. narozeniny pana
Františka Čejky

Dne 23. srpna by oslavila své nedožité 85. narozeniny maminka a babička paní

a zároveň si 1. července 2016 připomeneme smutné 6. výročí jeho
úmrtí. S láskou stále vzpomínají manželka, syn František s rodinou
a ostatní příbuzenstvo.

Otýlye Bečvářová (Chytilová).
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Kytičku květů na hrob pokládáme,
s úctou a láskou vzpomínáme.
Dne 27. června 2016 vzpomene 2. smutné výročí úmrtí mé manželky, naší maminky
a babičky paní

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

Dany Havierové.
Vzpomínají manžel, děti a vnoučata.

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

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 7/2016 - 11. srpna (vychází 26. srpna)
č. 8/2016 - 15. září (vychází 30. září)
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Uzávěrka tohoto čísla: 9. června 2016 (číslo vychází 24. června 2016).
Uzávěrka příštího čísla: 11. srpna 2016 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.
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Přehled akcí
v Chropyni a okolí
Chropyně
9. 7.

Červencová noc se skupinou Forum II
Vstupné zdarma.
Kde: Areál zámeckého parku Chropyně, 20:00

Hulín
29. 6.

Rychlé šípy
Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Rychlé šípy se staly
okamžitě po premiéře jednou z nejúspěšnějších komedií Slováckého divadla poslední doby. Není divu,
vidět na vlastní oči Mirka Dušína i se svými věrnými
přáteli stejně jako zrádné Bratrstvo kočičí pracky
se stalo lákadlem nejen na domovské scéně Slováckého divadla, ale i mimo ni. Znalci Foglarových
komiksů dozajista ocení půvabně zpracované příběhy
pětice vzorných hochů, ale i dalších postav, které
jako by z oka vypadly svým tištěným kamarádům.
Kde: Letní kino Hulín, 20:00
Setkání harmonikářů - dvůr
Kde: Kulturní klub Hulín, 18:00-21:00

Hulín
28. 8.

Vandrovali hudci
Jiří Pavlica Hradišťan & Vlasta Rédl s kapelou. Jediný
letní koncert na Moravě. Předprodej vstupenek
na www.kkhulin.cz a v kanceláří Kulturního klubu
Hulín. V případě deště se koncert uskuteční v Kulturním domě Břest. Délka koncertu bez přestávky
je 2,5 hodiny.
Kde: Letní kino Hulín, 19:00

Vandrovali hudci

Hulín
23. 7.

Setkání veteránů

Holešov
9. 7.

6/2016

více informací na
www.muchropyne.cz

Setkání veteránů
Sbor dobrovolných hasičů Němčice pořádá již 13. setkání veteránů a hasičské historické techniky v zahradě holešovského zámku. Čeká se účast přibližně
700 automobilových veteránů včetně motorek. Nebude chybět ani burza náhradních dílů. Samozřejmostí
je také bohatý doprovodný program a občerstvení.
Kde: Zámecká zahrada Holešov
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Holešov
19. 7.

Farmářské trhy
Holešovské farmářské trhy budou probíhat jednou
měsíčně, vždy v úterý uprostřed měsíce, a nabízet
budou výhradně výrobky moravských a českých farmářů a řemeslníků.
Kde: Náměstí Dr. E. Beneše Holešov,
8:00-16:00

Holešov
1. 7. - 2. 10.

Historické kočárky
Sbírka historických kočárků Vás seznámí s historií
dětského vozítka v průběhu času.
Kde: Zámecká galerie Holešov

Kroměříž
17. 7.

Event Jazz Trio
Letní open air koncert v historickém centru města
na nádvoří Klubu Starý pivovar. Za deště se akce
koná v klubu. Cena 120 Kč.
Kde: Klub Starý pivovar Kroměříž, 18:00

Kroměříž
23. 7.

Kromfest 2016 - openair festival
Užijte si s námi kopec zábavy na prvním ročníku
letní hudební párty pro malé i velké. Čeká Vás
skvělá hudba, nabitý doprovodný program, dobroty a mlsání pro masojedlíky i vegetariány, letní
chillout i aktivní sportovní zábava. Přijďte se přesvědčit 23. července 2016 na Pionýrskou louku,
určitě se nebudete nudit!
Kde: Pionýrská louka Kroměříž, 13:00-24:00

Kroměříž
19. - 20. 8.

Dožínkový jarmark
Dožínkový jarmark je již tradiční akcí města Kroměříže, a protože je zaměřen na folklorní tradice, prosíme zájemce o účast na jarmarku, aby byli oděni
v tradičních oděvech (např. selské košile).
Kde: Velké náměstí Kroměříž

Přerov
28. 6. – 8. 9.

Hudební léto na hradbách
Letní multižánrový hudební festival.
Kde: Na Marku pod hradbami Přerov, 19:00

Přerov
30. 6. - 25. 8.

Dostavníčko na hradbách
Každý prázdninový čtvrtek bude znovu patřit ochotnickému festivalu Dostavníčko s divadlem Dostavník
Přerov.
Kde: Divadlo mezi hradbami Přerov, 20:00

sezona
2016/2017

Městské divadlo Zlín vstupuje do nové dekády
– 71. sezony
Nové předplatné na sezonu 2016/2017 je právě
v prodeji a diváci mohou opět vybírat z jeho
několika typů podle svých časových možností.
Majitelé předplatného uvidí tituly s více než
40% slevou oproti jiným divákům. Kromě výhodné ceny mohou předplatitelé čerpat mnoho
dalších bonusů: kromě stálého místa v hledišti
podle jejich přání a pevných termínů mají přednostní právo rezervace na všechna představení
včetně vybraných hostů, program na dva měsíce
dopředu a divadelní zpravodaj Tady a teď jim
bude doručován do schránky zdarma a také
mohou využít oblíbené služby hlídání dětí zdarma
u odpoledních předplatitelských skupin. Více
informací najdete na www.divadlozlin.cz.

