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Labuť zpěvná ornitology zvaná „Zpěvanka“ 
udělala velkou radost ochráncům a milovníkům 
přírody a opět i letos zahnízdila na Zámeckém ryb-
níku v Chropyni, ale o 14 dní dříve. Dne 15. květ-
na představila veřejnosti svá čtyři labuťátka.

Již 14. května se ale objevilo jedno její 
mládě v zahradě domu, který sousedí s rybní-
kem. Místní obyvatelé kontaktovali Moravský 
ornitologický spolek s žádostí o pomoc s jeho 
záchranou. Což se podařilo díky panu Dra-
homíru Štěpánkovi, který se o mládě labutě 
zpěvné ochotně postaral a následující den za-
jistil jeho navrácení zpět k rodičovskému páru.

Podle ornitologů jde o druhé prokázané 
hnízdění labutí zpěvných v České republice. 

Zpěvanka opět zahnízdila v Chropyni a má čtyři labuťátka

Poslední květnový víkend letos patřil již tradičním Chropyňským 
hrátkám. Páteční program zahájilo letní kino, po kterém násle-
dovala diskotéka. Sobotní program otevřelo představení nového 
hasičského vozidla. O zajímavou podívanou se postarali členové 
zásahové jednotky Chropyně a všem přihlížejícím předvedli, jak 
si umí s požárem poradit. Následně bylo za doprovodu starostky 
města Chropyně paní Věry Sigmundové toto nové vozidlo požeh-
náno knězem místní farnosti P. Jiřím Putalou, který autu popřál 
mnoho šťastně ujetých kilometrů a co nejméně nutných zásahů. 

A to nebylo zdaleka vše. Následně se všichni od hasičů do-
zvěděli mnoho zajímavostí o vozidle samotném a ti nejzvědavější 
se do něj mohli dokonce podívat. Nechybělo ani poutavé povídání 
o hasičské výzbroji a výstroji a o tom, jak náročná tato práce je. 
Následně hasiči aktivovali vodní mlhu, čímž udělali radost nejen 
přihlížejícím dětem ale i všem dospělým, neboť počasí bylo oprav-
du luxusní a vedro doslova k zalknutí. Malé osvěžení se šiklo. Pro 
malé ale i větší návštěvníky byla připravena projížďka na elektro-
koloběžkách a trojkolkách.                                                 ToRo

Od našich labutí velkých se pozná labuť zpěvná 
podle žlutě zbarveného zobáku. Samice labutě 
zpěvné je navíc označena kroužkem a žlutým 
límcem s kódem 7R42. Okroužkována byla 
v Německu na zimovišti labutí zpěvných v led-
nu 2006, a to jako dospělá samice. Proč se ne-
vrátila do svého severského rodiště a usadila 
se na Moravě, zůstává pro ornitology záhadou.

Labutě zpěvné hnízdí na malých jezerech 
v tundře na severovýchodě Evropy. U nás 
se občas objevují v době tahu někdy i vzácně 
zimují. Výjimkou je labuť zpěvná „Zpěvanka“, 
která se již 12 let zdržuje celoročně převážně 
na střední Moravě.                                       

text i foto: Jiří Šafránek
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Dne 26. května se v Chropyni, pod vedením turistického oddílu 
Kamínek a Klubu českých turistů, uskutečnil Pohádkový pochod 
za králem Ječmínkem. Počasí nám přálo a sluníčko nás hřálo. 

Na trase čekaly různé pohádkové postavičky a hry. Začátek 
pochodu zahájily indiánky, navštívil nás i Mrazík s Nastěnkou 
a Marfuškou, přiletěla včelka Mája s kamarádkou Beruškou. Vlk 
s Karkulkou na nás číhali v lese a hned po nich nás přepadl lou-
pežník s malými pomocníky. 

U lesa Řáholce jste mohli potkat Rumcajse, Manku a Cipíska. 
Kousek dál čekala krásná Sněhurka se sedmi trpaslíky. Ze školy 
přiběhl Mach a Šebestová se svým kouzelný sluchátkem a kámošem 
Jonatánem. U nich mohly děti vyslovit svá tajná přání do sluchátka. 
A co by to byl za pochod bez našich krásných princezen z Ledového 
království Elsy a Anny s Olafem, co má rád vřelá objetí. Opodál 
bojovala princezna s tříhlavým drakem, kterého nakonec přemohla 
a zachránila se. 

A už v dálce na děti mávala krásně zelená princezna Fiona. 
A co to vidíme v dáli? Jééé… to jsou přeci Pat a Mat, zase něco 
kuchtí, to bude zase kalamita. Poté, co jsme pomohli Patovi 
a Matovi, nás vítá Jindřich s Eliškou ze mlejna, chybět nesmí ani 
čert a vodník. A už se pomalu blížíme k cíli, a koho to nevidíme, 
to je přece motýl Emanuel a Maková panenka. A jako předpo-
slední tečka nás čeká Rafan se strýčkem Skrblíkem, kde Rafan 
potřebuje pomoci při loupeži Skrblíkova trezoru. A už jsme v cíli, 
kde na nás čeká král Ječmínek, který zakončil krásné odpoledne.

Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným z KČT, také 
díky patří paní Soukupové za poskytnuté prostory. A velké díky 
patří Zuzce Horákové a Renči Pěčinkové za perfektní organizaci 
a sehnání dobrovolníků na trasu pochodu. Doufám, že se všem 
pochod líbil. Těšíme se na další podobné akce.

Více foto na Facebooku TOM Chropyně - Kamínek
Martina Pečinková
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Nedělní cyklistické závody již tradičně patří k akci, která 
do Chropyně přiláká holky i kluky z dalekého okolí, aby si změřili 
síly v nelehkém klání. Nejprve se na start postavili nejstarší borky-
ně a borci, kteří všem přihlížejícím ukázali, že závodění na kolech 
mají v krvi. 

S blížícím se polednem se věková hranice závodníků snižovala, 
což mělo za následek rostoucí adrenalin jejich rodičů. Ano, u těch 
nejmenších závodníků start připomínal sumo závody, kdy se rodiče 
doslova prodírali, aby svoji ratolest efektivně popostrčili a vyklestili 
jí optimální trasu ;o) 

Na trati bylo i pár pádů, ale nadšení ze závodu a touha zvítězit 
byly natolik silné, že si děti utřely slzy a za tajného vzlykání se vy-
daly zpátky na trať. Na místě byl připravený i pan zdravotník, který 
následně ošetřil menší oděrky. 

Celé cyklistické závody provázelo opravdu parné počasí, takže 
bylo vedro nejen nám divákům, natož pak jezdcům. Byli jste skvělí. 
Sláva vítězům, čest poraženým. Aby však prohra nebyla nikomu líto, 
připravili pořadatelé pro všechny závodníky bohatou tombolu plnou 
různých cyklistických potřeb a lego stavebnic.  

ToRo
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Již po šesté se poslední květnovou neděli sešly mládežnické 
dechové orchestry, aby potěšily příznivce lidové muziky. Pozvání 
přijali: dechový orchestr Morava při ZUŠ Hulín pod vedením 
p. uč. Petra Voříška, dechový orchestr při ZUŠ Kojetín pod vedením 
p. uč. Libora Žabenského, dechový orchestr Two Three Four při 
SZUŠ D-MUSIC pod vedením p. uč. Iva Novotného a jako host 
vystoupily Chropyňské babky. 

Doba jde stále kupředu a mladí muzikanti si rádi zahrají i jiný žánr. 
V programu jednotlivých dechových orchestrů se objevily skladby 
nejen lidové, ale i muzikálové, pohádkové a rockové. 

Děkuji všem vystupujícím za krásné hudební výkony, které potě-
šily přítomné publikum. Dále děkuji organizátorům festivalu, členům 
spolku „PŘIDEJ SE K NÁM“ za přispění k hladkému průběhu celého 
odpoledne, městu Chropyně za podporu a SMM Chropyně za zajiš-
tění zázemí pro účinkující. Tak zase za rok.               Ivo Novotný
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Kulturní a společenské akce jsou nedílnou součástí života v našem 
městě. Těší mě, když vidím, že jsou hojně navštěvované i přestože 
se v okolí koná spousta dalších akcí. Vždy se snažíme vymyslet zajímavý 
program, který návštěvníky zaujme. Přípravy jsou pokaždé časově náročné 
a o to více mě mrzí, když pak ještě musíme vynakládat čas a finanční 
prostředky na úklid města po skončení akcí. 

Například po skončení Chropyňských hrátek, byly v okolí chropyň-
ského rybníku převrácené (!) a vysypané odpadkové koše, rozbité láhve 
od alkoholu a opět počmáraný nově pořízený altán. Již ve večerních 
hodinách byly oba altánky i ptačí pozorovatelna plny mládeže, která 
se velmi hlasitě bavila. Tyto skupinky v altáncích vydržely do brzkých 
ranních hodin. Nevím, zda-li právě v těchto skupinkách byli ti, kteří 
někdy nad ránem soutěžili v převracení betonových odpadkových košů. 
Ráda bych ovšem pachatele upozornila, že mohli zranit nejen sebe při 
samotném převracení (vždyť odpadkový koš váží 200 kg!), ale následně 
se mohl o střepy z rozbitých lahví zranit některý jejich kamarád. 

Druhý den, po každé akci konané v našem městě, pracovníci SMM 
uklízejí nepořádek. Situací se zabýváme, protože už je dlouhodobě ne-
únosná a řešíme, jaká opatření nastolíme, aby se tyto situace opakovaly 
co nejméně. Zároveň Vás poprosím, abyste byli vnímaví k tomu, 
co se děje ve vašem okolí, a pokud budete svědky podobné události, 
nenechejte si to pro sebe. Určitě by i pomohlo, kdyby se rodiče nácti-
letých více zajímali o to, jak jejich děti tráví víkendové večery. 

Věra Sigmundová

Pohled na Chropyňské hrátky 
trochu jinak

Nedělní odpoledne pokračovalo již tradičním kácením máje. 
Díky preciznímu vyměření zaměstnanci Správy majetku města Chro-
pyně skáceli májku na určené místo před paní starostku. A věřte 
nebo ne, ale největší radost měly z pokácené májky děti, které 
se na ni vrhly s takovou vervou, že na některé z nich nezbyl ani 
kousek vybledlé a větrem ošlehané krepové výzdoby. 

A komu se nechtělo domů, mohl si pozdní odpoledne zpestřit 
country kapelou Ranch nebo využít nepřeberné množství pouťových 
atrakcí, které letos zaplnily Sokolský stadion.

ToRo

Chropyňské hrátky se letos i přes drobné nedostatky opět 
vydařily. Velkou zásluhu na hojné účasti má samozřejmě počasí, 
ale můj dík patří všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na jejich 
přípravě i průběhu anebo se přišli podívat jako návštěvníci. Velké 
poděkování patří pracovníkům Správy majetku města Chropyně 
za přípravu celého areálu a přípravu programu. 

Bohužel z důvodu zdravotní indispozice hlavního herce do-
mluveného brněnského divadla, jsme museli trošku improvizovat, 
ale naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Chropyně 
se svým novým vozidlem vzniklou mezeru v programu důstojně 
vyplnila. 

Velké díky patří také všem účinkujícím, pořadatelům a dalším 
organizátorům, stejně jako sponzorům, kteří naši akci finančně 
podpořili.                                               Věra Sigmundová 

Více fotografií najdete 
na www.muchropyne.cz



7

6/2018 Zpravodaj města Chropyně

„I moderní člověk potřebuje relaxaci po stresu všedních dnů a nic 
ideálnějšího než turistický pobyt v přírodě se mu nenabízí. A potřebuje 
i kamarádské porozumění, souznění a spolupatřičnost. I tu najde mezi 
kamarády v oborech turistiky.“                              Zdeněk Kadlčík

23.06. Skalní útvary Zlínského kraje – Lukovské skály
 Start i trasa libovolné
 Kontrola: Králky a Držkovské skály, 10:00-15:00
 Informace: Ing. František Hostaša, telefon: 604 465 413

24.06. Skalní útvary Zlínského kraje – Skalný a Smrdutá
 Start i trasa libovolné
 Kontrola: Skalný a Smrdutá, 10:00-15:00
 Informace: Zdeněk Perutka, telefon: 732 424 347

14.-21.07. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku Vsetín 
a okolí

 Možno přihlásit se na týdenní pobyt (do 30.06.) nebo 
se zúčastnit jednodenních tras bez přihlášení

 Informace: Květuše Nepožitková, telefon: 604 413 790, 
kvetuse.nepozitkova@mestovsetin.cz

04.08.  Za Vizovskú trnkú
 Pěší: 3, 5 – 42 km
 Start: Vizovice, sokolovna, 6:30-11:15
 Cíl: tamtéž do 17:00
 Informace: Jiří Tomáš, telefon: 737 005 174

Podrobnější informace najdete ve skříňkách KČT u prodejny 
Albert a COOP.

                                       Příjemnou cestu přeje                            JP

Klub českých turistů

V souvislosti s avizovanou uzavírkou ulice K. H. Máchy, ke kte-
ré mělo dojít původně 2. května, ale k započetí prací došlo 
až 17. května 2018, jsem obdržela několik dotazů od občanů. 
Protože se dotazy opakovaly, myslím, že mé odpovědi budou 
zajímat i Vás ostatní. 

Proč došlo ke zdržení se započetím prací? Celá rekonstrukce 
začala opravou a výměnou kanalizace a vodovodního řadu, což 
byla investiční akce společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. 
Vzhledem k tomu, že akce musela mít zpracovanou projektovou 
dokumentaci, byl výsledek vyhlášeného výběrové řízení znám teprve 
25. dubna. 

Po tomto datu mohla vybraná firma objednat materiál potřebný 
k zahájení stavby. Bohužel fáze nákupu trvala déle, než dodavatel 
očekával, proto byl posunut termín uzavírky ulice i samotné za-
hájení prací. 

Kolik nás bude stát umístění přechodného dopravního značení, 
které bylo rozmístěno cca 14 dní před započetím prací? Nic. Do-
pravní značení platí dodavatel. Nejdříve bude placeno dodavatelem 
rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu, poté bude placeno 
firmou Správa a údržba silnic Kroměřížska, která bude provádět 
námi financované rozšíření vjezdu do sídliště.  

Kdy bude ukončena uzavírka? V současné době nic nenaznačuje, 
že by neměl být dodržen termín ukončení prací a znovu obnovení 
provozu v K. H. Máchy dne 16. srpna 2018. Samozřejmě bude 
záležet zejména na klimatických podmínkách. 

Jsme si vědomi toho, že došlo ke zhoršení provozu vozidel 
v sídlišti, ale pevně věřím, že nám odměnou bude komfortnější 
vjezd do sídliště. 

Věra Sigmundová  

Uzavírka ulice 
K. H. Máchy

Zahájení koupací sezóny
Jako každý rok jsme připravili areál koupaliště na otevření nové 

koupací sezóny, a to poslední víkend měsíce května, spojovaný 
s kácením májky. Myslím si, že se nám to podařilo. Areál byl jako 
ze škatulky a to nejdůležitější, pro všechny pravidelné návštěvníky 
koupaliště nejočekávanější – vyhřívání vody – je, alespoň podle 
dosavadních zkušeností s novým systémem, úspěšně zprovozněno. 

Po dlouhých měsících hledání nejvhodnějšího řešení pro naše 
koupaliště a vyhodnocování pro a proti u jednotlivých systémů 
vytápění, jsme se nakonec rozhodli pro generální opravu stáva-
jících tepelných čerpadel, která jsme rozšířili o další samostatnou 
jednotku určenou k vytápění brouzdaliště, jehož pihou na kráse 
byla poměrně studená voda v ranních hodinách po otevření. Díky 
tomu jsme schopni garantovat stálou teplotu ve všech bazénech 
mezi 26 – 27 °C, což naši návštěvníci jistě ocení.

Bohužel vzhledem k rostoucím nákladům na provoz koupaliště 
jsme letos museli přistoupit i k nepopulárnímu kroku, a to úpravě 
ceníku vstupného, který byl dlouhodobě stabilní. Zdražení však po-
cítí spíše přespolní návštěvníci, případně ti, kdo jdou na koupaliště 
spíše výjimečně. Chropyňáci, kteří chodí na koupaliště pravidelně, 
využívají celosezónní permanentky, jejichž cenu jsme zachovali. 
U denního vstupného došlo k navýšení v průměru o 10 Kč, jde-
-li někdo na koupaliště 5 krát za sezónu, prodraží se mu koupání 
o 50 korun za celé léto, což nepovažuji za nic závratného.

Na začátku června nám předpovídají krásné léto, věřím, že aspoň 
pro jednou předpovědi meteorologů vyjdou, a naše koupaliště 
bude k plné spokojenosti sloužit k osvěžení v horkých letních dnech 
nejen Chropyňákům, ale i návštěvníkům ze širokého okolí, kteří 
si náš areál dlouhodobě oblíbili. 

Stanislav Kalinec

Otevírací doba koupaliště: 
pondělí – pátek 13:00 – 19:00 
sobota – neděle 09:00 – 19:00

Ceník vstupného:
Dospělí 80 Kč
Děti (6-15 let), studenti, senioři 60 Kč
Děti do 6 let zdarma

Po 16:00 jednotné vstupné  30 Kč

Permanentky dospělí děti 6-15, studenti, senioři
2 vstupy 140 Kč 100 Kč
3 vstupy 180 Kč 130 Kč
10 vstupů 550 Kč 380 Kč
Celá sezóna 1.000 Kč 700 Kč

Kompletní ceník a informace o koupališti najdete na stránkách 
SMM Chropyně http://www.smmchropyne.cz/smm/koupaliste/
informace-o-koupalisti/.
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Na konci loňského roku jsme odstartovali nový systém třídění 
odpadu MESOH. Jsem velmi ráda, že systém funguje, a že se do něj 
postupem času zapojují další a další občané. Zároveň se zavedením 
pytlového sběru běží i třídění do kontejnerových nádob. 

Takže ať už třídíte do pytlů, nebo plast, papír a sklo nosíte 
do sběrných hnízd, vždy budete zvýhodněni, co se týče poplatků 
za komunální odpad. Motivační systém třídění umožnuje zapojeným 
třídícím občanům získat slevu na poplatku, kterou již mnozí z Vás 
čerpali v letošním roce. 

Pokud jste se ještě nezapojili do třídění pomocí pytlů a váháte, 
zda to pro Vás bude výhodné a přínosné, veškeré informace najdete 
na webových stránkách města na adrese: http://www.muchropyne.cz/
obcan/odpadovy-system/zakladni-informace/. Věřím, že se díky tomu 
bude i nadále snižovat množství komunálního opadu, a že v popelni-
cích bude končit opravdu jen to, co tam skutečně patří. 

Dlouhodobě sleduji vývoj množství odpadů v našem městě a velmi 
mne těší, že množství tříděného odpadu roste a množství netříděné-

ho komunálního odpadu klesá. Tento údaj je sám o sobě známkou 
toho, že my všichni více třídíme, nicméně nejlépe je tento fakt patrný 
na poměru vytříděného odpadu k tomu nevytříděnému. 

V prvním čtvrtletí roku 2017 byl 0,256 a za první tři měsíce letoš-
ního roku již je poměr 0,274 (to znamená, že na 1 tunu směsného 
komunálního odpadu z popelnic připadá 0,274 t tříděného odpadu). 
Dalším sledovatelným údajem je celkové množství odpadu, kdy za prv-
ní tři měsíce 2018 kleslo celkové množství oproti roku 2017 o 7 t. 

Významnou položkou co do množství i co do váhy zůstává bioodpad. 
Ten můžete ukládat jak na sběrném dvoře, tak do kontejnerů k tomu 
určených, které jsou rozmístěny v našem městě. A ani zdaleka se nemusí 
jednat jen o trávu z posečené zahrady. Bioodpad vytváříme i v kuchyni 
např. slupky z brambor a ze zeleniny. I ten patří na naši kompostárnu. 

Jsem ráda, že Vám třídění není lhostejné stejně jako mně. 

Věra Sigmundová

Třídit se nám daří

V průběhu měsíce května rada města na svých 
jednáních mimo jiné:
- schválila úpravu rozpočtu města v rámci 

ukazatele 5512 – požární ochrana (nákup 
dýchacích přístrojů) a ukazatele 4351 – 
pečovatelská služba (vyúčtování energií);

- doporučila zastupitelstvu města schválení 
prodeje části pozemku p. č. 110 o výměře 
155 m2 v lokalitě mlýn za cenu 200 Kč/m2;

- uložila zveřejnit záměr prodeje pozemku 
p. č. 30/1 o velikosti 343 m2 za minimální 
nabídkovou cenu 450 Kč/m2 a část parcely 
30/1 a parcelu 30/2 o celkové výměře 247 m2 
za nabídkovou cenu 450 m2;

- doporučila zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě 
mezi městem Chropyně a TJ Chropyně, 
jehož předmětem je poskytnutí peněžitého 
daru na nákup laviček pro házenkářské 
hřiště v Chropyni;

- doporučila zastupitelstvu města schválit 
Účetní závěrku města Chropyně za rok 
2017;

- schválila Smlouvu o dílo mezi městem 
Chropyně a Ing. Malůškem, jejímž předmě-
tem je organizace výběrového řízení pro akci 
„Oprava cesty u školní jídelny Chropyně“ 
za cenu 10.000 Kč; 

- schválila uzavření Dohody o přerušení 
prací mezi městem Chropyně a firmou CAD 
Projekt plus, s. r. o., Prostějov, dle uzavřené 
smlouvy o dílo č. 13/17 na projektovou 
dokumentaci pro územní řízení na akci 
„Revitalizace přednádražního prostoru a uli-
ce Nádražní“ (důvodem je neschválení 
odkupu pozemků na jednání zastupitelstva 
dne 28.03.2018);

- schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o dílo na stavební práce uzavřené mezi 
městem Chropyně a firmou KERAMO 
D – Dohorák, s. r. o., Kvasice (stavební 
méněpráce a vícepráce v rámci stanovené 
ceny díla);

- vzala na vědomí výsledky hospodaře-

ní SMM Chropyně za 1. čtvrtletí 2018 
(hospodaření s kladným výsledkem ve výši 
798 tis. Kč) a zprávu auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření SMM Chropyně 
za 1. čtvrtletí 2018;

- vzala na vědomí Závěrečný účet města 
Chropyně včetně zprávy auditora za rok 
2017 a uložila předložení těchto mate-
riálů na jednání zastupitelstva města dne 
20.06.2018;

- schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
na rok 2018 mezi městem Chropyně a spol-
kem Klubu dárců krve Kroměřížska ve výši 
10 tis. Kč na podporu činnosti spolku v ro-
ce 2018 a organizaci mimořádných oslav 
k 25. výročí spolku;

- schválila ekonomicky nejvýhodnější návrh 
řešení rekonstrukce mostu u elektrárny 
ve Mlýně (varianta č. 3 – prefabrikovaná 
mostovka bez středních podpěr);

- souhlasila s provedením stavby „Stavební 
úpravy objektu čp. 698, změna užívání 
objektu – montáž a prodej střešních nosičů;

- souhlasila se stavebním záměrem úpravy 
a přístavby rodinného domu Masarykova 
ul. čp. 344;

- souhlasila se zřízením jednoho parkova-
cího místa v Tovačovské ulici na pozemku 
p. č. 521/5 v k. ú. Chropyně, jenž je ve vlast-
nictví města Chropyně;

- souhlasila s vyhrazením placeného par-
kovacího místa na parkovišti u čp. 616 
v Moravské ulici ve výši místního poplatku;

- schválila úpravu závazných ukazatelů roz-
počtu ZŠ Chropyně, a to ponížení kapitoly 
energie (teplo) a navýšení položky pro-
vozní výdaje na opravy pracoviště J. Fučíka 
a Komenského;

- souhlasila s uzavřením MŠ Chropyně v do-
bě od 16.07.2018 do 12.08.2018 z důvo-
du čerpání ŘD (provoz opět zahájen 
13.08.2018).

BH

Z jednání Rady města Chropyně

inzerce

Soukromá inzerce
Prodám
 zahradu s chatkou. Bližší informace na tel. 

čísle 602 759 121.

Upozorňujeme občany, že zveřejnění  
soukromé inzerce je zpoplatněno 

částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před uveřejněním 
oznámení.

Množství směsného komunálního odpadu klesá

Důležité informace
pro inzerenty
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Každý první pátek v červnu se schází bývalí 
zaměstnanci odboru hlavního energetika závo-
du Technoplast Chropyně a současní zaměst-
nanci Energetiky Chropyně. Letos to již bylo 
po osmé, kdy se v restauraci Orlovna setkání 
konalo. Sešlo se nás tam padesát.

Sraz zahájili J. Olišar a M. Ligurský.  Všech-
ny přivítali a popřáli příjemnou zábavu. 
A bylo to krásné setkání. Ti, co se zúčastňují 
pravidelně, se těšili, že se po roce zase uvidí. 

A ti, co přišli poprvé, byli nejprve nejistí, ale 
během chvilky se ode všech stolů nesl smích, 
spousta povídání a také trocha nostalgie. 
Vzpomínalo se na to, co jsme prožili, ale 
také jsme povídali o tom, jak žijeme teď 
a co je nového. Odpoledne uteklo jako 
voda a navečer jsme se pomalu rozcházeli 
do svých domovů s přáním, že se příští rok 
v červnu zase setkáme. Vzpomněli jsme také 
na ty, se kterými se již neuvidíme. Tuto řadu 

bohužel od posledního setkání další dva naši 
spolupracovníci rozšířili.

Velký dík patří organizátorům J. Olišarovi, 
M.Ligurskému a I. Hruškovi, kteří aktualizují 
seznam a starají se o pozvánky a jejich následné 
doručení.

Tímto bychom chtěli pozvat i další naše 
kolegy, kteří se s námi ještě nesetkali, aby příští 
rok v pátek 7. června 2019 přišli a pobavili 
se s námi.                                            J.M.

Jak ten čas letí …

Rodák z Chropyně nechal 
odlít zvony pro kostel svaté 
Kunhuty v Kurovicích.

V 17. století se během tři-
cetileté války v Chropyni na-
rodil Jiří František Matthaei 
(Matěj). Vystudoval teologii 
v Olomouci, kde byl vysvěcen 
na kněze. Po svém vysvěcení 
působil jako kaplan ve Vyško-
vě, Telči a Holešově. Posled-
ních šest let před udělením 
farnosti v Hulíně strávil jako farář 
ve Vlachovicích u Valašských Klo-
bouk. Dne 2. května 1667 byla 
v biskupské kanceláři projednána 
jeho žádost o udělení hulínské 
fary. Biskup Karel Lichtenštejn 
Kastelkorn schválil Matthaeiovi 
žádost a od 7. května 1667 začal 
tento chropyňský rodák působit 

v Hulíně. Byl tak blíž svému 
rodišti a svým příbuzným, které 
finančně podporoval. Kromě 
Hulína působil také v Kurovicích, 
kam docházel jednou za čtyři 
neděle sloužit bohoslužby. Pro 
kostel svaté Kunhuty v Kurovi-
cích nechal v roce 1680 odlít 
v Olomouci zvon u Pavla Rei-
mera. Na zvonu byl vyobrazen 
Ježíš Kristus na kříži a svatý Jiří 
bojující s drakem. V roce 1692 
nechal pro tentýž kostel zhotovit 
ještě jeden malý zvon. Oba tyto 
zvony se roztavily při požáru, 
který vypukl ve čtvrtek 7. června 
1866. Hulínskému kostelu sva-
tého Václava daroval Matthei 
v roce 1698 stříbrnou kadidel-
nici i s lodičkou na kadidlo. 
Do hulínské sakristie si schoval 

I Chropyně má své dobré rodáky
8 000 zlatých rýnských v truh-
lici před zloději. Nakonec mu 
byla truhlice odtud odcizena. 
Smrt Matthei zastihla v pondělí 
26. března 1703. Velmi podrob-
ný pozůstalostní spis dokládá, 
že za dobu působení v Hulíně 
shromáždil velký majetek. Kromě 
již zmíněných 8 000 zlatých, které 
mu byly odcizeny, byla nalezena 
hotovost ve výši 5 872 zlatých 
s vybavením fary a hospodářstvím. 
Nejcennější bylo velké množ-
ství uskladněného obilí a také 
dobytek. Jeho celkový majetek 
byl vyčíslen na 6 800 zlatých. 
V posledním roce farářova života 
byly na faře zaměstnány dvě 
služky, hospodyně, tři čeledíni 
a jeho tři příbuzní. Všichni za svou 
práci dostávali plat. Vypořádání 

pozůstalosti muselo být velmi 
náročné. Část majetku musela 
být podle poslední vůle rozdělena 
příbuzným. Farář také odkázal 
peníze klášterům v Olomouci, 
Kroměříži a Vyškově, aby za něj 
byly slouženy mše. Jeho nástup-
ce také přijal finanční obnos 
pro farnost Hulín a Kurovice. 
V závěti nezapomněl ani na jezu-
itskou akademickou družinu, kde 
v době studií v Olomouci byl jejím 
členem. Při hulínském kostele 
založil různé nadace. Vzhledem 
k tomu, že hulínská fara v minu-
losti několikrát vyhořela, je mož-
né, že portrét tohoto chropyň-
ského rodáka pohltily plameny. 

Z knihy Hulín město na kři-
žovatkách

Marta Staňková

Město Chropyně neprovozuje 

žádný facebookový profil!

Archiv Zpravodaje najdete na:

www.muchropyne.cz
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Kevin Kwan: Šíleně bohatí Asiati 
Když Newyorčanka Rachel Chu souhlasila, 

že na léto odletí se svým přítelem a snad 
i budoucím manželem do Singapuru, předsta-
vovala si, že s ním stráví příjemnou dovolenou 
ve skromném rodinném domě. Nick jí ale zapo-
mněl sdělit několik důležitých detailů – že dům, 
ve kterém vyrůstal, připomíná palác; že v dětství 
cestoval častěji soukromým letadlem než autem; 
že je zkrátka jednou z nejlepších partií v zemi.

Lisa Stromme: Dívka s jahodami
Dívka s jahodami je Johanne Lienová, jejíž 

prostý život v malebném norském pobřežním 
městečku, sestávající ze sbírání lesních plodů, 
které prodává turistům a z toho, že jako bosono-
há modelka pózuje malířům okouzleným zdejším 
prostředím, se dramaticky změní ve chvíli, kdy 
získá práci v bohaté rodině námořního admirá-
la. Spřátelí se s admirálovou nejmladší dcerou 
Tullik, zoufale toužící po sexuálním a citovém 
dobrodružství. To nachází u Edvarda Muncha, 
kontroverzního umělce, který se snaží získat uznání a jehož chování místní 
komunita odsuzuje jako hříšné. Johanne jim začne dělat prostředníka 
a jejich silně jiskřící vztah spolu i se syrovými emocemi malířových obrazů 
ji čím dál tím hlouběji vtahuje.

Věra Fojtová: Neviditelná zranění
Příběh dvou mladých lidí, do jejichž osudu 

krutě zasáhla válka. Rút je šestnáctiletá dívka, 
která je společně se svojí matkou zařazena 
do transportu a místo toho, aby chodila do ta-
nečních a prožívala své první lásky, prožije rok 
života v Terezíně, kde se setkává s Ervínem, 
dvaadvacetiletým mladíkem a milovníkem žen. 
Zde se jejich osudy rozdělí a Rút prožívá další vá-
lečné útrapy. Po válce se oba setkávají, ale Ervín 
už je jiný. Jen on totiž zná své strašlivé tajemství…

Amanda Prowse: Poppy Day
Co byste obětovala, aby se váš miláček vrátil 

domů? Od té doby, co si kadeřnice Poppy Day 
vzala svého miláčka Marta, byli spolu šťastní. Nyní 
je Mart na misi v Afghánistánu a Poppy počítá 
každý den, až se vrátí domů. Avšak jednoho dne 
zaklepou na její dveře neznámí lidé a její svět 
se zhroutí. Mart byl vzat jako rukojmí a pro armádu 
je příliš nebezpečné, aby se ho pokusili zachránit. 
Poppy je odhodlána přivést ho domů sama. Ale brzy 
bude stát před nejtěžší otázkou svého života: není 
cena za záchranu muže, kterého miluje, příliš vysoká? Silný příběh o ztrátě 
a odvaze od autorky, která z vlastní zkušenosti moc dobře ví, o čem píše.

Dan Brown: Počátek
Harvardský profesor symbologie Robert 

Langdon přijede do ultramoderního Guggen-
heimova muzea v Bilbau, aby se zde zúčastnil 
významného oznámení – odhalení objevu, 
který „navždy změní tvář vědy“. Pořadatelem 
společenského večera je čtyřicetiletý miliardář 
a futurista Edmond Kirsch, jenž se díky svým 
oslnivým supermoderním vynálezům a odvážným 
předpovědím stal celosvětově uznávanou osob-
ností. Po zahájení společenské akce Langdona 
a několik set dalších hostů zcela uchvátí velmi originální prezentace; 
pečlivě naplánovaný večer se však najednou promění v chaos a hrozí, 
že Kirschův vzácný objev bude navždy ztracen.

Knihovna doporučuje
Ivana Peroutková: Kristián a kocour Teo

Kristián žije jen s maminkou a kocourem 
Teem. Jednoho dne se maminka nevrátí 
z práce, nebere mobil a Kristián vůbec netuší, 
co s ní je. Protože se bojí, že sousedka udá, 
že žije sám a bude muset do dětského domova, 
sbalí si svoje věci, krmení pro kocoura a odchází 
z domu. Zabydluje se u řeky, předvádí turistům 
kocourovy legrační kousky a za získané peníze 
si vždy koupí trochu jídla. Ví ale, že takhle ne-
může žít napořád.

David Jan Novotný: Pohádky z Emen-
tálu

Pohádky o tom, jak vznikala jednotlivá 
řemesla, jak se učil člověk vyrábět a po-
užívat různé užitečné nástroje, jak se učil 
pěstovat obilí i chovat domácí zvířata. Jak 
vznikla první písnička i malované vývěsní 
štíty na jeskyně, ale i jak se k sobě Emen-
tálci chovali a kdo měl doma hlavní slovo, 
to všechno se dozvíme v této milé a chytré 
knížce, ve které je také spousta pěkných 
ilustrací výtvarníka Romana Trabury.

Příjemné chvíle s knihou při letních cestách i prázdninových dob-
rodružstvích přejí 

Vaše knihovnice

Nezapomeňte, kniha je nejlepší přítel člověka. 
Přijďte k nám, u nás si určitě vyberete tu svou.

inzerce
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v květech na výstavě FLORIA LÉTO

Na kroměřížském výstavišti proběhne od 9. do 12. srpna již 
42. ročník celostátní výstavy pro všechny zahradníky a zahrád-
káře – Floria Léto 2018. Letošní ročník tradiční prodejní výstavy 
nese motto „Kouzlo historie“. Návštěvníky zaujme historická 
promenáda v květech a organizátoři opět květinově vyzdobí 
kroměřížské kostely, kam budou mít lidé vstup zdarma.

„Kromě řezaných květin se mohou návštěvníci těšit na pro-
dejní výstavu kaktusů, expozici sukulentů a balkonových rostlin, 
či výstavu drobného zvířectva a okrasného ptactva. Nejen mužskou 
část návštěvníků zaujme výstava moderní i historické zemědělské 
techniky a pro malé zahradníky bude otevřen Dětský svět, který 
nabízí desítky venkovních i vnitřních zábavních atrakcí. Návštěvníci 
si během celé výstavy samozřejmě mohou pořídit nejrůznější potřeby 
pro dům i zahradu,“ uvedl manažer výstavy Vojtěch Zahradník. 

Květinová výstava se i letos rozšíří mimo areál výstaviště, kdy 
přední zahradničtí aranžéři vyzdobí kroměřížský kostel svatého 
Jana Křtitele a barokní kapli Bolestné Panny Marie u sv. Morice. 
Ke kostelům budou návštěvníci přepravováni minibusem, 
který bude vyjíždět přímo od areálu výstaviště v pravidelných 
intervalech. 

Po celou dobu výstavy je pro návštěvníky připraven bohatý 
doprovodný a hudební program. Otevřeny budou obě výsta-
vištní restaurace a mnoho občerstvovacích stánků s frgály, 
palačinkami nebo domácími limonádami. Chybět nebude ani 
soutěž pro všechny amatérské gurmány. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách výstaviště 
www.vystavistefl oria.cz. 

Projděte se historickou
promenádou

Upozornění
Splatnost poplatku za „komunální odpad“

Finanční odbor Městského úřadu v Chropyni upozorňuje občany, 
že do 20. července 2018 je splatný místní poplatek za „komunální 
odpad“ za druhé pololetí roku 2018.  Základní sazba za pololetí 
činí 300 Kč. Úlevy jsou poskytovány dle obecně závazné vyhlášky 
města Chropyně č. 4/2017 a 8/2017 (poplatníkům od 70 let, 
poplatníkům zapojeným do MESOH, novorozencům za měsíc, 
v němž se narodili). Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny 
na www.muchropyne.cz (důležité dokumenty, obecně závazné 
vyhlášky) nebo jsou k nahlédnutí na sekretariátě MěÚ v Chropyni.

Občanům platícím přes SIPO budou příslušné částky předepsá-
ny ke srážce v měsíci červenci. Ostatním budou zaslány poštovní 
poukázky. Tyto lze uhradit na poště, převodem z bankovního 
účtu, na pokladně Městského úřadu v Chropyni v hotovosti nebo 
platební kartou.  

Neobdržení poukázky není důvodem k nezaplacení 
poplatku.

Účet města Chropyně pro platby poplatků má číslo 
1483133389/0800. Při bezhotovostní platbě zadávejte vždy 
variabilní symbol, který je uveden na poštovní poukázce!



12

6/2018Zpravodaj města Chropyně

Školní rok 2017/2018 právě končí. O deseti měsících, které 
se v září zdály dlouhé, teď můžeme říct, že utekly jako voda. Nebylo 
toho málo, co jsme během té doby ve škole stihli. Hned od září jsme 
do výuky zařazovali mnoho akcí, které mají žákům svojí formou napo-
moci získat nové poznatky, zkušenosti a dovednosti anebo jim alespoň 
pomoci si svoje znalosti utřídit. 

Byly to například: Klokaním skokem do nového školního roku – 
spolupráce se SRPŠ, pravidelné besedy v knihovně, akce pro rodiče 
a děti – „Dýňování“, Vánoční besídka v knihovně, Dopoledne 
se stolním tenisem, Podzimní návštěva dopravního hřiště, Besedy s Policií 
ČR - Policista je náš kamarád, Bruslení na zimním stadiónu v Kroměříži, 
Vzdělávací přednáška o ovoci a zelenině, Výtvarná soutěž „Malujeme 
do Zpravodaje“, Hvězdárna a planetárium Brno, Mikuláš v ZŠ (spo-
lupráce se SRPŠ), Vánoční výstava (spolupráce s turistickým oddílem 
a Zručnými babičkami), Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků, Poznávací 
zájezd pro žáky IX. třídy do Krakova a Osvětimi a již tradiční Školní ples, 
který organizuje a pořádá SRPŠ při ZŠ Chropyně. 

Během celého roku také fungovaly kroužky, které vedou naši učite-
lé, například: výtvarný, taneční hrátky, kroužek stolních her, dopravní 
výchovy, floorbalu, zumby atd. 

Ohlédnutí za školním rokem

Velmi důležitá je pro chod školy také spolupráce se zřizovatelem, 
zájmovými kroužky, oddíly TJ Chropyně a v neposlední řadě také SRPŠ 
při ZŠ Chropyně. 

Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel 
se zajímá o dění ve škole. Příkladem mohou být návštěvy nejvyšších 
zástupců města na akcích školy, např. přivítání prvňáčků, na slavnostním 
vyřazení žáků 9. tříd, sportovním dnu apod. 

Spolupráce se SRPŠ při ZŠ Chropyně považujeme za neformální, 
prospěšnou a nezbytnou pro obě strany. Díky finančním prostřed-
kům, které škola díky SRPŠ získala, se žákům přispívá na dopravu 
na plavání, lyžařský kurz, zájezd do Osvětimi. SRPŠ organizovalo 
již tradiční a velmi oblíbený Školní ples, Mikuláše pro 1. stupeň 
a spoustu dalších akcí. 

Spolupráce s Městskou knihovnou Chropyně je pro naši školu také 
velmi přínosná. Knihovna pořádá pro školu besedy se spisovateli a také 
jedenkrát za měsíc organizuje pro naši školní družinu besedy.  Pravidel-
ně jsou naši „šesťáci“ proškolování pracovnicemi knihovny k tomu, jak 
vyhledávat v knihovně literaturu.  

Spolupráce s Tělovýchovnou jednotou Chropyně je úspěšná 
a na velmi dobré úrovni. TJ se podílí na organizaci několika sportovních 
akcí (Ječmínkův běh, Sportovní den, Turnaj v házené). 

Určitě seznam akcí, projektů a spoluprací tohoto roku není úplný, 
bylo jich ještě více, ale to hlavní se shrnout podařilo. 

Samozřejmě, že jsme kromě vyjmenovaných akcí hlavně vyučovali 

a snažili se žákům předat vědomosti, které každému ročníku základního 
školství náleží. Výuka je naší prioritou, a tak nás těší, že se i letos naši 
žáci účastnili různých soutěží a olympiád, kde dosáhli velmi slušných 
výsledků. O tom, že je kvalita vzdělávání na naší škole na vysoké úrovni 
svědčí i to, že minulý i letošní rok se dostali naši žáci na prestižní střední 
školy a gymnázia v okolí. A nejen že dostali, při přijímacích zkouškách 
na strojní a stavební průmyslovou školu se umístili na předních místech!

Rád bych popřál všem našim žákům hezké prázdniny, jejich rodičům 
příjemnou letní dovolenou k načerpání nových sil, stejně zasloužený 
odpočinek přeji i svým milým kolegům, kteří velmi napomáhají k tomu, 
aby celá škola pracovala tak, jak má, a svou ochotou a zodpovědností 
přispívají k dobré atmosféře, kterou ve škole máme.

Mgr. Milan Bajgar
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Nestává se příliš často, aby s fotbalem za hranice cestovaly i holky. 
A přesto se na naší základce jedna taková úspěšná fotbalistka „ukrývá“. 

V druhém květnovém týdnu se Hana Baštincová ze 7. B zúčastnila 
mezinárodního fotbalového turnaje v dánském Norhalne. Hanka, hrající 
za mladší žákyně 1. FC Slovácko - ženy, se podílela svými výkony na 
velkém úspěchu celého týmu. Mladé fotbalistky z Uherského Hradiště 
se v mezinárodním klání nad „kulatým nesmyslem“ rozhodně neztratily, 
ba právě naopak. V konkurenci dalších šesti mužstev z Norska a Dánska 
obsadily skvělé první místo, když ve finále porazily tým z města Grena 3:0.

Nezbývá než Hance pogratulovat, poděkovat za výbornou meziná-
rodní reprezentaci, kterou okořenila i gólem a popřát mnoho dalších 
sportovních úspěchů.

Radek Podhorný

S fotbalem do země Hanse Christiana Andersena, 
Lega a Malé mořské víly

aneb Osvětim a Krakov 2018

Stalo se již tradicí, že se žáci 9. ročníku 
chropyňské základní školy vydávají na přelo-
mu května a června do Osvětimi a Krakova. 
Letos tomu tak bylo v pondělí 4. června. 
Před půl šestou jsme se "nalodili" na palubu 
„krodosbusu“ a v počtu 21 žáků a dva učitelé 
se rozjeli za poznáním směrem na sever. Asi 
po dvou hodinách jsme přejeli řeku Olši/
Olzu v dodnes rozděleném Českém/Polském 
Těšíně a ocitli se v zemi Mikuláše Koperníka, 
Frederyka Chopina, Andrzeje Wajdy nebo 
Marie Curie-Skłodowské. Naše kroky v Polsku 
vedly dopoledne do bývalého koncentračního 
tábora v Osvětimi, který je smutným symbolem 
hrůz holokaustu a jedním z nejnavštěvova-
nějších míst celé země vůbec. Po nezbytné 
bezpečnostní kontrole, ověření funkčnosti 
sluchátek a nalezení správné české frekvence 
na nás čekal více než tříhodinový program 
v muzeu. Baráky, mnohdy ještě s původním 
vybavením, případně ostnaté dráty, naštěstí 
již bez elektrického proudu, musely zapůsobit 
snad na každého. Prohlídka jediné zachovalé 
plynové komory i s krematoriem jen umocnila 
smutné, ale důležité poselství hrůzného místa. 
Podobné pocity se nás zmocnily i v druhé 
části tábora – Březince. Koleje, vagon, místo, 
kde probíhaly první selekce, dřevěné postele 
a poutavé vyprávění průvodce nás přeneslo 
do doby, která se nám zdá jak z jiného světa. 
Musíme nejen doufat, ale také se snažit o to, 
aby navždy zůstala nesmyslnost holokaustu 
už jen smutnou vzpomínkou na dvacáté sto-
letí, které britský historik Eric Hobsbawm ve své 
slavné knize označil jako Věk extrémů.

Odpoledne nás čekal přejezd do Krakova - 
historické perly nad řekou Vislou. Kdysi hlavní 
město Polska je pokladnicí mnoha architekto-
nických slohů a místem, ve kterém působil asi 
nejslavnější polský rodák, pozdější papež Jan 
Pavel II. Prošli jsme si hrad Wawel, „proběhli“ 
kolem katedrály, nakoukli do prostor Jage-

Po roce 
opět do Polska

llonské univerzity a výklad průvodce zakončili 
na hlavním náměstí - Rynku Glownym. Sou-
částí tohoto největšího krakovského náměstí 
je i slavná tržnice - Sukiennice. Mohli jsme 
si koupit krowky, čokolády nebo třeba kous-
ky nádherného jantaru. Samozřejmostí byla 
i návštěva některého z „fástfůdů.“

Na zpáteční cestě nás čekala ještě zastávka 
v obchodním centru „Slavíček,“ ve kterém 
padly poslední polské zloté za sladkosti a kafe 
a mohlo se zvesela domů. V Chropyni jsme 
unaveni po celodenním poznávání hrůz druhé 
světové války, ale i krás středověkého Krakova 
vystoupili kolem jedenácté večerní. Takže 
za rok zas...

Závěrem ještě poděkování SRPŠ při ZŠ Chro-
pyně za každoroční finanční podporu formou 
proplacení autobusové dopravy. 

Radek Podhorný
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Každoročně je na celém svě-
tě jeden den věnovaný dětem. 
Je to Mezinárodní den dětí. A prá-
vě tento den v letošním roce 
prožili žáci I. stupně základní školy 
v soutěživém duchu. 

O radost v dětských očích 
se v tento významný den zaslou-
žili učitelé I. stupně naší školy. 
Pro 250 žáků připravili mnoho 
stanovišť, na kterých děti plnily 
rozmanité úkoly – z dopravní vý-
chovy, logického myšlení, pomocí 
smyslů poznávaly různé předměty, 

soutěžily v různých sportovních 
disciplínách a mnoho dalších. 
Děti strávily nejen příjemné 
odpoledne, ale také získaly po-
učné informace a zážitky hravou 
formou. Na závěr akce čekala 
na všechny sladká odměna.

Velký dík patří Mgr. Vejdov-
skému, Mgr. Šamajové a jejich 
páťákům, kteří se ujali organizace 
celého dopoledne a za to, že celá 
akce proběhla v neuvěřitelném 
klidu a pohodě!

Mgr. Milan Bajgar

Mezinárodní den dětí 
na I. stupni

V pátek 25. května vyšlo krásné slunečné počasí, a tak jsme mohly 
společně s Lenkou P. připravit pro děti z Veselého cvičení zábavné 
sportovní dopoledne na stadionu TJ. Kromě sportovních aktivit nás 
celým dopolednem provázela dobrá nálada a fotografka Petra K. Tímto 
jí děkuji za fotky z celé akce. 

Dopoledne vyvrcholilo závodem dětí na odrážedlech. Vzhledem 
k vyššímu počtu zúčastněných startovaly děti ve 2 skupinkách. Odměnou 

pro všechny malé sportovce byl diplom, razítko, bublifuk a výborné 
perníkové medaile od Evy V., které dětem vykouzlily úsměv na tvářích. 
Při dekorování se tak opravdu mohly cítit jako vítězové.

Všem dětem a jejich rodičům děkuji za hojnou účast a doufám, 
že spokojené dětské obličeje byly jasným důkazem toho, že se celá akce 
zdařila a obešla se bez zranění.

Katka M.

Veselé děti ve Veselém cvičení
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Ve čtvrtek 31. května si žáci, kteří navštěvují 
školní družinu, zpestřili odpoledne setkáním 
s hasiči. 

Členové zásahové jednotky Chropyně Petr 
Calaba, Jiří Baďura, Martin Hora a spol., přijeli 
ke škole s novým zásahovým vozidlem. Všichni 
se mohli seznámit s technikou, kterou si mohli 

prohlédnout i osahat. Hasiči také popsali, 
co se děje, když někdo nahlásí požár, 
ať už na linku 150 nebo na univerzální 112, 
jak dlouho trvá, než naši hasiči vyjedou 
po vyhlášení požáru a co to je kultura hašení. 
Na závěr zodpověděli spoustu dotazů a pozvali 
žáky na prohlídku hasičské zbrojnice. 

Jménem školy bych chtěl moc poděkovat 
členům zásahové jednotky Chropyně za akce, 
které pro žáky naší školy v průběhu celého 
školního roku a ve svém volném čase připravují 
a dělají.

Mgr. Milan Bajgar

Hasiči ve školní družině
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O lidech, které v kostele potkáte, jsem nenašel lepší charakteristiku 
než v knize „Věroměr“ od Maxe Kašparů, který rozdělil lid kostelní 
na chodiče, plniče, jednoročáky, kůrovce, kolečkáře, občasníky, neče-
kance a blahoslavený lid věřící.

Chodiči jsou ti, co chodí do kostela. Přijde, stojí, kouká, když 
je konec, tak zase jde. Nezpívá, nemodlí se, nechodí ke svátostem, 
on si to tam jde prostě odstát. On tam chodí. To jsou ti lidé se šuplát-
kem nedělním.

Plnič si plní svou náboženskou povinnost. Plnit povinnosti je něco 
hrozného, kde je povinnost, tam není láska. Plní si svou povinnost 
nedělní a jednou do roka, jak říká starý katechismus, se vyzpovídá 
u kněze. V čas Velikonoční přijme Nejsvětější svátost oltářní a zase 
má na rok postaráno.

Jednoročáci chodí do kostela jednou za rok, tak jak moje spolužač-
ka Božka! Jednou za rok o „Půlnoční“, kdy chodí plakat nad jesličky. Tito 
lidé se vydávají za nejzbožnější. Oni vědí, kde je kostel, a na požádání 
Vám zazpívají „Narodil se Kristus Pán“.

Kůrovci, to je takový zvláštní lid, který se shromažďuje na kůru, ale 
nikoli za účelem, aby tam zpívali. Jsou opřeni o zábradlíčko a říkají si: 
„Co je to tamhle za ženskou, v tom zeleném klobouku? A tamhle ten 
holohlavý chlap?“ Tak to jsou kůrovci.

Pak jsou tzv. kolečkáři. Kolečkáři jsou ti, kteří mají křesťanství 
na kolečkách. Ti mají kontakt s církví jenom třikrát. Dvakrát za živa, 
jednou po smrti. Na kolečkách kočárku ke křtu, na kolech (osobního 
automobilu) na svatbu a na kolečkách na hřbitov. Jak mi říkala jedna 
známá paní: „No, my jsme také věřící! Vždyť jsme pochovávali našeho 
dědečka s farářem!“ To jako ne, že by je tam strkali oba do hrobu, ale 
že u toho byl velebný pán.

Pak jsou nečekanci, občasníci. Ti chodí do kostela občas a ne-
čekaně. Sami neví proč. Třeba venku prší, tak se tam jde schovat. Jde 
tam nečekaně a prší občas.

No, a pak je blahoslavený lid věřící. To jsou lidé, kteří se s církví 
radují, s církví trpí a Kristus je pro ně smyslem života.

K výčtu od Maxe Kašparů bych přidal ještě dvě skupiny věřících. První 
skupinou jsou špunti a špuntovky. Tito totiž zásadně usedají na okraj 
lavice. Kdo hledá místo k sezení, si většinou sedne do další neobsazené 
lavice. Pohled na zašpuntovaný kostel je úsměvný. Když jsou zašpunto-
váné všechny lavice, nezbývá Vám jiná možnost, než poprosit nějakého 
špunta nebo špuntovku, zda si můžete sednout. Dotázaný místo toho, 
aby se posunul více do středu lavice, zaklíněné tělo vysouká do uličky, 
a když si sednete, pěkně Vás zašpuntuje.

Druhou, velmi malou skupinkou, jsou starostlivé matky. Jak zbystří, 
že jste někdo nový, jsou někdy tak neodbytné, že za chvíli máte v rukou 
otevřený Kancionál na písni, která se zpívá. Dozvíte se také, co se děje. 
Kdo je ten kněz u oltáře. Jaké má chyby a vlastnosti. Přitom Vás svým 
rentgenovým zrakem proměří, co jste zač. Ale s takovými vzácnými lidmi 
se nesetkáte často. Spíše se najdou vnímaví lidé, kteří Vám pomohou 
zorientovat se. Mohou Vám být milou pomocí.

Kromě těchto všech lidí v kostele natrefíte na kněze. V krátkosti 
Vám vyjmenuji jejich formy. Je to s nimi trochu složitější, ale pokusím 
se být stručný, jak mi káže slušné vychování.

Pokud se jedná o obyčejného kněze, který má na starosti farnost, 

Kdo v kostelích je?

je to farář. Jestliže je mladíček sotva vylíhnutý ze školy, jedná 
se o kaplana. Pak někde doprovází kněze jáhen. Ten může být i ženatý. 
Jáhen je takovým pomocníkem biskupa a kněží. Jak se pozná? Na rozdíl 
od kněze totiž nosí při mši jinak štolu (pruh plátna) a to od levého 
ramene k pravému boku. Všechny tyto můžete oslovovat souhrnně: 
„Otče“. Latinsky se „Otec“ řekne „Pater“, počeštěně „Páter“. I tak 
můžeme oslovovat kněze nebo civilněji s udáním jejich funkce: „Pane 
faráři“, „Pane kaplane“. Existují i historické tituly, označující významné 
farnosti, kterým se říká děkanství, probošství, arciděkanství. Tam můžete 
oslovovat kněze: „Pane děkane“, „Pane probošte“, „Otče arciděkane“. 
Oslovení: „Pane knězi“, je komické.

Rád bych se zmínil o knězi s čepicí Mikuláše. Říká se mu biskup. 
Oslovujte ho: „Pane biskupe“, nebo „Otče biskupe“. V naší zemi máme 
také dvě arcidiecéze, které jsou mateřskými diecézemi všech ostatních. 
Tam sídlí také biskup, kterého je vhodné oslovovat: „Pane arcibiskupe“. 
Kdybyste potkali například současného pana kardinála Duku, oslovujte 
ho: „Pane kardinále“, nebo jednoduše, jak jsem psal výše: „Otče“.

Kněžím při bohoslužbách pomáhají tzv. „ministranti“. Jsou to malí 
kluci i dospělí pánové a někde ministrují i děvčata. Jsou oblečeni buď 
bíločerně, nebo jen bíle. Někdy připomínají tučňáky nebo právě probu-
divší se v nočních košilích. Ti knězi jen pomáhají. Kněžími či duchovními 
osobami nejsou.

Také se setkáte s kostelníkem či kostelnicí. Jsou to velice obětaví 
lidé, kteří v kostele tráví mnoho času. Mějte proto pochopení, když 
Vás v pozdních večerních hodinách vyzvou nebo poprosí, abyste odešli. 
Musí totiž zavřít kostel, aby se mohli jít domů postarat o hladové krky 
zástupu svých dětí nebo dobytka.

Nakonec mezi návštěvníky kostela patří řeholnice (jeptišky, mnišky) 
nebo řeholníci (mniši). To jsou lidé velmi zvláštní. Rozhodně se vyplatí 
s nimi zapříst hovor. Zjistíte, že jsou božsky normální nebo zajímavě 
extravagantní. A navíc je s nimi legrace. Mají nám všem co říci.

Z knihy Petra Šabaka Pane Bože, co mám (v kostele) dělat?

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 3. září 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.

reklama
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V roce 2005 proběhla první 
Noc kostelů (Lange Nacht der 
Kirchen) ve Vídni. Myšlenkou 
Noci kostelů je příležitost za-
žít církev tak trochu jinak. 
Je to událost dialogů. Kde jin-
de lze zažít rozmanité formy 
křesťanské víry v liturgii, hudbě, 
architektuře, umění, setkání 
a rozhovorech, které lze zakusit 
během jednoho večera? Církev 
může nabídnout mnohem víc 
než nedělní bohoslužby. Jde 
také o dialog různých křesťan-
ských vyznání. Noc kostelů je 
vynikající příležitostí dozvědět 
se více o sobě navzájem, poro-
zumět si a sdílet společné zku-
šenosti. Dveře kostelů jsou do-
široka otevřené a mohou se stát 

místem setkání lidí, pro které 
je víra ještě vzdálená. V roce 
2009 Noc kostelů „překročila 
hranice“ a poprvé se konala 
v České republice. 

V pátek 25. května v 18 ho-
din slavnostním vyzváněním 
zvonů na uvítanou začala Noc 
kostelů v chropyňském kostele. 
Po úvodním slovu Káji Olšan-
ské, která nás Nocí kostelů pro-
vázela, nás přivítal P. Jiří, který 
mimo jiné zmínil, že letošní rok 
je ve znamení jubileí: 10. ročník 
Noci kostelů, 100 let od vzniku 
republiky…

Vystoupení žáků ZUŠ ze tříd 
p. uč. M. Bubeníčka, L. Kout-
ného, J. Milotové, L. Obručové, 
M. Vaculíka, bylo jako vždy vý-

Ohlédnutí za Nocí kostelů v Chropyni

borné a bylo prokládáno mlu-
veným slovem – krátká zamy-
šlení členů komunity Sanť Egi-
dio (svatý Jiljí). O své cel-
kem strastiplné cestě živo-
tem, upadání, vstávání, hledá-
ní a nalezení Boha se s námi 
ve svědectví „Já a Bůh“ podělil 
spolupracovník Sanť Egidia pan 
Ivan z Prahy. V dalším vstupu 
nám byla představena dopro-
vodná výstavka Sanť Egidio 
(v obraze a slově). Toto spole-
čenství letos slaví 50 let od vzni-
ku a 25 let působení v ČR. Kdo 
si nestihl výstavku prohlédnout, 
má ještě možnost, bude v kos-
tele do konce září.

Scénku Everything (scénic-
ké vyjádření lásky) připravili 

členové a spolupracovníci Sanť 
Egidia.

Během večera byl připraven 
pro děti doprovodný program 
„Kdo si hraje, nezlobí“. 

V druhé polovině Noci kos-
telů nám Kája něco málo řek-
la o historii kostela a skoro 
všichni jsme se podívali do je-
ho věže a někteří si zkusili za-
zvonit na zvony :-) 

Kdo si počkal, mohl se účast-
nit Májové pobožnosti a na zá-
věr jsme si zazpívali několik 
písní za kytarového doprovodu 
o. Jiřího.

Díky všem organizátorům 
za pěkný večer a již se těšíme 
na další rok.

účastnice Noci kostelů
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Naše Základní umělecká škola Kroměříž pořádá jednou za rok 
na konci května obrovský koncert s názvem „Hudební mládí“ ve Sně-
movním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži, kde vystupují vybraní 
žáci a soubory z celé školy. 

Z chropyňské pobočky byl letos vybrán na tento výjimečný den soubor 

Ars Iuventus pod vedením p. uč. Marka Bubeníčka, který spolupracuje 
s žáky tanečního oboru pod vedením pí. uč. Karly Koutné. Dva rene-
sanční tance v podání souboru a žaček tanečního oboru přispěly k velmi 
pestrému programu celého koncertu. 

Jana Milotová

Hudební mládí

Naše pobočka ZUŠ Chropyně ve školním roce 2017/2018 připravila 
celou řadu vystoupení, koncertů, besídek, soutěží a dalších hudebních 
i tanečních akcí. 

Tímto bych chtěl všem žákům hudebního a tanečního oboru podě-
kovat za vynaložené úsilí, poctivou práci a píli. Rodičům za podporu 
a přípravu svých dětí a za pomoc při vystoupeních. Letošním absolventům 
gratuluji k úspěšnému vykonání absolventských koncertů. 

Mým skvělým kolegům p. uč. Mgr. Lence Obručové, Mgr. Janě Mi-
lotové, MgA. Karle Koutné, Veronice Koutné, Šárce Jablunkové, Marku 
Bubeníčkovi a Milanu Vaculíkovi blahopřeji k úspěchům na soutěžích 
a děkuji za vynikající celoroční práci pro pobočku ZUŠ.

Všem přeji krásné prázdniny!
Luděk Koutný

Poděkování
Děti předškolního věku v naší mateřské školce měly možnost celý 

rok navštěvovat kroužek „S flétničkou ve školce“.  
Naučily se základům hry na zobcovou flétnu, také ostatním hudebním 

dovednostem a hudebním pojmům, přitom rozvíjely své hudební cítění 
a podpořily zdravé dýchání. Děti, kteřé této možnosti využily, se společ-
ně scházely každý týden a v hodinách se naučily hrát spoustu písniček 
na zobcovou flétnu.  Věřím, že hra na flétničku jim bude dělat stále 
velkou radost jako doposud.

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

Jana Milotová

S flétničkou ve školce

na dohodu o provedení práce

Město Chropyně přijme pro Pečovatelskou službu města Chro-
pyně pracovníka v sociálních službách na dohodu o provedení 
práce. Jedná se o zástupy za nepřítomného pracovníka v sociálních 
službách z důvodu nemoci, čerpání řádné dovolené. 

Náplň práce: přímá péče o klienta pečovatelské služby v jeho 
domácnosti. 

Požadujeme minimálně střední odborné vzdělání s výučním 
listem, vzdělání odpovídající § 116 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, práce na počítači, bezúhonnost (čistý výpis 
z rejstříku trestů), komunikativnost a zodpovědnost. 

Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 573 500 739, e-mail ho-
rakova@muchropyne.cz nebo osobně u vedoucí odboru sociálních 
věcí MěÚ Chropyně (Bc. Lenka Horáková).

Nabídka pracovního místa
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Naše pobočka pořádá každoročně již tradiční třídní besídky žáků 
hudebního oboru ZUŠ Kroměříž, pobočky Chropyně, a to ve stejnou 
dobu a na stejném místě. V půli května jsme se sešli s rodiči, prarodiči 
a našimi příznivci celkem na čtyřech besídkách v malém sále MKS Chro-
pyně. Účel byl stejný – poslechnout si, potěšit se, podpořit a ocenit 
práci a píli jak svých dětí, tak jejich učitelů. Záměr se opět vydařil, vy-
slechli jsme hru na různé hudební nástroje a také zpívání. Na besídkách 
se představili jednotlivci i drobná komorní seskupení, vznikla jak sou-
rozenecká dua, tak tria a kvarteta. Vychutnali jsme si také nastudované 
náročné skladby našich absolventů. Děkujeme všem posluchačům za to, 
že zaplnili celý sál a tím i projevili podporu svým ratolestem při jejich 
hudebních vystoupeních.

Jana Milotová

Tradiční třídní besídky se vydařily

Město Kroměříž pořádalo ve spolupráci 
se ZUŠ Kroměříž a Domem kultury velkou akci 
pod názvem Hanácký den, která se konala 
v sobotu 19. května 2018 na Hanáckém ná-
městí v Kroměříži. 

Zábavné odpoledne směřovalo k podpoře 
hanáckého folklóru ve městě i jeho okolí 

formou prezentací souborů, krojů, zvyků a oby-
čejů. Ve 13:30 hodin obkroužil náměstí tradiční 
krojovaný průvod, poté po oficiálním zahájení 
se na připraveném pódiu vystřídaly dětské 
hanácké soubory. Letos již potřetí byl přizván 
i náš lidový soubor Chropyňáček, který svým 
pásmem lidových písní přispěl k připravenému 

odpolednímu programu. Z řad návštěvníků 
sklidil velký aplaus. Soubory vystřídali vítězové 
a účastníci soutěže "O Hanáckyho kohóta", 
které doprovázela cimbálová muzika Dubina. 
S muzikou si také zazpívala dvě písně členka 
našeho souboru Hana Konvičná. 

Lenka Obručová

Vystoupení souboru Chropyňáček
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Školní rok 2017/2018 se nesl 
ve znamení divadelního prožitku. 
S měsíci prosinec a leden jste 
měli možnost navštívit taneční 
divadlo Louskáček v podání žáků 
Moravské školy tance. Inscenace 
se velmi podařila a děti se ihned 
vrhly na další výzvu v podobě 
účasti na soutěžích. Přes místní 
po mezinárodní kategorii repre-
zentovaly svou školu, město i Čes-
kou republiku v současném tanci. 
Město Chropyni reprezentovaly 
žáckyně: Karolína Klímková, Le-
ontýna Kubošová, Anežka Míšová, 
Karolína a Natálie Novákovi, 
Amálie Pospíšilová, Markéta Šťast-
ná a Aneta a Natálie Zatloukalovi. 
Za jejich úsilí a snahu jim velmi 
děkujeme, zaslouží se velikou 
pochvalu. Začátek měsíce června 
nám uzavřel školní rok tanečním 
galavečerem, na jehož programu 
byla pohádka o nezbedných 
nožkách v podání žáků Taneční 
výchovy, přehlídka soutěžních 
choreografií, absolventská tvorba 
a velké finále uzavřelo taneční 
divadlo Spící Krasavice.

Tanec, divadlo 
a krásné vzpomínky

Posledním počinem a prvním 
krokem k přivítání nového škol-
ního roku je zápis nových žáků, 
který bude probíhat 26. června 
od 15 do 17 hodin na náměstí 
Svobody 40 v Chropyni. Budeme 
se na Vás všechny těšit.

Závěrem bych chtěla poděko-
vat žákům za jejich úsilí a skvělé 
výkony jak soutěžní, tak jevištní. 
Rodičům za jejich podporu a milá 
slova chvály.

Lucie Rolencová

inzerce
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Neutěšený stav naučné stezky okolo Chropyně, zdevastované infor-
mační tabule, zarostlé pěšiny a stržení dřevěné lávky u Josefínky, která 
její trasu propojovala. Tak by se dala popsat situace posledních pár 
let. Celkový nezájem o zdevastovanou naučnou stezku, která bývala 
chloubou Chropyně, vyústil v roce 2017 k rozhodnutí, že se náš spolek 
Lužňáci pokusí stezku zachránit, zrekonstruovat a obnovit dřevěnou 
lávku přes lesní rameno Malé Bečvy.

Tomuto rozhodnutí předcházelo více než rok trvající období, kdy 
se hledal vlastník stezky, sbíraly se podklady a jednalo se s městem 
a úřady. Na základě koncepčního návrhu vybrané varianty byly náklady 
na rekonstrukci vyčísleny ve výši cca 200 tis. Kč.  Na jaře 2018 se na-
šemu spolku podařilo získat podporu „Matchingového“ fondu Nadace 
Partnerství. Díky němu budou prostředky, které spolek na projekt získá, 
zdvojnásobeny. Na pokrytí plánovaných nákladů tedy postačí částka 
kolem sto tisíc korun. Město Chropyně vyčlenilo v rozpočtu na tento 
projekt částku 50 tis. korun. Zbývající část je financována ze sponzorských 
darů a veřejné sbírky, kterou jsme na jaře tohoto roku spustili.

Formu veřejné sbírky jsme zvolili proto, aby se na obnově lávky 
a naučné stezky mohli podílet i samotní občané. Chceme tím posílit 
vztah veřejnosti k tradičním hodnotám, které se bohužel v poslední 
době ve společnosti vytrácí. Mnoho drobných staveb, jako například 
naši dřevěnou lesní lávku, lze opravit či znovu vybudovat i bez dotací, 
výběrových řízení, složité administrativy a předražených zakázek. Stačí 
k tomu skupinka ochotných pracovitých lidí a hlavně ochota veřejnosti 
dobrovolně a nezištně dobrou myšlenku podpořit. Vztah k věcem, 
které lidé pomáhají budovat a na které přispěli ať už finančně, vlastní 
prací či jinak, by měl být do budoucna zárukou, že nebudeme tolik 
lhostejní k ničení věcí kolem nás, vandalismu a neochotě pomáhat při 
řešení problémů, které se nás přímo netýkají. Prostě nebudeme spoléhat 
na to, že za nás vše vždy udělá někdo jiný.

Přípravy na obnovu lávky k Josefínce 
a naučné stezky pokračují

Aktuálně dokončujeme přípravu obsahu a grafické podoby budou-
cích nových stojanů na trase naučné stezky. Před spuštěním je také 
webový informační portál, na kterém návštěvníci naleznou mnoho 
doplňujících textů, fotografií a odkazů na kulturní, přírodní a historické 
zajímavosti Chropyně, které se na plochu informačních tabulí nevejdou. 
Více prostoru bude například věnováno rybníkářství, jezu Haltýře, akvad-
uktu, historii lázní, mlýnu, cukrovaru, chropyňskému zámku, historickým 
osobnostem a povodním v roce 1997.

Tyto přípravné práce a další drobné výdaje byly financovány z darů, 
které poskytli občané na náš sbírkový účet. Realizace obnovy naučné 
stezky a lávky není otázka několika dnů, a proto celý projekt finan-
cujeme průběžně jak z prostředků veřejné sbírky, tak souběžně z darů 
od sponzorů a firem, se kterými spolupracujeme i na jiných environ-
mentálních projektech.

Zbývá ještě hodně práce. Pokud ale vše půjde podle plánu, chtěli 
bychom zrekonstruovanou naučnou stezku a novou dřevěnou lávku 
přes Malou Bečvu veřejnosti představit začátkem nového školního roku.

Pokud budete chtít projekt rekonstrukce naučné stezky, obno-
vy lávky k Josefínce a činnost našeho spolku Lužňáci podpořit, mů-
žete nám zaslat třeba jen symbolický finanční dar v rámci stále probíhající 
veřejné sbírky na sbírkový bankovní účet č. 2301098557/2010. 
Všem, kteří nás již podpořili, děkujeme.

Michal Pospíšil

Pozn. redakce: výše uvedený účet je transparentní, tudíž si kdokoli 
z přispívajících může ověřit, jak byl jeho finanční příspěvek využit i jak 
sbírka postupuje. Stačí do vyhledávače internetu napsat „transparentní 
účet FIO banka“ a následně si vybrat účet spolku Lužňáci (https://
www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-
-transparentnich-uctu).

100. narozeniny naší republiky – 6. 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:
Každý člověk má své zvláštní podání ruky. Můžete o něm poznat 

mnoho podle toho, jak vám potřese rukou. Jsou ruce nedůvěřivé a ruce, 
které se vlichocují. Někdo vás podáním ruky jaksi odstrkuje, jiný vás 
přitahuje jako chapadlem, třetí vás tak říkajíc bere do dlaně a tak dále. 
T. G. M. podává ruku s jistou náhlostí (protože vždy přemáhá maličké 
zaváhání), plně, otevřeně, se zcela krátkým stiskem: se stiskem, který 
si vás nepřisvojuje, který vás chce kaptivovat (pozn. redakce: lákat, 
získat), ale je dost silný, aby navázal fyzický vztah člověka k člověku, 
při tom se celý vykloní, protože je větší než většina lidí a protože vždy 
natahuje ruku trochu z dálky, jako by chtěl překročit tajemný kruh, 
uzavírající kohokoliv z nás.

Každý z nás má svá ustálená zvyková gesta, o kterých ani nevíme. 
Jeho obvyklý mechanický pohyb, zvláště když je zamyšlen, je, že se po-
tahuje za knír. Je to pravý opak toho, čemu se říká, kroutit vousy: tahá 
je rovně dolů, spíš jako by jim bránil, aby se z nějaké svévole nezačaly 
kroutit samy. Krátce ostřižené vlasy, vousy narostlé tak, jak jim káže jejich 
vlastní zákon. Tak říkajíc je mu až po poslední vlas cizí nějak opravovat 
a překrucovat přírodu. Člověku stačí, ji ovládat.

Vzpomínající, Topolčianky, (1930, Karel Čapek)
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aneb
Příroda rukou člověka měněná

Výstava pomyslnými přívěsky navléká na nit času složité soužití člově-
ka a přírody, které trvá víc než 8 tisíc let. Přiblíží návštěvníkům měnící 
se vztah člověka a přírody od období paleolitu až po raný středověk, při-
čemž zohlední pohled archeologie i přírodních věd. Představí zajímavou 
část archeologických a přírodovědných sbírek Muzea Kroměřížska, které 
na zámku v Chropyni nebyly dosud k vidění. Vystaveny budou předměty 
denní potřeby i kultovního charakteru, doplněny dermoplastickými 
preparáty ze zoologických sbírek a rostlinami využívanými člověkem 
(bylinky, obilniny, barvířské rostliny).

Všichni jste srdečně zváni!
Muzeum Kroměřížska

Náhrdelník času
Náhrdelník času

Oddíl Kamínek navštívil vernisáž konanou na zámku v Chropyni 
dne 31. května pod názvem „Náhrdelník času aneb Příroda rukou 
člověka měněná“.

Úvodem všechny návštěvníky s touto výstavou seznámila p. Ing. Mar-
tina Václavíková a p. Mgr. Lenka Běhounková. Vystoupil zde folklórní 
soubor Ječmínek, který vede p. Magda Rapantová.  Děti pěkně zazpívaly 
a zatančily. Následně nám život našich předků představili Velkomora-
vané z Modré a děti seznámili s hrou „Kolíčkovaná“. Dětem se tato hra 
moc líbila. Také jsme si prohlédli celou tuto výstavu a seznámili jsme 
se s výrobou náhrdelníků z netradičních materiálů. 

Výstava se nám moc líbila, děkujeme za pozvání Muzeu Kroměřížska 
a p. Ing. Stránskému. Poděkování patří také naší kastelánce p. Víchové.

Přání dětem k prázdninám
Za turistický oddíl Kamínek přeji všem dětem krásné, pohodové 

a sluníčkové prázdniny, bez úrazů a nemocí. Dávejte na sebe, děti, 
pozor, ať se opět spolu setkáme na našich akcích, které máme letos 
ještě pro Vás připravené. Bude to pohádkový zámek, drakiáda, večerní 
pohádkový pochod atd. 

Hana Paňáková

Zprávičky z Kamínku

V souvislosti v komunálními volbami, které proběhnou 
5. a 6. října 2018, nabízíme všem kandidujícím volebním subjek-
tům možnost inzerce ve Zpravodaji města Chropyně.

V případě velkého zájmu můžeme zajistit i mimořádné vydání, 
které bude plně věnováno pouze volbám. Termíny uzávěrek 
vydání, ceník inzerce a bližší informace: web města nebo redakce: 
Dana Jedličková, zpravodaj@muchropyne.cz, mobil: 737 628 113.

Nabídka inzerce 
volebním subjektům Katalog předplatného pro sezónu 2018/2019 najdete v Městské 

knihovně v Chropyni nebo na webu www.divadlozlin.cz, rezervace 
je možné učinit přes web, e-mail: prodej@divadlozlin.cz nebo 
telefonicky na čísle 577 636 207, 419, 220.

Městské divadlo Zlín

NEZAPOMEŇTE
po přečtení patřím do sběru

Váš Zpravodaj ;-)
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První červnový den již tradičně 
patří Mezinárodnímu dni dětí. 
Celý svět si již od roku 1925 připo-
míná, že děti znamenají budouc-
nost a je tedy důležité pečovat 
o jejich blaho. Tradičně se tento 
svátek slaví hrami a sladkostmi, 
které děti tak milují. 

Nejinak tomu bylo v Základ-
ní a Mateřské škole F. Vančury 
v Kroměříži, kterou navštěvuje 
několik dětí z Chropyně a blíz-
kého okolí. O zábavu se jim po-
starala asociace TOM Kamínek 
z Chropyně. Mnoho pohádko-
vých bytostí si pro děti nachystalo 
různé hry a soutěže. Pro všechny 

pak bylo připraveno malé občer-
stvení a také zmrzlinové osvěžení, 
protože počasí bylo jak se patří 
luxusní. V závěru si ještě každé 
z dětí vybralo malý dárek na pa-
mátku. 

Velké díky patří všem peda-
gogům a rodičům, kteří se na té-
to akci podíleli, ale to největ-
ší děkuji si zaslouží všichni z Ka-
mínku a hodní lidé, kteří si ve svém 
volnu udělali čas a přinesli do spe-
ciální školy radost a nadšení. 
A o to šlo. 

Byli jste skvělí a těšíme se na vi-
děnou kdykoliv příště. 

ToRo

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem při-
nesli Dobří andělé i do našeho města. 

Dvě rodiny z Chropyně a dalších šedesát jedna rodin z Kro-
měřížska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, 
která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným 
onemocněním. 

Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – 
mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční strán-
ce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují! 

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly fi-
nanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou 
o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce 
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Ně-
kterým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, 
jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale 
i přesto tato informace nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatře-

nými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onko-
logické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká 
kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, 
nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také 
pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými 
kombinovanými poruchami (mentálními, smyslovými, tělesnými).

Dobří andělé jsou mezi námi
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž 

onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace 
podpořili dárci více než 5 384 rodin z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, 

neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý 
– stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. 
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou. 

Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. 

Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. 
Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy 
rodin, kterým pomáháte.

Den dětí s Kamínkem
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Hned jak se rozjařilo, začalo to v kynologickém klubu opět pořád-
ně žít.

Sotva vysvitlo sluníčko, pozvali jsme si na cvičák zkušeného kynologa 
a rozhodčího pana Jaroslava Matulu. Věnovali jsme se technice stopo-
vání. Prakticky jsme si vyzkoušeli techniku kladení stop, tak i samotné 
stopování. Začátečníci i pokročilí si odnesli plno poznatků a námětů 
na zlepšení svého výkonu. 

V dubnu jsme u nás přivítali členy Hovawart klubu, kteří už po ně-
kolikáté v našem areálu zorganizovali svod plemene hovawart. 

V průběhu března až května jsme uspořádali tři termíny zkoušek 
výkonu podle národního a mezinárodního zkušebního řádu. Celkem 
se přihlásilo 30 psovodů. Rozhodčími byli pan Alois Pouč, Milan Mnich 
a paní Monika Prokopová. S radostí můžeme prohlásit, že nadpoloviční 
většina zkoušky složila. Ostatní musí ještě trochu trénovat a mohou zkusit 
štěstí v podzimních zkouškách. S hrdostí mohu říct, že zkoušky u nás 
v Chropyni vyhledávají i lidé z větší dálky a jezdí k nám rádi. Z našich 
členů máme radost, zkoušky se jim daří plnit, ale důležité je, že jdou 
do všeho s radostí a vervou. 

Pro velký zájem budou na podzim další tři termíny zkoušek. Přesný 
termín ještě není stanoven, bude zveřejněn na stránkách http://www.
msks.cz/ . 

V dubnu se také uskutečnil Den boxera. Majitelé tohoto pracovního 
a temperamentního plemene se sešli, aby si společně zacvičili a vyměnili 
si své postřehy a zkušenosti. 

Dalším hostujícím klubem, se kterým rádi spolupracujeme je Mo-
ravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií. V květnu se uskutečnila 
výstava těchto krásných, společenských a přátelských pejsků, kterých 
se přihlásilo neuvěřitelných 130. Počasí bylo vyloženě letní, organizace 

Kynologové nezahálí
dopadla na jedničku, o tom svědčí i kladné hodnocení vystavovatelů 
a odezvy ze sociálních sítí. 

Ve druhém pololetí také nebudeme zahálet, budeme se pilně připra-
vovat na podzimní termíny zkoušek, připravovat již sedmou Chropyňskou 
voříškiádu a další akce. 

Pravidelný výcvik se koná každou neděli od 9 hodin a středu od-
poledne dle počasí. V průběhu týdne probíhají obrany dle možností 
figuranta a zájmu psovodů. 

Hana Lučanová
inzerce
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Opět po roce se malí chropyňští atleti a atletky zúčastnili závodů 
nejmasovějšího celorepublikového běžeckého projektu pro děti 
do 11 let - Čokoládové tretry. V letošním ročníku došlo ke změně 
pravidel. Každý sportovec umístěný do osmého místa v základním kole 
byl nominován do krajského kola podle příslušnosti města, ve kterém 
závodil. Z krajského finále pak bylo možné postoupit do superfinále 
na Zlatou tretru do Ostravy.

Dne 11. června se konalo základní kolo v Kroměříži. Počasí vyšlo 
slunečné, ale až příliš horké, což bylo pro mnohé atlety a atletky spíše 
ubíjející a nepřidalo jim to na chuti do závodění ani na energii. 

Nejmladší atlet Samuel Hrabálek (ročník 2014) se zúčastnil běhu 
na 60 m (věková kategorie 2013-2015) bez možnosti postupu a vy-
bojoval s přehledem krásné 3. místo s časem 14.69 sek. Následoval 
ho Jeremiáš Maitner (r. 2014) na 8. místě s časem 16.97 sek. V této 
disciplíně si zaběhl i Bastien Hrabálek (r. 2015) a skončil na 12. místě 
s časem 19.73 sek. S ohledem na věk však zatím není členem 
TJ Chropyně. Stejně tak i Tadeáš Maitner (r. 2016), který získal 1. místo 
v běhu na 30 m s časem 15.01 sek.

Chropyňskými svěřenci pak byly obsazeny všechny postupové 
disciplíny, a to běh na 100 m (2011-2012), 200 m (2010-2009), 
300 m (2008-2007) a 400 m (2006-2004, bez postupu do finále). 

V kategorii hoši na 100 m závodil Dominik Hušek (r. 2011), kterému 
doběhnutý čas stačil na 8. místo a vybojoval si tak postup do krajské-
ho finále do Zlína s časem 20.76 sek. Ihned ho následoval s časem 
20.77 sek. Šimon Tomášek (r. 2012) na 9. místě. Z chropyňských atletů 
pak dále obsadili 12. místo Eliáš Maitner s časem 21.45 sek. a Michal 
Moural na 18. místě s časem 27.86 sek.

V disciplíně na 100 m dívky se zúčastnila běhu Liliana Ottová 
(r. 2011) a s časem 20.33 sek. se umístila na 13. místě. Na 19. místě 
doběhla Zuzana Hepplerová (r. 2012) s časem 21.09 sek. a Zuzana 
Kotová (r.  2011) s časem 22.68 sek. na 23. místě. 

Celkově v disciplíně na 100 m v Kroměříži závodilo 19 chlapců 
a 29 dívek.

V kategorii na 200 m hoši se z celkového počtu 26 chlapců umístil 
na výborném 8. místě Jakub Kadlčík (r. 2008) s časem 58.92 sek. 
a postoupil do krajského finále do Zlína. V běhu na 200 m dívky 
získala 21. místo Terezie Maitnerová (r. 2009) s časem 40.78 sek., Ema 
Pavelová (r. 2010) s časem 41.77 sek. obsadila 27. místo a Michaela 
Colová (r. 2010) s časem 43.21 sek. pak 29. místo.  

Sára Colová (r. 2007) se v běhu na 300 m umístila na 32. místě 
s časem 64.04 sek.

V kategorii 400 m (2006-2004) nejstarší přípravka – „mimo sou-
těž“ se zúčastnily dívky Viktorie Soukupová (r. 2006) s umístěním 
na 5. místě a časem 90.78 sek a Martina Jedličková na posledním 
8. místě s časem 95.00 sek.

Některé chropyňské atletky zkusily závodit i v základním kole 
v Prostějově konaném 22. května. Do Prostějova přišel mladým 
závodníkům fandit legendární diskař Imrich Bugár. Liliana Ottová 
(r.  2011) s téměř stejným časem jako v Kroměříži tentokrát získala 
4. místo v běhu na 100 m a s časem 20.32 sek. postoupila do krajského 

Čokoládová tretra 2018

finále do Olomouce. V kategorii 200 m se zúčastnila Ema Pavelová 
(r. 2010), a i když s horším časem 42.02 sek., přesto se posunula oproti 
Kroměříži na 21. místo a Ema Bátrlová (r. 2009) doběhla na 33. místě 
s časem 46.13 sek.

V disciplíně 300 m (bez postupu, 2006-2005) zabojovaly Viktorie 
Soukupová (r. 2006), která s časem 60.67 sek. získala krásné 3. místo 
a Nela Bátrlová (r. 2006) na taktéž pěkném 6. místě s časem 63.15 sek.

Své síly poměřily dívky Ema Pavelová (r. 2010) a Ema Bátrlová 
(r. 2009) i v základním kole ve Vyškově dne 30. května. V běhu 
na 200 m dívky si Ema Pavelová oproti Prostějovu polepšila a ob-
sadila 20. místo, i když s horším časem 42.97 sek. Ema Bátrlová 
taktéž s lepším umístěním na 30. místě, ale tentokrát i lepším časem 
45.00 sek. z celkového počtu 35 závodnic.

Chlapci, nominovaní do krajského kola do Zlína konaném 
31. května, se bohužel z rodinných důvodů závodu vůbec nezúčast-
nili. Zato Liliana Ottová na krajském kole v Olomouci 5. června 
proměnila svou šanci a v běhu na 100 m doběhla na skvělém 5. místě 
z 25 závodnic a úžasným časem 18.72 sek. Jen pro srovnání nejlepší časy 
ve všech základních závodech měly dívky v běhu na 100 m v rozmezí 
časů 17.00 sek. - 19.00 sek. Do superfinále do Ostravy na Zlatou tretru 
však postupují jen závodníci umístění na 1. místě ze všech krajských kol.

Díky všem atletům a atletkám za chuť do sportování a reprezento-
vání atletického oddílu Chropyně. Hodně sil a nadšení do další sezóny! 
Poděkování patří také trenérce Renatě Zmidlochové za chuť dojíždět 
do Chropyně trénovat děti, za laskavý přístup k nim a také za to, 
že jí tentokrát pracovní povinnosti dovolily a mohla své svěřence dopro-
vodit na všechny závody Čokoládové tretry. Bez trenérky R. Zmidlochové 
by naše děti neměly ke komu chodit ani na základní atletickou přípravu.

Fotografie, videa a více informací ze závodů naleznete na www.
cokoladovatretra.cz.

Pavla Hepplerová
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Ve dnech 10. a 11. května se na házen-
kářském hřišti uskutečnil náborový turnaj 
v házené pro Základní školu Chropyně a nižší 
stupeň Gymnázia Kojetín. 

První den se proti sobě utkali žáci 
7. až 9. tříd, kteří byli rozděleni do skupin 
Hoši a Dívky. Ve skupině Hoši se nejprve 
utkali žáci sedmých tříd (skupina A), a poté 
žáci osmých a devátých tříd (skupina B). První 
dvě místa skupin A a B se utkala proti sobě 
ve finálovém utkání. Naopak zbylé třídy se ut-
kaly o 5. – 7. místo. Konečné pořadí skončilo 
následovně: na 1. místě se umístili žáci z tercie 
Gymnázia Kojetín, 2. místo obsadila třída 7. B 
ZŠ Chropyně, 3. místo kvarta Gymnázia Ko-
jetín, 4. místo sekunda Gymnázia Kojetín, 
5. místo 7. A ZŠ Chropyně, 6. místo 9. A 
ZŠ Chropyně a 7. místo 8. A, B ZŠ Chropyně. 
Ve skupině Dívky se také utkaly nejprve žačky 
sedmých tříd (skupina A), a poté žačky osmých 
a devátých tříd (skupina B). Výherci skupin 
A a B se proti sobě utkali ve finálové skupině 
a zbylé třídy soutěžily o 5. – 7. místo. Celkovým 
vítězem skupiny se stala děvčata z tercie Gym-
názia Kojetín, na 2. místě se umístila sekun-
da Gymnázia Kojetín, 3. místo 7. B ZŠ Chro-
pyně, 4. místo 8. A, B ZŠ Chropyně, 5. místo 
9. A ZŠ Chropyně, 6. místo. kvarta Gymnázia 
Kojetín a 7. místo 7. A ZŠ Chropyně. 

Nejlepšími hráči byli zvoleni: Šťastná Mar-
kéta (7. A), Joklík Mikuláš (7. A), Modlitbová 
Karolína (7. B), Němeček Matěj (7. B), Ma-
tušincová Barbora (8. A, B), Kolařík Matyáš 
(8. A, B), Adéla Šušková (9. A), Jakub Neuschl 
(9. A), Lenka Velešíková (sekunda), Jirka Šte-
fek (sekunda), Eliška Gambová (tercie), Radim 
Klaper (tercie), Klára Klabalová (kvarta) 
a Jakub Smolík (kvarta).

Druhý den se naopak proti sobě utkali žáci 
4. – 6. tříd, kteří byli také rozděleni do stej-
ných skupin jako předchozí den. Ve skupině 
Hoši A se utkali žáci šestých tříd a ve skupině 
B žáci čtvrtých a pátých tříd. Poté se opět třídy 
rozdělily do dvou skupin a utkaly se se zbylými 
třídami skupiny. Výhercem se stala třída 6. B 

Náborový turnaj v národní házené pro žáky
ZŠ Chropyně, 2. místo obsadila třída 6. A 
ZŠ Chropyně, 3. místo 5. B ZŠ, 4. místo 5. A 
ZŠ, 5. místo prima Gymnázia Kojetín, 6. místo 
4. A ZŠ Chropyně a 7. místo 4. B ZŠ Chropyně. 
Ve skupině Dívky se opět utkaly dvě skupiny 
(A, B), které se poté rozdělily do dvou kategorií 
o 1.- 4. místo a 5.-7. místo. Celkovým výhercem 
byly žačky 6. B ZŠ Chropyně, 2. místo patří třídě 
6. A ZŠ Chropyně, 3. místo obsadila třída 4. A 
ZŠ Chropyně, 4. místo 4. B ZŠ Chropyně, 5. mís-
to prima Gymnázia Kojetín, 6. místo 5. A 
ZŠ Chropyně a 7. místo 5. B ZŠ Chropyně. 

Nejlepšími hráči byli zvoleni: Janíková 
Veronika (4. A), Kovařík David (4. A), Hraba-
lová Denisa (4. B), Bíbr Karel (4. B), Vavrysová 

Barbora (5. A), Demkiv Jurij (5. A), Soukupová 
Viktorie (5. B), Olšanský Josef (5. B), Škopíková 
Valentýna (6. A), Langr Ondřej (6. A), Žatecká 
Kateřina (6. B), Střecha Jakub (6. B), Zajícová 
Monika (prima) a Kopečný Adam (prima). 

Tradiční náborový turnaj proběhl za finanč-
ní podpory města Chropyně. Poděkování za 
realizaci patří paní starostce Věře Sigmundové 
a také organizátorům, zejména Haně Štrublí-
kové, Tomáši Buráňovi, manželům Langrovým, 
Jakubu Přikrylovi, i všem ostatním členům, 
kteří se zapojili. Další poděkování patří všem 
žákům a učitelům za vstřícný přístup. 

Vaňharová Sára

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •
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V sobotu 2. června proběhl v Hulíně „Hulín cup“ - poslední závod 
Moravského poháru (MP) ve sportovní gymnastice. Chropyňská děvčata 
se zúčastnila pouze tří závodů z pěti v rámci MP, proto bylo pro ně těžké 
bojovat o nejvyšší příčky v celkovém bodování. 

Nejmladší zástupkyně chropyňských gymnastek Kateřina Kuchaří-
ková obsadila 10. místo. V celkovém bodováním MP taktéž skončila 
na 10. místě z 27 gymnastek.

V kategorii starší přípravka (r. 2011) se nejlépe dařilo Lei Marii 
Koblihové, která se umístila na 13. místě. Ostatní děvčata se umístila 
následovně: Ema Šustková 14., Romana Matějková 16.  a  Marie Pa-
řilová 17. místo.

V kategorii nejmladších žákyň (r. 2010) byla jedna chropyňská zá-
stupkyně Mariana Župková. Bohužel po pádu z kladiny přišla o jeden 
bod, a i přes povedenou prostnou se medaile nedočkala. Umístila 
se na 7. místě. V celkovém bodování MP skončila na 10. místě 
z 54 závodnic.

V nejstarší kategorii ženy (r. 2000 a st.) bojovala o nejlepší umístění 
Adéla Koutová. Provedení prvků na kladině i prostné bylo téměř bez-
chybné a právem získala kov nejcennější – zlato. Adélce nakonec na krku 
zacinkaly dvě medaile. Druhou bronzovou medaili získala z celkového 
bodování MP. Gratulujeme!                                                     

   VŽ

Dvě medaile 
pro Adélu Koutovou V sobotu 19. května přijelo 9 chropyňských gymnastek porovnat své 

dovednosti na Karvinský Májový závod ve sportovní gymnastice, který 
je součástí Moravského poháru. Konkurence byla opět velká. Závodu 
se zúčastnilo téměř 200 závodnic z celé Moravy.

Nejlépe se dařilo Adéle Koutové, která v gymnastickém čtyřboji (kla-
dina, prostná, bradla, přeskok) ve své kategorii získala stříbrnou medaili. 
Potvrdila svou formu a v posledním závodě Moravského poháru, který 
se koná v červnu, bude bojovat o ty nejcennější medaile.

V kategorii nejmladších žákyň (r. 2010), kde se závodilo na 3 nářadích 
(kladina, prostná, přeskok), vybojovala Mariana Župková neoblíbené 
4. místo. Což je ale v konkurenci 35 závodnic pěkný výkon. Bohužel 
ani nejvyšší známka obtížnosti na kladině nestačila na stupně vítězů.

Ostatním 7 chropyňským gymnastkám (Ele Noskové, Lucii Škorván-
kové, Marii Pařilové, Romaně Matějkové, Adéle Bosákové, Kateřině 
Kuchaříkové, Anastázii Župkové) se už tolik nedařilo.  

Do příštích závodů určitě zapracují na svých výkonech a budou 
se radovat z lepších výsledků.

VŽ

Karvinský Májový závod
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Náš oddíl se po dlouhé odmlce začal 
zúčastňovat i okresních bodovacích turnajů 
mládeže. Z celkových 6 odehraných turnajů, 
jsme obsadili tato místa: Bíbr Karel 8. místo 
v kategorii nejmladšího žactva, Novotný Mi-
chal 10. místo v kategorii nejmladšího žactva, 
Přívara Jan 11. místo v kategorii nejmladšího 
žactva. V této kategorii za celou sezónu starto-
valo celkem 16 hráčů a hráček. Krásné druhé 
místo v kategorii dorostenců vybojoval Jakub 
Křižan, tuto kategorii hrálo 6 dorostenců 
a dorostenek. Každý hráč obdržel drobnou 
odměnu a na ty nejlepší opět čekal diplom 
a medaile.

Turnaj mládeže do 19 let
Dne 26. května se konal již 10. ročník tur-

naje mládeže do 19 let ve stolním tenise. Mezi 
sebou soupeřili hlavně mladší žáci, ale také 
i mladší žačky. Celkovým vítězem se po na-
pínavém boji stal Novotný Michal. Druhý 
byl loňský vítěz Přívara Jan. Na třetím místě 
se umístil Bíbr Karel. Z žaček skončila na 6. mís-
tě Andrea Vránová.

XXI. ročník setkání rodičů, hráčů a býva-
lých členů oddílu stolního tenisu

Stolní tenis na závěr sezóny pořádá každoroč-
ně setkání současných i bývalých členů. Letošní 
21. ročník se uskutečnil v sobotu 2. června 
a sešlo se nás během odpoledne 35 hráčů, 
bývalých členů a rodinných příslušníků. Oslovili 
jsme víc jak 100 lidí, ale z rodinných, zdravotních 
nebo společenských důvodů, se hodně z nich 
omluvilo. Příště zkusíme přehodnotit termín 
setkání, aby účast byla vyšší. Velmi nás potěšilo, 
že nás přišel navštívit jeden z nejstarších účast-
níků setkání pan Ing. Ladislav Otevřel. Rád 
si s námi prohlédl kroniky a vyslechl si naše 
zážitky a plány na příští sezónu.

I tak se setkání vydařilo, někteří si zahráli, 
někteří zavzpomínali na své začátky, na oddíly 
se kterými jsme hráli, na svá vítězství i porážky, 
ale hlavně jsme společně strávili příjemné 
odpoledne. Při dobře zajištěném bufetu, při 
sklence dobrého vínka nebo piva, při čtení 
a prohlížení oddílových kronik a fotografií 
jsme zavzpomínali na krásné časy strávené 
v našem oddíle. Za naši činnost nás pochvá-
lila i paní starostka Ing. Věra Sigmundová 

Stolní tenis pokračuje ve své činnosti

a náš hlavní sponzor Pavel Jehlář. Budeme 
se snažit, aby oddíl dál fungoval a byl příkladem 
pro ostatní oddíly.  Závěrem lze říci, že i tato akce 
má v oddíle již pevné místo a budeme rádi, 
když se za rok zase sejdeme. 

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

Oddíl stolního tenisu 

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

22. září 2018 - zámek
1. prosince 2018 - obřadní síň

V případě zájmu kontaktujte matriku Městského úřadu v Chropyni.

Těšíme se na Vás.                        Dana Kunčarová

Vítání občánků v roce 2018 Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci květnu:
- průměrná ranní teplota byla 15,6 °C,
- průměrná denní teplota byla 22,7 °C,
- nejteplejším dnem byl 31. květen s maximální průměrnou tep-

lotou 23,1 °C,
- nejchladnějším dnem byl 15. květen s minimální průměrnou 

teplotou 12,2 °C,
- celkové množství srážek bylo 22,4 mm.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo
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Společenská kronika 

Děkujeme touto cestou všem za účast na po-
hřbu mého manžela, našeho tatínka a dědečka 
pana 

Stanislava Zapletala, 

za květinové dary a kondolenci. Manželka a sy-
nové s rodinami.

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

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

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

Dne 2. června 2018 jsme vzpomněli 9. smut-
né výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka 
a dědečka pana 

Václava Kytlicy. 

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

Čas ubíhá a nevrací co vzal,
jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.

Dne 30. května 2018 
jsme vzpomenuli 8. výročí 
úmrtí našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka 
pana 

 Vladimíra Navrátila. 

Dne 5. června 2018 by se dožil 98 let. 
Stále vzpomínají dcery s rodinami.

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

Dne 5. června 2018 uplynuly 2 smutné roky 
od chvíle, kdy nás opustil pan 

Miloslav Kunst. 

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

Dopracovaly pilné ruce, 
utichla navždy předobrá srdce. 

Očima drahýma se již nepodíváte, 
teď klidným spánkem odpočíváte.

Dne 9. června 2018 jsme vzpomenuli 7. smut-
né výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana 

Blahoslava Procházky 

a dne 11. července 2018 si připomeneme 
nedožité 84. narozeniny naší maminky a ba-
bičky paní 

Dobromily Procházkové. 

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají syn 
Milan a dcera Dana s rodinami.

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

cestička k hřbitovu zůstala jen.

Dne 11. června 2018 jsme vzpomněli nedo-
žité 79. narozeniny naší maminky a babičky paní 

Jarmily Ryšavé. 

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

Dne 15. června 2018 si připomeneme 10. vý-
ročí úmrtí pana 

Jaroslava Pokorného. 

Stále vzpomíná dcera Jarmila s rodinou. Děkuje 
za tichou vzpomínku.

Zůstalo nám pár fotek a mnoho vzpomínek...

Dne 16. června 2018 by oslavil 53. naro-
zeniny pan 

Václav Jurčík. 

S láskou vzpomínají rodiče a sestra s rodinou.

Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka na Tebe zůstala nám.

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

Dne 14. června 2018 by oslavila krásné 
87. narozeniny naše maminka, babička a pra-
babička paní 

Věra Míčová. 

S láskou a smutkem vzpomínají dcera Jana a synové Vladimír a Jiří 
s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Děkujeme spolužačkám a spolužá-
kům ze ZDŠ Chropyně za růži, svíčku 
a vzpomínku na našeho syna 

 Ing. Jana Polišenského. 

Rodiče Vlasta a Jan Polišenští.
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Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 7/2018 - 9. srpna (vychází 24. srpna)
č. 8/2018 - 13. září (vychází 27. září)
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Společenská kronika 
Dne 19. června 2018 jsme vzpomenuli 

45. výročí úmrtí naší babičky paní 

Marie Novákové (roz. Stašové) 

a dne 12. června 2018 jsme vzpomenuli 
25. výročí úmrtí naší maminky 
paní 

 Ludmily Caletkové 
 (roz. Novákové). 

Stále vzpomínají synové
Josef a František Caletkovi 
s rodinami i ostatní 
příbuzenstvo.

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

Dne 20. června 2018 jsme vzpomenuli ne-
dožité 72. narozeniny pana 

 Františka Čejky 

a zároveň si 1. července 2018 připomeneme smutné 8. výročí jeho 
úmrtí. S láskou stále vzpomínají manželka, syn František s rodinou 
a ostatní příbuzenstvo.

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

Dne 27. června 2018 
uplynou 4 roky od chvíle, 
co nás navždy opustila 
má manželka, naše maminka 
a babička paní 

 Dana Havierová. 

Vzpomínají manžel, děti a vnoučata.

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

Dne 6. července 2018 by se dožil 91 let pan 

Květoslav Otáhal. 

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Navždy se zavřela kniha Tvého života,
zůstaly jenom krásné vzpomínky a prázdnota.

Dne 6. července 2018 
vzpomeneme nedožité 
70. narozeniny pana 

 Vladimíra Spáčila. 

S láskou a úctou stále vzpomíná 
manželka Marcela, synové Martin a Marek s rodinou.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, 
kdo ho měli rádi.

Dne 7. července 2018 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí pana 

Josefa Šebely. 

S láskou a úctou stále vzpomínají děti s rodinami.

Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínky na Tebe zůstaly nám.

Vzpomínky krásné, maminko milá,
že Ty jsi vždycky pro nás jen žila.

Dne 23. června 2018 tomu bude 15 let, 
co nás navždy opustila moje drahá 
manželka, naše maminka a babička paní 

Ludmila Partyková. 

S úctou a láskou vzpomíná manžel, 
syn Roman a dcera Andrea.

Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste nepromeškali vy-
dání, ve kterém chcete uveřejnit Vaši vzpomínku či blahopřání.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně ČERVENCOVÁ NOC
14.07. Hudební vystoupení a zábava se skupinou Pantock. 

Plakát uvnitř Zpravodaje.
 Kde: Areál zámeckého parku 

Chropyně CHROPYŇSKÉ HODY
31.08. Více informací v srpnovém vydání Zpravodaje.
-02.09. Kde: Areál zámeckého parku a okolí

Hulín LENKA FILIPOVÁ 
27.06. Koncert Lenky Filipové s hosty. Vstupné 300 Kč. 

Vstupenky lze zakoupit v Informačním centu Hulín 
nebo na www.tiknito.cz.

 Kde: Letní kino Hulín, 19:00

Holešov HOLEŠOVSKÁ REGATA  
22.-23.06. Festival se uskuteční tradičně v kulisách zámku Ho-

lešov a jeho přilehlých zahrad. Na hlavním pódiu, 
přímo před zámkem, se během dvou dnů vystřídají 
opravdu hvězdná jména: Chinaski, Mirai, Lenny, 
David Koller s kapelou, Mig 21, legendární BSP 
(tedy trio Baláž, Střihavka, Pavlíček), dále například 
Polemic, Milan Peroutka s kapelou Perutě a další 
interpreti a kapely.

 Kde: Zámecká zahrada Holešov
 
Holešov BLUDOVĚNKA 
07.07. Krojovaná dechová hudba z Moravy. Vstupné v před-

prodeji 160 Kč.
 Kde: Zámek Holešov, 16:00 

Kroměříž NOVOSVĚTSKÁ  
11.07. Druhý koncert 19. ročníku festivalu Hudba v zahra-

dách a zámku, který proběhne ve Skleníku Květné 
zahrady ve středu 11. července v 19.00 bude věno-
ván především Antonínu Dvořákovi a jeho symfonii 
č. 9 e moll, kterou ovšem celý svět zná jako „No-
vosvětskou“. Uslyšíme ji v provedení Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín a pod vedením dirigenta 
Tomáše Netopila. Kroměřížským posluchačům 
se dále představí mladičká laureátka loňského roční-

ku mezinárodní Kociánovy houslové soutěže v Ústí 
nad Orlicí, sedmnáctiletá Italka Lucilla Rose Mariotti 
se svým houslovým koncertem D dur Op. 35. Petra 
Iljiče Čajkovského. Program doplní i slavnostní pochod 
Josefa Suka „V nový život“. Vstupenky na jednotlivé 
koncerty festivalu na pokladnách DK nebo on-line.

 Kde: Skleník Květné zahrady Kroměříž, 19:00

Kroměříž KROMFEST 2018 
21.07. 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. I Kromfest 2018 je koncipován jako 
hudební zábava pro celou rodinu, kde si na své při-
jdou všechny věkové kategorie. O rozjezd se postarají 
pop-rockoví Minami z Biskupic a o závěrečný před-
půlnoční 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 před-
staví 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

Kroměříž 4 CELLOS BACH (TO) ROCK 
25.07. Třetí koncert 19. ročníku festivalu Hudba v zahra-

dách a zámku nazvaný 4 Cellos Bach (to) Rock 
se uskuteční 25. července od 19 hodin v inspirativ-
ním prostředí barokní Rotundy Květné zahrady, 
která je svou vnitřní štukovou a freskovou výzdo-
bou pro tento typ komorněji laděných projektů 
velmi vhodná. Violoncellové kvarteto a komorní 
violoncellový soubor Solitutticelli Cello Ensemble 
ve složení Michal Greco, Alžběta Poukarová, Mar-
tina Klimešová a Rudolf Mrazík v první části zahraje 
především skladby mistrů klasické hudby - J. S. Ba-
cha, W. A. Mozarta či A. Vivaldiho a poté dojde 
i na operetu, Bugatti Step Jaroslava Ježka či legen-
dární Bohemian Rhapsody britské rockové skupiny 
Queen, nebo metalovou baladu Nothing Else Ma-
tter, tak jak ji pro violoncella předělal Perttu Kivilaak-
so z Apocalyptiky. Vstupenky na jednotlivé koncerty 
festivalu na pokladnách DK nebo on-line. 

 Kde: Rotunda Květné zahrady Kroměříž, 19:00

Přerov NEDĚLNÍ TANEČNÍ PÁRTY 
24.06. Tradiční taneční odpoledne pro seniory při dechovce. 

Vstupné 70 Kč.
 Kde: Městský dům Přerov

Přerov BENÁTSKÁ NOC 
26.06. Vystoupí Academic Jazz Band spolu s doprovodným 

programem na řece Bečvě v rámci festivalu Hudební 
léto na hradbách.

 Kde: Hradby nad Spálencem Přerov, 19:00
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