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Ples města Chropyně
Druhou lednovou sobotu se konal v pořadí již XIX. Ples města Chro-

pyně. Přes 200 návštěvníků si přišlo zatancovat a příjemně se pobavit 
do Městského kulturního střediska Chropyně. 

Celý večer milým slovem provázel moderátor Mirek Karásek, jenž 
společně s paní starostkou Ing. Věrou Sigmundovou zahájil ples. Své 
pohybové dovednosti předvedl pár z tanečního klubu Fortuna Zlín. 
O zábavu ve velkém sále se postarala kapela Marathon Band a na své 
si přišli i milovníci cimbálové muziky Dubina v malém sále. O příjemné 
zpestření večera se zasloužil Železný Zekon, který do svých siláckých 
výstupů zapojil i některé návštěvníky plesu. Přítomen byl i Martin Hron, 
který všechny zájemce zvěčnil v podobě karikatury. O naše chuťové 
buňky a plné žaludky se postarala firma Globál Kroměříž. Vyvrcholením 
celého večera byla o půlnoci tombola, ve které se letos sešlo 113 cen. 

Děkuji štědrým sponzorům i všem, kteří se na přípravě plesu podíleli. 
Již nyní mohu slíbit, že příští jubilejní XX. Ples města Chropyně se bude 
konat v sobotu 12. ledna 2019.

Markéta Buráňová
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Prvního kola volby se ve dnech 12. a 13. ledna zúčastnilo celkem 
2 267 z celkového počtu 4 003 voličů. 

Volební účast byla v průměru 56,63 %, opět byla tedy nižší v porov-
nání s celorepublikovou účastí (61,92 %). Účast voličů v jednotlivých 
okrscích však vykazovala velké rozdíly. Jednoznačně nejvyšší byla v Ple-

šovci (okrsek 5), dlouhodobě nejnižší účast vykazuje okrsek 2 (volební 
místnost v mateřské škole). Statistická čísla sice ukazují nejnižší účast 
u okrsku 1 (volební místnost v MKS), do tohoto okrsku je však zahrnuta 
i ohlašovna, na které v současné době „bydlí“ 228 voličů. Naprostá 
většina z nich se v našem městě ve skutečnosti vůbec nevyskytuje, tudíž 
ani nechodí k volbám.

 1 2 3 4 5 celkem

 počet voličů 1 090 985 803 944 181 4 003

 volební účast v % 48,62 53,20 60,52 63,03 72,93 56,63

 Topolánek Mirek 26 15 16 27 5 89

 Horáček Michal 34 34 27 34 4 133

 Fischer Pavel 43 35 32 39 9 158

 Hynek Jiří 7 3 9 6 1 26

 Hannig Petr 3 1 5 2 0 11

 Kulhánek Vratislav 1 3 0 5 1 10

 Zeman Miloš 285 295 291 325 87 1 283

 Hilšer Marek 41 44 33 47 7 172

 Drahoš Jiří 85 94 70 109 18 376

 1 2 3 4 5 celkem

 počet voličů 1 095 975 809 949 180 4 008

 volební účast v % 54,43 61,44 63,91 69,13 75,00 62,45

 Zeman Miloš 412 414 382 451 110 1 769

 Drahoš Jiří 183 184 133 204 25 729

Jak jsme hlasovali ve volbě prezidenta

Počty hlasů, které získali jednotliví kandidáti, nabízím v přehledné tabulce:

Výsledky I. kola volby prezidenta se v našem městě nevymykaly 
celorepublikovým výsledkům pouze na první pohled. I zde postou-
pili do druhého kola stejní kandidáti, jejich výsledky však v našem 
městě měly mnohem výraznější odstup. Pan prezident Zeman získal 
v Chropyni celkem 56,82 % hlasů (v celé České republice 38,56 %), 

pan profesor Drahoš získal v Chropyni pouhých 16,65 % hlasů (celo-
republikově 26,60 %).

A konečně výsledky kola druhého, které se konalo o dva týdny poz-
ději. V pátek 26. a v sobotu 27. ledna k volebním urnám přišlo celkem 
2 503 z celkového počtu 4 008 voličů.

Tabulka přináší přehled počtu hlasů, které oba kandidáti získali v jednotlivých okrscích a za celé město.

I ve druhém kole byla volební účast v našem městě (62,45 %) 
nižší než v celé republice (66,60 %). Zachován zůstal i mnohem 
výraznější rozestup mezi oběma kandidáty v porovnání s konečnými 

výsledky volby prezidenta České republiky pro funkční období 
let 2018-2023.

DJ

S návratem seniora domů z nemocničního 
prostředí, zcela závislého na pomoci druhé 
osoby, se jeho blízcí mnohdy dostávají do tíživé 
situace, ve které se hlavně zpočátku potýkají 
s vypětím všech sil. Jedná se o psychicky nároč-
né období nejen pro pečujícího, ale také pro 
nemocného člověka, který byl donedávna so-
běstačný, vitální a nepotřeboval žádnou pomoc. 
Bezradnost pečujícího je však pochopitelná. 
Většinou vyplývá z toho, že se v minulosti s ta-
kovou situací nesetkal a nyní je postaven před 
nelehký úkol, poskytovat náročný způsob péče. 
Pozornost, starostlivost a láska, kterou ošetřující 
nemocnému věnuje, je velkým přínosem nejen 
pro něj, ale mnohdy i pro samotného pečují-
cího, který je obohacen pocitem uspokojení. 

Odbor sociálních věcí Městského úřadu 
v Chropyni nabízí pomoc pečujícím osobám 

formou bezplatného základního sociálního 
poradenství. Spolu se sociálními pracovníky 
a pečovatelkou doporučíme, jaké pomůcky 
si včas zajistit, jak je používat a poradíme 
s žádostí o sociální dávky pro osoby zdravotně 
postižené. Pracovnice pečovatelské služby může 
také po předchozí domluvě přijít domů a ukázat 
pečujícímu, jak má poskytovat základní péči 
o nemocného na lůžku – hygienu, převlékání 
apod. Nejedná se ale o pomoc zdravotního 
charakteru, vzhledem k tomu, že pečova-
telky nejsou odborní zdravotničtí pracovníci 
a takovou péči nesmí poskytovat. Máme také 
nachystané letáčky - rady, jak se laicky věnovat 
náročné domácí péči – jak přizpůsobit domácí 
prostředí, jak provádět hygienu, které základní 
hygienické pomůcky zakoupit apod. Těmito 
informacemi chceme usnadnit pomoc osobám 

pečujícím o své příbuzné nebo blízké, kteří 
jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 
nepohybliví nebo málo pohybliví.  Naše rady 
jsme rozdělili do několika skupin podle potřeb 
nemocného.

Rady pro pečující osoby jsou k dispozici 
v tištěné podobě na Odboru sociálních věcí 
MěÚ Chropyně, ve středisku Pečovatelské 
služby města Chropyně, ale také jsou umístěny 
na internetových stránkách města Chropyně. 
Záleží na rozhodnutí pečujícího, zda se bude 
příbuznému věnovat sám, nebo s pomocí pe-
čovatelské služby. Informace je možné získat 
osobně u pracovnic Odboru sociálních věcí 
na Městském úřadě v Chropyni, telefonicky 
na číslech 573 500 739, 573 500 737 a na in-
ternetových stránkách www.muchropyne.cz.

Lenka Horáková

Domácí péče o dlouhodobě nemocné seniory
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Sociální poradna v Chropyni

V prvním měsíci letošního roku rada města 
zasedala třikrát. Na svých jednáních mimo jiné:
- schválila uzavření Smlouvy o smlouvě bu-

doucí o zřízení věcného břemene na za-
tíženou nemovitost p. č. 1261/1 a 1597 
mezi městem Chropyně a firmou E.ON 
Distribuce, a. s. (vodojem – kabel NN);

- schválila úpravy rozpočtu v rámci schvá-
lených ukazatelů (oprava a udržování oce-
lového mostu v zahrádkářské kolonii, volba 
prezidenta);

- schválila uzavření smlouvy mezi městem 
Chropyně a Hasičským záchranným sborem 
Zlínského kraje, jejímž předmětem je bez-
úplatný převod vozidlové radiostanice pro 
JPO Chropyně;

- souhlasila se stavbou „Revitalizace byto-
vého domu v ulici Nádražní čp. 772-774“;

- vzala na vědomí souhlasné závazné sta-
novisko k posouzení vlivů na životní pro-
středí stavby „Modernizace trati Brno–Pře-
rov“, které vydalo MŽP dne 20.12.2017, 
vzala na vědomí pozvánku na vstupní 

jednání ve věci mosty, propustky a po-
zemní komunikace se záměrem předložit 
na tomto jednání vlastní dopravní řešení pro 
křížení modernizované trati s pozemními 
komunikacemi v katastru města Chropyně 
(16.01.2018);

- schválila vyhrazení parkovacích míst 
u č. p. 529 a 713 v Chropyni, která budou 
zpoplatněna dle vyhlášky o místním poplatku;

- schválila přidělení bytu č. 14 v domě ul. 
Tyršova 833;

- vzala na vědomí informace ředitele 
ZŠ Chropyně o čtvrtletním hlášení úrazů 
za období září–prosinec 2017;

- schválila přijetí finančních darů pro účely 
zakoupení věcných cen do tomboly Plesu 
města od soukromých subjektů, firem 
a zájmových spolků;

- schválila podporu rozvojovému záměru 
pro rok 2019 Sociální poradny Charity 
Kroměříž, podporu Osobní asistence Cha-
rity Kroměříž, podporu Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi;

- schválila uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene mezi městem Chropyně 
a společností E.ON Distribuce, a. s., jejímž 
předmětem je umístění distribuční soustavy 
kabelového vedení NN (Chropyně Drahy);

- schválila uzavření smlouvy o dílo mezi 
městem Chropyně a firmou 3xD spol. s r. o., 
jejímž předmětem je deratizace města pro 
rok 2018;

- schválila na základě doporučení sociálního 
odboru přidělení dvou bytů s bezbariérovým 
přístupem v Domě s pečovatelskou službou 
v Chropyni vhodným žadatelům;

- schválila zpracovaný návrh na kácení 2 ks 
stromů – smrků, nacházejících se v zahradě 
DPS a v zahradě za budovou městského 
úřadu (hrozící poškození majetku a zdraví 
obyvatel);

- schválila zadávací dokumentaci a návrh 
smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Město 
Chropyně – tisk periodika“ a návrh firem 
k oslovení v uzavřeném výběrovém řízení. 

BH

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

Sociální poradna – jedna ze služeb Cha-
rity Kroměříž působí od loňského roku také 
v Chropyni. Sociální poradna poskytuje 
BEZPLATNÉ poradenství v mnoha oblastech: 
dluhová problematika – dluhová analýza, 
dojednávání splátkových kalendářů, exekuce, 
podmínky osobního bankrotu – tzv.“ insol-
vence“, příprava podkladů pro osobní bank-
rot, poradenství ohledně průběhu osobního 
bankrotu, rodinná problematika – rozvod 
manželství, výživné na děti i rozvedené man-
želé, vypořádání SJM, sociální oblast – sociální 
dávky, možnosti sociálního bydlení, informace 

o možnostech pomoci z Tříkrálové sbírky 
či materiální a potravinová pomoc, sousedské 
spory, spotřebitelská problematika, atd.

Sociální poradna působí od loňského roku 
i v Chropyni. Pracovnice Sociální poradny dojíždí 
do Chropyně 1x za 14 dní v pondělí a posky-
tuje lidem bezplatné poradenství. Kontaktovat 
nás můžete v prostorách Městského kulturního 
střediska nebo nejlépe se dohodnout na telefonu 
733 755 847.

V roce 2017 proběhla návštěva Chropyně 
14x a pomohli jsme řešit problémy 24 lidem 
z Chropyně a 4 lidem z blízkých obcí. 

Pokud se Vy nebo někdo z vašich příbuzných 
či přátel ocitne v nepříjemné situaci, neváhej-
te a obraťte se na nás. Třeba i Vám můžeme 
s řešením problému pomoci.

Nejbližší termíny poradenství v Chro-
pyni jsou: 26. února, 26. března a 9.dubna.                    

Bc. Jana Pospíšilová 
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Již druhým rokem mohou naši občané vyu-
žívat, v rámci projektu Obec občanům, snížení 
výdajů za elektrickou energii a plyn pomocí 
energetické soutěže. Občané, kteří se zapojili, 
společně ušetřili více než 1.676.732 Kč. 

Zásluhou dobré spolupráce jsme na sklon-
ku loňského roku obdrželi od společnosti 
Občanům, s. r. o., sponzorský dar ve výši 
11.612 korun. Tento dar byl určen na zakoupení 
reflexologických desek, které již byly slavnostně 
předány dětem v mateřské školce.

Sponzorský dar

Na podzim spolu s volbami do poslanecké 
sněmovny proběhlo i referendum o zákazu těž-
by štěrkopísku v lokalitě Hejtman. Referendum 
je platné a závazné. V několika rozhovorech, 
po zveřejnění výsledku referenda jsem uved-
la, že dalším krokem by mělo být schválení 
změny územního plánu na dalším jednání 
zastupitelstva města a to v listopadu. Bohužel 
na toto jednání se nedostavilo hned 7 ze 17 za-
stupitelů. Navrhla jsem tedy, aby o tomto 
závažném kroku rozhodlo až zastupitelstvo, 
které se konalo v prosinci. Bohužel v mezidobí 
jsem obdržela informace, které významně kom-
plikují schválení změny. Původní informace, 
na základě kterých jsme rozhodovali, zněla, 
že pokud dojde ke změně územního plánu 
ve lhůtě delší než pět let od schválení původ-
ního, nejsme, dle stavebního zákona, povinni 
hradit případně vzniklé škody (tento termín 
uplyne 1. 1. 2019). Ovšem na doporučení 

Stavebního úřadu v Kroměříži jsme si vyhle-
dali několik rozsudků Nejvyššího soudu, které 
uvádí, že nad zákony je Listina základních práv 
a svobod člověka. Tato říká (v článku 1 odst. 4), 
že: ,,Vyvlastnění nebo nucené omezení vlast-
nického práva je možné ve veřejném zájmu, 
a to na základě zákona a za náhradu.“ Ve světle 
těchto skutečností jsme požádali několik ad-
vokátních kanceláří o jejich právní stanovisko. 
Existuje reálné nebezpečí, že investor podá 
na město žalobu, ve které bude uplatňovat 
právě nárok na náhradu škody. V případě, 
že bude město nuceno (na základě soudního 
rozhodnutí) investorovi škodu uhradit, mělo 
by tuto škodu vymáhat po tom, kdo ji způso-
bil. V krajním případě tedy po zastupitelích, 
kteří jsou za svá rozhodnutí právně odpovědní. 
To v praxi znamená, že každý zastupitel může 
být odsouzen k náhradě škody městu. Již 
několikrát jsem uvedla, že konečné slovo 

v rozhodnutí, zda bude někdo hradit investorovi 
případnou škodu, bude mít vždy soud, ale nyní 
nám jde o to, abychom získali tzv. přiměřenou 
jistotu, že tato situace nezasáhne zastupitele. 
Proto si necháváme stále zpracovávat právní 
rozbory, abychom se případnému riziku vyhnuli. 
Věřím, že tomuto kroku po lidské stránce ro-
zumíte. Jsem přesvědčena, že do březnového 
zastupitelstva budeme mít veškeré potřebné 
podklady hotové a na jejich základě budeme 
schopni zaujmout ke změně územního plánu 
spojené se zamezením těžby štěrkopísku v lo-
kalitě Hejtman jednoznačné stanovisko. 

Na závěr ještě dodám, že dle našich in-
formací v současné době investor ani zdaleka 
nedisponuje všemi potřebnými povoleními, 
která by mu umožnila těžbu v nejbližší době 
zahájit, což nám dává dostatek času k uvážli-
vému rozhodnutí. 

Věra Sigmundová

Věřím, že v březnu padne rozhodnutí ohledně těžby

Reflexologické kamenné desky jsou určeny 
ke stimulaci nervových zakončení na plosce 
chodidla. Jsou vyrobeny z přírodního kamene 
(říční kámen a mramor), mají neklouzavý povrch 
a je možné je udržovat v souladu s hygienickými 
standardy. Byly pořízeny dva soubory desek, 
po kterých budou děti pár minut denně chodit 
naboso. Chůze po kamenných deskách stimulu-

je akupunkturní body, čímž podporuje nervový 
systém či prokrvení chodidel. Také vhodně 
podporuje správný vývoj dětské nožní klenby. 
V současnosti má spousta dětí špatné držení 
těla, ploché nohy či syndrom chladných nohou. 

Věřím, že i díky využívání kamenných desek, 
se tyto problémy našich dětí již týkat nebudou. 

Věra Sigmundová
reklama
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Po třech letech se zrušená lávka k Josefínce 
snad konečně dočká obnovy. Původní dřevěná 
konstrukce byla na jaře 2015 z důvodu špat-
ného stavu mostovky jako černá stavba odstra-
něna. Bohužel bez náhrady. Lávka spojovala 
oba břehy Malé Bečvy v lese za zahrádkářskou 
kolonií a sloužila široké veřejnosti, coby zkratka 
při vycházkách do okolní přírody a při turistic-
kých pochodech. Zrušením lávky došlo také 
k přerušení trasy naučné stezky, která právě 
touto lokalitou prochází.

Proto se spolek Lužňáci rozhodl obnovit 
nejenom lávku, ale pustil se i do přípravy 
projektu celkové rekonstrukce naučné stezky, 
která se kvůli svému havarijnímu stavu stala 
terčem časté kritiky nejen občanů Chropyně, 
ale i turistů, kteří do našeho města zejména 
v letním období zavítají.

V rámci naučné stezky se počítá s opravou 
a doplněním jednotlivých stojanů. Informační 
tabule budou vyměněny za nové, obsahově 
přepracované a doplněné tak, aby byly lépe 

využitelné k výuce na školách a přiblížily ne-
jen přírodní zajímavosti Chropyně, ale také 
historické, kulturní a technické zajímavosti. 
Například jez Haltýře, aquadukt, bývalé lázně, 
známé osobnosti a historii města.

Rádi bychom, aby se do projektu zapojilo 
co nejvíce dobrovolníků. Kromě lávky, kterou 
dodá a usadí odborná firma, budeme rádi 
za jakoukoli pomoc, ať už při návrhu obsahu 
informačních cedulí, nebo jejich instalaci 
a opravách přímo v terénu. Zapojit se mohou 
spolky a sdružení, neformální skupiny, školy, 
firmy i jednotlivci.

Celkový rozpočet projektu je vyčíslen 
na dvě stě tisíc korun. Z toho polovinu tvo-
ří stavba nové lávky a zbytek jsou náklady 
na opravu a rekonstrukci naučné stezky. Pokud 
se podaří získat alespoň polovinu potřebné 
částky, mohla by nová lávka stát na svém místě 
již v létě tohoto roku. 

Projekt bude financován z dobrovolných 
darů a příspěvků jednotlivců, firem a města 

Chropyně, které vyčlenilo ze svého rozpočtu 
na obnovu lávky padesát tisíc korun. Díky 
podpoře Matchingového fondu Nadace 
Partnerství, kterou náš spolek získal, budou 
následně vybrané prostředky zdvojnásobeny, 
čímž pokryjeme většinu nákladů.

Pokud se budete chtít na obnově lávky 
a naučné stezky podílet, můžete využít veřejné 
sbírky, kterou jsme pro tento účel vyhlásili. Bu-
deme rádi za jakýkoli, byť třeba jen symbolický 
dar. Finanční příspěvky lze zaslat na transpa-
rentní účet, zřízený speciálně pro tuto veřejnou 
sbírku. Číslo účtu je 2301098557/2010 (Fio 
Banka). Bližší informace o projektu, veřejné 
sbírce a možnostech zapojení se jako dobro-
volník získáte na tel. čísle 778 824 951 nebo 
na e-mailu luznilesy@email.cz

Všem dárcům a dobrovolníkům předem dě-
kujeme a věříme, že se v létě společně setkáme 
na slavnostním otevření nové lávky a zrekon-
struované trasy naučné stezky okolo Chropyně.

Michal Pospíšil 

Veřejná sbírka na obnovu lávky k Josefínce 
a rekonstrukci naučné stezky

Zde mohla být vaše inzerce. 
Cena od 310 Kč.

Pro více informací volejte redakci, 
nebo navštivte 

www.muchropyne.cz

Důležité upozornění 
pro dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje 
města Chropyně zasílejte na e-mail: 

zpravodaj@muchropyne.cz
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I tak bychom mohli popsat procházku pří-
rodou kolem Zámeckého rybníka a zahrádek. 
Nejen od majitelů přilehlých zahrádek, ale 
i od cyklistů, maminek s kočárky a dalších milov-
níků procházek, jsou na městský úřad a správu 
majetku směrovány stížnosti, které se týkají stavu 
komunikace. Všichni, kteří si na žalostný stav 
této cesty stěžují, mají pravdu. Ani nám, vedení 
města, není současný stav lhostejný. 

Je nutné však znovu připomenout skuteč-
nost, že zmiňovaná cesta ani přilehlý ocelový 
most nebyly v majetku města Chropyně. 

Po delších jednáních byla v roce 2017 uzavře-
na směnná smlouva mezi městem Chropyně 
a Arcibiskupstvím olomouckým, jejímž výsled-
kem je mimo jiné rovnodílné spoluvlastnictví 
uvedených subjektů. To znamená, že na údržbě 
se budeme podílet každý jednou polovinou. 

Hned po získání spoluvlastnického podílu 
města Chropyně byla v jarním období roku 2017 
provedena oprava komunikace. Na podzim 
však došlo ke značné devastaci jejího povrchu. 
Aktuálně je cesta pro chodce téměř neschůdná. 

V současnosti jednáme s arcibiskupstvím 

o příslibu, že komunikace bude opravena 
v době, kdy k tomu budou příznivé klimatické 
podmínky. Bude též dokončena těžba dřeva 
a ořez stromů na břehu Zámeckého rybníka. 
V souvislosti s tím se očekává provedení opra-
vy komunikace v průběhu letošního dubna. 
Do té doby to budeme muset nějak vydržet. 

V dalším období bude město Chropyně 
se spoluvlastníkem zvažovat, zda opravu ko-
munikace neprovádět častěji, nebo jiným, 
trvanlivějším, ale dražším způsobem.

BH

Z bláta do louže

Vážení a milí, 
přinášíme další střípky poznámek Karla Čapka, kterými doplnil knihu 

z roku 1932 nazvanou „Masaryk ve fotografii“. 
Příjemné počtení a snad i poučení.

DJ

Citace:
Jedno z jeho charakteristických rčení: „četl jsem“ nebo „slyšel jsem“ 
nebo „oni říkají, že“. Ti „oni“ jsou učenci, autoři, odborníci a vůbec 
prameny. To, co sám neviděl, co sám nenašel a neprozkoumal, uvádí 
vždy citací. My ostatní se rádi oháníme znalostmi, které jsme jenom 
četli nebo jinak koupili z druhé ruky, jako svým duševním vlastnictvím. 
T. G. M. neopomene nikdy avizovat své laictví mluvě o čemkoliv, v čem 
se musí spoléhat na poznání jiných. 
Nedovede si odpustit údaj nepřesný nebo ledabylý, to raději nelení si 
vstát a najít v knihovně příslušný pramen: tak a tak je to, tak nebo onak 
se ten autor jmenuje.

100. narozeniny 
naší republiky – 2. díl

S dcerou Olgou a vnuky, Topolčianky 1926, Jindřich Vaněk

Ať se mu položí kterákoli otázka, řekne poctivě a otevřeně, co v té věci 
má na mysli. Ne z potřeby svěřovat se, ale z naprosté potřeby nelhat, 
nekličkovat, nezamlčovat, nevytáčet se. Není to ani nadbytečná důvě-
řivost k lidem, je to prostě vnitřní zákon pravdy a přímosti, buď co buď, 
i za cenu mrzutostí. Nemá potřebu mluvit, má potřebu mluvit pravdu.
Není s to lhát ani žertem, následkem toho neumí vypravovat. Jednou 
si vnouček Leno vzpomněl: „Dědečku, povídej mi pohádku!“ Dědeček 
se zamyšleně potahoval za vousy, co honem povídat? 
„Tak poslouchej,“ řekl konečně. „Jednou jsem byl v zoo - - a tam 
byl takhle veliký pták - - měl růžové peří - - a takový ohnutý zobák 
- - a ten pták se jmenoval Plameňák.“ 
„A co dál?“ vyhrkl Leno s očima navrch hlavy. 
„No, dál už nic,“ odpověděl T. G. M. rozpačitě.
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Jak se nejlépe připravit a zvládnout 
zápis do první třídy ZŠ

V říjnu loňského roku zahájil na Základní škole v Chropyni svou čin-
nost zájmový kroužek zumby, který probíhá každou středu od 13.45 hod. 
Kroužek navštěvují žáci 6. a 7. ročníku. S překvapením vzbudila zumba 
zájem i u chlapců. Během necelých třech měsíců jsme poctivě trénovali 
a naučené kroky zúročili v jednoduchých choreografiích, které jsme 

Kroužek zumby na základní škole 

ostatním žákům naší školy předvedli na vystoupení, jež proběhlo poslední 
den před začátkem vánočních prázdnin. Při nácviku choreografií prokázaly 
všechny děti nejen notnou dávku trpělivosti, ale především vrozený talent 
a cit pro tanec a hudbu. 

Všechny tanečníky bych chtěla moc pochválit a budu doufat, že jim 
taneční nadšení vydrží co nejdéle.                 Mgr. Simona Kutalová

Zápis k povinné školní docházce (PŠD) by měl být společenský a slavnostní 
akt, kterým je „pasováno“ dítě předškolního věku do role školáka. Je důležité, 
aby se na něj připravili nejen rodiče, ale i samotné děti. 

Povinnost zapsat dítě k PŠD má zákonný zástupce dítěte, které v ná-
sledujícím školním roce (tedy do konce srpna) dosáhne věku 6 let. Zápis 
by v žádném případě neměl být pro dítě traumatizujícím zážitkem. Bývá zvy-
kem, že jsou při něm ověřovány znalosti, vědomosti a předpoklady dítěte pro 
úspěšný start školní docházky. Nejedná se o akt diagnostický! Proto všechny 
děti, které jsou svými rodiči zapsány a dosahují požadovaného věku, jsou do ško-
ly přihlášeny. Pokud by však paní učitelka nebo speciální pedagog u zá-
pisu zaznamenali rezervy, které ještě dítě ve svých vědomostech, znalostech 
a schopnostech důležitých pro úspěšný nástup do školy má, může rodičům 
doporučit několik řešení. Mohou to být například – poradenská pracoviště, 
mateřská centra atd. Doporučuji si však ověřit, kdo tyto aktivity pořádá, 
zda má program akreditaci MŠMT a předem se jich zeptat na podrobnosti.

Jestliže by rodiče měli neustále obavy a nebyli si jistí, zda je jejich dítě 
skutečně pro školu připravené, je možné jej objednat k vyšetření ve škol-
ském poradenském zařízení (to jsou pedagogicko-psychologické poradny, 
speciálně pedagogická centra, nebo střediska výchovné péče). Tato zařízení 
mají pravomoc vystavit případné doporučení k odkladu školní docházky. 
K tomuto návrhu musí rodič přiložit i doporučení odborného lékaře, který 
může uvést důvody odkladu jako zdravotní, nebo jen souhlasit s doporuče-
ním školského poradenského zařízení. Oba doklady musí zákonný zástupce 
předat do školy, kam je dítě zapsáno, nejpozději však do konce května. 

Co vše by tedy mělo dítě umět? Už samotná pravidelná docházka 
do školky připravuje dítě na povinnou školní docházku, která je zahájena 
nástupem do 1. třídy ZŠ. Pojďme se nyní věnovat právě tomu poslednímu 
předškolnímu roku, tedy dětem mezi pátým a šestým rokem.

V první řadě je důležité, jak se rozvíjí řeč, grafomotorický projev (práce 
s tužkou), hrubá motorika (jízda na kole, chytání míče, kopání…), jemná 
motorika (navlékání korálků, přemisťování drobných předmětů) a grafo-
motorika (kreslení, psaní).

Důležitou oblastí pro zjišťování míry školní zralosti je také sluchová 
a zraková percepce (vnímání), pravolevá a prostorová orientace a početní 
představa.

Ve své praxi se občas setkávám s dětmi, které nastoupí do první třídy 
a velmi záhy rodiče i učitelé zjistí, že se dětem nedaří tak, jak by chtěli 
či očekávali. Mnohdy litují, že začátek školní docházky neodložili. V takovém 
případě zákon dovoluje uplatnit tzv. dodatečný odklad školní docházky 

(tzv. vrácení do školky), ovšem nejpozději do konce prvního pololetí. 
Osobně se však příliš vstřícně k tomuto kroku nestavím, zejména s ohledem 
na vnímání dítěte, které je svým způsobem „degradováno“ z postu školáka 
na opět dítě školkové. Někdy je vhodnější, aby dítě první třídu raději 
opakovalo. To však nelze zcela zobecnit a při rozhodování jednoznačně 
doporučuji konzultaci s odborníkem ze školského poradenského zařízení.

Povídejte si se svými dětmi, hrajte a podporujte jejich zdravý vývoj. Děti 
se přece nepřipravují jen pro školu, ale hlavně pro život!

Mgr. Milan Bajgar

Zápis k povinné školní docházce 
do ZŠ Chropyně 

se bude konat ve středu 
11. dubna 2018 

od 13:00 do 16:00 hodin.
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V úterý 9. ledna zažila naše základní škola 
opravdu nevšední „odpoledko.“ Do školních 
lavic a učeben se po letech na chvilku vrátila 
Ester Polášková. Od doby, kdy v roce 2012 
dostala na zámku svoje poslední vysvědčení, 
uběhla spousta času. Ester vystudovala střední 
školu a našla v sobě velký kus odvahy a touhy 
po cestování. Po maturitě se prostě rozhodla 
zvednout kotvy a zkusit svoje štěstí na druhém 
konci planety Země. Ve Vídni sedla do leta-
dla a přes londýnský Heathrow a singapurské 
dobrodružství u špatného „gejtu“ se po více 
než 30 hodinách letu ocitla na prahu nového 
světadílu – čekalo na ni australské Sydney.  
Právě pocitům z cesty a asi roku a půl života 
v Austrálii věnovala Ester dvě hodiny svého 
povídání.

Nejprve upozornila žáky na „povinnou“ 
výbavu na cestu k protinožcům – pas, ví-
zum, mezinárodní řidičský průkaz a zpáteční 
letenku, protože vízum platí jen 3 měsíce. 
Ester popisovala své zážitky ze Sydney, práci 
s dětmi, protože pracovala jako au-pair, 
a také nutnost nebát se mluvit a mít osvojeny 
alespoň základy angličtiny. Bez ní to prostě 
v dnešní době už nejde. Osobní zkušenosti 
doplnila fotografiemi parků, všudypřítomných 
papoušků, „otravných“ ibisů a samozřejmě 
i staveb. Nádherné fotky Harbour bridge 
nebo sydneyské opery se prostě neokoukají. 
O různých aquaparcích nebo procházkách po 
slavné Bondie beach ani nemluvě. Neopo-
menula ani výlet na Nový Zéland, na kterém 
ji zastihlo i zemětřesení. Po návratu na konti-
nent si uvědomila, že vlastně chce v Austrálii 
zůstat, a jak sama řekla, musela najít způsob, 
jak to provést. Našla ho poměrně rychle 
a dnes je studentkou cestovního ruchu 
na jedné z univerzit v Sydney. Ve třídě, kde 
je jedinou Evropankou, se určitě neztratí ani 
v následujících letech. Opět se vrátila k práci 
au-pair a ve volných chvílích cestuje po Aus-
trálii. „Zatím hledám pohodu, moře a sluníčko 
v Sydney a na východním pobřeží,“ zdůraz-
nila Ester. Její historka o výletu před prales 
na Gold Coast, včetně lehce „utopeného“ 
auta z půjčovny, byla velice zajímavá a zá-
bavná. Na cestu do vnitrozemí bude mít času 
dost, protože už v lednu se do Austrálie vrátila. 
Čeká ji nejen studium, ale i cestování napříč 
zemí, kterou si, jak bylo z jejího poutavého 

Austrálie očima a srdcem Ester Poláškové

V pátek 12. ledna na naši školu zavítala žena 
v uniformě. V rámci preventivního programu 
Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži 
si pro naše osmáky připravila přednášku nprap.  
Ing. Barbora Balášová z tiskového odboru 
kroměřížské policie. 

Během svého povídání upozornila žáky 
na hranici trestní odpovědnosti, uvedla 
rozdíly mezi přestupkem a trestným činem 
a za pomoci svých vlastních zkušeností 
a praxe uvedla nejčastější případy přestup-
ků (trestných činů), kterých se dopouštějí 

mladiství ve věku od 15 do 18 let. Napří-
klad stahování a šíření hudby nebo videa 
a tím porušování autorských práv, sprejerství 
na nevhodných místech atd. Neopomněla 
také zdůraznit postihy, které hrozí za pro-
tiprávní jednání. Na konci přednášky byl 
samozřejmě prostor i na dotazy. 

Závěrem se sluší poděkovat a doufat, že po-
licii budeme ve škole potkávat výhradně 
na preventivních programech a dalších osvě-
tových akcích.

Mgr. Eva Vejdovská

Preventivní program s Policií České republiky

vyprávění patrné, stihla zamilovat. Kdo měl 
možnost si ji poslechnout a podívat se na fot-
ky, musí uznat, že se není čemu divit.

Milá Ester, rád bych Ti za všechny žáky, kteří 
Tě se zájmem poslouchali, i za nás učitele chtěl 

poděkovat a popřát mnoho studijních úspěchů 
a cestovatelských dobrodružství. A jak jsme 
se měli možnost přesvědčit, jistě nezůstaneš 
jen u Austrálie…

Mgr. Radek Podhorný

V sobotu 13. ledna 2018 se v Českých Bu-
dějovicích konalo republikové finále tradiční 
soutěže mladých zpěváků populárních písní 
pod názvem „Dětská porta a melodie“. 

V tomto pěveckém klání zaznívají písně 
všech žánrů, od country až po jazz. Z oblast-
ního kola, stejně jako loni, se probojovala 
žákyně ze třídy pana učitele Luďka Koutného 
-  Lenka Vaculíková. Po loňském bronzovém 
umístění letos o jeden stupínek postoupila 
a získala krásné 2. místo v kategorii zpěváků 
a zpěvaček do 16 let. 

Za celou pobočku srdečně gratulujeme 
a doufáme, že to příští rok bude zlato.

Mgr. Jana Milotová

Mimořádný úspěch Lenky Vaculíkové
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MYSLIVOST A PŘÍRODA nabídne stovky trofejí, sokolníky, 
dílnu pro děti i zvěřinové guláše

Kroměřížské výstaviště pořádá od 23. do 25. března 
již pátý ročník prodejní výstavy Myslivost a příroda. Ná-
vštěvníky ohromí stovky vzácných trofejí zvěře, jarní svod 
psů loveckých plemen, ukázka sokolníků i soutěž o nejlepší 
zvěřinový guláš. O hudební doprovodný program se v sobotu 
postará Jožka Šmukař a v neděli Michal Tučný Revival Band.

„Letošní ročník výstavy Myslivost a příroda jsme se roz-
hodli zaměřit na aktivní vyžití pro celou rodinu. Malí i velcí 
si u nás budou moci vyzkoušet laserovou, tudíž bezpečnou, 
střelbu na létající terče, ochutnat z desítek skvělých zvě-
řinových gulášů, vytvořit si ze dřeva svého zajíce či sovu 
nebo zhlédnout ty nejlepší díla naší výtvarnické soutěže 
na téma Probouzející se příroda,“ říká manažerka výstavy 
Andrea Majdová. 

Výstava Myslivost a příroda nabídne odborné i laické 
veřejnosti tradiční chovatelskou přehlídku trofejí zvěře 
ulovené v okrese Kroměříž v roce 2017. Sokolníci zde před-
staví své svěřence, se kterými se ti odvážní mohou nechat 
vyfotografovat. Po celou dobu výstavy můžeme vidět práci 
profesionálních uměleckých řezbářů i studentů Střední školy 
nábytkářské z Bystřice pod Hostýnem. 

Zajímavou novinkou bude venkovní laserová střelnice 
na létající terč, která simuluje skutečnou brokovou střelbu. 
Děti i dospělí se mohou zapojit do soutěže o nejlepšího 
střelce. Vítězové získají volnou vstupenku na libovolnou akci 
pořádanou kroměřížským výstavištěm. 

Součástí výstavy budou i desítky prodejních stánků 
se vším, co potřebujete do lesa, na hory či na vodu.

Myslivost a příroda

Zima už není, to co bývala, posteskne si snad každý z nás starších. 
Ani podle kalendáře jaro ještě nezačalo. Dobře oblečení do nepohody 
se však nemusíme vzdát pohybu v přírodě. Klub českých turistů oblast 
Valašsko – Chřiby zve:

24.02 Ledopády v Pulčínských skalách
 Pokud mrze, můžete startovat v Pulčíně nebo odjinud, 

podle vlastní volby
 Informace: Zbyněk Vaňura, telefon: 773 676 739

02.03. Přerovská 50 – memoriál Jiřího Caletky
 Pěší: 5, 15, 22, 30, 35, 50 km
 Start: 7:00-10:00, Přerov – sokolovna
 Cíl: tamtéž do 18:00
 Informace: Vítězslav Vaculík, telefon: 776 806 161

17.03 Jarní otvírání rozhledny na Doubravě
 Pěší: 12 km
 Start: 8:00, Vizovice – nám. T.G. Masaryka
 Cíl: 10:00, rozhledna Doubrava, 676 m. n. m., návrat 

libovolný
 Informace: Ivana Křenková, telefon: 736 754 627

Připravujeme:
25.-28.03.  Jaro a Velikonoce - výstava
30.03. Vítání jara - první jarní vycházka  

Jaroslava Pospíšilová

Klub českých turistů
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Poslední adventní sobotu se sešli děti a jejich rodiče v pi-
onýrské klubovně. Klubovna voněla čajem a vánočním cukro-
vím. Společně jsme si povídali o vánočních tradicích a zvycích, 
poslouchali vánoční koledy, vyráběli vánoční ozdoby, pouštěli 
lodičky a u vánočního stromku před zámkem zapalovali prskavky. 
Každý účastník dostal drobný dárek a na závěr jsme si zahráli 

Nejoblíbenější oddílová hra očima dětí. Autorem tohoto 
komiksu jsou Anna Měrková, Martina Komendová, Tereza 
Vitíková, Roman Janásek.                                                    MH

Jak si hrajeme v pionýruJak si hrajeme v pionýru

Pionýrské vánoční posezení při čaji

Soukromá inzerce
Koupím
 pilový kotouč pro řezání palivového dříví 

na cirkulárce, průměr 600 mm, telefon: 
724 563 328.

Důležité informace
pro inzerenty

Upozorňujeme občany, 
že zveřejnění  

soukromé inzerce 
je zpoplatněno 
částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před 
uveřejněním oznámení.

inzerce

různé deskové hry, proběhl turnaj ve fotbálku a zajezdili jsme 
si na autodráze. 

Děkuji rodičům, že si udělali čas a přišli s dětmi strávit příjem-
né odpoledne. Děkujeme městu Chropyně za finanční příspěvek 
na akci a za podporu naší činnosti v roce 2017.

Marcela Hrdličková
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inzerce

Moje vzpomínky z dětství na post-
ní dobu jsou ponuré. Nechápala 
jsem, proč mně a všem, co chodí 
do kostela, zakazují chodit na zá-
bavy, do kina, dívat se příliš na te-
levizi, jíst dobroty a …. Z některých 
kazatelen jsem slyšela, co všechno 
nesmíme dělat a jak se máme 
všemu, co nám dělá potěšení, 
vyhýbat. Připadalo mi, že Bůh 
chce, abychom se neměli moc 
dobře. Zřetelně si pamatuji, jak 
nám na Popeleční středu udělal 
farář na čelo křížek z popela a řekl 
archaickou větu: „Pomni, člověče, 
že jsi prach a v prach se obrátíš“ 
Nechápala jsem, proč to všechno 
musí být. Asi to bylo všechno kvůli 
té „postní době“, která jako nutné 
zlo předchází Velikonocům a pak 
už konečně budeme zbaveni ne-
smyslné pochmurnosti a odříkání. 
Možná, že mi to tehdy někdo vy-
světlil, ale já si to nepamatuji.

Když jsem se pak v dospělosti 
osamostatnila a začala růst ve víře, 
jedna z prvních věcí, kterou jsem 
zkoumala, byla právě postní doba 
a půst (a zkoumám do dneška…).

Z mého zkoumání nyní vím, 
že v „postní době“ nejde v první 
řadě o půst. Půst je jen jedním 
z prostředků k něčemu důležitěj-
šímu: totiž k obrácení. Ano, hlavní 
náplní postní doby není bezduchý 
půst a odříkání! Ale obrácení 
se k Někomu, kdo mi chce nabíd-
nout více, než to, čím právě žiji. 
Obrátit se ale k Tomu, kdo mi na-
bízí něco většího, předpokládá, 
že je třeba se od něčeho jiného 
odvrátit. Abych mohla do svých 
dlaní přijmout něco většího, musím 
odložit to, co v nich může překážet. 
V tom je podstata neustálého rozli-
šování kudy nás Bůh vede, co nám 
nabízí a co je pro nás dobré.

Moudrost církve předávaná 
po staletí doporučuje tři, resp. čtyři 
kroky na cestě obrácení: „půst“, 
„modlitbu“, „almužnu“ a „smíře-
ní“. Modlitbou se člověk spojuje 
s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, 
jak a kudy se má ubírat jeho život. 
Postem se člověk něčeho dobro-
volně zříká (peněz, času, aktivit…) 
a to, čeho se zřekl, poskytuje 
potřebným – což je podstatou 
„almužny“. Smíření pak člově-
ka naplňuje pokojem ve vztahu 
k Bohu, k druhým i k sobě.

Popeleční středa
Proč zrovna středa? Protože 

o nedělích postní doba není...
Popeleční středou vstupují 

věřící do čtyřicetidenního post-

Postní doba aneb v postní době nejde jen o jídlo
ního období, které je přípravou 
na oslavu Velikonoc. V liturgic-
kém kalendáři katolické církve 
je to středa, která předchází první 
neděli postní. Začátek postní 
doby byl v průběhu dějin pře-
sunut ze 6. neděle před Ve-
likonocemi na předcházející 
středu, aby se z postní doby vy-
členily jednotlivé neděle. Datum 
Popeleční středy je tedy pohyb-
livé jako i Velikonoce, které jsou 
po prvním jarním úplňku.

Na Popeleční středu se vě-
řícím na čelo uděluje znamení 
kříže + popelem (= popelec) 
s formulí: „Pamatuj, že prach 
jsi a v prach se obrátíš“, nebo 
„Obraťte se a věřte evangeliu“. 
Přijetí popelce je znamením 
pomíjivosti člověka a odhodlání 
zříci se zlého jednání. Symbolicky 
se tak naznačuje stav člověka, 
který vyznává před Bohem svůj 
mnohdy špatný život, své ne-
pravosti, své hříchy a vyjadřuje 
vůli vnitřně se obrátit s nadějí, 
že mu Bůh odpustí. Popel, sym-
bol smrti a nicotnosti, se získává 
ze spálených palmových a oli-
vových ratolestí (v našich krajích 
z "kočiček") posvěcených v pře-
dešlém roce na Květnou neděli.

Popeleční středa mě tedy 
vybízí, abych začal jinak myslet, 
abych se díval pod povrch věcí 
a abych pod tímto povrchem 
objevoval skutečnou podstatu. 
Půst ve velké míře záleží na naší 
kreativitě a nápaditosti. Přede-

vším bychom se však měli řídit tím, 
co v našem životě potřebujeme 
dostat pod kontrolu. Během 
postní doby tak můžeme ome-
zit, nebo úplně vynechat dívání 
se na televizi, sezení u počítače, 
kouření, pití kávy atd. Čas, který 
takto ušetřím, můžu věnovat třeba 
četbě Bible nebo jiné duchovní 
literatuře, modlitbě, účasti na mši 
svaté, návštěvě nemocného kama-
ráda nebo rodinného příslušníka 
apod. Tímto způsobem věnuji čas 
Bohu, což je účel postu.

"Jak důležité je slyšet a při-
jmout tuto výzvu právě v této 
naší době! Jsme omezenými 
tvory, hříšníky, kteří ustavičně 
potřebují pokání a obrácení. 
Soudobý člověk, který deklaruje 
svou totální nezávislost na Bohu, 

se stává otrokem sebe samého 
a často se ocitá v neutěšené 
izolaci. Výzva k obrácení je proto 
pobídkou k návratu do náruče 
Boha, něžného a milosrdného 
Otce, k důvěrnému odevzdání 
se Mu." (Benedikt XVI.)

Neděle postní doby a jejich 
lidové pojmenování: 
1. neděle postní – Černá, Liščí, 
2. neděle postní – Pražná, Suchá, 
3. neděle postní – Kýchavá,
4. neděle postní – Družebná, 
5. neděle postní – Smrtná, 
6. neděle postní – Květná. 

Požehanou postní dobu!
Zpracováno podle různých pra-
menů z http://www.vira.cz

MB
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Čas vánoční je sice dávno pryč, ale máme 
možnost připomenout si některé okamžiky 
z našeho předvánočního setkání na Vánoční 
akademii 2017, která se uskutečnila 22. pro-
since. Informací o této události chceme jednak 
zaznamenat, kdo se na akci podílel, a také po-
zvat na Veřejnou akademii, která programově 
většinou vychází z té Vánoční.

Hodně času jsme věnovali hudbě. Pěvecký 
sbor Prima nota zazpíval tři písně. Ta od J. Den-
vera Take Me Home County Roads je známá 
i v české verzi Veď mě dál, cesto má. Dál ná-
sledovaly dvě písně: Voda živá od A. Langerové 
a Modrá od slovenské zpěvačky J. Kirschner. 
Slovenština na akademii zazněla několikrát. 
Další dvě čísla byla opět hudební: Radovan 
Mládek si stejně jako v minulém roce pozval 
dva hosty z Prostějova – Davida Kirnera a On-
dřeje Krále – a společně přednesli Fantazii pro 
klarinety s klavírním doprovodem od lotyšské 
skladatelky Sarah Feigin. Rostislav Mládek pak 
zahrál na varhany Gotický menuet od francouz-
ského skladatele Leona Boellmanna. Tercie 
si ke zpěvu vybrala aktuální píseň E. Farné Vá-
noce na míru. K působivému přednesu přispěla 
svým klavírním doprovodem Adéla Štáblová 
a také Anička Hrušáková sólovým partem 
na housle. Zmíněná slovenština přišla na řadu 
v humorném provedení pohádky Popoluška, 
kterého se zhostili naši maturanti z oktávy. 
Ti jsou totiž pro každou legraci a ta nesmí 
na akademii chybět. Dvě následující písně měly 
opět něco společného. Tím jsou jejich autoři 
– J. Uhlíř a Z. Svěrák. Prima předznamenala 
své divadelní vystoupení v závěru akademie 
pohádkovou písní Kdyby se v komnatách 
a sekunda přidala další s názvem Skálo, ská-
lo, skálo… proč je lásky málo. O Vánocích 
by mělo být samozřejmě lásky hodně, a proto 
se o ní zpívalo i dále. Kvarta jednu předvedla 
ve slezském nářečí nazvanou Goralé. Z hu-
debních čísel první části nutno zmínit opět 
dvě melodie, tentokrát cizojazyčné. V obou 
se zaplnilo jeviště do posledního místa a zazněla 
ruská Jóločka a před pauzou pak vyvrcholil 
program Beethovenovou Ódou na radost, 
samozřejmě německy a tak trochu v rocko-
vém kabátě s elektrickou kytarou Petra Žáka. 
V programu později vystoupil i sólově.  

Hudební čísla bylo třeba prostřídat jinými 
činnostmi, a tak byla do první i druhé části 
vložena jiná vystoupení. Dva Filipové – Hla-
vinka a Potočný – zasvětili diváky do tajů 
bojového umění zvaného bujinkan. Všichni 
byli seznámeni se základní strategií, zhlédli 
ukázky a dokonce si někteří odvážlivci mohli 
prakticky vyzkoušet něco z tohoto umění. 
Tereza Hermanová, letošní maturantka, jako 
na předchozích akademiích předvedla své 
žonglérské dovednosti a opět sklidila úspěch. 
Prima byla letos aktivní a po pěveckém čísle 
diváky zaujalo gymnastické vystoupení čtyř 
děvčat. Nejdříve Maruška Medunová předved-
la svou soutěžní sestavu a potom se k ní při-
pojila Lenka Kusáková, Aneta Šubíková a Jana 
Dostálíková a ukázaly několik gymnastických 
prvků. Zpestřením byla jistě i soutěž o největ-

Konec roku tradičně v dobré náladě
šího jedlíka vánočního cukroví, které upekla 
vlastnoručně děvčata z kvarty, za což jim patří 
velké poděkování.

Druhá část akademie začala opět hudbou. 
Píseň skupiny Fleret s názvem Zafúkané připo-
mněla, že v zimě bývá také sníh, a zazpívali ji hu-
debníci ze sexty a 2. ročníku. Kvinta s 1. ročníkem 
nemohla zůstat pozadu, a tak na akademii potřetí 
zazněla slovenština v písni Láska je tu s námi, 
kterou zpíval před léty P. Nagy. V obou písních 
si na housle sólový part zahrála Lucie Konvičná 
z kvinty a za to jí patří poděkování. Kvinta pak 
přidala ještě jednu píseň, tentokrát upravenou 
verzí textu písně M. Hrůzy Budu ti vyprávět. 
Ta byla věnována třídní učitelce paní Evě Mlčo-
chové, která se v průběhu zpěvu písně zapojo-
vala z poslední řady v hledišti vtipnými glosami. 

Jak bylo dříve řečeno, legrace k rozloučení 
s kalendářním rokem patří. 

Součástí programu je vždy vyhodnocování 
soutěží a slavnostní proslovy. Po tom všem ná-
sledovalo už třetí vystoupení primy – divadelní 
provedení pohádky Sněhurka. Žáci nacvičili 
divadlo v průběhu jednoho měsíce a v hlav-
ních rolích, dá se říci, excelovaly opět Maruška 
Medunová, Lenka Kusáková a Aneta Šubíková. 
Divadlo se zpěvem, vynikajícími výkony herců 
a s vlastnoručně vyrobenými kulisami patřilo 
k vrcholům akademie. Jako v loňském roce měl 
pro své kytarové umění prostor i dříve zmíněný 
Petr Žák. Předvedl několik rockových skladem 
s výrazným zvukem své kytary.

Bonbónkem na závěr bylo utajované 
a ve finále tedy pro diváky překvapivé, trochu 

reklama
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Konec roku tradičně v dobré náladě
i improvizované vystoupení části pedagogic-
kého sboru. Pod vedením už zmíněné paní 
Evy Mlčochové, která byla autorkou scénáře, 
režisérkou a herečkou, učitelé předvedli ně-
kolik zdánlivě vymyšlených výjevů ze života 
školy a jednotlivých tříd. Úspěch byl nečekaný 
a zasloužený. Rapované přání pedagogů žákům 
na závěr ukončilo celé dopolední setkání.

Závěrem už lze jen poděkovat moderá-
torkám celého programu Natálii Čechové 
a Kláře Klabalové za bezchybný výkon. Zájem-
ce bychom rádi pozvali na Veřejnou akademii 
Gymnázia Kojetín, která se uskuteční 22. března 
2018 v 17:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín. 
Jistě stojí za zmínku, že i tato veřejná akademie 
bude jednou z možností, jak si připomenout 
letošní 25. výročí založení školy. Srdečně zvou 
žáci i pedagogové.                    M. Matějček

Letošní letní tábor bude opět na táborové základně Bojanovice 
Pila u Znojma v termínu od 5. do 18. srpna, a to přímo v dějišti „Di-
vokého západu“. 

Táborová základna má rozlohu 1,4 ha. Je oplocena a v noci osvětlena. 
Má k dispozici 30 chatek, dvě pevné budovy, v nich se nachází kuchyně, 
sklady, klubovny, sprchy, splachovací WC, venkovní bazén a velké hřiště.

Cena tábora pro členy kamínku je 4.000 Kč a pro ostatní 4.200 Kč. 
V ceně je zahrnuta celková přeprava dětí, celodenní stravování s pitným 
režimem, dva výlety, odměny pro děti, zdravotní péče, pronájem tábo-

rové základny atd… O děti se starají proškolení vedoucí a instruktoři, 
dvě zdravotnice a čtyři kuchařky. 

Přihlášky si můžete vyzvednout u paní Lenky Motalové (ZŠ na ulici 
J. Fučíka), dále v klubovně Kamínku (Komenské 335) a to ve čtvrtek 
a v pátek 15:30–17:30 hod., nebo u paní Hany Paňákové (Moravská 651).

Informace nejen o táboře, ale i o našich akcích najdete na našem 
Facebooku: TOM Chropyně – Kamínek. Těší se na Vás vedoucí a in-
struktoři Kamínku. 

Hana Paňáková

Letní tábor s Kamínkem

Dračí smečka 

čeká právě na Tebe!
Chtěl/chtěla bys zažít něco originálního, 

vzrušujícího, napínavého a dobrodružného? 

Pokud jsi aktivní sportovní typ, 
pak přijmi naše pozvání. 

Máš možnost si vyzkoušet „dračí lodě“. 
Přijímáme každého ve věku 13–18 let, 

tak neváhej a zapoj se do našeho bezva týmu 
„Dračí smečky“. 

Pokud máš zájem, 
volej na telefonní číslo 737 919 471, 

kde získáš více informací.

Přihlas se! 
Tahle nabídka je právě pro Tebe!

inzerce
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Dne 13. ledna pořádal chropyňský oddíl 
sportovní gymnastiky 15. ročník gymnastic-
kého čtyřboje (dvojboje) - Memoriálu Petra 
Poly. Závodu se zúčastnilo 76 závodnic z vel-
kých i menších gymnastických klubů, z toho 
38 chropyňských gymnastek. Závodilo 
se v 7 kategoriích. 

Chropyňské gymnastky získaly celkem 
14 medailí. Nejmladší a méně zkušené závod-
nice porovnávaly své dovednosti ve dvojboji 
(kladina, prostná). Nejcennější kov, zlatou 
medaili, ve své kategorii získala Kateřina 
Kuchaříková (ročník 2012), teprve začínající 
Laura Zapletalová (2006) a Veronika Ma-
chálková (2009). Stříbrnou medaili vybojovala 

V sobotu 9. prosince 2017 jsme se zúčast-
nili na Slovensku v Korni halového turnaje 
pro ročník 2007 a mladší. Turnaje se zúčast-
nili - Akademie Roberta Hanka, Akademie 
Juventus Žilina, Akademie Frýdek Místek, 
Akademie Slovania, Akademie Karlova 
Ves Bratislava, Dukla Bánská Bystrica a, b, 
FC Rožnov pod Radhoštěm, NMSK Bratislava, 
FC Tj. Oravský Podzámok, Footbal Club Be-
dzin (PL), FK Košice, FKM Děvínská Nová Ves.

Ve své skupině jsme obsadili neskutečné 
druhé místo, když jsme dokázali 5x zvítězit 

Velký úspěch starší přípravky

Sára Stojaníková (2012) a Valerie Stavinohová 
(2009). Na třetím místě zazářila Anastázie 
Župková (2012), Sofie Opravilová (2007) 
a Bára Šilhánková (2008).

V klasickém gymnastickém čtyřboji (přeskok, 
bradla, kladina, prostná) závodily již zkušené 
závodnice.  První místo ve své kategorii získala 
Adéla Koutová (2000). Druhé místo obsadily 
Markéta Horáková (2001), Kateřina Žatecká 
(2005) a Mariana Župková (2010). Bronzovou 
medaili si vybojovala Elen Chylíková (2010) 
a Amálie Koblihová (2004). Všechny chropyň-
ské gymnastky podaly hezké výkony i přes menší 
pády a zaváhání.                                    

 VŽ

reklama

Memoriál Petra Poly se vydařil

a 2x prohrát. Tímto výsledkem jsme se rázem 
posunuli do boje o medaile! Což nikdo 
nečekal! Bohužel už nebyly síly a v obou zá-
pasech jsme byli poraženi. Především v zápase 
s Frýdkem Místkem jsme prohráli těsně 1:2. 
Souboj byl neskutečný, když vezmeme v potaz, 
že předešlé zápasy vyhrál Frýdek Místek s vý-
sledky 9:0, 6:0 atd.

Tento turnaj byl velký zážitek. Dle pořada-
telů bylo naše mužstvo na začátku považováno 
za outsidera. Při vyhlášení krásného 4. místa nás 
hlavní organizátor pochválil a zároveň ocenil 
naše fanoušky jako nejlepší. Bylo vidět, že jsme 
všichni velmi dojati a dokonce i nejedna slza 
ukápla. Všichni fotbalisté hráli srdcem a makali 
nadoraz. Klobouk dolů Oldovi Buksovi, nej-
lepšímu střelci celého turnaje, a našim dvěma 
benjamínkům Pavlíkovi Třískovi a Tobíkovi 
Součkovi.

Závěrem patří velký dík všem rodičům 

za to, že skvěle fandili a kluky podporovali 
až do konce. Už teď se všichni těšíme 
na 10. březen, kdy opět vyrážíme do Slovenské 
Korni bojovat o medaile.                                           KB
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Milá maminko, Vážení rodiče. Následující vítání občánků našeho 
města proběhne v těchto termínech: 

21. dubna 2018 - zámek
16. června 2018 - zámek

Těšíme se na Vás.                    Dana Kunčarová

Vítání občánků v roce 2018
Vítání nových občánků 
našeho města

Veronika Stárková

Viktorie Dusová

Sebastian Badura

Dominik Hořínek

Tereza Borková Lukáš Hejda

Martin KřižanJakub Janalík

nar. 11.11.2017

nar. 22.11.2017

Dana Kunčarová

nar. 21.06.2017

nar. 16.11.2017

nar. 23.11.2017 nar. 08.12.2017

nar. 23.12.2017nar. 16.12.2017

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí.

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti 
při výchově svých potomků. 
Mezi občany Chropyně 

byly 27. ledna 2018 
přivítány tyto děti:

Město Chropyně neprovozuje 

žádný facebookový profil!
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Společenská kronika 

Čas plyne a vzpomínky zůstávají.

Dne 6. února před 20 lety zemřel můj man-
žel, náš tatínek, dědeček a pradědeček pan 

Květoslav Otáhal. 

S láskou vzpomíná celá rodina.

Je smutno bez Tebe žít,
nemá kdo poradit, potěšit.

Díky za to, čím jsi pro nás byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.

Dne 7. února jsme si připomenuli 
5. smutné výročí úmrtí paní 

 Věry Zajíčkové 

a zároveň 6. března vzpome-
neme jejich 79 nedožitých let. 
S láskou a úctou vzpomínají 
manžel, syn a dcera s rodinami 
a rodina Hlaváčova. 

Přes života hloží vedl mne víry jas,
tam v zahradě Boží my sejdeme se zas.

Dne 3. února 2018 tomu bylo 
dlouhých 20 let, co navždy utichlo 
srdce našeho manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka 
pana 

 Františka Martečíka. 

Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka, dcery Jaroslava, Eva, 
Dana a Ludmila s rodinami.

Kytičku květů na hrob pokládáme,
s úctou a láskou vzpomínáme.

Dne 1. února 2018 jsme vzpomenuli 
nedožité 86. narozeniny mého manžela 
a našeho dědečka pana 

 Vojtěcha Kuchaříka. 

Dne 5. července 2018 vzpo-
meneme 8. výročí jeho úmrtí. 
Vzpomínají manželka, 
vnoučata Jirka, Lenka, Šárka 
a ostatní příbuzenstvo.

Čas, ten plyne jako voda, nezůstane chvíli stát, 
ani se nám věřit nechce, že už máš devadesát! 

Dne 17. února 2018 oslaví své životní ju-
bileum paní 

Anděla Kuchaříková. 

Přání dobrého zdraví a životní pohody posílají vnoučata Jirka, Lenka, 
Šárka i ostatní příbuzenstvo.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky 

v srdcích zůstávají dál.

Dne 27. ledna 2018 uplynuly 2 roky od chví-
le, kdy nás navždy opustila naše maminka 
a babička paní 

Ludmila Večeřová. 

Dne 29. ledna 2018 to bylo 17 let, co nás 
navždy opustil náš tatínek a dědeček pan 

Jindřich Večeřa. 

S láskou stále vzpomínají syn Jaroslav s rodinou 
a snacha Hanka s vnukem Dominikem.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo

Chropyňské počasí

Zd j i h f T R

Z místního pozorování v měsíci lednu:
- průměrná ranní teplota byla 1,4 °C,
- průměrná denní teplota byla 4,1 °C,
- nejteplejším dnem byl 29. leden s maximální průměrnou tep-

lotou 8,7 °C,
- nejchladnějším dnem byl 15. leden s minimální průměrnou 

teplotou -2,4 °C,
- celkové množství srážek bylo 21,8 mm.

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

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

od 9:00 do 17:00 Vás ráda vyslechnu. 
Dalším termínem je 5. březen 2018
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Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 3/2018 - 1. března (vychází 16. března)
č. 4/2018 - 5. dubna (vychází 20. dubna)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 1. února 2018 (číslo vychází 16. února 2018).  
Uzávěrka příštího čísla: 1. března 2018 do 12:00 hod.
Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zve-
řejněn.

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. 
Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává ne-
změněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce. 
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.

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. Simona Kutalová. 
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: redakce, archiv Zpravodaje, archivy organizací, foto zdroj internet

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

Společenská kronika 

Kytičku květů na hrob Ti pokládáme,
s láskou a úctou vzpomínáme.

Dne 28. března 2018 uplyne 17 let 
od chvíle, co navždy odešla od svých 
nejbližších naše  drahá maminka, 
babička a prababička paní 

 Ludmila Navrátilová. 

Dne 27. února 2018 
by se dožila 92 let. 
Stále vzpomínají dcery 
s rodinami.

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

Odešlas, jak si osud přál, 
ale v našich srdcích žiješ dál.

Dne 15. února 2018 jsme vzpomněli 5. smut-
né výročí úmrtí paní 

Marie Pohlové. 

Vzpomínají manžel a dcera Markéta.

Žije stále v našich srdcích!

Dne 7. března 2018 uplyne 5 let, co nás 
náhle opustila naše maminka paní 

Věra Mrázová. 

Milující dcery a syn.

Už nic jiného nemůžeme ti dát,
jen květy na hrob položit,

svíci zapálit a s láskou vzpomínat.

Dne 15. února 2018 uplynulo 5 let od chví-
le, kdy nás navždy opustil pan 

Radek Flora. 

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 15. února 2018 uplynulo 5 let od úmrtí 
paní 

Hedviky Ivánkové. 

Vzpomínají dcera Alena a syn Jaroslav 
s rodinami.

V životě jsou chvíle, 
se kterými se člověk nikdy nesmíří…

Dne 19. února 2018 uplynou 4 roky od chví-
le, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, 
manžel, bratr, strýc a švagr pan 

Ing. Petr Večeřa. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Hanka se synem Domini-
kem a bratr Jarek s rodinou. Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně KOLA PRO AFRIKU
25.02. Beseda s ředitelem společnosti Kola pro Afriku 

s panem Romanem Posoldou na téma: Jak se žije 
v Gambii a jak kola pomáhají dětem ke vzdělání. 

 Kde: Fara Chropyně, Komenského 31, 16:00

Chropyně DĚTSKÝ KARNEVAL 
03.03. Maškarní ples pro děti s Pavlem Novákem. Bohatá 
 tombola! Vstupné děti zdarma, dospělí 20 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 15:00

Chropyně PŘÍHODY MAXIPSA FÍKA 
05.03. Pohádka na motivy známého večerníčku pro mateřské 

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

 Kde: MKS Chropyně, 9:30

Chropyně ŠKOLNÍ PLES 
10.03. K tanci a poslechu hraje kapela Kanci paní nadlesní.
 Kde: MKS Chropyně, 20:00

Chropyně MANDARÍNKOVÁ IZBA 
24.03. Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí 

vtipné příběhy s překvapivým, někdy přímo detek-
tivním závěrem. V titulní roli Maroš Kramár, dále 
hrají Zuzana Tlučková, Bibiana Ondrejková a Pavol 
Topoĺský. Vstupné 250 Kč. Předprodej vstupenek pro-
bíhá od 15. února na Správě majetku města Chropyně.

 Kde: MKS Chropyně, 18:00

Hulín MIROSLAV DONUTIL 
14.03. Populární herec, bavič, vypravěč a mimo jiné i zpě-

vák navštíví Hulín se svojí show Cestou necestou. 
Skvělé historky, nové příběhy a zážitky doprovázené 
písněmi nám připomenou, co vše se může přihodit 
na cestách. Vtipné komentáře, které mají nadhled 
i osobitý humor a často se dotýkají Donutilových 
přátel či kolegů. Vstupné 360 Kč.

 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Holešov ŽÍTKOVSKÉ ČAROVÁNÍ 
13.03. Pravdivý příběh žítkovských bohyní. Pořadem pro-

vází PaedDr. Jiří Jiljík, novinář, publicista, spisovatel 
a folklorista.

 Kde: Zámek Holešov, 17:00

Kroměříž TOMÁŠ PFEIFFER 
17.02. – SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU 
 Zveme Vás na společné zamyšlení nad otázkami 

a záhadami života. Témata přednášek určují sami 
návštěvníci, a to svými dotazy. Okruh otázek, které 
se v Univerzitě Bytí objeví, je nesmírně široký. Jsou 
to otázky osudu, smyslu života, nauky o vznikání, 
tedy celkově otázky filosofie Bytí, a to i s dopady 
do hmotných oborů.  Vstupné je dobrovolné. 
Na závěr přednášek proběhne biotronické působení 
formou rozloučení. Vstupné dobrovolné.

 Kde: Muzeum, Velké náměstí Kroměříž, 9:00 

Kroměříž FILMHARMONIE  
16.03. Filmová filharmonie je symfonický orchestr, který 

se věnuje filmové hudbě všech žánrů. Za tímto 
účelem sdružuje profesionální hudebníky a také 
talentované studenty a absolventy středních a vy-
sokých hudebních škol. Dopřává divákům jedinečný 
zážitek v podobě dynamických živých koncertů 
filmové hudby v té nejvyšší možné kvalitě. V rámci 
oslav 50 let pravidelného provozu kina Nadsklepí 
a 150 let budovy jako takové vystoupí komorní 
oktet, který přednese mix těch nejznámějších filmo-
vých melodií zahrnující tituly jako Hvězdné války, 
Tenkrát na Západě, Čelisti, Rocky, Vinnetou nebo 
filmy s Jamesem Bondem. 

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž MAŠKARNÍ BÁL 2018 
17.03. Letos bude plesová sezóna ukončena opět velko-

lepě! Janek Ledecký, stálice české pop-rock scény 
má ve své kapele i dva muzikanty z Kroměříže, Hanze 
Sedláře a Pavla Muchu a i na ně se můžete těšit.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 20:00

Kroměříž JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM 
21.03. Komedie mnoha párů, které nepodceňují styl 

a nepřeceňují pravdu. Ryze britská studie žen, 
mužů, vztahů a stereotypů, kterým dobrovolně 
a s úsměvem podléháme. „Jak je důležité psát 
si deník? Jak je důležité znát Bunburyho? Jak 
je důležité vypadat vždycky dokonale? Jak je důle-
žité jíst koblihy s klidem? Jak je důležité jmenovat 
se Filip? Hrají: Ondřej Ruml, Stanislava Jachnická, 
Dana Morávková a další.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Přerov IVO JAHELKA A  MIROSLAV PALEČEK 
27.02. Dvojkoncert oblíbených tváří české hudební scény 

přinese nejen mnoho písniček, ale i veselého poví-
dání.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2017 
28.02. Každoroční vyhlášení ankety ve spolupráci s dalšími 

partnery akce.
 Kde: Městský dům Přerov, 18:00

Přerov TCHÝNĚ NA ZABITÍ 
12.04. Ani sama smrt nezabrání tchýním prudit a monto-

vat se do života jejich mladým. Pořádná řachanda 
kořeněná duchařinou. Hrají Milena Steinmasslová 
/ Lucie Zedníčková, Dana Homolová, Martin Kraus, 
Anna Kulovaná.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30
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