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Nové hasičské auto
Vzhledem ke stárnoucímu vozovému parku
JSDH Chropyně rozhodli zastupitelé v loňském
roce o pořízení nového vozidla.
Pořízení nové požární techniky, nákup
cisternové automobilové stříkačky pro JSDH
Chropyně, společně s městem Chropyně
spolufinancovalo Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR z fondu zábrany škod
částkou 2.500.000 Kč a Zlínský kraj ze svého
rozpočtu částkou 500.000 Kč. Vozidlo CAS 20
na podvozku Scania v zářivě červeném odstínu
dodala za 6.164.950 Kč včetně DPH firma
Kobit-THZ.
Našim dobrovolným hasičům, kteří jsou dlouhodobě velmi pozitivně hodnoceni za spolupráci s profesionálními jednotkami z okolních
měst, bude nové vozidlo slavnostně posvěceno
v rámci Chropyňské hrátek. Hasiči si pro
všechny zájemce připravili ukázku použití a samozřejmě i komentovanou prohlídku vozidla.
Věra Sigmundová

Máme opravdu moderní výbavu
Doba, kdy bylo hasičské vozidlo vybaveno cisternou s hadicemi
a proudnicí je dávno pryč. Současnost si žádá výbavu, která slouží nejen
k hašení požárů, ale také k řešení různých mimořádných událostí. Sbor
dobrovolných hasičů v Chropyni zásadně posílil svoji výbavu a v polovině
dubna převzal zbrusu nové hasičské vozidlo. Jedná se o cisternovou
automobilovou stříkačku CAS 20/4000/240 S2R. Dvounápravový podvozek s připojitelným pohonem všech kol umožňuje tomuto vozidlu
bezproblémový pohyb i mimo zpevněné komunikace.
Šestimístná kabina s nezávislým topením a klimatizací je vybavena
tou nejmodernější technikou. Vozidlo je osazeno analogovou i digitální
radiostanicí. Dále má velitel k dispozici výjezdový tablet, ve kterém
je přístup k programům na zjišťování chemických látek. V kabině vozidla
je i 6 dýchacích přístrojů pro posádku vozidla.
V přední části vozu je uchycen elektrický lanový naviják o tažné síle
5,1 tun. Pod ním je asanační lišta se třemi hubicemi. CAS 20 se dokáže
brodit i klidnou vodou do hloubky 750 mm. Podvozek vozidla je chráněn
proti sálavému teplu.
Bezprostřední okolí nástavby je osvětleno LED diodami. Mezi kabinou
a nástavbou je uchycen pneumaticky výsuvný osvětlovací stožár se čtyřmi
LED světlomety o celkovém světelném toku 20 000 lumenů. Na horní
pochozí plošině je přípojný bod pro odnímatelnou lafetovou proudnici.
Nádrž na hasivo tvoří jeden celek a je vyrobena z nerezavějící oceli

se zásobou 4 000 litrů vody a 240 litrů pěnidla. Čerpací zařízení dosahuje
jmenovitého výkonu 2 000 litrů za minutu.
Velkým přínosem nového vozidla je, že se nyní pod jednou nástavbou vozí výbava na širší rozsah možných mimořádných událostí (požáry
- hašení vodou i pěnou, pády stromů – větrné smrště, likvidace hmyzu,
předlékařská první pomoc, čerpání vody ze sklepů, chemický průzkum
na nebezpečnou látku, záchrana osob z vody a jiné), na které může
být naše jednotka povolána operačním střediskem HZS Zlínského kraje.
Na výsuvném prvku v nástavbě jsou hygienické prostředky.
Ty se skládají z tekutého mýdla v dávkovacím zásobníku a papírových
ručníků, nechybí tlaková hadice s ofukovací pistolí.
Petr Calaba

Pro více informací si přijděte
v sobotu dne 26. května v 14:00,
kde bude v rámci Chropyňských hrátek
nové vozidlo slavnostně představeno.
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Stavění máje a Pálení čarodějnic
Silné větrné podmínky neohrozily tradiční stavění máje, které proběhlo v pondělí
30. dubna v areálu zámeckého parku Chropyně. Již před samotnou akcí májku nazdobily dětí z Kamínku. Zodpovědného
vztyčení se ujali místní hasiči ve spolupráci
se zaměstnanci SMM Chropyně za příjemného doprovodu dechového orchestru dětí
ze SZUŠ D-MUSIC Chropyně.
Další program pokračoval na Sokolském
stadionu, kde vystupovaly děti ze stejné školy.
Byly zde také připraveny rukodělné dílničky pro
malé účastníky a spousta soutěží, kde si děti
mohly vyzkoušet zručnost, přesnost, rychlost.
Připravená vatra s čarodějnicí zaplápolala dle
plánu a hořela pod přísným dohledem hasičů.
Všechny děti v maskách měly možnost zapojit
se do soutěže o nej čarodějnici a nej čaroděje
a vyhrát krásné ceny.
I přes větrné počasí nenastala žádná komplikace a celá akce se povedla na jedničku.
Markéta Buráňová
Za povedenou akci děkujeme organizátorům - Správě majetku města Chropyně , pobočce SZUŠ
Věra Sigmundová
D-MUSIC Chropyně a všem, kteří se na jejím hladkém průběhu podíleli.

Zprávičky z Kamínku
Také letos jsme s dětmi v dubnu v klubovně Kamínku vyráběli pestrobarevné růžičky
a fáborky na májku a májkový věnec. Pustili
jsme se i do vytváření čarodějnice. Myslím si,
že se nám docela povedla. Zdobení májky
a pálení čarodějnic proběhlo v pondělí
30. dubna.
Májku děti nazdobily na zámecké louce,
kde ji pak místní hasiči odborně zvedli a ukotvili. Růžičky a fáborky tak zavlály nad hlavami
dětí a ostatních přihlížejících. Pak se všichni
odebrali na Sokolský stadion. Každá čarodějnice, čaroděj i celé čarodějnické rodinky
si za malou sladkou odměnu mohli zasoutěžit.
Protože každá správná čarodějnice má mít
svého havrana, mohly si ho čarodějnice vyrobit v rukodělné dílničce Kamínku. Odborná porota bedlivě sledovala výkony ča-

rodějnic a vybírala ty nejlepší ze všech.
I přes nezbedný silný vítr byla pod odborným
dohledem hasičů paní starostkou zapálena
hranice, kterou postavili zaměstnanci SMM.
Po celou dobu akce všem k poslechu hrály
a zpívaly děti ze SZUŠ D-MUSIC.
Všem Kamínkům moc děkuji za pomoc při
zdobení májky a za soutěže o nej čarodějnici.
Díky zaměstnancům SMM za hranici i místním hasičům za hlídání ohně. Díky dětem
ze SZUŠ i Vám všem, kdo jste se přišli podívat.
Poděkování za vzornou reprezentaci
Poděkování patří naší Marušce Žemličkové,
která v prodlouženém posledním víkendu
v dubnu úspěšně reprezentovala Kamínek
na instruktorských zkouškách na Polaně.
Maruško děkujeme.
Hana Paňáková
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100. narozeniny naší republiky – 5. díl
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:
Žádné formality, žádné konvenční okolky. Proto mu je do jisté míry
trýzní seznamovat se s novými lidmi a být nucen poslouchat nebo říkat
ty obvyklé seznamovací formule.
Zdá se, jako by v první chvíli váhal, ale není to nedůvěra, nýbrž
až mučivě intenzivní úsilí zvážit toho nového člověka, aniž by se ho vyptával nebo ho nápadně pozoroval. Spíše je obrácen do sebe, jako
by očekával informaci o novém člověku od jakéhosi velmi tichého hlasu
ve svém nitru.
A za pár minut může být každý u něho jako doma, neboť najde na druhé straně schopnost, která je daleko vzácnější, než si obyčejně myslíme:
umění poslouchat. Říkám umění, protože je k tomu třeba zvláštní šikovnosti, taktu, kázně a ne naposledy i lidské sympatie.
Je nesmírně skoupý, skoro ostýchavý v citových projevech. Viděl jsem,
jak vítal člověka, kterého měl velmi rád a na kterého dlouho čekal.
Podal mu ruku, zasmál se a řekl: „Tož… jste tady.“ A měl vyřízeno. Pak
už se mu smály jen oči, ale o tom asi nevěděl.
Nebo přišel potěšit člověka, kterého postihla velká ztráta. Chtěl něco
říci, ale místo toho mu jen pohladil rameno. A dost, ani slovo dál.
S arcibiskupem Prečanem v Kroměříži (1928, ČTK)
Můžeme poznat, které lidi má rád nebo se kterými je mu dobře,
podle neklamné známky: jak živě a temperamentně s nimi debatuje,
plane zájmem o všechny věci plně ponořen v hovor, ať je to politika,
náboženství, věda neb co chcete.

Připojte se k přípravě
oslav 100. výročí
založení republiky

Zasedání Zastupitelstva
města Chropyně
se uskuteční ve středu 20. června 2018 od 16:00
v místnosti č. 10 MKS Chropyně.

Máte doma zajímavé fotografie, které mapují uplynulých sto let
v našem městě? Místa, která už neexistují? Dokumentaci toho, jak
se měnila Vaše ulice? Zajímavé momenty, oslavy, akce sportovní,
kulturní či duchovní?

Návrh programu jednání bude zveřejněn na webu města
a na úřední desce 7 dní před jednáním.

Nenechávejte si zajímavé foto vzpomínky v šuplíku. Tam
je přece nikdo neuvidí!

Materiály k projednání budou občanům dispozici na webu města v sekci

Foto náměty přijímají paní Božena Hrabalová a Dana Jedličková
do 30. června 2018. Fotografie pouze oskenujeme a obratem Vám
je vrátíme zpět.

„Zastupitelstvo města / Dokumenty zastupitelstva“
jako obvykle 6 dní před zasedáním.
reklama

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

„Den starostky“.
V tento den budu přítomna na městském úřadě a v době
od 9:00 do 17:00 Vás ráda vyslechnu.
Dalším termínem je pondělí 4. června 2018
Mimo tyto dny je možné si se mnou domluvit schůzku
telefonicky na tel.: 573 500 730,
e-mailem: sigmundova@muchropyne.cz nebo osobně na sekretariátě.
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Vážení spoluobčané,
děkujeme, že jste se zapojili do systému Mobilní rozhlas, díky kterému
Vás můžeme informovat o aktuálním dění v našem městě prostřednictvím
SMS, e-mailu nebo mobilní aplikace.
Chceme Vás upozornit, že zasílané e-maily naleznete ve složce "Hro-

madné". Dle návodu (obrázku) si tyto e-maily můžete přetáhnout
pomocí levého tlačítka myší do složky "Doručené". Pak by zasílané
e-maily měly již přicházet do této složky.
HB

Novinky v Mobilním rozhlasu
V komunikační službě Mobilní rozhlas byly
vytvořeny dvě nové skupiny:
Mateřská škola a Základní škola, díky kterým můžete získávat informace, které se týkají
těchto dvou školských zařízení v Chropyni.
Pro ty, kdo jsou již zaregistrováni k Mo-

bilnímu rozhlasu se stačí k těmto skupinám
doregistrovat přes registrační formulář,
a to na adrese: muchropyne.mobilnirozhlas.cz
nebo na podatelně Městského úřadu Chropyně.
Všem občanům při jejich registraci nebo při

změnách registrace rádi pomůžeme. Obrátit
se můžete na podatelnu (Hana Burešová,
573 500 749, buresova@muchropyne.cz) nebo
na vedoucí odboru vnitřních věcí (Dana Jedličková, 573 500 746, jedlickova@muchropyne.cz).
DJ

Z jednání rady města v měsíci dubnu
Rada města Chropyně v tomto období
zasedala 3x a mimo jiné:
- schválila úpravu rozpočtu města Chropyně pro rok 2018 v rámci ukazatele
6118 – volba prezidenta republiky,
úpravu rozpočtu v rámci ukazatele 3699
– ostatní záležitosti bydlení, komunální
služby a územní rozvoj, úpravu rozpočtu
v rámci ukazatele 6171 – činnost místní
správy;
- neschválila na doporučení hodnotící komise
uzavření smlouvy s dodavatelem, který
předložil nejnižší nabídkovou cenu na akci
„Zateplení spojovací chodby v ZŠ Komenského v Chropyni – II. etapa;
- zrušila výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení spojovací
chodby v ZŠ Komenského v Chropyni – II. etapa“, z důvodu překročení
předpokládané částky na realizaci, která
je alokována v rozpočtu města pro rok
2018;
- souhlasila se stavbou „Oprava kanalizace
Chropyně, ulice K. H. Máchy, DN400, oprava vodovodu Chropyně, ulice K. H. Máchy
DN150, 100“, jejímž investorem je společnost
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.;
- schválila bezplatný pronájem prostor MKS
v Chropyni Divadelnímu souboru Korálek
za účelem pořádání akce „Dobročinné divadelní vystoupení handicapovaných dětí“
dne 15.04.2018;
- uložila zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 110 o výměře cca 155 m2
v k.ú. Chropyně v lokalitě Mlýn, za nabídkovou cenu 200 Kč/m2;
- souhlasila s předlážděním sjezdu z místní komunikace v ulici K. H. Máchy k rodinnému
domu čp. 653, 643 a k rodinnému domu
Oujezdy čp. 705; souhlas se uděluje z titulu

-

-

-

-

vlastnického práva k pozemku, na kterém
se sjezd v rámci veřejného prostranství
nachází;
schválila vyhlášení konkurzního řízení
na pracovní místo ředitele/ředitelky Zařízení školního stravování Chropyně, p. o.,
okres Kroměříž, a jmenovala složení výběrové komise pro konkurzní řízení;
schválila ukončení projektů „Transparentní
úřad“ a „Automatizované elektronické podání v samosprávě“ financovaných z výzvy
č. 28 IROP; důvodem ukončení je obdržení dotace na projekt automatizované
elektronické podání a neobdržení dotace
na projekt transparentní úřad – tyto projekty jsou velmi úzce provázány a dotací nepodpořený projekt není možno financovat
z vlastních zdrojů;
schválila úpravu rozpočtu města pro rok
2018 v rámci ukazatele 5512 – Požární
ochrana - dobrovolná část;
nesouhlasila s prodejem pozemku p. č.
1193/54 ostatní plocha – zeleň v k. ú. Chropyně;
schválila uzavření Darovací smlouvy mezi
městem Chropyně (dárce) a Střední hotelovou školou Kroměříž (obdarovaný)
na peněžitý dar ve výši 4.000 Kč na financování nákladů spojených s pořádáním soutěže
Gastro Kroměříž 2018;
vzala na vědomí rozbor hospodaření města
za 1. čtvrtletí roku 2018 (příjmy plněny
na 27,69 %, čerpání výdajů 11,29%);
souhlasila s vyčleněním dvou parkovacích
míst pro osoby ZTP a to ul. Tyršova 833
a ul. Moravská 616;
souhlasila s vybudováním jednoho parkovacího místa na pozemku p. č. 1380
v k. ú. Chropyně u domu čp. 495, jednoho parkovacího místa u čp. 459, jednoho
parkovacího místa u domu čp. 460 a vy-
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hrazením parkovacího místa před domem
čp. 616 v ul. Moravská;
souhlasila se stavbou „Provoz míchání
krmiv“, která je umístěna na p. č. 2320,
2321/1, 2321/2, 1106/215, 1106/238
v k. ú. Chropyně; místo stavby je součástí
průmyslového areálu Fatra v Chropyni; investorem stavby je společnost Omega servis
holding, a. s., Želátovice;
souhlasila se stavbou „Sklad zahradního nářadí a potřeb“, která je umístěna
na p. č. 1106/167 v k. ú. Chropyně; místo
stavby je součástí průmyslového areálu Fatra
v Chropyni; investorem stavby je společnost
Výkrm Třebíč, s. r. o.;
vzala na vědomí informaci o špatném
stavebním stavu budovy čp. 1 v Plešovci
(hasičská zbrojnice);
schválila příkazní smlouvu na zpracování
podmínek a organizaci opakovaného
výběrového řízení na akci „Zateplení
spojovací chodby v ZŠ Komenského
v Chropyni – II. etapa“ – návrh nových
firem k oslovení v uzavřeném výběrovém
řízení na tuto akci;
vzala na vědomí rozbor hospodaření
ZŠ Chropyně za 1. čtvrtletí 2018, rozbor
hospodaření MŠ Chropyně za 1. čtvrtletí
2018 a rozbor hospodaření Zařízení školního stravování za 1. čtvrtletí 2018;
vzala na vědomí informaci o stavu otopného systému na ZŠ Chropyně, pracoviště
ul. J. Fučíka a o odhadovaných nákladech
na další etapu rekonstrukce;
uložila připravit II. etapu rekonstrukce
otopného systému za ZŠ Chropyně včetně
zajištění finančních prostředků;
schválila ceny za odběr odpadu od podnikajících a nepodnikajících fyzických
a právnických osob na Sběrný dvůr města
Chropyně.
BH
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Hity od světových hvězd
U2 či Rammstein zazní v Kroměříži!!!
Svátek všech rockových fanoušků, to je Revival Fest.
Již podruhé se areál kroměřížského výstaviště promění
ve světové pódium, které hostí ty nejzářivější interprety.
Letos je pro vás připravena hudba irských U2, slovenských
TEAM, německých RAMMSTEIN a české skupiny KABÁT.
Přijďte si užít pohodovou atmosféru se svými přáteli.

Kroměříž rozezní lidové
hity
Výstaviště Kroměříž zve na jedinečné Slavnosti lidové
hudby, které proběhnou v neděli 10. června v krásném
prostředí kroměřížského výstaviště. Přijďte si poslechnout
a společně zapívat písničky od Evy a Vaška, Mistříňanky,
Staropražských heligonkářů, Jožky Šmukaře s cimbálovou
kapelou, Patroly Šlapeto a Nadi Urbánkové.
Těšit se můžete na výbornou lidovou muziku v podání
předních hvězd hudební scény, lahodné domácí gastro pochoutky i bohatý doprovodný program. Celým dnem bude
provázet král dobré zábavy, cimbálu a moravské lidovky
Jožka Šmukař.
Areál výstaviště včetně parkoviště je plně bezbariérový.
Slavnosti lidové hudby se uskuteční pod krytými přístřešky,
což jednoduše znamená, že déšť ani slunce návštěvníky
vůbec nepostihne. Slavnosti si návštěvníci užijí v maximálním komfortu, kolem pódia bude pro všechny návštěvníky
připraveno pohodlné posezení.
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Vyhlášení soutěže

Knihovna doporučuje

V průběhu měsíce března
a v první části dubna probíhala
literární soutěž, neomezena věkem, na téma Hrdina. Přinesla
mnoho tvůrčích a působivých
děl. Rádi bychom touto formou
poděkovali všem zúčastněným
za jejich příspěvky a vyhlásili první
tři oceněné:

Ivana Novotná, Kristina Sedláková: Pohádky pro malé neposluchy
V malém městečku sídlí kouzelná školka. Děti,
které do ní chodí, trápí nepěkné zlozvyky, ale
s trochou dobré vůle se dá každý překonat.
Malí předškoláci se naučí čistit si zuby a mýt
si ruce, přestanou se lhaním a posmíváním,
začnou si po sobě uklízet a nebudou už trápit
zvířátka. Každou pohádku provází psychologická
vysvětlivka a doporučení pro rodiče, jak s problematickou situací nejlépe naložit.

1. místo: Anežka Míšová
2. místo: Karolína Miková
3. místo: Martina Pečínková

Na zmíněné spisovatelky čekají
symbolické ceny, které si mohou
vyzvednout při slavnostním předání ve středu 9. května v 15:00
v dětském oddělení Městské
knihovny Chropyně na Masarykově ulici. Pokud v tento termín některá z dam nebude moci dorazit,
může se pro svou odměnu zastavit
od 9. do 31. května. Po souhlasu autorek díla rádi zveřejníme
v dalších číslech Zpravodaje.
Knihovna města Chropyně
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Ondřej Müller a Rostislav Walica: Dobrodružný svět Zdeňka Buriana - ilustrační
tvorba z let 1927-1942
Velká monografie z počátků tvorby mistra dobrodružné ilustrace Zdeňka Buriana. Vedle ilustrací
a obálek ke známým knihám Alexandra Dumase,
Roberta Louise Stevensona, Rudyarda Kiplinga
či Alfreda Assollanta jsou v knize uvedeny i méně
známí autoři Joseph Delmont, Paul Grabein,
Rudolf de Haas a mnozí další. Výtvarný doprovod
je uveden krátkou statí o autorovi i stručným
obsahem knihy, aby čtenář měl lepší přehled, k jakému ději se ilustrace
váží. Kniha též obsahuje několik raritních ilustrací z nevydaných knih
nakladatelství J. R. Vilímek. Knihu uzavírá studie o ilustrační tvorbě
Zdeňka Buriana z pera znalce jeho díla Rostislava Walici.

Knihovna města
Chropyně
oznamuje nejen svým čtenářům,
že v jejích prostorách
bude v průběhu května a června

probíhat burza
již vyřazených, odepsaných knih.

Geneviéve Chaudet, Ariane Boixiére: Rostliny pro domov - nechte si vyčistit vzduch,
který denně dýcháte.
Mít doma zdravější vzduch díky rostlinám? Možná
Vám to připadá nereálné, ale tito tiší a přátelští
společníci opravdu výrazně přispějí ke kvalitě
vnitřního ovzduší ve vašem bytě. Tato kniha Vám
ukáže, jak zlepšit kvalitu vzduchu způsobem, který
je dostupný každému. Popisuje nejběžnější zdroje
znečištění ovzduší v domácnosti a poradí Vám,
jaké rostliny jsou vhodné k jeho absorpci.

inzerce

Michael Morpurgo: Válečný kůň
Píše se rok 1914 a Joey, milovaný kůň farmářova
syna Alberta, je prodán armádě a vržen doprostřed 1. světové války na západní frontu. Když
Joeyho odvlečou, Albert na něj stále nemůže
zapomenout. Když obdrží znepokojivou zprávu,
rozhodne se najít svého koně a dovést ho zpět
domů. Válečný kůň je působivý příběh se silným
mírovým poselstvím. Stal se předlohou k velmi
úspěšné divadelní hře, oceněné celou řadou
cen, včetně Tony Award, hned v pěti kategoriích a k rozhlasové adaptaci vysílané BBC Radio. Byl také přepracován
do podoby scénáře ke stejnojmennému filmu, který v roce 2011 natočil
Steven Spielberg.
Halina Pawlowská: Zase zoufalé ženy dělají
zoufalé věci
Hlavní hrdinka Olga se vrhla do života po hlavě a stejně tak bezhlavě hledala svou lásku.
Jenže najít toho pravého není tak jednoduché, ačkoliv se zdá, že právě Václav by mohl
být dokonalým mužem. Dokonalým byl proto,
že vůbec existoval. A Olga si neumí představit,
že by chodila s někým jiným. Ale láska míní
a život mění.
(citace: ČBDB)
Vaše knihovnice
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Nejvzácnější tekutina

Chovatelský úspěch
v Agroječmínku

Ve chvílích těžké nemoci nebo vážného zranění každý ocení
tu nenápadnou a nezištnou činnost dárců krve.
Také transfúzní oddělení nemocnice v Přerově má ve své evidenci
dárců krve občany našeho města. Bratři Krutilové patří k „jubilantům“.
Mladší z nich, pan Jan Krutil, má za sebou 70 odběrů. Pan Petr Krutil
počet svých odběrů nedávno zaokrouhlil na úctyhodnou stovku.
Vážení pánové, slovy nejde vyjádřit poděkování těch, kterým jste
zachránili život! Připojím proto přání, aby se řady dobrovolných dárců
krve rozrostly o řadu zatím mladých a zatím zdravých. Nikdy nevíme,
kdy i my sami budeme pomoc potřebovat!
DJ

Tak zněl nadpis nad článkem, který jsme zaznamenali v novinách
holdingu LUKROM na titulní straně. Hned nás napadlo, seznámit
s chovatelskými úspěchy chropyňského Agroječmínku i naše občany, kteří
občas kroutí nosem nad „vůní domova“, linoucí se z polí nebo kravína.
Se souhlasem ředitele podniku Ing. Petra Nevařila, cituji z článku:
„Zaměstnanci Agroječmínku, s. r. o., v Chropyni se mohou právem
chlubit parádním chovatelským úspěchem. Oceněny zde totiž byly krávy,
jejichž celoživotní užitkovost dosáhla 100 000 l mléka. Chovatelé z Agroječmínku převzali z rukou zástupců Svazu chovatelů holštýnského skotu
tato ocenění již ve čtyřech exemplářích. Důkazem toho, že se nejedná
o běžně dosahovanou užitkovost, je fakt, že v populaci holštýnských krav,
která v České republice čítá cca 200 000 ks, dosahuje této výjimečné
úrovně celoživotní užitkovosti ročně 30–50 ks krav“.
Dále se z textu článku dozvídáme, že se nám do žebříčku úspěšných dojnic dere jedna s denním nádojem 60–65 litrů mléka, což může znamenat,
že v době, kdy čtete tyto řádky, může být již 50. nejužitkovější kráva
v republice, neboť její celoživotní užitkovost již překročila 120 000 l mléka.
Článek končí poděkováním všem oddaným, schopným a zodpovědným zaměstnancům Agroječmínek, kteří těmto oceněným i všem
ostatním zvířatům vytvářejí co možná nejlepší chovatelské podmínky
a věnují často i nadstandardní péči. „To vše je nemyslitelné bez vynaložení obrovského úsilí, zodpovědnosti, pečlivosti a lásky ke zvířatům.
Díky Vám, uzavírá spokojený ředitel.“
Když jsem uvedený článek dočetla, byla jsem pyšná na výsledky
„našich“ chovatelů. Zvláště v době, kdy se podobná zařízení snaží udržet
a zachovat své chovy ve velké konkurenci se zahraničím.
Přeji všem, kteří mají zájem udržet dobrou kvalitu české produkce
hodně zdaru. A tu „vůni domova“ snad strpíme.
Božena Hrabalová

V minulém století řádil
v Plešovci žhář
V pondělí dne 10. května 1909
shořela v Plešovci hostinskému
Františku Zlámalovi ledovna. Vyšetřováním se zjistilo, že oheň byl
založen úmyslně. Po žháři se začalo ihned pátrat, za pár dnů byl

zadržen nádeník Macháček, který
se k činu přiznal a poté byl předán
soudu. Záznam o tomto požáru
jsem našla v Lidových novinách
ze dne 13. a 17. května 1909.
Marta Staňková

Klub českých turistů
Před několikadenními túrami o dovolené a prázdninách je dobré
prověřit si kondici na jednodenních vycházkách a výletech.
V oblasti KČT Valašsko - Chřiby připravujeme:
26.05.

Turistický pochod za králem Ječmínkem kolem
Chropyně
Start: u zámku, 16:00-16:30
Cíl: kynologický areál
Informace: Jaroslava Pospíšilová, telefon: 737 937 978

26.05.

Skalní útvary Zlínského kraje – Mladcovské kopce
a Hostýnské vrchy
Start i trasa: libovolné
Kontrola: Mladcovská skála a Velá (NS Lukov),
10:00-15:00
Informace: Jiří Tomáš, telefon: 737 005 174

27.05.

Skalní útvary Zlínského kraje – Vizovické vrchy
Start i trasa: libovolné
Kontrola: Čertův kámen a Mlčačka, 10:00-15:00
Informace: Miroslav Žáček, telefon: 604 972 157

02.06.

Na kole ke skalám
Pěší: 11, 22 km
Start: Vysoké Pole – Vizovice, 08:00-08:30
Cíl: Lačnovské skály, 11:00
Informace: Miroslav Žáček, telefon: 604 972 157

09.06.

23.06.

inzerce

Dolní Morava – autobusový zájezd z Chropyně
Odjezd: z náměstí Svobody, 07:00 z Moravské ulice
(od Alberta), 07:15
Cena zájezdu: 250 Kč
Informace a přihlášky: Svatava Horáková,
Telefon: 724 934 402
Skalní útvary Zlínského kraje – Lukovské skály
Start i trasa: libovolné
Kontrola: Korálky a Držkovské skály, 10:00-15:00
Informace: Ing. František Hostaša, telefon: 604 465 413

Na Vaši účast se těší

JP
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Byl to naštěstí
jenom sen
Ležím na palandě. Bez přikrývky. Bez bot.
Zoufale k sobě tisknu jediný svůj majetek. Misku
na polévku. Bez ní nic k jídlu nedostanu. Kdo
nemá misku, tomu chrstnou to, co se jen stěží
dá nazvat polévkou, jen tak do dlaní. Nezajímá
je, že nebude mít sílu na práci. Tím líp. Nepřijeli
jsme sem přežít.
Jsem unavená, hladová, poštípaná od blech
a vší, od hnisajících vředů mám svou jedinou
košili přilepenou k tělu. Přestože je únor,
v baráku se netopí. Nikdy se tady netopilo.
Kamna a komín tyčící se uprostřed baráku
nikdy teplem nesálaly. Nutím se ke spánku,
ale pořád nemůžu usnout. Mám žízeň, ale
ta kalná voda, za kterou jsme tak vděční, když
je, došla. Bude až ráno. Opravdu nemůžu
usnout. Z věčného hladu a polévky ze zbytků
trpíme všichni průjmy a na záchod se nesmí.
Ti nejvíc unavení už to dělají pod sebe, ani nevstanou. Pod palandami vidím probíhat krysy.
Taky jsou hladové. Zakously do jedné slabé
osůbky, která spala na nejnižším patře z paland.
Vycítily dříve než my, že její síly už vyprchaly.
Nemůžu spát. Nic necítím, ani bolest, ani
hlad, jen ten děs v očích a strach o ostatní.
O své dcery. Ty velké leží poblíž. Tiskne se nás
na jedné palandě celkem osm. Alespoň trochu si tak nahrazujeme chybějící přikrývky
a snažíme se zahřát navzájem. Alespoň jsou
blízko. Tu nejmenší jsem naposledy viděla
u vagónu, kterým nás sem všechny přivezli. Dívám se směrem ke komínu krematoria, pod
kterým stojí plynové komory a….
…zaplať Bůh jsem se vzbudila. Pyžamo
potem přilepené k tělu. Musela jsem vstát
a jít holky zkontrolovat vedle do pokoje.
Spokojeně oddychovaly. Chvíli jsem seděla
na okraji vany a tupě zívala na proud krásně čisté pitné vody, který s podivnou samozřejmostí
tekl z kohoutku. Vrátila jsem se pod peřinu.
Ještě dlouho poté jsem zírala do tmy…

Zapomněla jsem říct, že to bylo tu samou
noc, kdy jsme se vrátili z prohlídky koncentračního tábora v Osvětimi. Byl to svým
obsahem smutný poznávací zájezd nazvaný
„Osvětim – svědomí lidstva“. Dojmy z prohlídky jsem umocnila koupí knihy Haliny Birenbaum „Naděje umírá poslední“, do které jsem
se začetla ještě v autobuse na zpáteční cestě,
a kterou jsem během jednoho jediného dne
doslova zhltla. Bylo to smutné čtení. Vyprávění
dívenky, která se do lágru dostala ve 13 letech.
Už jen líčení života ve varšavském ghettu mne
stálo všechny kapesníky, které jsem měla
u sebe. Natož pak popisování života v samotném táboře…. z toho vzešel patrně můj sen.
Jak říkám, ležela jsem v teplých, měkkých
a voňavých peřinách a přemýšlela. Přemýšlela
jsem o tom, jak je to možné. Jak to, že lidé dokázali být k lidem tak krutí. Kde se vzala ta nenávist, zloba, to pohrdání lidským životem,
ta povýšenecká představa, že jedni jsou něco
víc než druzí. Kdo dal lidem právo rozhodovat
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o životě a smrti druhých. Rozdělovat rodiny,
děti posílat rovnou do plynových komor.
Ostatní zbavit poslední špetky lidské důstojnosti a uštvat je až k smrti. Proč? Pro příslušnost
k jinému národu nebo pro vyznání? Nevím,
ale běhá mi podivný mráz po zádech. Bojím
se. Vážně se to už nikdy nebude opakovat?
Pevně věřím, že ne. Ale navštěvovat taková
místa je potřeba, jen tak se nemůže zapomenout… A jsem ráda, že žáci devátého ročníku
místní základní školy tuto návštěvu absolvují
každoročně, a to i díky finančnímu přispění
SRPŠ při ZŠ Chropyně. Někdo může namítat,
že jsou to ještě děti, že v patnácti jsou ještě
na něco takového moc malí. Kdepak. Oni
sami se kolikrát přímo dožadují, abychom
s nimi jednali jako s dospělými. A tak je právě
v patnácti nejvyšší čas jim ukázat, že život nebude vždycky jen růžový a slunečný. Život umí
být i jiný. Život? Ne, to všechno děláme jenom
my. Život byl, je a bude vždycky jenom takový,
jací budeme my!
DJ
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Byl to naštěstí
jenom sen
Malá anketa:
Co je to svědomí?
Co Vás napadne, když se řekne svědomí?
FK (75 let):
Svědomí je duševní stav (stav mysli), který
nedovolí bohorovně přehlížet bez povšimnutí
vlastní chybu, která ať úmyslně nebo neúmyslně někomu ublížila.
Obvykle vyvolá pocit potřeby se omluvit
a uvést věci do pořádku. Ne vždy je tento
pocit naplněn činy, ale i v takovém případě
je provázen vědomím nesprávného konání,
a to i v případě, že zmíněná chyba nikomu
neublížila, jen prostě neměla být vykonána.
Ostatně v jedné básni, i když zaměřené
zcela jiným směrem než k výčitkám svědomí,
se o neodbytnosti myšlenek na minulost mimo
jiné píše:
Vzpomínky, kdo je volá,
těm nikdo neodolá,
jen tiše slétnou v srdce skrýš
a šeptnou pamatuješ? Víš?
Neodbytné vzpomínky se totiž nemusí týkat
jen povznášejících prožitků mládí, ale i výčitek
z vlastních chyb, lhostejno zda současných
nebo minulých.
MP (43 let):
Vnitřní hlas, který se aktivuje, když se dostaneme do konfliktních situací s vlastními normami, zásadami či ideály. Hlas, se kterým si můžeme sami se sebou „pohovořit“ v myšlenkách
a posoudit všechny situace a události v životě.
Hlas, který nám například nezabrání něco
špatného udělat, ale pocit blaženosti (radosti) se nedostaví. Naopak, když provedeme
něco v souladu se svým svědomím, jsme

odměněni „dobrým pocitem“ (vylijí se endorfiny do krve.)
Hodně však záleží na tom, jak má člověk
nastaveny životní hodnoty a priority. Jednoduše
na jaké morální, etické a sebereflexní úrovni
je má. Protože to, co je pro jednoho normou,
může být pro druhého nepřijatelné.
Jsem názoru, že určitou část máme dánu
do vínku, ale velký podíl na formování svědomí a potažmo i hodnot, má výchova od útlého věku.
TB (39 let):
Když tu před sebou vidím GPS navigaci
kolegy, tak mě napadá přirovnání, že svědomí
je osobní navigace každého člověka. Zadáš,
kam se chceš dostat, a ona Ti ukáže nejlepší
cestu pro Tebe. Někdo v ní prostě některé
cesty nemá nahrané, musí jet oklikou. A jinému
dovolí valit třeba rovnou po poli.
foto: ToRo

My mrtví žalujem
Ne, na našich hrobech nehnijí kříže
a náhrobky se neklenou,
ne, nejsou tam věnce, ni tepané mříže,
andělé s hlavou skloněnou,
vrby a věnec se zlatým vláknem,
svíčka, jež nikdy nezháší.
My shnijem v jamách, politi vápnem,
v kostech nám vítr haraší.
Vybledlé lebky beznadějí
na ostnatých drátech se chvějí.
A popel náš jde do všech stran
v tisíci urnách rozmetán.
Tvoříme řetěz kolem světa,
semena větrem rozvátá,
čítáme dny, měsíce, léta,
čekáme, čas nám nechvátá.
A stále víc je nás tu dole,
bobtnáme, rostem den co den,
až jednou pukne vaše zem.
A potom vyjdem, strašný řad,
na lebce lebku, s hnátem hnát
a zařvem ve tvář lidem všem:
My mrtví žalujem!
8.III 1944
(opsáno ze zdi české expozice, Osvětim)
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Pomoc ohroženým dětem
Co se děje na poli pomoci ohroženým
dětem na Kroměřížsku? Víte, kdo tvoří síť
služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
na Kroměřížsku?
Jsou to nejen sociální pracovníci orgánu
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), ale
i zaměstnanci sociálních služeb, základních
a mateřských škol, školských zařízení, volnočasových zařízení, pediatři, soudci Okresního
soudu v Kroměříži, policisté, psychologové
a jiní. Tito aktéři sítě a mnozí další mají v síti
své nezastupitelné místo.
Nezbytná spolupráce ve prospěch dětí
Jako lokální síťařky projektu Systémový
rozvoj a podpora nástrojů sociálně – právní
ochrany dětí, realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, podporujeme spolupráci
a komunikaci všech výše uvedených aktérů
sítě, aby se ohroženým dětem a jejich rodinám
dostalo včasné pomoci. Dne 5. dubna jsme
proto iniciovaly v Kroměříži mezirezortní setkání, kterého se zúčastnilo 29 zástupců místní
sítě služeb, především z řad sociálních služeb
a OSPOD Městského úřadu Kroměříž. Mezi
dalšími zúčastněnými byli také zástupci z oblasti
školství, zdravotnictví a spravedlnosti.
K tomu, proč je spolupráce zástupců místní
sítě pro OSPOD Městského úřadu Kroměříž
důležitá, se vyjádřila vedoucí Gabriela Rebecca
Janošová: „Aby byla činnost OSPOD co nejefektivnější, je nezbytná vzájemná spolupráce se všemi
subjekty dalších návazných služeb a institucí…
Tyto služby by v ideálním případě měly být vzájemně propojené, postavené na vzájemné spolupráci a schopné pružně reagovat na individuální
potřeby jednotlivých dětí a rodin. OSPOD pak
může naplňovat svou koordinační roli, kdy prostřednictvím nástrojů sociální práce do jisté míry
koordinuje celý systém práce s rodinou a dítětem.
Jedním z kroků směřujících k dosažení tohoto cíle
bylo i setkání ´Ohrožené děti a síť aktérů v ORP
Kroměříži´, na kterém jednotliví aktéři dostali

prostor k osobnímu setkání, výměně informací
o svých službách a k projednání reálných možností vzájemné spolupráce.“
Co bylo na programu?
Zástupci sociálních služeb představili
svou aktuální nabídku činností. Zabývali
se tématy např. pomoc rodinám s hospodařením, zadlužení rodin, pomoc při výchovných
nebo vzdělávacích potížích dětí, při zvládání
konfliktních rozvodových situací mezi rodiči
apod. K tomu, aby spolupráce fungovala,
potřebují aktéři sítě na prvním místě znát
vzájemně možnosti jednotlivých služeb
a podmínky jejich využití.
Síťařky proto představily návrh na zpřehlednění nabídky místních služeb (nejen sociálních,
ale i dalších rezortů), který by v písemné formě
obsahoval klíčové informace a kontakty. Jeho

potřebnost zúčastnění potvrdili a síťařky jej
v následujících měsících budou zpracovávat.
Jak pomoci dětem s psychickými potížemi?
Právě toto téma rezonovalo během závěrečné diskuse, kde se účastníci shodli na potřebě
dalšího setkání se zaměřením na možnosti pomoci těmto dětem v rámci stávající sítě služeb
na území Kroměřížska.
V čem jsou podobná setkání užitečná pro
zástupce škol, zhodnotil školní psycholog, Josef
Mižigar: „Setkání bylo velmi přínosné z hlediska
informací o jednotlivých sociálních službách,
které mohou využívat i žáci naší školy, případně
jejich rodiče. Přínosem bylo i navázání osobního kontaktu s jednotlivými aktéry setkání
a navázání další společné schůzky - například
se zástupci soudu a OSPOD.“
„Chtěly bychom touto cestou poděkovat
za vstřícnost zástupcům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži,
odboru Odloučeného pracoviště Kroměříž,
za poskytnutí prostoru pro zrealizování setkání,“ doplnily síťařky, které připravují další
setkání k propojování místních zástupců sítě.
Bc. Alžběta Luhan Fürstová,
DiS. a Mgr. Martina Janečková

inzerce

lokální síťařky pro ORP Kroměříž:
alzbeta.luhan@mpsv.cz
martina.janeckova@mpsv.cz
Kdo je lokální síťař?
Je nezávislým aktérem sítě služeb pro
ohrožené děti a jejich rodiny. Ve svém konání
vychází ze zmapovaných potřeb aktérů směrem
k fungování sítě jako celku. Vytváří prostor
pro jejich spolupráci v rámci mezirezortní sítě
pomoci ohroženým dětem a rodinám. Více
o projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí najdete na:
www.pravonadetstvi.cz.

14

5/2018

Zpravodaj města Chropyně

Divadlo nás učí žít
Po neuvěřitelných patnácti letech se do našeho města vrátil divadelní soubor Korálek,
který se zde třetí dubnovou neděli představil
s divadelní hrou „O třech prasátkách“.
Žáci speciální ZŠ a MŠ Františka Vančury
v Kroměříži, kteří na svět přišli s handicapem,
ukázali, že divadlo není jen prostředek pro
předávání zábavy, ale také nástroj, který je neustále posunuje kupředu. Díky velmi propracované a sofistikované choreografii speciálních pedagogů si děti procvičují paměť
učením textů, zdokonalují se v komunikaci
a překonávají strach. Poznávají, jak důležité
je si pomáhat, a že týmovou prací se v životě
dá všechno zvládnout lépe. Největším posláním je však předávat radost a radovat se ze života samotného a tyhle děti si to také zaslouží.
Odměnou jim byl zaplněný sál Městského
kulturního střediska Chropyně a diváci, kteří
je neustále podporovali potleskem. Byli jste skvělí.
Všem pedagogům a školským pracovníkům patří dík za obrovský kus práce s dětmi.
Poděkování patří i SMM Chropyně a městu
Chropyně, za jejichž podpory se mohla tato
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akce uskutečnit. A díky patří i rodičům dětí,
kteří akci připravovali a také Vám všem, kteří
jste přišli děti podpořit.
Rodiče dětí ZŠ F. Vančury
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Co můžeme vidět v kostele
Kropenka, lavice, oltář, kazatelna, kruchta čili kůr
Když vstoupíte do kostela, všimnete si,
že lidé, kteří tam chodí častěji, ihned u vchodu
namočí ruku do tzv. kropenky a pokřižují se.
Tento symbol je na připomínku jejich křtu
a touhy po očistě. Když nejste pokřtěni, nemusíte toto gesto dělat.
Mezi některými katolíky se traduje podivuhodný zvyk, že se lavice obsazují od zadních
k předním. Většinou pak přední lavice zůstává
nepochopitelně prázdná. V přední lavici
je dobře vidět na oltář. Jenomže tam se nemusíte cítit dobře, protože lidé okamžitě
poznají, že do kostela nechodíte. Nevstáváte
či neklekáte jako ostatní. Mějte odvahu,
choďte do předních lavic, jsou vždy nejlepší.
Máte jistotu, že naleznete místo.
A ještě je nutné zmínit, co se Vám může
při obsazování míst přihodit (překvapivě
i v těch nejmenších kostelíčcích na vesnici,
kam chodí leda hrstka odvážných). S ostychem si sednete do lavice a po nějaké chvíli
se k Vám přišourá babička jak od Boženy
Němcové a obřad neobřad Vás z tohoto místa
vyžene slovy: „Tohle je MOJE místo!“ Nezlobte
se na ni. Možná na tom místě sedí již mnoho
desítek let. Možná, že na tom místě má uschovánu sbírku starobylých polštářů, na které položí
svá revmatická kolena, aby se za Vás mohla
pomodlit. Možná, že z toho místa dobře slyší
nebo vidí. Nepřežila by, kdyby si měla sednout
jinam. Vy to jistě přežijete. Než si sednete
o kousek dál, omluvte se a usmějte se na ni.
Kdo ví, co budete vyvádět v jejích letech.
Již jsem zmínil, že v kostelích najdete oltář.
Je centrem každého kostela. Na něm se, podle
katolické víry, setkává nebe se zemí. Jednou
jsem asistoval u předvánočního koncertu dětí.
Velice milá událost. Sešlo se plno rodičů,
kteří chodí do kostela pouze jednou v roce
na tuto událost. Většině sborů a hudebních těles
v kostele překáží oltář. Ale s oltářem se většinou
nehýbe. Ze dvou důvodů: z principu nebo kvůli
tomu, že je kamenný. Paní učitelky, které doprovázely děti, toho využily, nestěhovaly ho jinam,
ale odložily si na něj kromě not také různé nástroje, čepice a šály. Oltář však není odkladištěm
věcí. Věřící v něm vidí symbol přítomnosti Krista.
Oltář považují za svaté místo, na které patří jen
chléb a víno, dále kniha, ze které čte kněz při
mši, svíce, květiny, mikrofon.
Dále v kostele naleznete kazatelnu. Ve většině kostelů se již nepoužívá. Dříve sloužila
stejně jako dnešní mikrofony. Takže kněz
na Vás už nebude hřímat z kazatelny, leda
z reprobeden. Dnes se čte Boží slovo od pultíku, kterému se říká „ambon“. Je to také místo,
které věřící považují za důležité. Vždyť odtud
mluví Bůh, jak říkají.
V kostelích je více zajímavých věcí. Křtitelnice, zpovědnice… obrazy, reliéfy. Obrazům,
které tvoří cyklus a jsou označeny římskými
číslicemi, se říká Křížová cesta. Jestli jste si všimli
dobře, tak na sebe navazují. Zobrazují poslední
chvíle života Ježíše Krista: odsouzení, cestu
na popraviště, na níž potkává různé osoby (svou

matku, Veroniku, Šimona z Kyrény, plačící
ženy), tři pády pod těžkým křížem, ukřižování
a smrt, sejmutí z kříže a položení do hrobu.
Během období před Velikonocemi, kterému
se říká Postní období, se věřící scházejí, jdou
od obrazu k obrazu, připomínají si tuto Ježíšovu cestu a snaží se jí inspirovat pro svůj život,
který není vždy lehký. Často nacházejí během
této modlitby pro svůj život posilu.
Na kůru neboli kruchtě se scházejí nejen varhaník a zpěváci, ale i tzv. “kůrovci”.
Jsou to osůbky, které se na kůr schovaly.
Na všechny se dívají z úkrytu a zvysoka. Nechoďte na kůr, pokud tam nemusíte. Je totiž
zvláštní být kůrovcem. Varhaník a zpěváci mají
při mši svůj účel i předem dané úkoly. Základní
pravidlo je to, že mají během mše podporovat
zpěv všeho lidu. Bohužel varhaníci si často
pletou doprovázení lidu s koncertem. Pak
nehrají liturgickou hudbou, ale jen duchovní.
Mezi tím je rozdíl.
Z knihy Petra Šabaka Pane Bože,
co mám dělat?
inzerce

V pátek 25. května proběhne od 18:00 v našem
kostele svatého Jiljí již tradiční Noc kostelů.
Letošní ročník bude plný pestrých prožitků. Mimo
jiné se můžete těšit na vystoupení žáků ZUŠ
Chropyně či divadelní scénku hnutí Sanť Egidio.
Duchovně umělecký program bude obohacen
o dětský koutek na faře i zajímavou výstavu fotografií v prostorách kaple panny Marie Lurdské.
Jste srdečně zváni k radostnému odpočinku
v místě, kde se láskyplně zastavuje čas.
Těšíme se na Vás.
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Den Země
K tomuto svátku děti a paní učitelky
ze 4. třídy ozdobily plot mateřské školy, aby
všem připomněly, kolik krásy je kolem nás,
a že bychom se měli k Zemi chovat ohleduplně.
Ahoj Země! Přejeme Ti průzračnou vodu,
voňavý vzduch, nádherné barvy a život.
PS: A moudré lidi...
KD+DK

Práce dobrovolníků v SRPŠ přináší užitek
Především rodiče dětí školou povinných
nás moc dobře znají. Partu rodičů a příznivců
místní základní školy, kteří se ve svém volném
čase a zcela bezplatně snaží pomoci vedení
školy zpříjemnit dobu strávenou ve školních
lavicích našim dětem.
V měsíci říjnu jsou rodiče žáků základní školy
osloveni s prosbou o dobrovolný příspěvek (150 Kč
na jednu rodinu). S pomocí tohoto vstupního
„kapitálu“ se pak spolek snaží vydělat pro školu
co nejvíce. Přijde mi skoro zbytečné opakovat,
že každá vybraná i vydělaná koruna skončí zpět
ve škole. Výběr příspěvku byl v tomto školním roce téměř stoprocentní, z čehož tuším, že to moc
dobře víte i Vy, rodiče žáků. Moc Vám, vážení
rodiče, děkujeme za důvěru, kterou nám tím
prokazujete. Věřte, že si jí moc vážíme. Stejně tak
děkujeme všem učitelům, kterým s výběrem příspěvků přiděláváme starosti. Vážíme si Vaší pomoci.
Školní rok se k radosti dětí pomalu chýlí
ke svému konci. O zábavu v něm nebyla nouze.
Začal milým překvapením v podobě klokana Ríši, který vítal děti na prvním stupni.
Ani dospělí nedokázali své překvapení skrývat.
Výdaje 1.200 Kč.
V říjnu se uskutečnil zájezd do Mutěnic.
Ve spolupráci s folklórním souborem Ječmínek odjely z Chropyně tři autobusy plné spokojených účastníků. Výtěžek drobný, spokojenost obrovská. Příjem 5.100 Kč.
Žáci 4., 5. a 6. ročníků určitě ještě dlouho
nezapomenou na poutavou přednášku o Slunci
i celém vesmíru. Výdaje 3.500 Kč.
Mikulášská nadílka byla náročná (děti více
než Mikuláš s andělem lákala tlupa zlobivých
čertů). Každé z dětí dostalo sladký kornout.
Výdaje 8.900 Kč.
V zimních měsících přispělo SRPŠ na dopravu žáků školní družiny na bruslení. Nápad
od paní vychovatelek přišel trošku neplánovaně, zrealizoval se jenom jednou, ale doufáme,
že ho společně zopakujeme a naši novou
spolupráci ještě rozvineme. Výdaje 1.250 Kč.

SRPŠ přispělo 500 Kč každému žákovi
7. ročníku, který se v únoru zúčastnil lyžařského výcviku. Poslat dítě na lyžák, je velice
finančně náročné, proto věříme, že každá úleva
je vítaná. Výdaje celkem 12.500 Kč.
Od 2. listopadu začaly přípravy největší
akce spolku a tou byl březnový Školní ples.
Snad se líbil. Ohlasů spokojených účastníků
plesu byla spousta. Mile nás překvapilo
i vřelé přijetí veřejné generálky, během které
mohli slavnostní předtančení zhlédnout
i babičky, dědečkové, mladší sourozenci…
prostě všichni, kdo by se na ples nedostali.
Byl to náhodný nápad, ujal se, rádi v něm
vytrváme, ale nejprve si trochu odpočineme,
než se do toho obrovského kolotoče pustíme
znovu. Vzpomínkami na ples budeme všichni
žít ještě dlouho. Sama za sebe vzpomínám
hlavně na dny, které bezprostředně předcházely plesu. Podíl žáků školy na letošní
výzdobě byl opravdu obrovský, vše šlo díky
tomu rychle od ruky. Kdo neviděl bravurní
souhru dvou neúnavných iniciátorek výzdoby
(paní Kláry Kadlčíkové a paní učitelky výtvarné výchovy Jiřiny Dolníčkové), ten neuvěří. Byl to od nich přímo mistrovský koncert! Obdivuhodný je i výtěžek plesu, díky
kterému můžeme podpořit žáky naší školy.
Příjem 100.500 Kč.
V dubnu jsme, my dospělí, absolvovali zájezd
do Osvětimi. Zájem z řad veřejnosti byl velký,
autobus byl plný. Výtěžek zatím odhadovaný
1.500 Kč. Byť se to z výtěžku takovýchto
„drobných“ akcí nezdá, jsou velice důležité.
Pomáhají budovat tu príma partu lidí kolem
SRPŠ, kteří pak často sami a ochotně přiloží
ruku ke společnému dílu pro naše děti.
Kam výtěžek poputuje?
Celkem 35.000 Kč, ostatně jako každoročně, míří na plavání 3. a 4. ročníků. Díky tomu
stojí plavání rodiče o 350 Kč méně.
Částka 10.000 Kč zamíří k žákům devátého
ročníku. Použita bude na poznávací zájezd

17

do Osvětimi. Každý deváťák za tento zájezd
zaplatí o 300 Kč méně.
Příspěvek ve výši 5.000 Kč bude použit
na nákup nových knih pro žáky 4. ročníku
jako podpora čtenářské gramotnosti. Všichni
se společně začtou do příběhu Lassie se vrací.
Částka 5.000 Kč je připravena pro školní
družinu, která vždy v zimních měsících obtížně
hledá náměty na zpestření svého provozu. Rádi
přispějeme na tři cesty za bruslením do Kroměříže.
Dalších plánů a nápadů je spousta určitě
budeme i nadále spolupracovat s pedagogy
I. i II. stupně a hledat možnosti, jak rozdělit
finanční prostředky SRPŠ co nejvíce spravedlivě
mezi všechny ročníky základní školy.
Jak vidíte, za jeden školní rok jsme toho
stihli hodně. Ti, které před časem vítal do první třídy klokan Ríša, jsou už zkušenými školáky. Za pár měsíců přijdou noví. Stejně tak
už za pár týdnů odejdou deváťáci. Celí nadšení,
že už pro ně základka končí. Netuší, že to byly
ty nejkrásnější roky, a že na svou školu budou
brzo teskně vzpomínat.
Tak jako naše děti postupně odrůstají a z místní
základní školy odchází, tak se čas od času mění
i složení našeho spolku a jeho vedení. Od pátku
4. května jsou členy rady SRPŠ paní Alena Kosturová, Markéta Procházková a Martina Rozkošná. Na postu místopředsedy zůstává pan Petr
Langr. Funkce předsedkyně jsem se ujala já.
Naše múza a ministryně stále nových nápadů – paní Klára Kadlčíková – nás neopustila,
jen se (zcela pochopitelně) stáhla do ústraní.
Jen ten, kdo si sám vyzkoušel uspořádat nějakou akci, ví, kolik hodin a hodin volného času
se za něčím takovým skrývá a chápe, že čas
věnovaný přípravě musí chybět někde jinde.
A kde brát? Není kde jinde než u vlastní rodiny.
Klárko, děkujeme za všechno!
Děkujeme i Vám všem, kdo nám jakkoli
pomáháte nebo aspoň držíte place. Věřte,
že se snažíme dělat svou práci v SRPŠ nejlépe,
Dana Jedličková
jak jenom umíme.
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Ječmínkův běh
Dne 30. dubna 2018 se uskutečnil Ječmínkův běh. Této již tradiční
akce se zúčastnil celý první stupeň naší školy. Přestože foukal silný vítr,
žáci předvedli výborné výkony. K slavnostnímu vyhodnocení výsledků,
předání cen a diplomů došlo ve škole.
Všem vítězům gratuluji a přeji hodně dalších sportovních úspěchů.
Za spoluorganizaci akce bych rád poděkoval vedení TJ Chropyně
a oddílu atletiky.
Mgr. Milan Bajgar

Soutěžní přehlídka tanečního oboru
Ve středu 18. dubna a ve čtvrtek 19. dubna se konalo v ZUŠ v Bojkovicích krajské
kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ
Zlínského kraje. Jak jsme již uvedly v minulém
čísle Zpravodaje, do kraje nám postoupily čtyři
choreografie z okresního kola. Všechna čtyři taneční čísla získala ve svých kategoriích ocenění
- stříbrné pásmo. Vyzdvižena byla choreografie
„Rovnováha“, která navíc obdržela pochvalu
za soulad skupiny.
Všem účastníkům krajského kola velmi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy.
p. uč. Karla a Veronika Koutná

Oslavy Mezinárodního dne tance poprvé v Kroměříži
V roce 1982 poprvé vyhlásil Mezinárodní
divadelní ústav 29. duben Mezinárodním dnem
tance. Od té doby je tento den každoročně
oslavován po celém světě na památku narození velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea (1727).
Každý rok je vyzvána známá taneční osobnost k sepsání Poselství, které je pak šířeno
po celém světě. Záměrem Mezinárodního
dne tance a Poselství je spojit dohromady
všechen tanec, jeho různé podoby a projevy,
oslavit tuto divadelní formu a radovat se z její

univerzality, rušící veškeré politické, kulturní
a etnické bariéry a spojit lidi dohromady v míru a přátelství společným jazykem – tancem.
Organizační výbor Domu kultury v Kroměříži
pojmenoval tuto akci jako „DékáčkoDANCE“
a rozhodl se nabídnout celé prostory Domu
kultury v Kroměříži všem tanečníkům a veřejnosti s cílem:
- nabídnout veřejnosti přehled všech tanečních
klubů, kroužků, skupin a Tanečního oboru
ZUŠ Kroměříž, které mohou navštěvovat děti,
- zapojit veřejnost do workshopů, vedených
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vedoucími tanečních klubů, kroužků, skupin
a Tanečního oboru ZUŠ Kroměříž,
- nabídnout veřejnosti ukázku tanečních
aktivit formou vystoupení v divadelním
a v společenském sále DK.
Žáci a pedagogové Tanečního oboru ZUŠ
Kroměříž se zúčastnili všech nabízených aktivit
ze strany Domu kultury. Touto cestou chceme
poděkovat absolventkám tanečního oboru
chropyňské pobočky za vzornou reprezentaci
školy a výborný taneční výkon.
p. uč. Karla a Veronika Koutná
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Chropyňáček vítězem krajského kola
V pátek 13. dubna se konalo v Uherském
Ostrohu krajské kolo Národní soutěže ZUŠ
ve hře lidových souborů a cimbálových muzik.
Této soutěže se účastnil i náš lidový soubor

Chropyňáček ze ZUŠ Kroměříž - pobočky
Chropyně pod vedením p. uč. Luďka Koutného. Po velmi zdařilém výkonu získal soubor
1. místo ve II. kategorii žáků ZUŠ do 12 let.

Za toto krásné umístění všem členům
souboru a panu učiteli srdečně blahopřejeme.
Marek Bubeníček

Koncert v barvách
Ve čtvrtek 3. května se jako již každoročně uskutečnil společný koncert hudebního a tanečního oboru ZUŠ Kroměříž - pobočka Chropyně.
V letošním školním roce jsme se však rozhodli pro zcela nový pohled.
To, že hudba našich žáků lahodí diváckému uchu, je známá věc. Pro tentokrát jsme se ale rozhodli při vystoupení žáků hudebního oboru polahodit
i diváckému oku. Tradiční černobílé oblečení žáků hrajících v jednotlivých
souborech jsme ozvláštnili pestrobarevnými oděvními doplňky. A jízda
duhovým programem mohla začít.
Tradičně nezahájila koncert kapela Musical Fever pod vedením p. uč. Milana Vaculíka, ale lidový soubor Chropyňáček, který od jeho založení řídí
p. uč. Luděk Koutný. Dále se představilo flétnové kvinteto pod vedením
paní učitelky Jany Milotové. Zcela novým hudebním seskupením bylo
Absolventské trio - E. Hudečková (flétna), N. Dřímalová (flétna), J. Neuschl (klarinet) ze tříd p. uč. J. Milotové a p. uč. M. Bubeníčka. Poslední
tři čísla hudebního bloku uzavíral Komorní soubor složený z houslí a kytar,
Klavírní duo – N. Dřímalová se svou p. uč. Lenkou Obručovou a všem
posluchačům již známý soubor staré hudby Ars Iuventus pod vedením
p. uč. Marka Bubeníčka, kde se představila absolventka H. Konvičná
ve hře na housle a zpěv. Díky barevné pestrosti a rozmanitosti jednotli-

vých hudebních seskupení uběhla první část koncertu neuvěřitelně rychle
a už se na jevišti objevili první tanečníci. Taneční blok zahájily absolventky
7. ročníku rozvernou choreografií „Toužíme po tom, co nemáme“. I druhé
číslo patřilo absolventkám 7. ročníku, tentokráte duetu Sáry Vinklerové
a Adély Šuškové s příznačným názvem „Mé druhé já“. Nejmenší tanečníci
nás provedli „Z pohádky do pohádky“ se zastavením ve městě Šmoulů. Žáci
3. a 4. ročníku tančili s „Bosýma nohama v trávě“. Žákyně II. stupně se představily v choreografii, která pěkně vystihuje jejich vztah „Spolu“. Dalším číslem
v programu byla choreografie „Setkání“ v podání žáků z tanečního oboru
z Kroměříže. Absolventky 7. ročníku jsme na pódiu přivítali ještě jednou
a to v choreografii „Špatná vzpomínka“. Závěr tanečního bloku si vzaly pod
ochranu „Agentky“ z 5. ročníku. Samozřejmě, že jsme z programu nevyškrtli
oblíbenou kapelu Musical Fever. Na koncert si tentokrát připravili tři písně.
Poslední „Jsem optimista“ byla ideálním uzavřením barevného koncertu.
Náš koncert jsme připravovali za účelem potěšit divácké oko i ucho
a naplnit srdce optimismem. To se nám snad podařilo. Velmi děkuji všem
pedagogům, kteří se podíleli na přípravě koncertu, ochotným maminkám,
které pomáhaly s převleky dětí i všem účinkujícím za jejich pilnou přípravu,
která byla na první pohled zřejmá. Díky i p. Daně Jedličkové, která nás slovem
provedla celým barevným programem.
Luděk Koutný
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Duben na zámku byl opět ve znamení sborového zpěvu
V měsíci dubnu jste mohli v Chropyni potkat rozhodně nejvíce sborových zpěváků za celý rok! Proběhly
zde dvě krásné a velké akce, které
spojily sborový zpěv s inspirativním
prostředím Rytířského sálu chropyňského zámku.
První z událostí se konala 22. dubna. Již počtvrté proběhlo setkání
pěveckých sborů „Zpěvem napříč
generacemi“. Letos se posluchačům
představil místní dětský pěvecký
sbor ze SZUŠ D-MUSIC Myšky,
jejich starší kamarádi Myši a myšáci
a již „dospělý“ Smíšený pěvecký sbor
Moravan Kroměříž. Na organizaci
setkání se podílely spolek Přidej
se k nám, město Chropyně a Muzeum Kroměřížska.
Několik dní po tomto setkání
zaplnilo prostory zámku na 300 dětí,
které přijely na Krajskou postupovou
přehlídku školních dětských pěveckých sborů 2018. Dne 24. dubna
se v Chropyni setkalo 7 dětských
pěveckých sborů. Přehlídky se zúčastnily i Myšky v kategorii do 5. třídy a Myši a myšáci v kategorii
do 9. třídy. Oba sbory získaly krásné
Zlaté pásmo. Soutěžní program
Myšek porotu velmi zaujal, a proto

se rozhodla udělit sbormistrovi
Miroslavu Uhlířovi zvláštní cenu
za „všestranné uchopení soutěžního repertoáru“. Není se co divit,
vystoupení Myšek bylo opravdu
skvělé! Jejich program posluchače

bavil po celou dobu a vyvrcholil
vtipnou rytmickou písní „Velký
myší útěk“.
Poděkování za veškerou pomoc
a podporu patří rodičům dětí a všem
příznivcům sborového zpěvu. Vel-

mi děkujeme paní Soni Víchové
za pomoc s organizací obou akcí
v prostorách chropyňského zámku
a za vstřícné a milé jednání. Těšíme
se na další shledání v následujícím
roce!
Miroslav Uhlíř

inzerce

Velký hudební úspěch
Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje se konalo
v pátek 4. května v Praze, kam se sjeli vítězové krajských kol z celé
České republiky.
Hájit barvy SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně ve hře na lesní roh
jela Marie Horáková ze třídy BcA. Markéty Holbové. Ve velké konkurenci
získala krásné 1. místo. Děkujeme za příkladnou reprezentaci a přejeme
mnoho hudebních úspěchů v další kariéře.
SZUŠ D-MUSIC
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Junáci jsou
stále v pohybu
Čolci ve Strážovských vrších
Starší Čolci se probrali ze zimního spánku
a 14. dubna vyrazili za novým dobrodružstvím
do zahraničí - na Slovensko :-) Ve Strážovských
vrších se mj. připravovali na útok medvěda hnědého, lovili kešky na stromech, a tak trochu si sáhli
na dno svých sil. Za výkon, který tu předvedli,
by se totiž nemuseli stydět ani dospělí. Vystoupali
na dva velké vrcholy - na Hrubou Kečku (1 037
m. n. m.) a na Strážov (1 213 m. n. m.), přičemž
překonali převýšení skoro 1 400 m. Za odměnu
se jim otevřely výhledy na moravsko-slovenské
pohraničí a v deníčku si můžou odškrtnout další cíl.
Čolci trénují na Olympiádu ve Sluneční
zátoce
Převážně menší členové oddílu Čolků si na jedné z pravidelných pátečních schůzek 13. dubna
vyzkoušeli na chropyňském stadionu několik
atletických disciplín. Prvních 14 dní v červenci
se z nich totiž stanou olympionici, kteří budou
v Jeřmani pod Bouzovem soutěžit o prvenství
hned v 10 disciplínách. Kateřina Jedličková

Mohylu založil 30. oddíl Junáka z Moravské
Ostravy 6. října 1946 na památku pěti členů
„Odboje slezských Junáků“, kteří byli 24. dubna
1945 popraveni v polském Těšíně na židovském
hřbitově. Mohyla je v současnosti symbolem vlastenectví, statečnosti a přátelství. Do roku 1989
byla mohyla i symbolem odboje proti nesvobodě.
V době komunismu k ní dělali pochody turisté,
skauti a v době ilegálního skautingu i trempové.
Pochody byly sledovány Státní bezpečností. Poutě
k mohyle trvají dodnes.
Každoročně v sobotu kolem 24. dubna
sem míří skauti z celé republiky a v neděli pak
trempové. Turisté navštěvují mohylu pravidelně
koncem roku.
Mohyla se stále rozrůstá a je složená z kamenů z různých koutů světa. V posledních letech se ale kameny sesouvaly a mohyla
se rozpadala. Skauti proto vyhlásili sbírku
na její obnovu. V letech 2016 a 2017 byla
nově opravena, při níž byla mohyla rozebrána
a kameny byly postaveny do kaskád. Pod
kamennými kaskádami vzniká nová mohyla, která dnes dosahuje výšky téměř 2,5 m
a průměru přes 3 m.
Letošní výstup byl doslova letním oproti
loňskému, kdy jsme se celou cestu brodili
ve sněhu. Z Malenovic na Ivančenu nám
výstup trval necelé 2 hodiny. Vzhledem
ke krásnému počasí a výhledům jsme se vydali
dál na Lysou Horu. Výstupu se od nás zúčastnilo
11 dětí a 6 dospělých. Všichni jsme to zvládli
a po 18 km v nohách jsme uznali, že to stálo
za to! Ahoj na příštím ročníku :-)
Pavel Pospíšil

Skautský výstup na mohylu Ivančena
V sobotu 21. dubna jsme se sešli v 6:20
na náměstí v Chropyni, abychom vyrazili k cestě
na každoroční tradiční celorepublikový výstup
skautů na Mohylu Ivančena.

Zde mohla být
vaše inzerce.
Cena od 310 Kč.

Důležité upozornění
pro dopisovatele
a inzerenty.

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

Příspěvky do Zpravodaje
města Chropyně
zasílejte na e-mail:
zpravodaj@muchropyne.cz

NEZAPOMEŇTE
po přečtení patřím do sběru
Váš Zpravodaj ;-)
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Stolní tenisté v Chropyni válí
V sezoně 2017-2018 zaznamenali stolní
tenisté v Chropyni zatím největší úspěch
v historii. A družstvo hraje v 3. lize, B družstvo
postoupilo do divize, C družstvo je v regionální
soutěži 1. třídy okresního přeboru a D družstvo
v regionální soutěži 4.třídy okresního přeboru.
Tady je krátká rekapitulace.

kázali zvládat venkovní zápasy, a tak je z toho
klidné 7. místo. Čtyřhra (Král – Plšek) skončila
na 2. místě v úspěšnosti čtyř her. Důležité body
přidal i Lukáš Konečný. I když vedoucí družstva
Mergenthal Otmar měl problémy s achilovkou,
tak ho zaskočil na druhou půli Matěj Bednář
a Grmela Aleš.

Áčko nastoupilo ve 3. lize, kde hrálo
celou sezónu celkem dost kolísavě. Nejdříve
to vypadalo na klidný střed. Po zápasech
s Ústím nad Orlicí a Litomyšlí to vypadalo
na boj o záchranu. Poté přišla série domácích
zápasů, kde kluci zabrali a po 16. kole jsme byli
na 3. místě. Bohužel se ukázalo, že jsme nedo-

Družstvo

PU

V

R

P

K

skóre

body

1. HB Ostrov Havlíčkův Brod

22

22

0

0

0

220:60

66

2. TJ Mikulčice

22

13

2

7

0

179:159

50

3. TJ Holásky

22

12

2

8

0

174:140

48

4. SKST Mart Hodonín - Stavoimpex C

22

12

2

8

0

162:145

48

5. TJ Žďár nad Sázavou

22

11

3

8

0

164:143

47

6. TTC Moravská Slavia Brno C

22

10

2

10

0

160:165

44

7. TJ Chropyně

22

10

2

10

0

158:153

44

8. TJ Sokol Lanžhot

22

10

1

11

0

168:175

43

9. TJ Sokol Brno I

22

10

0

12

0

142:160

42

10. TJ Jiskra Litomyšl

22

4

5

13

0

142:194

35

11. TTC Ústí nad Orlicí

22

4

2

16

0

116:201

32

12. TJ Sokol Jemnice

22

2

3

17

0

116:206

29

Béčko jako nováček hrálo soutěž Krajský
přebor I. třídy. Před sezónou byly cíle rozmanité, ale když mohl pár zápasů odehrát hráč
áčka Plšek, tak to s týmem bylo na postup.
Velice důležité byly výhry s Postřelmovem, který
skončil na druhém místě. Zkrat přišel v ŠumperDružstvo

ku, kdy domácí využili svoje prostředí a hráče.
Zápas s Jedlím byl také velice vyrovnaný. Pro
tým byl důležitý příchod Jana Hrdiny z Hulína,
který zaskočil za hráče, kteří pomáhali v áčku,
nebo byli indisponováni, a jeho body pomohly.
Celkové první místo bylo jistě vybojované.

Vždyť rezerva Chropyně měla v TOP 10 hned
čtyři hráče a tím byli Aleš Grmela (2. místo),
Plšek Josef (3. místo), Petr Topič (8. místo)
a Tomáš Grmela (10. místo). Dalším hráčem byl
Zdeněk Utíkal, který se vrátil z Paskova a také
zmíněný Jan Hrdina.

PU

V

R

P

K

skóre

body

1. TJ Chropyně B

22

19

0

3

0

207:101

79

2. TJ Postřelmov

22

16

3

3

0

200:130

73

3. Sportklub Štarnov

22

13

2

7

0

177:163

63

4. KST Jeseník C

22

9

4

9

0

180:169

53

5. TTC Pramet Šumperk B

22

10

1

11

0

157:150

53

6. TJ Sokol Jestřebí

22

9

3

10

0

158:179

52

7. T.J. Sokol Olomouc Neředín C

22

8

3

11

0

156:170

49

8. TJ Sokol Čechovice B

22

7

5

10

0

169:184

48

9. TJ Sokol Tovačov

22

7

5

10

0

167:186

48

10. SK Kolšov

22

7

4

11

0

156:188

47

11. KST Město Albrechtice B

22

5

3

14

0

146:192

40

12. TJ Olympia Bruntál

22

4

3

15

0

138:199

37

Céčko mělo možnost využít širšího kádru,
a dokonce pomohli i hráči z béčka (Utíkal, Grmela, Hrdina). Tým se rozhodně nebude (jako
v loňské sezóně) strachovat do posledního kola
o sestup z Okresního přeboru I. třídy. Hráči
Nesvadba se Zapletalem loni hráli soutěž vyšší,

takže jejich body jistě pomohly. Nejklidnější
úspěch přinesla remíza s Hlinskem, které tuto
soutěž vyhrálo a postoupilo. Dalšími hráči
kádru céčka byli Konečný Roman, Gašpařík
Miroslav, Konečný Radim, Křižan Tomáš, ale
i díky pomoci hráče z déčka Lukáše Brandejse,

22

se tento tým mohl opírat o celkem dost slušnou
hráčskou základnu, protože když vypadl jeden
hráč, tak se dali sehnat ještě další dva náhradníci. Na konci sezóny si zahrál i Zdeněk Utíkal.
Celkově tedy opravdu poklidné 6. místo, které
se před sezónou jistě plánovalo.
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Družstvo

PU

V

R

P

K

skóre

body

1. SDH Hlinsko A

22

20

2

0

0

289:107

64

2. SK Přerov D

22

15

3

4

0

256:140

55

3. TJ Sokol Jezernice B

22

15

2

5

0

227:169

54

4. TJ Sokol Dřevohostice

22

15

0

7

0

242:154

52

5. TJ Spartak Milotice nad Bečvou A

22

13

1

8

0

221:175

49

6. TJ Chropyně C

22

11

2

9

0

194:202

46

7. TJ Sokol Lipník nad Bečvou A

22

10

1

11

0

191:205

43

8. TJ Sokol Tovačov B

22

9

2

11

0

210:186

42

9. TJ Sokol Loučka A

22

7

2

13

0

171:225

38

10. TJ Sokol Buk B

22

6

0

16

0

153:243

34

11. TJ Sokol Čekyně A

22

0

4

18

0

118:278

26

12. TJ Sokol Kojetín B

22

1

1

19

1

104:292

24

PU

V

R

P

K

skóre

body

1. TJ Sokol Dolní Újezd C

22

16

4

2

0

250:146

58

2. TJ Sigma Cidemat Hranice D

22

17

1

4

0

261:135

57

3. TJ Sokol Opatovice C

22

17

1

4

0

244:152

57

4. TJ Sokol Lipník nad Bečvou B

22

11

4

7

0

227:169

48

5. STK Hradčany C

22

11

3

8

0

222:174

47

6. TJ Chropyně D

22

9

7

6

0

205:191

47

7. TJ Sokol Černotín B

22

8

5

9

0

193:203

43

8. Stolní tenis Radkovy

22

7

3

12

0

185:211

39

9. TJ Sokol Osek B

22

6

4

12

0

170:226

38

10. ST Rajnochovice B

22

6

4

12

0

174:222

38

11. TJ Sokol Dolní Újezd D

22

5

1

16

0

152:244

33

12. SK Všechovice

22

0

1

21

0

93:303

23

Déčko Chropyně vyloženě prospalo začátek sezóny
okresního přeboru IV. třídy. Po 8 odehraných zápasech
na kontě mělo pouhé dvě výhry a bylo na zamyšlení, že se něco musí dělat, protože hrozil pád do Okresního přeboru
V. třídy. Změna přišla, když nastoupil Křižan Jakub a hráč
céčka Konečný Roman a stabilně začali dělat po dvou
a třech bodech. Do toho se přidal Lukáš Brandejs a Michal
Zawadski a nějaký bodík přidal i Dalibor Ištvánek a tak se začalo vyhrávat. Do družstva se vrátil z Kojetína i Jiří Ocknecht,
a tak zbylých 14 kol již Déčko hrálo v pohodě. Hráči déčka
zaznamenali jen jedinou prohru a to s Rajnochovicemi.
Začátek sezóny nevyšel, ale určitě je to impuls do další sezóny,
kdy by mohli kluci s déčka ještě 6. místo vylepšit.
Družstvo

Závěrem lze říci, že se stolnímu tenisu
v Chropyni daří. Na valné hromadě TJ, která
se konala 17. dubna, zhodnotil výsledky
oddílu předseda Ing. Josef Maršál, který
poděkoval nejen hráčům, výboru oddílu,
ale také sponzorům, městu Chropyně a vý-

boru TJ. Oddíl ale dál pokračuje v činnosti.
Na 26. května je plánován turnaj mládeže.
Pod vedením trenéra Filipa Krále se uskuteční v herně stolního tenisu ve 14:00.
Na 2. června (14:00), plánuje výbor oddílu
tradiční setkání současných a bývalých hráčů
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a členů stolního tenisu. Vše můžete spolu
probrat, nahlédnout do kroniky oddílu
a „zahrát“ si v naší herně, ve 2. podlaží tělocvičny TJ, kde se bude akce konat.
Srdečně zveme k hojné účasti.
ST
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Jsou to naše jedničky!
Chropyňský oddíl sportovní gymnastiky
se letos opět zúčastnil Mistrovství ČR TeamGym
v Praze, které se konalo 27. až 29. dubna.
V pátek dopoledne jsme na nádraží v Chropyni
nastoupili do vlaku a vyjeli vstříc velké výzvě
do „matičky“ Prahy.
Hned odpoledne nás čekal závod International Cup - IC MicroTeam. Jedná se o závod,
kdy družstvo tvoří 3-5 závodníků. To naše
nastoupilo ve složení: Adéla Koutová, Markéta
Horáková, Michaela Hřibová, doplněné Kateřinou a Šárkou Poláškovými z Napajedel. První
dvě jmenované chropyňské gymnastky jsou
členkami výběru reprezentace TeamGym ČR
na nadcházející Mistrovství Evropy v Portugalsku. Tento závod byl pro ně poslední možností
užít si závodní atmosféru před ME. Holky záinzerce

vodily ve věkové kategorii Senior a vybojovaly
zlaté medaile.
V sobotu ráno jsme se do sportovní haly
vrátili bojovat o další cenné kovy v rámci Mistrovství ČR TeamGym, a to s družstvem Junior
II ve složení: Amálie Koblihová (členka výběru
reprezentace ČR), Tereza Baďurová, Kateřina
Žatecká, Vanesa Klásková, Marie Medunová,
Veronika Opelíková, Lenka Kusáková, Dorota
Vymětalová, Laura Zapletalová a Veronika
Vyskotová. Závod v tomto složení byl pro děvčata premiérou, které se zhostily velmi dobře.
Na pohybové skladbě a akrobacii se ne všechno povedlo tak, jak mělo. Byla znát nervozita
z velkého závodu. Ovšem trampolína se děvčatům skvěle vydařila. A v součtu všech nářadí
jsme vybojovali krásné stříbrné medaile.
Odpoledne jsme opustili halu a vyrazili do víru
velkoměsta. Soutěžní hala byla na Chodově, kde
je spousta parků. V jednom z nich se děvčata vyřádila na prolézačkách a houpačkách, ale hlavně
si užila čerstvý vzduch a sluníčko.
V neděli nás čekal poslední závod, kde jsme
měli horké želízko v podobě družstva Junior I
ve složení: Adriana Kolářová, Nikol Hrdličková,
Alžběta Hošková, Bára Šilhánková, Jitka Fialová,
Lucie Opelíková, Sophie Opravilová, Rozárie
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Ševčíková, Valerie Stavinohová, Nela Baďurová,
Veronika Machálková a jediný chlapec Vít Ševčík.
V této sestavě to byl jejich teprve druhý závod.
S nervozitou se naši nejmladší účastníci popasovali velmi dobře. Celý závod byl velmi napínavý.
Až do poslední disciplíny jsme měli stejný počet
bodů jako Flik-Flak Plzeň, avšak trampolínu jsme
zvládli a vybojovali jsme si opět krásné stříbrné
medaile.
Po cestě na hlavní nádraží jsme si udělali ještě
zastávku na Václavském náměstí. Co by to bylo
za výlet do Prahy bez zastávky u koně. Prošli jsme
náměstí a zastavili se v krásném pohádkovém
hračkářství HAMLEYS. Tam si všichni zařádili
na atrakcích a plni zážitků a s úsměvem na tváři
došli na nádraží.
Domů jsme odjížděli spokojení a pyšní na své
svěřence, jsou to naše jedničky!
Díky patří všem rodičům, kteří nám jakkoli
pomohli s organizací kolem MČR, fanouškům,
skvělým rozhodčím, kteří jsou zároveň trenéry,
M. Zavadilové a J. Vymětalovi, hlavní rozhodčí
N. Navrátilové, trenérce R. Hrdličkové a městu
Chropyně za finanční podporu. Děkujeme!
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na každoroční Akademii, která se bude konat v neděli
17. června.
R. Horáková
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Vítání nových občánků našeho města
Erik Kochaníček

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

Nela Procházková

Mezi občany Chropyně
byly 21. dubna 2018
přivítány tyto děti:
Dana Kunčarová
Zuzana Vlčková

nar. 17.04.2017
Thea Zdražilová

nar. 14.12.2017
Jaroslav Vašek

Natálie Lukešová

Vojtěch Sekula

nar. 14.01.2018

nar. 11.01.2018
Rozálie Charuzová

nar. 25.01.2018

nar. 25.10.2017

Jakub Slovák

nar. 12.02.2018

nar. 15.01.2018
Radim Menšík

nar. 26.02.2018

nar. 06.03.2018

Vítání občánků v roce 2018
Milá maminko, Vážení rodiče. Následující vítání občánků našeho
města proběhne v těchto termínech:
16. června 2018 - zámek
22. září 2018 - zámek
V případě zájmu kontaktujte matriku Městského úřadu v Chropyni.
Těšíme se na Vás.

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci dubnu:
- průměrná ranní teplota byla 11,2 °C,
- průměrná denní teplota byla 20,1 °C,
- nejteplejším dnem byl 29. duben s maximální průměrnou teplotou 21,2 °C,
- nejchladnějším dnem byl 2. duben s minimální průměrnou
teplotou 6,9 °C,
- celkové množství srážek bylo 21,0 mm.
Zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: Hana Kubíková

25

Dana Kunčarová

Zpravodaj města Chropyně

5/2018

Společenská kronika
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.

Jak je smutná, opuštěná, pěkná dědinka.
Už nás v ní nepřivítá tatínek ani maminka.
My pláčeme a marně je voláme.
Ty, kteří nás tak milovali, ty už tady nemáme.

Dne 12. května 2018 jsme si připomněli pro
nás smutný den, kdy nás opustil pan

Dne 2. května 2018 jsme vzpomenuli 5. výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky
paní

Zdeněk Pokorný.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Zdeňka s Romanem
a Jarou.

Marie Bajerové
a dne 18. května 2018
jsme vzpomenuli 20. výročí
úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka
pana

Dne 12. května 2018 uplynulo 5 roků od
chvíle, kdy nás navždy opustila moje manželka,
naše maminka a babička paní
Anna Zemánková.

Zdeňka Bajera.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomíná syn s rodinou.
Cokoliv jsme na Tobě milovali
a čemukoliv jsme se obdivovali,
trvá a potrvá v očích všech a ve věčnosti časů.

Čas plyne,
ale vzpomínky zůstávají.

Dne 14. května 2018 jsme vzpomenuli devátý rok, co od nás odešel pan

Dne 8. května 2018 by oslavil 80. narozeniny pan

Ing. Jan Polišenský.

Stanislav Hrabal.

Dne 13. června 2018 bychom mu přáli k jeho 55. narozeninám.
Stále vzpomíná celá rodina. Těm, kdo vzpomenou s námi, děkujeme.

S láskou vzpomínají manželka Stanislava a děti s rodinami.
Osud Ti nepřál s námi déle být,
ale v našich srdcích stále budeš žít.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí.

Dne 10. května 2018 jsme vzpomenuli nedožité 85. narozeniny a dne
8. září 2018 uplyne 9 let
od úmrtí mého manžela,
našeho tatínka, dědečka

Dne 15. května 2018 jsme vzpomněli sedmé
smutné výročí úmrtí našeho milovaného syna,
bratra a vnuka, pana
Petra Pavlíka.

a pradědečka pana
S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.
Ing. Otto Solaře.
Dne 15. května 2018 jsme vzpomenuli nedožité 66. narozeniny paní

S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Jarmila, syn Otto a dcera Věra
s rodinami a ostatní příbuzní.

Aleny Rygálové,
roz. Kuchaříkové.

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

Stále vzpomíná maminka, syn
a dcery s rodinami.

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.

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

Dne 17. května 2018 jsme vzpomněli nedožité 77. narozeniny pana
Jaroslava Ryšavého.
Stále vzpomíná syn Jaroslav a dcera Iveta s rodinou.

26

Zpravodaj města Chropyně

5/2018

Společenská kronika
Čas ubíhá
a velká bolest zůstává.

Když zemře tatínek,
v duši se rozhostí zvláštní chlad.
Těžko pak ve světě ještě se najde,
kdo by jak tatínek uměl mít rád.

Dne 20. května 2018 si připomeneme 4. smutné výročí od tragické smrti pana

Dne 26. května 2018 vzpomeneme
nedožité 78. narozeniny pana

Petra Hanáka.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Antonína Dolínka.
Všude nám, tatínku, chybíš. S úctou a láskou na Tebe
vzpomínají manželka, dcera s rodinou, syn s rodinou,
čtyři vnoučata, šest pravnoučat, sestra
s rodinou a ostatní příbuzní i známí.

Nikdy neztratíš někoho, koho máš ve svém srdci.
Možná ztratíš jeho hlas, jeho přítomnost.
Ale to, co jsi se od něj naučil,
to, co Ti po sobě nechal,
to neztratíš nikdy.
Dne 20. května 2018 si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana

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

Zdeňka Dolníčka.

Dne 31. května 2018
by oslavil 90. narozeniny
můj manžel, náš tatínek,
dědeček a pradědeček
pan

Na jeho bezmeznou dobrotu a lásku nikdy nezapomeneme. S úctou stále vzpomíná a nikdy nezapomene
dcera Květoslava s rodinou.

Čas plyne a roky ubíhají,
krásné vzpomínky na Vás nám však zůstávají.
Utichly kroky i Váš hlas,
ale obraz zůstává v nás.
Každičká vzpomínka smutný je vzdech,
navždy však zůstanete v srdcích nás všech.

Stanislav Křepelka.
Zároveň si dne 15. června 2018
připomeneme 5. smutné výročí jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.

Dne 25. května 2018 si připomeneme 4. smutné výročí úmrtí paní

Tvůj život byla starost a práce,
pro vše dobré měla jsi cit.
Dobré srdce ztichlo, a přece nezemřelo,
v paměti bude stále žít.

Františky Součkové.
Dne 27. května 2018 uplyne dlouhých
38 let od chvíle, kdy nás ve věku 62 let
navždy opustil její manžel pan

Dne 10. června vzpomeneme
nedožité 87. narozeniny
paní

Adolf Souček.

Marty Lakomé.

S láskou a úctou stále vzpomíná celá rodina.

Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
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více informací na
www.muchropyne.cz

DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA
Pohádka pro mateřské školy a rodiče s dětmi. Hraje
Divadelní společnost Julie Jurištové. Vstupné 40 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 9:30

Kroměříž
07.06.

KABINET HUDBY II.
Doba vlády císaře Leopolda I. je spojena s působením olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna na kroměřížském zámku,
na jehož dvoře působili například Pavel Josef
Vejvanovský a Heinrich Ignaz Franz Biber. Nová
expozice dává návštěvníkům možnost nahlédnout na podobu hudby u císařského dvora, která
udávala směr a určovala hudební vkus, v kontextu biskupského dvora reflektujícího všechny
umělecké aspekty doby a svým záběrem dalece
překračujícího regionální hranice. Na vybraných
ukázkách pak bude možné pozorovat, jak se vliv
císařského dvora šířil a kopírovaly jej dvory církevních i světských hodnostářů.
Kde: Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Chropyně
25.-27.05.

CHROPYŇSKÉ HRÁTKY
Program uvnitř Zpravodaje.
Kde: Sokolský stadion, areál zámeckého parku
Chropyně

Kroměříž
21.07.

Chropyně
31.05.

NA ZAJÍČKA, ANEB KOMU NENÍ RADY, TOMU
UCHO UTRHNI…
Konverzační komedie odehrávající se v Las Vegas,
městě hazardu a hříchu, kde divák bude svědkem
zkrocení (ne jedné) ženy. Hraje divadelní spolek
POKROK, Kroměříž. Vstupné 70 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 19:00

Hulín
31.05.

OD DECHOVKY K POPULÁRU
Dechový orchestr MORAVA ZUŠ Hulín zve u příležitosti oslav 40. výročí založení ZUŠ Hulín na koncert
na náměstí.
Kde: Náměstí Míru Hulín, 18:00

Hulín
01.06.

ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
Odpoledne plné dětských úsměvů a pohody. Zazpívat
přijde i Standa Hložek s kapelou SHOWBAND.
Kde: Náměstí Míru Hulín, 15:00

KROMFEST 2018
Po úspěšných dvou ročnících pohodového letního
hudebního festivalu KROMFEST přichází další,
který se uskuteční na tradičním místě – Pionýrské
louce u Podzámecké zahrady v Kroměříži v sobotu
21. července. O rozjezd se postarají pop-rockoví
Minami z Biskupic a o závěrečný předpůlnoční
dojezd zase domácí, kroměřížský Polygon. Na festivalu dále vystoupí i nestárnoucí dixielandový
nestor, Ivan Mládek s kapelou, popová zpěvačka
Olga Lounová a ze Slovenska dorazí někdejší finalista Superstar rocker Miro Šmajda s kapelou Terrapie. Ve večerním finále se kroměřížskému publiku
představí čerstvá stříbrná slavice, zpěvačka Ewa
Farna s kapelou. Těšit se stejně jako vloni můžete
na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé
– skákací atrakce, pohybové hry, tvořivé dílničky,
bodypainting či vloni ozkoušenou pohodovou
mobilní čajovnu. Akce je určená všem věkovým
skupinám, rodiny s dětmi jsou zvláště vítány.
Kde: Pionýrská louka Kroměříž, 14:00

Přerov
25.05.

MUZEJNÍ NOC - MUZEUM KOMENSKÉHO
V PŘEROVĚ
Nenechte si ujít v rámci Muzejní noci Oživené prohlídky výstavy 100letá Republika. Příběh jednoho
města (1918–1948). Muzejní noc je akce, při níž
jsou muzea, galerie a památkové objekty otevřeny
déle než obvykle (někdy i přes půlnoc) a vstupné
do nich je navíc buď snížené, nebo úplně zdarma.
Organizátoři muzejních nocí se tak snaží vzbudit
v řadách široké veřejnosti zájem o muzea a podobné
instituce.
Kde: Zámek Přerov

Přerov
27.05.

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA V PŘEROVĚ
Populární zpívající dvojice Štístko a Poupěnka přicházejí se svým divadelním představením! Zahrají
a zazpívají své největší hity: Jojojo nenene, Vlk
a kůzlátka, Stonožka Ponožka, Letí, letí, Umíme
cokoli. Broučkové se naučí hodně věcí a na závěr
si společně se Štístkem a Poupěnkou zatancují.
Nebude chybět autogramiáda a společné focení.
Představení trvá cca 50 minut a je vhodné pro
děti od 2 let.
Kde: Kino Hvězda Přerov, 10:00

Dobrodružství
hastrmana Tatrmana

Chropyně
21.05.

Holešov
25.05.

PAVEL A PETR ŠPORCLOVI, KAREL KOŠÁREK
Nejslavnější komorní skladby pro housle, violoncello
a klavír jsou na programu bratrů Šporclových a klavíristy Karla Košárka.
Kde: Zámek Holešov, 19:30

Holešov
08.06.

ZÁMECKÁ 5
Sportovní odpoledne pro vyznavače běžeckého
pohybu všech věkových kategorií.
Kde: Zámecká zahrada Holešov, 15:30

Kroměříž
28.05.

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Talk show Jakuba Koháka & Matěje Rupperta. Exceletní
bavič, herec, moderátor Jakub Kohák spolu s frontmanem skupiny Monkey Business Matějem Ruppertem.
Moderátorem jejich talk show Hvězdy, jak je neznáte
ve stylu bláznivé jízdy dvou neřízených střel plných
vtipných historek a pohotové improvizace bude Václav
Daniel Kosík. Matěj Ruppert nezůstane nic dlužen ani
své pověsti skvělého zpěváka a muzikanta.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00
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