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Za éru Hanáckých slavností to vypadá, 
že jsou všechny ročníky více či méně podob-
né. Letošní, již 17. ročník, byl od samotného 
počátku jiný. Poslední květnový pátek celou 
akci zahájilo letní kino a diskotéka pro 
všechny věkové kategorie. Sobotní ráno pak 
celou akci otevřela již tradiční jízda krále 
Ječmínka. Před městským úřadem skupinka 
muzikantů zpříjemňovala čas všem přihlíže-
jícím a čekajícím na jízdu krále Ječmínka. 

A ten na sebe letos nenechal dlouho 
čekat. Zanedlouho na náměstí vjel na koni 
v doprovodu své družiny, aby připomněl 
občanům, že až našemu národu bude nejhůř, 
tak mu pomůže.                                  redakce
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Krále Ječmínka a jeho družinu u městské-
ho úřadu přivítala starostka města Ing. Vě-
ra Sigmundová a místostarostka Božena 
Hrabalová. 

Po malém občerstvení chasy obě nastou-
pily do přistavené bryčky a vydaly se na jízdu 
po chropyňském náměstí.  Bryčku následoval 
povoz s Hanáky, dechová hudba a letos 
poprvé se k nim připojili všichni účinkující, 
čímž vytvořili obrovský průvod, který v jeden 
čas obtáčel celou polovinu náměstí. Ná-
sledně se celá družina krále Ječmínka stočila 
k chropyňskému zámku a představitel-
ky města tak král Ječmínek doprovodil 
až na sokolský stadion.                          redakce
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Na sokolském stadionu starostka města 
oficiálně zahájila folklórní pásmo. Místo 
plánovaných tanců se však na starostku vrhly 
dvě účinkující se slovy - co to jako máte 
na sobě. Bylo jasné, že folklórní představení 
je nevyhnutelné uvést v hanáckém kroji. 
A jeden byl ještě volný, a tak si jej starostka 
města prostě vyzkoušela. Po jednotlivých 
svršcích ji přítomné dámy oblékaly a komen-
tovaly, co se jak jmenuje a nosí.  

Netrvalo dlouho a kroj byl kompletní, 
a tak padl návrh - když už jste tak nastrojená, 
co si zatancovat pěkně od podlahy. Takže 
po malém tanci bylo oficiálně zahájeno pás-
mo dětských folklórních souborů.   redakce
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Letos o soubory rozhodně nebyla nouze. 
V dopoledním programu s názvem Hřé, slu-
nečno, hřé vystoupily: Ječmínek Chropyně, 
Sluníčko Kojetín, Hanáček Tovačov, Klubíčko 
Kroměříž, Klebetníček Vyškov, Pantlék Němči-
ce nad Hanou, Hanáček Kyselovice, Kláseček 
Kralice na Hané, Malý Kosíř Kostelec na Hané, 
Klásek Kralice na Hané, Ječmínek Mysločovice, 
Malá Olešnica Doloplazy a  Jabloňka Marti-
nice. Děti zpěvem a tancem všem přítomným 
ukázaly, že je třeba se ze života radovat a užívat 
si jej plnými doušky. Pro všechny vystupující 
byly připraveny pamětní listy a pohoštění. 
V poledne pak k poslechu zahrála dechová 
hudba Trnkovjanka.                               redakce
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V odpoledním pásmu s názvem Po hanácke 
sobě dopnem vystoupily: Ječmínek Chropyně, 
Pantlék Němčice nad Hanou, Hanácká mozeka 
Litovel, hanácký soubor Haná Přerov, Cholinka 
Cholina, Kosíř Kostelec na Hané, národopis-
ný soubor Hruška, Mánes Prostějov, Hatě Tova-
čov a Hanácká beseda Kojetín. Zní to až neu-
věřitelně, ale v obou folklórních pásmech vy-
stoupilo bezmála 400 účinkujících, kteří sobotní 
program zpestřili nejen krásnými tanci, ale také 
hrou na hudební nástroje a zpěvem. 

Folklórní pásmo uzavřela cimbálová 
muzika Lúčka. Malí i velcí tanečníci sklidili 
obrovský potlesk a obdiv za své maximální 
nasazení.                                     redakce
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Odpolednem plným hudby zábava roz-
hodně nekončila. Pro děti byl připravený již 
tradiční pohádkový zámek. Děti při prohlídce 
zámku hádaly pohádkové bytosti a ty nejod-
vážnější prošly strašidelným sklepením, kde 
na ně čekala uvězněná strašidla a na dospě-
láky kelímek výborného punče. O prohlídku 
pohádkového zámku je každoročně obrovský 
zájem. Podvečer s sebou přinesl koncert skupi-
ny NeboCo a sobotní bohatý program, ve kte-
rém si na své přišly všechny věkové kategorie, 
uzavřela taneční zábava skupiny Reflexy. 

Při známých písních bylo na parketě plno. 
A na tvářích návštěvníků byla do pozdních 
nočních hodin znát dobrá nálada.    redakce
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Nedělní dopoledne patřilo cyklozávodům 
pro děti. V lítém klání bylo vidět odhodlání 
malých bojovníků a snaha zvítězit. Čím více 
se blížilo poledne, tím menší závodníky bylo 
na tratích vidět. To ale nic neubralo na soutě-
živosti, byť některé malé slečny pojaly závody spí-
še jako vyhlídkovou jízdu. Nicméně letošní trať 
odrážedel byla historicky nejdelší a byla prověr-
kou jak malých závodníků, tak i jejich rodičů, 
kteří ve snaze povzbudit svoji ratolest běželi jak 
o závod. Sláva vítězům, čest poraženým. 

Aby však prohra nebyla nikomu líto, připravili 
pořadatelé pro všechny závodníky bohatou 
tombolu, která obsahuje rok od roku více cen.
                                                     redakce

podporuje rozvoj 
sportu 

v Chropyni

Fotogalerii 
z Hanáckých slavností najdete na 

www.muchropyne.cz
Soubory z fotogalerie jsou volně ke stažení. 
Můžete si z nich nechat vyvolat fotografie 
až do formátu 10 x 15 cm.
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Krásné 5. výročí oslavil chropyňský festival 
mládežnických dechových orchestrů, na kte-
rém vystoupilo 170 muzikantů. Pořadate-
lem akce byl Spolek „PŘIDEJ SE K NÁM“ 
za podpory města Chropyně. 

V letošním roce přijaly pozvání orchestry 
Two, Three, Four ze SZUŠ D-MUSIC pod 
vedením Iva Novotného, dechový orchestr 
ze ZUŠ Kojetín pod vedením Libora Žaben-
ského, dechový orchestr Haná ze ZUŠ Přerov 
pod vedením Františka Tkadlece a jako host 
vystoupily Chropyňské babky. 

Všechny soubory byly za své výkony diváky 
odměněny dlouhotrvajícím potleskem.

Spolek „PŘIDEJ SE K NÁM“

Moc děkuji všem účinkujícím za příjemně strávené odpoledne plné lidových pís-
ní, dechové, koncertní a filmové hudby. Dále bych chtěl poděkovat vedení města 
Chropyně za podporu a SMM Chropyně za vytvoření zázemí pro účinkující. Tak zase 
za rok, těšíme se na vás.                                                                                            

Spolek „PŘIDEJ SE K NÁM“
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Program letošních Hanáckých slavností 
v Chropyni byl obohacen o řezbářskou činnost 
Romana Mikuše ze Vsetína, během které 
mohli návštěvníci slavností vidět „zrod“ sochy 
krále Ječmínka, vytesaného z jednoho kusu 
dubového kmene. Vítězná předloha k soše 
byla od malíře a ilustrátora Zdeňka Mlčocha, 
který podobu krále Ječmínka namaloval 
ke knize pohádek a zkazek od Jindřicha Spáčila 
„Ječmínkova kytička“. 

Pro umístění sochy bude vybráno vhodné 
místo, jakmile dílo ze dřeva doschne v přija-
telných a neměnných podmínkách v arkádách 
chropyňského zámku. Poté již následovalo 
slavnostní kácení máje.                   redakce

Bohužel nebylo odhalení sochy nazvučeno, takže projev obou kmotrů, paní starost-
ky a pana faráře, slyšelo jenom pár nejbližších občanů. Moc se za vzniklé nedostatky 
omlouváme, ale vězte, že nic nepokazí jenom ten, kdo nic nedělá, a že všechny ne-
dokonalosti, které se v průběhu letošního ročníku slavností vyskytly, budou při těch 
dalších odstraněny.                                                                                 redakce
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Nedělní program uzavřel dětský lidový 
soubor Chropyňáček a těm, kdo vydrželi, 
do pozdního odpoledne zahrála cimbálová 
muzika Dubina. 

Všichni návštěvníci Hanáckých slavností 
mohli po celý víkend ve víceúčelovém sále 
chropyňského zámku zhlédnout výstavu fo-
tografií s názvem Chropyně ve vzpomínkách.   

Pro milovníky adrenalinu a rychlé jízdy 
byly pod zámkem kolotoče a různé pouťové 
atrakce. 

Po celou dobu konání akce bylo luxusní 
počasí a slavnosti lze považovat za velmi 
vydařené. Těšíme se příště na viděnou. 

redakce

Rádi bychom touto cestou poděkovali: paní Magdě Rapantové za organizaci sobot-
ního folklorního programu; všem organizátorům a pořadatelům akce Hanácké slavnosti; 
pracovníkům Správy majetku města Chropyně za technické zabezpečení celé akce; paní 
Haně Paňákové a celému turistickému oddílu Kamínek za sobotní pohádkový zámek; 
paní Květě Dvořákové za organizaci výstavy o historii Chropyně; obrovský dík rodině 
Kučerových a členům a příznivcům Cyklosportu za organizaci cyklozávodů; Bc. Ivu 
Novotnému a spolku Přidej se k nám za organizaci nedělního festivalu mládežnických 
dechových hudeb.

Dále děkujeme všem, kdo přivítali a pohostili ve svých domovech a provozovnách 
krále Ječmínka při jeho jízdě městem; členům Sboru dobrovolných hasičů Chropy-
ně za hlídání celého areálu slavností doslova ve dne i v noci; pracovníkům Zařízení 
školního stravování za výborné občerstvení pro pořadatele i účinkující; dobrovolnicím 
z Českého červeného kříže Kroměříž za lékařskou pohotovost; a všem, kteří Hanácké 
slavnosti podpořili svou účastí. 

Poděkování patří také všem sponzorům, bez kterých by se Hanácké slavnosti neo-
bešly, tedy těmto subjektům: Rovina Hulín, a. s., pan Josef Horák Chropyně, SVITAP 
J.H.J. Svitavy, spol. s. r. o., Destra Co. Chropyně, spol. s r. o., Chropyňská strojírna, a. s., 
Lučan Robert - kontejnerová autodoprava Chropyně, P+P technik Chropyně, s. r. o., 
Brenntag CR Praha, s. r. o., Energo IPT Měrovice nad Hanou, s. r. o., Fatra Napajedla, 
a. s., Kamax-Metal Kroměříž, s. r. o. 

Věra Sigmundová
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Rada města Chropyně projednala
na svých zasedáních v měsíci dubnu a květnu mimo jiné:
- vzala na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospo-

daření města Chropyně za rok 2016;
- schválila uzavření smlouvy o pachtu mezi městem Chropyně 

a firmou Agroječmínek, s. r. o., v celkové výměře 49 494 ha v lokalitě 
Chropyně a Plešovec za cenu 4.500 Kč/ha;

- schválila vyřazení předmětů z majetku města a základní školy 
a uložila zveřejnění majetku určeného k prodeji na úřední desce;

- schválila uzavření darovací smlouvy mezi městem Chropyně (dárce) 
a Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, jejímž předmětem 
je financování nákladů spojených s pořádáním soutěže Gastro Kro-
měříž 2017 (peněžitý dar ve výši 4.000 Kč);

- vyjádřila souhlas s provedením stavby „Zateplení objektu č. p. 619 
Moravská ulice Chropyně“, jejímž investorem bude společenství 
vlastníků domu č. p. 619;

- vyjádřila souhlas k podání podnětu na přezkum prodloužení 
platnosti stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí k záměru 
„Chropyně, těžba štěrkopísku v lokalitě Hejtman“, kterým se původní 
platné stanovisko prodloužilo do 10. srpna 2022;

- vzala na vědomí informace k připravované investici „Oprava mostu 
výměnou v ulici E. Filly“, dle které je zřejmé, že stavba si vyžaduje 
ke svému provedení povolení příslušného stavebního úřadu;

- schválila přidělení uvolněných městských bytů na základě dopo-
ručení bytové komise žadatelům o byt a uložila předsedkyni bytové 
komise doplnit a uvádět v předkládaných materiálech důvody, které 
vedly komisi k přidělování bytu;

- projednala rozpis úkolů vzešlých z jednání Zastupitelstva města Chro-
pyně dne 23. března 2017 ve znění: „Zastupitelstvo města Chropyně 
ukládá Radě města Chropyně připravit podmínky pro výběrové řízení 
na sběr, svoz a uložení směsného komunálního a separovaného třídě-
ného odpadu a provoz sběrného dvora“ a pověřila jeho zpracováním 
odbor výstavby a životního prostředí;

- projednala usnesení č. ZM 34/17/2017 ve znění: „Zastupitelstvo 
města Chropyně ukládá zpracovat projektovou dokumentaci pro 
územní řízení pro variantu c) u návrhu rekonstrukce nebo výstavby 
objektu radnice města Chropyně“ a pověřila jeho zpracováním odbor 
výstavby a životního prostředí;

- uložila finančnímu odboru realizovat majetkoprávní záležitosti 
schválené usnesením č. ZM 15/17/2017 až ZM 30/17/2017;

- vzala na vědomí informaci o přípravě projektu XIII. etapy Regene-
race panelového sídliště v Chropyni pro rok 2018 a ukládá předložit 
materiál ke schválení na zasedání zastupitelstva města dne 28. června 
2017;

- vyjádřila nesouhlas s prodejem pozemku p. č. 1003/5 ostatní 
plocha – ostatní komunikace v k. ú. Chropyně o výměře 25 m2;

- schválila Vnitřní směrnici č. 3/2017 o oběhu účetních dokladů města 
Chropyně;

- schválila Smlouvu o realizaci stavby mezi městem Chropyně a firmou 
CNC MACHO, s. r. o., jejímž předmětem je založení práva staveb-
níka realizovat na pozemku p. č. 41/400 v k. ú. Chropyně veřejně 
přístupnou komunikaci pro pěší;

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Oprava ulic 
Křižní a Palackého v Chropyni, 3. etapa“, a to nabídky firmy PSM 
plus, s. r. o., se sídlem Starobrněnská 334/3 Brno, s nabídkovou cenou 
2.420.877 Kč bez DPH;

- rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na zakázku „Vodovod 
Pazderna – vodovodní řad z ulice Tovačovské“, a to podané ucha-
zečem HARKO, s. r. o., se sídlem Trávník 140 Kroměříž, s nabídkovou 
cenou 323.520 Kč bez DPH;

- schválila přijetí finančního sponzorského daru od SRPŠ při ZŠ Chro-
pyně Základní školou Chropyně, z. s., ve výši 35.000 Kč na vzdělávání 
žáků ZŠ;

- schválila uzavření MŠ Chropyně v době od 17. července do 13. srpna 
2017 z důvodu čerpání ŘD zaměstnankyň MŠ a drobných oprav 
uvnitř areálu MŠ;

- schválila uzavření Dohody o součinnosti ve 2. fázi projektu Obec ob-
čanům mezi městem Chropyně a firmou Terra Grup Investment, a. s., 

Důležité upozornění 
pro dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně 
zasílejte na e-mail: 

zpravodaj@muchropyne.cz

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •

jejímž předmětem je poskytnutí součinnosti obce při realizaci projektu 
Obec občanům prostřednictvím obecní energetické soutěže pro 
domácnosti občanů žijících ve správním obvodu obce;

- schválila uzavření Smlouvy o zavedení, provozování a koordinaci Mo-
tivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství ve městě 
Chropyni s Ing. Radkem Staňkou, Uherčice 335, IČ: 88879101;

- schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Chropyně 
a Ing. Liborem Malůškem, Podlesí II 5610 Zlín, IČ: 87157608, jejímž 
předmětem je vyhotovení zadávací dokumentace pro nadlimitní 
veřejnou zakázku „Svoz odpadů pro město Chropyně“;

- schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy č. 588512/01/
ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení provo-
zovaného sběrným dvorem;

- vzala na vědomí informace o přípravě konání místního referenda 
(k těžbě štěrkopísku) v termínu voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky týkající se předpokládaných nákladů 
na jeho uspořádání a harmonogram úkolů a lhůt spojených s jeho 
konáním;

- uložila připravit otázku, případně otázky, ke kterým se bude místní 
referendum konat, odůvodnění návrhu místního referenda a odhad 
nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu;

- vzala na vědomí a doporučila zastupitelstvu města vyhradit 
si rozhodování ve věci odprodeje nebo pronájmu pozemku 
p. č. 610/1 v k. ú. Chropyně za Sběrným dvorem a uložila připravit 
materiál k projednání v rámci majetkoprávních záležitostí na jednání 
zastupitelstva dne 28. června 2017;

- schválila bezplatný pronájem sklepních prostor ZŠ Chropyně pro 
Sportovní klub JUNIOR Chropyně za účelem užívání a provozování 
sportovního klubu mládeže po celý kalendářní rok mimo všechny 
prázdniny a svátky;

- vzala na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky města Chropyně 
č. 2/2017, kterou se mění OZV č.3/2016, o nočním klidu, a uložila 
zajistit předložení návrhu OZV ke schválení na jednání zastupitelstva 
města dne 29. května 2017;

- uložila svolat zasedání zastupitelstva města na 29. květen 2017 
v 16:00 za účelem schválení OZV č. 2/2017;

- vzala na vědomí účetní závěrku města Chropyně za rok 2016 
a uložila předložení tohoto materiálu na jednání zastupitelstva;

- vzala na vědomí Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora 
za rok 2016 a uložila jeho předložení na jednání zastupitelstva;

- schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města mezi městem Chropyně a spolkem Korálky Kromě-
říž, z. s., ve výši 7.000 Kč;

- neschválila poskytnutí dotace z rozpočtu města spolku Linka bez-
pečí, z. s., Praha, jelikož preferuje poskytování služeb v rámci regionu;

- neschválila poskytnutí další dotace spolku Rodinné centrum Kro-
měříž, z. s., jelikož již byla v letošním roce dotace poskytnuta;

- schválila poskytnutí finančního příspěvku folklorním souborům 
za účast na Hanáckých slavnostech 2017;

- vzala na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospo-
daření Správy majetku města Chropyně, p. o., za rok 2016.                                                                                                                                    

BH
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Stavba nové radnice je nejekonomičtějším řešením
Velmi diskutovaným tématem ve městě 

je stavba nové radnice. Proto mi dovolte, abych 
informace uvedla na pravou míru. Poprvé jsme 
se zastupiteli probírali neutěšený stav budovy 
v loňském roce a rozhodli jsme se, že si necháme 
zpracovat studii, abychom se dozvěděli všechny 
nedostatky, které objekt má. Z posudku vyply-
nulo, že veškeré potíže jsou dány značným stářím 
budovy. Potýkáme se s vlhkostí, špatnou statikou, 
rozvody a zdravotechnikou a se střechou, kterou 
zatéká a uniká obrovské množství tepla. Museli 
bychom vynaložit velké finanční prostředky 
na částečné opravy a rekonstrukce toho, 
co je nejvíce akutní. Současně platíme vysoké 
částky za energie. Rozhodli jsme se, že investo-
vat peníze do starého objektu je nerentabilní 
a časem se porucha či problém objeví znovu, 
tentokrát na jiném místě. Většina konstrukcí 
a instalací je dnes za hranicí životnosti a budova 
již neodpovídá platným právním a hlavně bez-
pečnostním předpisům. Velmi špatný stav elek-

troinstalace vede k častým poruchám a přetíže-
ním, což podle expertů přináší vysokou rizikovost 
vzniku požáru. Též nás trápí poruchy v odtoku 
splaškových vod a netěsnost rozvodů pitné vody. 
Zanedlouho bude nutné vyměnit plynové kotle, 
které dožívají. Střechou nám do objektu zatéká 
a komíny jsou zvětralé, takže hrozí jejich pád. 
Jednopodlažní přístavba je již ve stavu k demolici, 
druhé podlaží prohlédne statik. Dalším velkým 
problémem je zemní vlhkost, která proniká 
do celého objektu. Nechali jsme si spočítat 
tři varianty rekonstrukce. Ze studie vyplývá, 
že nejekonomičtějším řešením je nechat stávající 
radnici zbourat a na jejím místě postavit novou. 
Náklady byly vyčísleny na 22 milionů korun, 
avšak můžeme získat dotaci, která dosáhne výše 
30 % uznatelných nákladů. Kdybychom chtěli 
stávající budovu podrobit rekonstrukci, vyšla by 
nás na 8 milionů korun plus bychom museli počí-
tat s dalšími dílčími opravami do budoucna a vyš-
šími náklady na energie. Po odečtení dotace nás 

nová radnice bude stát přibližně 14 milionů s tím, 
že dlouhodobě už nebudeme muset do objek-
tu investovat žádné další peníze na opravy. 
Podrobnější výsledky studie jsou k nahlédnutí 
na webových stránkách města v sekci Zastupitelstvo. 

Chci vás ujistit, že nová budova bude velmi 
podobná té stávající. To znamená, že bude 
stát na stejné parcele a bude stejně dispozičně 
i vzhledově řešena. Přibude výtah, bezbariérové 
vstupy, informační centrum, veřejné WC a pro-
story pro dlouhodobé uchování dokumentů. 
Tedy to, co současné budově a hlavně městu 
chybí. Se zastupiteli jsme se pro toto řešení roz-
hodli hlavně pro blaho města, abychom mohli 
vám, občanům, ale i turistům a návštěvníkům 
nabídnout větší komfort a kvalitnější služby. 
V současné době pracujeme na projektové do-
kumentaci, která bude předložena na jednání 
zastupitelstva města 28. června 2017. Konečný 
návrh bude zveřejněn v příštím vydání Zpravo-
daje našeho města.           Věra Sigmundová

Třídíme…

Upozornění

Několik posledních měsíců se na stránkách našeho Zpravodaje 
objevují články, týkající se odpadů. Jsem ráda, že naši občané berou 
třídění vážně, a zvláště chci pochválit občany jednoho bytového domu, 
kteří si pytlové třídění plastů už pilně trénují. K dokonalosti jim chybí 
ještě sešlapané PET láhve. I tak ale jejich snaha nebyla korunována 
úspěchem, protože pytel odložili do kontejneru na směsný komunální 
odpad. Tím pádem i jejich kvalitně vytříděný odpad skončil na skládce… 
Škoda. Přitom nejbližší kontejner na vytříděné plasty je od tohoto domu 
vzdálen pouhých několik desítek metrů. 

Věra Sigmundová

Finanční odbor městského úřadu v Chropyni upozorňuje občany, 
že do  20. července 2017 je splatný místní poplatek za „komunální odpad“ 
za druhé pololetí roku 2017.  Základní sazba za pololetí činí 318 Kč, pro 
poplatníky od 70 let platící z titulu trvalého pobytu v Chropyni 159 Kč. Ob-
čanům platícím přes SIPO byla částka předepsána ke srážce v měsíci červenci.  

Z jednání Zastupitelstva 
města Chropyně

Jednání zastupitelstva města 
Chropyně se dne 29. května 2017 
zúčastnilo 14 zastupitelů, 3 zastupi-
telé byli řádně omluveni a dle pre-
zenční listiny bylo přítomno 13 ho-
stů. Schválený program tohoto 
jednání obsahoval pouze dva body:
1. Obecně závazná vyhláška 

č. 2/2017, kterou se mění OZV 
č. 3/2016, o nočním klidu

2. Všeobecná rozprava
Starostka města Ing. Věra Sigmun-

dová předložila návrh upravené nové 
vyhlášky, týkající se nočního klidu. 
Důvodem předložení této změnové 
vyhlášky bylo doplnění dvou dnů 
s kratší dobou nočního klidu, než 
stanovuje zákon. V diskusi k tomuto 
bodu bylo objasněno, proč není 
možné postupovat jinak. Zastupi-
telstvo města Chropyně vydává 
OZV č. 2/2017, kterou se mění 
OZV č. 3/2016, o nočním klidu.

Ve všeobecné rozpravě bylo 
zmíněno několik témat – zřízení 
komise pro transparentnost veřej-
ných zakázek, názory přítomných 
občanů k využití městských po-
zemků v ulici Palackého (pronájem 

či odprodej pozemků). Uvedená 
problematika bude řešena na příš-
tím jednání zastupitelstva při pro-
jednávání naplňování územního 
plánu. Dále byla zmiňována směna 
pozemků města s Arcibiskupstvím 
olomouckým v souvislosti s přípra-
vou další etapy regenerace sídliště. 
O postupu vyřizování reklamace 
tenisových kurtů podal informaci 
ředitel SMM a na dotaz Mgr. Vlasa-
tého, týkající se opravy lávky v uli-
ci E. Filly, reagovala starostka města 
stručným shrnutím povolení, která 
zabránila rychlejšímu průběhu vý-
měny stávající lávky. Na příštím 
jednání zastupitelstva bude podána 
informace k činnosti policie ČR 
v rámci průběhu Hanáckých slav-
ností a o průběhu odnímání po-
volení k provozování výherních 
hracích přístrojů. Předsedající 
jednání pan Ivan Juřena poděkoval 
za účast a pozval všechny pří-
tomné na 19. zasedání, které 
se uskuteční 28. června 2017.

Kompletní zápis z tohoto jed-
nání je přístupný na webových 
stránkách města i na sekretariátě 
městského úřadu.                   BH

Ostatním byla zaslána poštovní poukázka. Tuto lze uhradit 
na poště, převodem z bankovního účtu, na pokladně Městského úřadu 
v Chropyni a to v hotovosti, případně platební kartou. Neobdržení 
poukázky není důvodem k nezaplacení poplatku.

finanční odbor
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Jubilanti našeho města
V letošním roce, kon-

krétně na samém závěru 
měsíce května a na začát-
ku měsíce června, oslavili 
dva dlouholetí občané na-
šeho města krásné životní 
jubileum. 

Nejdříve sfoukla 100 sví-
ček na svém dortu paní An-
děla Nováková. V pondělí 
29. května jsem se s přá-
ním pevného zdraví a ži-
votního optimismu připo-
jila ke všem gratulantům 
za občany našeho města. 

Paní Novákové přeje hodně pohody do dalších let i dcera 
a syn s rodinami. 

Nedlouho poté, 1. června 2017, se stejného jubilea dožil 
i pan Jozef Kanáloš. Také jemu jsem nejen jménem svým, 
ale i jménem spoluobčanů popřála všechno nejlepší a pevné 
zdraví do dalších let. I panu Kanálošovi přeje klidný podzim 
života celá rodina.

Věra Sigmundová

Nová společenská místnost v domě s pečovatelskou službou
V domech s pečovatelskou službou byly 

v posledních letech rekonstrukční práce 
zaměřeny hlavně na kompletní opravy 
bytů. V letošním roce se kromě těchto prací 
uskutečnila jedna z dalších naplánovaných 
oprav společných prostor DPS. Rozsáhlé 
rekonstrukční práce byly zahájeny v únoru 
2017 a byly financovány z prostředků města 
Chropyně. Během krátké doby jsme se mohli 
přesvědčit, že i z bývalé kotelny a garáže lze 
vytvořit příjemný a užitečný prostor. Čás-
tečným propojením vznikla nová moderní 
společenská místnost, bezbariérově přístupná, 
vybavená kuchyňkou, připojením na internet 
a na televizní vysílání s možností projekce 
filmů. Velkými francouzskými dveřmi lze vejít 
na nádvoří DPS, které bylo v těchto místech 
také kompletně předlážděno a nabízí mož-
nost venkovního sezení. Vybavení společenské 
místnosti s kapacitou cca 40 osob nabízí 

mnohostranné využití pro trávení volného 
času a společná setkávání seniorů, kulturně-
-společenské akce, vzdělávací akce, besedy, 
setkávání pracovníků a klientů pečovatelské 
služby apod. Obyvatelům DPS bude sloužit 
také jako výdejna obědů. Nyní již pouze zbývá 
vybavit tuto místnost některými kusy nábytku.   

Slavnostní otevření společenské místnosti 
se uskutečnilo v úterý 6. června 2017. Za pří-
tomnosti vedení města Chropyně – starostky 
Ing. Věry Sigmundové a místostarostky paní 
Boženy Hrabalové – uspořádali pracovníci 
Pečovatelské služby města Chropyně první 
společnou akci pod názvem Slavnostní kon-
cert, na kterém vystoupila vokální hudební 
skupina 4SISTERS ze Zdounek. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se podíleli na uskutečnění tohoto pro-
jektu zaměřeného na osoby v seniorském věku 
a osoby se zdravotním postižením.                                                        

Lenka Horáková
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Pár labutí zpěvných zahnízdil poprvé v České republice 
- mají čtyři labuťátka

Labutě zpěvné hnízdí na ma-
lých jezerech v tundře na severo-
východě Evropy. U nás se občas 
objevují v době tahu, někdy 
i vzácně zimují. Výjimkou je labuť 
zpěvná, která se již 11 let zdržuje 
celoročně převážně na střední 
Moravě. Letos tato labuť poprvé 
zahnízdila a nyní se společně 
se samcem starají o čtyři mláďata.

Video labutě zpěvné „Zpěvan-
ky“ s mláďaty najdete na Video-
kanále MOS: https://www.you-
tube.com/user/MOS1932/videos.

Podle ornitologů jde o první 
prokázané hnízdění labutí zpěv-
ných v České republice. Od na-
šich labutí velkých se pozná labuť 
zpěvná podle žlutě zbarveného 
zobáku. Samice labutě zpěvné 
je navíc označena kroužkem 
a límcem s kódem 7R42. Okrouž-
kována byla v Německu na zi-
movišti labutí zpěvných v lednu 
2006, a to jako dospělá samice. 
Proč se nevrátila do svého sever-
ského rodiště a usadila se na Mo-
ravě, zůstává pro ornitology 
záhadou.

Její nejoblíbenější rybníky 

se nacházejí v Tovačově, Kojetí-
ně a Chropyni. Objevila se také 
na jižní Moravě, v Maďarsku 
i v Polsku. Od členů Moravského 
ornitologického spolku dostala 
jméno Zpěvanka a postupně 
se stala ornitologickou celebritou.

Již v roce 2009 to vypadalo, 
že vytvoří pár se samcem labutě 
velké, ale k jejich zahnízdění 
nakonec nedošlo. I v následu-
jících letech se o samce labutí 
velkých zajímala, ale až v únoru 
2011 potkala v Tovačově samce 
svého druhu. Ten ale krátce nato 
uhynul.

Dalšího samce potkala až v loň-
ském roce a letos s ním zahnízdila 
na Zámeckém rybníku v Chro-
pyni. Oba ptáci se již více než 
měsíc střídali v sezení na hnízdě, 
které bylo dobře ukryto v hustém 
rákosí. V neděli 4. června poprvé 
vyvedli svá mláďata na volnou 
hladinu k velké radosti nejen 
ornitologů, ale i místních milov-
níků přírody.

Jiří Šafránek
Foto: Jiří Novák 

a Zdeněk Němeček

Připomínka konce 2. světové války
Od doby, kdy skončila 2. světová válka, 

uplynulo už 72 let. Památku obětí padlých 
si přesto stále každoročně připomíná celá Česká 
republika. Jinak tomu nebylo ani v Chropyni. 
Dne 5. května se na náměstí Svobody a v Ple-
šovci uskutečnil pietní akt, kterého se zúčastnili 
přední představitelé města, zástupci Sboru do-
brovolných hasičů a Junáka. 

Na výročí konce nejničivějšího konfliktu 
v dějinách lidstva nezapomněla ani naše vlčata 
a skauti z oddílu Čolků, kteří se v hojném počtu 
dostavili uctít památku těch, kteří za NAŠI 
svobodu zaplatili SVÝMI životy.

Děkujeme všem, kdo letošní kladení věnců 
organizačně zajistili, a stejně tak děkujeme 
všem, kdo se tohoto pietního aktu zúčastnili.

#nekonecnedobrodruzstvi
www.facebook.com/skautichropyne

www.junak-chropyne.cz
Kateřina Jedličková
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Cesta kolem Chropyňského rybníka 
- změna dopravního řešení

Potkani

Všem občanům města Chropyně, a ne-
jen jim, je zcela jistě dobře známá účelová, 
veřejně přístupná komunikace kolem Chro-
pyňského rybníka, začínající pod zahradou 
MěÚ Chropyně a končící na ulici Hrad. Jedná 
se o cestu zpevněnou přírodními materiály 
ve skladbě blízké mlatové úpravě. Výtluky 
v povrchu jsou občasně opravovány vhod-
nými materiály, v posledním období to byly 
zejména asfaltové výfrezky. Ke škodě věci však 
svépomocnými opravami přispívají negativně 
někdy občané, kteří výtluky odstraňují travním 
drnem se zeminou. Předmětná komunikace 
je pak s ohledem na svůj charakter a ne-

vhodně provedené vysprávky za deště blátivá, 
za sucha pak prašná. Negativní vlivy cesty 
pro blízké okolí, zejména pak prašnost, 
jsou terčem opakované dlouhodobé kritiky 
občanů města a především uživatelů k cestě 
přiléhajících zahrádkových osad. Nutno po-
dotknout, že popsané negativní projevy cesty 
do okolí působí velmi často motoristé, kteří 
kolem rybníka projíždějí rychle a za každého 
počasí, přitom cíl jejich cesty se nachází mimo 
předmětný úsek cesty.  

Na základě tohoto stavu se město Chropyně 
rozhodlo situaci řešit omezením průjezdnosti 
cesty a to umístěním dopravního sloupku 

přibližně v polovině úseku cesty u odbočení 
k ocelovému mostu přes Mlýnský náhon. 
S touto úpravou pochopitelně souvisí příslušné 
dopravní značení, které bude navrženo jako 
součást záměru, schváleno Policií ČR a stano-
veno příslušným správním orgánem. Součástí 
schvalovacího procesu bude projednání záměru 
s veřejností formou veřejné vyhlášky.

Zamýšlené omezení průjezdnosti cesty při-
spěje významnou měrou k omezení poškozo-
vání komunikace a zlepšení životního prostředí 
v lokalitě. Realizace záměru se předpokládá 
v období cca 10/2017.

Ing. Jiří Pospíšil

O potkanech toho bylo napsáno již mnoho, 
jejich zvýšená aktivita v současné době ale nutí 
opět k zamyšlení. Je skutečností, že populace 
potkanů, případně krys, jsou po dlouhé časy 
vázány na lidská obydlí, kde tito hlodavci 
nacházeli vhodné úkryty a potravu. Ve spojení 
s potenciálem, kterým příroda potkany obdaři-
la, může snadno dojít k tomu, že potkani převýší 
svým počtem počet lidí samotných.

Potkani jsou inteligentní, odolní a děsivě 
rychle se množí. Protáhnou se každým otvorem, 
jsou žraví a nepřímo ohrožují zdraví lidí nebez-
pečnými nemocemi, jako např. Weilovou žlou-
tenkou, leptospirózou, salmonelózou, myším 
tyfem, tuberkulózou, krysí skvrnivkou a také tu-
laremií. Mají v mnoha ohledech obdivuhodnou 
výdrž. Přežijí např. pád z výšky až 15 metrů, bez 
problémů zvládají i plavání – vydrží šlapat vodu 
až 3 dny v kuse. Se schopností přežít souvisí 
i jejich inteligence. Potkani podle jedné 
studie výborně odolávají jedům. Vypracovali 
si na to několik strategií, které se ale v různém 
prostředí mění a vyvíjejí. Například ochutnávají 
jen malé kousky potravy, a teprve když se uká-
že, že je neškodná, tak ji začnou konzumovat 
ve větším množství. V zemích, kde se k jejich 
zabíjení používají chemikálie, si zase potkani 
vyvinuli pozoruhodnou odolnost proti jedům. 
Britská univerzita v Huddersfieldu roku 2009 
přišla s důkazem, že DNA potkanů se mění; vy-
víjejí si odolnost proti většině standardních jedů. 

Nespočítáme je, množí se neskutečnou 
rychlostí. Samice se může během šestihodino-

vého období plodnosti spářit až s 500 samci 
– a toto období má za rok 15krát. Potkani 
se mohou pářit od věku tří měsíců až do smr-
ti – umírají ve věku kolem tří let. Jeden pár 
tedy může teoreticky za rok přivést na svět 
až 2 000 mláďat. Děsivá představa… Pokud 
je necháme množit, dokážou během několika 
málo měsíců svou populaci znásobit – pokud 
mají dostatek potravy. A to ve městech, kde 
v popelnicích skončí až 40 procent potravin, 
opravdu není problém. 

Máme tedy ve městech, a v Chropyni 
tomu není jinak, zdatného a nebezpečného 
společníka, který nám činí materiální škody 
a je hrozbou pro naše zdraví a bez nadsázky 
i pro životy. V Chropyni je v zájmu udržení 
populací potkanů v přijatelných mezích 
prováděna každoročně komplexní deratiza-
ce, při které jsou kladeny vhodné nástrahy 
na vhodná místa ve stavbách a hlavně ve 
stokové síti městské kanalizace. Uvedenou 
deratizaci provádějí v přesně vymezeném 

čase vlastníci všech důležitých nemovitostí 
a kanalizace, čímž je populace potkanů reálně 
redukována. Přesto se nám v posledním ob-
dobí v některých částech města ve větší míře 
objevují výlezy potkanů z kanalizace, propadají 
se komunikace i travnaté plochy. Je tedy patrno, 
že se potkanům daří i přes systematický boj 
s nimi. Mají se kde skrývat, stoková síť kanalizace 
je obrovská. K jedům, servírovaným při deratizaci 
jsou opatrní, a pokud občané do kanalizace 
či odpadových nádob dodají dostatek zbytků 
potravin, pak jsou životní podmínky potkanů 
ideální a není se čemu divit, když se přemnoží. 
Z důvodu zvýšeného výskytu hlodavců ve městě 
v současnosti budou mimo rámec komplexní 
deratizace provedeny dílčí zásahy v místech, kde 
jsou projevy přítomnosti potkanů nejvýraznější.

Je skutečně nezbytné uvědomit si rizika 
pro zdraví lidí, spojená s přítomností potkanů 
ve městě, a nevytvářet jim příznivé podmínky 
pro život. V tomto smyslu je zejména velmi 
důležité vyvarovat se vyhazování jakýchkoliv 
zbytků jídla do kanalizace a do popelnic. Tímto 
způsobem můžeme pomoci prakticky všichni 
a učiníme tak zejména ve vlastním, ale i společ-
ném zájmu. Efekt takového opatření by mohl 
být srovnatelný, nebo i větší, než u prováděné 
deratizace, přitom by opatření nestálo žádné 
prostředky, naopak by se mohlo v rodinných 
rozpočtech ušetřit.

Věříme, že boj s hlodavci je společným cílem 
a že v tomto smyslu spojíme své síly. 

Ing. Jiří Pospíšil

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

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

od 9:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 4. září 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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Požární poplach v ZŠ Chropyně
Ve čtvrtek 8. června v dopoledních ho-

dinách proběhl v základní škole v budově 
na ulici J. Fučíka cvičný požární poplach. Tato 
každoroční zkouška připravenosti žáků i zaměst-
nanců je nedílnou součástí osvěty a prevence 
na poli požární ochrany. Všichni jsou poučeni 
a instruováni, jak se zachovat v nebezpečné 
situaci, jakým způsobem ochránit své zdraví, jak 
se co nejrychleji evakuovat, kde se shromažďo-
vat po opuštění budovy a tak dále. 

Letos jsme tento cvičný poplach ještě 
“vylepšili“ tím, že jsme, ve spolupráci s HZS 
Zlínského kraje,  vyhlásili mimořádnou událost, 
o které věděl pouze ředitel školy, paní starostka 
a velitel SDH Chropyně. Nechali jsme zakou-
řit prostory v hlavní budově, aby se situace 
co nejvíce přiblížila realitě a vyhlásili jsme 
poplach. Po ohlášení požáru v budově školy 
se rozezněly sirény po celém městě. Zkouška 

připravenosti to tedy byla nejen pro zaměst-
nance školy, ale i pro místní jednotku hasičů, 
která ve škole zasahovala. 

S uspokojením můžeme konstatovat, 
že všichni organizovaně se svými učiteli opustili 
budovu školy a v časovém limitu se shromáždili 
na parkovišti před fotbalovým hřištěm. Pan 
Petr Calaba, který celou akci jako odborník 
na požární ochranu dozoroval a vyhodnocoval 
ji, pochválil rychlost opuštění školní budovy 
i disciplinované chování všech zúčastněných. 
Já, jako ředitel školy, jsem velice potěšen, 
že děti, kantoři i zaměstnanci školy tuto „ost-
rou“ zkoušku zvládli na výbornou.

Mgr. Millan Bajgar

Soukromá inzerce
Koupím
 byt v Chropyni 3 + 1 a více. Telefon: 777 

608 528
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Knihovna doporučuje
Chatrč - Younga William P.

Obálkový podnázev: kde se tragédie střetává 
s věčností. Missy, nejmladší dcera Mackenzieho 
Allena Phillipse, je unesena během rodinného 
výletu a důkazy o tom, že byla pravděpodobně 
zavražděna, se najdou v opuštěné chatrči upro-
střed oregonské divočiny. O několik let později 
obdrží Mack, utápějící se v nejhlubší beznaději, 
podivný vzkaz, který vypadá, jako by byl od Boha, 
a ve kterém ho pisatel zve na víkend do chatrče. 
Přestože Mackovi jeho vlastní počínání připadá 
nanejvýš pošetilé, vrací se jednoho zimního 
odpoledne na toto místo, aby znovu vkročil do samého středu svých 
nejtemnějších nočních můr. To, co tam najde, navždy změní jeho život.

Břicháč Tom & Lucie: tajemství naší kuchy-
ně: vaříme zdravě a chutně pro celou rodi-
nu, s láskou a nadšením - Kosačík Tomáš & 
Strachotová Lucie 

Je třetím pokračováním úspěšných knih Bři-
cháče Toma. A naše knihovna se může pyšnit tím, 
že vlastní všechny tři díly onoho kulinářského 
kouzlení. V této knize najdete inspiraci na snadné 
recepty, jež můžete připravit z dostupných surovin 
za pár minut. Ve své kuchyni vytvoříte úžasně 
vypadající jídla, na která se stačí jen podívat 
a budou se vám sbíhat sliny. Potěšíte nejen sebe, 
ale pochutná si celá vaše rodina.

Game - De la Motte Anders
Třicetiletý Henrik Pettersson, zvaný HP, 

se vrací z nočního tahu stockholmskou pod-
zemní dráhou domů. Na sedadle proti němu 
leží mobilní telefon, který po chvíli zabliká 
a vyzve ho esemeskou ke vstupu do hry. Naivní 
Henrik neodolá, přestože zpráva ho varuje, aby 
si vše pořádně rozmyslel. Příběh se skládá ze tří 
publikací, dílů, které naleznete u nás v knihovně.

Modlitba za Owena Meanyho - Irving John
Nové vydání v pořadí sedmého románu ame-

rického spisovatele Johna Irvinga, autora světově 
proslulého bestselleru Svět podle Garpa, vypráví 
příběh prazvláštně nadaného chlapce Owena 
Meanyho, posmívaného mezi svými vrstevníky, 
ze kterého se však posléze stává mladík nebývalé 
autority, prorok, jenž prožívá absurdní novodo-
bou paralelu s životem Ježíše Krista.

Vaše knihovnice

Emil Filla jako sochař
Sochařské dílo Emila Filly nečítá víc než několik desítek položek, proto 

není v obecném povědomí tak známé jako jeho obrazy či grafika. Umělec 
se sochařstvím intenzivněji zabýval v letech 1913-1914, 1934-1938.

Dne 14. května 2017 uspořádala společnost Adolf Loos Apartment 
and Gallery aukci uměleckých děl v pražské galerii Mánes. Abstraktní olej 
Františka Kupky „Prisme“, nabízený za 52,43 mil. Kč, nenašel tentokrát 
za uvedenou cenu kupce. Nejdražším dílem aukce se stal obraz Antonína 
Slavíčka „Na mořském potoce“ za 5,88 mil. Kč. Obraz Antonína Hudečka 
„U potoka“ dosáhl na cenu 3,84 mil. Kč. Další v pořadí a jeden z nejvýraz-
nějších nárůstů zaznamenala socha „Hlava“ Emila Filly (opuka, výška 55 cm), 
která vystoupala ze 720 tisíc Kč na 1,8 mil. Kč. Dosavadní aukční rekord 
Fillovy sochy byl 456 tisíc Kč na domácím a 650 tisíc Kč na světovém trhu. 
Socha je typickou ukázkou umělcova kubického vidění světa.

V neděli 28. května 2017 se konala na pražském Žofíně aukce galerie 
Kodl. Nejdražším vydraženým obrazem bylo „Šero v pralese“ od české 
malířky Toyen za 30 mil. Kč. Na pátém a šestém místě podle dosaže-
né ceny se umístily obrazy Emila Filly „Zátiší s hodinkami“ (10,6 mil. 
Kč - olej na plátně, 77 x 55 cm) a „Žena na pláži“ (9,8 mil. Kč - olej 
a tempera na plátně, 89 x 144 cm). Osmý v pořadí byl další olej Emila 
Filly „Kuřácké zátiší“ s dosaženou cenou 4,1 mil. Kč.

Na základě dlouhodobějšího sledování je možné konstatovat, 
že dílo Emila Filly má významné a trvalé zastoupení na tuzemských 
aukcích uměleckých děl.

A. Hrdlička

Hlava

Městská knihovna – informace o letním provozu
Dětské oddělení na pobočce – Tyršova ulice: 
dle rozpisu na webových stránkách knihovny a na budově MŠ Tyršova

Knihovna bude UZAVŘENA od 3. do 8. července z důvodu 
čerpání řádné dovolené!

Vaše knihovnice

Prázdninová půjčovní doba (od 1. července do 31. srpna)

Oddělení pro dospělé: 
úterý a čtvrtek 09:00 – 11:30 / 13:00 – 18:00

Dětské oddělení na Masarykově ulici: 
pondělí a středa 09:00 – 12:00
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V pátek 2. června 2017 proběhl již druhý 
ročník Partyzánského samopalu. Jedná se pře-
devším o prezentaci volnočasových kroužků 
a sportovních oddílů působících v Chropyni. 

Nově se akce účastnil i oddíl karate 
a z těch, kteří se představili již v loňském roce, 
vzpomenu oddíl Kamínek Chropyně, střelecký 
oddíl Junior, oddíl stolního tenisu a Ječmínek. 
Celou akci organizovali Mladí hasiči Chropyně, 
které vedl Petr Calaba, za což jim jménem 
školy děkuji.

Mgr. Milan Bajgar

Partyzánský 
samopal

Rok uplynul jako voda v po-
toce a opět je tu milé pozvání 
bývalých žaček Květky a Danuš-
ky – učitelek v MŠ v Chropyni 
- mezi děti. Moc jsme se s mou 
kolegyní Alenkou těšily. Vrátit 

se na chvíli mezi tu drobotinu, 
zavzpomínat a potěšit se z Vašich 
úspěchů.

Vystoupení bylo jako vždy 
perfektní. Maminky i babičky, 
kterým bylo určeno k svát-

ku matek, jistě potěšilo. Jsme 
už ve věku, kdy je nám milé 
každé pěkné slovíčko, a dovede-
me práci s tak malými školáčky 
ocenit.

Děkujeme za krásný zážitek 

a přejeme do příštích dnů, týdnů 
a roků všechno dobré, hodně sil, 
zdraví a radosti z Vaší práce.

Zdeňka Smékalová, 
Alena Iránková

Svátek matek v MŠ
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V průběhu měsíce května se naše škola zapojila hned do dvou 
zajímavých projektů.

První z nich vyhlásil Státní zdravotní ústav pod názvem MYTÍ RUKOU 
– PROČ, KDY A JAK?  Byl určen pro děti předškolního a školního věku 
z celé České republiky. Den hygieny rukou, který každý rok připadá 
na 5. květen a který je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace 
WHO „Save lives: Clean your hands (Zachraň život – umývej si ruce)“,  
upozorňuje na význam mytí rukou jako klíčového preventivního opatření 
proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. 

Cílem tohoto projektu je zvýšení zdravotní gramotnosti dětí předškol-
ního a školního věku, jejich rodičů a pedagogů primární prevencí infekč-
ních onemocnění. Správné hygienické dovednosti a návyky si osvojujeme 
zejména v dětském věku a přenášíme si je do dospělosti. Proto je velice 
důležité učit děti, jak postupovat při mytí rukou, seznamovat je s následky 
nedostatečné hygieny a upevňovat v nich správné zdravotní chování. 

Druhým z nich byl celoevropský Mírový běh (Sri Chinmoy One-
ness - Home Peace Run) Jedná se o nejdelší štafetový běh na světě, který se pravidelně koná 
už od roku 1987 a je doprovázen řadou doprovodných akcí. My jsme se rozhodli s dětmi vytvořit 
v rámci výtvarné výchovy kresby, malby a jiné výrobky se symbolikou míru. Běžci si výrobky převzali 
18. června 2017 a poté budou vystaveny na výstavě Mírového běhu ve Zlíně. Výběr výtvarných prací 
bude zaslán na výstavu do Říma.                                                             Mgr. Milan Bajgar

Zapojení žáků ZŠ Chropyně do mezinárodních projektů
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V úterý 23. května 2017 bylo před půl šestou ráno u školy ne-
čekaně živo. Jako již tradičně se deváťáci vydali na exkurzi směřující 
k našemu severnímu sousedovi, do Polska. Cílem celodenní akce 
byl koncentrační tábor v Osvětimi a také historické centrum města 
Krakova.

Po příjezdu do Osvětimi nás čekala kontrola pod bezpečnost-
ními rámy a také souboj se sluchátky. Najít správné číslo frekvence 
nebo fungující „zástrčku“ pro sluchátka byl pro některé žáky skoro 
neřešitelný problém. Po ujištění, že všichni slyšíme a rozumíme na-
šemu česky hovořícímu průvodci, ale úsměvné chvíle na více než tři 
hodiny skončily. Během poutavého výkladu se žáci dověděli mnohé 
o dějinách a „běžném“ životě vězňů koncentračního tábora a mnozí 
z nich odcházeli s dotazy, zda by se něco podobného mohlo ještě 
někdy opakovat, a vírou, že k tomu už nikdy nedojde. 

Odpoledne začalo přejezdem do asi 70 kilometrů vzdáleného 
Krakova. Na břehu řeky Visly jsme zahájili přibližně dvouhodino-
vou komentovanou prohlídku města, které je zapsáno na Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. Viděli jsme draka chrlícího 
oheň, katedrálu a královský hrad na vrchu Wawel a také nově zre-
konstruované prostory Jagellonské univerzity. Naše kroky pomalu 
směřovaly na Rynek Glowny k tamní tržnici – Sukiennici. Právě zde 
totiž na žáky čekal pro ně hlavní bod odpoledního programu, kterým 
byl dlouho očekávaný rozchod. Během něj žáci výrazně přispěli 
k tržbám krakovského KFC a „mekáče“ a také si ověřili své komu-
nikační schopnosti v angličtině.

Na zpáteční cestě jsme utratili poslední zloté za krowky a čoko-
lády, bez kterých nebylo možné se vrátit domů, a kolem 23. hodiny 
bezpečně přijeli do Chropyně. Nezbývá než se těšit zase za rok 
na další exkurzi za smutnou, ale i poučnou historií k našim severním 
sousedům.

Mgr. Radek Podhorný a Mgr. Eva Vejdovská

Zájezd žáků ZŠ Chropyně do Polska
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Sportovní a zábavná odpoledne ve školní družině
Pro děti ve školní družině připravujeme 

různorodé činnosti a aktivity – sportovní, 
přírodovědné, hudební, turistické, pohád-
kové aj.

Každá taková akce bývá pak s žáky vy-
hodnocena a po zásluze odměněna (pro 
větší motivaci, soutěživost a aktivitu). Vždyť 

se vždy, na každý závod či zábavný kvíz, děti 
poctivě připravují a trénují. Dětem i vyro-
bená medaile, diplom či jakákoliv odměna 
udělá radost.

Avšak pomyslnou třešničkou bývá vždy 
na konci školního roku vyhodnocení ce-
loroční soutěže a družinové „vysvědčení“. 

Slavnostní zakončení družinové docházky 
míváme poslední školní den, kdy se všichni 
sejdeme v ranní družince, rozdáme si vysvěd-
čení a popřejeme ty nejkrásnější prázdniny.

Z různých akcí dávají žáci ŠD některé 
diplomy i vysvědčení k nahlédnutí.

H. Lošonská
reklama
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Exkurze do psího útulku

Dopoledne 
s hasiči

V průběhu března a dubna proběhla v rámci 1. třídy MŠ sbírka 
určená pejskům v psím útulku v Kroměříži. Celkem se podařilo vybrat 
krásných 1.454 Kč. Dne 15. května navštívily děti 1. třídy tento útulek, 
kam pejskům osobně zavezly piškoty a granule zakoupené z této částky. 
Děti se seznámily s prostorami, službami i režimem útulku a nakonec 
i s jeho obyvateli. Tímto bychom rády poděkovaly všem rodičům a psímu 
útulku za spolupráci.

p.uč. Sochová a Dokoupilová Hanulíková

Květen patřil, jako již tradičně, chropyň-
ských hasičům. Dětem 1. třídy MŠ ochotně 
ukázali hasičské auto, jeho vybavení a také 
hasící techniku v akci. Vše poutavou a poučnou 
formou. Děti si také vyzkoušely manipulaci 
s hasičskou hadicí. Z celé akce si odnášely velké 
nadšení, které pak vložily do pěkných obrázků.

Tímto děkujeme členům SDH Chropyně 
a těšíme se na další setkání.

p.uč. Sochová 
a Dokoupilová Hanulíková

Chropyňské 
„Zručné babičky“ pro Afriku

I my, „Zručné babičky“, jsme 
se přidaly k celosvětovému 
charitativnímu projektu „UPLEŤ 
ČTVEREC“. Jedná se o projekt, 
který pomáhá sirotkům, opuš-
těným a nemocným dětem 
v Africe a do něhož se zapojili 
mnohé spolky, školy, knihovny 
i jednotlivci v celé naší republice. 

Cílem je uplést nebo uháčkovat 
čtverec o straně 20 cm. Čtve-
rečky se posílají do jižní Afriky 
a z nich dobrovolníci šijí deky. 
Nám se podařilo zhotovit cel-
kem 247 čtverečků, a tak máme 
dobrý pocit, že jsme se mohly 
této akce zúčastnit.

Zručné babičky

Svaz tělesně postižených - místní organizace 
Chropyně uspořádala pro své členy a dal-
ší seniory našeho města odpočinkový pobyt 
na Vysočině v městečku Bystré u Poličky. Po-
bytu se zúčastnilo 37 osob. I když byl pobyt 
nazván odpočinkový, byl spíše akční, ale musím 
uznat, že jej všichni zvládli bez potíží. Čekalo 
nás krásné ubytování, dobré jídlo, bazén se sla-
nou vodou a pestrý program. 

Den příjezdu jsme zahájili turnajem ve hře 
Člověče, nezlob se. Vítězka vyhrála dort, o kte-
rý se přátelsky rozdělila se všemi. Druhý den 
jsme navštívili město Poličku, rodiště skla-
datele Bohuslava Martinů, a město Svitavy, 
kde jsme se nakonec v místním soukromém 
pivovárku občerstvili a vyslechli si přednášku 
místního sládka, jak se vyrábí pivo. Středu jsme 

věnovali pamětihodnostem městečka Bystré. 
Především jsme navštívili místní starobylý kostel 
a vystoupali 95 schodů až do věže, kde byl 
na okolí krásný výhled. Průvodcem nám byl 
87letý místní pamětník. Potom jsme prošli na-
učnou stezku kolem městečka a po cestě jsme 
plnili připravené úkoly. Po obědě byla soutěž 
v hodu pytlíkem. Následující den dopoledne 
jsme navštívili městečko Olejnice, vyhlášené 
výrobou modrotisku. Majitel manufaktury pan 
Danzinger nám podal zajímavý výklad a také 
si zájemci mohli zakoupit vyráběné zboží. 
Odpoledne jsme ještě navštívili nedaleký hrad 
Svojanov. Navečer se někteří zúčastnili koncer-
tíku místní ZUŠ. Každý večer jsme se všichni sešli 
ve společenské místnosti, kde bylo opravdu 
veselo. Na cestě domů jsme se ještě zastavili 

na zámku v Lysicích, který byl vyhlášen TOP 
výletním cílem jižní Moravy, a prohlídka zámku 
i zahrady stála opravdu za to. Průvodkyní nám 
byla paní kastelánka. Poslední naší zastávkou 
bylo město Kunštát, kde jsme dobře pooběd-
vali, a potom již naše cesta směřovala domů. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří 
napomohli zdárnému průběhu našeho pobytu, 
zvláště panu Václavu Kuchařovi, který je se svou 
harmonikou vždy zárukou dobré zábavy. 

Podobný pobyt uskutečníme v termínu 
od 29. září do 6. října 2017. Tentokrát bude 
naším cílem Ludvíkov u Vrbna pod Pradědem 
a hotel Koliba. Bližší informace najdete ve vý-
věsní skříňce naší organizace. Zájemci se mohou 
hlásit u p. Emilie Hýbnerové. 

Dáša Šípková

Byli jsme na odpočinkovém pobytu na Vysočině
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Pohádkový zámek
Dne 27. května v rámci Hanáckých slav-

ností opět připravil Kamínek ve spolupráci 
s Muzeem Kroměřížska Pohádkový zámek 
v Chropyni. Návštěvníky v rytířském sále přiví-
tal král se svou královskou rodinkou. Králov-
na dávala dětem královské perníčky. Všechny 
uvítal samotný král Ječmínek s hradní paní. 
Chytrá rybářovic Zdenička přijela a nepřijela, 
oblečená a neoblečená, učesaná a neučesaná 
na koloběžce. Krásné princezny také přiví-
taly všechny návštěvníky. Ve sklepení zámku 
na vás čekala chropyňská bludička, která 
v dávných dobách utopila hejtmana švéd-
ských vojsk v místech, kde se nachází v Chro-
pyni rybník Hejtman. Ve sklepení hartusila 
lakomá mlynářka a nikomu nic nechtěla dát. 
Na márách ležel umrlec, kolem byly poháze-

ny kosti a visel tam i kostlivec. Sklepením jste 
se všichni mohli dostat až do Bradavic, kde 
se učil Harry Potter se svými spolužáky, příto-
men byl i ředitel bradavické školy Brumbál, ne-
ohrožený Hagrid a čarodějnické učitelky lek-
tvarů a létání. Ostatně kouzelné lektvary byly 
i k mání. V lese Rasině loupežníci lekali 
pocestné. Nechyběla ani mořská panna 
v modré lastuře, která rozdávala dětem slad-
kosti, nebo malá hastrmanka s přehršlí bublin 
a na samém konci všechny postříkal vodou 
hastrman Rača. 

Doufám, že se vám pohádkový zámek líbil, 
a určitě v příštím roce se tam zase potkáte s by-
tostmi z pověstí o Chropyni a i z pohádek.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem 
pohádkovým postavičkám, které na zámku 
oživily příběhy z pověstí a pohádek. Byli jste 
všichni skvělí. Chropyňským kastelánkám patří 
také mé poděkování za provázení návštěvníků 
po zámku. Přidávám poděkování pracovníkům 
Správy majetku města Chropyně za ochotnou 
pomoc při chystání zámku. 

Pochod za králem Ječmínkem
V sobotu 3. června pořádal Kamínek ve spo-

lupráci s KČT Chropyně pohádkový pochod 
za králem Ječmínkem. Na pochodu čekal 
na návštěvníky hastrman se skákající žabkou, 
sluneční paní a včelka Mája, vodní víly Lotoska 
a Leknínka, pak Sněhurka se 7 trpaslíky a princem, 
Šmoulové, Belzebuba s Vodněnou, Eliška s Jin-
dřichem, sám velký indiánský náčelník Vinne-
tou se svým přítelem, pak ohniváčci, čarodějky 
i princezna Večernice spolu s šíleně smutnou 
princeznou, opodál lesní víly a u cíle samotný 
král Ječmínek s hradní paní. Ječmínek všem dával 
na památku své ječmínkovské razítko a v cíli pak 
všichni byli odměněni sladkým perníkem, který 
napekly členky KČT. V cíli plápolal oheň na opé-
kání špekáčků a byly připraveny nejrůznější hry.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem po-
hádkovým postavičkám na pochodu, které ochot-

ně stály na stanovištích s připravenými soutěžemi, 
i členkám KČT za upečení perníkových medalí.    

Přání dětem na letní prázdniny 
Co nevidět vám, děti, začnou letní prázd-

niny. Za náš Kamínek vám všem přeji, abyste 
si prázdnin moc užily, se sluníčkem a bez mráčků, 
bez nemocí a úrazů.  Mějte se báječně.

Hana Paňáková

Poděkování
Průvodkyně zámku děkují turistickému oddí-

lu Kamínek, paní Haně Paňákové a jejím obě-
tavým pomocnicím za přípravu a zorganizování 
Pohádkového zámku. Jako každým rokem i letos 
se nám povedlo vytvořit správnou atmosféru 
pohádky pro děti a jejich rodiče.

Průvodkyně zámku Chropyně

Zprávičky z Kamínku aneb V Kamínku se pořád něco děje
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Na závěrečnou besídku konanou 7. června přijali pozvání 
rodiče žáků ze třídy Mgr. Petry Hájkové, Mgr. Pavla Skýpaly 
a Bc. Iva Novotného. Tentokrát se hrálo převážně na zobcové 
flétny, příčné flétny, trubky, saxofon a klarinet. Všem muzikantům, 
i těm nejmenším z MŠ Chropyně, se vystoupení moc povedlo. 

Odměnou všem vystupujícím byl bouřlivý potlesk. Závěrem bych 
chtěl popřát dětem krásné a pohodové prázdniny a všem peda-
gogům načerpání nových sil a inspirativních nápadů do nového 
školního roku. Ať to hraje.

Bc. Ivo Novotný

Den tance
V sobotu 3. června se konal Den tan-

ce. V tento den se sešli na Velkém náměstí 
v Kroměříži všichni příznivci tance z Kroměříže 
a nejbližšího okolí, aby předvedli svá vystou-
pení. Zatančit si přišli i žáci tanečního oboru 

ZUŠ Kroměříž pobočka Chropyně. Divákům 
se představili choreografií Let´s Dance, s níž 
v úterý 13. června v Domě kultury absolvo-
vali školní rok 2016/2017. Dlouhé, tancem 
naplněné dopoledne uzavřeli naši žáci krát-

kou choreografií flash mob, kterou již tančili 
ve Valašském Meziříčí při oslavách Mezinárod-
ního dne tance. 

MgA. Karla Koutná

Závěrečná besídka na SZUŠ D-MUSIC Chropyně
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S flétničkou ve školce
Školní rok utekl jako voda a teď v červnu je v MŠ další skupinka 

malých muzikantů, kteří se flétničce poctivě věnovali od září. Všichni 
zvládli základy ve hře na zobcovou flétnu, noty v notové osnově a teď 
si dokážou zahrát spoustu písniček. Chuť hrát a touha naučit se stále 
něco nového je neopustila po celý rok. Malí flétnisté zažili vystoupení 
na malých besídkách, ale také i na velkém koncertě v MKS Chropyně. 
Ještě je čeká vystoupení v Rytířském sále chropyňského zámku, kde 
budou předškoláci pasování na školáky. Pak už přijdou pro všechny jen 
zasloužené prázdniny. 

Na další nové předškoláčky, budoucí flétnisty, se těším v mateřské 
školce na začátku září. Přihlásit se můžou již v červnu. 

Mgr. Jana Milotová

Netradiční název i program připravili žáci 
a učitelé ZUŠ Zdounky a ZUŠ Kroměříž v rámci 
celostátního projektu ZUŠ OPEN v Domě 
kultury ve Zdounkách. Dopolední matiné pro 
školy i odpolední vystoupení pro veřejnost měly 
mimořádný úspěch. Kromě různých komorních 

čísel se postupně na pódiu představily akordeo-
nové soubory ze tří škol – ZUŠ Zdounky, ZUŠ 
Rožnov pod Radhoštěm a ZUŠ Kroměříž. Pod 
vedením p. uč. Šárky Jablunkové představil svůj 
repertoár i akordeonový soubor ZUŠ Kroměříž, 
ve kterém mají již delší dobu své nezastupitelné 

místo i žáci z chropyňské pobočky. Závěr pestré 
dvouhodinové hudební nadílky vyvrcholil spo-
lečným vystoupením téměř třiceti akordeonů. 

Velký dík patří všem našim hostům, rodičům, 
kolegům a přátelům, kteří nás podporují.

Šárka Jablunková

Poděkování
Toto poděkování je pro mne, vedoucího chropyňské pobočky 

ZUŠ Kroměříž, velmi milou povinností na konci každého školního roku. 
I letošní školní rok 2016/2017 byl velmi náročný. Přinesl spoustu hu-
debních a tanečních zážitků, zkušeností, nezdarů, ale i velkých úspěchů. 
Žáci získali ve výuce spoustu nových dovedností a vědomostí, což je zase 
posunulo dál v uměleckém růstu. 

Poděkování za celoroční práci a snahu patří všem žákům hudebního 
a tanečního oboru a mým kolegům celé naší chropyňské pobočky.

Přeji všem krásné prázdniny!
Luděk Koutný

Koncert koncem května ve znamení akordeonů
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Ve velkém sále MKS v Chropyni v polovině května proběhl tradiční 
velký koncert ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně. Tentokrát měl téma – 
filmové melodie. Vystupovali žáci a žačky hudebního i tanečního oboru 
všech pedagogů naší pobočky.

V úvodu koncertu se představila hudební skupina Musical Fever, 
po níž se ujala průvodního slova p. uč. Lenka Obručová a pozvala 
na pódium nejmladší vystupující flétnisty z MŠ Chropyně a Záříčí. Dále 
v hudební části pokračovaly filmové melodie v podání dvou klavíristek, 
kytarového kvarteta, akordeonového souboru, flétnového kvarteta, 
souboru zobcových fléten a největšího komorního seskupení s názvem 
Ars Iuventus. V souborech se představili také absolventi hudebního 
oboru ve hře na flétnu, kytaru a klavír. K završení studia všichni dostali 

absolventský pamětní list, malý dárek a kytku. Druhá polovina koncertu 
náležela tanečnímu oboru. Mladší žáci zatančili ukázku z plánovaného 
celovečerního tanečního představení Tarzan, jehož premiéru jste mohli 
zhlédnout v úterý 13. června v Domě kultury v Kroměříži. Nejstarší 
žáci si připravili vystoupení na motivy filmu Let´s dance, kde náš nej-
starší žák kromě klasické taneční techniky využil moderní taneční styl 
street dance. V této choreografii zatančil krátký duet s každou letošní 
absolventkou tanečního oboru. Tečkou celého Koncertu filmových 
melodií byla společná píseň „Tak jdeme do finále“. Tou se rozloučili 
nejen všichni účinkující žáci, ale i všichni pedagogové naší chropyňské 
pobočky ZUŠ Kroměříž. 

Mgr. Jana Milotová

Koncert filmových melodií
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Ohlédnutí za školním rokem 
v Moravské škole tance

Chtěli bychom tímto poděkovat žákům 
Moravské školy tance za krásné úspěchy le-
tošního školního roku.

Nejnovějšími jsou umístění z Hradecké 
Odette, kde jsme jako taneční škola skon-
čili v silné konkurenci sedmnácti dalších škol 
na bronzovém místě. Chropyňské děti se za-
sloužily o 2. místo se skupinou Hear me now 
(Aneta Zatloukalová, Natálie Slámová, Do-
minika Slámová, Kristýna Netopilová, Tereza 
Podešvová), 3. místo získalo duo Klímková 
Karolína a Součková Eliška a v neposlední řadě 
je další bronz skupiny Prodigy (Anežka Míšová, 
Natálie Zatloukalová, Nikola Němečko-
vá, Karolína Klímková, Eliška Součková). 
Tato skupina si dovezla také stříbro ze zlínské-
ho Tancer Cupu. 

Na žilinské soutěži Umenie v pohybe 
získala zlato Anežka Míšová a stříbro skupina 
Hear me now. 

Měsíc březen nám díky velkému úsilí a skvě-
lým výkonům přinesl kvalifikaci na světové finále 
Dance World Cup, kde se 25. června utkáme 
s tanečníky celého světa. 

Není vše jen o soutěži. Duben a květen pro-
běhly na jevišti s autorským divadlem Pygmalion. 
Zde je cílem děti přivést k poloprofesionální 
dráze umělce. Premiéry i reprízy se velmi vydařily 
a na podzim se můžete těšit na pokračování.

Rozloučení s rokem 2016/2017 proběhlo v rám-
ci galavečera, kde se představili nejmenší žáčci 
taneční výchovy (od 3 let), následovala přehlíd-
ka soutěžních choreografií a závěrem se diváci 
těšili z tanečního divadla Kniha džunglí.

Posledním počinem a prvním krokem 
k přivítání nového školního roku je zápis 
nových žáků, který bude probíhat 28. června 

od 15:00 do 17:00 na Komenského ulici č. p. 40 
v Chropyni. Budeme se na vás všechny těšit.

Závěrem bych chtěla poděkovat žákům 
za jejich úsilí a skvělé výkony jak soutěžní, tak 
jevištní. Rodičům za jejich podporu a učite-
lům za mimořádný kus práce, který s dětmi 
každoročně odvádí.

Lucie Rolencová
inzerce
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Báječné koupání ve Velkém Mederu
Dne 3. června uspořádalo SRPŠ jednodenní zájezd pro rodiče a hlavně 

děti do termálů ve Velkém Mederu.
Od rána nebyl na obloze ani mráček, cesta rychle ubíhala. Prostě 

paráda! Do cíle jsme dorazili okolo 10. hodiny.
Počasí zde bylo krásné a teploty naznačovaly velmi teplý a krásný 

den. Co víc jsme si mohli přát. 
Nedočkavě jsme vyrazili na koupaliště. Prostředí krásně upraveného 

lesoparku nás doslova okouzlilo. V úžasu (na malou chvilinku doslova 
v němém úžasu – ale znáte děti, netrvala víc než několik vteřin) byly 
i naše děti, a to při pohledu na všechny ty tobogány, skluzavky a jiné 
atrakce. Nuda tady rozhodně nebude. 

45. ročník celostátního turnaje seniorů v badmintonu
V sobotu 3. června se do tělocvičny TJ sjeli 

hráči z různých míst republiky, aby porovnali 
své síly na badmintonových kurtech. Kromě 
místních dorazili hráči i z dalekého Králo-
va Dvora, okresu Beroun, či Benátek nad 
Jizerou. Našeho turnaje seniorů se mohou 
zúčastnit muži nad 40 let a ženy nad 30 let. 

Odehrály se zápasy smíšené čtyřhry, muž-
ské čtyřhry a mužské dvouhry v kategorii 

do 55 let a nad 55 let. V případě mužské 
čtyřhry se utkali všichni dohromady bez 
ohledu na věk, ale aby starší hráči nebyli 
úplně znevýhodněni svým věkem, stanovili 
jsme koeficient a na jeho základě dvojice 
nastupovala do začátku každého zápasu 
s určitým počtem bodů. 

Během celého turnaje jsme se mohli 
přesvědčit, že věk je v mnoha případech 

pouze číslo. Nejstaršímu účastníkovi bylo 
72 let, na jeho hře to však vůbec nebylo znát 
a dával pořádně „zabrat“ i mladším proti-
hráčům. Turnaj jsme zakončili při posezení 
nad sklenkou dobrého pití a jídla. Pozitivní 
a spokojené ohlasy hráčů jistě budou motiva-
cí pro pořadatele do dalších ročníků tohoto 
turnaje s dlouholetou tradicí.

Zuzana Konvičná

Své osušky a deky jsme nechali ve stínu pod stromy a HURÁÁÁ  
do vody. Malé děti zamířily k různě se kroutícím skluzavkám a my starší 
jsme si pro relaxaci zvolili ozdravné až 38stupňové koupele. V celém 
areálu bylo mnoho stánků s občerstvením, kde jsme v průběhu dne 
doplňovali potřebnou energii.

Po krásně strávených hodinách jsme se vydali na cestu k domovu. 
Cesta byla velmi klidná, jen občas bylo slyšet malé chrupnutí některého 
z účastníků zájezdu. Co dodat? Bylo to skvělé.

KK

PS: Za větou „bylo to skvělé“ se skrývá moře práce a příprav. Za zor-
ganizování tohoto parádního výletu si zaslouží velký dík paní Klára 
Kadlčíková. Díky za Tvou úžasnou „tvrdohlavost“! 

DJ

Klub českých turistů
Před námi je čas prázdnin, čas rodinných dovolených. Výbor Klubu 

českých turistů přeje všem přátelům turistiky slunečné dny a mnoho 
příjemných kilometrů na cestách přírodou i při poznávání nových míst 
doma i v zahraničí. Pokud budete trávit léto doma, nabízíme turistické 
akce naší oblasti:

8. - 15.07. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku - Vsetín 
a okolí

 Přihlášky registruje do 30. června Květuše Nepožitková, 
telefon 604 413 790

15. 07. Výstup na Klášťov - Vizovice
 Pěší: 8, 25 km 
 Start: Vizovice náměstí T. G. Masaryka, 8:00
 Informace: Ivana Křenková, telefon 736 754 627

15. - 16. 7. Dálkový etapový pochod Zlín - Trenčín
 Propozice dodá do 25. června Jiří Tomáš, 
 telefon 737 005 174

21. - 23. 07. Setkání vodáků na Baťově kanále - Napajedla
 Informace: Monika Machová, 
 telefon 736 754 040

12. 08. Za vizovskú trnkú - Vizovice
 Pěší: 3, 5 - 42 km 
 Start:  Vizovice, Sokolovna 6:30 - 11:15
 Cíl: tamtéž do 17:00
 Informace: Jiří Tomáš, telefon 737 005 174
Zdrávi došli!

Jaroslava Pospíšilová
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Když nám jaro zaťukalo na dveře, akce v kynologickém klubu nabraly 
na obrátkách. Po dlouhé zimě to začalo u nás opět žít.

Ve dnech 28. až 30. dubna se uskutečnil seminář o stopování a poslušnosti 
s Bohunkou Šibalovou. Ač to v pátek vypadalo, že nám počasí nebude přát, 
víkend nás překvapil slunečnou oblohou. Seminář byl plně obsazen a účastníci 
si odnesli mnoho nových poznatků k výcviku. Přihlášení zájemci o sportovní 
kynologii získali informace jakým způsobem naučit pejska stopovat. Vše 
si samozřejmě vyzkoušeli i v terénu na našich rozlehlých loukách. 

Dne 28. května jsme si Bohunku Šibalovou pozvali znovu, aby 
po měsíci naší usilovné práce zkontrolovala naše pokroky a upozornila 
nás na chyby, které děláme, a poradila jak dál postupovat. Každý pejsek 
je jiný a potřebuje jiný přístup. 

V sobotu 6. května již tradičně proběhla klubová výstava kolií a šeltií, 
která se zde pořádá již několik let. Výstavu posuzovaly dvě anglické 
rozhodčí a zúčastnilo se jí 124 pejsků.

Jelikož 8. května byl svátek, byla možnost volného dne využít ke zkouškám 
z výkonu podle Národního a Mezinárodního zkušebního řádu, rozhodčí 
pan Matula. Z naší základny se zúčastnili čtyři členové a pět kynologů přijelo 
z dalších klubů. Všem, kteří zkoušky složili, gratulujeme.

Můžeme být na náš klub pyšní, je veden jako výcvikový areál 
na výcvik psů pro ozbrojené složky, kynologové z ostatních klubů 
se k nám rádi vracejí a v neposlední řadě naši členové nedělají ostudu 
na poli pracovním i výstavním.

Co nás zděsilo
Kynologický klub neboli psíčkárna, jak většina 

Chropyňáků říká, sousedí s tzv. vagónem, který 
se používá za účelem různých grilovaček a oslav. 
To, že se tam slaví a veselí do brzkých ranních 
hodin, nikomu myslím nevadí, je to na odlehlém 
místě, nikoho to neruší. Areál vagónu není oplo-

cen, takže do areálu může vstoupit a používat 
ho kdokoliv i bez vědomí majitele. 

Už několikrát se ale stalo, že nám ze cvičiště 
zmizely části dřevěných překážek. Překážky 
si vyrábí členové ve svém volném čase 
z kvalitního dřeva, které stálo nemalé peníze. 

Po akcích je kolem vagónu nepořádek, rozhá-
zené zbytky jídla a obaly od bůhvíčeho. 

Apeluji na pronajímatele, aby zajistil po-
řádek a v případě pochybností nepronajímal 
vagon nespolehlivým lidem. 

Hana Lučanová

Moc si vážíme jejich práce. Je to spousta hodin v dešti, v mrazu 
a horku, ale je to krásný koníček. Za to všem patří velké díky.

Kynologie v Chropyni se po malé odmlce zase vyšplhala do povědomí 
v kynologickém světě a budeme dělat vše pro to, aby tam i zůstala. 

Jana Florová

Kynologie do Chropyně patří
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Hodnocení činnosti TJ Chropyně v roce 2016
Podobně jako každý rok, tak i letos, kon-

krétně 26. dubna, se uskutečnila v souladu 
se stanovami Valná hromada TJ Chropyně, z. s. 
Po přivítání hostů, starostky města Chropy-
ně Ing. Sigmundové a ředitele ZŠ Chropyně 
Mgr. Bajgara, proběhly nezbytné úvodní úkony 
pro započetí jednání.

V následující zprávě o činnosti TJ v roce 2016 
předseda TJ Stanislav Dřímal uvedl, že snahou 
vedení je vždy uplatňování hospodárného pro-
vozu spolku, tj. minimalizace nákladů na provoz 
tělocvičny a efektivní zajišťování finančních 
prostředků na sportovní činnost. Rozhodujícím 
zdrojem financí byla, díky uvážlivému postoji 
vedení města Chropyně, dotace z rozpočtu města 
ve výši 746 tis. Kč. Dalším významným zdrojem 
byly dotace od sponzorů, ať už přímo pro TJ nebo 
pro jednotlivé oddíly. Za reklamu a formou darů 
jsme od sponzorů obdrželi 246 tis. Kč. Za jejich 
ochotu a vstřícnost patří všem poděkování. 

V uplynulém roce jsme požádali o ně-
které vypsané dotace, konkrétně z MŠMT, 
ze Zlínského kraje a z Nadace Synot. Celkem 
jsme prostřednictvím dotací získali 232 tis. Kč. 
Kromě těchto finančních prostředků utržila 
TJ za poskytování volných prostor objektu 
tělocvičny k pronájmu a ke sportovní činnosti 
cizích zájemců 181 tis. Kč. 

TJ Chropyně má v současné době 456 členů 
a z toho je 35 aktivních trenérů a cvičitelů. 
V září loňského roku byla znovu obnovena čin-

nost oddílu atletiky. Současně probíhají tréninky 
dětí, a pokud by měl někdo další zájem o tento 
sport, bude vždy vítán. Podle potřeb a požadavků 
byly provedeny drobné práce a úpravy v budově 
tělocvičny, jako např. vymalování některých pro-
stor, zprovoznění klubovny pro znovuobnovený 
oddíl atletiky, výměna opotřebovaného zařízení 
v kotelně, drobné vodoinstalační práce a úpravy 
na sociálních zařízeních. V malém zrcadlovém sále 
byly provedeny drobné úpravy podle požadavků 
oddílu karate.

V další části valné hromady informovali pří-
tomní předsedové oddílů o činnosti a výsledcích 
svých oddílů, konkrétně:  J. Maršál (st. tenis), 
J. Krejčíř (kuželky), B. Král (kanoistika), J. Mrázo-
vá (SPV), T. Buráň (nár. házená), A. Ocknechtová 
(jóga), R. Šimková (karate).

Následně Jaroslav Krejčíř seznámil přítomné 
s hospodařením TJ v roce 2016. Hospodaření bylo 
pozitivní, vyrovnané, potřebné náklady a služby 
se podařilo pokrýt.

Paní Iveta Brandejsová informovala valnou 
hromadu o správnosti vedení účetnictví ve zprávě 
revizní komise, přičemž komise doporučila zprávu 
o hospodaření TJ za uplynulé období odsouhlasit.

Před dalším pokračováním VH uvedla 
pí J. Mrázová jménem mandátové komise, 
že jednání VH je usnášeníschopné. Poté po-
kračovala s přednesením nového návrhu na vý-
ši členských příspěvků na rok 2017, který 
sleduje úpravu kategorizace.

J. Krejčíř seznámil přítomné s rozpočtem pro 
rok 2017 a předložil ho ke schválení. Rozpočet 
byl v předloženém návrhu schválen.

V následující diskusi mimo jiné vystoupila 
starostka paní Věra Sigmundová, která pozdravila 
jednání VH a informovala přítomné o schválení 
vyšší finanční podpory sportu v Chropyni v roce 
2017, které se promítá i v částce pro TJ Chro-
pyně. Poděkovala všem oddílům za bohatou 
činnost a dosažené úspěchy v uplynulém ob-
dobí a trenérům za obětavou práci ve volném 
čase a popřála mnoho sportovních úspěchů 
v roce 2017. Následně vystoupil ředitel ZŠ pan 
Milan Bajgar, pozdravil jednání VH a požádal 
jednotlivé oddíly o rozvíjející se spolupráci 
v pořádání náborových turnajů a soutěží pro žáky 
ZŠ v roce 2017. Pan Buráň, předseda oddílu NH, 
vystoupil s návrhem vybudování nafukovací haly 
pro zlepšení situace tréninků v zimním období, 
tj. od listopadu do března, protože kapacita 
tělocvičen TJ a ZŠ je nedostačující. Pan Podaný 
navrhoval vyšší odměny trenérům.

Dále následovala slavnostní část VH, kdy 
předseda TJ poblahopřál dlouholetému před-
sedovi oddílu NH panu Františku Přivřelovi 
k jeho 70. narozeninám a současně mu poděko-
val za desítky let obětavé práce pro TJ Chropyně.

Závěrem následovalo seznámení delegátů 
s usnesením z jednání VH a jeho většinovém 
schválení a ukončení jednání VH.

Ing. Stanislav Dřímal
inzerce
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Tabulka:

1. TTC Siko Orlová B 22 18 1 3 0 207:104 59

2. KST Slezan Opava 22 16 1 5 0 201:118 55

3. TJ DDM Valašské Meziříčí 22 13 3 6 0 186:152 51

4. TTC Poruba Ostrava 22 12 3 7 0 184:149 49

5. TJ Slezan Frýdek-Místek 22 12 4 5 1 184:152 49

6. TJ Sokol Šarovy 22 11 3 8 0 183:161 47

7. TJ Chropyně 22 8 3 11 0 161:183 41

8. TJ Ostrava KST D 22 7 3 12 0 150:176 39

9. TTC Pramet Šumperk 22 8 1 12 1 138:186 38

10. TJ Sokol Kostelec 22 5 3 14 0 134:198 35

11. TJ Sokol Brušperk 22 3 3 16 0 134:206 31

12. TJ Rožnov pod Radhoštěm 22 2 4 15 1 112:209 29

podporuje 
kulturu
a sport 

v Chropyni

Vydařený závěr sezóny oddílu stolního tenisu
XX. ročník setkání rodičů, hráčů a býva-
lých členů oddílu stolního tenisu

Na závěr sezóny pořádá oddíl stolního te-
nisu každoroční setkání současných i bývalých 
členů. Letošní 20. ročník se uskutečnil v sobotu 
29. dubna a sešlo se nás během odpoledne 
50 hráčů, bývalých členů a rodinných příslušníků.   

I když letos neproběhl turnaj, jen jsme si spo-
lečně zahráli, někteří využili i našeho robota, ale 
hlavně jsme společně strávili příjemné odpoledne. 
Při sklence dobrého vínka, při čtení a prohlížení 
oddílových kronik a fotografií jsme zavzpomínali 
na krásné časy strávené v našem oddíle.  

Turnaj mládeže do 19 let
V sobotu 27. května se konal turnaj 

ve stolním tenise hráčů do 19 let. Celkovým 
vítězem se stal Jan Přívara z TJ Chropyně, který 
po napínavém boji porazil svého oddílového 
kolegu Karla Bíbra 3:2 na sety. Na 3. místě 
skončil Michal Mentlík z domácího oddílu. Kaž-
dý hráč obdržel drobnou odměnu a na ty nej-
lepší čekal diplom a medaile. 

Setkání i turnaj mládeže se konal pod 
záštitou města Chropyně a za podpory našich 
sponzorů, všem děkujeme.

Zhodnocení sezony 2016-2017
Letošní sezóna byla pro náš oddíl velmi 

úspěšná. 

Družstvo A hrálo ve složení Lukáš Ko-
nečný, Filip Král, Otmar Mergenthal, Josef 
Plšek, Aleš Grmela a Petr Topič. Z důvodu 
hostování Lukáše Konečného v němec-
kém BYCHENU posílil naše „A“ družstvo 
na druhou polovinu soutěže Matěj Bednář 
z Bystřice pod Hostýnem. Hráči se umístili 
na pěkném 7. místě a budou tak i v příští 
sezóně opět hrát 3. ligu. 

inzerce

Družstvo B se umístilo na krásném 2. místě 
a získalo tak možnost zahrát si baráž o po-
stup do KPI s oddílem TJ Sokol Nový Malín. 
Ta se našim hráčům vydařila. V domácím pro-
středí 22. 4. vyhráli 15:3 a v druhém kole, které 
se hrálo 29. 4. u soupeřů, remizovali a zajistili 
si tak postup do I. třídy krajského přeboru. 
Základ družstva tvořili: Aleš Grmela, Petr Topič, 

David Nesvadba, Miroslav Zapletal a Zdeněk 
Schovanec. 

Družstvo „C“ hrálo okresní přebor I. třídy 
a skončilo na 11. místě. Nastupovalo v sestavě 
Jiří Chrastina, Tomáš Křižan, Radim Konečný, 
Miroslav Gašpařík a Roman Konečný.

Družstvo „D“ hrající okresní přebor IV. třídy 
se umístilo na 8. místě ze 14 družstev. Hrávali 

v sestavě Lukáš Brandejs, Michael Zawadski, 
Dalibor Ištvánek, Julie Sigmundová, Petra Zlá-
malová, Petr Caletka, Jiří Baďura a Jiří Krejčíř.

Děkujeme všem hráčům za vzornou repre-
zentaci našeho oddílu, příznivcům za podporu 
při domácích zápasech, městu Chropyni, 
TJ Chropyně a sponzorům za finanční pomoc.

Oddíl stolního tenisu
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děkuje všem maminkám s dětmi za hojnou účast na cvičení dětí 1 - 3 roky. Přejeme Vám krásné slunečné prázdniny plné pohody a odpočinku.
Klára Kadlčíková

Souhrn soutěžních zápasů dorostu za měsíc květen
Měsíc květen byl opravdu nabitý fotbalem, 

odehráli jsme 5 náročných zápasů, které jsme 
zvládli brilantně. 

První zápas v měsíci jsme na domácím 
stadionu hostili soupeře z Lužkovic. Soupeř 
byl opravdu kvalitní a přehrál nás ve všech 
aspektech hry. 

Další týden jsme zavítali k soupeři z Dolní 
Lhoty, k zápasu jsme odjeli se značně oslabeným 
kádrem a odvezli si odtud hrozivou porážku. 

Na výjezd do Velkých Karlovic jsme se však 
dokázali přes týden solidně připravit. Byl to náš 
existenční zápas, do kterého jsme nastoupili 
plně koncentrovaní a odhodlaní vyhrát. 
Na trefu Vítka však dokázali hosté odpovědět 
v 72. minutě, kdy využili chybu v naší roze-
hrávce. V penaltové loterii jsme byli smolnější.

V dalším zápase jsme se utkali s hosty 
z Mladcové, kteří okupovali 4. příčku. Mlad-

cová má opravdu dobře sehrané mužstvo. 
Kluci však podali naprosto bezchybný vý-
kon v obraně. Vyrovnávací branku obstaral 
v 80. minutě skvěle hrající Robin Poledňák. 
V penaltovém rozstřelu tým podržel výtečně 
chytající Dundálek, který chytil 4 penalty.

O týden později, tentokrát na hřišti 
v Újezdě, jsme vstupovali s taktikou zopakovat 
výkon z minulého zápasu. Bohužel se však stal 
přesný opak a hrozivý poločas jsme prohrávali 
už 4:2. Nutno podotknout, že všechny góly 
jsme soupeři darovali. O poločasové přestávce 
jsme si vše vyříkali a podali zlepšený výkon, který 
4 brankami korunoval nejlepší střelec soutěže 
Richard Podaný. Bohužel ani to však nestačilo 
a odjeli jsme se vztyčenou hlavou poraženi. 

Poslední zápas v květnu nás čekal soupeř 
z Lidečka, kluci si uvědomili důležitost boje 
o záchranu a přistoupili k zápasu vzorně. Chytili 

jsme začátek obou poločasů, kdy se trefil dva-
krát Podaný. Třetí branku přidal po nádherné 
kombinaci s Podaným Danč a zpečetil tak 
důležitou výhru!

1. května 2017
Chropyně – Lužkovice 0:4 

6. května 2017 
Dolní Lhota – Chropyně 9:0

8. května 2017
Velké Karlovice – Chropyně 2:1 na penalty

14. května 2017
Chropyně – Mladcová 2:1 na penalty

20. května 2017
Újezd – Chropyně 6:5

20. května 2017 
Chropyně – Lidečko 3:0

Petr Železný

Vydařený memoriál Jirky Zapletala
Po roce se uskutečnil již čtvrtý ročník kuželkářského memoriálu Jirky 

Zapletala a nutno hned předeslat, že byl z hlediska sportovních výkonů 
nejkvalitnější. V sobotu 13. května tak byl k vidění nový rekord kuželny 
a to 282 sražených kuželek na 60 hodů.

Začátek turnaje přitom nebyl úplně ideální, neboť hned z první 
dvojice musel kvůli zranění odstoupit loňský rekordman Mira Míšek 
a nechtěně tak uvolnit cestu k vítězství dalším adeptům. A že jich letos 
bylo, sjeli se hráčky či hráči z Kroměříže, Machové, Otrokovic, Zlína, ale 
i vzdálenějšího Blanska nebo Rýmařova. Nakonec v již zmíněném rekordu 
zvítězil Roman Hrančík z Machové (na fotce s pohárem), na druhém 
a třetím místě byly hráčky z Otrokovic a ze Zlína. Nejlepší z domácích 
hráčů Milan Podaný (třetí zleva) byl na šestém místě s výkonem, který 
by loni stačil na druhé místo a v předešlých ročnících dokonce na ví-
tězství. I to svědčí o vzrůstající oblibě a s tím spojené kvalitě memoriálu, 
kterou se budeme snažit v příštích ročnících minimálně udržet. K tomuto 
růstu nemalou měrou přispívá podpora představitelů města Chropyně 
a TJ Chropyně, jimž patří poděkování, stejně jako všem členům oddílu 
kuželek, kteří se na přípravě a průběhu memoriálu podíleli. 

Jaroslav Krejčíř

Veselé cvičení
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Šest medailí pro 
chropyňské gymnastky!

Chropyňské gymnastky opět mistryněmi České republiky

V sobotu 13. května se v Holešově konal závod ve sportovní gym-
nastice. Závodilo se ve čtyřech disciplínách (prostná, kladina, přeskok, 
bradla). Chropyňské gymnastky potvrdily své kvality a přivezly si 6 me-
dailí. V 1. kategorii 2010 a ml. zvítězila Mariana Župková, druhé místo 
obsadila Veronika Zapletalová a na třetím místě se umístila Ela Nosková. 
Ve stejné kategorii závodila také Elen Chylíková, které se moc nevydařila 
kladina, ale i přesto se umístila na pěkném pátém místě. Ve 2. katego-
rii 2009 získala zlatou medaili Lucie Opelíková. Další dvě svěřenkyně 
TJ Chropyně Barbora Šilhánková a Dorotka Vymětalová vybojovaly 
ve svých kategoriích krásné třetí místo. I přes malé chyby podala 
děvčata pěkné výkony a nasbírala zkušenosti do dalších závodů. Gratu-
lujeme všem závodnicím!

Vendula Župková
Foto Kateřina Vymětalová

V sobotu 6. května 2017 proběhlo v Praze 
MČR v teamgymu. Oproti loňsku, kde dívky 
pobíhaly promrzlé po betonové podlaze, zá-
vody probíhaly v důstojném prostředí Sparta 
Arény. Chropyně vyslala 2 družstva. Družstvo J1 
ve složení Opelíková Veronika, Medunová 
Marie, Kusáková Lenka, Vymětalová Dorota, 
Zapletalová Laura, Vyskotová Veronika, Kolářová 
Adriana, Hošková Alžběta, Hrdličková Nikol 
a Opelíková Lucie potřetí v řadě získalo mistrov-
ský titul a za sebou nechalo dalších 12 nejlepších 
týmů v ČR. Letos poprvé nasazené družstvo J IV 

ve složení Koutová Adéla, Hřibová Michaela, 
Horáková Markéta, Koblihová Runa, Kobliho-
vá Amálie, Peričová Denisa, Žatecká Kateřina, 
Klásková Vanesa a náhradnice Baďurová Tereza 
nezaostalo a přes velké chyby na tumblingu 
zabojovalo a hlavně díky velmi vysoké známce 
na prostných si také odvezlo zlato. 

Tento den probíhal  i mezinárodní zá-
vod International Cup for Clubs, kterého 
se účastnily týmy České republiky, Rakous-
ka, Estonska a Itálie. Naše dívky nezklamaly 
a po zásluze si ve velmi napínavém závodu 

obě družstva vybojovala zlaté medaile a cenné 
body do evropského poháru.

Tato výprava byla tedy velmi úspěšná. Noční 
cestou vlakem domů bylo slyšet cinkání medailí 
a radost všech. Veliký dík za úspěchy chropyň-
ské gymnastiky patří samozřejmě závodnicím 
za snahu, ale hlavně trenérům Markétě Zava-
dilové, Regině Horákové, Renatě Hrdličkové, 
Míše Zavadilové, Honzovi Vymětalovi a Janě 
Ševčíkové za trpělivost, kterou mají, a za čas, 
který dívkám věnují.

MZ

inzerce
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Finálový závod Moravského poháru ve sportovní gymnastice
V sobotu 27. května se v Hulíně konal 

„Hulin cup“ - pátý a zároveň finálový závod 
Moravského poháru (MP) ve sportovní gym-
nastice. Součástí závodu bylo i vyhodnocení 
MP. Celkem se ve všech závodech MP před-
stavilo na 180 závodnic z 18 oddílů.

Gymnastický oddíl TJ Chropyně reprezen-
tovalo 18 závodnic. I přes velkou konkurenci 
naše gymnastky vybojovaly čtyři medaile. 
Ve 2. kategorii (2010) získala bronzovou 
medaili za třetí místo v konkurenci 24 zá-
vodnic Mariana Župková a na nepopulárním 
4. místě se umístila Elen Chylíková. V kategorii 
3 mladší žákyně (2009) si nejcennější kov 
– zlatou medaili přivezla Lucie Opelíková. 
V kategorii 8 juniorek (2002-2000) zaslouženě 
zvítězila Adéla Koutová. Ve stejné kategorii 
na druhý stupínek dosáhla a stříbrnou medaili 
si odvezla Markéta Horáková. Ostatní gym-
nastky TJ Chropyně se ve svých kategoriích 
umístily následovně: Kateřina Kuchaříková 
6. místo, Romana Matějková 8. místo, Lea 
Marie Koblihová 10. místo, Ema Šustková 
14. místo, Ela Nosková 8. místo, Veronika Za-
pletalová 9. místo, Lucie Škorvánková 24. mís-
to, Valerie Stavinohová 15. místo, Bára Šilhán-
ková 15. místo, Nikol Hrdličková 6. místo, Do-
rota Vymětalová 14. místo, Amálie Koblihová 
8. místo, Runa Koblihova 5. místo.

Po vyhlášení vítězů závodu následovalo 
celkové vyhodnocení MP (gymnastky za umís-

tění v jednotlivých závodech získávají body 
a ty se pak sčítají do celkového hodnocení). 
I pět chropyňských gymnastek za své přesvěd-
čivé a stabilní výkony bylo ohodnoceno krás-
nými a tolik ceněnými poháry. Nejvíce bodů 
nasbírala v kategorii juniorek (2000-2002) 
Adéla Koutová a vyhrála pohár za 1. místo. 
Se ztrátou 1,5 bodu se z druhého místa ra-
dovala Markéta Horáková. Vytoužený pohár 

za 2. místo si také odvezla Mariana Župková 
(kategorie 2). Nejmladší zástupkyně TJ Chro-
pyně Kateřina Kuchaříková (kategorie 1) taktéž 
obsadila druhé místo a hned ji následovala Lea 
Marie Koblihova, která vybojovala třetí místo. 

Velký podíl na výkonech a výsledcích gym-
nastek mají trenérky a kolektiv trenérů 
TJ Chropyně a za to jim patří velké poděkování.

VŽ

reklama

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci květnu:
- průměrná ranní teplota byla 13,3 °C,
- průměrná denní teplota byla 19,8 °C,
- nejteplejším dnem byl 30. květen s maximální průměrnou tep-

lotou 22,3 °C,
- nejchladnějším dnem byl 9. květen s minimální průměrnou 

teplotou 7,0 °C,
- celkové množství srážek bylo 33,8 mm.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo
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Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku či blahopřání.

Kdo lásku a radost rozdával,
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.

Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil,
děkujeme, tatínku, hodný jsi byl.

Dne 2. června 2017 jsme vzpomněli 8. smut-
né výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka 
a dědečka pana 

Václava Kytlicy. 

S láskou v srdci vzpomínají manželka, syn s rodinou, dcera s rodinou 
a ostatní příbuzenstvo.

Kytičku květů Ti do větru posíláme, 
s láskou a úctou na Tebe vzpomínáme.

Dne 5. června 2017 uplynulo smutné výročí 
chvíle, kdy nás opustil pan 

Miloslav Kunst. 

S láskou a úctou stále vzpomíná a nikdy nezapomene manželka 
Jarmila, synové Miloslav a Pavel, vnučky Veronika s rodinou, Markéta 
s přítelem, pravnouček Dominiček a přátelé.

Osud Ti nedopřál s námi dále být, 
ale v našich srdcích stále budeš žít.

Dne 5. června 2017 by se dožil 70 let pan 

Josef Štolfa. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka 
a dcery Jiřina a Radka s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou 
spolu s námi.

Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po Tobě zůstala nám,

vzpomínka krásná, maminko milá,
Ty že jsi pro nás vždy jen žila.

Dne 5. května 2017 jsme vzpomenuli 
3. smutné výročí úmrtí mé maminky, naší ba-
bičky, prababičky paní 

Zdeňky Šáríkové. 

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

Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, 
už se k nám nevrátíš, už není naděje. 
Prázdný je domov, smutno je v něm, 

cestička k hřbitovu zůstala jen.

Dne 11. června 2017 jsme vzpomněli nedo-
žité 78. narozeniny naší maminky a babičky paní 

Jarmily Ryšavé. 

Co Tobě můžeme víc dát než kytičku na hrob a vzpomínat. Syn 
Jaroslav a dcera Iveta s rodinou.

Věk není to, v čem se pozná stáří, 
když Tvé oči mládím září 

a když srdce se umí pousmát, 
tak ten věk není znát.

Dne 1. července 2017 oslaví své 
80. narozeniny paní 

 

Hlavně zdraví do dalších let 
přejí syn Jiří a vnoučata 
Marek, Monika a Helena 
s rodinami.

Libuše Novotná.

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •

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

30. září 2017 - zámek

Těšíme se na Vás.                    Dana Kunčarová

Vítání v roce 2017 
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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.

       

        

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 7/2017 - 10. srpna (vychází 25. srpna)
č. 8/2017 - 14. září (vychází 29. září)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 8. června 2017 (číslo vychází 23. června 2017).  
Uzávěrka příštího čísla: 10. srpna 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.

Pořád se učíme žít bez Tebe.

Dne 13. června 2017 uplynul rok plný 
smutku a vzpomínek, kdy nás navždy opustil 
můj milovaný manžel, tatínek a dědeček pan 

Stanislav Flora. 

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

Pro nás kdysi radostný den 
stal se smutnou vzpomínkou jen...

Dne 16. června 2017 jsme vzpomenuli 
nedožité 52. narozeniny našeho syna, bratra 
a strýce pana 

Václava Jurčíka. 

S láskou stále vzpomínají rodiče, sestra s rodinou, příbuzní i přátelé.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, 
jen velkou bolest zanechal jsi v nás.

Vzpomínky na Tebe v srdcích si zachovají, 
kdo rádi Tě měli, tak jako my, stále vzpomínají.

Dne 20. června 2017 jsme vzpomenuli ne-
dožité 71. narozeniny pana 

Františka Čejky 

a zároveň si 1. července 2017 připomeneme smutné 7. výročí jeho 
úmrtí. S láskou stále vzpomínají manželka, syn František s rodinou 
a ostatní příbuzenstvo.

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

Dne 23. června 2017 si připomeneme ne-
dožité 70. narozeniny pana 

Viléma Hradila. 

Vzpomíná manželka s rodinou.

Čas rychle ubíhá, 
ale bolest v našich srdcích je stále stejně hluboká...

Dne 27. června 2017 uplynou 3 roky 
od chvíle, co nás navždy opustila má manželka, 
maminka a babička paní 

Dana Havierová. 

Vzpomínají manžel, děti a vnoučata.

Dne 24. července 2017 uplynulo 15 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila moje milo-
vaná manželka a naše maminka paní 

Jana Vítková. 

S láskou vzpomínají manžel Václav 
a synové Michal a Tomáš s rodinou.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, 
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. 

Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, 
nás milovat a mnoho toho ještě říct. 

Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, 
ale ten kdo Tě nejvíc miloval, 

nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Dne 29. června 2017 uplyne rok od úmrtí mého manžela, tatínka 
a dědečka pana 

Antonína Kreta. 

Vzpomínají manželka, děti, vnoučata a kamarádi.

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



40

6/2017Zpravodaj města Chropyně

Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz
Los Perdidos, Lenka Dusilová s kapelou, poprocko-
vý písničkář Voxel, rocková skupina Zrní, formace 
Gipsy.cz a po vyprodaném turné v roce 2016 i velký 
tahák letních festivalů - dvojice Slza poprockových 
zpěváků Petra Lexy a Lukáše Bundila s kapelou. Těšit 
se můžete i na bohatý doprovodný program pro děti 
i dospělé - skákací atrakce, pohybové hry, tvořivé 
dílničky. Akce je pro všechny věkové skupiny, rodiny 
s dětmi jsou zvláště vítány.

 Kde: Pionýrská louka Kroměříž, 12:00

Kroměříž Eščě hudci hudů / Hudba pravdy
26.07. Komorním koncertem v rámci festivalu Hudba v za-

hradách a zámku Kroměříž 2017 je společný projekt 
Horňácké muziky Petra Mičky (HMPM) a smyčco-
vého kvarteta Jiřího Pospíchala Eščě hudci hudů, 
který je skutečným „bonbónkem“ pro fajnšmekry 
a v Rotundě Květné zahrady pomůže rozkrýt tajemství 
i půvaby lidové hudby, tak jak se geniálně otiskla 
v díle Leoše Janáčka a zejména v jeho cyklu Moravská 
lidová poezie v písních. Vstupenky na jednotlivé 
koncerty festivalu na pokladnách DK nebo on-line. 

 Kde: Květná zahrada Kroměříž, 19:00

Kroměříž Mimořádná pozorování
 Jsou organizována v době výskytu mimořádných za-

jímavých úkazů, jako jsou například zatmění Slunce 
či Měsíce, přechody vnitřních planet přes sluneční 
disk, zajímavá seskupení planet, výskyt jasné komety 
apod.

 Kde: Hvězdárna Kroměříž

Přerov Svět je divadlo
01.06.-30.07. Ve výtvarné výchově se studenti GJŠ věnovali v prů-

běhu školního roku mimo jiné i projektu Divadlo. 
V jeho rámci pak vznikaly zajímavé malby, kresby, 
loutky, kulisy, kostýmy a třeba stínové divadlo. 

 Kde: Výstavní síň Pasáž Přerov

Přerov Houby, kam se podíváš!
05.05.-01.10. Výstava se zaměří na kresebné zobrazení hub v mi-

nulosti a současnosti. Představí, jak vypadají jedlé 
a jedovaté houby v mnohonásobném zvětšení 
na školních nástěnných obrazech, připomene 
oblíbené atlasy s kresbami Otto Ušáka, Otaka-
ra Zejbrlíka a řady dalších malířů. Zamíří také 
do oblasti mykofilatelie – miniaturních hub na poš-
tovních známkách. Kaple přerovského zámku. 
Vstupné 40/20 Kč.

 Kde: Zámek Přerov

Chropyně Červencová noc se skupinou Akredys 
08.07. Vstupné zdarma.
 Kde: Areál sokolského stadionu Chropyně,
 19:30

Chropyně Chropyňské hody
01.-03.09. Program bude uveden v příštím Zpravodaji.
 Kde: Areál sokolského stadionu Chropyně

Hulín Žalman a spol.
13.08. Žalman působí na hudební scéně od roku 1968, 

nejprve ve skupině Minnesengři, později v roce 1982 
založil vlastní kapelu Žalman & Spol, která v různých 
sestavách koncertuje nepřetržitě až do současnosti. 
Poslední obměna sestavy proběhla v únoru 2017. 
Vedle Petra Novotného, stojícího po Žalmanově 
boku již téměř 25 let, a zpěvačky Michaely Hálkové 
stanul kytarista Petr Havrda přinášející nový vítr 
a nové aranže písní. Předprodej v IC Hulín nebo 
na www.tiknito.cz. Akci pořádá externí agentura paní 
Heleny Gajdošové - tel.: 777 770 651.

 Kde: Letní kino Hulín, 19:30

Holešov Setkání veteránů a historické hasičské techniky 
08.07. Kde: Zámecká zahrada Holešov

Kojetín Kojetínské hudební léto 2017 – Kanci paní 
nadlesní

18.07. Kde: Masarykovo náměstí Kojetín, 17:00

Kroměříž Richard Wagner – Lohengrin
02.07. Druhý koncert již 18. ročníku festivalu Hudba 

v zahradách a zámku Kroměříž 2017 proběhne opět 
v krásném prostředí klasicistního Skleníku Květné 
zahrady. Filharmonie Bohuslava Martinů pod vede-
ním dirigenta Roberta Jindry předvede výběr skladeb 
ze slavné opery německého skladatele. Prodej 
vstupenek na jednotlivé koncerty festivalu na po-
kladnách DK, nebo on-line.

 Kde: Květná zahrada Kroměříž, 19:00

Kroměříž Kromfest 2017 open air festival pro celou 
rodinu

15.07. Vystoupí letos kapely Rozvětvení Veroniky Stříbrné, 


