


2

2/2019Zpravodaj města Chropyně

Ukončení provozu pobočky České spořitelny v Chropyni

První únorovou sobotu se v Městském kul-
turním středisku Chropyně konal již tradičně 
Dětský karneval. Tentokrát k nám přijel Jirka 
Hadaš se svými asistentkami, připravili si pro-
gram na námořnické téma. 

Při pohledu na sál jsme mohli jen obdivo-
vat různorodé masky, rodiče si opravdu dali 
hodně záležet a svým ratolestem zajistili krásné 
kostýmy.  Děti soutěžily v námořnických doved-
nostech, plavaly ve vlnách, kouzlily, dováděly, 
tancovaly. Vystupující měli za odměnu pro 
ně připraveny drobné hry, náramky, sladkosti 
či časopis. 

Vyvrcholením karnevalu bylo losování 
hlavních cen tomboly. Společenské hry, lego, 
autodráhu a další ceny si s rozzářeným úsměvem 
odnášeli noví majitelé. 

Děkuji všem dětem, rodičům, prarodičům 
i ostatním rodinným příslušníkům za velkou 
účast a skvělou atmosféru. 

Za rok se na vás všechny opět těším. 
Markéta Buráňová

Karneval 
byl skvělý

Máme nejširší pobočkovou síť v ČR, přesto však nemůžeme být 
všude. Snažíme se přizpůsobovat našim klientům a mít pobočky tam, 
kde je nejvíce využijí. 

Chod poboček proto pečlivě sledujeme a podle míry jejich využití 
je přemísťujeme, otevíráme na nových místech, případně uzavíráme. 
V této souvislosti jsme po detailní analýze dospěli k rozhodnutí, 
že 27. března 2019 ukončíme provoz naší pobočky v Chropyni. Ban-
komat zůstane i nadále v provozu.

Klienty budeme o připravovaných změnách pochopitelně s před-
stihem informovat. Čísla účtů, ani nastavení jejich dalších produktů 
se jim nijak nezmění. 

V Chropyni bude nadále klientům k dispozici 24 hodin 
denně náš bankomat, který umožňuje kromě výběru hoto-
vosti například zadání jednorázového i trvalého platebního 
příkazu, zaplacení složenky, dobití kreditu mobilního tele-
fonu, změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty.

Nabízíme také řadu jiných možností obsluhy účtu – internetové 
a mobilní bankovnictví nebo aplikaci Můj stav pro kontrolu zůstatku 
na účtech. Všechny možnosti jsou dostupné 24 hodin denně. Kom-
pletní služby poskytne klientům také kterákoli jiná naše pobočka 
– například v Kroměříži –, která má otevřeno každý pracovní den 
od 9:00 do 17:00 hodin.

Děkujeme za pochopení. Česká spořitelna
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Z jednání Rady města Chropyně
Rada města se sešla od vydání minulého čísla Zpravodaje celkem 

třikrát. Na svých zasedáních mimo jiné:
- schválila uzavření pachtu se Základní organizací Českého zahrád-

kářského svazu na část parcely v lokalitě Mlýn; 
- vzala na vědomí informace o přípravě investiční akce rekonstrukce 

komunikací v ulici Ječmínkova;
- schválila kácení smrků v lokalitě Drahy z důvodu narušování základů 

přilehlého objektu a v blízkosti tenisových kurtů z důvodu napadení 
lýkožroutem smrkovým;

- vzala na vědomí informace o zamítnutí žádosti o poskytnutí finanč-
ních prostředků formou dotace na realizaci „XIII. etapy projektu 
regenerace panelového sídliště v Chropyni“;

- schválila Výroční zprávu města Chropyně;
- souhlasila s objednáním služeb komunikační platformy „Mobilní 

rozhlas“ od společnosti Neogenia, s. r. o., na období dalších 4 let;
- schválila uzavření darovacích smluv na přijetí finančních darů 

za účelem zakoupení cen do tomboly Plesu města od sponzorů;
- uložila zveřejnit záměr pronájmu pozemků o celkové výměře 47 m2 

na ulici Palackého;
- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej pozemku 

o výměře 126 m2 na ulici Řadová za cenu 500 Kč/ m2;
- vzala na vědomí informaci o hospodaření města Chropyně za rok 

2018;
- schválila zapojení města Chropyně do projektu Otevřené brány 

v letech 2019 až 2021 formou spolufinancování projektu z rozpočtu 
města Chropyně a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
s Římskokatolickou farností Chropyně na honoráře průvodců projektu 
Otevřené brány v roce 2019;

- neschválila nabídku na prezentaci města v rámci projektu „Oma-
lovánky – bezpečně na silnici“;

- schválila uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
v sociální oblasti s organizacemi Unie ROSKA-reg.org. ROSKA PŘE-
ROV, z. p. s., Charitou Kroměříž a Střediskem rané péče SRPR Olo-
mouc; vysoký požadavek na dotaci pro organizaci Rodinné centrum 
Kroměříž, z. s., bude předložen k projednání Zastupitelstvu;

- schválila podporu rozvojovému záměru „Odborné sociální pora-
denství“ pro rok 2020 Rodinnému centru Kroměříž, z. s., z důvodu 
potřebnosti a zlepšení dostupnosti služeb pro rodiny s dětmi ve městě 
Chropyni;

- schválila vyhlášení výběrového řízení v případě investiční akce 
„Oprava dvora DPS Chropyně“;

- souhlasila se stavebním záměrem rekonstrukce rodinného domu 
v ulici Palackého;

- vzala na vědomí rozsudek Krajského soudu v Brně v řízení o žalobě 
majitelů pozemků v lokalitě luk Hejtman proti Ministerstvu životního 
prostředí ČR; odvolání žalobců bylo zamítnuto, rozhodnutí Krajského 
úřadu Zlínského kraje, jímž Krajský úřad rozhodl o námitkách žalob-
ců proti návrhu na vyhlášení Přírodní památky Záříčské louky, bylo 
naopak potvrzeno;

- schválila uzavření příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a firmou 
STILT PROJECTS, s. r. o., jejímž předmětem je administrace výběrového 
řízení na realizaci akce „Přírodní park Chropyně“ (vybudování nového 
parku na ploše mezi hřbitovem a průmyslovým areálem Fatra, a. s.);

- schválila změnu v Organizačním řádu Městského úřadu Chropyně;
- vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Chropyně 

za školní rok 2017/2018;
- schválila prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku parcely 

610/1 do 30.04.2019 a zároveň uložila zveřejnění záměru prodeje 
této části o výměře 157 m2 za cenu 500 Kč/m2.

Rada města taktéž projednala závěry zasedání Zastupitelstva 
města Chropyně č. 2, uskutečněného dne 13.12.2018, 
a přijala k nim usnesení, jimiž uložila:

- tajemníkovi městského úřadu v termínu do 23.01.2019 zapracovat 
do jednacího řádu Rady města Chropyně zpřístupnění zápisů z jednání 
Rady města Chropyně v anonymizované verzi členům zastupitelstva 
města prostřednictvím datového úložiště;

- starostce města pozvat na březnové zasedání Zastupitelstva města 
Chropyně ustanovené opatrovníky města, aby informovali zastupitele 
o vývoji v jim příslušejících kauzách;

- místostarostovi města v termínu do 06.02.2019 předložit návrh slo-
žení pracovní skupiny na zpracování komplexní analýzy odpadového 
hospodářství města Chropyně;

- vedoucí odboru vnitřních věcí v termínu do 23.01.2019 informovat 
podatele petice proti záměru výstavby bytového domu v lokalitě 
u Sběrného dvora o výsledku projednání Radou města;

- starostce města přizvat zástupce firmy EKO Agrostav, a. s., na jednání 
rady města dne 06.02.2019.

SK

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

„Den starostky“.
V tento den budu přítomna na městském úřadě 
a v době od 9:00 do 17:00 Vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem 
je pondělí 4. března 2019.

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.

inzerce
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poduškou, na kterém by mohl zdřímnouti si i sám kníže pán, jezdily 
si jako královny, jedna pěknější než druhá, jako malované, v hanáckých 
krojích s nastrčenými obojky a rukávci s veselým říkáním a popěvová-
ním, jak bývalo zvykem. A jak to uměly prodávať, že ani otec Jakub, 
co podloží si pod hlavu kámen, nebyl by odolal měkké peřince. 
A kdo už nechtěl se vyspať na měkké podušce, musel „sypať“ – nic 
mu nepomohlo. Chropíňské hospodyňky tím uměly zatočiť. Měli jste 
viděť, jak všecky byly samo veselí, sama radost, sám šprým, že zdálo 
se, jako  by se vrátily najednou staré, zlaté časy, na které si tak často 
vzpomínáme, kdy ještě zvyky a obyčeje kvetly na venkově jak v zahrádce 
kvítí. S peřinami jezdily dům od domu po celém městečku a zakončily 
v místnostech čtenářského spolku u pana Innocence Vašice. 

To byla jaksi předehra k hlavnímu představení, jež započalo 
po 7. hod. več. v sále p. Vašice. Skoro celá Chropiň objevila se v ná-
rodních krojích. Chropíňské paní daly také přednosť národnímu kroji. 
A slušel jim výborně. Paní správcová Klicperová i paní doktorová Ry-
čanová byly jak pravé Hančky. Také stařešina chropíňský p. Ed. Vašica 
objevil se v hanáckém kroji a svědčil mu jak junákovi, a když postavil 
se do kola se svou statnou panímámou, byli jako by omládli o 30 let. 

Prvním číslem sousedské besedy večerní byla přístka. Hospodyně 
s kolovraty a přeslicemi v pěkném domácím kroji jevily takovou zručnosť, 
jako by ani nebyla pravda, že daleko široko od Chropíně nesejou se již 
konopě a len, jako by každého večera podzimního předly, vykládajíce, 
žertujíce anebo poslouchajíce zábavné čtení rozšafného hospodáře, 
jehož velice pěkně zobrazil pan Pazdera. Zdravý hanácký vtip ovládl 
tento pěkný obraz.

Dávno netušenou svěžestí prodchnutou bylo číslo druhé „Rozhônky“, 
představující venkovskou mládež v neporušeném pelu nevinných zábav, 
zpěvu a veselí, spojených se zvykem skrájení buchet apod. Děvčata chro-
píňská objevila se v pěkných krojích, každá se svou buchtou, vdolečky, 
ba dokonce jedna přinesla si cukrovou kačenu. Také chasníci vedli 
si švarně s voničkami za kloboukem. Tak bavili se pěkně, čtveračili, 
laškovali, popěvovali a dováděli pospolu, že byla podívaná až radost. 
Maně tázali jsme se, proč mládež dnes nebaví se už tímto nevinným, pů-
vabným způsobem! Třetí obraz rovněž podařilý, potazník zvaný, zobrazil 
nám shromáždění sousedů, valnou hromadu, která má přijati nového 
mladého souseda se všemi zvyklostmi dřívějšími. Rychtáře velice zdařile 
předvedl pan Pazdera, pudmistra se sobolovicou pan Černošek. Nadmíru 
dobře a až k živnosti věrně úřad potaznický zůstával pan Ondruch. Bylo 
na něm poznať, že mu to nebylo novotou, a také skutečně za mladých 
let sousedských ještě úřad ten vykonával.

Vážení čtenáři,
vydejme se spolu alespoň na stránkách našeho Zpravodaje na cestu 

proti proudu času. Tentokrát až do roku 1892.
Víte, co to byl vrťák, kejvavá a kanafaska? Ne? Když budete číst 

až do konce, najdete mimo jiné odpověď i na tuto otázku, navíc zaba-
lenou do tiché nostalgie a vzpomínání. A samozřejmě přidávám i další 
malou lekci hanáckého nářečí. 

Přeji příjemné počtení i polámání jazyka.
Dana Jedličková

Národopisná slavnost v Chropyni 20. listopadu 1892

Byla to slavnosť, jaké dávno nezažili jsme v lidu našem, jakou Chro-
piň dávno neviděla, opravdová slavnosť národní, kde zábava i nálada 
prodchnuty byly čistým duchem lidovým, tím duchem lidovým, který 
bohužel den co den vymizívá z našich venkovských statků a chaloupek, 
městysů a dědin. Chropiň v neděli ukázala nám, že zachovala ve svém 
lůně ještě nezkažený život našeho lidu a podala vzácný důkaz, jak uctí-
vati to, co předkové zanechali nám krásného, ušlechtilého, dobrého, 
zvyky, obyčeje, zábavy, jež bohužel vymírají již a jsou neznámy a nezvykly 
mladšímu pokolení…

Celá Chropiň, staří i mladí, hospodáři i hospodyně, chasa i mládež 
školní dali si ten den dostaveníčko. Všude slavnosť a veselí.

Slavnosť započala ve tři hodiny odpoledne starým obřadem vození 
a prodávání peřin, jak bývalo na druhý den po svatbě. Obřad ten 
prováděly hospodyně. A jsou to hospodyně, ty chropíňské tetičky! 
Na čtyřspřežním voze, ověnčeném po starodávnu s praporem a jemnou 

Me Hanáci, me sme me! – 2. díl
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Me Hanáci, me sme me! – 2. díl

Náš kraj
Jedo našém širém krajem. – Bože, to je krása,

nebe jako rebi oko, skřevan v polo jásá!

Hroda voni ževym dechem, až to v krvi vaři,
tož se div, že nélip o nás žetečko se daři!

Nejen žeto – ryž a řepa, erteple jak pěstě!
Celé život o nás jiné, na vse nebo v městě.

Podivé se na to hleno, jak z ni masny pišči,
jak z ni kóří, jak se leskne, jak ometá v dyčši!

Vizeš, gde až se to tahne – pola, same pola –
žádné kopec, žádná skala, ani žádná zmola!

Pane, to se potom oře, to se pěkně vláči!
To pak sedlák za svým pluhem jako pán si kráčí.

Cheba lafke, milé bracho! – Viděť, nése zdéši.
Práca v polo decke těžká, né šak névděčněši.

Jenom o nás ploh dež zatneš v hlóbko celó tihó,
dá ti zem zas za odměno v plné miře svyho.

Žádné pisek lebo kameň, čáko na bodláči,
ale zlato v těžkéch klasech, sotva kapca stači.

Jinde majó vrche, kopce, ale na nich bzdino,
jenom Hanák spolihať se može na svó hleno!

Šak se za to ze svó zemjó jako s miló mazli,
tož je hřich, dež závisť jemo boži přízeň zazli.

Hanák ževi z svého poto dědine e města,
néni bide, néni hlado, všude radost čestá.

Že se Haná před svym Bohem bez přetvářke koři,
bode tonóť věke věku v požehnání moři!

Hubert Havránek, 
sbírka básní „O Chropyni“, 1961

Charita Chropyně
vyhlašuje
humanitární sbírku 

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

Sbírka bude probíhat ve dnech:
21. a 22. února 2019 od 16:00 do 18:00  
a v sobotu 23. února od 09:00 do 12:00

Místo: Městské kulturní středisko, ul. Komenského 

Čisté věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se tran-
sportem nepoškodily.

Děkujeme za Vaši pomoc.

reklama

Poté tančeny hanácké tance a sice každé číslo nejprve starými 
sousedy a potom teprve tančila omladina. Byla to dobrá myšlenka, 
rozdělit takto tanečníky. Teprv tu viděli jsme, jaký rozdíl byl mezi 
tancem starých, plným svižnosti, elegance, jemnosti, kdežto na omla-
dině bylo hned pozorovati, že pohybuje se na neznámém poli. 
Doufejme, že mládež naše vezme si z Chropíně ponaučení a přičiní 
se, aby přiučila se a vnikla do našich lidových tanců. Nikdo ať ne-
řekne, že Hanáci jsou nehybní a líní! Měli jste viděť, jak otáčeli 
se staří tanečníci a tanečnice, jak na drátkách. Poznali jsme mnohé 
z hanáckých tanců, z nichž mnohé vynikají znamenitou původností 
a čtveračivostí. Je to hanácký vtip – v nohách, řekli bychom, vidouce 
různé taneční obrazy hanácké, kaču, kanafasku s maďérou na konci, 
coufavou, škrk sem škrk tam, rejdovák, kejvavou, vrťák aj. Po tancích 
národních předvedeny hospodyněmi obyčeje svatební, prodávání 
nevěsty a holení. V nejkrásnější náladě, rozmaru a vesel trvala zábava 
až ke třetí hodině po půlnoci. 

Právem můžem se odvolati na staré pořekadlo, že se posílá 
do Chropíně na moresy. V ten den tak mnohá obec hanácká mohla 
přijít skutečně do Chropíně na moresy, aby poznala dobrého ducha 
v občanstvu chropíňském a dávný, dobrý, starý mrav předků. Byla 
to slavnosť, na níž dlouho budeme vzpomínati.

Slavnosť tato popsána byla na stránkách místních novin – Velehrad, 
26. listopadu až 3. prosince 1892, otištěno v Kapitolách z dějin Chro-
pyně, díl IV.
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Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba 
dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom 
za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme 
nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. 
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce pro-
dukuje papír a plasty.

Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, 
nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej 
znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak 
je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běž-
ně používáme. Navíc podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen zbavovat se odpadů 
předepsaným způsobem. 

Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro Vaši domácnost ve městě 
Chropyni a v Plešovci, zjistíte v obecně závazné vyhlášce (OZV) měs-
ta Chropyně č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem a v příloze č. 4 OZV naleznete 
podrobné informace k motivačnímu a evidenčnímu systému „ME-
SOH“. K nahlédnutí je na webových stránkách města. 

Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný 
odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí 
menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden 
nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj 
vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, 
proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. 
Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí, a díky 
motivačnímu systému může i ušetřit.

Vzhledem k tomu, že se množí případy špatného označování 
pytlů čárovými kódy na plasty a papír, přikládáme přílohu č. 6, 
přílohy č. 4. k OZV č. 2/2018 a připomínáme občanům zapoje-
ným v systému MESOH správný postup instalace čárových kódů, 
aby nedocházelo k případům, že se jim z důvodu nečitelnosti 
kódů na pytlech s tříděným odpadem pytle nezapočítají. 

Dále je potřeba používat jen pytle dodané městem. Na budoucí 
reklamace z tohoto důvodu nebude brán zřetel. Děkujeme za po-
chopení. 

Občané, využijte možností, které nabízí systém MESOH, 
a třiďte odpady. Budete šetřit nejen životní prostředí, ale 
také vlastní finanční prostředky!

Bc. Sylvie Škarbová

Třídění odpadů už patří 
k dobrému vychování  více jak 73 % Čechů

Životní podmínky 2019
Český statistický úřad provádí každoroční výběrové šetření 

o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem 
„Životní podmínky 2019“.

Vlastní šetření proběhne ve dnech 2. února až 26. května 
2019 prostřednictvím terénních pracovníků ČSÚ, kteří budou 
vybaveni průkazem.

K ověření identity tazatele, jeho pověření k provedení místního 
šetření i k jakýmkoli dalším dotazům můžete využít webové stránky 
Českého statistického úřadu, více informací podá také pracovni-
ce KS ČSÚ ve Zlíně Ing. Barbora Žídková, telefonní číslo: 
577 004 956.
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Barbara Nesvadbová: Recyklované pohádky 
Představte si, že nakupujete v obchodě a na-

jednou na vás promluví igelitový pytlík. Nechali 
byste rajčata rajčaty a vzali nohy na ramena, nebo 
byste si poslechli příběhy recyklace, které pytlík 
umí vyprávět? A jak je to s trpaslíky v kontej-
nerech, opravdu vyrábějí z plastů ty měkoučké 
mikiny? A co si počne starý mobil, opuštěný 
na celém světě? Najde i on ve své pohádce šťast-
ný konec? O tom všem a o spoustě dalších věcí 
se dočtete v Recyklovaných pohádkách, které 

pro vás napsalo několik známých osobností, abychom se nejen dobře 
pobavili, ale také naučili, jak je důležité třídit odpad! A tak až u čtení 
dopijete džus nebo kakao, nezapomeňte krabice sešlápnout či rozložit 
a hodit do toho správně barevného kontejneru (oranžový na kartony 
od džusů a mléka, modrý na papír).

Annie Barowsová: Kája + Oliva vychovávají 
chůvu 

Poplach! Oliva právě zjistila, že ji rodiče 
nechávají na celé odpoledne v péči Hany, její 
otravné starší sestry. Co si počne? Má potichu 
sedět na gauči v obývacím pokoji a ani nedu-
tat? To je ale hloupá otázka. Oliva potřebuje 
kus provazu, potřebuje skrýš, ale ze všeho 
nejvíc potřebuje Káju. Když jsou totiž spolu, 
dokážou si i se špatnou chůvou v patách užít 
spoustu legrace.

Veronica Cossantelliová: Vyhynulí 
Jirka při hledání brigády náhodou natrefí 

na jednu neobvyklou nabídku práce. Má se sta-
rat o hodně zvláštní zvířata ukrytá před zvědavci 
na stařičkém statku Črví grunt. Zvířata, která 
by už správně neměla být... Anebo by dokonce 
měla existovat jen v mýtech a legendách.

Rose Cooperová: Tajnosti ze spacáku 
Sophia Beckerová, jinak (ne)známá jako Blog-

tastická blogerka, má prázdniny! Ovšem protože 
celé čtyři týdny(!) bude muset trávit ve srubu, 
který nemá ani ty nejzákladnější vymoženosti, 
to jest internetové připojení, přijde jí zase k dobru 
její věrný předblogovací zápisník. A že je do něj 
co psát! To máme: brouky a hmyz vůbec, hořící 
maršmalák, nemožná vedoucí, jídlo dobré leda 
tak na házení po jiných, osuška s obrázkem Elma 
(a ten trapas, co z toho byl), poněkud nepove-

dené závody na kánoích, fén, ze kterého foukal pudr...

David Walliams: Ďábelská zubařka 
Na město padá noc a v temnotě se začí-

nají dít podivné, hrůzné věci. Malé děti večer 
před spaním uloží, nic zlého netušíce, pod 
polštář mléčný zub pro zoubkovou vílu, a ráno 
– ó hrůzo! – pod ním najdou mrtvého slimáka, 
živého pavouka nebo stovky lezoucích odpor-
ných švábů. Kdosi zlý a podlý se tomu ďábelsky 
chechtá. Ale KDO?

Vaše knihovnice Eva a Markéta

Clarissa Pinkola Estés: Ženy, které běhaly 
s vlky: mýty a příběhy: archetypy divo-
kých žen

V každé ženě žije mocná síla, naplněná 
zdravými instinkty, vášnivou tvořivostí a ne-
smrtelným poznáním. Je to archetyp Divošky, 
který představuje instinktivní povahu žen. 

Divoška je ale ohroženým druhem, ne-
boť i když dary nespoutané přírody nám 
od narození patří, snaha společnosti zcivilizo-
vat nás do strnulých rolí utlumila to hluboké 

a životodárné poselství našich vlastních duší. V knize Ženy, které 
běhaly s vlky se zabývá dr. Estés mýty, pohádkami a příběhy, z nichž 
mnohé pocházejí z její vlastní rodiny, s cílem pomoci ženám spojit 
se znovu s těmito divokými, zdravými a vizionářskými vlastnostmi 
této instinktivní povahy.

J. D. Barker: Čtvrtá opice 
Mrazivý americký thriller, v němž chicagský 

policejní detektiv Sam Porter svádí boj s psy-
chopatem zabíjejícím svoje oběti podle vý-
chodní legendy o třech opicích. 

Celých pět let detektiv chicagské policie 
Sam Porter pronásleduje Opičího vraha. Psy-
chopata, který zavražděné oběti posílá po čá-
stech jejich rodinám – ucho, oči, jazyk a na-
konec celé tělo. Vrahovo počínání má smysl 
inspirovaný východní legendou o třech opi-

cích. Motiv celého tohoto bestiálního řádění však v sobě ukrývá 
ještě jedna opice – ta čtvrtá. Před Samem stojí nelehký úkol, roz-
klíčovat vrahovo jednání a najít včas další oběť. Pomoci mu může 
nalezený vrahův deník, kde se popisuje dětství uprostřed vyšinuté 
rodiny, a snad i fakt, že Opičí vrah je mrtev. Pokud vše není jen 
další součástí zvrácené hry.

Roman Smutný: Ester Ledecká: zimní 
zázrak 

Poprvé stála na lyžích v pěti letech. Měla 
to štěstí, že mohla spolu s rodiči a bratrem trávit 
každou zimu v Krkonoších. 

O osmnáct let později získala dvě zlaté 
olympijské medaile. A aby toho nebylo málo, 
stala se prvním sportovcem, který na jedné zimní 
olympiádě vyhrál ve dvou odvětvích. Je i prvním 
českým alpským lyžařem, který vyhrál olympijské 
zlato, a prvním olympionikem v historii startu-

jícím v lyžařských i snowboardových disciplínách. Ve snowboardingu 
je také mistryní světa z paralelního a obřího paralelního slalomu. 
Kolik píle, talentu a štěstí bylo k tomu všemu zapotřebí?

Tom Hanks: Neobvyklý typ: (něco málo 
povídek) 

Známý americký herec nám představuje 
svou prvotinu, sbírku sedmnácti povídek. 
Povídky v této knize nám přibližují život sou-
časných Američanů. 

Autor, přestože je zvyklý pohybovat 
se ve vyšší společnosti, zná přání a tužby, 
problémy i starosti obyčejných lidí. Můžeme 
tak sledovat průběh Štědrého dne válečného 
veterána a jeho rodiny, osudy řeckého přistě-

hovalce, který uprchl před občanskou válkou, mladou matku a je-
jího synka na výletě za hranice snů. 

Celou sbírkou prostupuje autorova sběratelská vášeň ke starým 
psacím strojům.

Knihovna doporučuje 
– knihy pro dospělé

Knihovna doporučuje 
– knihy pro děti

Kdo si čte, ten nezlobí :-)
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V sobotu 2 března 2019 
projde Plešovcem masopustní průvod 

v čele s medvědem. 

Průvod vyjde ve 14 hodin 
od klubovny mládeže. 

Můžete nechat dveře otevřené 
a pozdravit masopustní masky nebo 

si zatancovat s medvědem! 

Podpořte masopustní průvod 
nebo se do průvodu přidejte, 

neboť každá maska je vítána!!!

Již několikátý rok se pravidelně v adventním období schází děti a jejich 
rodiče v pionýrské klubovně, aby si společně užili předvánoční čas. 
Ani letos tomu nebylo jinak. Klubovna byla vánočně vyzdobená, vůně 
domácího cukroví a horkého čaje se nesla až ke vstupu do budovy. 
Společně jsme si povídali o vánočních zvycích a tradicích, letos jsme 
vyráběli svíčky z včelího vosku, u vánočního stromku před zámkem jsme 
prskali prskavky a v klubovně pod pionýrským stromečkem našel každý 
účastník drobný dáreček pro radost. Rodiče měli možnost prohlédnou 
si naši klubovnu a společně se svými dětmi si zahráli různé hry - fotbálek, 
deskové hry, autodráhu - nebo jen tak přihlíželi, jak si děti hrají.
Děkuji rodičům, že si v adventním čase udělali chvilku a s dětmi strávili 
příjemné odpoledne.
Děkujeme městu Chropyně za poskytnutou dotaci v roce 2018. Díky 
městu Chropyně se mohou děti z našeho oddílu scházet v klubovně 
v ZŠ Chropyně. Město nám finančně přispívá na provoz klubovny 
a podporuje volnočasové aktivity pionýrské skupiny – materiál pro za-
jištění celoroční činnosti oddílu, víkendové akce, výtvarné dílny a letní 
tábor.                                                           Marcela Hrdličková

Pionýrské vánoční 
posezení při čaji
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Letošní plesovou sezónu v Městském kul-
turním středisku Chropyně zahájil již tradičně 
Ples města, tentokrát se jednalo o jubilejní již 
XX. ročník. 

Společenským večerem provedl moderá-
tor Lukáš Veselý, který zahájil ples společně 
s paní starostkou Ing. Věrou Sigmundovou. 
V hlavním sále bavila návštěvníky kapela Breeze 
Band Jiřího Suchého, která zahrála skladby 
pro všechny generace. V malém sále se velké 
oblibě těšila cimbálová muzika Dubina. Dle 
plánovaného programu se předvedl Klub spo-
lečenských tanců A. & D. Mědílkovi ze Zlína 
s ukázkami standardních a posléze i latinsko-
amerických tanců. Již tradičně se našeho plesu 
zúčastnil karikaturista Martin Hron a každému 
zájemci nakreslil povedený portrét. Slíbené 
vystoupení pana Vladimíra Hrona se bohužel 
neuskutečnilo. 

Vyvrcholením večera byla bohatá tombola 
se 134 cenami. Velké potěšení svým novým 
majitelům udělal např. poukaz na pobyt 
v lázních, pračka, automatický kávovar, robo-
tický vysavač a televizor. Za věcné i finanční 

Výroční ples města Chropyně

inzerce

dary do tomboly všem sponzorům moc děku-
jeme. Velké poděkování také patří těm, kteří 
se podíleli na přípravě i průběhu plesu. 

Věřím, že i přes malou změnu programu 

si všichni ples užili a mají na něj pěkné vzpo-
mínky. Těšíme se na shledání na příštím plese 
města Chropyně, který se bude konat 18. led-
na 2020.                     Markéta Buráňová

V závěru loňského roku jsme úspěšně 
zkolaudovali novou autobusovou zastávku 
Kovárna v ulici K. H. Máchy za odbočkou 
do sídliště. Po dohodě s firmou KRO-
DOS BUS Kroměříž dojde od 3. března 
letošního roku ke změně jízdního řádu. 
Stávající autobusové zastávky Kovárna 
v obou směrech (ve směru do Záříčí i ve smě-
ru do Kroměříže) budou zrušeny! 

Nově budou všechny spoje zajíždět 
až ke škole na ulici J. Fučíka. Na nové 
zastávce bude zastavovat spoj, který po-
jede ke škole na ulici J. Fučíka. Spoj, který 

pojede od školy, bude zastavovat až na ná-
městí Svobody (při cestě do Kroměříže) 
nebo u rozcestí u železničního přejezdu 
(při cestě do Záříčí). 

Nové jízdní řády jsou přílohou to-
hoto vydání Zpravodaje našeho města. 

Věříme, že nový jízdní řád přinese zvýšený 
komfort pro cestující. Jedna dobrá zpráva 
nakonec: ceny jízdného se v souvislosti 
s touto změnou nemění. 

Věra Sigmundová

Zprovoznění nové autobusové 
zastávky Kovárna
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Začátek roku 2019 byl v naší škole ve znamení několika zají-
mavých akcí a projektů. Dovolte mi, abych Vás s některými z nich 
seznámil.

Projekt Stomaprevence
Žáci prvního stupně měli v tomto měsíci vyučování o něco 

pestřejší než obvykle. Během několika přednášek se žáci podrob-
něji seznamovali s problematikou zubní hygieny. Dozvěděli se, 
proč vzniká zubní kaz a jak mohou jeho vzniku zabránit. Dětem 
byly půjčeny modely zubů, které si mohly zblízka prohlédnout, 
prostudovat a vyzkoušet si na nich různé způsoby čištění zubů. 
S každým dítětem byly pak tyto techniky individuálně procvičeny. 
Cílem tohoto projektu nebylo jen zpestřit dětem vyučování, ale 
především probudit v nich zájem o vlastní chrup.

Ze života školy

Bruslení
Stejně jako v loňském roce, i letos nám 

SRPŠ přispělo nemalou finanční částkou 
na autobus a umožnilo tak dětem ze školní 
družiny jezdit na bruslení na zimní stadion 
v Kroměříži.

Obrovský zájem dětí nás velmi mile pře-
kvapil. Spousta dětí na bruslích stála úplně 
poprvé, ale odhodlanost, vytrvalost a snaha 
je dovedla k jejich vítězství nad ledovou 
plochou.

Další a další bruslení už všechny děti 
zvládají bez naší pomoci.

Za krásné zážitky děkujeme rodičům 
a SRPŠ.

Vychovatelky a děti ze školní družiny

Projekt Zdravá 5 
Naše škola se přihlásila k unikátnímu celorepublikovému vzdě-

lávacímu programu pro základní školy Zdravá 5. Tento program 
je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stra-
vování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového 
bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravo-
vání. Cílem těchto hodin je motivovat děti k automatickému přijetí 
zásad zdravé výživy a jejich přirozenému přijetí do životního stylu.

Akce školní družiny
Není divu, že se děti do školní družiny těší. Nabízí jim totiž 

spoustu různorodých aktivit a zážitků. 

Keramika 
O tom, že není jednoduché vyrobit hrnek, vázu nebo talíř 

se mohly děti přesvědčit na vlastní kůži při akci Keramika ve škol-
ní družině.                                             Mgr. Milan Bajgar, MBA

Vánoční obdarování
Poslední den před vánoč-

ními prázdninami jsme si s dět-
mi ve školní družině předali 
navzájem spoustu vánočních 
dárků. Všem rodičům, kteří nám 
pomohli vykouzlit úsměv na tvá-
ři dětí, ze srdce děkujeme.

Poděkování patří i spolku 
SRPŠ, který dětem pod stro-
mečkem také nechal tři ba-
líčky se stavebnicemi. I Vám 
děkujeme za milé překvapení 
na tvářích dětí.
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SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně ve spolupráci se spolkem „PŘI-
DEJ SE K NÁM“ si připravily v měsíci prosinci pro obyvatele Chropyně 
a okolních obcí 12 vystoupení. Rozsvícením vánočních stromů v Chro-
pyni, Vlkoši, Skašticích a Kyselovicích počínaje, Mikulášským koncertem 
v MKS Chropyně a Adventními koncerty v kostelech konče. Další vy-
stoupení na besídce pro seniory místní DPS a setkání se seniory ve Vlkoši. 
Na Štědrý den následovalo již tradiční koledování pod okny v ulicích 
města Chropyně a večer hraní u kostelů v Chropyni a Vlkoši.

Ohlédnutí za prosincovými koncerty

Děkuji všem účinkujícím a pedagogům za velmi zdařilé a krásně 
secvičené hudební výkony, římskokatolickým farnostem za propůjčené 
kostely a všem chci popřát pevné zdraví a mnoho pracovních úspěchů 
v novém roce.     

Bc. Ivo Novotný

inzerce

Dotace pro rok 2019
Žádosti o dotaci z rozpočtu města Chropyně pro rok 2019 v ob-
lasti sportu i volnočasových a zájmových aktivit především dětí 
a mládeže do 19 let se budou přijímat v době od 1. února 2019 
do 1. března 2019. 

Veškeré bližší informace najdou zájemci na webu města v sekci 
„Důležité dokumenty“ (potřebné tiskopisy v podsekci „Formuláře 
a žádosti“, plné znění Pravidel pro poskytování dotací v podsekci 
„Vnitřní dokumenty úřadu“).                           Dana Jedličková
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Ve dnech 23. a 24. ledna se představili 
všichni žáci hudebního oboru ZUŠ Kroměříž, 
pobočky Chropyně v sérii celkem čtyř třídních 
besídek v MKS Chropyně. 

Nejmenší muzikanti se seznámili s novým 
prostředím a získali nové zkušenosti ve hře 

na nástroj. Ostatní se předvedli se svými pís-
němi a náročnějšími skladbami, které nacvičili 
se svými pedagogy. Některým se vystoupení 
povedlo více, někteří nebyli úplně spokojeni. 
Každopádně jsme s rodiči a ostatními poslu-
chači prožili příjemné odpoledne plné pestré 

a zajímavé hudby. Na jedné z besídek se naši 
žáci představili s programem, který připravují 
na letošní soutěž v komorním seskupení. Všich-
ni postoupili do okresního kola, tak jim pře-
jeme hodně úspěchů v soutěži, která se koná 
20. února.                             Jana Milotová

Třídní besídky žáků ZUŠ

V pátek 18. ledna se konal zájezd našich mladých umělců ze ZUŠ 
Kroměříž a blízkých poboček do Prahy. Na programu dne byla návštěva 
pražského Rudolfina, kde měla vystoupení filharmonie s komentova-
ným výstupem.

Nejprve jsem z toho byla trošku v rozpacích, protože po chvilce 
hraní najednou skladbu přerušil hlas komentátora, ale potom jsem 
si rychle zvykla. Za každou větou Šostakovičovy symfonie nám pan 
dirigent řekl něco o životě a minulosti autora a o tom, co chtěl 
skladbou docílit. Symfonie zněla v podání filharmonie přímo božsky 
a s koncertním sálem Rudolfina tvořila ten správný dojem, na který 
by byl pyšný i sám Šostakovič!

Cestou k Rudolfinu a poté taky do muzea nám udělala jedna 
z paní učitelek skvělou prohlídku Prahy, kde jsme díky ní mohli 
vidět plno památek, kterým bychom dříve třeba nevěnovali 
pozornost.

Mimo prohlídku muzea jsme měli domluvenou i plavbu lodí 
po Vltavě s průvodcem, který nám řekl hodně zajímavostí a poznatků 
jak o nynější Praze, tak i o její historii a historii Karlova mostu.

Ani jsem si nemyslela, že celý výlet uteče tak rychle a bude tak 
záživný. Prahu mám moc ráda a pokaždé se do ní ještě raději vracím, 
a tak jsem velice ráda, že jsem ji mohla poznat i jinak než dosud.

Nicola Dřímalová

Mladí umělci v Praze

Tři dny před koncem nedávno uplynulého 
roku jsme se vydali na další tradiční vánoční 
výpravu. Sice v poněkud komornější sestavě, 
ale zato byly přesuny účastníků pohodovější. 

Po výpravách na Vartovnu a tradiční Pus-
tevny jsme se letos vydali na Valašsko! Tento-
krát byl naším cílem okruh kolem Valašských 
Klobouků. Pro někoho příjemná, pro někoho 
oproti Chropyni nepříjemná změna – kopce. 
A všude. Dokonce i ve městě!

Troufám si tvrdit, že nejlíp se celý den (zase) 
měl nejmladší člen výpravy, který ve svém 
roce a čtvrt byl už na druhé výpravě. Kubíček 
totiž všechna převýšení, bláto a sníh zdolával 
ve svém terénním kočárku, o který se snad všichni 
prali, že s ním vyjedou tohle a sjedou támhleto. 
No, komu by se to jako pasažérovi nelíbilo… 

Není nad to se po vánočním lenošení 
protáhnout (nebo vyspat v teplém kočárku) 
na čerstvém vzduchu. Tak co, příští rok zase? 
Snad se na příští výpravě budou všichni prát 
o tlačení i toho dalšího kočárku… :-).

Kateřina Častulíková

Skauti na vánoční výpravě
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Dne 26. ledna proběhl na Gymnáziu 
v Kojetíně již druhý Den otevřených dveří. 
Náš projekt nezahálel a návštěvníci měli 
opět možnost nás poznat z blízka. 

Zároveň jsme nachystali i malé překvape-
ní, kromě našeho českého občerstvení jsme 
se rozhodli nachystat i jednu keňskou speci-
alitu, tzv. Sambusy. Tyto taštičky plněné mle-
tým masem a zeleninou připravili studenti 
septimy v rámci hodin českého jazyka, kde 
recept následně sepsali v podobě slohové 
práce. Sambusy sklidily velký úspěch, několik 
návštěvníků si dokonce vyptalo i recept!

Dopoledne na Gymnáziu se opravdu 
vydařilo, znovu jsme rozdali spoustu našich 
odznáčků, přiblížili náš projekt a rozšířili tak 
sběr plechovek. 

V lednu nás čekalo i další kolo prezen-

Den otevřených dveří na GKJ aneb „U nás v Keni“ 

Důležité upozornění 
pro dopisovatele 

a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje 
města Chropyně 

zasílejte na e-mail: 
zpravodaj@muchropyne.cz

Po přečtení patřím 
do sběru

Váš Zpravodaj ;-)

tací pro nižší gymnázium. Studentky sep-
timy mladším spolužákům pověděly něco 
o umění v Keni. Opět nezklamaly, prezenta-
ce měly velký úspěch, už se těšíme na únor 
a literaturu. 

Rádi bychom Vás tímto článkem pozvali 
na výstavu, která bude probíhat od 5. února 
do 8. března na VIC v Kojetíně. Můžete 
se zde dozvědět spoustu nových informací 
nejen o našem projektu, ale také o Keni 
obecně. Nechybí zde krásné fotografie, 
které nám poskytlo Centrum Narovinu, 
se kterým spolupracujeme. 

Děkujeme moc MěKS Kojetín, že nám 
tuto výstavu umožnilo uskutečnit. 

Lucie Sigmundová

Škola kytary Chropyně

Pro všechny, kteří už jsou na ZUŠ příliš velcí
Přijímá nové žáky v oborech
• Elektrická kytara
• Akustická kytara
• Basová kytara

Pro více informací 
volejte 733 512 059
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Začalo to zhruba před rokem a čtvrt, kdy Áďu Buráňovou napadlo, 
že bychom se mohli přihlásit do televizní soutěže Bludiště. Celá třída 
souhlasila, a tak jsme podali přihlášku. 

Pár dní před Vánocemi se panu učiteli ozvali z České televize, 
už i s konkrétním termínem natáčení. Byl stanoven na 8. ledna v os-
travském studiu ČT. Tím to ale nekončilo. Museli jsme natočit mi-
nutové video o naší třídě, vybrat reprezentanty, vytvořit název týmu 
a zařídit několik dalších důležitých věcí, s kterými nám pomohl náš třídní 
učitel Mgr. Jiří Štefek.

V úterý 8. ledna v ranních hodinách jsme se celá třída kvarta a ně-
kolik žáků tercie vydali na zhruba dvouhodinovou cestu do Ostravy, 
aby se z nás staly televizní hvězdy. Třídu reprezentovali Adéla Burá-
ňová, Nina Pešová, Veronika Kopřivová a Kamil Zalabák. Kapitánkou 
týmu byla Adéla Buráňová, protože kdyby s nápadem o Bludišti nepřišla, 
sedíme ve škole a píšeme diktát. 

Po příjezdu do studia už nás čekal televizní štáb. Čtveřice repre-
zentantů byla navíc obohacena o povinnou návštěvu šatny, kde bylo 
nutné vybrat natáčecí kostýmy. Po šatně následovala maskérna, kde 
jsme se při zkrášlování našich tváří dozvěděli novinky v pravidlech 
a poprvé se potkali s moderátorem celého pořadu. Následný krok byl 
do natáčecího studia, kde se nám otevřel úžasný pohled na všechny 
ty kamery, světla a televizní vymoženosti, které většina z nás viděla 
poprvé na vlastní oči. Se samotným natáčením soutěže jsme začali pár 
minut po deváté hodině.

První disciplína byla lezení po žebříku s cílem zazvonit na zvon, a tím 
získat pro tým výhodu výběrem témat pro následné otázky a budoucí 
zisk bludišťáků. Po tomto úkolu následovalo lanové centrum s možným 
ziskem až sedmnácti bludišťáků, ale z důvodu časového limitu je to skoro 

Kvarta Gymnázia Kojetín v Bludišti
nemožné. Dále se dle scénáře natáčel vědomostní kvíz mezi oběma týmy, 
ale ještě předtím přišla na řadu soutěž pro třídní učitele. Tato disciplína 
patří mezi ty nejtěžší. Na závěr oba týmy soupeřily v laserovém bludišti. 

Po základní části se sečtou bludišťáci u každého týmu. Za každé 
4 bludišťáky získá tým jednu nápovědu. Se ziskem dvaceti šesti blu-
dišťáků jsme získali šest indicií. Náš soupeř získal jedenáct bludišťáků 
a to mu vyneslo dvě nápovědy. V soutěži platí důležité pravidlo, 
že pokud po tajence bude remíza v získaném počtu bludištáků, vyhraje 
tým, který uhodl tajenku. Podstatná informace je ta, že vítěz tajenky 
získá patnáct bludišťáků.

Po náročném šestihodinovém natáčení, pro soutěžící skoro bez 
přestávek, jsme nastoupili do autobusu a odjeli směr Kojetín. Jedinou 
radost unavené třídě způsobil průjezd kolem vítkovického stadionu, 
kde hraje ligové utkání FC Baník Ostrava. V menších skupinkách došlo 
i na baníkovské písničky a fanouškovské pokřiky.

Velké poděkování patří třídnímu učiteli panu Mgr. Jiřímu Štefkovi 
za všechno to papírování a administrativu, paní učitelce Mgr. Veronice 
Petřekové, která neodmítla naši nabídku a jela jako druhý pedagogický 
dozor. Dále pak Tomáši Buráňovi, který jel jako zástupce sponzora – 
společnosti Falco Computer, a po celou dobu akce dělal psychickou 
podporu soutěžícím. V neposlední řadě i škole, která nám tuto televizní 
zkušenost umožnila, a všem reprezentantům a fanouškům kvarty a tercie, 
protože oni tvořili tu výbornou atmosféru. Nesmím také zapomenout 
na Marka Hedvíčka, který nám dělal fotografa po celou dobu akce 
a natáčel úvodní video o naší třídě.

Zmíněný díl soutěže byl vysílán na obrazovkách České televize 
na stanici ČT:D v sobotu 9. února 2019.

Kamil Zalabák
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Když jsem rozesílal smuteční parte 
Ing. Jaromíra Hrabala, bylo mi smutno. 
Člověk se ztratí a o to horší je, když 
to nikdo nečeká. Dovolte mi malou 
vzpomínku na Jardu, kamaráda, se kte-
rým jsem prožil v Chropyni mnoho let. 

Poznali jsme se v roce 1975, ještě 
v chropyňském Technoplastu. Inten-
zivní spolupráce v oblasti sportu začala 
v roce 1977, kdy Jarda vedl, jako před-
seda, oddíl stolního tenisu TJ Techno-
plast Chropyně. Ve výboru oddílu nás 
bylo tehdy 6: Ing. Jaromír Hrabal, Petr 
Slivka, Ing. Juraj Habšuda, Miroslav 
Zapletal, Miloš Kopecký a já. Možná 
to tehdy předepisovaly regule spor-
tovních oddílů, ale každý měl určitou 
oblast na starost. Společným úsilím oddíl fungoval skvěle. Mladými spor-
tovci se to jen hemžilo. Mnoho z nich zůstalo u stolního tenisu dodnes 
a jejich přátelství stále trvá. Jardova nenucená autorita dávala našemu 
oddílu vážnost a náš oddíl byl vždy hodnocen pozitivně. Spolu s Petrem 
Slivkou získali pro oddíl mnoho nových členů, a to nejen z řad mládeže, 
ale také z řad dospělých. Pracovníci „BSP válcovny“ se stali členy oddílu. 
Pomáhali nejen brigádně, ale zúčastňovali se sportovních akcí, různých 
soutěží a soustředění a přispěli k rozvoji stolního tenisu v Chropyni. 

Náš oddíl přežil díky Jardovi mnoho změn. Spolu s Petrem Slivkou 
tehdy zajistili, že náš oddíl začal fungovat pro oblast Přerov, protože 
s Kroměříží se řešily neustále problémy, které nakonec vedly ke změně 
registrace. Pokud jste si všimli, tak náš oddíl je stále pod patronací 
Přerova. 

Abych ale neodbíhal od Jardova úsilí pro náš oddíl. Mnoho akti-
vit, které jsme pod vedením Jardy zahájili, má dnes již takovou váhu, 
že se staly tradicí. Za všechny chci jmenovat Turnaj dvoučlenných druž-
stev, později i jednotlivců, který se koná vždy v listopadu. Za necelé tři 
roky oslaví tento turnaj 50 let, a to je co říct. Jarda byl nejen předsedou, 
ale i trenérem mládeže, hráčem, ale především vždy člověkem, který 
uměl poradit a s každým se snažil najít společné řešení. Stále pracoval, 
pomáhal své rodině a vždy se těšil z dobře vykonané práce. Byl příkla-
dem pro mladé i starší. Když se v roce 1986 odstěhoval z rodinných 

Vzpomínka

složení výboru oddílu stolního tenisu TJ Technoplast Chropyně 
v roce 1977 (zleva stojící: Miroslav Zapletal, Miloš Kopecký, 
Ing. Josef Maršál, Petr Slivka, Ing. Jaromír Hrabal, Ing. Juraj Habšuda)

důvodů do Kroměříže a já jsem po něm převzal předsednickou funkci, 
spolupracovali jsme i nadále. V poslední době se zúčastňoval našich 
setkání a zahrál si na našem posledním listopadovém turnaji. Říkal 
mi: „Jak to, Josefe, děláš, že to ještě přežilo?“ Odpověděl jsem 
mu, že „od dobrého učitele, jsem se hodně naučil“. Protože stolní tenis 
měl v krvi, tak každý čtvrtek trénoval s Jirkou Taláškem, Vojtou Milerem 
a Daliborem Ištvánkem a náramně se bavili. Zlepšovali si fyzičku a zahráli 
si, jak se říká, „bez dozoru“. 

Při posledním setkání, těsně před Vánocemi 2018, jsme si na našem 
vánočním posezení zavzpomínali a slibovali si, kolik toho ještě stihneme. 
Bohužel osud tomu chtěl jinak. Oddíl ale v jeho duchu bude žít dál. 
V kronikách, které náš oddíl má k dispozici, se můžeme vždy přesvědčit, 
že Jarda byl neodmyslitelnou postavou oddílu stolního tenisu v Chropyni, 
a tak to zůstane.

Za všechny členy oddílu vzdáváme čest jeho památce.

Ing. Josef Maršál

Pokud se nebojíte zimy, přidejte se k turistům oblasti Valašsko – 
Chřiby při pochodech:

24.02. Ledopády v Pulčínských skalách
 Pulčín (okr. Vsetín), pěší 5 km, start i ukončení indivi-

duální
 Informace: Camping club Rožnov p. R., 
 telefon: 737 878 984

09.03. Přerovská 50
 Pěší 5–50 km, start: sokolovna v Přerově, 07:00-10:00, 

cíl: sokolovna do 18:00
 Informace: Vítězslav Vaculík, 
 telefon: 776 806 161

16.03. Jarní vítání rozhledny na Doubravě
 Vizovice, pěší 15 km, start: nám. T. G. Masaryka Vizovice, 

08:30, rozhledna 11:00
 Informace: Ivana Křenková, 
 telefon: 736 754 627

Připravujeme: První jarní vycházku – více v příštím vydání Zpravodaje

Jaroslava Pospíšilová

Klub českých turistů

Ing. Jaromír Hrabal
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V sobotu 19. ledna pořádal oddíl sportovní 
gymnastiky Chropyně již 16. ročník Memori-
álu Petra Poly (MPP). Závodu se zúčastnilo 
99 závodnic z menších i větších gymnastic-
kých klubů z celé Moravy. Chropyňský oddíl 
zastupovalo 28 závodnic. Na MPP si své do-
vednosti poměřovaly zkušené i začínající gym-
nastky. Závodilo se ve čtyřboji (přeskok, bra-
dla, kladina, prostná) pro zkušené gymnastky 
a ve dvojboji (kladina/lavička, prostná) pro 
začínající gymnastky.

Ve čtyřboji kategorie ročník 2005 a starší 
si na stupínek vítězů stoupla zkušená Adéla Kou-
tová, která svým konkurentkám utekla o téměř 
6 bodů. Ve stejné kategorii získala 3. místo Runa 
Koblihová. Další medaili, a to stříbrnou v kate-
gorii ročník 2009 a starší, vybojovala Kateřina 
Žatecká a 3. místo obsadila Adriana Kolářová. 
V kategorii ročník 2009–2010 se dařilo Marianě 
Župkové, které se povedla kladina i prostná 
a odnesla si bronzovou medaili.

Ve dvojboji pro začínající gymnastky si v ka-
tegorii ročník 2010–2007 přišla pro stříbrnou 
medaili Bára Šilhánková, které se povedla se-
stava na kladině. V kategorii ročník 2009–2010 
uniklo 3. místo Ele Noskové a skončila na ne-
populárním 4. místě. V nejmladší kategorii 
ročník 2013 a mladší získala tu nejcennější 
medaili Karolína Halásová, 2. místo obsadila 
teprve 4letá Julie Stejskalová a třetí příčku 
osadila taktéž chropyňská gymnastka Veronika 

Chropyňské gymnastky posbíraly 10 medailí

Z místního pozorování v měsíci lednu:
- průměrná ranní teplota byla -1,6 °C,
- průměrná denní teplota byla 0,8 °C,
- nejteplejším dnem byl 17. leden s maximální průměrnou tep-

lotou 4,7 °C,
- nejchladnějším dnem byl 30. leden s minimální průměrnou 

teplotou -8,5 °C,
- celkové množství srážek bylo 27,2 mm.

zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo

Chropyňské počasí

Menšíková. V kategorii ročník 2012 se radovala 
z 3. místa Kateřina Kuchaříková. 

Další chropyňské závodnice, kterým se tak-
též dařilo, ale na příčky vítězů nedosáhly, 
se umístily následovně: 4. Michaela Hřibová, 
10. Nela Baďurová, 11. Rozárie Ševčíková, 
13. Elen Chylíková, 7. Lucie Opelíková, 10. Ma-
rie Pařilová, 9. Agáta Navrátilová, 7. Ema 
Šušková, 6. Simona Ševčíková, 5. Lea Marie 

Koblihová, 10. Beáta Lochmanová, 9. Aneta 
Lochmanová, 8. Adéla Tůmová, 7. Eliška Na-
vrátilová, 15. Adriana Loučková, 14. Alžběta 
Tůmová, 8. Anastázie Župková.

Závodnicím gratulujeme a upřímně děku-
jeme všem sponzorům, včetně města Chro-
pyně a paní starostky Ing. Věry Sigmundové.

Veronika Župková

reklama
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Společenská kronika 

Odešels, drahý, bez slůvka rozloučení, 
tak náhle, že těžko k uvěření...

Dne 19. února 2019 uplyne 5 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek 
a manžel, bratr, strýc a švagr pan 

Ing. Petr Večeřa. 

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

Krásných květů plnou náruč 
k narozeninám Ti chceme dát,

hodně zdraví, štěstí a lásky k tomu přát!

Dne 4. března 2019 oslaví své 
80. narozeniny naše maminka, 
babička, prababička a sestra paní 

 Vlasta Hánošová. 

Za její lásku a obětavost 
děkuje dcera Jarmila, vnuk 
Petr s manželkou Jaromírou 
a synem Vojtíškem, bratři 
Stanislav a Ladislav s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 27. ledna 2019 uplynuly 3 roky od chví-
le, kdy nás navždy opustila naše maminka a ba-
bička paní 

Ludmila Večeřová. 

Dne 29. ledna 2019 uplynulo 18 let od chví-
le, kdy nás navždy opustil náš tatínek a děde-
ček pan 

Jindřich Večeřa. 

S láskou stále vzpomínají syn Jaroslav, snachy 
Naďa a Hanka a všechna vnoučata.

k pronájmu elektrickou polohovací postel s dekubitní matrací.
Kontakt – Pavel Rozsypálek – telefonní číslo 733 366 415.

Charita Chropyně nabízí

Ilustrační foto

inzerce

Milá maminko, Vážení rodiče. 
Následující vítání občánků našeho města proběhne v tomto 

termínu: 

27. dubna 2019 - zámek

22. června 2019 - zámek

28. září 2019 - zámek

30. listopadu 2019 - obřadní síň

V případě zájmu kontaktujte matriku Městského úřadu v Chropyni 
osobně nebo telefonicky na tel.: 573 500 741.

Těšíme se na Vás.                    Dana Kunčarová

Vítání občánků

Na sklonku roku nás zastihla velmi smutná zpráva. Do muzikant-
ského nebe navždy odešel náš kamarád, vynikající pedagog a člen 
spolku „PŘIDEJ SE K NÁM“ pan Mgr. Pavel Skýpala. 

Chtěli bychom mu touto cestou poděkovat za jeho celoživotní 
práci s žáky ve hře na klarinet a saxofon, kde dosáhl mnoha úspěchů. 
Bylo nám ctí s tímto milým a pracovitým člověkem spolupracovat.    

Kolektiv pedagogů ze SZUŠ D-MUSIC

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

       

        

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 3/2019 - 28. února (vychází 15. března)
č. 4/2019 - 28. března (vychází 12. dubna)

Společenská kronika 

Dne 14. března 2019 vzpomeneme 12. vý-
ročí úmrtí pana 

Stanislava Drobného. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, 
děkuje manželka a synové s rodinami.

Zemře-li maminka, sluníčko zajde,
v srdci nám zůstane podivný chlad.
Vždyť v celém světě sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 27. února 2019 si připomeneme ne-
dožité 93. narozeniny naší maminky, babičky 
a prababičky paní 

Ludmily Navrátilové. 

Dne 28. března 2019 vzpomeneme 18. výročí jejího úmrtí. S láskou 
a úctou stále vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 15. února 2019 si připomínáme 6. smut-
né výročí úmrtí paní 

Hedviky Ivánkové. 

Vzpomínají dcera Alena a syn Jaroslav s rodi-
nami.

Čas plyne a vzpomínky zůstávají.

Dne 15. února 2019 vzpomínáme 6. výročí 
úmrtí pana 

Radka Flory. 

S láskou vzpomíná rodina.

Nezemřela jsem, neboť vím,
že budu stále žít v srdcích těch, 

kteří mě milovali.

Dne 7. února 2019 jsme si připomenuli 
6. smutné výročí úmrtí paní 

Věry Zajíčkové 

a zároveň 6. března 2019 vzpomeneme jejích 80 nedožitých let. S lás-
kou a úctou vzpomínají syn a dcera s rodinami a rodina Hlaváčova.

Nebylo Ti přáno s námi déle být,
nebylo léků, abys mohl žít.

Dne 10. února 2019 jsme vzpomněli 
9. smutné výročí úmrtí pana 

 Vladislava Dvorského. 

Dne 2. března 2019 by se dožil 60 let. 
S láskou stále vzpomíná celá rodina.

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

Dne 30. ledna 2019 jsme vzpomněli nedo-
žité 100. narozeniny naší maminky paní 

Ireny Kopečné. 

S láskou stále vzpomínají synové s rodinami.
Jak tiše žila, tak tiše odešla.

Skromná ve svém životě, 
velká ve své lásce a dobrotě.

Dne 19. února 2019 vzpo-
meneme nedožité 90. naro-
zeniny naší maminky 
a babičky paní 

 Drahomíry Pospíšilové 

a zároveň si dne 10. dubna 2019 připo-
meneme smutné 1. výročí jejího úmrtí. 
S láskou stále vzpomínají dcery Marie, Drahomíra, 
Jarmila a Ludmila s rodinami.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně POSEZENÍ U CIMBÁLU
24.02. Posezení s cimbálovou muzikou rodiny Kordíků spojené 

s malou ochutnávkou vína. Vstupenky pouze v předpro-
deji – Dana Jedličková, e-mail: jedlickova73@seznam.
cz, telefon: 737 628 113. Více uvnitř Zpravodaje.

 Kde: MKS Chropyně, 15:00

Plešovec VODĚNÍ MEDVĚDA
02.03. Tradiční akce členů a přátel Sboru dobrovolných 

hasičů Plešovec. Rej masek v masopustním průvodu.  
Sraz u Klubovny mládeže. Po obchůzce obce násle-
duje zábava pro všechny věkové kategorie.

 Kde: Plešovec, 14:00

Chropyně ŠKOLNÍ PLES 
09.03. Hraje skupina Kanci paní nadlesní.
 Kde: MKS Chropyně, 20:00

Hulín KOMICI S. R. O.  
06.03. Stand-up celovečerní představení, ve kterém účinkují 

Miloš Knor a Tomáš Matonoha. Vstupné 250 Kč.
 Kde: MKC Hulín, 19:00

Hulín POSTEL HOSPODA KOSTEL 
18.03. Obsahem talk show Zbigniewa Czendlika „Postel hos-

poda kostel“ je vyprávění příběhů ze Zibiho osobního, 
kněžského i jiného života podané humorem jemu vlast-
ním. Součástí pořadu je i autogramiáda stejnojmenné 
knihy. Vstupné 180 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě.

 Kde: MKC Hulín, 19:00

Kroměříž JACQUES OFFENBACH: RYTÍŘ MODRO-
19.02.  VOUS 
 Pěvecké oddělení Konzervatoře P. J. Vejvanovské-

ho zve všechny příznivce vážné (i nevážné) hudby 
na premiéru opery v podání studentů pěveckého 
oddělení.  Vtipná fraška v režii Antonína Valenty 
a v hudebním nastudování dirigenta Jiřího Kadavého 
slibuje zábavu, i přes svůj poněkud temnější původní 
příběh, ve kterém děsivého vraha pěti manželek zkro-
tí až drsná venkovanka Boulotka. Vstupné 150 Kč, 
studenti a senioři 100 Kč.

 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 19:00

Kroměříž MASOPUSTNÍ JARMARK 
02.03. Průvod veselých masopustních masek a dechové hud-

by Zdounečanka od SVČ Šipka na Hanácké náměstí, 
ochutnávka bohatého sortimentu regionálních potra-
vinářských výrobků, od 11:00 pravá domácí zabijačka! 
Chybět nebudou tradiční koláče, gazdovské sýry 
a zdravé mlsání. Po celý den bude k tanci a poslechu 
hrát Cimbálová muzika Josefa Marečka. Do progra-
mu jsou v průběhu dne zařazeny také zabijačkové 
workshopy a tvořivé dílničky pro děti. 

 Kde: Hanácké náměstí, od 09:00 do 17:00

Kroměříž FERDA MRAVENEC 
03.03. Těšínské divadlo uvádí veselý muzikál pro malé i velké, 

který s úspěchem hraje již od roku 1994! V dětských 
rolích účinkují žáci ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín a žáci 
ZUŠ Leoše Janáčka Havířov-Podlesí. Celkem se na scéně 
vystřídá přes čtyřicet herců. Vstupné 200 Kč, děti 150 Kč. 

 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 15:00

Kroměříž FLERET A ZUZANA ŠULÁKOVÁ 
05.03. Do Kroměříže se opět vrací zemití Valaši z „dvorní 

kapely Valašského království“, folkrockový živel Fleret 
z Vizovic. Na koncertu vystoupí i speciální hudební 
host Zuzana Šuláková, která s Fleretem již tři roky vy-
stupuje a navazuje tak na práci svojí maminky Jarmily, 
nekorunované královny lidové písně, která by se letos 
dožila devadesáti let. Fleret letos začíná již 36. sezónu 
muzicírování po celé republice i v zahraničí, během 
níž si vydobyl pověst nespoutaného, energického 
živlu s ryze valašským repertoárem a vlastní tvorbou. 
Vstupné 250 Kč, děti, studenti a senioři 200 Kč.

 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 19:00

Kroměříž DÉKÁČKO FEST 2019 
09.03. Již 2. ročník „close-air“ festivalu zaměřeného na roc-

kovou a metalovou hudbu. Vystoupí hardrocková 
formace Doga s předkapelami Sweet Leopard a Bo-
oters, skupiny Hanz´s Fuckers a Sebastien. Vstupné 
v předprodeji 300 Kč, v den akce 350 Kč. 

 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 17:00 

Přerov REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA PŘEROVA 
23.02. K tanci a poslechu hraje kapela Kolorez a cimbálová 

muzika Primáš. Host večera: Speciál Věry Špinarové. 
Vstupné 250 a 200 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov NA PLNÝ COOLE 
26.02. Celovečerní zábavný program Zdenka Izera. Jako vždy 

přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, 
skvělé vtipy a imitování celé řady populárních čes-
kých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení 
bude obohaceno o videoprojekce, zábavné kostýmy. 
Vstupné 300, 250, 150 Kč. 

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov MANŽELSKÝ POKER 
04.03. Úsměvný příběh o tom, že manželství spojuje velký 

počet her, při kterých partneři vsázejí na hodnoty, 
jež drží v ruce. Jiří Langmajer v hlavní roli situační 
komedie okořeněné dalšími hereckými tvářemi, jimiž 
jsou Daniela Šinkorová, Adéla Gondíková… Vstupné 
450, 400, 250 Kč. 

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov EVA URBANOVÁ 
05.03. Jedna z nejvýznamnějších českých operních pěvkyň 

a sopranistek, která hostovala na světových operních 
scénách včetně milánské La Scaly, londýnské Covent 
Garden nebo Metropolitní opery v New Yorku.  Eva 
Urbanová vystoupí s recitálem v doprovodu Mo-
ravského klavírního tria ve složení Jana Ryšánková 
klavír, Jiří Jahoda housle a Miroslav Zicha violoncello. 
Vstupné 550, 450, 350 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Záhlinice Z VÍDNĚ NA SEVER 
05.03.  Výstava o dvou páteřních železničních tratích České 
- 03.05. republiky doplněná o modely železničních staveb 
 Ing. Vladimíra Londina. 
 Kde: Muzeum Františka Skopalíka v Záhlini-
 cích, 17:00


