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Mimořádné ocenění pro paní Jaroslavu Pospíšilovou

Někdo se učitelem stane po studiích, 
někdo se jím už narodí. A to je přesně případ 
paní Jaroslavy Pospíšilové. Celý svůj profesní 
i soukromý život brala jako službu lidem. Říká 
se, že kdo chce druhé zapálit k činnosti, musí 
sám hořet. A ona pozitivně hoří dodnes. 

Od začátku pedagogické kariéry se vě-
novala dětem ve škole, později ve veřejných 
funkcích i občanům města. Při práci učitelky 
na 1. stupni ZŠ studovala, pak učila na 2. stup-
ni dějepis, zeměpis a český jazyk. Brzy se stala 
ředitelkou školy v Chropyni. Řídila práci prů-
měrně 40 učitelů a správních zaměstnanců, 
přibližně 1 000 žáků ve 32 třídách. Iniciovala 
postavení druhé budovy ZŠ na sídlišti pro žáky 
1. stupně ZŠ. Za jejího vedení se žáci i učitelé 
školy úspěšně účastnili téměř všech akcí, které 
byly organizovány rezortem školství. Byla při 
plnění úkolů velmi náročná k sobě, ale také 
ke svým podřízeným. K těm však byla také 
vstřícná a měla pochopení pro jejich osobní 
problémy. K rodičům žáků měla ona i učitelé 
dobrý vztah. Za jejího ředitelování nedocházelo 
ke střetům a zásadním nedorozuměním. Škola 
měla velmi dobrou pověst co do úrovně vzdě-
lání. Absolventi chropyňské školy se většinou 
dostali na střední školy a studovali úspěšně. 

Ostatní žáci dobře absolvovali učňovské školy 
a byli i v řemeslné práci úspěšní. Paní ředitelku 
dodnes znají téměř všichni občané města starší 
18 let a váží si její práce. 

Celou dobu své pedagogické praxe ve svém 
volném čase spolu s manželem vedli jeden 
oddíl Pionýrské skupiny při naší škole. Od-
díl o 20 dětech byl zaměřený na zájmovou 
a turistickou činnost. Jezdili na cyklistické vý-
lety a organizovali desetidenní putovní tábory. 
Po odchodu do důchodu byla hlavní vedoucí 
několika letních táborů Pionýrské skupiny 
v Sulimově a ve Skavsku. 

Později učila děvčata ručním pracím. 
Na to navazuje její současná práce v klubu Zruč-
ných babiček. Schází se pravidelně už 10 let, 
své krásné výtvory si nenechávají pro sebe, ale 
pravidelně je vystavují na jarní a zimní výsta-
vě, kde jejich práce vždy doplňují také ruční 
a výtvarné práce žáků základní školy. Každou 
výstavu organizuje a osobně doplňuje zajíma-
vým a hlavně odborným výkladem, kterým 
poutavě a zcela nenápadně podněcuje zájem 
žáků základní školy o ruční práce, výtvarnou 
výchovu, staré zvyky, tradice i historii našeho 
města.

Paní Pospíšilová se svým manželem v roce 
1959 založila oddíl mladých turistů jako 
součást Tělovýchovné jednoty Jiskra Chro-
pyně. Plnili podmínky odznaků 100 jarních 
kilometrů, Mladý turista, pořádali pěší puto-
vání, lyžařské zájezdy, organizovali zápočtové 
cesty. Hraním divadla si vydělávali na oddí-
lové zájezdy. Pořádali pochod Hostýnskými 
chodníky. Ten měl úspěšných 23 ročníků. 
V roce 1980 dosáhla paní Pospíšilová v plnění 
zápočtových cest titulu Mistr turistiky. Tento 
titul je ojedinělý, náročný, mnoho turistů 
ho nezíská. Ve své podstatě se rovná titulu 
Mistr České republiky. 

Při své činnosti v odboru měla značný vliv 
na mládež. Desítky dětí naučila milovat turis-
tiku, poznávat přírodu a poznávat krásy naší 
vlasti. Spolu se svým manželem pořádala pro 
mládež vyhlášené cyklistické putovní tábory, 
při kterých projezdili velkou část republiky. 

Pod jejím vedením vznikl v roce 1970 

mládežnický turistický oddíl Expedice 13-y 
a Expedice Albatros. Ty ve své době patřily 
k nejlepším oddílům v republice. Někteří z je-
jich členů se stali vedoucími turistických oddílů 
a pokračovali ve výchově turistické mládeže. 

V současné době se i přes svůj vysoký věk 
stále aktivně věnuje turistice. Je tahounem 
a hlavní organizátorkou pochodu Za králem 
Ječmínkem a pochodu Podzimním lesem. 
Za svou činnost dostala v roce 1997 Veřejné 
uznání II. stupně - diplom s medailí. V roce 
2009 se stala čestným členem oblasti KČT. 

Dalším koníčkem paní ředitelky je zahrád-
kaření. Členkou Českého svazu zahrádkářů 
je od začátku svého působení v Chropyni. 
Od roku 2001 je ve výboru a zastává funkci 
jednatelky ZO č. 1. Byla jednou z organizáto-
rek stavby nové budovy tzv. Domu zahrádkářů. 
V něm byla do roku 2010 správcovou. Dodnes 
vede kroniku zahrádkářů. Zápisy doplňuje 
fotografiemi, jež sama pořizuje. Každoroční 
podzimní výstava výpěstků ze zahrádek občanů 
Chropyně, pořádaná v malém sále místního 
zámku, bývá vždy hojně navštěvována. Spo-
lupracuje s územním sdružením v Kroměříži 
při pořádání regionálních výstav. Za svou 
práci byla oceněna Ústředním Českým svazem 
zahrádkářským v Praze bronzovou medailí. 

I když paní ředitelku dobře známe, dosud 
jsme si neuvědomili, v kolika nejrůznějších 
oblastech života našeho města je zřetelná její 
práce. I přesto zůstává velmi skromná a svoji 
činnost nevystavuje na odiv. 

Za tuto svou záslužnou celoživotní práci pře-
vzala paní Jaroslava Pospíšilová dne 10. dubna 
2017 v Muzeu J. A. Komenského v Uherském 
Brodě v rámci letošního Ocenění pracovníků 
ve školství Zlínského kraje ocenění za mimo-
řádný přínos v oblasti školství a práce s mládeží.

Velmi nás těší, že jsme mohli nominací 
na toto ocenění i my vyjádřit naši úctu a po-
děkování za celoživotní dobrovolnickou práci 
paní Pospíšilové, obzvláště, když dne 18. dub-
na 2017 oslaví své životní jubileum.

za všechny autory nominačního 
dopisu  Božena Hrabalová

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 15. květen 2017.

Mimo tyto dny je možné si se mnou domluvit schůzku 
telefonicky na tel.: 573 500 730, 

e-mailem: sigmundova@muchropyne.cz nebo osobně na sekretariátě.

reklama
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Z jednání rady města
V měsíci březnu Rada města Chropyně projed-
návala mimo jiné:
- schválila minimální výši pachtovného za ze-

mědělskou půdu pronajímanou za účelem 
podnikatelské činnosti na 3.000 Kč/ha 
(upravit smlouvu s Agroječmínk, s. r. o., 
Chropyně);

- vyjádřila souhlas s prodejem pozemku 
p. č. 192/4 o výměře 710 m2 za cenu 500 Kč/m2 
na výstavbu rodinného domu v lokalitě 
Podlesí v k. ú. Chropyně;

- schválila vyřazení předmětů z majetku 
města na základě návrhu ze zasedání likvi-
dační komise dne 3. března;

- vzala na vědomí Střednědobý výhled roz-
počtu města Chropyně do roku 2020 a ulo-
žila jeho předložení na jednání zastupitelstva;

- vzala na vědomí Rozpočtové opatření 
města Chropyně č. 1 v roce 2017 a uložila 
zajistit jeho předložení na jednání zastupi-
telstva (zapojení částky 9.591 tis. Kč z pře-
vodu peněžních prostředků do rozpočtu 
letošního roku);

- vyjádřila souhlas s uzavřením Veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí finanční pod-
pory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění 
dostupnosti sociálních služeb na území 
Zlínského kraje pro rok 2017;

- vzala na vědomí informace k problematice 
dořešení vlastnického vztahu ke kanalizač-
nímu řadu, nacházejícímu se na Hanáckém 
náměstí v k. ú. Chropyně, a schválila uza-
vření smlouvy o provozování kanalizace pro 
veřejnou potřebu mezi městem Chropyně 
a společností VaK Kroměříž, a. s. a uložila 
předložit souhlasné prohlášení a dohodu 
o narovnání ve věci kanalizačního řadu, 
nacházejícího se na Hanáckém náměstí, 
na jednání zastupitelstva města; 

- vzala na vědomí informaci o odhadu in-
vestičních nákladů pro jednotlivé varianty 
rekonstrukce nebo výstavby objektu radnice 
města Chropyně a doporučuje zastupitel-
stvu města na jednání 29. března 2017 
vybrat nejvhodnější řešení rekonstrukce 
budovy (1. nová přístavba + výtah + plynová 
kotelna; 2. oprava – rekonstrukce stávající 
budovy radnice; 3. demolice stávajícího 
objektu a novostavba radnice v pasivním 
standardu – možnost dotace);

- vzala na vědomí Vnitřní směrnici č. 2/2017 
Statut sociálního fondu zaměstnanců 
města zařazených do městského úřadu, 
do organizačních složek zřízených městem 
a uvolněných členů zastupitelstva města;

- schválila Účetní závěrku a Výroční zprávu 
o hospodaření Správy majetku města Chro-
pyně za rok 2016;

- schválila Účetní závěrku a Výroční zprávu 
o hospodaření Základní školy Chropyně 
za rok 2016;

- schválila Účetní závěrku a Výroční zprávu 
o hospodaření Mateřské školy Chropyně 
za rok 2016;

- schválila Účetní závěrku a Výroční zprávu 
o hospodaření Zařízení školního stravování 
Chropyně za rok 2016;

- vzala na vědomí návrh Smlouvy o dílo 
mezi Správou majetku města Chropyně 
a Fotbalovým klubem Chropyně na údržbu 
fotbalového areálu a uložila opravit Smlou-
vu o dílo mezi SMM Chropyně a FK a vyčíslit 
předpokládané náklady na údržbu, které 
půjdou na vrub SMM;

- schválila přidělení uvolněných městských 
bytů na základě doporučení bytové komise 
ze dne 27. února 2017;

- uložila zajistit zpracování projektové 
dokumentace na akci „Rekonstrukce ko-
telny Základní školy Chropyně, pracoviště 
J. Fučíka 675“ (havarijní stav kotelny);

- vyjádřila souhlas s poskytnutím dotace 
z rozpočtu města Chropyně na podporu 
sportovních aktivit a sportovního vyžití 
občanů města, především dětí a mládeže 
do 19 let na rok 2017 v souladu s Vnitřní 
směrnicí č. 6/2016 (celková částka 2 mil. Kč);

- schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
a poskytnutí dotace z rozpočtu města Chro-
pyně v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/2016 
– Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Chropyně na podporu zájmových 
a volnočasových aktivit občanů města, pře-
devším dětí a mládeže na rok 2017 (celková 
částka 220 tis. Kč);

- vyjádřila souhlas s návrhem na rozdělení 
dotací na individuální účel na podporu 
neziskových organizací, poskytujících služ-
by v oblasti sociální, zdravotní a podobně 
(celková částka 200 tis. Kč);

- vzala na vědomí Studii optimalizace 
hospodaření s komunálními odpady v do-
brovolném svazku obcí RESO, kterou vy-
pracovalo Hnutí DUHA, a ukládá předložit 
materiál na jednání Zastupitelstva města 
Chropyně;

- schválila přidělení bytu č. 9 v Domě s pe-
čovatelskou službou na náměstí Svobody 
č. 27 a uložila podepsání smlouvy s žada-
telkou;

- schválila kácení 2 ks smrků nacházejících 
se na pozemku p. č. 374/28 v k. ú. Chropy-
ně a uložila podat u příslušného správního 
úřadu žádost o povolení kácení stromů;

- zamítla žádost, jejímž předmětem je rozší-
ření výčtu registračních značek motorových 

vozidel pro dvě nedávno vyhrazená parko-
vací stání v Moravské ulici; 

- schválila návrh směny pozemků v lokalitě 
Zadní díly, podle které město Chropyně 
smění část svého pozemku p. č. 1104/21 
za pozemek p. č. 715/7 a část pozemku 
p. č. 1104/22, vše v k. ú. Chropyně. Roz-
dílná hodnota pozemků, způsobená rozdíl-
nými výměrami směňovaných nemovitostí, 
bude vyrovnána doplatkem města Chro-
pyně a uložila projednání návrhu směny 
pozemků s vlastníky dotčených nemovitostí;

- schválila uzavření Dodatku č. 15 a č. 16 
ke smlouvě č. KM-M-045-00/05 o dodávce 
vody a odvádění odpadních vod mezi měs-
tem Chropyně a společností VaK Kromě-
říž, a. s. Jedná se ve dvou případech o převod 
odběrného místa a dále o doplnění tří budov 
do výpočtu odvádění srážkových vod;

- schválila uzavření smlouvy o dílo na zpra-
cování zadávacích podmínek na stavbu 
„Oprava ulic Křižní a Palackého v Chropyni, 
3. etapa“ s organizací výběrového řízení 
s LM Engineering, s. r. o., Kroměříž za cenu 
22.990 Kč (neplátce DPH);

- schválila oznámení výběrového řízení – 
zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy 
o dílo s dodavatelem stavby;

- schválila uzavření příkazní smlouvy na vý-
kon technického dozoru investora stavby 
„Vodovod Pazderna – vodovodní řad z ulice 
Tovačovské“ s Ing. Jiřím Ondruškem za cenu 
provedené práce 15.000 Kč;

- schválila uzavření příkazní smlouvy 
č. 10993/2017-TDI na provádění technic-
kého dozoru investora na akci „Inženýrské 
sítě – Podlesí II. etapa“, za cenu provedené 
práce 45.000 Kč bez DPH;

- vzala na vědomí návrh Smlouvy o dílo 
mezi Správou majetku města Chropyně, 
p. o., a Fotbalovým klubem Chropyně, 
z. s., jejímž předmětem je údržba fotbalo-
vého areálu; 

- vyjádřila souhlas s provedením stavby 
„Odstranění teplovodní přípojky pro by-
tový dům čp. 620 v ulici Díly“, jejímž 
investorem bude společnost Fatra, a. s. 
Stavba se nachází na pozemcích p. č. 1001 
a 1093/35 v k. ú. Chropyně, které jsou 
ve vlastnictví města;

- vzala na vědomí informaci o přiznané 
dotaci v rámci programu Dotace pro jed-
notky SDH obcí „pořízení nové cisternové 
automobilové stříkačky“ ve výši 2,5 mil. Kč 
a dále informaci o podané žádosti o po-
skytnutí individuální podpory na Zlínský kraj 
ve výši 500.000 Kč.

BH

Zde mohla být vaše inzerce. 
Cena od 310 Kč.

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

Důležité upozornění 
pro dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně 
zasílejte na e-mail: zpravodaj@muchropyne.cz
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Vytvoření petice je skvělý způsob, jak upoutat pozornost veřejnos-
ti i těch, kteří o daných věcech rozhodují. Podle Petičního zákona 
č. 85/1990 Sb. potažmo Vnitřní směrnicí č. 9/2007 jsou stanovena 
pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností v našem městě. Dle 
tohoto zákona má každý právo sám nebo společně s jinými se obracet 
na veřejnosprávní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech 
veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti 
těchto orgánů. 

Občan nebo petiční výbor mohou každým způsobem, kte-
rý neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem 
podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení 
a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem 
řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny 
tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále 
na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici 
sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy 
petičního výboru v této věci zastupovat.

I přijímání petic adresovaných například zastupitelstvu, radě města, 
úřadu, tajemníkovi nebo starostovi má dle článku 8 (Přijímání petic) 
zmiňované vnitřní směrnice 9/2007 svá pravidla. Podle odst. 3) po-
datelna úřadu dodanou petici zaeviduje v doručené poště a připojí 
k petici jednací číslo a neprodleně předá k vyřízení. Petice projednává 
a vyřizuje, případně zabezpečuje jejich vyřízení, rada města. Ačkoli 
je petiční právo nedílnou součástí demokratického státního zřízení, není 
dobré význam petice přeceňovat. 

Petice může upozornit na určitý problém, ale nemůže proces roz-
hodování přímo ovlivnit. 

V posledním období jsme v Chropyni zaznamenali podepisování 
petice „pro zákaz těžby štěrkopísku“ z roku 2015 a počátkem letošního 
roku „petici proti hazardu v Chropyni“. Uvozovky u názvu těchto petic 
uvádím z toho důvodu, že ani jedna z vyhlášených petic nebyla městu, 
zastupitelstvu nebo radě doručena a řádně zaevidována na podatelně 
městského úřadu, proto neznám jejich název. Nabízí se otázka, k jakému 
účelu potom posloužily adresy a podpisy oslovených občanů. 

BH

Zákon o právu petičním

Kam kráčí zastupitelstvo města?
Není pro mne, jako občana města, potěšu-

jícím faktem, že Zastupitelstvo města v průběhu 
doby s neoblomnou tvrdošíjností dokazuje, 
že je mu cizí jednota, spolupráce a sledování 
nejvyššího cíle, který před každým takovým 
orgánem stojí. Třeba různými přístupy, ale 
se stejným a jednotným cílem dokonale spravo-
vat věci veřejné. Už na únorovém zasedání jsme 
měli možnost sledovat při projednávání proble-
matiky hazardu, jak se u některých z těch, kteří 
byli i členy ZM v letech 2010 – 2014, účelově 
mění přístupy k této problematice. Ti, kteří 
v minulosti nebyli přístupni regulaci hazardu, 
najednou viděli regulaci jako jediný správný 
postup a klidně riskovali vlastní zastupitelskou 
pověst nadřazenému a předem stanovenému 
cíli bránit změně tzv. zuby nehty, třeba i za ce-
nu dříve jimi samými tvrdošíjně odmítaného 
referenda. Zdaleka nešlo o demokracii, jak 
se někteří snažili přítomné veřejnosti namluvit. 
Šlo o dosažení předem vytčeného cíle jinými 
prostředky než dříve. V mých očích to, bohužel, 
důvěryhodnost některých zastupitelů poněkud 
pošramotilo a nemám z toho radost. Naopak.

Jinou stránku zastupitelské „symbiózy“ uká-

zalo zasedání ZM v březnu. Tedy alespoň v části 
před vyhlášením přestávky. Prim hrálo projed-
nání bodu o odměnách některých zastupitelů, 
některých úředníků MěÚ a patrně i některých 
rodinných příslušníků obou zmíněných skupin. 
Adresné zveřejnění výše odměn především 
uvolněných členek zastupitelstva bohužel 
nevyvolalo žádoucí odezvu. Čekal bych věcné 
vysvětlení, proč ke konkrétním odměnám došlo, 
jaký je jejich legislativní rámec, které konkrétní 
zásluhy k těmto odměnám vedly. To se bohužel 
v uvedeném duchu nestalo. Tvrzení, že odměnu 
dostal i starosta z roku 2007 a dnes pokračují 
v tom, co bylo už před deseti léty, je možná 
pravdivé. Bohužel mimo to i zavádějící. Kdyby 
došlo k otevřenému vysvětlení, které samo 
o sobě mohlo být dokonalou obhajobou vypla-
cených odměn, byl by problém patrně vyřešen. 
Místo toho zbytečný, protože nic z dnešních 
problémů nevysvětlující, útok na deset let starou 
a možná také lehce obhájitelnou skutečnost. 
Způsob jiného sebe obhajujícího vystoupení, 
který dal vzpomenout na proměnu milé a mírné 
staré dámy v něco zcela opačného, ztvárněný 
ve filmu Foto Haber, nebyl šťastným řešením 

projednávané situace. Patřil na pracovní schůzi 
ZM konanou údajně jen dva dny před veřejným 
zasedáním ZM. Přitom stačilo tak málo. 

Nejsem schopen podat nesporný právní 
výklad vzniklé situace, nemám k tomu do-
statek informací, ale zcela jistě vím, že pokud 
byla odměna navržena, schválena a vyplacena 
v souladu se zákonem a o jejím schválení a vy-
placení byl, pokud to vyžaduje zákon, in-
formován orgán, kterému taková informace 
přísluší, tak se nic nezákonného nestalo. Pro-
blémem k řešení by zůstala morální stránka věci 
a tu by soudržné a spolupráce schopné zastu-
pitelstvo mělo dokázat, pokud by to vzniklá 
situace vyžadovala, vyřešit. Stačilo se dohod-
nout, zda je něco takového v projednávané 
problematice potřebné, a pokud ano, tak 
to udělat. Neměl jsem dojem, že je v současné 
situaci a současném personálním složení ZM 
něco takového proveditelné. Změnu těchto 
neradostných poměrů mohou patrně přinést 
až nové volby. Ty ovšem jen v případě, že jich 
voliči dovedou k takovému cíli využít. To však 
často bývá velmi obtížným a těžko řešitelným 
problémem.             Ing. František Kroupa    

Sociální poradna NOVĚ také v Chropyni
Sociální poradna je jednou z registrovaných sociálních služeb 

Oblastní charity Kroměříž. Poskytuje odborné sociální poradenství 
v následujících oblastech: 
• dluhy – splátkové kalendáře, vyjednávání, exekuce, podmínky 

a sepisování osobního bankrotu, 
• rodinné poradenství – návrhy na úpravu práv a povinností k dětem, 

rozvodová problematika, úpravy společného jmění manželů,
• informace o možnostech sociálního bydlení, informace o sociálních 

službách, sociální poradenství, informace o pomoci z Tříkrálové 
sbírky a jiných dostupných projektů. 

Vzhledem k tomu, že se nám povedlo personální rozšíření, můžeme 
naši službu přiblížit blíže lidem do obcí a menších měst. Po dohodě 
s městem Chropyně můžeme své služby přiblížit od dubna také ob-
čanům Chropyně.

V Chropyni budeme působit 1x za 14 dní v prostorách Městského 
kulturního střediska v době od 9:00 do 13:00. 

Pro nejbližší týdny jsou stanoveny termíny na 24. dubna 
a 22. května. 

Doporučujeme telefonicky se objednat. 

Kontakty na nás jsou: 
e-mail: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz. 
tel.: 573 330 013, 733 755 847. 

Přijít s problémem pozdě – i to je dobře. Přijďte získat potřebné 
informace ke své situaci a nedejte se! Těšíme se na Vás. 

Tým Sociální poradny pod Oblastní charitou Kroměříž 
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V letošním roce je pro chropyňské sportovce 
vyhrazena v rozpočtu města Chropyně částka 
2 miliony Kč, v minulém roce to bylo 1,2 mi-
lionu Kč. Při rozdělování a vedení agendy žá-
dostí postupuje město a odbor vnitřních věcí, 
který dotace administruje, podle vnitřní směr-
nice nazvané Pravidla pro poskytování dotací 
z rozpočtu města.

Celá částka je i nadále rozdělována v rámci 
čtyř dotačních titulů. Na podporu sportovní 
a tělovýchovné činnosti je určen Program S I, 
na podporu výkonnostního a vrcholového 
sportu Program S II, pořádání významných 
sportovních akcí řeší Program S III a z Programu 
S IV je podporován provoz sportovních zařízení. 

Všem žádostem, které odbor vnitřních 
věcí přijímal do 28. února, což je každo-
ročně termín pro požádání o dotaci, bylo 
vyhověno.
Finanční podpora z letošního rozpočtu 
je poskytnuta:
• TJ Chropyně, z. s., v celkové výši 1.179.100 Kč 

(v roce 2016 to bylo 755.500 Kč),
• Fotbalovému klubu Chropyně, z. s., v cel-

kové výši 420.800 Kč (242.500 Kč),
• Cyklistickému oddílu Cyklosport Chro-

pyně, s. s., v celkové výši 124.400 Kč 
(81.300 Kč),

• ČSS, z. s. - Sportovně střeleckému klu-
bu JUNIOR v celkové výši 35.400 Kč 
(28.300 Kč),

• Kynologickému klubu Chropyně v celkové 
výši 11.600 Kč (8.500 Kč),

• LMK Racek Chropyně, z. s., ve výši 17.800 Kč 
(10.500 Kč),

• Ing. Lukáši Purkarovi ve výši 30.000 Kč 
(20.000 Kč),

• Karlu Imríškovi ve výši 30.000 Kč (30.000 Kč),
• Mgr. Tomáši Procházkovi ve výši 30.000 Kč 

(20.000 Kč),
• místní organizaci Moravského rybářského 

svazu ve výši 5.000 Kč (5.000 Kč),
• Jiřímu Jarolímovi ve výši 8.000 Kč (7.000 Kč),
• Klubu českých turistů, odboru Chropyně, 

ve výši 2.000 Kč (1.400 Kč).

Bc. Dana Jedličková

Město opět poskytne dotace na činnost sportovců

 Jaro na sídlišti...

Pneuservis Mika Chropyně
naproti čerpací stanice EuroOil 
Tel.: 733 747 040, 723 771 911  
www.auto-cont.cz  e-mail: auto-cont@volny.cz
Provozní doba: Po – Pá  7:00 – 17:00
                         So          8:00 – 11:00

Postaráme se o pneuservisní práce, drobné opravy, 
geometrii, klimatizaci... vašeho auta.
Myslete na své auto a připravte ho na jarní sezónu. 

Volejte na tel.: 733 747 040.
Rádi Vás objednáme na dohodnutý čas.

reklama

Kdy vzniká nárok 
na výměnu popelové nádoby

Jelikož se nám hromadí žádosti o výmě-
nu popelnic o obsahu 110 l, kterým ne-
můžeme kladně vyhovět, chceme občany 
našeho města seznámit se správným postu-
pem. Popelnici od konce loňského roku 
bohužel nemohou vyměnit zaměstnanci 
Správy majetku města Chropyně pouze 
na základě nahlášení majitele popelové 
nádoby, kterému se zdá, že je již značně 
poškozena. 

Popelnice je nyní vyměněna pouze 
v případě, že máte na ní nalepenu samo-
lepku (viz foto), kterou polepují přímo 
zaměstnanci firmy Biopas při svozu ko-
munálního odpadu. Poté stačí jen zavolat 
na telefon uvedený na etiketě a popelová 
nádoba bude bezplatně vyměněna. 

MM Chropyně
Krokus žlutýTabáková plantáž  833

Foto: H+H
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Tisková zpráva Energetického regulačního 
úřadu ze dne 17. 3. 2017 

Pojem „šmejdi“ bohužel všichni známe. 
Dříve nabízeli deky, hrnce, a dokonce i mobilní 
tarify. V energetice se nyní od elektřiny a plynu 
posunuli k teplu. 

Z korespondence, která je denně doručo-
vána Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ), 
mimo jiné zjišťujeme nejnovější trendy, které 
opanovaly podomní prodej. Ne každá nabídka 
přednesená u domovních dveří musí být nutně 
záludná a špatná, novodobí „šmejdi" ale bohu-
žel profesi obchodních cestujících vybudovali 
nedobré jméno. Přinejmenším opatrnost je tedy 
na místě úplně vždy.

V oblasti energetiky zaujala podomní pro-
dejce nejdříve elektřina – zcela logicky, protože 
ji využívá každý a trhu s plynem přitom rozumí 
málokdo, i přestože jsou pravidla přehledná. 
Spotřebitelé, kteří mířili za nižší cenou pro-
střednictvím těchto obchodníků, často skončili 
s nevýhodnými smlouvami z ekonomického 
i právního hlediska. Plyn přibyl do portfolia 
„šmejdů" vzápětí, a to podle stejných not. 
Nyní tu ale máme novinku. Zájmu rádoby 
zprostředkovatelů se těší i teplo, respektive 
tepelná energie.

Situace v teple není zdaleka tak jednoduchá 
jako u elektřiny a plynu. Obchodníci cílí na po-
měrně úzce vymezený trh. Teplo a teplou vodu 
potřebujeme všichni. Velká část populace využí-

vá centrálního zásobování tepelnou energií, kde 
daná uzavřená síť mívá jen jediného dodavatele. 
Jakou konkurenční nabídku může takovým 
lidem obchodník dát? Cesta se bohužel našla.

Předsedy společenství vlastníků jednotek 
nebo bytových družstev totiž obcházejí dea-
leři tepelných čerpadel. Odpovědné zástupce 
takových společenství a družstev přemlouvají, 
aby se celý bytový dům odpojil od centrálního 
zásobování teplem. Když si prý místo toho 
pořídí tepelné čerpadlo pro vytápění objektu, 
mnoho ušetří.

Podobně jako tomu bylo u elektřiny, i ta-
dy mají „šmejdi" klasické zbraně. V jejich 
standardní nabídce je jednoduchá kalkulace, 
která předpokládá, že zákazníkům zůstane 
jedna smlouva na celý bytový dům s tarifem pro 
tepelná čerpadla. Smlouvy pro jednotlivé byty 
se pak prý zruší. Každopádně ušetří. Skutečně 
je to tak jednoduché? Není!

Prvním úskalím je, že z přívodu pro tepelná 
čerpadla nelze bez zvláštních smluv napájet 
jednotlivé byty. V cenovém rozhodnutí ERÚ 
je výslovně uvedeno, že „je-li vytápěcí sousta-
va součástí společných částí domu sloužících 
pouze pro společné užívání vlastníkům nebo 
uživatelům bytů, musí být napájena samostat-
ným přívodem a měřena samostatným měřicím 
zařízením". Tepelné čerpadlo, které slouží 
k vytápění všech bytů, je typickým příkladem 
této podmínky. Jednotlivé byty pak musí mít 

samostatné smlouvy na dodávku elektřiny, 
což dealeři tepelných čerpadel často záměrně 
zamlčují.

Druhým úskalím je, že bytový dům si odpo-
jením od centrálního zásobování uzavírá jednu 
cestu pro vytápění a přebírá odpovědnost 
za vytápění celého objektu sám na sebe. Při po-
ruše tepelného čerpadla už není možné použít 
centrální zásobování teplem jako náhradního 
zdroje. Bytový dům by si musel najít jinou 
alternativu. Jednodenní porucha tepelného 
čerpadla se dá ještě přežít ve svetru. To však není 
důstojná a především dlouhodobá alternativa.

Třetím, a nikoliv posledním úskalím je „za-
pomnětlivost šmejdů". Ve výpočtu porovnávané 
ceny za teplo často chybí kalkulace nákladů 
na údržbu tepelného čerpadla. O jeho životnos-
ti, respektive nutnosti průběžně šetřit na obnovu 
celého zařízení, v kalkulacích také nenaleznete 
ani zmínku. Sečtením všech položek pak cena 
narůstá.

Energetický regulační úřad není a priori proti 
odpojování od centrálního zásobování teplem. 
Na to má každý právo a úřad to nemůže, ani ne-
smí, nikomu zakazovat. Nutné je však zmínit výše 
uvedené potíže a také to, že dojde-li k problé-
mům či neshodám u odpojeného domu s te-
pelným čerpadlem, nemůže je úřad nijak řešit.

Zprávu ze zdroje http://www.eru.cz/cs/-/
dalsi-smejdi-u-dveri předal

Libor Blažek

Další „šmejdi“ u dveří

reklama
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Cena tepla
Cena tepla zajímá naše od-

běratele asi ze všeho nejvíc. Po-
slední roky se nám daří cenu stále 
snižovat. Výsledná cena za rok 
2016 činí 399,20 Kč/GJ bez DPH, 
s daní 459,08 Kč/GJ. V roce 2013 
byla cena 564,42 Kč/GJ s DPH, 
v roce 2014 byla cena 562,58 Kč/GJ 
s DPH a v roce 2015 byla cena 
520,18 Kč/GJ s DPH. Pro oby-
vatele na sídlišti je určitě potěši-
telné, že více než 700 bytů hradí 
za teplo a přípravu teplé vody do-
davateli tepla v roce 2016 méně 
než 1 000 Kč/měsíc (v průměru 
820 Kč/měsíc). Dovoluji si tvrdit, 
že skutečná výsledná cena tepla 
za rok 2016 od Fatry, a. s., je nižší, 
než skutečné ceny tepla z jiných 
zdrojů, například z domovních 
plynových kotelen nebo tepel-
ných čerpadel ve srovnatelných 
objektech.

Ohlédnutí do nedávné mi-
nulosti

Abychom byli schopni do-
sáhnout příznivé ceny tepla 
pro naše odběratele, věnujeme 
této oblasti velmi mnoho úsilí 
i prostředků. Parní kotelna byla 
nahrazena teplovodní, zreali-
zovala se jednotka kombino-
vané výroby elektřiny a tepla, 
proběhla rekonstrukce rozvodů 
v průmyslovém areálu, pro-
běhla výstavba nové vysokotla-
ké regulační stanice zemního 
plynu, dodavatelsky jsme zre-
alizovali domovní předávací 
stanici moderního typu. Zvý-
šenou pozornost věnujeme 
prevenci vzniku nežádoucích 
jevů. Dlouhodobě rozvíjíme 
náš řídící, vizualizační a infor-

mační systém s mnoha tisíci 
výstupy. 

Plány do blízké budoucnosti
V letošním roce po skon-

čení topné sezony plánujeme 
v jednotlivých domech, kde 
je to třeba, výměnu uzavíracích 
armatur na vstupním a výstup-
ním potrubí dodávky tepla. 
Dále plánujeme osadit rozvody 
na sídlišti sekčními armaturami 
tak, aby v případě poruchy v jed-
nom místě nebylo nutno odsta-
vovat dodávku tepla pro celé 
sídliště. Cílem je vytvořit v pří-
padě potřeby menší, samostatně 
oddělené okruhy. 

Otevřené dveře
Všichni majitelé bytů mají 

u nás otevřené dveře. Tele-
fonicky si můžete domluvit 
schůzku na telefonním čísle 
724 563 328. Libor Blažek, ve-
doucí odboru obchodu energe-
tiky, si rád vyslechne Vaše ná-
zory. Na podzim plánujeme 
jeden „Den otevřených dveří“ 
pro zástupce jednotlivých spo-
lečenství vlastníků bytových 
jednotek. Tento den bude mož-
no zhlédnout teplovodní kotle, 
jednotku kombinované výroby 
elektřiny a tepla a novou re-
gulační stanici zemního plynu.
 
Komentář k obrázkům

Na jednom obrázku se na-
chází domovní předávací sta-
nice nového typu. Projektově 
byla připravena na základě 
analýzy všech našich zkušeností 
s provozem těchto zařízení 
na sídlišti i v průmyslových are-
álech Chropyně a Napajedla. 

Fatra, a. s., informuje odběratele tepla

Část vodo-topo byla realizová-
na vlastními zaměstnanci, část 
měření a regulace dodavatelsky. 
Rekonstrukcí předávací stanice 
bylo dosaženo plně automatic-
kého provozu daného zařízení, 
které kromě běžných funkcí, 
jako řízení teploty do radiátorů 
dle venkovní teploty a řízení 
teploty užitkové vody, zajišťuje 
i řízení tlakové diference na na-
stavitelnou hodnotu, a to na vý-
stupu z předávací stanice (proti 
efektu šumění termostatických 
ventilů), sledování odstávek do-
dávky pitné vody s odstavením 
čerpadel pro zabezpečení proti 
tzv. chodu na sucho a třeba 
i hlídání dosažení teploty topné 
vody dle ekvitermní křivky (tato 
funkce dokáže vyhodnotit i jiné 
poruchy a nestandardní jevy 
v systému) a není nutno čekat, 
až na problémy upozorní uživa-
telé bytů. Díky připojení na di-
spečink úseku energetiky Fat-
ra, a.s. bylo možno nabídnout 
smluvní zabezpečení provozu 
této stanice s využitím výhod 
dispečinku s NON STOP poho-
tovostí. Smlouva řeší zabezpeče-
ní činností dle požadavku zá-
kazníka, v tomto případě např. 
i čištění ohříváku TUV (teplé 
užitkové vody). Pro zástupce 
společenství vlastníků je zpří-
stupněna prostřednictvím inter-
netu vizualizace stanice až do je-
jich bytů, kde je možno sledovat 
veškeré parametry stanice a jsou 
zde i zobrazeny jednoduchým 
způsobem teploty dosahované 
v minulosti. Zákazník je spoko-
jen s nastavenou regulací vytá-
pění v radiátorech i s teplotou 
vody z kohoutků, která neklesá 

ani ve špičkových odběrech. 
V současné době probíhá po-
souzení dalšího bytového činžá-
ku s menším počtem bytů. Úsek 
energetiky je připraven dodat 
domovní předávací stanice 
i dalším zájemcům.  

Na druhém obrázku se na-
chází vysokotlaká regulační 
stanice zemního plynu areál 
Chropyně.

V roce 2016 byla realizová-
na akce „oprava“ vysokotlaké 
regulační stanice plynu z roku 
1976. V tomto případě byl kla-
den důraz na moderní, spoleh-
livou a bezpečnou technologii. 
Současně nebylo záměrem rea-
lizovat „pouze” typové stavební 
řešení, ale naopak, záměr byl 
ukázat technologii, která bývá 
zpravidla skryta uvnitř objektu. 
Vzniklo tak velmi zdařilé, oje-
dinělé funkční i estetické dílo, 
které propojuje technologickou 
i stavební část.

Při výstavbě došlo k celkové 
rekonstrukci stavební části, 
a to vsazením atypického roho-
vého okna, vestavbou místnosti 
pro měření a regulaci, a tím 
oddělení dvou prostorů s ne-
bezpečím výbuchu, a bez ne-
bezpečí výbuchu a konečným 
zateplením celého objektu. 

Nová technologie splňuje 
požadavky na technicky nejvy-
spělejší, efektivní a bezpečně 
fungující technologii. Navíc 
jsme se postarali i o moderně 
vyhlížející architektonický ob-
jekt, v němž je veškeré zařízení 
regulační stanice umístěno.

Libor Blažek 
a kolektiv úseku 

energetiky Fatry, a. s.
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Na vznik místního jména Plešovec existují dvě verze. Ta první uvádí, 
že místní jméno je patronymické a je odvozeno od slova Pleš - Pleso. 
Původně se psalo „Plešivec“ (1397 Plessiwecz). Autoři Váša a Černý 
(Místní jména, 1907, s. 109) uvádějí, že osada se jmenuje po poloze 
na mokrých loukách, že základ místního jména souvisí se staročeským 
názvem pro rybníky a jezera – plesa. Ještě r. 1857 se jmenovala mokrá 
luční trať u Chropyně-Ples.        

Druhá verze uvádí, že obec dostala své jméno od slova „Peleše“, 
podle tábořiště nepřátelských vojsk, která se v těch místech utábořila 
(upelešila) při dobýváni chropyňské tvrze. To, že zde vojska tábořila 
a že toto místo bývalo častým bojištěm, dokazuje objevený hřbitov, kde 
se vykopalo velké množství kostí. Je nepravděpodobné, že by osada o osmi 
domcích měla svůj vlastní velký hřbitov, který neměly okolní větší obce.          

Dědina Plešovec patřila a patří k nejmenším obcím okresu Kroměříž. 
Ve spojení s Chropyní se objevuje už od svých počátků. I první písemná 
zpráva o obou osadách je uvedena ve stejné listině z r. 1261 „…item 
villas Pleschowitz, Lhotka, Chropin, Zarsiecz...“

Spolu s dalšími lokalitami byly totiž obě obce darovány bezdětnými 
manžely Smilem ze Střílek a jeho ženou Bohuvlastou k obživě jimi za-
loženému klášteru Smilheim ve Vizovicích.          

Zatímco výše uvedená Lhotka, rozkládající se někde severovýchodně 
nad Plešovcem, zanikla, Plešovec přetrval věky. Po dlouhých sporech 
připadl majetkově klášteru na Velehradě, kde se připomíná r. 1397. 
Tehdy byl Plešovec spolu s Břestem a Žalkovicemi zastaven za 450 hři-
ven Lackovi z Kravař a na Helfštýně a jeho synu Drslavovi na dobu jejich 
života. Po čase jej klášter vyplatil, ale r. 1451 zastavil jej znova, tentokrát 
kroměřížskému měšťanu Petrovi, za 151 moravských zlatých.          

Roku 1461 dovolil král Jiří z Poděbrad Janu z  Ludanic, aby ves 
u měšťana Petříka vyplatil a aby ji užívali i jeho synové. Po různých soudních 
tahanicích soud rozhodl tak, že když král Jiří daroval ves Janu z Ludanic, 
pan Hynek z Ludanic má právo na ves Plešovec. Toto rozhodnutí už zůstalo 
v platnosti a král český Vladislav II. Jagellonský ves Plešovec potvrdil Hynku 
z Ludanic, ale s výhradou, že po smrti Hynkově má být klášteru nebo králi 
splaceno zástavní právo, zastavený les a louky. Tímto aktem byl Plešovec 
nejprve zástavně a později dědičně spojen s Chropyní.          

Chropyně přešla časem na Václava z Ludanic, ale Plešovec a polo-
vina Bochoře na jeho bratra Půtu. Václav chtěl i tyto dědiny připojit 
k chropyňskému panství, proto r. 1534 vznikl o tyto vsi spor, v němž 
smírčí soudce rozhodl, aby Půta prodal tyto vsi bratru Václavovi. Klášter 
se však nechtěl těchto dědin vzdát a považoval je stále za své zastavené 
vlastnictví. Teprve 4. července 1542, na naléhání krále Ferdinanda, zřekl 
se klášter všech svých práv na uvedené vsi, ve prospěch pánů z Ludanic, 
což bylo potvrzeno královskou listinou ze 14. května 1543. Plešovec 
pak už trvale figuruje jako součást chropyňského panství a sdílí také 
veškeré jeho osudy. Do Chropyně byl Plešovec také vždy „přiškolen 
a přifařen“. Teprve v r. 1870 se správně osamostatnil a v r. 1895 získala 
osada vlastní nevelký katastr.          

Zprvu osadu obývali jen rybáři na řece Moravě a přilehlých ramenech 
řeky Moravy. Posléze byli tito poddaní přikázáni k plnění poddanských 
povinností na vznikající rybniční soustavě na Chropyňsku. Potvrzují 
to dochované archivní materiály olomouckého biskupství, které se stalo 
od r. 1615 majitelem chropyňského panství.        

Roku 1615 bylo ve vsi Plešovci jen 7 usedlých, a to vesměs rybářů, 
kteří nebyli sedláky, neboť neměli polí, užívali jen nějaké louky k pastvě 
dobytka a konali robotu na panských rybnících. Řeka Morava byla také 
panský majetek. Mimo roboty na rybnících neměli Plešovští žádných 
jiných robot. Při osadě byly dva lesy, jeden mezi řekami Moravou 
a Moštěnkou, druhý proti Plešovci směrem na Bezměrov. Časem si začali 
obyvatelé Plešovce pořizovat ke svým rybářským příbytkům svobodné 
pozemky, aby mohli obdělávat půdu a chovat dobytek. Za to je začala 
vrchnost nutit k další robotě, koňské.           

Třicetiletá válka se Plešovce moc nedotkla, ves byla asi uchráněna, 
protože r. 1657 měla i nadále 7 usedlých chalup a jen jednu pustou. 
Výměra obce byla 28/64 lánu (lán = 172 639 m2 = 17,26 ha ). Už 6 ry-
bářů se považovalo za podsedníky, ale všichni vykonávali jen svoji robotu 
rybářskou. Roku 1734 byly postaveny v Plešovci dvě „pastýrně“.           

V r. 1750 bylo ve vsi již 15 usedlých, kteří stále robotovali jen 

na panských rybnících. Každý poddaný měl již po 4 a 5/8 měřice pole, 
1 a 2/8 měřice (1 měřice pole = 1/5 ha) zahrady a louku na půl druhého 
vozu sena. Roku 1775 podsedníci robotovali už nejen na rybnících, ale 
i při chropyňském panském dvoře 1 osobou po půl druhém dni týdně. 
Chalupníci robotovali po 13 nebo 26 dnech ročně, podle velikosti ma-
jetku (svých polí). Roku 1780 byla v Plešovci založena Gruntovní kniha.   

Výkup z roboty byl prováděn v Plešovci r. 1851 v celkové hodnotě 
z celé osady ročně 783 zlatých, 17 a 1/3 krejcaru. Poddaní však dali do-
hromady jen polovinu částky, druhá polovina jim byla odpuštěna. Výku-
pem r. 1851 však nebylo vyplaceno právo poddaných pást na panském 
pastvisku „Opletě“ a „Olší“ u Chropyně. Teprve r. 1862 postoupila vrch-
nost obci 61 jiter a 1082 sáhů2 pastvisk (sáh2  = 3,6 m2, jitro = 5 745 m2). 
Toto pastvisko bylo ohraničeno obcí r. 1865. Vrchnost mívala v Plešovci 
myslivnu, kterou r. 1803 prodala za 800 zlatých a roční nájem 8 zlatých Ja-
kubu Hanákovi, který ji r. 1806 rovněž prodal za 1200 zlatých Janu Srncovi.

Plešovské rybníky byly dva. Roku 1655 se uvádí malý rybníček 
u Plešovce, na 30 kop (kopa = 60 ks) násady, a Plešovský rybník, do ně-
hož se sázelo, na dvě léta, 600 kop kapří násady.          

Hřbitov měl Plešovec od prvopočátku, ale o zvonici není nic známo. 
Víme, že si podsedníci r. 1701 za Tomáše Zygmunda a Jury Nováka, půlmis-
tra, koupili zvon a zvonici postavili. Podruhé byla stavěna zvonice r. 1782. 
Byla dřevěná a stála až do r. 1881. V témže roce byla na hřbitově na místě 
dřevěné zvonice postavena kaple. Zakladateli kaple bylo 8 podsedníků, 
kteří rovným dílem na stavbu přispívali. Byli to Josef Zygmund, František 
Pobyal, Anton Dunaja, Jan Mlčoch, František Chmela, Josef Machač, Jan 
Zygmund a Ignác Otáhal. Každý z nich přispěl 1m3 kamene z kotojedských 
skal v ceně 7 zlatých, dále každý koupil 1000 cihel a dohromady zakoupili 
v Přerově 30 q vápna. Domkaři pomohli při stavbě dobrovolnou sbírkou, 
při které se vybralo dalších 76 zlatých hotových peněz. Stavbu provedl 
mistr zednický Ondřej Hrabal z Postoupek za 530 zlatých včetně střechy, 
oken a dveří. Stavba kaple byla dokončena v dubnu 1881 a zasvěcena 
sv. Josefovi. V r. 1889 byl na hřbitově zbudován kamenný kříž, který 
nahradil původní kříž dřevěný, který byl nákladem 10 zlatých opraven 
a byl znovu postaven u cesty do Chropyně. Na nový kamenný kříž 
se skládali občané a jeho postavení stálo 280 zlatých. Na údržbu a opravy 
těchto křížů byly zřízeny účty u  Občanské záložny v Chropyni a knížky 
byly uloženy na faře v Chropyni.          

Roku 1901 se začalo s regulací říčky Moštěnky, která ohrožovala 
při velké vodě nejen obec Plešovec, ale i další obce regionu, kudy 
protékala. Už r. 1903 však při velké vodě došlo k protržení nových valů 
kolem říčky, které ještě nebyly řádně zpevněny a nebyly dobře slehlé. 
Došlo, naštěstí pro obec, k protržení levé strany břežních valů a voda 
se vylila do lesa kolem říčky.           

Obec Plešovec neměla do r. 1909 žádné spojení silniční se žádnou 
obcí. Do Kroměříže se jezdívalo po polních cestách přes „Trávník“ a „Olší“ 
nebo rybníkem na Skaštice do Kroměříže, což byla cesta dlouhá a při deš-
tivém počasí téměř nesjízdná. Za starosty Antonína Sigmunda byla zřízena 
r. 1909 -1910 silnice od Chropyně přes Plešovec do Kroměříže, což mělo 
také velký význam pro Chropyni, Zářičí i Kyselovice. Od r. 1924 docházel 
listonoš s poštou z Chropyně do Plešovce a občané tak dostávali cennou 
poštu v místě. Poštovní schránka byla umístěna na hostinci.          

V roce 1931 byla zřízena pravidelná autobusová doprava z Chropyně 
do Kroměříže se zastávkou v Plešovci. V r. 1934, ač sem nebylo přivedeno 
vedení elektrického proudu, měli v Plešovci rádio v 7 domech (22%) 
a napájení se provádělo pomocí motorové elektrocentrály. V dubnu 1948 
byl v obci instalován místní rozhlas a proběhlo také zřízení telefonní linky 
a veřejné hovorny, která byla umístěna v hostinci pí. Františky Pazderové.       

Před první světovou válkou byl v obci jen jeden obchod – koloniál. 
V obci byl jeden hostinec, nejprve jej vlastnil p. Zlámal, pak jej opravil 
a provozoval p. Jaroš. Dále obchod u Černošků s nálevnou a řeznictví. 
Obchod později zanikl, byl sloučen s hostincem za majitele Pazdery. 
V obci bylo i kovářství Františka Večerky, uprostřed návsi. Ostatní potřeby 
obyvatel obce kryli živnostníci z blízké Chropyně. V Plešovci byla i místní 
hudba, která obstarávala zábavy – Kašparova kapela.         

V době I. světové války se hodně občanů obce zúčastnilo válečných ope-
rací a řada z nich se už domů nevrátila. Padlým byl až po 15 letech, 3. září 
1933, odhalen pomník a proběhla k této příležitosti velká obecní slavnost.

Pohled do historie místní části Plešovec
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O obecní správě v Plešovci v době rakousko-uherské monarchie 
nemáme žádné zprávy, známa jsou pouze jména starostů obce, obyvatel 
a domů – uvedeno na konci kapitoly. V říjnu 1924 proběhly obecní 
volby, ve kterých kandidovaly dvě strany – Československá republikánská 
strana malozemědělců a Občanská strana. Malozemědělci získali 7 man-
dátů a Občanští získali 5 mandátů. Starostou byl zvolen Josef Vymětal, 
za místostarostu Florián Chmela.

V r. 1931 byla za přímé účasti všech občanů provedena kanalizace 
obce. Stála 12.000 Kč, což bylo nad roční rozpočet obce, který se po-
hyboval na úrovni 8.000 Kč. Přesto se obec svépomocí do této akce 
pustila a akci zdárně dokončila. Obecní rozpočet pro rok 1935 činil 
– 8. 096 Kč, dluhy obce činí 7.500 Kč a školní rozpočet byl 1.730 Kč. 
Nezaměstnanost v obci nebyla, poněvadž nezaměstnaní propuštění 
z průmyslové výroby pomáhali v zemědělství nebo při veřejných pracích 
(cesty, příkopy, práce v lese).

V době II. světové války, od r. 1939, byly zavedeny povinné dodávky 
zemědělských produktů, které se postupně zvyšovaly. Od r. 1942 byli 
odesíláni do Německa mladí dělníci na povinné práce – tzv. totální 
nasazení. V celé obci se tajně poslouchalo rozhlasové vysílání z Londý-
na. Kvetl nebezpečný „černý obchod“ – směňování věcí za potraviny. 
Na konci války, dne 4. května 1945, museli všichni občané kopat 
okopy na břehu Moštěnky, dne 5. května byla osvobozena Kroměříž 
a Němci vyhodili do povětří most přes říčku Moštěnku. V obci byla 
zřízena ošetřovna, v č. 54. Dne 7. května byla obec celý den v palbě 
minometů, občané se ukrývali v krytech a sklepech, 8. května odešli 
Němci z obce. Odpoledne 8. května přišli do vsi dva sovětští vojáci 
a po skaštické silnici přijelo československé vojsko. Lesy kolem obce byly 
plné min, které bylo nutno vyhledat a odpálit.          

Žně v r. 1945 proběhly v pořádku, byla vynikající úroda a v obci 
proběhly také „Hanácké dožínky“, které zorganizoval Svaz mládeže – 
skupina 23 mladých lidí. Po vystěhování Němců se osidlovalo pohraničí 
a z Plešovce odešlo 5 rodin v počtu 20 osob.

Ještě dne 8. května 1945 byli svoláni všichni občané obce a byl 
ustaven Národní výbor o 5 členech, který však nebyl ONV v Kroměříži 
schválen a musel být rozšířen na 12 členů. Předsedou byl zvolen Fran-
tišek Večerka.           

Dne 8. června 1945 byl zřízen fond na stavbu radnice a bylo vybráno 
48.000 Kč,  9. září 1945 byl nainstalován do věže obecní kaple starobylý 
zvon ze 17. století, který byl ukraden Němci.

Po parlamentních volbách v r. 1946 byla znovu provedena reorga-
nizace MNV. Předsedou MNV byl 7. června zvolen Alois Mlčoch (ČSL), 
místopředsedou Antonín Dohnal (SD). Ke dni 1. května 1947 byla 
obec oceněna ministerstvem zemědělství „veřejným uznáním“ a darem 
10.000 Kčs za splnění a překročení dodávkových povinností vůči státu.          

Po  únoru 1948 v obci došlo k reorganizaci MNV, předsedou se stal 
komunista Cyril Moučka. Další vývoj obce po komunistickém převratu 
byl hodně složitý, ale je to téma na samostatné zpracování.

Počasí a živelní pohromy
V r. 1882 byl v Plešovci zaznamenán velký požár. Nebylo pamětníka 

i mezi nejstaršími devadesátiletými lidmi, že by v Plešovci hořelo. Dne 
26. března 1882, ve Smrtnou neděli, právě v poledne vznikl oheň 
v čísle 34 a vyhořelo 9 domků. Zjistilo se podle záznamů na kroměřížském 
zámku, že ve vsi nehořelo více než 150 let před tímto uvedeným požá-
rem. Další velký požár postihl dědinu r. 1884, kdy vyhořely 4 usedlosti. 
Stodoly neshořely, poněvadž byly nově z kamene postaveny a střechy 
kryty „šifrem“. Na střechách bylo hodně sněhu a to je zachránilo.    

Roku 1911 přišla do Plešovce ničivá povodeň. Přišlo mnoho dešťů, 
vody řeky Moravy, Bečvy i Moštěnky se rozvodnily a vylévaly se do polí. 
Občané plešovští se snažili uchránit ves nadstavováním břehů deskami, 
jenže práce byla marná, protože v noci se protrhla hráz Moštěnky a spolu 
s Bečvou zalila dědinu. Na silnici stálo až 60 cm vody. Z chaloupek musel 
být odveden dobytek do Chropyně do dvora. S povodní pomáhalo 
i vojsko, 3. pěší pluk z Kroměříže.           

Dne 8. května 1924 přišla v půl osmé večer velká bouře s kroupami, 
která nadělala v Plešovci velké škody. Omlátila se stromů květy i listí 
a na polích zničila obilí.           

Pohled do historie místní části Plešovec

V létě r. 1936 při žních přišlo velmi deštivé počasí, které zabránilo 
včasné sklizni obilnin a tyto začaly v mandelech (1 mandel = 15 ks) 
klíčit. Také úroda ovoce byla špatná díky rozšíření plísní. Nakonec 
se ještě přidalo velké přemnožení hrabošů polních. Pole vypadala jako 
rozrytá. Nakonec příroda sama pomohla, vyskytovalo se tehdy nevídané 
množství lasic, které škůdce likvidovaly, a také brzy nastalo sychravé, 
mrazivé počasí, jež hraboše zastavilo.           

V neděli 21. srpna 1938 se přihnala po celodenním vedru prudká 
smršť, která doprovázená prudkým lijákem lámala a vyvracela stromy, 
zvláště stromořadí u silnice. Lijáky trvaly 5 dní, spadlo kolem 35 mm 
vody na 1m2. U Lobodic se vylila řeka Morava, zaplavila okolní lesy 
a pole, zničila, místy úplně, úrodu brambor.          

Během roku 1947 bylo katastrofální sucho, které zavinilo velice 
špatnou úrodu obilovin a velké problémy se zásobováním obyvatelstva 
potravinami.

Osobnosti        
Mezi slavné plešovské rodáky patří Antonín Otáhal Plešovský, vydava-
tel „Opavského týdeníku“, známý spisovatel a buditel slezský. Narodil 
se 13. července 1864, studoval na pacholecím semináři v Kroměříži, 
dva roky teologii v Olomouci a také na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Vedle novinářské práce psal básně, povídky, stati děje-
pisné, literární kritiku a úvahy pro moravské a slezské časopisy. Zemřel 
r. 1911. V roce 1965 byla odhalena pamětní deska místnímu rodáku, 
spisovateli a buditeli slezského národa Antonínu Otáhalovi. Byla zasazena 
do fasády budovy MNV. 

Přehled o počtu obyvatel a domů v obci Plešovec:
Rok: Počet obyvatel: Počet domů:
1615  7
1666  6
1750  15
1775  13
1840  40
1869 263 
1881  50
1890 334 
1900 341 
1910 347 
1921 353 
1930 317 56
1936 269 
1950 246 
1956 250 68

Mgr. Květoslav Machalík
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Při podrobnějším zkoumání dějin Chropy-
ně a Plešovce jsem v archivních materiálech 
našla nové zprávy z období kolem roku 1590, 
o které bych se s vámi ráda podělila.

K chropyňskému panství v 16. století patři-
ly: městečko Chropyně se 45 domy, Plešovec 
s 8 rybářskými domky, ves Zářičí s 20 domy, 
Vlkoš s 32, Bochoř s 51, Bezměrov se 43, Hra-
disko s 12, Zlobice s 25, Břest se 71 a Žalkovice 
s 50 domy. V místě, kde se dnes nachází už jen 
mlýnský náhon, stával vodní mlýn. Mlýn kolem 
roku 1520 nechal postavit šlechtický rod Lu-
daniců, jimž panství patřilo. Mlýnská strouha 
přivádějící vodu na mlýn bývala plná různých 
ryb a raků. Při chropyňské tvrzi, u mlýna a také 
u Plešovce se nacházelo několik panských za-
hrad a štěpnic, ty dávaly mnoho znamenitých 
jablek i jiného ovoce. Všichni poddaní museli 
odvádět nejen finanční platby, ale i naturálie 
vrchnosti. Odvody byly prováděny na jaře 
a na podzim. Na jaře to bylo o svatém Jiří 
a o Velikonocích na podzim o svatém Vác-
lavu, na svatého Martina a o Vánocích. Mezi 
těmi, kteří museli povinně odvádět, byl i muž 
až s téměř pohádkovým jménem Šťastnej No-
sál, drobný rolník žijící v Chropyni. Ti usedlí, 
živící se rolnictvím, byli povinni odvádět platby 
za pole, na nichž pracovali, za louku, kde 
si sušili seno pro svá zvířata, o Velikonocích 
to byly slepice a také několik vajíček. Na pod-
zim zase vykrmená husa. Například chro-

Chropyňské panství v 16. století
pyňský řezník musel jednou za rok, ke konci 
masopustu, dávat dvě kamenné nádoby plné 
přepuštěného sádla. Nádoby si od něj vzal 
úřad a odvážel je na zámek.

O tom, že v Plešovci žili rybáři již před 
rokem 1590, je zmínka v urbáři chropyňského 
panství, kdy Jiříkovi Drmelovi z Plešovce byla 
léta Páně 1586 v úterý po sv. Pavlu na víru 
obrácenému puštěna část řeky, jak je psáno 
v urbáři, od veliké lípy nad strouhou rybníka 
Starého až po Strumínek, kterou dříve držíval 
Václav Matlafous. Samozřejmě i na rybáře 

se vztahovaly odvody. Na jaře platili z řeky 
a jeden z nich i z jezera nazývaného Holec 
a na podzim to byly platby ze sadů a zahrad 
za Moravou, za pastvu na knížecí louce 
a také odevzdávali živé slepice. Téměř všichni 
Plešovští odváděli čtyřikrát do roka. Jeden 
odváděl jen dvakrát, lovil z řeky, kterou 
nazývali Kolovrat. Otázkou ale zůstává, kde 
se řeka Kolovrat nacházela nebo jestli 
se jednalo jen o nějakou část pramenu. Totéž 
se dá říci i o Strumínku.

Marta Staňková

reklama
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Co byl Protektorát Čechy a Morava
Německá okupace českých zemí od břez-

na 1939 dostala podobu protektorátu 
a celé jeho území bylo prohlášeno za součást 
Velkoněmecké říše. Vrcholným představite-
lem okupační moci byl říšský protektor. Měl 
dbát na to, aby se v protektorátu naplňovaly 
Hitlerovy politické směrnice, jeho vůle. Potvr-
zoval protektorátní vládu a v podstatě ji řídil. 
Hlavním smyslem okupace českých zemí bylo 
připravit jejich germanizaci a úplné včlenění 
do Velkoněmecké říše po vítězné válce. Pří-
mou represivní složkou okupační moci byla 
tajná bezpečnostní služba (Sicherheistdienst) 
a hlavně tajná státní policie (gestapo). Ty měly 
likvidovat český odboj, který byl překážkou 
germanizace.

Reakcí naprosté většiny české společnosti 
na okupaci byly nesouhlas a odpor. V šoku 
a úděsu z ní vyrůstal brzy organizovaný odboj. 
Odbojáři byli nuceni vést dvojí život, protože 
ohrožovali své rodiny, příbuzné a známé. 
V zahraničí – hlavně v Anglii – byly centrály 
odboje, které organizovaly vojenské jednot-
ky, a ty zajišťovaly obnovu Československa. 
V republice vycházely ilegální tiskoviny, vzni-
kaly skupiny partyzánů a odbojářů na různých 
pracovištích. 

Celostátní nepokoje proti okupaci byly 
28. října a 14. listopadu 1939. Proti demon-
stracím a protestům v ulicích měst tvrdě zasáhly 
okupační jednotky a hned nato Hitler nařídil 
zatýkání a postih proti inteligenci a likvidaci 
vysokých škol. Národ bez vzdělanosti přichá-
zel o perspektivu existence. Němci potřebo-
vali zasít mezi lidmi strach. V noci na 17. li-
stopad obsadili koleje studentů v Praze 
a v Brně. Stříleli do oken, vpadli do pokojů, 
zatýkali, tloukli a vyháněli studenty, nahnali 
je do vlaku a vezli do koncentračního tábora 
Oranienburg. Německé policii pomáhali 
vyhledávat odbojáře i místní Němci. Vysoké 
školy byly na 3 roky zavřeny, ale ve skutečnosti 
byly určeny k zániku. 

Dne 27. září 1941 se stal říšským protek-
torem v českých zemích Reinhard Heydrich. 
Svůj nástup k moci zahájil vyhlášením stanného 
práva a krvavými represemi. Bylo uvězněno 
na 6 tisíc osob, desítky z nich byly popraveny. 
Časem uvažoval o opakování vlny represí a za-
strašování, ale jeho čas mu vyměřil český odboj. 

Prezident Eduard Beneš spolu s představi-
teli zahraničního odboje v Anglii připravovali 
a schválili atentát na Heydricha a byli si plně 
vědomi, že Němce rozzuří a nastanou popra-
vy, pronásledování a věznění našich lidí. Ale 
zároveň věděli, že Heydrich měl připravený 
program likvidace našeho národa. Připravoval 
smrt pro tisíce lidí a chtěl v důsledku politiky 
třetí říše zničit celý národ. Starší Češi a děti 
od 4 let měli jít do plynu, mladí a práce-
schopní na nucené práce do Německa a děti 
do tří let na převýchovu do německých rodin. 
On sám měl za sebou masové vraždy v Ně-
mecku, patřil ke klíčovým strůjcům holo-
caustu. Schválený atentát byl součástí války 
a ta je vždycky spojená s oběťmi. Takto situaci 
cítili naši lidé a pomáhali, kde mohli.

Pár minut po půl jedenácté 27. května 
1942 pod koly Heydrichova auta vybuchla 
malá bomba. Ten zemřel až za týden po aten-
tátu. Dva atentátníci, výsadkáři - rotmistři 
Josef Gabčík a Jan Kubiš - splnili úkol. S po-
mocí spolupracovníků odboje se pak ukryli 
s pěti dalšími výsadkáři v kryptě pod kostelem 
v Resslově ulici v Praze.

Nebudou-li atentátníci dopadeni, pohro-
zil sám Hitler zničením celého národa. Bylo 
prohledáno na pět tisíc obcí, zatčeno tisíce 
osob, ale nikdo nezradil. Zatčení byli obviněni 
ze schvalování atentátu na Heydricha. Před-
vedení intelektuálové byli předem odsouzeni 
k smrti. Byli označeni za nespolehlivé a za ne-
přátelský živel. Na základě nepravdivé informa-
ce, že by pachatelé atentátu mohli pocházet 
z Lidic, dal Hitler večer 9. června kladenskému 
gestapu povel k útoku na obec. 

Muže zahnali do stodoly jednoho statku, 
ženy a děti do budovy školy. Muže popravili, 
ženy a děti odvezli. Většinu jich zavraždili 
plynem v Chelmu, zbytek umístili do koncen-
tráku. Malé děti do 3 let převezli do Německa 
na převýchovu. Přesně tak jsme podle plánů 
Hitlera měli skončit všichni. V Lidicích dran-
covali, zapalovali a bořili budovy. Mrtvé muže 
pohřbívali vězňové z Terezína. Tři týdny trvalo 
úplné zničení obce. Němci všechno pečlivě 
filmovali a jako výstrahu odbojnému národu 
promítali v kinech. Teprve 8 dní po zničení 
Lidic objevilo gestapo pražský úkryt výsadkářů, 
a to zradou jednoho z nich. Celá skupina, 
ve které byli i Gabčík a Kubiš, se bránila 
do posledního náboje. Ten si nechali pro sebe. 

Reinhard Heyndrich byl první a jediný Ně-
mec v dějinách, který se odvážil přijít do české 
země, aby na české hroudě nahlas pronesl, 
že česká země nezůstane domovem Čechů. 
Čechové ho za to zabili. 

Prezident Eduard Beneš po atentátu řekl: 
„Měl jsem strach, že Němci budou někdy 
chtít jednat o mír. Mohlo by se stát, že by při 
takovém jednání mocnosti válčící s Hitlerem 
naši zemi v nějaké formě nechali ve spojení 
s Německem. Teď je naše pozice pevná a ni-
kdo to neudělá. To je velký politický důsledek 
atentátu a dalších událostí.“

V Chropyni pracovaly dvě skupiny odboje. 
První při organizaci KSČ a druhá při TJ Sokol. 
Obě byly pronásledované. Členové skupiny 
KSČ byli uvězněni všichni, a to František Bůžek 
(4 roky), František Pekař (5 let), Vilém Dol-
níček (5 let), Josef Vráblík (4 roky), František 
Pleva (2 roky). Ve skupině Sokol, která byla 
organizovaná z Přerova, byli pekař Ant. Zháněl, 
Josef Krejčiřík, dělník a náčelník Sokola Josef 
Pohla, lékař dr. Hubík, ředitel školy Frant. 
Coufalík, Ladislav Hubík a velitel hasičů Ota-
kar Erkl. Pro případ povstání měli připraveny 
výbušniny, benzín a auta. Prováděli sabotáže 
na dráze, poškozovali vagony přepravující 
vojenskou techniku, sypali písek do ložisek 
kol apod. Přispívali potravinami i finančně 
osobám pronásledovaným, dr. Hubík zdarma 
ošetřoval raněné, kteří prchali před gestapem. 
Z této skupiny byl uvězněný až v roce 1943 

jen náčelník Sokola Josef Pohla na 2 roky. Při 
tvrdých výsleších na gestapu nikoho neprozra-
dil a zachránil mnohé lidi od kruté persekuce.
Ve válce byli popraveni, zastřeleni v boji 
nebo jinak zahynuli i občané Chropyně. 
Byli to: 
- člen britské armády Jindřich Blažek, 
- parašutista anglické armády Vojtěch Lu-

kaštík, 
- jeho chropyňští spolupracovníci - prostí 

občané Cyril a Filoména Rozsypalovi 
s dcerou Marií Sochorovou, 

- Alois Dlouhý za rozšiřování ilegálních letá-
ků, 

- Stanislav Novák, účastník stávky, 
- Josef Chmela a Antonín Klein zahynuli 

v říši při náletu, 
- Ferdinand Pořízek zemřel ve vězení, 
- Antonín Jurtík, Milada Pekařová, Alois 

Běhálek, Jindřich Hradil a Jan Ježek zemřeli 
v totálním nasazení v říši, 

- partyzán František Štěpaník výbuchem 
časované bomby ve vysílačce, 

- Jan Sykit při bombardování Chropyně, 
- patnáctiletý Jaroslav Šefránek zabit výbu-

chem miny, 
- desetiletý Ladislav Kubíček i p. Miroslav 

Slezák byli výbuchem miny vážně zraněni.
Všem byla odhalena v roce 1994 pamětní deska.

Každý rok uctíváme jejich památku 
a klademe věnce v Chropyni i v Plešovci. 
Bohužel si na tuto pietní akci vzpomene 
jen málo občanů. Možná, že už ani neví, 
proč se to děje. Snad všem tento článek 
pomůže ujasnit si, co válka přinesla 
hrůzy a zla. 

Helena Sadyková
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Karneval s Pavlem Novákem
Ve velkém sále Městského 

kulturního střediska Chropyně 
se 11. března konal již tradičně 
dětský karneval. Oblíbenost této 
akce stále stoupá, čehož důka-
zem byla opravdu velká účast 
návštěvníků. Sobotní odpoledne 
si děti užily s oblíbeným zpěvákem 
Pavlem Novákem, který je vytáhl 
na taneční parket, kde měly mož-
nost tancovat, soutěžit, chytat ba-
lónky, zlatý déšť a zapojit se do růz-
ných her. Jako odměnu obdržely 

sladkost, magnetku či pexeso. Své 
štěstí prověřily nákupem losu do tom-
boly, ve které bylo letos připraveno 
90 cen. Na závěr obdržely děti fo-
tografii Pavla Nováka s jeho podpi-
sem. Chci poděkovat všem rodičům 
za krásné masky pro jejich ratolesti 
a doufám, že se všem karneval líbil. 
Už nyní mohu slíbit, že příští rok 
do Chropyně na karneval opět 
Pavel Novák přijede se svým novým 
programem.                                                                                                    

Markéta Buráňová

Po dlouhé době navštívil Městské kulturní středisko Chropyně Karel 
Šíp se svým hostem Josefem Náhlovským. Jejich nová talk show Minipárty 
vznikla na motivy známého televizního pořadu Všechnopárty. Dvouho-
dinový program zaplnili veselými historkami ze svých životů, odpověděli 

Minipárty v Chropyni

Učitel s dlouholetou zkušeností nabízí 
soukromou výuku hry na basovou kytaru 
pro začátečníky i pokročilé.

Výuka probíhá v Chropyni.
!!!PRVNÍ HODINA ZDARMA!!!

e-mail: tomas.skl@seznam.cz
tel.: 733 512 059

HRA NA BASOVOU KYTARU

reklama

i na otázky diváků. Návštěvnost této akce byla opravdu veliká a věřím, 
že všichni příchozí se příjemně bavili. 

Další zábavný pořad, tentokrát se Zdeňkem Troškou, proběhne již 
brzy - 4. května - opět na stejném místě. Přijďte zapomenout na všední 
starosti a od srdce se zasmát! 

Markéta Buráňová

Město Chropyně oznamuje občanům, že v lokalitě Podlesí

byl zahájen prodej stavebních pozemků 
určených pro výstavbu rodinných domů. Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce, 
na stránkách www.muchropyne.cz nebo Vám je sdělí na telefonu 573 500 736 paní Večeřová. 

Stavební pozemky

NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE
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V sobotu 18. března se usku-
tečnily v klubovně pionýrské 
skupiny výtvarné dílny. Děti 
se tentokrát seznámily s hmotou 
powertex. Je to tužidlo určené 
k tvorbě prostorových objektů. 
Jedná se o hmotu netoxickou, 
ekologickou, která ztuží jaký-
koliv materiál (textil, buničinu, 
karton atd.). Naším cílem bylo 
vyrobit dárek pro naše maminky 
nebo babičky k svátku matek. 
Děti si nejprve z kartonu vyro-
bily ozdoby – květiny, srdíčka 
aj. Jak měly vše připraveno, 
tak si nasadily na ruce gumové 
rukavice a začaly hmotou natírat 
polystyrenové srdíčko, potom 
namočily do hmoty fáčovinu, 
kterou naaranžovaly na srdíčko, 
a na závěr už dozdobily vyrobe-

nými květinami, srdíčky, které 
také potřely powertexem. Jak 
naše výrobky uschly, tak jsme 
použili voskovou tekutinu, po-
mocí které jsme vystínovali náš 
výrobek a všechno jsme zafixo-
vali nátěrem vodou ředitelným 
lakem na powertex. Výtvarné 
aktivity rozvíjí dětskou fantazii, 
jemnou motoriku, prostoro-
vé vidění a učí děti pracovat 
s různými materiály. 

V čase, kdy se naše výrobky 
sušily, si děti hrály deskové hry 
a dle chuti využily drobné občer-
stvení. Výrobky se všem podařily 
a nyní už čekají na předání.

Akce byla finančně podpo-
řena z města Chropyně a MŠMT 
ČR. Děkujeme                                         

Marcela Hrdličková

Okénko do světa umění

reklama
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Čtyřlístek v Chropyni aneb zachraňte Fifinku!

Děti 1. třídy Mateřské školy Chropyně mají 
pořád o zábavu postaráno. 

Ve své třídě přivítaly šamanského indiána 
z dalekých krajů. S ním přivolaly přírodní živly 
a probudily přírodu ze zimního spánku. Děti 
se poutavou formou seznámily s netradičními 
hudebními nástroji a relaxovaly při jejich tó-
nech. Nakonec spolu poděkovaly zemi malým 
dárkem. Celé dopoledne proběhlo v poklidné 
a harmonické atmosféře. 

Navštívily také knihovnu. Přivítala je usmě-
vavá paní knihovnice a pozvala dál. Seznámila 
děti se všemi knihami, které si mohou půjčit, 
zopakovali si, jak s knihami zacházet, co ne-
dělat a jak o ně pečovat. Děti si také prověřily 
své znalosti při hádání hádanek a nakonec 
měly možnost vybrat si knihy, které se jim 
líbí, a prohlížet si je. Dopoledne v knihovně 

proběhlo v přátelské náladě a děti si odnášely 
nejenom drobné dárečky a nové poznatky, 
ale především přihlášky, aby mohly začít na-
vštěvovat knihovnu. 

Tímto děkujeme pracovnicím městské 
knihovny za ochotu, spolupráci a hezký pro-
gram.

Jako každý rok, tak i letos proběhla v 1. třídě 
MŠ soutěž ve skládání puzzle. Nejdříve děti 
skládaly a bojovaly o postup do finále. Podařilo 
se Martince Šrámkové, Matyáškovi Obdržálkovi 
a Kubovi Vránovi. Tito tři finalisté se následně 
utkali o pořadí. Už od začátku finálového 
kola bylo jasné, kdo bude první, druhý a třetí. 
Zvítězila Martinka, druhý byl Matyášek a třetí 
Kuba. Výherci dostali diplom a cenu.

p.uč. Sochová 
a Dokoupilová Hanulíková

Ani na jaře nezahálíme

Již tradičně se v Chropyni koná Noc s An-
dersenem. Děti ve věku 6 až 11 let se sejdou 
v knihovně, aby si užily večerní dobrodružství 
v pohádkovém duchu. Letos se ústředním 
tématem stal Čtyřlístek.

Na začátku akce se děti rozdělily na 3 týmy, 
ve kterých si mohly zkusit své kulinářské do-
vednosti a vytvořit pomazánku, když v okam-
žiku nadšeného vaření nám pár zloduchů unes-
lo Fifinku, takže naše statečné osazenstvo, včele 
s Bobíkem, Pinďou a Myšpulínem, vyrazilo 
vstříc temnému chropyňskému hvozdu. Byla 
to náročná pouť, dokonce cestovali časem, 
zkusili si zatančit mazurku i „skákat z vody 
do vody“, až se jim nakonec podařilo splnit 
misi, zachránit Fifinku. Po akčním progra-
mu naše děti odpočívaly v knihovně, prvně
u kreslení vlastních komiksů a pak při sledování 
filmů na platně.

Byla to dlouhá noc a naši malí hrdinové byli 
neúnavní, na rozdíl od organizátorů, jak už to-
mu bývá. Takže bych touto cestou ráda po-
děkovala všem, kdo přispěli k realizaci této 
bohulibé akce, a to zejména členům literárního 
kroužku, kteří fungovali téměř jako superhrdi-
nové. A samozřejmě velké díky patří též všem 
zúčastněným, neb bez nich by to nešlo, mimo 
jiné by chybělo spoustu legrace. 

Mateřská škola Chropyně zve všechny rodiče dětí, které půjdou 
letos k zápisu do mateřské školy, na besedu o možnostech a pod-
mínkách přijetí dítěte do mateřské školy. Zde si vyzvednete tiskopisy 
a formuláře, které vyplněné a s lékařským potvrzením (§ 50 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) přinesete k zápisu dne 
18. května 2017. 

Beseda proběhne dne 11. května 2017 od 15:00 v 5. třídě.

Ředitelka Mateřské školy Chropyně, p. o., oznamuje v souladu s usta-
novením § 46 odst. 1 a § 36 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., 

A zde ještě troška přímé zpětné vazby, tedy 
pár slov ze sobotního rána od zúčastněných:

„Líbilo se mi tady, nejvíc hry v lese, to hle-
dání Fifinky.“ Kája

„Nejlepší byly herecké výkony, hlavně 
Bobík, nominovala bych je na Oskary.“ Emilka

knihovnice

Zápis do Mateřské školy Chropyně
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání, že se 

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do školního roku 
2017/2018 v Mateřské škole Chropyně uskuteční 

18. května 2017 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00.

Žádám rodiče, aby v den konání zápisu předložili vyplněné dokumenty 
s příslušným lékařským potvrzením. V průběhu školního roku se děti 
přijímají pouze v případě, že se uvolní kapacita.

Magdaléna Ratůzná
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Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně bude ve středu 
10. května 2017 v dopoledních hodinách prodávat žlutý kvítek 
měsíčku lékařského v minimální hodnotě 20 Kč v ulicích města 
Chropyně.

Hlavním tématem letošní sbírky jsou nádorová onemocnění 
hlavy a krku (nádory ORL).

Cílem letošní sbírky je preventivně působit na širokou veřejnost 
a získané finanční prostředky použít na zlepšení kvality života 
onkologických pacientů, podpora onkologické výuky, výzkumu 
a vybavení onkologických center.

Děkujeme Všem za přispění na dobrou věc.
Marcela Hrdličková

Český den proti rakovině

Klub českých turistů
Aktivní pořadatelé turistických odborů oblasti Valašsko-Chřiby 

připravili řadu dobře organizovaných turistických akcí a zvou všechny 
milovníky přírody a pohybu:

21.-23.04.  Festival turistických amatérských filmů a elektro-
nických fotografií

 Zlín - Vizovice
 Podrobnosti na turistickyfilmfestival.cz 
 Informace: Ing Miloslav Vítek 
 Telefon: 736 754 033

21.04 Přerovský vandr
 Pěší: 7,15, 20, 30, 50 km
 Start i cíl: restaurace Base Camp, Kainarova ul., 

7:00-18:00
 Informace: Milan Bezděk
 Telefon: 774 931 725

22. 04. Po stopách nedokončené Baťovy železnice
 Pěší: 13,21 km
 Start: Vizovice - sokolovna 6:30
 Cíl: Pozděchov do 15:00
 Informace: Stanislav Chadim, www.chatocha.cz

29. 04. Morkovské véšlap
 Pěší: 7,10, 20, 25, 35, 50 km
 Start i cíl: Morkovice – sokolovna, 6:00-19:00
 Informace: Jarmila Staňová
 Telefon: 737 644 082

29. 04.  Pochod osvobození města Vyškova 
 Pěší: 11, 16, 25, 33, 52 km
 Start i cíl: restaurace ČD Vyškov, 8:00-17:00
 Informace: RNDr. Jana Pavlíková
 Telefon: 604 734 714

06.05. Přátelství bez hranic - horský hotel Fran - Javorníky
 Trasy libovolné, setkání se slovenskými turisty 

11:00 -14:00
 Informace: Jiří Tomáš
 Telefon: 737 005 174

08.05. Světový den chůze - okolí Chropyně
 Sraz ve 14:00 u spořitelny
 Informace: Jar. Pospíšilová
 Telefon: 737 937 978

Na májové setkání se těší

Jaroslava Pospíšilová

Vážení spoluobčané,   

Město Chropyně ve spolupráci s místní organizací Svazu 
tělesně postižených v Chropyni Vás srdečně zvou na

XXI. setkání s občany města, 

které se uskuteční v úterý 25. dubna 2017 od 16:00 
v Městském kulturním středisku v Chropyni.

Program:  
beseda s vedením města nad problémy občanů

Kulturní program: 
písně Waldemara Matušky, Pavla Nováka, 
Jiřího Suchého a dalších zazpívá známý herec a komik

Milan Pitkin
                                    
Občerstvení zajištěno!         Všichni jste srdečně zváni!
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Jsme dobrá parta, díky tomu jsme dokázali 
to, co se na začátku zdálo těžké, vzdálené, 
chvílemi dokonce nemožné!

V sobotu 4. března 2017 proběhl v sále 
Městského kulturního střediska Chropyně 
v pořadí již 5. školní ples. Oficiálním pořada-
telem plesu bylo SRPŠ při ZŠ Chropyně, z. s. 
Ples byl ale společným dílem nejen členů 
spolku SRPŠ, ale také pedagogů místní základní 
školy, rodičů dětí školou povinných stejně 
jako rodičů dětí školním lavicím už odrostlých 
či ještě nedorostlých, společným dílem řady 
dalších příznivců, sponzorů a také žáků deváté-
ho ročníku. Všem, kdo společný večer pomohli 
připravit, a přispět tak k jeho úspěchu, patří 
upřímné díky.

Slavnostní večer byl pomyslnou tečkou 
za bezmála půlrokem příprav. Spočítat hodiny 
a hodiny volného času, které tento ples stál 
jeho organizátory, se raději nepokoušíme. Cifra 
by to byla úctyhodná. 

Připravit ples znamenalo strávit každý stře-
deční podvečer v tělocvičně ZŠ při nácviku 
společných tanečních vystoupení deváťáků 
nebo přímo v MKS, kam se nácvik později 
přesunul, aby si účinkující mohli zvyknout 
na samotný taneční parket. Největší díl 
zodpovědnosti za nácvik žáků a trpělivosti 
se 34 patnáctiletými tanečníky převzala paní 
Dana Jedličková.

Připravit ples znamenalo hodiny příprav 
a vymýšlení překrásné a nápadité výzdoby. 
Nikdy nevysychající studnicí nápadů na další 
a další nové možnosti výzdoby byla paní Klára 
Kadlčíková. Svou energií, která snad nikdy 
nevyprchá, dodávala elán všem ostatním 
dobrovolníkům a pomocníkům, kteří obzvláště 
v posledním týdnu příprav přiložili ruce k dílu 
tak úžasně, že práce na výzdobě běžela jako 
na drátkách, a to navíc s dobrou náladou 
a příjemnou pohodou. 

Ale ani pánové z rady SRPŠ nestáli stranou. 

Díky panu Petru Langrovi se podařilo mimo 
jiné realizovat určitě příjemné překvapení 
pro návštěvníky plesu, kteří měli zakoupeny 
vstupenky a místenky do místnosti číslo 10. 
Byl to přímý přenos z hlavního sálu. Snad 
se díky tomuto přenosu necítili návštěvníci ple-
su na tzv. desítce odstrčení od ostatních. Jeho 
manželka Veronika zase například obětovala 
spoustu času trpělivému zabalení neskutečné 
hromady lístků do slosování. 

Pan Radek Kroupa společně se svou man-
želkou Romanou nesou zase například největší 
zásluhu na tom, že se na letošní ples podařilo 
získat předlouhý seznam sponzorů a krásných 
209 cen do slosování. Všechny sponzory ob-
volat, navštívit, vyzvednout ceny – klobouk 
dolů a díky Vám!

Za přípravou plesu je řada administrativních 
formalit, ohlášení, povolení… Co energie, 
času a příprav stálo jenom takové zajištění 
bohatého občerstvení. Organizátorům s ním 
bravurně pomáhali manželé Ivana a Milan 
Balejovi. Velké díky patří dobrovolnicím 
v bufetu (Naděždě Macháčkové, Marii Vacu-
lové, Andree Vaculové, Naděždě Čepelákové) 
a v šatně (Toničce Kuchařové, Janě Zapletalo-
vé, Marcele Spáčilové, Daně Součkové). Milé 
dámy, bez Vás by návštěvníci tento ples určitě 
neopouštěli tak spokojení. 

K vynikající pohodě večera přispěla také 
skvělá kapela Kanci paní nadlesní, která byla 
na Školním plese již potřetí a… a abyste 
to věděli hned, tak si rovnou pište do svých 
diářů: Kanci paní nadlesní přijedou znovu, 
a to na 6. školní ples v sobotu 10. března 
2018. Předbíháme? Kdepak. Čas letí jako 
bláznivý. Viděli jsme to na fotografiích letošních 
absolventů. Jako by to bylo včera, kdy jsme 
je vedli poprvé do školních lavic, a vidíte, 
už jsou na konci této devítileté pouti.

Sami deváťáci se na ples moc těšili. Od za-
čátku školního roku plesem doslova žili. Vybrat 

si barvu plesu, hudbu pro společné tance, 
probrat šaty, výzdobu, připravit fotografie, ná-
stěnky… Byla to dlouhá příprava, ale podařila 
se. Jejich vystoupení bylo perfektní. I slavnostní 
pasování na absolventy roku 2017 proběhlo 
skvěle. Bylo velmi dojemné, některým žákům, 
učitelům a rodičům i slzička ukápla. Druhé 
společné taneční vystoupení v rytmu Pomády 
a skladby Jsme parta správná si už žáci i rodiče 
vyloženě užívali. A to je dobře! Ve výčtu těch, 
kdo si zaslouží díky za skvěle vydařený společný 
večer, by se tak měli objevit i všichni žáci deváté-
ho ročníku. Mimořádné poděkování patří Lucii 
Jedličkové za choreografii a nácvik obou tanců. 

Díky si zaslouží i třídní učitelka devátého 
ročníku paní Marie Molčíková i pan ředitel 
Mgr. Milan Bajgar. Oba v průběhu celých pří-
prav projevili pro organizátory velké pochopení 
a měli s námi neskutečnou trpělivost. Moc po-
mohli i ostatní učitelé, například paní učitelky 
Blažková, Jurtíková, Kutalová, Kyšnerová nebo 
páni učitelé Vejdovský a Podhorný. 

Díky patří paní učitelce Karle Koutné 
ze ZUŠ Kroměříž – pobočka Chropyně, která 
v době, kdy kapela zaslouženě odpočívala, 
zaplnila taneční parket svými žákyněmi a ta-
nečním vystoupením Španělský tanec a Ain´t 
Your Mama.

Školní ples se konal za podpory města Chro-
pyně a paní starostky Ing. Věry Sigmundové 
a Správy majetku města Chropyně. 

Vážení a milí,
výčet těch, kdo by si zasloužili naše upřím-

né poděkování, rozhodně není úplný. Víme, 
že každému, kdo své jméno v předcházejících 
řádcích nenašel, je to líto, prosím – buďte 
k nám shovívaví. Ještě jednou Vám všem moc 
děkujeme. Děkujeme, byli jste všichni úžasní 
a jen díky Vám se 5. školní ples tak vydařil. 
Díky a… zachovejte nám svou přízeň! Někdy 
příště na viděnou! 

K,L,K,J

Jsme parta správná a je to znát!
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Školní ples Ples IX. A
Dne 4. března 2017 pořádalo 

SRPŠ při ZŠ Chropyně již 5. školní 
ples. Za všechny zaměstnance a žáky 
školy bych chtěl poděkovat nejen 
všem, kteří se přišli osobně pobavit, 
ale především těm, kteří se podíleli 
na přípravě a organizaci plesu.

Stejně jako v minulých letech 
bude celý výtěžek převeden do fon-
du SRPŠ, ze kterého se přispívá 
na spoustu školních akcí. SRPŠ 
při ZŠ Chropyně hradí žákům 
například dopravu na lyžařský kurz 
do Čenkovic, dopravu  na plavání 

do krytého bazénu, školní výlety, 
kulturní představení, nakupují 
se knihy do školní knihovny, 
sportovní potřeby a spousta jiných 
věcí. Významně tím podporují 
a zvyšují možnosti i těch žáků 
a rodin, kteří na tom nejsou fi-
nančně úplně nejlépe. Tím zvyšují 
také kredit a pověst naší školy 
v okolí. Takže práce všech, kteří 
se podílí na fungování SRPŠ, 
má smysl a patří jim velký dík 
a uznání. Děkujeme!

Mgr. Milan Bajgar

Dne 4. března se uskutečnil 
v prostoru MěKS školní ples.

Ples tvořily dva tance žáků de-
váté třídy. V 8 hodin zahájila paní 
Jedličková proslovem zahajovací 
tanec, polonézu. Po odtančení 
polonézy následovalo pasování 
do řad absolventů. Paní učitelka 
Marie Molčíková mečem pasovala 
absolventy a paní učitelka Jana 
Leciánová navlékala šerpy. Šerpu 
dostal i pan ředitel Milan Bajgar, 
který ve svém proslovu poděkoval 
organizátorům, nám popřál hodně 
zdaru a všem popřál hezkou zába-
vu, a tím zahájil ples.

Úvodní tanec na parketě patřil 

rodičům a učitelům. Kapela hrála 
skvěle a všichni se dobře bavili. 
Ples zpestřil i balet. O půl desáté 
nastal náš druhý a také poslední 
tanec. Moderní tanec měl za úkol 
rozpumpovat diváky. Po ohrom-
ném potlesku začala kapela hrát 
rychleji a lidé se začali hrnout 
na parket, který se rychle zaplnil. 
Po tanci si lidé mohli odpočinout 
u slosování o ceny. Připraveno 
bylo mnoho krásných cen. Tou 
největší byla televize. 

Ples se jedním slovem vydařil 
a my doufáme, že i nastávající 
ročníky budou takové jako tenhle.

Adam Trumpeš

reklama
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Ve dnech 3. a 4. března proběhla taneční kvalifikační soutěž Dance 
World Cup v německém Selbu. Žáci Moravské školy tance dokázali 
vybojovat několik krásných míst. S choreografiemi Ondřeje Bernkopfa 
získali skvělé výsledky a zároveň také postup na světové finále tito žáci.

V kategorii nejmenších se umístily Laura Csomová a Sofie Floreková 
(The Monkey, reprezentující město Přerov) na druhém místě a v téže 
kategorii Laura Merunková a Klára Klimešová (Slow me down, reprezen-
tující město Přerov) na třetím místě. O kategorii výše se na druhém místě 
umístily Nela Bouchalová a Tereza Šobáňová (The Ocean, reprezentující 
obec Osek nad Bečvou) a na třetím místě Leontýna Kubošová, Barbora 
Vavrysová a Kateřina Pavlasová (Resolve, reprezentující město Chropyně). 

Na této soutěži bývá vždy silná konkurence výborných tanečních škol 
a studií z celé naší republiky i sousedních států. O to více jsme na naše 
žáky pyšní a přejeme jim hodně štěstí ve světovém finále.

Lucie Rolencová

Moravská škola tance postoupila na světové finále

Z krajského kola 
soutěže ZUŠ 2. místo

Naše vynikající houslistka Lucie Konvičná, žákyně ZUŠ Kroměříž, 
pobočka Chropyně, ze třídy p. uč. Luďka Koutného, se v úterý 28. břez-
na 2017 zúčastnila krajského kola národní soutěže ZUŠ ve hře na housle 
v Uherském Hradišti. 

Vybojovala v soutěži krásné 2. místo a za to jí a zároveň panu učiteli 
srdečně blahopřejeme.

Právě na Den učitelů je toto umístění jistě velmi milým dárkem pro 
pedagoga. Velké poděkování náleží paní učitelce Mgr. Lence Obručové, 
která Lucii v celém soutěžním programu na klavír doprovázela.  

Mgr. Jana Milotová
reklama
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Poslední březnovou sobotu se v Domě kultury v Kroměří-
ži konala Oblastní postupová přehlídka dětských folklorních 
souborů. Sešlo se celkem devět souborů. Od Vyškova přes 
Kroměříž, Hulín, Holešov, Martinice až po východní část 
Hané, Mysločovice. 

Chropyně, která se může pyšnit pověstnou posta-
vou krále Ječmínka, měla také své zastoupení. Děti 
z folklorního souboru Ječmínek Chropyně přijely v plném 
počtu, aby zabodovaly nejen před hojným publikem, ale 
především před přísnou porotou a vybojovaly si postup 
do krajského kola. 

To se uskuteční v neděli 30. dubna v Prostějově, kde 
se utkají s dalšími devíti, taktéž velmi úspěšnými soubory, 
o postup do celorepublikového kola do Jihlavy. Je to pre-
stižní soutěž, kam se podívají jen ty nejlepší soubory - ví-
tězové krajských přehlídek. 

Konkurence bude veliká, ale Ječmínkům se to již jednou 
podařilo, a věřím, že se jim úspěch podaří zopakovat.

Milí Ječmínci, držím pěsti, ať to dobře dopadne, 
protože si postup zasloužíte. Vždyť když někdo něco 
dělá s radostí a láskou, odrazí se to na výsledku. 

A vy úspěšní jste…:-)

Magda Rapantová

Ječmínek postoupil 
do krajské soutěže

Ve čtvrtek 16. března se konalo okresní 
kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru 
v prostorách SZUŠ D – Music v Kroměříži. Naši 
pobočku reprezentovalo celkem 5 žáků z kyta-

rové třídy p. uč. Milana Vaculíka. Z nich jeden 
sólista – Dominik Lorenc a kytarové kvarteto 
ve složení – Sára Vinklerová, Karina Supová, Štěpán 
Horák a Adéla Maršálková. V sólové hře v I. ka-

tegorii získal Dominik 2. místo, kytarové kvarteto 
ve III. kategorii získalo 3. místo. Žákům blahopře-
jeme a panu učiteli děkuji za přípravu na soutěž. 

Luděk Koutný

Umístění našich kytaristů v okresním kole
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Velkého úspěchu, a to 2 místo ve hře na klasickou kytaru, dosáhla 
v krajském kole soutěže ZUŠ v Kroměříži žákyně Lenka Velešíková ze třídy 
p. uč. Miroslava Vojkovského, vyučujícího na SZUŠ D-MUSIC, pobočka 
Chropyně. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších let.                                                                                                                        

Bc. Ivo Novotný

Kytarová soutěž

Na den učitelů se v MKS Chropyně slavilo kulaté výročí, a to 20 let 
od založení chropyňské pobočky Soukromé ZUŠ D-MUSIC. V programu 
celého pořadu vystoupily orchestr TWO, THREE, FOUR pod vedením 
Bc. Iva Novotného, Big band D JAZZ pod vedením Bc. Herberta Novot-
ného, přípravný pěvecký sbor Myšky a pěvecký sbor Myši a myšáci pod 
vedením p. uč. Miroslava Uhlíře. Všem se vystoupení moc povedlo, dle 
ohlasů a potlesku bylo obecenstvo velmi spokojeno. Vystupující soubory 
se letos v dubnu zúčastní soutěží vyhlášených Ministerstvem školství ČR. 
Přejeme všem mnoho úspěchů při reprezentaci školy.  

Dovolím si malou zmínku k historii školy. Svůj provoz škola zahájila 
v září roku 1997 v prostorách ZŠ na ulici J. Fučíka. Pobočku školy založil 
místní učitel hudby Bc. Ivo Novotný s nabídkou výuky hry na zobcovou 
flétnu, dechové žesťové nástroje a klávesy. V prvním roce svého působení 
v Chropyni využilo výuku hry na hudební nástroj 12 dětí. Během 5 let 
se zvýšil počet žáků na 40 a rozšířila se nabídka nástrojů o dechové 
nástroje dřevěné. V současné době se vzdělává na pobočce v Chropyni 
95 žáků pod vedením 8 zkušených pedagogů s velmi bohatou nabídkou 
hudebních nástrojů. Pobočka po celou dobu své existence nezměnila 
místo působení, stále má pronajaté prostory v ZŠ Chropyně na ulici 
J. Fučíka a v Mateřské škole Chropyně, kde provozuje výuku hry na zob-
covou flétnu. Po dobu dvacetileté historie se vzdělávalo v naší škole 
na 500 žáků v hudebním oboru. Více se o naší škole můžete dozvědět 
na www.d-music.cz. Děkujeme všem občanům města Chropyně za pod-
poru a využití naší nabídky, a tak vzhůru do další dvacítky. „Ať to hraje.“ 

Bc. Ivo Novotný

SZUŠ D-MUSIC slavila 20 let v Chropyni
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Vítání jara aneb Jak jsme jaro přivolali
Také letos jsme se z Chropyně vydali uvítat 

jaro do loděnice Hradisko. U spořitelny se v so-
botu 25. března sešlo celkem na 60 účastníků 
pochodu, kteří se pak po deváté hodině vydali 
po skupinkách na trasu. Poslední odcházely 
děti z Kamínku společně s R. Pečínkovou, 
Z. Horákovou a instruktorkami M. Žemličko-
vou a B. Matušincovou. Pro děti byla nachys-
taná hra Kimovka, kterou předem nachystaly 
Renča a Zuzka, a já nachystala různé soutěže, 
jako například hledání barevných vajíček, kuřá-
tek, korálků, hvězdiček či písničky na pobavení. 
Před loděnicí všechny děti dostaly nafukovací 
balónky a sladkou odměnu. V cíli pro účast-
níky už plápolal oheň na opékání špekáčků. 
Když se děti posilnily opečenými špekáčky, 
tak jsme se dali do přivolání jara. Všichni jsme 
společně pronesli básničku na přivolání jara 
a opravdu k nám jaro poslalo své květinové 

Zprávičky z Kamínku
víly, které děti za krásnou básničku odměnily 
sladkostmi. Také jsme nezapomněli na společné 
foto s jarními vílami. Děti se ještě proběhly, 
pozorovaly spouštění člunu na vodu a vodáky, 
kteří pluli po Moravě. S dětmi jsme si po cestě 
ještě zazpívali a zaskotačili kudrnatou Káču, 
to aby nám cesta lépe ubíhala. Na zpáteční 
cestě už byly rozkvetlé sasanky, fialky, sedmi-
krásky, a dokonce i plicník na nás vykukoval. 
Tak se nám to jaro opravdu podařilo přivolat.

Kamínci děkují městu Chropyně za podpo-
ru. Všem účastníkům za účast na pochodu moc 
děkuji. Na světě je krásně!

Kamínci mají nové vedoucí
Jsem moc ráda, že si naši mladí Kamínci 

doplňují vzdělání, a to formou školení na od-
dílové vedoucí, které každoročně probíhá pod 
asociací TOM v Kaménce v Odrách. Letos 
školení proběhlo ve dnech 24. až 26. března 

a přihlásilo se na něj 5 našich mladých Ka-
mínků. Úspěšně školení naši „mlaďoši“ zvládli, 
poděkování patří: Aničce Bláhové, Veronice 
Žigmundové, Báře Vinklerové, Tomáši Křiža-
novi a Pavlu Ježovi. Jsem ráda, že nám přibyli 
noví, mladí a šikovní oddíloví vedoucí.  

Hana Paňáková

Zprávy o. p. s. KoTě
peutické cvičení, Pilates, cvičení s popruhy, které je každou středu 
v KoTě (18:00–19:00). Pokud budete chtít chodit na večerní plavání 
po cvičení, vstupné si musíte uhradit u pokladny. Na cvičení přispívají 
zdravotní pojišťovny. Cvičení vede fyzioterapeutka Klára Štětinová.

Podrobné informace o všech kurzech najdete na vývěsce u Super-
marketu Hypernova.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Kotě, o. p. s., prosí o poskytnutí CD přehrávače. Věž jsme měli 
jen zapůjčenou a musela se vrátit. Dětem tak nemůžeme pouštět 
z CD dětské písničky, při kterých cvičí a tančí. 

Pokud má někdo i nadbytečný kopírovací přístroj, využijeme jej 
k nakopírování materiálů ke kurzům. Za darování děkujeme.

KoTě děkuje za darování šicího stroje paní Vlastě Hánošové!
VH

Od 10. dubna začíná Konverzační kurs pro dospělé. 
Do kursu se mohou ještě dva zájemci přihlásit. Jedinou podmínkou je, 
že se již někdy anglicky učili, a v tomto specifickém kursu, který ne-
pořádá žádná jazyková škola, se naučí konverzačním dovednostem. 
Do kursu je možné přihlásit se kdykoliv během celého roku, jen 
o prázdninách výuka nebude. Pokud bude velký zájem, tak jak 
to bylo u kurzu Hrajeme si s angličtinou, otevřeme další skupinu.

Kurz pro děti Hrajeme si s angličtinou bude mít od září tři místa 
volná, protože tyto děti odejdou do první třídy. Přihlášky přijímám 
na verababice@seznam.cz nebo tel.: 602 84 84 35. Oba kursy jsou 
po 10 lekcích. Cena je 700 Kč.

Od června bude cvičení kojenců, dětí a hernička za pěkné-
ho počasí probíhat na koupališti, aby děti mohly být v přírodě. 
Na koupališti bude i cvičení pro dospělé - SM systém, fyziotera-
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Ve dnech 27. února až 3. března se uskutečnil již 
tradiční „lyžák“ pro žáky sedmých ročníků a další zá-
jemce. Odjížděli jsme v pondělí dopoledne a autobus 
nás „vyklopil“, jako každoročně, v Čenkovicích těsně 
před obědem. Po ubytování a obědě jsme se poprvé 
vydali na svah. Čekalo nás rozdělení do skupin podle 
našich schopností. Vyučující rozdělili žáky na 2 družstva 
lyžařů a 1, které se věnovalo snowboardingu. 

Každý den probíhal výcvik, který se zaměřoval 
na základní lyžařské dovednosti. Součástí lyžařského 
kurzu byly také odborné přednášky o první pomoci, 
úpravě lyží, historii lyžování a lyžařské a snowboar-
dové výstroji a výzbroji. Třetí odpoledne jsme využili 
k procházce a odpočinku. Na rozloučenou si žáci 
užili večerní diskotéku a poslední večer jsme vyhod-
notili úspěchy a pokroky žáků tohoto lyžařského 
kurzu. Nejúspěšnějším lyžařům byly rozdány odměny 
a sladkosti a všichni dostali pamětní list na tento 
lyžařský výcvik.

Mgr. Romana Čechová

Lyžařský kurz 2017

Vybíjená a naše první zkušenost po letech
21. 2. 2017 se konalo okrskové kolo ve vy-

bíjené v Kroměříži v tělocvičně ZŠ Zachar. Jeli 
jsme „na zkušenou“, protože to byla po letech 
první naše soutěž tohoto druhu. Výsledek byl 
pro nás překvapivě radostný. Postoupili jsme 
do okresního kola v Holešově.

Zde jsme už žádné skvělé výsledky neoče-
kávali, favorité byli úplně jinde, poznali jsme 
to hned v okrskovém kole v Kroměříži. 

Mohli jsme jen překvapit a hlavním úkolem 
bylo užít si soutěž a také se něco přiučit. Hrálo 
se ve dvou skupinách, v naší byli favority kluci 
ze ZŠ Zámoraví Kroměříž. Dopadlo to podle 
očekávání. My jsme se umístili ve skupině třetí, dál 
jsme nepostoupili. Naše výsledky byly ale pěkné. 
Jedna výhra, jedna remíza – po prodloužení pro-
hra o 1 život - a nakonec prohra s vítězi skupiny.

Pochvalu si zaslouží všichni chropyňští hráči 
a hráčky. Moc se snažili a bojovali jako lvi. 
Odvezli jsme si spoustu zážitků a zkušeností, 
ze kterých se určitě poučíme. Holky i kluci 
se s prohrou smířili a svou účast hodnotí klad-
ně. Viz názory dvou žáků třídy 5.B.

Turnaj ve vybíjené
Ve čtvrtek jsme jeli na turnaj ve vybíjené 

do Holešova. Turnaj se konal ve sportovní 
hale. Šli jsme se převléknout do dresů, pak byla 
rozcvička a hra pod jménem Amerika. Potom 
pořadatelé zahájili turnaj. První zápas jsme 
vyhráli, druhý souboj prohráli v prodloužení 
o jednoho člena. Poslední zápas ve skupině jsme 
prohráli, protože tento soupeřní tým byl příliš 
silný. Při vyhodnocení turnaje jsme dostali di-

plom a balíček bonbonů. Šli jsme se převléknout 
do šaten a autobusem jsme odjeli domů. 
Na turnaji se mi líbilo.                        

Miroslav Černoch 

Vybíjená
Dne 8. 3. 2017 jsme jeli na turnaj ve vy-

bíjené do Holešova. Jely vybrané děti z 5.A. 
a 5.B. Paní učitelky nás podporovaly a držely 
nám palce po celé tři zápasy. Zabralo to! První 
zápas jsme vyhráli, ale bohužel to nezabralo 
na všechny zápasy. Druhý a třetí zápas jsme pro-
hráli. Byli jsme smutní, ale paní učitelky říkaly, 
že jsme aspoň viděli, jak jsou ostatní dobří. 
Všichni říkali, že jsme vyhráli aspoň první zápas. 
Budeme si pamatovat, že není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se!                  Lenka Milotová
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Mladí hasiči na střelnici
Jelikož se s kroužkem mladých 

hasičů účastníme také branných 
závodů, jejichž nedílnou součástí 
je střelba ze vzduchové pušky, hle-
dali jsme pro trénink této aktivity 
vhodné místo. Předseda místního 
střeleckého klubu SSK junior 
Chropyně Martin Střecha nám 
v tomto vyšel velmi vstříc. Proto 
jsme mohli 3. března pravidelnou 
schůzku našeho kolektivu strávit 
na místní vzduchovkové střelnici. 
Spolu s prostory nám byly zapůj-
čeny i vzduchové pušky včetně 
střeliva a my se tak mohli nejen 
připravit na sobotní branný závod 
v Trávníku, ale zároveň to bylo 
i příjemné zpestření naší zimní 

přípravy. Naše mladé hasiče střel-
ba vskutku bavila a bylo těžké 
se po dvou hodinách rozloučit.

Kromě střelby jsme si mohli 
nejen prohlédnout nově zrekon-
struovanou střelnici, ale též jsme 
se dozvěděli, že místnímu střelec-
kému kroužku mládeže se velmi 
daří, v současné době se někteří 
členové připravují na mistrovství 
republiky!

Tímto bych rád poděkoval 
p. Střechovi za vstřícnost a ocho-
tu nejen při poskytnutí prostor 
a vybavení, ale také za cenné rady, 
které jsme dostali. Věřím, že jsme 
zde nebyli naposled.

Tomáš Fiala

Archiv Zpravodaje najdete na

www.muchropyne.cz

Charita Chropyně

Charita Chropyně

vyhlašuje Humanitární sbírku

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

Sbírka bude probíhat ve dnech:
18. a 19. května 2017 od 16:00 do 18:00 
a v sobotu 20. května od 9:00 do 12:00

Místo: Městské kulturní středisko ul. Komenského 

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

Děkujeme za Vaši pomoc

nabízí

k zapůjčení invalidní vozík. Kontaktní tel.: 733 366 415.
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V neděli 26. 3. 2017 se uskutečnil další, již druhý, turnaj karetní hry 
Magic the Gathering v Chropyni. Pionýrská klubovna praskala ve švech, 
neboť se sem sjelo 28 hráčů ze všech okolních měst. Byli zde hráči napří-
klad z Brna, Olomouce, Uherského Hradiště, Hranic, Zlína, Tlumačova, 
Přerova a Kroměříže. Turnaje se zúčastnili mladí, ale i ostřílení hráči. 
Někteří z nich jezdí i na evropské Grand Prix této karetní hry (například 
do Utrechtu, Frankfurtu, Prahy).

Turnaj začal kvůli posunu času až o půl 12. Základní část skončila 
kolem 16:30. Finále se hrálo až do 19:30. Turnaj ovládl Libor Šťastný 
z Brna, druhý skončil Štěpán Dudešek z Huštěnovic a 3. místo obsadil 
Ondřej Běhávka z Brna.

Všichni si pochvalovali jak atmosféru, tak i ceny pro nejlepších 
8 hráčů. Pokud to bude v našich silách, chtěli bychom turnaje pořádat 
pravidelně 1x měsíčně.

Všem děkujeme za účast a nejlepším třem gratulujeme.
Lukáš Krč

Chropyňští hokejisté dosáhli po čtyřletém 
účinkování v Kroměřížské amatérské hokejové 
lize (KAMHL) na příčku nejvyšší a zaslouženě 
vybojovali titul mistra.

Soutěž, která je určena pro všechny neregis-
trované hokejisty, začíná začátkem září a končí 
finálovým večerem na konci března. Veškeré 
zápasy se hrají výhradně na kroměřížském zim-
ním stadionu a do soutěže se přihlásilo celkem 
šestnáct mužstev. 

„V základní části se utkal každý s každým 
a následně se soutěž rozdělila podle umístění 
na dvě poloviny. První osmička hraje o titul 
a druhá polovina hraje už jen o umístění,“ 
vysvětluje kapitán Jiskry Vojta Miler. V základ-
ní části si Jiskra vybojovala páté místo, čímž 
si zaručila účast ve finálové skupině. 

I v nadstavbové části si chropyňští hokejisté 
nevedli špatně a vybojovali si před závěrečným 
play-off druhou pozici. Ve čtvrtfinále narazili 
hokejisté Jiskry na sedmý celek - AHK Kro-
měříž. „Play-off se hrálo na dva vítězné zápasy 
a my jsme v prvním prohráli na nájezdy 1:2. 
I druhý zápas byl vyrovnaný, ale nám se po-
dařilo sérii vyrovnat na 1:1. Do rozhodujícího 

zápasu jsme dali vše a díky skvělé útočné hře 
jsme postoupili do semifinále,“ dodává s úsmě-
vem kapitán Jiskry.

V semifinále se Jiskra utkala s loňským fina-
listou, Kačery z Tlumačova. Jiskra předváděla 
lepší, bojovnější a obětavý výkon a svého sou-
peře porazila 2:0 na zápasy, čímž se otevřela 
cesta do vysněného finále. 

„Finále bylo odměnou pro všechny naše 
hráče. Hrát před zaplněným zimním stadionem, 
to je sen každého hokejisty. Hráli jsme netra-
dičně na čtyři pětky, což je myslím velká rarita 
a zároveň to byl velký hokejový risk. Ale jako 
kapitán jsem chtěl upřednostnit kamarádské 
hodnoty před ryze sportovním úspěchem,“ 
upozorňuje Miler.

Ve finále narazila Jiskra na obhájce titulu 
z Žop. A byl to právě soupeř, který byl pasován 
do role mírného favorita. To se potvrdilo ve dru-
hé třetině finálového večera, kdy se obhájci titulu 
ujali vedení. „Finále bylo naprosto vyrovnané 
a hodně záleželo na obou gólmanech. Sice jsme 
prohrávali, ale díky střelám Vymětala s Chytilem 
jsme utkání otočili a nakonec dovedli do vítězné-
ho konce,“ vysvětluje chropyňský kapitán. Jiskra 

porazila v pohledném finále Žopy 2:1 a mohla 
začít oslava mistrovského titulu.

„Oslavy mistrovského titulu jsme si s kluka-
ma užili do sytosti. Ale hlavně bychom chtěli 
poděkovat všem našim fanouškům, kteří nám 
věřili a podporovali nás celou sezónu. Díky patří 
také všem hráčům, kteří předváděli po celou 
sezónu týmový výkon.“

I v individuálním ocenění měla Jiskra svého 
zástupce. Cenu pro nejlepšího obránce celé 
soutěže získal Libor Halás.                   jiskra

Druhý turnaj Magic the Gathering

Jiskra vybojovala první hokejový titul
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Více než tři stovky závodnic a závodníků 
z celé republiky se sjely na první závod Čes-
kého poháru v TeamGym, který se uskutečnil 
v Třebíči. 

Oddíl sportovní gymnastiky TJ Chropyně 
postavil do závodu dvě družstva - Junior I 
(do 11 let, ve složení Veronika Opelíková, 
Marie Medunová, Lenka Kusáková, Veronika 
Vyskotová, Dorota Vymětalová, Alžběta Hoš-
ková, Adriana Kolářová, Nikol Hrdličková, 
Lenka Zapletalová, Lucie Opelíková a Laura 
Zapletalová) a Junior IV (do 17 let, závodící 
podle mezinárodních pravidel, ve složení Adéla 
Koutová, Runa Koblihová, Michaela Hřibová, 
Markéta Horáková, Denisa Peričová, Amálie 
Koblihová, Vanesa Klásková a Kateřina Žatecká). 

Obě družstva zacvičila všechny tři disciplíny 
(pohybová skladba, akrobacie, trampolína) bez 
větších chyb a s velkou převahou závod vyhrála.

MZ

Třebíčský pohár 
v TeamGym

Turnaje ve Svinově 11. února jsme se zú-
častnili i přes vysokou nemocnost hráčů. Jelo 
s námi pět dětí, včetně Nely O., která již hraje 
v soutěži OP, ale věkově se ještě může účastnit 
přípravkových turnajů. Její obsazení pro nás 
bylo skvělým tahem, jelikož vsítila většinu gólů. 
V brance skvěle zachytal Pepa. I přes drobný 
kolaps, kdy schytal ránu do obličeje, podal 
parádní výkon.

Ostatní útočníci, Honza Ž., Matyáš K. a Lau-
ra D. se snažili, co jim síly stačily, ale brána jako 
by pro ně byla zakletá :(

V souhrnu všeho dění děti pocuchaly nervy 
trenérům, ale vše vyhrály a mohly se právem 
radovat z dobytí prvenství v turnaji!

Přípravka národní házené

podporuje 
kulturu
a sport 

v Chropyni

O několik týdnů později, 25. března, jsme 
vyrazili obhájit formu z únorového turnaje 
do Vracova. Zde nás čekali známí i noví soupeři.

První zápas proti nám nastoupily Ostopo-
vice, které jsme neznali. Počáteční rozpaky 
zavinily prohraný poločas, ale naši házenkáři 
se vzchopili, začali přesněji střílet a z utkání jsme 
odcházeli smírně 8:8. Druhý zápas byl opět ner-
vově vypjatý a o dva vítězné body jsme bojovali 
na hřišti, na trenérských postech i v hledišti 
povzbuzováním do posledních vteřin. Povedlo 
se, porazili jsme tým Vracova v zelených dresech 
9:8. Uff! Třetí utkání s vracovskými v modrých 
dresech skončilo 7:4 v náš prospěch. Poslední 
klání proběhlo již klidně a my s přehledem 
porazili soupeře z Drakenu Brno vysoko 17:5.

Do zápasů bylo zapojeno všech šest házen-
kářů. Pepa B., Laura D., Matěj K., Honza Ž., 
Matyáš K. a Kuba K. 

Jsou tým, jsou první! Se ztrátou jednoho 
bodu za remízu TJ Chropyně zvítězila.

Děti, mnoho zdaru do dalších utkání!
trenérka Iveta

reklama
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Skutečná láska dál žije v našem srdci, 
ať se stane cokoliv. 

Nezávisle na rozumu, 
nezávisle na tom, co se děje. 

S takovou láskou nemůžeme nic dělat. 
Prostě ji v sobě neseme dál.

Dne 5. dubna 2017 uplynulo 1. výročí  úmrtí 
mého milovaného manžela pana 

Oldřicha Hradila. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka Jaromíra s rodinou.

K Tvým narozeninám Ti nemůžeme přát,
jen zapálit svíčku 

a za krásná léta s Tebou děkovat.

Dne 12. dubna 2017 by oslavil své 73. na-
rozeniny pan 

Zdeněk Modlitba. 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Milá maminko, Vážení rodiče. Následující vítání občánků našeho 
města proběhne v těchto termínech: 

  29. dubna 2017 – zámek
  17. června 2017 – zámek

Těšíme se na Vás.                    Dana Kunčarová

Vítání v roce 2017 

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci březnu:
- průměrná ranní teplota byla 4,0 °C,
- průměrná denní teplota byla 11,9 °C,
- nejteplejším dnem byl 30. březen s maximální průměrnou tep-

lotou 13,3 °C,
- nejchladnějším dnem byl 14. březen s minimální průměrnou 

teplotou 4,2 °C,
- celkové množství srážek bylo 22,4 mm.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: Bedřich Holík

z m ě n i t 
foto

Ženy se stárnutím nestávají starými, 
jen získávají šarm a zrají do krásy. 

Dne 8. dubna 2017 oslaví paní 

Alena Olivová 

své 60. narozeniny. Z celého srdce Ti blaho-
přejeme ke Tvým narozeninám. Vše nejlepší přejí manžel Petr, syn 
Filip, dcery Vendula a Lenka s vnoučaty.

TURISTIKU má moc ráda,
batoh nasadí si na záda,
po vinohradech se dívá,

jak z nich dobré vínko bývá.
Už je tu PODZIMNÍ LES a ona na startu

do ruky dá Ti na razítka kartu.
V KAMÍNKU je taky činná,

ani trochu není líná.
U ZAHRÁDKÁŘŮ je taky,
nedělá s tím žádné fraky.
Desátý rok scházíme se, 

berem háčky, jehly, paličky,
bezva parta, zkrátka ZRUČNÉ BABIČKY.
Jednou v roce na Vánoce chystá VÝSTAVU,

má s tím starost, velkou přípravu.
ŘEDITELKOU taky byla, celou zédeešku řídila.

O kom se to tady praví?
Všechno stíhá, vše ji baví,

je to přece naše milá
JAROSLAVA POSPÍŠILOVÁ.

Dne 18. dubna 2017 oslaví své 85. narozeniny paní 

Jaroslava Pospíšilová. 

K řadě gratulantů se připojují i členky klubu Zručné babičky.

Pravidla pro vydávání Zpravodaje

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci únoru:
- průměrná ranní teplota byla -0,6 °C,
- průměrná denní teplota byla 3,9 °C,
- nejteplejším dnem byl 23. únor s maximální průměrnou teplotou 

10,2 °C,
- nejchladnějším dnem byl 14. únor s minimální průměrnou 

teplotou -4,4 °C,
- celkové množství srážek bylo 19,6 mm.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo

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

       

        

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

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 5/2017 - 4. května (vychází 19. května)
č. 6/2017 - 8. června (vychází 23. června)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 30. března 2017 (číslo vychází 13. dubna 2017).  
Uzávěrka příštího čísla: 4. května 2017 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.

Byla jsi plná života, 
Tvá mysl plná snění 

a nikdo z nás se nenadál, 
jak rychle se vše změní. 

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

Dne 19. dubna 2017 uplynou dva roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka paní 

Jaruška Trávníčková. 

S láskou a velkou bolestí stále vzpomíná dcera Jana

Utřete slzy, opět se smějte
a v dobrém na mne vzpomínejte…

Dne 12. dubna 2017 uplynuly 4 roky od ná-
hlého úmrtí mé vnučky 

Bc. Pavlíny Zycháčkové,

dne 3. května 2017 by oslavil své 70. narozeniny 
můj manžel pan 

Miroslav Truhlář. 

Dne 2. června 2017 vzpomeneme 4. výročí 
jeho úmrtí. Za celou rodinu s láskou manželka 
a babička.

Dne 15. dubna 2017 uplyne dlouhých 25 let 
od chvíle, kdy nás náhle a nečekaně opustil pan 

Vilém Hradil. 

Děkuji za tichou vzpomínku všem, kdo si vzpo-
menou. Manželka a děti s rodinami.

Dne 29. dubna 2017 vzpomeneme 40 let 
od úmrtí pana 

Josefa Nováka. 

Vzpomínají vnukové Josef a František Caletkovi 
a ostatní příbuzenstvo.

Smutná je vzpomínka na den narození, 
vzpomínka na toho, kdo už s námi není.

Dne 1. května 2017 by oslavil 70. narozeniny 
můj manžel a náš dědeček pan 

František Dragon. 

S úctou a s láskou stále vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami.

Dotlouklo srdce, umlkl hlas,
tak rád jsi měl život, práci i nás.

Čas všechno mění,
i pláč časem ustane,

vzpomínka v našich srdcích
na Tebe však zůstane.

Dne 28. dubna 2017 uplynou 4 roky od chví-
le, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček pan 

Vladimír Míča. 

Stále vzpomíná manželka Věra, dcera Jana, synové Vladimír a Jiří 
s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Náměstí Svobody 29, PSČ 768 11, IČ: 002 87 245. 
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Adresa redakce totožná s adresou vydavatele.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732. Registrační číslo: MK ČR E 12039. 

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



28

4/2017Zpravodaj města Chropyně

Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz
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tisíce lidí. Valašský hitmaker, jedinečný muzikant, 
písničkář a textař Vlasta Redl a primáš a umělecký 
vedoucí Hradišťanu Jiří Pavlica se vloni rozhodli 
společná vystoupení obnovit. Navázali na staré hity, 
ale připravili i řadu písní nových. 

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž Hanácký den 2017 
22.04. Město Kroměříž ve spolupráci se ZUŠ Kroměříž 

a Domem kultury pořádá zábavné odpoledne směřující 
k podpoře hanáckého folklóru ve městě i jeho okolí 
formou prezentací souborů, krojů, zvyků a obyčejů, 
tvůrčích dílen i regionální gastronomie. O úvod se po-
stará v 13:00 Slavnostní průvod, po kterém bude násle-
dovat bohatý kulturní program, ve kterém vystoupí řada 
dětských folklórních souborů. Jsou připraveny tvůrčí 
dílny, ukázky krojů, vázání šátků. Nebudou chybět 
ani atrakce pro děti a nedílnou součástí Hanáckého 
dne bude také Hanácké jarmark s nabídkou produktů 
od regionálních výrobců, který se otevírá už v 10:00. 

 Kde: Hanácké náměstí Kroměříž, 10:00-17:00 

Kroměříž Pražský komorní balet - 3 české kvartety 
04.05. Komponované, velmi slavnostní i emotivní a hlavně 

divácky velmi úspěšné představení 3 české kvartety 
je určeno i pro méně zkušené diváky, kteří dosud 
baletní a taneční představení neměli možnost navští-
vit. Vysokou uměleckou úroveň a originalitu světově 
známého souboru Pražský komorní balet v rámci již 
52. divadelní sezóny ale jistě ocení i zkušený divák. 
Představení, které mělo premiéru 5. října 2014 ve Sta-
vovském divadle v Praze, je složeno ze třech inscenací 
tří choreografů různých generací tvořících na úžasnou 
hudbu význačných českých hudebních skladatelů. 

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00 

Přerov Jakub Smolík s kapelou 
19.04. Oblíbený romantik se svými sladce laděnými písněmi. 

Koncertní zábavné show. Vstupné 320 Kč, 300 Kč, 
balkón 160 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Dva nahatý chlapi 
25.04. Divadlo Ventyl Hranice. Seriózní advokát a věrný 

manžel se ocitá ve frapantní situaci, právě se totiž 
probudil se svým kolegou z práce úplně nahý v posteli. 
Vstupné: 160 Kč, 130 Kč, stání 100 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Matějská jazzová pouť (festivalový prolog 
27.04.  k ČSJF Přerov 2017) 
 Program a cenová relace v krátké době na: 
 www.csjf.cz. (pořadatel – Nadační fond PJF)
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Rangers Band - Tour k 50. výročí vzniku Rangers
04.05. Koncert kapely, která vznikla na konci roku 2005 

z většiny bývalých členů skupiny Rangers-Plavci (Jiří 
Kaleš, Honza Podjukl, Luboš Řehák), pokračujících 
ve stylu tragicky zahynulého lídra Milana Dufka. Zazní 
známé hity ze všech období Rangers, ale i skladby 
zcela nové. Vstupné: 200 Kč, 180 Kč, stání 110 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Chropyně Setkání s občany   
25.04. Program uveden ve Zpravodaji.
 Kde: MKS Chropyně, 16:00 

Chropyně Stavění máje a pálení čarodějnic 
30.04. Program uveden ve Zpravodaji.
 Kde: Areál zámeckého parku Chropyně, 
 Sokolský stadion, 17:00 

Chropyně Troška humoru se Zdeňkem Troškou   
04.05. Oblíbený režisér Zdeněk Troška, který je vynikající bavič 

a vypravěč, přijede s novými zážitky a vyprávěním z na-
táčení jeho nejúspěšnějších filmů. Vstupné 250 Kč.  

 Kde: MKS Chropyně, 19:00 

Chropyně Čtyřlístek v pohádce 
25.05. Pohádka na motivy známého komiksu Čtyřlístek pro 

mateřské školy a rodiče s dětmi. Hraje Divadlo D5 
Praha. Vstupné 40 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 9:00 

Chropyně Hanácké slavnosti   
26.-28.05. Bližší informace v příštím Zpravodaji.
 Kde: Areál zámeckého parku Chropyně
 
Hulín Starý Hulín na filmovém plátně VIII. 
20.04. Pokračování v seriálu promítání dostupného video-

materiálu z historie města Hulína. Promítání filmů 
bude komentováno. Přijďte se podívat na filmy dosud 
nezveřejněné, napříč tématy. Vstupné dobrovolné.

 Kde: Kulturní klub Hulín, 18:00

Kojetín Čiperkové v Kojetíně 
20.05. Srdečně Vás s Vašimi dětmi zveme na velice oblíbené 

Čiperky! Čiperkové zpívají písničky, které baví děti, 
rodiče, babičky i dědy. Na svých vystoupeních učí 
malé diváky říkánky a tancovat. Po vystoupení bude 
možné s Čiperky dovádět, udělat si fotky a pěkně 
se pobavit. Vstupné 110 Kč na osobu (dospělý i dítě). 
Děti do 1 roku zdarma.

 Kde: Sokolovna Kojetín, 15:00

Kojetín Velká cena města Kojetín 
28.05. Taneční soutěž 2017 ve standardních a latinskoame-

rických tancích.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 8:00-20:00

Kroměříž Vandrovali hudci: Jiří Pavlica a Hradišťan 
20.04.  & Vlasta Redl s kapelou 
 Spojení těchto dvou předních uměleckých těles 

v devadesátých letech vyprodávalo sály a oslovilo 


