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Věřte nebo ne, ale jaro letos přišlo o dva týdny dříve než v loni. 
A to se musí náležitě oslavit tancem a veselím. Proto se první břez-
novou sobotu v Plešovci sešlo velké množství masek, aby uspořádaly 
již tradiční masopust. Tento více než 700 let starý svátek byl pro lidi 
svátkem hodování, bě hem něhož se připravovali na následný půst 
před Velikonocemi. A tyto zvyky se dochovaly dodnes, jen jim říkáme 
jarní detox nebo očista. 

Jak již  bý vá  zvykem, prů vod masek celou vesnicí  provedl medvě d. 
Ten za doprovodu harmoniky a bubnu vyzval k tanci nejednu z místních 
dam, které  jej odmě nily koblihami a slivovicí . K tradičnímu pohoš-
tění byl zván i rej masek. Nejpočetnější skupina se letos inspirovala 
příběhem z filmu Tři veteráni. 

Rychlý nástup jara probudil hejno much, a tak měl flyboy Eda 
co dělat, aby všechny mouchy udržel v uctivém odstupu od přihlížejí-
cích návštěvníků letošního masopustu, kterých se v Plešovci sešlo opět 
hodně. Bohužel se tento nelehký úkol dal jen stěží zvládnout. Mouchy 
byly vlezlé a přihlížející za drobný finanční obnos krmily mušími larvami. 

A to nebylo zdaleka vše. Některé z nich poletovaly po Plešovci 
s dobovými kakáči, ve kterých měly, jak to tak slušně říct, lejno. Těm 
nejodvážnějším divákům tento exkrement z hrnce uždibovaly a nabí-
zely k ochutnávce. Ne, nelekejte se, jednalo se o čerstvý, ráno poctivě 
vytlačený produkt z cukrářské hmoty, která se skládala ze sušenek, 
kvalitní čokolády a rumu. Takže kdo v sobě potlačil přirozený strach, 
ten si pochutnal a našli se i tací, co se hlásili o přídavek. 

Rej masek byl i letos opravdu pestrý, a tak byli k vidění řádové 
sestry, klauni, rodina pirátů z Karibiku a mnoho dalších krásných masek. 
V ulicích byl slyš et smí ch a dobrá  ná lada a o tom vlastně celý  tento 
ceremoniá l je. Zima už nemá šanci a jaro je konečně tady!

Obrovský  dí k patř í  maská m, které  jsou kaž dý m rokem dů myslně j-
š í . Byli jste skvě lí  a ú ž asní . Podě ková ní  patř í  i organizá torů m akce, 
kteř í  se snaž ili korigovat dopravu, a zajistit tak maximá lní  bezpeč í 
prů vodu. Za rok se opět tě š í me na milé  setká ní  a nezapomeň te 
si doma masku! 

ToRo

Masopustní rej masek v Plešovci

fotogalerii z této akce najdete 
na www.muchropyne.cz



3

3/2019 Zpravodaj města Chropyně

Rada města se sešla od vydání minulého čísla 
Zpravodaje celkem třikrát. Na svých zasedáních 
mimo jiné:
- schválila na základě doporučení likvidační 

komise vyřazení nepotřebného majetku 
města Chropyně;  

- zamítla žádost o náhradu škody staveb-
níka z lokality Podlesí v souvislosti s vynuce-
nými vícenáklady stavby z důvodu podloží 
na parcele odkoupené od města;

- schválila návrh trasy pro cyklisty a pěší 
v souvislosti s připravovaným záměrem re-
konstrukce ulice Ječmínkovy;

- schválila přidělení dvou bytů v Domech 
s pečovatelskou službou;

- schválila uzavření příkazní smlouvy na pří-
pravu a zajištění výběrového řízení na in-
vestiční akci „Zateplení spojovací chodby 
v ZŠ Chropyně – II. etapa“;

- schválila přidělení malometrážního 
městského bytu v objektu v ulici Tyršova, 
čp. 833;

- zřídila pracovní skupinu pro přípravu stra-
tegie odpadového hospodářství ve městě 
Chropyni;

- vzala na vědomí informace o záměru těž-
by štěrkopísku v lokalitě Hejtman podané 
investorem a uložila starostce města pozvat 
členy zastupitelstva města na pracovní jed-
nání, kde investor představí aktuální stav 
v dané problematice všem zastupitelům;

- schválila záměr přístavby hasičské zbrojnice 
ve dvoře objektu;

- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně 
schválit převod majetku města v celkové 
hodnotě 11.948.993,93 Kč k hospodaření 
Správě majetku města Chropyně;

- vzala na vědomí předložené nabídky 
zájemců o odkoupení pozemků v lokalitě 
za sběrným dvorem a uložila tajemníkovi 
města zařadit projednání tohoto záměru 
na program jednání Zastupitelstva města 
Chropyně dne 20. února;

- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně 

schválit poskytnutí dotace Sociálním služ-
bám města Kroměříže ve výši 120 tis. Kč;

- schválila uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností E.ON Distribuce v souvislosti s ob-
novou vedení nízkého napětí na pozemcích 
města v ulici Tovačovská;

- schválila uzavření smluv o pronájmu po-
zemků v lokalitě Drahy;

- schválila smlouvu na provedení deratizace 
ve městě pro rok 2019;

- vzala na vědomí informace o zpracované 
projektové dokumentaci na akci „Most 
u elektrárny v Chropyni“;

- rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky 
na realizaci investiční akce „Oprava dvora 
DPS“, kterou podala firma Technis Kojetín, 
spol. s r. o.;

- zřídila pracovní skupinu pro optimalizaci 
příspěvkových organizací zřízených městem 
Chropyně.

SK

V pořadí 3. zasedání zastupitelstva v tomto volebním období proběhlo 
dne 20. února v prostorách Městského kulturního střediska. Zúčastnilo 
se jej 15 zastupitelů, dva zastupitelé byli řádně omluveni. Jednání navštívilo 
13 občanů města. Po schválení programu zasedání byly zastupitelstvem 
projednány následující body:

Záměr koupě nemovitosti na ulici Ječmínkova čp. 258 formou 
elektronické dražby

Zastupitelé byli informováni o možném záměru zakoupení nemovitosti v u-
lici Ječmínkově, bývalé provozovny fy Stavmont, pro potřeby města Chro-
pyně, která měla být prodávána formou elektronické dražby dne 27. února 
2019. Vedení města vyhodnotilo tuto možnost jako strategicky zajímavou 
pro město do budoucna, se záměrem umístění Správy majetku města do to-
hoto objektu, vzhledem k faktu, že stávající sídlo této organizace, zejména 
tedy jeho technické zázemí, je na velmi nedostatečné úrovni. V případě 
zakoupení nemovitosti se jevil jako příhodný také záměr přemístění městské 
knihovny do přízemí nově pořízené nemovitosti, čímž by se občanům zlepšila 
dostupnost této služby, která je navíc v současnosti poskytována v budově, 
která je ve velmi špatném technickém stavu. Vzhledem k postupnému vývoji 
v jednáních o tomto možném záměru byli zastupitelé informováni o nabídce 
na přímé odkoupení tohoto areálu za cenu 7.900 tis. Kč, přičemž odhadní 
cena objektu se dle znaleckého posudku pohybuje v úrovni 16 mil. Kč. 

Po rozpravě, v níž se zastupitelé shodli na strategické vhodnosti od-
koupení nabízeného objektu, byl tento schválen formou přímého nákupu 
za cenu 7.900 tis. Kč třinácti z patnácti přítomných zastupitelů.

Prodej části pozemku parcelní číslo 610/1
Město Chropyně rozhodlo o záměru prodeje dvou pozemků v lokalitě 

za sběrným dvorem. Na základě zveřejnění této nabídky byly doručeny 
nabídky dvou zájemců, přičemž jeden projevil zájem pouze o jeden z na-
bízených pozemků a druhý nabídl odkoupení i pozemku druhého. Vzhle-
dem k tomu, že první zájemce nabídl výrazně vyšší cenu za pozemek díl A, 
nenašla rada při svém jednání shodu, kterému zájemci pozemky odprodat. 
Postoupila toto rozhodnutí zastupitelstvu.

Bohužel, po místy až bouřlivě emotivní rozpravě, ani zastupitelé nenašli 
rozhodnutí, kterému zájemci pozemky odprodat tak, aby to bylo nejlépe 
v zájmu města, a po vyhlášeném dohadovacím řízení nakonec rozhodli, 
že bude vyhlášen nový záměr prodeje tak, že pozemky nebudou prodávány 
jednotlivě, ale zájemci budou muset podat nabídku na oba předmětné 
pozemky. Konečné rozhodnutí v otázce prodeje nabízených pozemků tak 
lze očekávat na březnovém jednání zastupitelstva.

reklama

Z jednání Rady města Chropyně

Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2019

Rozhodnutí o záměru pořízení nemovitosti v ulici Ječmínkova vy-
volalo potřebu uvolnění potřebných finančních prostředků z převodu 
prostředků z roku 2018. Zastupitelé tedy přijali usnesení o zapojení 
částky 7.900 tis. Kč do rozpočtu města na rok 2019.

Všeobecná rozprava
 Michal Pospíšil vznesl dotaz, zda může být zastupitelům prostřed-

nictvím jejich úložišť poskytnut materiál dodaný radě Ing. Stojanem 
k aktuální situaci v otázce problematiky těžby štěrkopísku v lokalitě 
Hejtman. Žádosti bude vyhověno.

Ing. Hrdlička vznesl dotaz, zda má město nějaké nové informace 
v otázce výstavby „dvoukolejky“. Starostka města odpověděla, že ne, 
ale je připravováno jednání města se zástupci SŽDC, takže nějaké 
nové informace by mohli občané očekávat v březnu.

Zástupci rodiny Tůmovy vznesli dotaz, proč byl zrušen záměr pro-
deje pozemků v ulici Palackého, o které dlouhodobě usilují. Mgr. Ka-
linec se pokusil vysvětlit, že minulá rada města se pro tento záměr od-
hodlala, nicméně nově složená rada města tento záměr přehodnotila 
a rozhodla se pozemky dále pronajímat, což potvrdil i radní Martin 
Ivan, který tento prodej považuje za možnou strategickou chybu pro 
budoucí případnou výstavbu v dané lokalitě.

Podrobný zápis z jednání naleznete na webových stránkách města, 
nebo si zápis můžete vyžádat k přečtení na sekretariátu městského 
úřadu.                                                                                 

SK
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Vážení čtenáři,
venku se začíná pomalu probouzet jaro. První rackové dorazili 

na rybník Hejtman (nespletlo-li to mé stárnoucí oko i ucho) v pondělí 
25. února. Byla to nejdříve jen taková průzkumná jednotka, ne ještě 
hlavní hejno, ale na radost z blížícího se jara to rozhodně stačilo.

Stejně jako se pomalu probouzí příroda, byť to místy ještě není vidět, 
tak se pomalu rozbíhají i přípravy dalšího ročníku Hanáckých slavností. 
Tak mne napadlo zabrousit do Kapitol z dějin našeho města a pohledat 
něco o starých zvycích. Pro tentokrát nabízím počteníčko o vodění 
krále a hanáckém právu. Chybět nemůže ani další lekce nádherného 
hanáckého nářečí.

Procházení starých kronik, knih a záznamů mi vždycky přinese těžko 
popsatelnou směsici emocí. Na straně jedné lehký úsměv, který se vy-
kouzlí na tváři tak nějak sám od sebe. Patrně díky tomu, že z pročítaných 
řádků na čtenáře přechází samovolně ona radost ze života ukrytá me-
zi řádky. Stejně tak pocit sounáležitosti a hrdosti na tu svou rodnou hrou-
du. Ten pak po chvíli zase nějak sám od sebe přejde do tesknění po těch-
to starých dobrých časech. Dostaví se smutek z toho, že už nám zase:

o rok nám ztěžkly vzpomínky 
a prohnuly se hřbety, 
z maminek už jsou babičky 
a ze souvětí věty.

Tohle moudro není moje, tohle jsou krásná slova z jedné ještě krás-
nější písničky úžasného uskupení báječných muzikantů, kteří si říkají 
Hradišťan a v jejichž čele stojí primáš Jiří Pavlica. Měla jsem nedávno 
možnost vidět je na vlastní oči a byl to zážitek. 

Není ale v našich silách pozvat tyto muzikanty k nám do Chropyně. 
Snad můžu prozradit, že ty letošní slavnosti osvěží svým jedinečným 
muzikantským uměním jiná báječná parta muzikantů. Říkají si Fleret 
a přijedou i s úžasnou zpěvačkou, ve které, když nepatrně přivřete 
očka, uvidíte její maminku, královnu valašské lidové písničky Jarmilu 
Šulákovou. Ta už pravda dnes zpívá v nebeském chóru, ale její dcera 
Zuzana Šuláková její královské žezlo převzala úctyhodným způsobem. 

Tak snad jsem Vás navnadila a už dnes se na letošní Hanácké slavnosti 
začínáte pomalu těšit. Prozatím přeji příjemné těšení i počtení.

Dana Jedličková

Vodění krále
Obyčej honiti krále (voditi krále) prováděn byl takto: Nejprve jel 

chasník na koni s praporem, jenž byl zhotoven z velkého lipského šátku, 
za chasníkem jeli noví dva, za těmito král a po jeho boku po jednom 
chasníku, z nichž každý držel štíhlé koně královy, čímž byl král, abychom 
tak řekli, pod jejich ochranou. Chasníci pak říkali jeden neb druhý, když 
před dům přijeli, tato slova: „Paní matko, na krále, na krále, máme 

Me Hanáci, me sme me! – 3. díl
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Napřeď bel Hanák
Debe tade nebel Hanák, 
neměl be svět do hobe 

za maso než zemske japka, 
za chleba než otrobe.

Nebelo be kráv e prasat,
a co be to dělal kuň?

Nebeť tade našé Hané,
bela be to mořská tuň!

Nebelo be šešek, zeli,
ani máčke s česnekem,
a než rebe člověk jeďa,
sotva bel be člověkem!

Ale Pámbu věděl, že to
nepode bez sedláka,

a tož za vzor teho stavo
napřed stvořel Hanáka!

Postavil ho doprostředka
přeórodné krajine

a to je ten, podle Pisma,
na světě ráj jediné!

Hubert Havránek, 
sbírka básní „O Chropyni“, 1961

krále chudobného, ale velmi poctivého, okradli nám ho na horách, 
na dolách, na skaštických nivách. Ukradli nám 300 koní z prázdných 
stájí, 300 volů z prázdných dvorů a ti voli měli takové rohy, co vrána nad 
vránu vyletěla a patero mladých vyseděla a to šestý zachladila, že místa 
pro něj neměla. Jestli nám nic nedáte, tak to na nás shledáte, vjedeme 
vám do žitečka, nenecháme vám ani klásečka a naděláme vám obratí, 
co se forman šesti koní obrátí. Udělejte nám klobáse, co se ní jeden 
devětkrát opáše a po desáté svého koníčka podepře.“

Král pak sám upraven byl v ženský bílý šat, v modré střevíce a bílé 
punčochy, maje na hlavě korunu z květin a nahoře křížek, v ruce držel 
kytici z čerstvých květin. Co do stáří býval král 12–14letý. Za ním ná-
sledovalo několik chasníků na koních. Na konci pak jel vajčař, který 
oděn býval co nejsměšněji a jel na koni nejškaredším. 

Honění krále odbývalo se v pondělí svatodušní, při kterém vždy dva, 
jedouce do obce sousední, také žádali o dovolenou „Honiti krále“. 

Tu stávalo se dosti často, že potkávali se dvě cizí oddělení s králem. 
Zjev tento byl často příčinou, že slabším z obou oddělení král byl ukraden 
a musel pak býti vykoupen. 

Když přijeli do vesnice, jezdili po domech a dostávali dárky peněžní 
a vejce, z darovaného ustrojili sobě hostinu, při níž se bavili zpěvem 
a tancem.

Hanácké právo
Ke starým obyčejům patřilo také provádění hanáckého práva, které 

přistrojeno bylo na šavli na způsob nějakého děvčátka: nahoře byl 
široký věneček, pak krátký 2krát stočený krajkový obojek, pod tímto 
bílá sukýnka plná mašliček. 

Me Hanáci, me sme me! – 3. díl

reklama

Právo pak bylo zabodnuto do trámu neb do podlahy u stolu, 
za kterým seděl ouřad práva. Ouřad práva záležel z rychtáře, pudmis-
tra, písaře, fojta, z přísedících, z konšelů a z kopaře, jenž byl nejmladší 
a vyplácel. 

Konšelé předváděli před rychtáře a ouřad obviněné. Rychtář pak 
s ostatním ouřadem odsuzoval buď na zlatě, neb na gatě. Na gatě 
se dávalo zvláště k tomu zhotovenou lepačkou za zvuků hudby. Trest 
pak uložený vyplácel zmíněný kopař. Hudba hrála píseň: Jedna dvě, 
jedna dvě, bijó mě, bijó, bijó, má panenko, po hlavě.
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Často čteme, že ty nejdůležitější okamžiky našich dějin se odehrály 
v letech končících osmičkou. Když se ale rozhlédnu pořádně, vidím, 
že to není tak docela pravda. Výročí na konci s devítkou se dá najít 
spousta a všelijakých.

Tak jen namátkou: 29. července 1969 poprvé v historii lidstva stanul 
člověk na Měsíci. Že mám zůstat nohama na zemi? Prosím, co takhle 
17. listopad 1989 a sametová revoluce? Nebo 12. březen 1999 a vstup 
Česká republiky do NATO. O poznání smutnějším je vzpomínání 
na 15. březen 1939 a okupaci.

Devítková výročí lze najít i v kronice našeho města. Tak například 
ke dni 1. července 1949 přešla majetková podstata cukrovaru Chropyně 
na n. p. Plastimat Jablonec nad Nisou, současně s tím byla zahájena 
přestavba objektu na nový závod na zpracování plastů. Výroba byla v no-
vém podniku Plastimat Chropyně slavnostně zahájena 5. prosince 1949.

Nebo 10. září 1959. Jen tak mezi námi, padesátá léta se v kronice 
města nepročítají snadno. Byť se jedná o kroniku města Chropyně, 
čtenář narazí na obrázky tehdejších vedoucích představitelů strany, státu 
i Sovětského svazu. Třeba o církvi v Chropyni se v těch letech vlastně 
vůbec nic nedozvíte. Až na jednu výjimku právě z onoho 10. září roku 
1959. Toho dne tragicky zahynul místní kněz P. Bohumil Kunčar, který 
se osobně podílel na opravách kostela. Jak se píše v kronice: „Svou 
veselou a upřímnou povahou, svědomitostí a pracovitostí si dovedl 
získat přátele ve všech vrstvách obyvatelstva, a tak nad jeho odchodem 
truchlili nejen věřící, ale většina občanů města.“

I takové smutné události se dějí. Ostatně celý lidský život je seskládaný 
z křehkých vteřin. Stačí vteřina a ten, kdo byl mezi námi, už tady není. 
Stačí vteřina a někdo nový se narodí. Ale to je přirozený běh života 
a nezaškodí si občas připomenout, že se tento svět bude úplně stejně 
točit, i když my už tady nebudeme.

Dana Jedličková

Nabízím vám fakta o této události.
Československá republika byla v roce 1939 jen 21 let starý stát. Okol-

ním zemím vadila. Nepřátelství nacistického Německa bylo stále zjevnější 
a téměř podobně se k nám chovaly i Polsko a Maďarsko. Když si Hitler 
vynutil Mnichovskou dohodou zmenšení ČSR o Sudety, západní státy si 
oddechly v představě, že zabránily vzniku války.  Hitler se ale rozhodl 
jinak. Prvním krokem jeho plánů na Velkoněmeckou říši v Evropě musí 
být úplné zničení ČSR. Musí zmizet z mapy, nemůže žít ani v neduživé 
pomnichovské podobě. Slovensko uzavřelo s Hitlerem smlouvu a vznikl 
Slovenský štát. Podkarpatskou Rus přidělil Hitler Maďarům. Pražské 
vládě a prezidentu Emilu Háchovi dal Hitler ultimátum, jehož vojenské 
požadavky měly přivést německou armádu do českých zemí. Vojenská 
obrana našich zemí už nepřipadala v úvahu. Přesto navečer 14. března, 
když vjely první německé jednotky na Ostravsko, se k obraně vojáci 
kasáren v Místku odhodlali. Střelbou zastavili motorizovaný předvoj 
Němců. Přestřelka skončila vyjednáváním. Ostravsko museli Němci 
obsadit prvně, aby o něj neprojevilo nežádoucí zájem Polsko.

Za sněhové metelice vpadli 15. března 1939 němečtí vojáci naplno 
do českých zemí. Ty dostaly podobu protektorátu. Nový útvar neměl 
podstatné znaky státu a území bylo prohlášeno za součást Velkoněmecké 
říše. Stali jsme se autonomií, v čele byla protektorátní vláda, vrcholným 
představitelem okupační moci byl říšský protektor. Ten dbal o to, aby 
se v protektorátu naplňovaly Hitlerovy směrnice a jeho vůle. 

Hlavním smyslem okupace českých zemí bylo připravit naši germa-
nizaci a úplné včlenění do říše po vítězné válce. Gestapo a německá 
bezpečnostní služba měly především likvidovat český odboj, který velice 
rychle vznikal. Naši lidé bojovali ve Svobodově armádě na východě, jako 
partyzáni v českých zemích a jako letci v britské armádě. Válku Hitler 
nevyhrál a my žijeme dál jako občané krásné země, země české, kde 
je domov náš.                                                       Helena Sadyková

Letos si v Chropyni připo-
meneme 60 let od tragického 
úmrtí františkána P. Bohumila 
Šebestiána Kunčara. 

P. Bohumil se narodil 24. květ-
na 1917 v Soběsukách (farnost 
Zdounky). Po obecné škole 
nastoupil do františkánského 
juvenátu v Kroměříži. Hábit 
sv. Františka přijal 15. srpna 1936 
spolu s řeholním jménem Še-
bestián. Teologii studoval v Praze 
a 29. června 1943 zde byl v kos-
tele P. Marie Sněžné vysvěcen 
na kněze. 

Působil v Praze, Plzni, Bechyni 
a Kadani. Tam byl v roce 1949 
zatčen a vzat do vazby. Pravdě-
podobně v roce 1950 byl odsou-
zen Krajským soudem v Českých 
Budějovicích na dva roky vě-
zení za přijímání nových členů 
do III. řádu sv. Františka. Byl věz-
něn v Příbrami, kde pracoval 
v uranových dolech, poté v Han-
dlové, kde pracoval v dolech. Po-
slední stanicí byl kamenolom 
Ruskov na východním Slovensku. 

Po propuštění pobýval krát-
ce v rodné obci a po získání 
tzv. státního souhlasu k výkonu 

duchovní služby byl ustanoven 
kaplanem v Chropyni. Do Chro-
pyně nastoupil 20. února 1952 
a po smrti zdejšího faráře P. Jana 
Vévody 17. prosince 1955 se stal 
administrátorem farnosti. 

PhDr. Pazdera na něj vzpomí-
ná jako na mimořádného kněze, 
výborného kazatele a činorodou 
osobnost, která byla mezi lidmi 
oblíbena pro svůj lidský přístup 
a veselou povahu. 

P. Kunčar zemřel 10. září 
1959 v kroměřížské nemocnici na 
následky pádu z lešení při opravě 
kostela. Zádušní mše sv. byla 
14. září 1959 dopoledne v Chro-
pyni a téhož dne odpoledne 
ve Zdounkách, kde bylo jeho tě-
lo uloženo do rodinného hrobu. 

Na místě tragédie byl umís-
těn kříž a plánovalo se osazení 
mramorové desky na připomínku 
této bolestné události. Z moci 
úřední musel být kříž odstraněn 
a byla zakázána i pamětní deska. 
Dá-li Pán, bude pamětní deska, 
připomínající P. Kunčara, osaze-
na na boční kapli našeho kostela 
letos v září.

P. Jiří Putala

Nejen osmičkami 
se hemží historie

Pamatujete si význam věty:
Obsazení republiky 15. března 1939?

Výročí úmrtí P. Kunčara



7

3/2019 Zpravodaj města Chropyně

Při pohledu do kalendáře dne 22. února si spousta lidí pomyslí, 
že jde o pěkné datum. Avšak určitá skupina lidí se zamyslí nad tím, jak 
jim pár vteřin změnilo život.

Toto datum nám všem připomíná den obětí trestných činů. Tito 
lidé se ocitli v obtížné životní situaci, která v mnohých případech za-
sáhla i jejich blízké. Je vhodné těmto lidem vzdát respekt a podpořit 
je k znovunalezení pevné půdy pod nohama. Za tímto účelem slouží 
poradny pro oběti trestných činů pod Probační a mediační službou, 
které vznikly díky projektu „Proč zrovna já? II“. Snahou všech poradců 
po celé České republice je zvýšit všeobecné povědomí o právech obětí 
trestných činů a dopomoci obětem zvládnout nastalou situaci.

Příkladem může být případ klienta, který se stal obětí dopravní 
nehody, v důsledku které měl vážná poranění končetin na levé straně 
těla. Dva měsíce byl upoután na nemocniční lůžko, byl nucen pod-
stoupit několik operací a po propuštění se nemohl vrátit do svého bytu 
ke své manželce – byt se nacházel v bytovém domě bez výtahu a jeho 
zdravotní indispozice mu nedovolovala chodit do schodů. Naštěstí 
se mohl dočasně nastěhovat ke své dceři, do jejíhož bytu se bez problémů 
dostal. Pachatel byl obviněn z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. 
V současné chvíli se čeká na soud.

Klient po několika setkáních s poradkyní připustil, že duševně toto 
trauma nezpracoval, a proto využil zdarma služeb psychoterapeuta. 
Následně sepsal prohlášení oběti o dopadech trestného činu na jeho 
život, které slouží soudu jako důkazní materiál a může soudu pomo-
ci lépe pochopit, jak oběti daná nehoda ovlivnila život. Následně 
ve spolupráci s právníkem z registru poskytovatelů pomoci obětem 
zahájili proces vyčíslování odškodnění za vytrpěné bolesti, které může 
v rámci trestního řízení nárokovat. 

Naším primárním cílem je, aby se oběť dověděla o svých právech, 
o postupech jednotlivých orgánů činných v trestním řízení, aby jí bylo 
objasněno, co může žádat. Každá oběť potřebuje individuální přístup. 
Disponujeme řadou kontaktů na odborníky a pomáhající profese. 
Našim klientům můžeme v indikovaných případech nabídnout i služby 
psychoterapeuta zdarma. Díky tomu může být pomoc obětem poměrně 
široká. Snažíme se našim klientům poskytnout podporu, poradenství, ale 
i pomoc s konkrétními kroky k nápravě vzniklých následků.

Nelze vrátit čas, nelze nikterak ovlivnit následky, ale lze s nastalou 
situací pracovat tak, aby dopady na člověka, který se ocitl v nesprávný 
čas na nesprávném místě, byly pokud možno co nejmenší a nebyl 
na vše sám.                                                        Iveta Holomková

Pneuservis Mika Chropyně
naproti čerpací stanice EuroOil 
Tel.: 733 747 040, 723 771 911  
www.auto-cont.cz  e-mail: auto-cont@volny.cz
Provozní doba: Po – Pá  7:00 – 17:00
                         So          8:00 – 11:00

Postaráme se o pneuservisní práce, drobné opravy, 
geometrii, klimatizaci... vašeho auta.
Myslete na své auto a připravte ho na jarní sezónu. 

Volejte na tel.: 733 747 040.
Rádi Vás objednáme na dohodnutý čas.

Evropský den obětí

reklama

adresa: Riegrovo nám. 3228/22, 
 Kroměříž
poradce: Bc. Iveta Holomková
mob.: 725 807 099
e-mail: holomkova.pms@gmail.com
web: www.pmscr.cz

Poradna pro oběti Kroměříž

Díky využití dotačního programu Ministerstva životního prostředí 
ČR se technický park SMM Chropyně rozrostl o nový biodrtič, nebo 
jednodušeji řečeno štěpkovač. 

Jedná se o zařízení ke zpracování dřevního bioodpadu, s jehož po-
mocí jsou větve z keřů a stromů velmi rychle a efektivně přeměněny 
na drobnou dřevní štěpku. Díky pořízení tohoto zařízení Správa majetku 
města očekává, že dojde ke snížení nákladů na zpracování bioodpadu 
díky výraznému zkrácení procesu homogenizace (míchání) vstupních 
surovin pro budoucí kompost, jakož zejména i jeho výslednou kvalitu 
pro využití v zahradách našich občanů, protože větší kusy dřevní hmoty 
obsažené ve stávajícím kompostu z naší kompostárny nebyly našimi 
zahrádkáři vnímány pozitivně.

Součástí investiční akce bylo také pořízení dalších osmi kusů kontejne-
rů na bioodpad, čímž by mělo dojít k finálnímu pokrytí města svozovými 
nádobami na odkládání bioodpadu. Jejich využití je již několik let velmi 
kladně přijímáno obyvateli vlastnícími v našem městě zahrady. 

Stanislav Kalinec

Nový přírůstek 
technického parku SMM
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Zápis k povinné školní docházce (PŠD) 
by měl být společenský a slavnostní akt, kterým 
je „pasováno“ dítě předškolního věku do role 
školáka. Je důležité, aby se na něj připravili 
rodiče a pomohli připravit i své děti.

Povinnost zapsat dítě k PŠD má zákonný 
zástupce dítěte, které v následujícím školním 
roce (tedy do konce srpna) dosáhne věku 
6 let. Zápis by v žádném případě neměl 
být pro dítě traumatizujícím zážitkem. Bývá 
zvykem, že jsou při něm ověřovány zna-
losti, vědomosti a předpoklady dítěte pro 
úspěšný start školní docházky, ale nejedná 
se o akt diagnostický! Proto všechny děti, 
které jsou svými rodiči zapsány a dosahují 
požadovaného věku, jsou do školy zapsány. 
Pokud by však paní učitelka nebo speciální 
pedagog u zápisu zaznamenali rezervy, které 
ještě dítě ve svých vědomostech, znalostech 
a schopnostech, důležitých pro úspěšný ná-

stup do školy, má, může rodičům doporučit 
několik řešení. Mohou to být například – 
poradenská pracoviště, mateřská centra atd. 
Doporučuji ověřit si však, kdo tyto aktivity 
pořádá, zda má program akreditaci MŠMT, 
a předem se zeptat na podrobnosti.

Pokud by rodiče měli stále obavy a nejsou 
si jistí, zda je jejich dítě skutečně již pro školu 
připravené, je možné objednat jej k vyšetření 
ve školském poradenském zařízení (to jsou pe-
dagogicko-psychologické poradny, speciálně 
pedagogická centra nebo střediska výchovné 
péče). Tato zařízení mají rovněž pravomoc 
vystavit případně doporučení k odkladu školní 
docházky. K tomuto doporučení musí rodič 
ještě doložit doporučení od pediatra nebo 
odborného lékaře, který může popsat důvody 
k odkladu ze zdravotních důvodů, nebo jen 
souhlasit s doporučením školského poraden-
ského zařízení. Oba doklady pak musí zákonný 

zástupce předat do školy, kam je dítě zapsáno, 
nejpozději však do konce května. 

Co vše by tedy mělo dítě umět? Už samotná 
pravidelná docházka do školky připravuje dítě 
na povinnou školní docházku, která nastane 
nástupem do 1. třídy základní školy. V první 
řadě je důležité, jak se rozvíjí řeč, grafomoto-
rický projev (kreslení, psaní) a jemná motorika 
(navlékání korálků, přemisťování drobných 
předmětů). Důležitou oblastí pro zjišťování míry 
školní připravenosti je také sluchová a zraková 
percepce (vnímání), pravolevá a prostorová 
orientace a početní představa.

Všechny potřebné informace k zápisu 
naleznete na webových stránkách školy 
www.zschropyne.cz, nebo se je dozvíte 
na informativní schůzce v Mateřské ško-
le Chropyně v úterý 19. března v 16:00 
hodin.

Mgr. Milan Bajgar, MBA

Jak se nejlépe připravit a zvládnout 
zápis do první třídy základní školy

Další měsíc je za námi, s naším Projektem Keňa jsme 
opět pokročili.

V měsíci únoru proběhla další ze série prezentací. 
Tentokrát se studenti dozvěděli něco málo o keňské 
literatuře. Jako dobrovolný úkol k tomu dostali vymy-
slet vlastní básničku s touto tematikou. O nejlepší vý-
tvory se podělíme v příštím čísle. Na naší facebookové 
stránce „Projekt Keňa“ se však určitě některé perličky 
objeví dřív, tak nás nezapomeňte sledovat.

Největší událostí se však stalo zahájení výstavy, kte-
rou jsme připravovali celý minulý půlrok. Tato výstava 
je nejen o našem projektu, ale také o Keni jako tako-
vé. O problémech, se kterými se Keňa potýká, trochu 
obecněji i o nerovnosti ve světě. Zahájení proběhlo 
dne 5. ledna 2019 ve VIC Kojetín, kde výstava zůstane 
až do 8. března 2019. Neváhejte proto a přijďte se 
podívat. Pokud nás nestihnete v Kojetíně, nezoufejte, 
od 14. března totiž budeme v Galerii Přerov, kde nás 
najdete znovu asi měsíc. 

Sběr plechovek stále pokračuje, tak sbírejte a sdí-
lejte, každá plechovka se počítá!

Lucie Sigmundová

Keňa už i vystavuje!
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Máme pro vás novinku! To, že je knihovna plná knih, není nic no-
vého, ale od teď je i plná barev, písků a tvoření.

Díky lektorům Papilio se dětské oddělení Městské knihovny v Chro-
pyni v únoru poprvé přeměnilo na kreativní dílnu. Pískování mandal 
přilákalo malé i velké. Zkušená lektorka nás seznámila s technikou 
pískování a provedla historií i významem mandal. Při relaxační hudbě 
si každý účastník vytvořil vlastní pískovanou mandalu. 

Tato akce byla první z mnoha, na které se můžete těšit u nás 
v knihovně každý měsíc. Bližší informace naleznete na webových strán-
kách www.knihovnachropyne.cz. 

Ať máte šikovné ruce, či nikoli, nebojte se na některou z našich akcí 
přihlásit. Ale neváhejte, počet míst je omezen.

Markéta Sedláčková, 
Eva Kotulová a Jana Vojtěchová

inzerce

V knihovně se nemusí jen číst

Děkujeme knihovně za perfektní akci
a těšíme se na příští milé setkání. 

Spokojení návštěvníci.
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Myslivecká výstava

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 1. dubna 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.

Výstaviště Kroměříž bude o víkendu 13. a 14. dubna patřit 
již šestému ročníku prodejní výstavy MYSLIVOST A PŘÍRODA. 
Milovníci přírody se mohou těšit na stovky vzácných trofejí, 
unikátní přednášku odborníka na srnčí zvěř Pavla Scherera, 
velkolepou expozici africké zvěře, jarní svod psů loveckých 
plemen, sokolníky, soutěž o nejlepší zvěřinový guláš nebo 
na sobotní burzu mysliveckých a rybářských potřeb. O poho-
dovou atmosféru se postará kapela Podjezd a Jožka Šmukař 
s cimbálovou muzikou.

„Druhý dubnový víkend budou v prostorách výstaviště 
ke zhlédnutí stovky kusů srnčí, dančí, mufl oní i jelení zvěře 
v rámci tradiční chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené 
v okrese Kroměříž v roce 2018. Pro milovníky psů je na sobotu 
připraven jarní svod loveckých plemen, a tím sobotní program 
nekončí.  Program výstavy pokračuje zajímanou přednáškou jed-
noho z největších odborníků na chov srnčí zvěře Pavla Scherera 
na téma Chov srnčí zvěře v teorii a praxi,“ říká manažerka výstavy 
Andrea Majdová.   

Letošní výstava Myslivost a příroda nabídne návštěvníkům 
i unikátní sbírku trofejí ryb či ohromující expozici zvěře ulove-
né v Africe. Představí se i sokolníci se svými svěřenci, trubači 
a zástupci Českomoravské myslivecké jednoty, kteří pro nejmen-
ší návštěvníky májí připraveny nejrůznější zajímavé poznávací 
soutěže týkající se přírody a zvířat v ní žijících. Součástí výstavy 
budou i desítky prodejních stánků se vším, co potřebujete 
do lesa, přírody, na hory či k vodě.

Řezbářské umění budou v průběhu celého víkendu předvádět 
nadaní studenti Střední školy nábytkářské a obchodní z Bystřice 
pod Hostýnem, kteří předvedou svou zručnost při výrobě dalších 
postav do unikátního Floria betlému.  V rámci výstavy Myslivost 
a příroda budou také ke zhlédnutí nejlepší výtvarné práce žáků 
kroměřížských základních škol na téma „Zvířecí mláďátka“.

K výstavě neodmyslitelně patří i pestrá gastronomie, která 
návštěvníkům v hojném množství stánků s občerstvením na-
bídne nejrůznější pochoutky nejen ze zvěřiny a ryb. Součástí 
je již tradiční soutěž amatérských i profesionálních kuchařských 
týmů „O nejlepší zvěřinový guláš“, která proběhne v neděli. 
K výbornému jídlu bude podáván speciální ležák zelený Hubert.

Po loňském úspěchu i letos bude v provozu venkovní lase-
rová střelnice na letící terč, která simuluje skutečnou brokovou 
střelbu. Děti i dospělí se mohou zapojit do soutěže o nejlepší-
ho střelce. Trénovat přesnou mušku budou moci návštěvníci 
i u lukostřeleckého stanoviště.

Připraven je pro návštěvníky také bohatý doprovodný pro-
gram v podobě hudebních vystoupení. V sobotu se na Výstavi-
šti Kroměříž poprvé představí zlínská country kapela Podjezd. 
V neděli pak vystoupí stálice Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou.
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Ledová Praha
Letošní pololetní prázdniny skupinka pionýrů 

prožila v Praze na celorepublikové akci Ledová 
Praha. 

Řada lidí se nás ptá: „Co to je Ledová Praha?“ 
Je to akce určená dětem, dětským kolektivům, 
ale i samotným rodinám s dětmi z celé repub-
liky, která dává příležitost seznámit se s historií 
i současností hlavního města Prahy, s paměti-
hodnostmi a zajímavostmi, které často znají děti 
jen z vyprávění a obrázků. Tuto akci každoročně 
pořádá Pionýr společně s Nadací Dětem 3. ti-
síciletí a pod záštitou mnoha významných českých 
osobností. Do spolupráce se zapojuje většina 
pražských muzeí a jiných zajímavých institucí, 
které pro dětské účastníky nabízí výrazné slevy 
nebo i volné vstupy. Pro mnoho účastníků 
je to tedy také jedinečná příležitost navštívit 
mnoho míst, kam se běžně nemají šanci dostat, 
nebo by rodiče museli sáhnout hlouběji do kapsy.

V pátek začaly pololetní prázdniny a my tedy 
již ráno mohli sednout na vlak, který nás přivezl 
až do Prahy. Nejdříve jsme se ubytovali ve škole 
na Pankráci a poté již vyrazili do města. Lanovka 

nás vyvezla na Petřín, odkud jsme se procházkou 
vydali na Pražský hrad. Prohlédli jsme si areál 
Pražského hradu a po starých zámeckých scho-
dech jsme došli k Muzeu pověstí a strašidel. Tady 
jsme se setkali tváří v tvář s duchy a přízraky staré 
Prahy. Po prohlídce interaktivní expozice jsme 
pokračovali dál přes Karlův most na Staroměstské 
náměstí, abychom zhlédli defilé apoštolů orloje.

V sobotu ráno nás čekala plavba po Vltavě 
pražskými Benátkami s výkladem a prohlídka 
Muzea Karlova mostu, kde byla velká výstava bet-
lémů z různých materiálů, např. slaměný betlém 
v životní velikosti, africký betlém z ebenového 
dřeva, rybí betlém a jiné. Odpoledne jsme si při-
pomněli husitské období českých dějin návště-
vou Betlémské kaple. Naše další cesta vedla 
do barrandovských ateliérů. V rámci prohlídky 
jsme se dozvěděli mnohé od historie vzniku 
ateliérů až po současnost. Navštívili jsme výstavu 
kostýmů a fotografií z filmů Oldřicha Lipského, 
např. Tři veteráni, Marečku, podejte mi pero, 

Ať žijí duchové a mnoha dalších. V rámci stálé 
expozice jsme mohli vidět také plesové šaty 
z pohádky Tři oříšky pro Popelku nebo prsteny 
a korunovační klenoty ze seriálu Arabela. Velmi 
zajímavá byla místnost s rekvizitami a různými 
filmovými kuriozitami. Nejvíce se dětem líbila 
místnost plná kostýmů, paruk a klobouků. Bě-
hem chviličky jsme místo dětí měli princezny, 
rytíře či čaroděje. Z Barrandova jsme se metrem 
dostali na Vyšehrad a sobotní večer ukončili 
v Kongresovém centru na koncertu Děti dětem. 
Základem koncertu byla dětská vystoupení vítězů 
republikových finále Pionýrského sedmikvítku.

V neděli už jen sbalit kufry, uklidit a cestou 
na nádraží ještě návštěva Nové budovy Národní-
ho muzea na výstavu Keltů a do světa živočichů, 
kteří obývají nebo obývali naši planetu v expozici 
Archa Noemova.

Zážitků už bylo mnoho, a tak hurá na nádraží 
a cesta domů.

Akce se konala za finančního příspěvku města 
Chropyně a MŠMT.

Marcela Hrdličková
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Sbor dobrovolných hasičů Chropyně pořádá v sobotu 6. dubna 2019 
od 8. do 14. hodiny sběr železného odpadu. Prosíme občany, kteří 
přispějí k této akci, aby železný odpad nechali na svých pozemcích 
a před domy jej vytáhli až v sobotu v ranních hodinách. Hasiči si železo 
vyzvednou a rádi pomohou s vynesením těžkých kusů ze špatně pří-
stupných míst (kotelny, sklepy apod.). Předem děkujeme za darovaný 
železný odpad.                                                           SDH Chropyně

Není zapotřebí žádných zvláštních dotací, návštěv slavných uměl-
ců a bohatých rautů, stačí jen sousedská ochota, dobrá vůle a hned 
je na světě zábava, kterou by nám i Pražáci záviděli.

Takovým způsobem se narodily i Pančavské šibřinky 2019. Jedni pekli 
koláče, druzí králíka, další donesli do tomboly, co mohli doma postrá-
dat. Jen aby byla sranda. Majitelé pohostinství u Bučka nabídli prostory 
a maškarní rej mohl začít.

V odpoledních hodinách se pamatovalo i na naše nejmenší, aby 
se mohli do sytosti vydovádět. Pak je vystřídali dospěláci, kteří 
se ve svých maškarních kostýmech proměnili v děti. Hodili za hlavu všechny 
starosti a strasti. A o to šlo! Dobře se bavit. A to se v plné míře povedlo.

Tombola s hodnotnými cenami, jako přelet nad Alpama, dražba pan-
čavské bestie, byla jen slabým odvarem toho, co mělo přijít. Vystoupení 
tanečního souboru PančaVáček. Ihned po jejich excelentní půlnoční 
prezentaci byli zavaleni nabídkami na další angažmá.

Kdo nevěří, ať se přijde přesvědčit na další akce skupiny Pančava sobě. 
Stačí mít jen chuť dobře se pobavit a něco pro to udělat. 

Pančava sobě

Sběr železného odpadu

Pančavské šibřinky 2019 
aneb „A toš tak tady žijem“
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Musical Fever na Holešovském talentu

Žáci ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně 
se v letošním školním roce zúčastnili soutěže 
základních uměleckých škol v komorní hře, 
která se konala v sále ZUŠ Kroměříž. V okresním 
kole naši pobočku reprezentovaly čtyři komor-
ní soubory a získaly krásné ocenění:

Trio zobcových fléten (I. kategorie) – 2. ce-
na (Karolína Fialová, Emma Hepplerová, Lilien 
Žilinková) 

Trio zobcových fléten (II. kategorie) – 1. ce-
na s postupem do krajského kola (David Trax-
mandl, Ema Bátrlová, Karolína Žáková) 

Kvarteto zobcových fléten (III. katego-

Dne 9. února 2019 se v Holešově usku-
tečnila soutěž „Holešovský talent 2019”. Jde 
o talentovou soutěž pro skupiny, páry i jednot-
livce, která široce přesahuje hranice regionu. 
Soutěž organizuje Středisko volného času, 
p.o. TYMY Holešov a účastnil se jí i hudební 
soubor „Musical Fever“ složený z žáků ZUŠ 
Kroměříž, pobočka Chropyně pod vedením 
p. uč. Milana Vaculíka. Repertoár kapely tvoří 
převzaté české i zahraniční písně ve stylu „pop 
rock” a na jeho výběru se členové aktivně podílejí.

Svým vystoupením mladí hudebníci mile 
překvapili a ohromili porotu soutěže, která 
je jednomyslně doporučila do finálového gala-
večera. Finálové kolo proběhne dne 9. března 
2019 opět v Holešově. 

Kapela Musical Fever se soutěže zúčastnila 
v sestavě: Lenka Milotová – klávesy, Lenka 
Vaculíková – baskytara, Lenka Heráková – 
zpěv, Adam Blanarovič – bicí, Matyáš Svoboda 
– el. kytara.

Panu učiteli děkujeme za přípravu a mla-
dým talentům přejeme hodně úspěchů 
ve finálovém kole!                                   

Luděk Koutný

rie) – 1. cena s postupem do krajského kola 
(Lenka Milotová, Natálie Nováková, Vendula 
Milotová, Lucie Láníková)

Soubor Ars Iuventus (III. kategorie) – 2. ce-
na (Lucie Konvičná, Hana Konvičná, Lenka 
Milotová, Natálie Nováková, Vendula Mi-
lotová, Adéla Hálová, Nela Bátrlová, Lenka 
Vaculíková)

Pí. uč. Janě Milotové a p. uč. Marku Bube-
níčkovi děkuji za výbornou přípravu souborů 
na soutěž, všem žákům patří velká gratulace 
a v krajském kole přejeme hodně úspěchů!

Luděk Koutný

Naši žáci oceněni v okresním kole soutěže ZUŠ
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Flétnový koncert

Okresní kolo soutěže ZUŠ v souborové 
hře na dechové nástroje se konalo v úterý 
19. února v ZUŠ v Hulíně. 

Naši pobočku zde zastupovaly 3 soubory. 
V 0. kategorii žesťové trio ve složení Tereza 
Kutálková, Viktoria Ramišová a Matěj Za-
hradníček získalo 1. místo. V I. kategorii trio 
ve složení Rostislav Míša, Vendelín Kuboš a Ja-
kub Olšanský získalo 1. místo. Ve II. kategorii 
žesťové kvinteto ve složení Lenka Velešíková, 
Michal Novotný, Marie Horáková, Jiří Ramiš 
a Štěpán Novotný získalo 1. místo. 

Všechny zmíněné soubory postoupily 
do krajského kola, které se uskuteční 21. bře-
zna v Uherském Hradišti. 

Žákům děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy, pedagogům Bc. Ivo Novotnému, Mi-
roslavu Uhlířovi a Jiřímu Ruskovi za pečlivou 
přípravu a držíme pěsti v dalším soutěžním 
klání. 

Bc. Ivo Novotný

V úterý 5. února jsem připravila koncert 
s žáky své třídy ZUŠ Kroměříž, pobočky 
Chropyně. Stejně jako před třemi lety jsem 
pozvala také flétnistky z brněnské ZUŠ 
Z. Mrkose ze třídy pí. uč. Evy Chomoucké. 

Koncert pro rodiče, známé a pro ve-
řejnost se konal ve víceúčelovém sále 
chropyňského zámku, což je akusticky vel-
mi vhodný prostor. Vystoupili žáci v ko-
morních seskupeních, hrající na různé 
druhy zobcových fléten, kteří se letos 

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 ;-)

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

Žáci SZUŠ D-MUSIC v okresním kole soutěže ZUŠ

připravují na Národní soutěž základních 
uměleckých škol. Všichni měli připravený 
pestrý a náročný program s prvky moderní 
techniky ve hře na zobcové flétny. 

Děkuji pí. uč. Chomoucké a žačkám 
z Brna, které vážily cestu za námi a před-
vedly nám krásné výkony na velmi vysoké 
hráčské úrovni. 

Věřím, že pro mladší hráče byl společný 

koncert inspirací a motivací do další práce 
ve hře na zobcovou flétnu a pro starší žáky 
další hráčskou zkušeností na pódiu a záro-
veň vzpomínkou na jejich začátky. Všichni 
dohromady vytvořili krásnou atmosféru. 

Děkuji městu Chropyně a Muzeu 
Kroměřížska za umožnění konání tohoto 
koncertu.

Jana Milotová
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Při poslední prosincové sobotě roku 2018 
se sešlo šest družstev již po šestnácté na nohej-
balovém turnaji Memoriál Pepy Ivana. 

Domácí oddíl byl zastoupený dvěma týmy, 
které se nakonec utkaly o medailové pozice. 
Hrálo se systémem každý s každým. Turnaj byl 
velice vyrovnaný a do poslední chvíle nebylo 
o vítězi rozhodnuto. Rozhodovalo se až při 
posledním zápase Kobra 11 versus Leváci, 
který družstvo Kobra 11 vyhrálo 2:0. Jako 
jediný tým byl bez porážky a tímto zápasem 
si zajistil vítězství.

Pořadí družstev na jednotlivých pozicích:
1. Kobra 11: Konečný Roman, Konečný 

Lukáš, Konečný Radim
2. Sluníčka: Surá Dana, Novák  
3. Leváci: Chrastina Jiří, Křižan Tomáš, Křižan 

Jakub
4. P.R.D.: Krutil Petr, Rozsypal Jaroslav, Ku-

chařík David
5. Kantýnka: Novotný Marek, Chytil Milo-

slav, Chytil David
6. Amatéři: Vacl Petr, Tabarka Zdeněk, 

Súkupová Jiřina

Na závěr chci poděkovat firmě Autovest 
Chropyně za sponzoring, také spolupořadateli 
Martinu Ivanovi i všem divákům a fanouškům.

Roman Konečný
inzerce

16. ročník Memoriálu Pepy Ivana
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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

Vítání nových občánků 
našeho města

Dan Sabáček

Majdalena Kunčarová Rozárie Kunčarová

Alžběta EhrlichováMarko Nejedlík

nar. 14.7.2018

nar. 9.8.2018 nar. 9.8.2018

nar. 25.12.2018nar. 28.12.2018

Z místního pozorování v měsíci únoru:
- průměrná ranní teplota byla -0,7 °C,
-  průměrná denní teplota byla 5,9 °C,
-  nejteplejším dnem byl 2. únor s maximální průměrnou 
 teplotou 8,9 °C,
-  nejchladnějším dnem byl 5. únor s minimální průměrnou 
 teplotou -5,9 °C,
-  celkové množství srážek bylo 33,0 mm.

zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo

Chropyňské počasí

Dana Kunčarová

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí.

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti 
při výchově svých potomků.

 
Mezi občany Chropyně 

byly  9. února 2019 
přivítány tyto děti:

Je to jako pohádka, když začne život děťátka.

Rodičům ať radost dělá, budoucnost ho čeká skvělá.

Celý život bez nesnází, ať ho úspěch doprovází.
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Společenská kronika 

Nebylo Ti přáno s námi déle být, 
nebylo léku, abys mohla žít. 
Odešla jsi, jak Bůh si přál, 

v našich srdcích však žiješ dál.

Dne 13. března 2019 jsme vzpomenuli 
14. výročí úmrtí naší maminky 
a babičky paní 

 
 Jarmily Ryšavé. 

S láskou a úctou stále vzpomínají syn Jaroslav 
a dcera Iveta s rodinou.

Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.

Po celém světě sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 12. března 2019 jsme vzpomenuli 
1. smutné výročí úmrtí naší maminky, babičky 
a prababičky paní 

  Oldřišky Vítkové. 

S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Vzpomínky jsou jako ptáci,
nikdo je nevolá, a přesto se vrací.

Dne 10. března 2019 jsme vzpomněli nedo-
žité 75. narozeniny pana 

Pavla Mrázka. 

S láskou a úctou stále vzpomíná manželka, synové a dcera s rodinami 
i ostatní příbuzenstvo.

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

Dne 7. března 2019 jsme si připomněli 6. vý-
ročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky 
paní 

Věry Mrázové 

a zároveň dne 21. března 2019 si připomene-
me 15. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 

Jana Mráze. 

S láskou vzpomíná syn Jan s rodinou.

Nikdy neztratíš někoho, 
koho máš ve svém srdci a koho jsi miloval.

Dne 7. března 2019 uplynuly 2 roky od chví-
le, kdy odešel milovaný manžel pan 

Milan Iránek. 

S láskou vzpomíná za celou rodinu manželka Alena.

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

Dne 5. března 2019 jsme 
vzpomenuli nedožité 
34. narozeniny naší dcery, 
sestry, vnučky a neteře 

 Adriany Solařové. 

S láskou a úctou vzpomínají tatínek 
s rodinou, maminka s rodinou, babička 
Solařová, teta Věra s rodinou 
a ostatní příbuzenstvo.

Hledejte mě v lidech, které jsem znal a miloval. 
Pokud nedokážete žít beze mě, 

pak mě nechte žít ve Vašich očích, 
myslích a činech laskavosti. 

Milujte mě tím, že se Vaše srdce budou dotýkat.
Láska neumírá, to jen lidé. 

A tak, když ze mě zbývá už jen láska..., rozdejte mě...

Dne 1. března 2019 by oslavil své 65. narozeniny pan 

 Martin Loch 

a dne 14. dubna uplyne 14 let od jeho úmrtí. S láskou a úctou 
vzpomíná manželka a celá rodina. 

Dne 5. dubna 2019 oslaví své 85. naro-
zeniny naše maminka, babička, prababička 
a sestra paní 

Marie Martináková. 

K tomuto jubileu jí přejeme 
pevné zdraví, hodně štěstí,

lásky a spokojenosti do dalších let. 

Za její celoživotní lásku, 
starostlivost a obětavost 
děkují: dcera Zdenka 
s manželem Rudolfem, 
syn Gabriel, vnuci David, Tomáš 
a Martin s manželkou Gabrielou 
a pravnučky Nicol a Rozálie.

Posíláme v blahopřání 
spoustu malých kytiček, 

každá z nich ať přinese Ti 
jedno z našich přáníček. 
Mají v sobě štěstí, zdraví, 

radost, klid a hodně lásky. 
Ať máš vždycky mladé srdce, 
hodně přátel, žádné vrásky.

Dne 11. března 2019 oslaví 
své životní jubileum – krásné 
80. narozeniny – paní 

 Karla Zapletalová.  

Vše nejlepší přejí dcera a syn 
s celou rodinou.
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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. 4/2019 - 28. března (vychází 12. dubna)
č. 5/2019 - 2. května (vychází 17. května)

Společenská kronika 

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks
Bezplatná distribuce
Uzávěrka tohoto čísla: 28. února 2019 (číslo vychází 15. března 2019)  
Uzávěrka příštího čísla: 28. března 2019 do 12:00 hod.
Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zve-
řejněn.

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

        

Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste nepro-
meškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit Vaši vzpo-
mínku či blahopřání.

Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, 
tak nám budeš chybět do konce života.

Dne 12. dubna 2019 si připome-
neme 1. smutné výročí úmrtí našeho 
dědečka pana 

 Zdeňka Hály. 

S láskou stále vzpomínají manželka Marie, 
syn Ondřej s rodinou 
a dcery Markéta a Simona.

Do neznáma odešli jste spát, 
zaplakal každý, kdo Vás měl rád… 

Uplynulo 6 roků, co není mezi námi paní 

Věra Mrázová, 

která by 8. dubna 2019 oslavila 90 let. Zároveň 
je tomu 15 roků, co zemřel její manžel, pan 

Jan Mráz. 

Vzpomínají dcery s rodinami i syn s rodinou.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, 
za ruce, které nám tolik pomáhaly. 

Děkujeme za to, že jsi byl, 
za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 31. března 2019 uplyne 14 smutných 
let od chvíle, co nás navždy opustil pan 

  Jan Zapletal. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Proč osud byl tak krutý 
a nenechal Tě žít.

Proč, maminko naše drahá, 
jsi musela odejít. 

Dny, týdny i roky plynou, 
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.

Dne 21. března 2019 by oslavila své 69. na-
rozeniny moje maminka, paní 

Jaruška Trávníčková. 

S láskou a velkou bolestí stále vzpomíná dcera Jana.

Jak tiše žila, tak tiše odešla. 
Skromná ve svém životě, 

velká ve své lásce a dobrotě.

Dne 20. března 2019 vzpomeneme 6. smutné 
výročí úmrtí mé manželky, naší 
maminky, babičky, prababičky 
paní 

 Věry Konrádové. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcery, syn, 
vnučky a pravnuk.

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

Dne 16. března 2019 vzpomeneme 
3. výročí úmrtí naší maminky, babičky 
a prababičky paní 

 Anny Smolkové. 

S láskou vzpomínají manžel Antonín, 
dcera Svatava s rodinou 
a vnučka Barbora s rodinou.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně PYŠNÁ PRINCEZNA
18.03.  Pohádkový muzikál pro mateřské školy a rodiče s dět-

mi. Hraje Divadelní společnost Julie Jurištové. Vstup-
né: 40 Kč.

  Kde: MKS Chropyně, 9:30

Chropyně DOKTOR V NESNÁZÍCH 
02.04. Agentura Familie uvádí bláznivou francouzskou 

komedii o žádaném plastickém chirurgovi, klinice 
plné žen a silikonech v akci. Hrají: Karel Zima, Anna 
Stropnická, Patricie Solaříková, Dana Morávková, 
Miluše Bittnerová a další.  Vstupné v předprodeji 
180 Kč, na místě 200 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně 25. SETKÁNÍ S OBČANY MĚSTA
25.04. Tradiční beseda s vedením města nad problémy ob-

čanů. Vystoupení Pavlíny Filipovské. Více v příštím 
vydání Zpravodaje.

 Kde: MKS Chropyně, 16:00

Chropyně STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30.04. Bližší informace v příštím vydání Zpravodaje
 Kde: sokolský stadion

Holešov AUDIENCE 
23.03. Divadelní studio Viktorka nastudovalo hru Václava 

Havla. Tragikomedie nejen o pivu, lidských slabinách 
a totalitě. Vstupné 130 Kč.

 Kde: kino Svět Holešov, 19:00

Holešov EJ, LÁSKO, LÁSKO 
24.03. Nejkrásnější lidové písně v rozličných barvách a pro-

vedení. Zahrají a zazpívají: Cimbálová muzika Danaj, 
Mužské vokální kvarteto Q VOX, Ženský sbor Marína 
(Zvolen), Martin Jakubíček (klavír). Vstupné 240 Kč.

 Kde: zámek Holešov, 18:00

Holešov TCHYNĚ NA ZABITÍ 
02.04. Nenechte si ujít řachandu okořeněnou duchaři-

nou. Je o vztazích mezi tchyní a zetěm, snachou 
a tchyní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou, 
mezi mladými manžely a konečně (a hlavně) 
mezi tchyněmi samotnými. Uvádí Agentura Fanny 
v režii Jakuba Zindulky. Hrají Dana Homolová, 
Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná a Martin Kraus. 
Vstupné 350, 330 Kč.

 Kde: kino Svět Holešov, 19:00

Kojetín DIVADELNÍ KOJETÍN 2019 
14.-17.03. 27. ročník Postupové přehlídky amatérských diva-

delních souborů. Vstupné na jednotlivá představení 
50 Kč, děti, studenti a senioři 20 Kč, permanentka 
300 Kč.

 Kde: Kulturní dům Křenovice, zahájení 20:00

Kroměříž MAŠKARNÍ BÁL ANEB PLES PLNÝ KOMEDIE 
23.03. Nachystejte si škrabošky, masky, převleky. 

V.I.P. hostem posledního plesu sezóny bude Vašo 
Patejdl. K tanci a poslechu zahraje Marathon Dan-
ce Band, Radio Kroměříž uvede svou diskotéku. 
Vstupné 390 Kč.

 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 20:00

Kroměříž RADŮZA 
26.03. Svébytná písničkářka, šansoniérka, zpěvačka a mul-

tiinstrumentalistka vystoupí se zbrusu novým progra-
mem, zazní však i úspěšné a oblíbené písně z celé její 
bohaté kariéry.  Sama se zvládne doprovodit na ně-
kolik nástrojů, hraje na klavír, akordeon či kytaru 
a její zpěv dokáže hřmít i něžně vyprávět.  Radůzu 
doprovodí kytarista Josef Štěpánek a bubeník Miloš 
Dvořáček. Vstupné 320 a 270 Kč.

 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 19:00

Kroměříž DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE 
07.04. Jednu z nejoblíbenějších dětských knih spisovatele 

Karla Čapka převedl soubor kuřimského Divadla 
Scéna do podoby půvabného představení plného 
humoru, písniček a pohody. Vstupné 80 Kč, děti 
50 Kč, ZTP, ZTP/P 40 Kč.

 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 15:00

Kroměříž NEZMAŘI 
10.04. Jihočeská folková legenda, která loni oslavila čtyřicet 

let své existence, v Kroměříži slavnostně pokřtí svůj 
Velký zpěvník, který obsahuje všechny písně, které 
kapela doposud vydala. Během koncertu zazní písně 
od prapočátků skupiny z konce sedmdesátých let 
až po současnost. Vstupné 200 Kč, studenti, senioři 
150 Kč, ZTP, ZTP/P 100 Kč.

 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 19:00

Kroměříž HUDBA & FILM 
11.04. Přijďte si užít hezký hudebně filmový večer v podání 

symfonického orchestru, pěveckého sboru a sólistů 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Uslyšíte 
známé melodie z filmů Amadeus, Kolja, Četa, Čelisti 
a mnoha dalších. Vstupné 200 Kč, studenti a senioři 
150 Kč.

 Kde: kino Nadsklepí, 19:00

Přerov ILONA CSÁKOVÁ 
19.03. Sympatický návrat skvělé zpěvačky, která vydala 

po deseti letech nové album a začíná koncertovat 
se svou kapelou. Posluchači se dočkají ohlédnutí 
za Laurou a jejími tygry, v nových aranžích si jistě rádi 
připomenou velkou hitovou éru zpěvačky. Vstupné 
400, 350, 220 Kč. 

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov CAVEMAN 
20.03. Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se poba-

vit na one man show o tom, co dělá muže mužem 
a ženu ženou, o lásce, partnerství a vtipně utajených 
kvalitách obou pohlaví.  V režii Patrika Hartla hraje 
Jan Holík/Jakub Slach. Vstupné 350 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov RAK A RAK 
26.03. Unikátní kytarový koncertní projekt otce Štěpána Raka 

se synem Janem Matějem. Zazní úryvky barokní hudby 
Ivana Jelínka v úpravě pro sólovou kytaru, loutnová 
hudba dávných mistrů nebo dílo Jaroslava Ježka. Po-
řad dýchá originalitou, koncert vygraduje společným 
duetem otce a syna. Vstupné 280, 250, 150 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30


