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Poděkování za organizaci plesu
Od roku 2013 pořádá a organizuje školní ples SRPŠ při ZŠ Chropyně 

a nejinak tomu bylo i letos. Tradiční ples se uskutečnil v sobotu 9. března 
2019 již posedmé v Městském kulturním středisku Chropyně. 

Sám z vlastní zkušenosti vím, že příprava, organizace i samotný průběh 
jsou pro členy SRPŠ velmi náročné. Proto je zapotřebí sestavit tým lidí, 
na které bude spolehnutí a kteří jsou ochotni věnovat této činnosti 
hodně svého volného času. V minulém roce se vedení SRPŠ ujala Dana 
Jedličková a myslím si, že se jí podařilo sestavit opravdu skvělý tým. 
Úroveň plesu byla opět vysoká, setkal se s kladným ohlasem nejen 
chropyňské veřejnosti, ale i přespolních. 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém 
průběhu plesu. To největší díky patří především všem členům SRPŠ 
a jejich rodinným příslušníkům, kteří této akci obětovali spoustu svého 
volného času, elánu a nervů.

Děkuji také žákům a žákyním 9. ročníku, kteří nacvičili polonézu 
a taneční vystoupení. Rodičům tanečních párů děkuji za podporu, ze-
jména finanční, neboť pořízení společenských šatů pro dívky a oblečení 
pro chlapce něco stojí.

Doufám a pevně věřím, že tradice školních plesů bude pokračovat 
i nadále, a těšíme se na další!                   Mgr. Milan Bajgar, MBA 

Velké díky za školní ples
Rok se s rokem sešel a v listopadu loňského roku opět začal nácvik 

školního plesu. Díky paní choreografce Šárce Dostálové, paní Daně 
Jedličkové a paní Aleně Kosturové jsme polonézu zvládli a na plese jsme 
vypadali skoro jako profesionálové při nádherné písni Perfect. 

Po dlouhém potlesku nás třídní učitel Radek Podhorný pasoval 
mečem na absolventy základní školy společně s paní učitelkou Marií 

Ozvěny školního plesu
Molčíkovou, která nám navlékala šerpy. Poté následoval tanec s rodiči.

Náš druhý tanec s námi nacvičila paní Alena Kosturová a tímto 
jí děkuji za trpělivost s námi. Rodiče a přátelé školy při něm mohli 
zavzpomínat na seriál „Spadla z oblakov“ a na Majku z Gurunu. 

Velké poděkování patří paní učitelce Jiřině Dolníčkové za to, 
že s námi celý školní rok vytvářela výzdobu k plesu na téma vesmír. Sa-
motné výzdoby sálu se, jako obvykle, ujala rada SRPŠ společně s námi, 
žáky 9. třídy, a s několika dobrými lidmi, kteří byli ochotni obětovat svůj 
volný čas a věnovat nám ho. Děkuji také Kláře Kadlčíkové za zajištění 
šerp, šlí, motýlků, košil a kytek děvčatům na zápěstí. 

Všem lidem, kteří se na práci kolem plesu podíleli, bych tímto rád 
poděkoval.                                                        Kryštof Rozkošný

Tak a je to za námi 
Co? Letošní ples. A přeci ještě něco zbývá, poděkovat. Poděkovat 

komu?
V prvé řadě bych chtěla poděkovat letošním deváťákům. Především 

za to, že nás od listopadu nepřestali překvapovat. A čemu všemu nás 
naučili. Co se mi vrylo do paměti nejvíc? To, že jsou unavení, že mají 
hlad, žízeň, a hlavně že se nácviku věnují ve svém volném čase. Ano, 
neříkám, že tomu neobětovali spoustu času, ale co my, dospělí, kteří 
jsme za nimi chodili každé pondělí od listopadu do března? A narozdíl 
od dětí rovnou z práce, bez přestávky? 

Nebyli naštěstí všichni takoví, i mezi nimi se našlo pár těch, kterým 
na výsledku opravdu záleželo, uměli držet aspoň chvíli jazyk za zuby 
a dávat pozor, když se jim něco vysvětlovalo nebo ukazovalo. Těm 
několika málo, a oni ví, koho tím myslím, opravdu děkuji.

Ale teď už to hlavní poděkování všem těm, kdo přiložili ruku k dílu. 
Ať už to byla děcka ve škole v hodinách výtvarné výchovy nebo ti, kdo 
celý týden chodili a hvězdičkovali a hvězdičkovali..., oni mi rozumí. 
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Ozvěny školního plesu

reklama

A taky všem těm, kdo nás v tom nenechali a přišli pomoci i s úklidem 
po plese. 

Za úklid mám jedno naprosto speciální poděkování Martinu Jed-
ličkovi, protože díky jeho vysavači byly letos vysmejčeny snad všechny 
možné i nemožné škvíry, a dokonce i strop.

Můj dík patří i všem sponzorům, kteří nám darovali krásné ceny 
do tomboly, kapele, která opět hrála naprosto úžasně, manželům Balejovým 
za vzorný catering, holkám v šatně i v bufetu směřuji dík opravdu velký 
a upřímný, protože bez nich by to prostě nešlo. Taky děkuji naší choreo-
grafce Šárce a hlavně svým kolegům z výboru SRPŠ v čele s Dankou Jedlič-
kovou. Děcka, jsme výborná parta, tak snad nás těch pár zádrhelů nezastaví 
a do příštího roku se pustíme zase s elánem a chutí.

Nechci jmenovat všechny, kdo opravdu investovali svůj čas a chuť, 
aby se dílo podařilo, protože kdybych náhodou na někoho zapomněla, 
moc by mě to mrzelo.                                             Alena Kosturová

Já už vím, že učitel, ten tvrdý chleba má
Děkovat všem opravdu nejde, to by asi ani jedna stránka tohoto 

Zpravodaje nestačila na všechna jména ochotných lidiček, kteří ko-
likrát ani vlastní dítko v základní škole nemají, a přesto každoročně 
pomohou. Pravda, kdybychom čekali na pomoc rodičů deváťáků, 
daleko bychom se nedobrali, na prstech jediné ruky bych spočítala 
ty, kteří z nich se letos zapojili. Chodí naštěstí jiní, prý kvůli prima 
náladě, která při práci vždycky panuje. 

Víte, co je největším poděkováním? Pozorovat návštěvníky plesu, 
když do sálu vstupují. Vidět tu radost, to překvapení, ta zvednutá 
obočí a palce nahoru! Nebo když pan ředitel základní školy ve svém 
úvodním projevu přede všemi řekne, že školní ples je tím nejkrásněj-
ším plesem v Chropyni! To byl přímo balzám na unavené ruce, bolavá 
záda a pošramocené vztahy v rodinách těch, kdo poslední týden před 
plesem doslova bydleli na klubu a jejichž rodinné povinnosti musely 
jít stranou. Výzdoba školního plesu je každoročně unikátní, to díky 
Kláře Kadlčíkové a Jiřině Dolníčkové a jejich neskutečným nápadům. 
Unikátní je i v tom, že je doslova za pár korun, neboť účelem plesu 
i SRPŠ samotného je vydělat peníze pro školu a ne peníze utrácet 
za výzdobu. Tahle prima parta sdružuje lidi, kterým se chce! Když 
se chce, jde všechno. Dá se vymyslet tolik věcí jen s pomocí papíru, 
tužky, barev a pak samozřejmě s pomocí ochotných rukou.

Je pravda, že když do té únavné téměř půlroční práce přijdou de-
váťáci a místo pomoci vidíte a slyšíte výrazy typu: „Ta je ale trapná!“ 
nebo hošík začne práci druhých ničit a na pokárání reaguje slovy: 
„Co si to dovoluješ, kdo si myslíš, že jsi!“ (ano, naprosto suverénně mi tykal 
patnáctiletý žák základní školy) nebo nabízíte pomoc s vystoupením, vy-
mýšlíte za ně, předehráváte, nahazujete nápady a odpovědí jsou úšklebky 
a kritika na facebooku, chcete se vším praštit. Joj, kolikrát já vzpomínala 
na slavná slova páně Menšíka: „Správná rána ve správný okamžik je dale-
ko účinnější než o tom za 14 dní planě kecat na rodičovském sdružení!“ 
Čím více pracuji s cizími dětmi, tím shovívavěji se dívám zpátky na každý 
pohlavek, který jsem v dětství dostala. 

Už jednou jsem na stránkách tohoto Zpravodaje použila slova Maxe 
Kašparů o tom, jak dnešní doba mění staré dobré hodnoty. Jak se dnes 
zanedbaná výchova dětí nazývá tvorbou vlastního názoru potomstva 
nebo hulvátství svobodou projevu. Ale správné je se na tohle všechno 
podívat pozitivně, i ve všem špatném lze totiž najít něco dobrého. 
Já už to našla! Čtěte:

Vážení učitelé, pedagogové a Vy všichni, jejichž denním chle-
bem je práce s dětmi (cizími, samozřejmě), 

dovolte mi, abych Vám vysekla tu nejhlubší uctivou poklonu a vyjá-
dřila tak nezměrný obdiv nad Vaší odvahou, s jakou denně předstupujete 
před ten náš nedorostlý potěr a snažíte se jim předat něco dobrého 
do života. Díky za to, že jste a že svou práci nevzdáváte!  

Toť alespoň malé poděkování a opožděné přání všem učitelům 
k jejich nedávnému svátku. Věřte, že Vám SRPŠ opravdu rádo, ostatně 
už poněkolikáté, zpestřilo Váš sváteční den malým sladkým pokušením 
ke kávě, ale poděkovat takto veřejně a vyjádřit Vám díky, to si prostě 
neodpustím.

Vidíte a už jsem zase u toho, že se dneska tak žalostně málo dě-
kuje, protože si spousta lidí kolem nás myslí, že to, co někdo dělá, 
je prostě samozřejmost, za tu děkovat netřeba. Netřeba? Třeba! 
A hodně třeba!                                                   Dana Jedličková
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Rada města se sešla od vydání minulého čísla Zpravodaje celkem 
dvakrát. Na těchto zasedáních, mimo jiné:
- nesouhlasila s provedením vrtných prací v rámci projektu analýzy 

rizik v lokalitě bývalé skládky „Smeťák“ z důvodu možného poškození 
PE vrstvy, která slouží po rekultivaci jako těsnící prvek;

- vzala na vědomí návrh Odboru výstavby a životního prostředí 
na odkup pozemků v lokalitě pod Pazdernou, na nichž se nachází 
stavby ve vlastnictví města (komunikace a veřejné osvětlení) a uložila 
odeslat vlastníkům nabídky na odkoupení předmětných pozemků;

- schválila úpravou rozpočtu vyčlenění finančních prostředků na od-
kup pozemků v lokalitě pod Pazdernou; 

- schválila uzavření smlouvy o pachtu za účelem zahradnické činnosti 
na pozemek o rozloze 250 m2 v zahrádkářské kolonii „Za mlýnem“;

- vzala na vědomí informace k zahájení řízení o vydání integrovaného 
povolení pro zařízení „ZEVO Chropyně“;

- schválila vyhrazení parkovacího místa na ulici Tyršova pro osobu 
ZTP na základě její žádosti;

- vzala na vědomí návrh na změnu územního plánu předloženou 
firmou Ferdus, s. r. o., a uložila jeho předložení zastupitelstvu 
v měsíci březnu;

- souhlasila, jako vlastník sousedních pozemků, s oplocením soukro-
mého pozemku v lokalitě „Podlesí“;

- souhlasila s obnovou poničeného misijního kříže při stěně chro-
pyňského kostela, jenž byl poničen vandalskou činností;

- schválila změnu vnitřní směrnice MěÚ Chropyně „Pravidla pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně“ a v souladu s tou-
to směrnicí schválila přidělení dotací pro podporu volnočasových 
a sportovních aktivit ve městě na rok 2019;

- schválila poskytnutí mimořádného finančního daru SDH Plešovec;
- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně schválit Smlouvu 

o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 
1.342.000 Kč k zajištění dostupnosti sociálních služeb v roce 2019;

- schválila účetní závěrky a výroční zprávy příspěvkových organizací 
města za rok 2018;

- schválila uzavření smluv o zřízení věcného břemene ve věci stavby 
s názvy „Chropyně, vodojem, VaK, kabel NN" a „Chropyně, Hrad, 
garáže u ČOV, obnova NN" za účelem umístění distribuční sou-
stavy – kabelového vedení NN na pozemcích v katastrálním území 
Chropyně;

- schválila uzavření smluv na pronájmy pozemků v ulici Palackého;
- schválila uzavření smlouvy o pachtu na pozemek v zahrádkářské 

kolonii v lokalitě Mlýn;
- schválila uzavření smlouvy se společností Fatra, a. s., jejímž 

předmětem je vymezení podmínek pro zajištění finanční podpory 
města;

- doporučila zastupitelstvu schválit aktualizaci projektu „Regenerace 
panelového sídliště – XIII. etapa“;

- rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na stavební práce pro 
připravovanou akci „Zateplení spojovací chodby v ZŠ Komenského“;

- souhlasila s vyhrazením parkovacího místa na ulici Moravské pro 
držitele ZTP;

- uložila vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí předložit 
návrh majitele pozemků v lokalitě u „Pískáče“ na změnu Územního 
plánu a převedení těchto pozemků z ploch zemědělských do ploch 
pro bydlení;

- schválila přidělení bytu v objektu Drahy 220;
- uložila vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí aktuali-

zovat záměr vybudování zázemí pro národní házenou a doplnit jej 
o přetlakovou halu.

SK

Z jednání Rady města Chropyně

Vážení spoluobčané, 
město Chropyně a místní organizace 
Svazu tělesně postižených v Chropyni 

Vás srdečně zvou na

XXV. setkání 
s občany města,

 

které se uskuteční 
ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 16:00 

v Městském kulturním středisku v Chropyni.

Program: 
beseda s vedením města nad problémy občanů, 

vystoupení Pavlíny Filipovské

Občerstvení zajištěno! Všichni jste srdečně zváni!
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Hanáci, Hanačky a malá Hanáčata, další zima je za námi, jaro v plném 
rozpuku a my s ním. Někteří pravda „pučíme“ hlavně svým tělem 
do prostoru, leč, milé dámy, neželme žádného kila navíc. Jak říká klasik 
nebo spíše jeho žena (Vidíte, jak jsem šikovně obešla fakt, že nevím, jak 
utvořit ženský rod od slova „klasik“?): „Milé dámy, my netloustneme, 
my jenom zvětšujeme prostor pro mužovu lásku.“

Hlavně je všude kolem nás jaro vidět i cítit. Cítit je všechno, co kvete 
a roste kolem. Až z toho někdy oko slzí a nos kýchá, ale je to přenádherná 
pastva pro oči. Vidět je pak to podivné jarní úklidové šílenství, které 
propuká ve všech domácnostech. Hospodyňky neskáčou pro peříčko 
přes plot. Spíše skáčou po oknech, gruntují, vymetají pavouky z jejich 
zimních úkrytů a chystají tak naše domovy na velikonoční svátky.

Milí pánové, abyste při úklidu „nezavazeli“, vezměte náš Zpravodaj 
a počtěte si. Něco málo vzpomínek na zvyk vynášení smrtky, na veli-
konoční „šlahačku“ nebo na to, co vlastně symbolizuje májka, to vše 
opět z Kapitol z dějin Chropyně. A k tomu dávka typického hanáckého 
moudra. Dnes navíc jedna prosba. Pánové, prosím, až dočtete, tak své 
polovičky vystřídejte.                                             Dana Jedličková

Me Hanáci, me sme me! – 4. díl

Píseň k chození s májem
Stála Panenka Maria 
jako růžička červená,

přišel k ní tam anděl Páně,
dal pozdravení té panně.

Ona se ho velice ulekla,
hned na svá kolínka klekla.
„Nelekej se, panno čistá,
máš porodit Pána Krista.“

Pána Krista porodila,
žádné bolesti neměla.

Pán Kristus jest malé dítě,
on pochodil po všem světě.

Vyšla hvězda, vyšla jasná,
osvítila do půl světa,

to nebyla hvězda jasná,
osvítila do půl světa,

to byla matička krásná.

Šla matička, šla údolím,
podešla tam apoštoly, 

a vy, milí apoštolí, 
co jste smutní, neveselí;

my jsme smutní, neveselí,
že jsme Krista neviděli, 

neviděli, neslyšeli,
jak ve čtvrtek při večeři,

když chléb lámal,
nám rozdával,

svou svatou krev
píť nám dával.

Pite, jezte, požívejte,
této noci mě ztratíte.
Jak to židé uslyšeli, 

octa, žluči namíchali,
Pána Krista napájeli
a na svatý kříž přibili.

Šla matička, šla, plakala,
svatá krev na ni kapala,

neplač, matko, nenaříkej,
třetího dne z mrtvých vstane

a do nebe se dostane.

Budeme tam přebývati
s Kristem pánem
až na věky amen.

Chlapci a děvčata předstoupili s tatary a říkali: 
„Stávej ráno, Mariano, dávej vejce každý, 

jedno bílý, dvě červený, to je moje potěšení.“ 

S mrskutem se chodívalo a chodí až posud ráno po domech v pondělí 
a v úterý velikonoční. V pondělí chlapci, v outerý děvčata. Obyčeje 
tohoto používala i mládež dospělá obojího pohlaví, mrskajíc se navzá-
jem, by neoprašivěla. Podklad však obyčeje jest čistě náboženský, neboť 
mrskut bývá odbýván na památku bičování pána Ježíše. 

Velice krásně vyjímala se děvčátka s májem, který upraven byl 
na borku dle starého obyčeje s vyfouknutými vajíčky, klevety, obrázky 
a propletený červenou pentlí. 
Píseň pak vztahující se k tomuto obyčeji zněla takto:

O, matičko krásná, dej užičku másla, 
jestli se ti zdá, matičko, přidej ještě vajíčko, krásná matičko. 

Na jakou památku chodí děvčátka s májem nelze určiti, než zdá 
se opětně, že podklad jeho jest náboženský, neboť jak vykládají někteří 
staří lidé, chodí se s májem na památku, že totiž pán Ježíš na dům, 
kde apoštolové byli shromážděni, postavil borek, máj zvaný. Obyčej 
tento zachovává se až podnes a sice chodí děvčata s májem vždy ráno 
na smrtnou neděli.
Předstoupila i dospělejší děvčata se smrtnicí, která zpívala ná-
sledovně: 

Smrtná neděla, kde se poděla, 
u studýnky, u rubínky, tam jsem seděla. 

Ten svatý Jiří, ten trávu bouří, aby tráva rostla, 
travěnka zelená až po kolena. 

Sv. Jiří jede k nám, po věnečku veze nám, 
nám těm skaštickým pannám. 

Mé milé léto, cos nám přineslo, mnoho dobrého, 
kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného. 

Se smrtnicí chodívala děvčata na smrtnou neděli odpoledne, onu 
jim vždy nejmladší vdaná žena v obci strojívala. Význam obyčeje tohoto 
podle písní jest oslava probuzení jara. Děvčata chodíce po dědině dům 
od domu, zpívala shora uvedenou píseň, při čemž dostávala nějaké 
dárky, za které si ustrojila nějakou svačinu, potom smrtnici odstrojivše, 
ve vodě utápěla.
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Me Hanáci, me sme me! – 4. díl

Hanák všecko došeroka vidi kolem sebe:
šeroky má svoje pola, šeroky má nebe,

šeroky má moské gatě, sokně jeho roba,
došeroka narostla mo ai jeho hoba.

Proto vidi ve své řeče pravó selskó kráso!
Gdo jak on se može pešeť, že ho poznáš z hlaso!

-Tade stojim, gde sem verost, žádné se mnó nehne,
rač ať každé na dvě mile ode mě se vehne!

Každy slovo, kery veřkno, jak tá hroda sedi,
darmo cezi s otevřenó hobó na mě hledi.

Hneď jich poznáš, gdo be po nás opičeť se chtěle,
ať se smijó, jak omijó po svým – „me sme bele“!

V našé řeče slešeť mistem zrovna hodbo z nebe,
hneď jak hrom, dež kolem bije, skala srazi tebe;

v ni je sela, v ni je váha, třebas ai v kleni,
Hanák nezná ólesnosti ani lechoceni.

Dež se Hanák ozve hlasem, všecko rázem strne,
jak dež král se majestátně meze ledi vhrne;
ohlidne se po něm každé, staré lebo mladé -
v čem to vězi, že tá řeč tě očaroje?- hádé!

To je tém, že naša řeč jak máslem pěkně teče,
libě zni a bez kalupo rošavně se vleče.

Každy slovo Hanák sázi pevnym na základo,
od Hanáka decke slešiš jenom dobró rado.

Hanák nezná marné řeče, rač je módře ticho,
nazbet mloviť, chťa e nechťa, dopostiš se hřicho;

a že Hanák v Pána Boha skálopevně věři,
tož svó řeč jak střibro, zlato opatrně měři.

Néni jedna řeč jak drohá, tvrdá lebo měká,
jedna skřipe, drohá drnči, třeti plačke meká.
Jenom naša hanáčena je jak s medem sladká,

tvaroh s máslem dohromady - tvrdá a zas hladká.

Tvrdá práca, tvrdá roka, tvrdá hroda Hané,
měkky paže, sladky léčka plné, mladé pane!
Tak se tvrdy s měkkym snóbi e v té našé řeči,

a tak e to milováni jenom našim svěči!

Hubert Havránek, 
sbírka básní „O Chropyni“, 1961

Naša řeč
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inzerce

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.

Ve dnech 24. a 25. května nás čekají další volby, volby do Evropského 
parlamentu (EP). Proběhnou v obvyklých termínech (pátek 14:00–22:00 
a v sobotu 08:00–14:00), proběhnou v obvyklých volebních místnostech, 
i rozdělení nás, voličů, do volebních okrsků bude stejné. Přinesou však 
i „jinakosti“ oproti jiným volbám.

Jiné bude například zpracování výsledku. 
Volební komise sice výsledky za okrsek spočítají hned v sobotu 

po uzavření volebních místností, ale Český statistický úřad je bude zpra-
covávat až v neděli 26. května po 22. hodině, tedy až poté, co se za-
vřou všechny volební místnosti v celé Evropské unii.

Jiné bude také vedení seznamu voličů.
Právě proto, že se budou konat volby v celé unii, a protože každý 

z nás má možnost volit s voličským průkazem nejen na celém území 
naší republiky, ale i na celém území unie, bude vedení seznamu voličů 
poněkud odlišné. Největší změnu pocítí ti, kdo změní trvalý pobyt 
po 14. dubnu. Dále již cituji Ministerstvo vnitra ČR:

Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu 
na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu vo-
ličů pro volby do EP vedeném obecním úřadem v místě předchozího 
trvalého pobytu.

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě 
předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu 
voličů pro volby do EP a předložit toto potvrzení:
- obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději 

do uzavření seznamu voličů pro volby do EP, tedy do 16:00 dne 
22. května 2019, nebo 

- ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti 
v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své 
právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem 
nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením 
o změně místa trvalého pobytu).

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého 
pobytu jen v rámci téže obce.

Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP nebude 

První informace 
k volbám do EP

vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby 
do EP v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz.
Konec citace. 

Vážení občané a voliči, máte-li otázky, neváhejte se zeptat. Chce 
se mi popravdě odpovědět slovy Miroslava Donutila „Ptejte se mne, 
na co chcete, já na co chci, odpovím“. Já si tato slova s dovolením 
upravím do podoby „Ptejte se mě, na co chcete, až najdu odpověď, 
ráda odpovím“, neboť zákon o volbách do EP v hlavě nenosím. Někdy 
postačí vědět, kde se dá odpověď najít.

Rozpis volebních okrsků otiskneme v příštím vydání, stejně jako další 
podrobnosti k těmto nadcházejícím volbám. Připomínám, že každý volič 
najde adresu „své“ volební místnosti také na obálce, ve které mu budou 
doručeny hlasovací lístky. 

Prozatím si dovolím nám všem zadat malinkatý domácí úkol. To jen 
ať nejsme nemile překvapeni přímo ve volební místnosti. Podívejte 
se do svého občanského průkazu. Je platný? Jak dlouho ještě? A než ob-
čanský průkaz schováte zpátky do peněženky, koukněte taky na řidičák, 
i tomu odtikává čas jeho platnosti. Tik tak, a tak kdy mu skončí platnost?

Dana Jedličková
reklama
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Velikonoce
Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, 

připomínka Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Latin-
ský název pro Velikonoce „Pascha“ vychází z he-
brejského „Pesach“ (přechod, přejití) a od-
kazuje na starší židovský svátek téhož názvu. 
Ten má původ v událostech popsaných v Bibli 
ve Druhé knize Mojžíšově. Izraelský národ tehdy 
odešel z egyptského otroctví a vydal se na ce-
stu do zaslíbené země. Došlo k tomu kolem 
roku 1250 před Kristem a Židé si tuto událost 
dodnes připomínají právě svátkem Pesach. 

Křesťané si o Velikonocích připomínají 
události, ke kterým došlo, když Ježíš slavil tento 
svátek naposledy. Se svými učedníky tehdy pro-
žil Poslední večeři (Zelený čtvrtek), byl zatčen 
a po odsouzení umírá na kříži (Velký pátek). 
Třetího dne před rozedněním vstal z mrtvých 
(Velikonoční neděle). Z této události vychází 
český výraz „Velikonoce“, doslova „velká noc“, 
a odkazuje právě na noc ze soboty na neděli, 
kdy Ježíš vstal z mrtvých. 

Židovský svátek Pesach začíná každoročně 
v předvečer 15. dne měsíce nisan, tj. o prvním 
jarním úplňku. Křesťané oproti tomu slaví Ve-
likonoce až v neděli po prvním jarním úplňku, 
a to už od roku 325 (koncil v Niceji). Proto 
je termín těchto svátků proměnlivý a může 
připadnout na dny 22. března – 25. dubna. 

Mezi křesťany ovšem nepanuje v termínu 
Velikonoc jednota. Pravoslavní, kteří vychází 
z Juliánského kalendáře, mají Velikonoce 
zpravidla později než my. Na rozdíl od Vánoc 
se ale termín slavení Velikonoc na západě 
a na východě občas kryje. Naposledy to bylo 
v roce 2017. 

Všem čtenářům a občanům přeji a vypro-
šuji radostné a pokojné prožití velikonočních 
svátků v kruhu svých blízkých. 

P. Jiří Putala

Velikonoce – největší křesťanské svátky v roce

18. duben  Zelený čtvrtek 18:30 

19. duben  Velký pátek 18:30 

20. duben  Bílá sobota 20:00

21. duben  Hod Boží velikonoční 07:30 (na závěr bohoslužby budou 

   požehnány pokrmy)

22. duben  Velikonoční pondělí 09:00

Bohoslužby v kostele sv. Jiljí 
v období Velikonoc

Příležitost k velikonoční zpovědi 
bude v Chropyni v kostele o Květné neděli 

12. dubna od 14:00 do 15:30. 

Kostel bude otevřen 
k návštěvě „Božího hrobu“ 

v sobotu 20. dubna od 10:00 do 16:00.
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Také v letošním roce město 
Chropyně podpořilo především 
děti a mládež při jejich sportovních 
a volnočasových aktivitách. Roz-
děleno bylo více než 2,2 mil. Kč. 

Pravidelně je největším dílem 
z celé této částky obdarována 
Tělovýchovná jednota Chropyně, 
která ve svých 14 oddílech sdružuje 
více než 500 lidí, z toho více než 
polovina jsou právě děti a mládež. 
Na účet TJ letos odejde úctyhodná 
částka 1.284.400 Kč, díky které 
bude sportování tady u nás v Chro-
pyni zase o něco finančně příz-
nivější. (Jen si zkuste pronajmout 
tělocvičnu někde jinde a uvidíte, 
že to vůbec není samozřejmé, 
že máme tak dostupnou možnost 
aktivního sportování!) Část z této 
částky půjde na pravidelné turnaje 
a podobné akce pořádané jednot-
livými oddíly, část na reprezentaci 
Chropyně, například gymnastkami 
či oddíly národní házené. Díl pe-
něz pohltí provozování tělocvičny. 
Prvořadá je však podpora celoroč-
ního sportování. 

Dalšími spolky, které získaly 
finanční podporu jsou:

Fotbalový klub Chropyně 
(374.900 Kč), Cyklistický oddíl 
Chropyně (128.600 Kč), Sportovně 
střelecký klub JUNIOR Chropyně 
(49.800 Kč), Kynologicky klub 
Chropyně (45.250 Kč), Letecko-
modelářský klub Racek Chropyně 
(13.000 Kč), Moravský rybářský svaz 
(9.000 Kč), Klub českých turistů 
(1.600 Kč). Podpory se dostalo 
i dvěma děvčatům, gymnastkám 
z Chropyně, které byly vybrány 
do reprezentačních týmu České 
republiky. Obě město podpořilo 
částkou 25.000 Kč. Pravidelnou 
podporu má u vedení města také 
vodní pólo. Další ročník meziná-
rodního turnaje hráčů do 13 let byl 
letos podpořen částkou 15.000 Kč.

Podporovat je třeba nejen 
děti sportovně nadané. Volný čas 
dětí je možné smysluplně vyplnit 
i jinak. Co takhle skautingem, 
turistikou, tvořením, hrou, zá-
bavou? Skautské středisko krále 
Ječmínka obdrželo od města do-
taci ve výši 45.100 Kč, turistický 
oddíl Kamínek částku 55.000 Kč 
a Pionýrský skupina 35.200 Kč. 
Hudebně nadaná dítka si při-
jdou na své mimo jiné pod křídly 
spolku Přidej se k nám, ten je le-
tos podpořen částkou 48.900 Kč.

Zdají se Vám cifry uvedené 
u jednotlivých subjektů roztodiv-
né? Mají vysvětlení. Trocha čisté 
a spravedlivé matematiky. 

Programové dotace (sportovní 
i volnočasové) se dělí na čtyři pod-
programy. Z prvního je podporo-
vána celoroční činnost. Výpočet 
je vcelku jednoduchý. Vychází 
se z počtu členů v členské základ-
ně, tedy zjednodušeně řečeno: 
na každého řádně registrovaného 
člena připadne konkrétní částka. 
Ze čtvrtého podprogramu je čá-
stečně dotováno provozování 
zařízení (částečná úhrada za tep-
lo, vodu, elektřinu, eventuálně 
pronájem). Výpočet: sečteme 
všechny náklady všech žadatelů 
a výpočet určí, jakým procentním 
dílem můžeme všechny zájemce 
částečně uspokojit. Všem stejné 
procento ze skutečných nákladů 
předchozího roku.

A co podprogramy druhý a tře-
tí? Ten druhý je určený pro pod-
poru reprezentace našeho města 
na soutěžích, mistrovstvích apod., 
tedy mimo Chropyni. Tady s mate-
matikou nepochodíme, podstatné 
je, jak jsou naše děti úspěšné, zda 
se jedná o kolektivní sportování 
nebo jednotlivce apod. Podpro-
gram třetí je na podporu pořádání 
akcí tady u nás v Chropyni. I zde 
je jasně daný výpočet. Akci pořá-
danou výhradně pro děti je možno 
podpořit až 70 % ze skutečných 
nákladů akce. Akci pořádanou 
většinou spíše pro děti (nad 50 % 
účastníků) lze podpořit až do výše 
50 % skutečných nákladů. Akci 
pořádanou pro děti jen okrajově 
lze podpořit max. do výše 30 % 
skutečných nákladů. 

Finance jsou věc jedna. Pravda, 
bez nich by to asi vůbec nešlo. 
Druhou nezbytnou, a bohužel 
hlavně nedoceněnou, částí jsou 
ti, kdo pravidelně a dlouhodobě 
věnují kus svého času trénování 
a organizování života v jednotli-
vých oddílech a spolcích. Pracovat 
v této době s mládeží je mimo-
řádně náročné. Najít volný čas 
také. Přesto jsou mezi námi pořád 
takoví, kdo z toho mála času pro 
rodinu ještě odkrojí a věnují se do-
rostu či ještě menšímu potěru. 
Nemusí z nich vyrůst mistři světa, 
postačí, když převezmou lásku 
k pohybu, která v dnešní době 
mobilů, tabletů a počítačů dětem 
tak chybí. Postačí, když si osvojí 
fakt, že bez práce nejsou koláče.

A pro úplnost ještě dodám, 
že se finanční podpory pravidelně 
dostává mimo jiné i dalším dvěma 
subjektům, které se vymykají 
rozdělení na sportovní nebo vol-

nočasové aktivity dětí a mládeže. 
Výpočet dotace přesto vycházel 
ze stejných pravidel jako u výše 
uvedených spolků.

Prvním z nich je místní orga-
nizace Svazu tělesně postižených. 
Její členové už věkové kategorii 
do 19 let poněkud odrostli. Přesto 
stanovení částky, kterou jsou letos 
podporováni z rozpočtu města, 
vychází ze stejného výpočtu jako 
u jiných zájmových a volnoča-
sových spolků, jen se vyplácí 
z jiného „šuplíku“ (to pro tu seni-
orskou věkovou kategorii). Částka 
44.600 Kč tedy vychází z počtu 
členů a výše nájmu.

Druhou organizací je obec-
ně prospěšná společnost KoTě. 
Ta je mimořádná nejen svou 
právní formou, ale i tím, že nemá 
žádnou členskou základnu. Výše 
schválené dotace (23.000 Kč) 
proto vychází pouze z výše nájmu.

Spravedlivé? Nespravedlivé? 
To je věc úhlu pohledu. Podstatné 
je, že se i v dnešní době někdo 
věnuje druhým, že i přes všechno 
vlastní pracovní a rodinné nasazení 
najde čas a chuť. Není to vůbec 

samozřejmé! A co teprve v dnešní 
době, kdy u dětí tak často naráží-
me na úplnou absenci základních 
pravidel slušného chování a úcty 
ke starší generaci, ale to je jiná 
kapitola. Možná bychom měli 
uspořádat polepšovnu rodičů, 
protože děti nedělají nic jiného, 
než že kopírují nás, rodiče…, ale 
to je už opravdu jiná a hlavně 
trochu smutná kapitola.

Dana Jedličková

Jen ať se děti hýbou

inzerce
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Ve čtvrtek 14. března 2019 se v prostorách Městské knihovny 
v Chropyni konala beseda pro širokou veřejnost s názvem Po stopách 
Karla I. Habsburského. 

Celou dvouhodinovou obsáhlou besedou s promítáním nás prováděla 
skvělá paní Bc. Markéta Sedláčková. Kromě jiného zajímavého vyprávění 
zaujala účastníky připravená výstavka ze života tohoto monarchy, který 
pro naši minulou dobu znamenal velmi mnoho pozitivního. 

Za všechny zúčastněné mohu určitě říci, že se těšíme na další zajímavá 
setkání.                                                              účastnice besedy

Setkání s minulostí
Liga proti rakovině Praha pořádá ve středu 15. května 2019 veřejnou 

sbírku květinkový den na téma „Nádorová onemocnění plic“.
Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně bude jako v minulých 

letech prodávat žluté kvítky v minimální hodnotě 20 Kč za kvítek. 
V tento den si můžete koupit kvítek od našich sběračů v ulicích města 
Chropyně.

Děkujeme všem za podporu.

Marcela Hrdličková

Český den proti rakovině

Dovolte mi otázku: při pohybu po tanečním parketu si tanec užíváte, nebo 
se pekelně soustředíte na počítání taktů, na koordinaci pohybu nohou svých 
a nohou svého tanečního partnera? Když zazní waltz, rumba nebo jive, říkáte 
si, to jsem kdysi uměl, jen si tak vzpomenout na ty správné taneční kroky? 

Pokud tiše přikyvujete, byť se plaše rozhlížíte, jestli Vás někdo nevidí, 
tak čtěte dál. Máme pro Vás výzvu. Půjdeme zpátky do tanečních? Něco 
si zopakovat, něco nového se naučit, ale hlavně dobře se pobavit a strávit 
spolu s partnerem či partnerkou trochu času společně? 

Naše nabídka platí pro taneční páry všech věkových kategorií, kurz 
o 10 lekcích může začít ve druhé polovině měsíce září 2019, probíhat bude 
vždy ve čtvrtek od 18:00 v městském kulturním středisku, otázkou zůstává: 
kolik nás bude? Seznam přihlášených je zatím téměř prázdný:

1. Dana a Martin Jedličkovi
2. … Kdo bude další? :-)

Bát se nemusí ani úplní začátečníci, mezi námi se určitě ztratí. Přijměte 
tuto výzvu a ozvěte se. Bude-li nás alespoň 10 párů, můžeme přípravu 
polepšovny opravdu rozjet naplno a příští plesovou sezonu doslova omráčit 
místní i přespolní unikátními tanečními kreacemi. 

Na Vaši přihlášku čekáme na e-mailu jedlickova@muchropyne.cz 
do konce měsíce dubna 2019. 

Tak odvahu, vážení a milí!
Dana Jedličková

Taneční polepšovnaTaneční polepšovna
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V pátek 8. března skončila výstava Keňa v Kojetíně a zdá se, že byla 
minimálně stejně tak úspěšná jako Ukrajina loni. Odečteme-li naše 
žáky a studenty, vidělo výstavu přibližně 260 lidí, což je dvojnásobek 
loňské návštěvnosti. Ohlasy jak v pracovních listech studentů Gymnázia 
Kojetín, tak v pamětní knize byly pozitivní, výstava se všem líbila. Nej-
více návštěvníky zaujala příroda Keni, dále pak obchodování a historie.

Neuběhl ani týden a výstava byla k vidění v Galerii Přerov. Záslu-
hu na tom má 9 studentů septimy, kteří se nezalekli chystání výstavy 
v pozdních večerních hodinách a, i přesto, že měli za sebou náročný 
den ve škole, i s odpolední výukou, přijeli v 18 hodin do Přerova. 
Nejtěžší bylo rozplánovat, co na jaký panel dáme, jakým způsobem 
materiály na panelech rozmístíme. Rozdělili jsme se do skupin a pustili 
se do práce. Po 6 hodinách práce jsme měli konečně hotovo a výsle-
dek stojí za to! Všichni, kdo se do Galerie v Přerově podívali, určitě 
nelitovali. Výstava zde byla do neděle 7. dubna.

Do konce našeho projektu chybí už jenom necelé dva měsí-
ce, neváhejte proto a sbírejte plechovky. Vzdělání dětí nám není 
lhostejné, podpořte i Vy dobrou věc jednoduchou aktivitou, jako 
je sběr plechovek :-). 

Lucie Sigmundová

Keňa už i v Přerově
Také pro letošní rok jsme prodloužili spolupráci s portálem Pro-

školy.cz. 
Tento portál umožňuje žákům naší školy kdykoliv procvičovat 

a ověřovat základní rozumové schopnosti – logiku, paměť, prostoro-
vou představivost, vnímání, koncentraci a podobně. Oproti klasickým 
školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité 
vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou žáci uložit, vytisknout 
nebo poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem. Testy 
mohou žáci libovolně využívat nejen ve škole, ale i z pohodlí domova 
na svých počítačích. Každý žák naší školy a jeho zákonný zástupce 
obdrželi přístupový kód, kterým se mohou přihlásit a zdarma využívat 
všechny služby, které tento portál nabízí.

Rodičům, mimo jiné, nabízí unikátní variantu Testu volby povolání, 
ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. 
Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a spo-
lečně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě 
vzdělávací či profesní dráhy. 

Bližší informace o možnostech a využití služeb, které tento portál 
nabízí, získáte na webových stránkách https://www.proskoly.cz/.

Mgr. Milan Bajgar, MBA

Proškoly.cz. 

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 6. května 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.

reklama
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Jediný pár labutí zpěvných, který kdy hnízdil 
v České republice, se vrátil na Zámecký rybník 
v Chropyni. Labutě zpěvné hnízdí na malých 
jezerech v tundře na severovýchodě Evropy. 
U nás se občas objevují v době tahu, někdy 
i vzácně zimují. 

Výjimkou je labuť zpěvná, která se již 13 let 
zdržuje celoročně převážně na střední Moravě. 
Její nejoblíbenější rybníky se nacházejí v Tova-
čově, Kojetíně a v Chropyni. Od členů Morav-
ského ornitologického spolku dostala jméno 
Zpěvanka a postupně se stala ptačí celebritou.

Od našich labutí velkých se pozná labuť zpěv-
ná podle žlutě zbarveného zobáku. Zpěvanka 
je navíc označena kroužkem a žlutým límcem 
s kódem 7R42. Okroužkována byla v Německu 
na zimovišti labutí zpěvných v lednu 2006, 
a to jako dospělá samice. Proč se nevrátila do své-
ho severského rodiště a usadila se na Moravě, 
zůstává pro ornitology záhadou.

V roce 2017 poprvé zahnízdila a se samcem 
vychovávala 4 labuťátka, ale pouze jedno 
je následovalo do jižního Polska, kde společně 
zimovali. V loňském roce labutě zahnízdily 
podruhé, a to opět na Zámeckém rybníku 
v Chropyni. Měly také 4 mláďata, ale žádné 
z nich se nedožilo dospělosti.

Ornitologové doufají, že opět i letos za-
hnízdí v Chropyni a že budou úspěšnější při 
odchovu svých mláďat, než tomu bylo v mi-
nulých letech. Video o hnízdění labutí zpěv-
ných v roce 2018 si můžete prohlédnout na: 
https://youtu.be/Supe_4fmMCk.

Zámecký rybník v Chropyni je národní pří-
rodní památka a je výjimečný i tím, že je jediným 
hnízdištěm racků černohlavých a zrzohlávek ru-
dozobých na střední Moravě. Ještě nedávno tam 
hnízdily i kriticky ohrožené potápky černokrké. 
Na ostrově rybníka hnízdí i jedna z největších 
kolonií racků chechtavých na Moravě.

Jiří Šafránek
Foto: Zdeněk Němeček

Video: Jarmila Kačírková 

https://youtu.be/0LSvcrWMwzc     
- odkaz na 1. část hnízdění v 2017

https://youtu.be/S5dPgH2HRYc    
- odkaz na 2. část hnízdění v 2017

https://youtu.be/Supe_4fmMCk     
- odkaz na 2. hnízdění v 2018

Labuť Zpěvanka 
se vrátila do Chropyně 
i s partnerem
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Kapela Musical Fever ve finále
Dne 9. března 2019 se konal Galavečer 

– finále IX. ročníku talentové soutěže Hole-
šovský talent 2019 ve Středisku volného času 
TyMy Holešov.

Do finále se probojovalo celkem 19 vy-
stoupení, mezi nimi i hudební kapela Musical 
Fever fungující při ZUŠ Kroměříž – pobočka 
Chropyně pod vedením p. uč. Milana Vaculíka. 

Dvouhodinový program byl velmi pestrý, 
taneční vystoupení střídal zpěv, gymnastika, 
sólová hra na hudební nástroj, ale také parkour 
a vystoupení hudebních skupin.

Kapele Musical Fever se hudební vstup 
vydařil, porotu zaujali a byli oceněni zvláštní 
cenou poroty. Všem mladým talentům podě-
kovala a poblahopřála mimo jiné i poslan-
kyně parlamentu ČR paní Alena Gajdůšková 

Úspěchy žáků naší základní umělecké školy
a paní ředitelka SVČ Holešov paní Mgr. Jarmila 
Vaclachová.  

Kapele, jako každá podobná soutěž, i tato 
přinesla cenné zkušenosti do dalších hudebních 
aktivit. K úspěchu blahopřejeme!

Jana Milotová

Velký úspěch smyčcového dua 
Dne 14. března 2019 se v koncertním sále 

ZUŠ Kroměříž konala okresní přehlídka žáků 
ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových 
nástrojů. Ve IV. kategorii získalo smyčcové duo 
ve složení Lucie Konvičná (housle) a Hana 
Konvičná (housle) Zlaté pásmo.

Tímto skvělým výsledkem zaručujícím účast 
v krajském kole ve Valašském Meziříčí, které 
proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019, udělala 
děvčata velkou radost nejenom sobě a svému 

inzerce

panu učiteli Luďkovi Koutnému, ale také nám 
všem na pobočce v Chropyni. 

Blahopřejeme žačkám i panu učiteli a dě-
kujeme za příkladnou reprezentaci naší školy. 

Jana Milotová

Flétnové soubory získaly v krajském kole 
krásné umístění

V pondělí 18. března 2019 proběhlo 
v sále ZUŠ Kroměříž krajské kolo soutěže ZUŠ 
v komorní hře s převahou dechových nástro-
jů, kde postoupily z okresního kola naše dva 
flétnové soubory pod vedením pí. uč. Jany Mi-
lotové. Trio zobcových fléten (David Traxman-
dl, Ema Bátrlová, Karolína Žáková) ve II. ka-
tegorii získalo 2. cenu a Kvarteto zobcových 
fléten (Lenka Milotová, Natálie Nováková, 
Vendula Milotová, Lucie Láníková) získalo 
ve III. kategorii taktéž 2. cenu. 

Všem flétnistům v souborech patří velká 
gratulace a paní učitelce Milotové děkuji 
za výbornou práci a přípravu na soutěž!

Luděk Koutný

Akordeonové duo postupuje do ústřed-
ního kola

Žáci ZUŠ Kroměříž Vendula Milotová a Ro-
man Mikoláš postoupili z okresní přehlídky 
v komorní hře na akordeon do krajského 
kola. Ve středu 27. března 2019 v sále ZUŠ 
v Uherském Brodě žáci akordeonového dua 
oslnili porotu, která jim, jako jedinému duu 
ve III. věkové kategorii, udělila krásné 1. místo 
s postupem do ústředního kola. Žákům patří 
obrovská pochvala a přejeme hodně štěstí 
v ústředním kole, které se koná v květnu v Plzni.

Šárka Jablunková
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SZUŠ D-MUSIC a soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje
Dne 21. března se sjely do Uherského Hradiště všechny žesťové 

soubory ze ZUŠ Zlínského kraje, které uspěly v okresních kolech 
a postoupily do krajské soutěže. Naše barvy a chropyňskou pobočku 
zde reprezentovaly tři soubory, které se umístily takto:

Kvinteto ve složení Lenka Velešíková, Marie Horáková, Jiří Ramiš, 
Štěpán Novotný a Michal Novotný získalo 2. místo. 

Trumpetové trio ve složení Jakub Olšanský, Vendelín Kuboš a Rostislav 
Míša získalo 2. místo.  

Velký úspěch – 1. místo s postupem do ústředního kola do Liberce 
– zaznamenalo trio nejmladších muzikantů v 0. kategorii ve složení Te-
reza Kutálková, Viktorie Ramišová a Matěj Zahradníček pod odborným 
vedením pana učitele Miroslava Uhlíře a Iva Novotného.  

Moc děkuji všem soutěžícím a pedagogům za práci spojenou s přípra-
vou, blahopřeji všem za pěkná umístění a děkuji za vzornou reprezentaci 
školy. Nejmladším soutěžícím držíme palečky v ústředním kole, které 
se koná 25.  až 28. dubna 2019.

Bc. Ivo Novotný

Žákům SZUŠ D-MUSIC se daří

V letošním roce se opět konala soutěž základních uměleckých škol 
ve sborovém zpěvu. Pořádání krajského kola se ujala Základní umělecká 
škola Hulín. 

Soutěž proběhla v kulturním klubu v pátek 29. března a zúčastnilo 
se jí 7 sborů ze Zlínského kraje. Za naši školu soutěžily Myšky v kategorii 
do 11 let, které se umístily ve Zlatém pásmu. 

Děkuji dětem za reprezentaci školy a rodičům za spolupráci. 

Miroslav Uhlíř

Krajské kolo soutěže ZUŠ 
ve sborovém zpěvu V úterý 5. března 2019 se ve společenské místnosti Domu s pe-

čovatelskou službou uskutečnilo příjemné posezení jako malý dárek 
k Mezinárodnímu dni žen. Pracovnice Pečovatelské služby města Chropyně 
připravily pro všechny přítomné malé pohoštění. Chropyňští „Móresáci“ 
potěšili všechny přítomné svým zpěvem známých lidových písniček, vy-
právěním vtipů, seznámili všechny s tím, jak vznikl jejich pěvecký soubor, 
a také oprášili v paměti historii rčení „chodit do Chropyně na móresy“. 
Tato akce se dá zhodnotit jako velmi vydařená, účast byla veliká, všichni 
odcházeli s pocitem příjemně stráveného odpoledne a také v očekávání, 
že se opět v brzké době zase sejdou a společně si zazpívají. 

Lenka Horáková

Oslava MDŽ



16

4/2019Zpravodaj města Chropyně

V pondělí 4. února jsme odjeli na lyžařský výcvik do Čenkovic. Zá-
kladním cílem této výpravy bylo pořádně si zalyžovat či zasnowboardovat 
a dokonale si užít celý týden. 

Po příjezdu jsme se ubytovali v hotelu Atlas. Naobědvali jsme se a plni 
elánu a nadšení jsme se vydali na svah, kde jsme začali s odpolední výukou. 
Lyžaři si trénovali sjíždění z menšího kopečku a snowboardisti rozdělení 
na praváky a leváky na rovince zkoušeli otočky, takzvanou „koloběžku" 
a padání. Po chvilce jsme se vydali na menší svah, kterému se spíš dalo říct 
malý kopeček. Druhý den jsme už šli na tu nejlehčí modrou sjezdovku. 
Pár lidí mělo problémy s vlekem. Někteří doslova padali jako hrušky. 
Nakonec se s touto výzvou hrdinně poprali a byli vyvezeni až na vrchol, 
mnohdy i za ohromného potlesku všech přítomných. Učili jsme se padající 
list, sesuv na frontside a backside a později i obloučky. 

Lyžák 2019

Třetího dne se nedělo nic moc záživného. Jen jsme jezdili a odpoledne 
jsme se vydali do obchodu, který byl jako naschvál zavřený. Čtvrtého 
dne se vydala lepší polovina na těžší, červenou sjezdovku. Počasí jim 
moc nepřálo. Byla mlha, pršelo a foukal vítr. Sice nebylo moc hezky, 
ale i tak si to všichni užili. Nahoru je vozila vyhřívaná lanovka, takže 
si neměli na co stěžovat. Akorát si v ten den 2 účastníci zlomili ruku. 
Jeden tedy obě a shodou náhod to byli Filip a Filip. Večer jsme zakončili 
snad nejlépe, jak jsme mohli. Diskotékou! Seznámili jsme se na ní s žáky 
z jiných škol a užili si dost zábavy. Nastal pátý, tedy poslední, den. Nikdo 
se nechtěl smířit s tím, že už pojedeme domů. Šli jsme na snídani, která 
byla vždy ve formě švédského stolu. Tam jsme se domluvili, jak bude 
probíhat zbytek dne. Po snídani jsme si sbalili věci a naposledy jsme 
jezdili. Potom jsme se už jen rozloučili a jeli domů. 

Lyžák byl pro mě hrozně emocionální zážitek. Nikdy na něj neza-
pomenu a budu na něj vzpomínat jen v dobrém. Děkuji paní učitelce 
Kutalové, Čechové, Molčíkové a Lovaszové za úžasně strávený týden 
plný zábavy.                                            Viktorie Tzvetkova, 7. B  

Noc s Andersenem je krásný projekt, do kterého se každý rok za-
pojuje velká část knihoven České republiky. Všichni víme, že dnešní 
způsob života dětské četbě příliš nepřeje. V Chropyni však malých 
čtenářů přibývá a kniha se stává součástí života každého z nich. 

Letošní Noc s Andersenem patřila právě dětem, které navštěvují naši 
knihovnu často a jsou vzornými čtenáři. Odměnou jim byla kouzelná 
noc plná vyrábění a zábavy, o kterou se postarali místní knihovnice 
a lektoři Papilio. Celým večerem provázely pohádkové bytosti, které 
si děti zamilovaly. 

Noc s Andersenem

Kdo do naší knihovny zavítal? Pozvání přijal sám pan král a jeho 
dvorní čarodějnice, přiběhla i liška s koblížkem a vlk s neposlušným 
kůzlátkem Eliškou. Kouzelný večer zahájil pan král a pak už se celá 
knihovna proměnila ve výtvarnou dílnu plnou barev, dobrot a leg-
race. Děti si namalovaly vlastní tričko, vyzkoušely pískování obrázků 
a čarodějnici ozdobily perníčky na její chaloupku. To vše doplnila 
řada her, spojovaček a na dobrou noc nesměla chybět pohádka 
od H. Ch. Andersena. 

Ranní malování na obličej bylo krásnou tečkou za stráveným ve-
čerem. To vše bylo odměnou pro děti, v jejichž životě si našla naše 
knihovna své místo.

Markéta Sedláčková
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Karneval
První akcí v letošním roce byl karneval, který děláváme v pololetní 

prázdniny. Děti i vedoucí přišli v kostýmech a mohl začít rej masek. Poté 
se všem masky představily. Bylo na co koukat. Různé princezny, zvířátka, 
čarodějky, dokonce i krokodýl. Byli indiáni i Maková panenka. Navštívil 
nás král Miroslav, který si hledal do své říše královnu. Bohužel, všechny 
naše princezny byly ještě mlaďounké, tak si s námi alespoň zasoutěžil. 
Pro děti byla připravena velká tombola, všichni něco vyhráli. Než jsme 
se nadáli, byl tu večer a konec karnevalu. Pořídili jsme společné foto 
a příští rok opět čauky na karnevalu. 

Jarní příměstský tábor
Druhou akcí byl příměstský jarní denní tábor od 25. února do 1. břez-

na, s podporou z programu Evropské unie, Evropského sociálního fondu 
a Operačního programu Zaměstnanost, který máme celkem na tři roky 
a 9 táborů. 

Pro děti jsme měli připravený zajímavý program. Zacvičili a zahráli jsme 
s dětmi v tělocvičně TJ, navštívili jsme s dětmi Muzeum Kroměřížska, kde 
jsme byli pozváni na výstavu historických kostýmů, a mohli jsme si je i vy-
zkoušet. Děti si zkusily i psaní brkem a lepení různých obrázků. S dětmi jsme 
navštívili Městský úřad v Chropyni, kde nás přivítala naše paní starostka 
Ing. Věra Sigmundová a provedla nás celým úřadem. Nesmím opomenout 
i kurz první pomoci od naší táborové zdravušky Zuzanky. Děti si na med-
vídkovi vyzkoušely první pomoc, obvazovaly si různá zranění i zlomeniny. 
S dětmi jsme se vydali i na Správu majetku města Chropyně. Tam nás 
provedla paní Buráňová, seznámili jsme se s paní ředitelkou Mgr. Janu 
Kutou. Na dvoře na nás čekal pan Kondler, který dětem předvedl různé 
traktory, sekačky na trávu, pluhy na sníh… Děti byly nadšené, že se mohly 
posadit do těchto strojů, zatočit volantem, zatroubit. Poslední odpoledne 
se konal karneval. Představily se nám různé masky, děti si řádně zatanco-
valy, zazpívaly, prostě se bavily. Tak to má být, děti si mají hrát, být veselé 
a usměvavé. Závěrem, stejně jako během týdne, děti dostávaly diplomy 
za hry a soutěže. Spolu s dětmi jsme se věnovali i výtvarné činnosti, děti 
si vytvořily pávy, klauny, včeličky a pěkné obrázky nám namalovaly, 
které jsme vystavili na nástěnku. Stravovat jsme se chodili do školní 
jídelny. Paní kuchařky opravdu velmi dobře vařily, za to si zaslouží 
od nás všech velké poděkování. Po dobrém obědě následoval i odpo-
činek, aby děti nabraly nové síly na hry a soutěže. Praví se: „Po dobrém 
obědě si na chvíli zdřímnout a po špatném ani nevstávat.“ 

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se přičinili o tento tábor 
pro děti. Moc vám všem děkuji.                                 Hana Paňáková

V Kamínku se pořád něco děje
Vítání jara 2019

Letos připadl v kalendáři první jarní den na 20. března, a proto 
se hned následující sobotu, tj. 23. března, konala první jarní vycházka 
do loděnice Hradisko, kde jsme společně přivítali jaro.

Ranní mlhavé a pošmourné počasí nás neodradilo, a tak jsme 
se v 9 hodin sešli v hojném počtu na náměstí v Chropyni, odkud započa-
la společná vycházka. Pro děti, ale i pro dospělé, byly na trase nachystány 
úkoly v podobě luštění šifer, za které děkujeme naší Barči Křižanové, 
a pro menší byla současně připravena hra Kimovka, kde si děti měly 
zapamatovat co nejvíce obrázků, které pak v cíli musely vyjmenovat. 
Během našeho putování do cíle se mlha začala rozplývat a vykukovalo 
nám sluníčko společně s modrou oblohou. S postupem času sluníčko 
začalo více a více hřát a náš cíl byl na dosah. Hurá… Konečně jsme 
dorazili do cíle, kde už na nás čekal plápolající ohýnek, nad kterým jsme 
si s chutí opekli, pro někoho letošní první, špekáček a tím jsme zahájili 
sezonu posezení u ohýnku. Jako každý rok přivolaly jarní víly to pravé 
jarní počasí. Děti si zahrály kolektivní hry, malovaly papírové ruličky 
s jarní tematikou.

Za odměnu pak přímo z nebe padaly sladké odměny. V loděnici nám 
bylo velice příjemně a ani se nám nechtělo jít zpět domů. Po posledním 
občerstvení jsme se vydali na cestu zpět do Chropyně.

Letos se nás sešlo zase o něco více než loni, za což všem účastníkům 
moc děkujeme a těšíme se na vítání jara v příštím roce.

Za turistický oddíl Kamínek Zuzana Horáková
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Paprsky zimního slunce se odráží od sně-
hových převějí, aby po chvíli zmizely kdesi 
v azurové modři nekonečného nebe. Mohutná 
skalní terasa, po které toho rána stoupáme, 
se však otřásá pod nárazy silného větru. Čerstvě 
napadaný prašan se v něm víří, nepříjemně štípe 
do zmrzlých tváří a co chvíli úplně znemožní 
výhled na žulový masiv Prostredného hrotu. 
Je to zvláštní okamžik: S každým krokem, s kaž-
dým zabodnutím cepínu a s očima přivřenýma 
před větrem do úzkých škvírek, jako bychom 
se stávali součástí živelného boje slunce, větru 
a ledu. Všechny starosti zůstaly kdesi dole. Ne-
lze jinak než soustředit se na přítomnost, vnímat 
ji všemi smysly najednou a prožít ji naplno.

Před polednem, kdesi na hranici dvou tisíc 
metrů nad mořem, se zastavujeme pod vysokým 
a strmým úbočím zvaným Veľký hang. Všudy-
přítomný sníh přidává té obrovské žulové stěně 
na majestátnosti a stačí jediný pohled, aby-
chom pochopili, že výstražné značky „Avalan-
che area – lavínový terén“ jsme ráno nemíjeli 
jen tak. Nárazy větru s námi cloumají, když 
se – spíš posunky než slovy – pokoušíme do-
hodnout, jak tuto nepříjemnou část dnešního 
výstupu překonáme. Tipujeme si záchytné body 
a pak už těsněji stahujeme kapuce kolem přileb 
a vydáváme se vzhůru.

Lezení po Veľkém hangu pak vypadá při-
bližně takto: Tři, možná čtyři kroky a potom 
nahonem zaseknout cepín, plnou vahou se o něj 
zapřít a přečkat tak větrný náraz. Po dvou 
třetinách délky nás tento pohybový vzorec 
baví méně a méně. Prašan je tu navíc protkaný 
větším množstvím vyledněných partií. Zatímco 
Luboš přede mnou leze rychle dál, s Petrem, 
který je kousek pode mnou, se radíme o nazutí 
maček. Řvu na něj tak, až mi přeskakuje hlas, 
ale myslím, že v silném větru stejně polovinu 
z toho neslyší. Popolezu si proto ještě kousek 
k záchytnému bodu. Tam pak zasekávám cepín, 
zajišťuji o něj batoh a stahuji goretexové ruka-
vice. A potom – další náraz větru, snad silnější 
než všechny předchozí. Ve vteřině se zvedá nový 

Zimní lezení ve Vysokých Tatrách

oblak zvířeného sněhu a já skrz přivřená víčka 
vidím, jak vzduchem letí moje věci: Lavinová 
sonda, batoh, pravá mačka, rukavice. „Heeej!“ 
vykřiknu beznadějně, jednou rukou se pevně 
drže cepínu, druhou svíraje zbylou mačku. Kuba 
kdesi dole klopýtá sněhem a strhává můj letící 
batoh k zemi.

Bez rukavic a s jednou mačkou opatrně 
slézám dolů ke klukům a teprve po notné chvíli 
si uvědomím, jak mě od cepínu a sněhu zebou 
ruce. Když dolezu dolů k Davidovi, brní mě 
tři prsty; po rukavicích se slehla zem. „Možná 
je najdeš v létě, až tady budeš s děckama,“ zubí 
se na mě Kuba. Problém s omrzlými prsty však 
po pokusu nasadit si mačky má i on. Poměrně 
rychle se tak rozhodujeme sestoupit směrem 
na Zamkovského chatu. Těsně nad ní nás 
na skialpových lyžích míjí skupina horských 
záchranařů, od nichž se dozvídáme, že asi kilo-

metr a půl od místa, na kterém jsme se otočili, 
spadla lavina. Maďarský horolezec, kterého 
vzala s sebou, se domů z hor už nikdy nevrátí.

Když k večeru vystupujeme z vlaku v Tatran-
ské Lomnici, míříme přímo do cihlové nádražky 
a sedáme k dlouhému dřevěnému stolu. Byli 
jsme tu už tolikrát – nesmírně šťastní po návratu 
z vrcholu Gerlachovského štítu, promáčení 
na kost po výstupu na Východnou Vysokou, 
naštvaní po nevydařeném pokusu vylézt na Sa-
tana. Snad poprvé si tu ale poroučíme boro-
vičku. Nikdo to neřekne nahlas, ale všichni 
myslíme na totéž: V Malé Studené dolině 
kolem nás dnes obcházela Smrt.

(Ze zimního soustředění oddílu vysokohor-
ských sportů ČHS Traverz, které se uskutečnilo 
v termínu 21. – 24. 2. 2019 ve Vysokých 
Tatrách.)

Jakub Kalinec
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Těšte se na skupiny HARLEJ, ARAKAIN, RYBIČKY 48, KATA-
PULT, ŠKWOR či COCOTE MINUTTE! Zároveň vám zahrají i lokální 
mladé rockové kapely. Celkem se vám předvede přes deset 
rockových kapel!

Celou akci bude moderovat nejsilnější muž světa a rocker 
tělem i duší - Jiří Tkadlčík! 

K tomu výborné pivo, gurmánské pochoutky a máme 
tu prvotřídní akci! 

Nepromeškejte nejnižší cenu. Cena se bude postupně 
navyšovat. Více informací na www.vystavistekromeriz.cz 
a na facebooku.

Rockovej nářez, jakej 
Kroměříž ještě nezažila!

Svátek pro všechny zahradníky a zahrádkáře se blíží. 
Od 1. do 8. května bude Výstaviště Kroměříž patřit všem 
milovníkům květin, skvělé hudby a také těm, kteří přijdou 
potěšit své oko zhlédnutím nápadité květinové expozice. 
To vše a ještě mnohem více zažijete na již 43. ročníku 
největší zahradnické prodejní výstavy v České republice 
- Floria JARO 2019.

Za letošní hlavní motto květinové expozice si aranžéři z Výstaviště 
Kroměříž zvolili Květinový zvěrokruh. „Vstupem do vyzdobeného 
pavilonu A se přenesete do tajemného večera s nebem posetým 
miliony hvězd, z něhož se na Vás bude snášet dvanáct květinově 
ztvárněných znamení zvěrokruhu z tisíců jarních cibulovin a hrnko-
vých rostlin. Tajemnou atmosféru doplní hra světel a stínů,“ popisuje 
manažer výstavy Vojtěch Zahradník. 

Po velkém úspěchu aranžování v přímém přenosu při loňské 
jarní výstavě se organizátoři rozhodli také letos návštěvníkům 
připravit nezapomenutelnou podívanou. Nejlepší čeští aranžéři 
budou každý den výstavy tvořit přímo před očima návštěvníků 
speciální květinová aranžmá na téma „Čtvero ročních období“. 
Tyto pozoruhodné objekty budou součástí okrasných venkovních 
zahrad areálu výstaviště. Florální objekty vytvoří špičkoví aranžéři 
ze Svazu květinářů a fl oristů České republiky jako Klára Franc 
Vavříková, Jarek Kokeš, Tomáš Hakl a další.

O zpestření letošní výstavy se opět postará Český zahrád-
kářský svaz územní sdružení Kroměříž, který připravil soutěže 
v aranžování květin v různých kategoriích na rozličná témata. 
Ve středu 1. května to bude soutěž seniorek na téma Květino-
vý dárek trochu jinak a Rok slunečnice. V pondělí 6. května 
proběhne soutěž  juniorů a žáků, pro které je připraveno téma 
Kytička a vypichovaná miska pro mladší sourozence.

Na výstavě nakoupíte vše potřebné pro dům i zahradu 
od stovek prodejců z celé České republiky i ze zahraničí. Na-
koupíte zde přísady, květiny, okrasné a ovocné stromy, keře, 
zahradní nářadí, nábytek a mnoho dalšího. Otevřeny budou 
desítky stánků a restaurací s širokou nabídkou občerstvení.

Pořadatelé připravili i bohatý doprovodný program sestavený 
ze známých a zvučných jmen hudební scény. Vystoupí Yvetta 
Simonová, Duo Jamaha, Eva a Vašek, Vladimír Hron, Motýl Band, 
dechové hudby Zdounečanka a Hulíňané, ale také Jaromír Ada-
mec jako Matuška Revival a mnoho dalších.

Pro nejmenší zahradníky je připraven unikátní Dětský svět 
s desítkami venkovních a vnitřních atrakcí. Dětský svět  zabaví 
během celé výstavy všechny malé neposedy speciálním zábav-
ním programem.

Floria JARO 
láká na Květinový zvěrokruh
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Vycházky, výlety i zájezdy jsou otevřené nejen členům, ale všem 
zájemcům o pobyt a pohyb v přírodě. V následujícím jarním období 
připravují odbory oblasti Valašsko – Chřiby akce:

13.04. Za velikonočním zajíčkem – Zlín
 Pěší: 6 km
 Start: Zlín, Lesní čtvrť (zastávka MHD gymnázium), 

09:00–10:30
 Cíl: 12:00
 Informace: Peter Schovajsa, telefon: 776 713 865

27.04. Po stopách nedokončené Baťovy železnice – Vi-
zovice

 Pěší: 13, 18 km
 Start: Vizovice, nám. T. G. Masaryka, 07:00–09:30
 Cíl: Motorest Sirákov, 12:00–15:30
 Informace: Miroslav Praus, telefon: 604 293 073

27.04. Skalní útvary Zlínského kraje – Chřiby
 Pěší: trasa libovolná
 Kontrola: Komínské skály a Miláčka, 10:00–15:00
 Informace: Karel Janošek, telefon: 603 489 387

28.04. Skalní útvary Zlínského kraje – Chřiby
 Pěší: trasa libovolná
 Kontrola: Kozel a Čertovky, 10:00–15:00
  Informace: Vladimír Bureš, telefon: 732 664 820

08.05. Světový den chůze – Chropyně
 Vycházka okolím města
 Start: 14:00 od České spořitelny
 Informace: Jaroslava Pospíšilová, telefon: 737 937 978

11.05. Pustevny – nadzemní stezka Valašska, zájezd KČT 
Chropyně

 Informace: ve vývěsních skříňkách odboru
 Přihlášky: Svatava Horáková, telefon: 724 934 402

Klub českých turistů

V neděli 14.04.2019 v 08:00 se znovuotevírá 
prodejna potravin a smíšeného zboží na Tyršově ulici 
č. p. 571. 

V neděli a v pondělí ke každému nákupu nad 100 Kč 
malý dárek.               Těší se na Vás Michal a Eva

Další informace najdete ve vývěsních skříňkách odboru u prodejny 
COOP a Albert.

Jaroslava Pospíšilová

reklama

Za každou nově zapojenou domácnost 

podpoříme částkou 500 Kč spolek, 

který si sami vyberete.

www.setrimeobcanum.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Chropyně zve občany města Chropyně 
a přilehlých obcí na dětské okresní kolo hry Plamen, které se uskuteční 
v areálu fotbalového stadionu v Chropyni 11. a 12. května 2019. 

V sobotu 11. května od 08:00 budou soutěžit mladší a starší žáci 
a v neděli 12. května od 8:00 soutěží dorost. 

Vezměte děti a přijďte se za námi podívat.
SDH Chropyně

Pozvání na hru Plamen
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Společenská kronika 

Ruku Ti už nepodáme, 
abychom Ti mohli k přát. 

Jen kytičku na Tvůj hrob dáme 
a budeme tiše vzpomínat.

Při příležitosti nedožitých 80. narozenin 
naší milované 

Libušky Štolfové 

děkujeme za tichou vzpomínku všem, kteří ji znali a měli rádi. Manžel 
Rostislav a dcera Jitka s rodinou.

Skrze slzy vděčnosti za Tebe, 
že jsi tu s námi byl.

Vím, že není začátek, ani konec, 
jen nekonečná jednota a láska.

Dne 5. dubna 2019 uplynuly 3 roky od úmrtí 
mého milovaného manžela pana 

Oldřicha Hradila. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka Jaromíra s rodinou.

Ať růže na cestu sypou se Ti, 
ať každé přání splní se Ti. 

Ať oči Tvé štěstím září, 
ať kvete úsměv na Tvé tváři.

Dne 26. dubna 2019 se praví, 
že narozeniny slaví naše 
milá maminka, babička 

a prababička paní 

 Anna Samková. 

Vše nejlepší, hodně štěstí, 
zdraví a lásky přejí dcera 
Anna a syn Karel s rodinami.

Jednotka požární ochrany Chropyně tímto veřejně děkuje ob-
čanu našeho města panu Martinu Lochovi, který dne 16. března 
2019 v odpoledních hodinách účinně pomohl topícímu se zvířeti 
před příjezdem naší jednotky. Tímto chci poděkovat i oznamovateli 
této události panu Radku Kovaříkovi, že se nebál danou událost 
ohlásit. 

Děkuji, že jsou mezi námi stále i slušní občané našeho města.
Calaba Petr

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

Z místního pozorování v měsíci březnu:
- průměrná ranní teplota byla 3,7 °C,
- průměrná denní teplota byla 11,8 °C,
- nejteplejším dnem byl 7. březen s maximální průměrnou teplotou 

12,2 °C,
- nejchladnějším dnem byl 12. březen s minimální průměrnou 

teplotou 3,8 °C,
- celkové množství srážek bylo 17,8 mm.

zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo

Chropyňské počasí

reklama
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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. 5/2019 - 2. května (vychází 17. května)
č. 6/2019 - 6. června (vychází 21. června)

Společenská kronika 

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks
Bezplatná distribuce
Uzávěrka tohoto čísla: 28. března 2019 (číslo vychází 12. dubna 2019)  
Uzávěrka příštího čísla: 2. května 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.

Jen jedno srdce na světě jsme měli, 
jež dovedlo nás milovat. 

Kdybychom láskou vzbudit chtěli, 
neozve se vícekrát. 

Utichlo, zmlklo, šlo už spát. 
Co vděkem za lásku a péči Vám, 

maminko milá, můžeme dát? 
Jen kytici krásných květů na hrob, 

   tiše postát a jen vzpomínat.

Dne 30. dubna 2019 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí naší 
maminky, manželky, babičky a prababičky paní 

Marušky Novotné. 

Stále vzpomínají děti s rodinami a kamarádka Dáša.

Život zemřelých je uložen v paměti žijících.

Dne 15. dubna 2019 
si připomeneme 
první výročí úmrtí pana 

 Bohumila Zajíčka. 

S láskou a úctou vzpomínají syn 
a dcera s rodinami a rodina Hlaváčova.

Naše maminko milá, 
je nám smutno bez Tebe, 

do očí se derou slzy
 při vzpomínce na Tebe.

Dne 19. dubna 2019 tomu 
budou 4 roky, co nás beze 
slova rozloučení náhle opustila

 Jaruška Trávníčková.

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte 
jí spolu s námi tichou vzpomínku. 
S bolestí v srdci vzpomíná dcera Jana.

Čas plyne a vzpomínky zůstávají.

Dne 10. dubna 2019 vzpomeneme nedožité 
90. narozeniny mého manžela, našeho tatínka, 
dědečka, pradědečka a strýce pana 

Štěpána Dvorského 

a zároveň si dne 24. dubna 2019 připomeneme 19. let od jeho 
úmrtí. S láskou a úctou stále vzpomíná celá rodina.

K Tvým narozeninám Ti nemůžeme přát,
jen zapálit svíčku 

a za krásná léta s Tebou děkovat.

Dne 12. dubna 2019 
by oslavil své 75. narozeniny 
pan 

Zdeněk Modlitba. 

S láskou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Scházíš nám, 
ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.

Vzpomeňte s námi dne 2. května 2019 
na nedožité 90. narozeniny pana 

 Josefa Hanáka. 

S láskou vzpomínají manželka Františka, syn Josef 
s rodinou, dcera Jitka s rodinou, 
vnučky a pět pravnoučat.
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Chropyně 25. SETKÁNÍ S OBČANY MĚSTA 
25.04. Tradiční beseda s vedením města nad problémy 

občanů. Vystoupení Pavlíny Filipovské. Více uvnitř 
Zpravodaje.

 Kde: MKS Chropyně, 16:00

Chropyně RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK 
26.04. Veselá pohádka na známé motivy pro mateřské školy 

a rodiče s dětmi. Hraje Divadlo Scéna Kuřim. Vstupné 
40 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 09:30

Chropyně OTYLKA 
29.04. Komedie z prostředí luxusního sanatoria, kdy žena 

zámožného podnikatele dostane k 50. narozeninám 
jako dárek hubnoucí kúru. Hraje divadelní soubor 
Osvětová beseda Velká Bystřice. Vstupné 70 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
30.04. Více uvnitř Zpravodaje.
 Kde: Sokolský stadion a zámecký park

Chropyně HANÁCKÉ SLAVNOSTI 
24.-26.05. Více v příštím vydání.
 Kde: Sokolský stadion a zámecký park

Holešov VÝSTAVA LOUTKY & LOUTKOVÁ DIVADLA 
01.05.-29.09. Kde: zámek Holešov

Hulín POPELKA NA CIBULCE 
25.04. Účinkují Aleš Cibulka, Eva Hrušková a Jan Přeučil. 

Zábavný pořad plný historek z natáčení, perliček 
ze zákulisí a veselých historek, spojených s touto 
legendární pohádkou z roku 1969. Vstupné 300 Kč, 
v předprodeji 250 Kč.

 Kde: Městské kulturní centrum Hulín, 18:00

Kroměříž VELIKONOČNÍ KONCERT 
13.04. Pěvecké sdružení moravských učitelů, slavící letos již 

úctyhodných 116 let od založení, si pod vedením di-
rigenta Josefa Šimáčka vybralo k interpretaci skladby 
jak zavedených autorů, tak i autorů méně známých. 
Zazní díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, 
Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka, Eugena Suchoně 
či Piotra Janczaka.

 Kde: kino Nadsklepí Kroměříž, 17:00

Kroměříž ROMAN HORKÝ & KAMELOT 
24.04. „Jsem člověk, kterému voní moravská hlína,“ říká 

Roman Horký. Z původního Kamelotu po 37 le-
tech už zbyl jen on, nyní vystupuje ve čtveřici spo-
lečně s Viktorem Prokristlem (kytara), Vladimírem 
Třebickým (perkuse, bicí) a Tomášem Koudelkou 
(kontrabas, basová kytara). Kromě nových písní 
zazní i téměř zlidovělé hity. Speciálním hostem 
bude dívčí smyčcový kvartet Coffee kvartet. 
Vstupné 300 Kč, studenti a senioři 250 Kč, ZTP 
a ZTP/P 150 Kč.

 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 19:00

Kroměříž HAŠLEŘENÍ ANEB V PRAZE BEJVALO BLAZE 
04.05.  Krajanský divadelní spolek Vlastenecká omladina 

z Vídně se představí v zábavném muzikálově la-
děném pásmu písní Karla Hašlera, jež ve své době 
byly skutečnými hity a mnohé zlidověly. Přístupnou 
formou, kdy na scéně nebude chybět ani skutečná 
kapela složená z českých a slovenských muzikantů, 
zobrazuje život Pražanů krátce po vzniku mladičké 
republiky. Vstupné 200 Kč, děti, studenti a senioři 
150 Kč, ZTP a ZTP/P 100 Kč.

 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 18:00

Kroměříž PETRA JANŮ A SKUPINA AMSTERDAM 
15.05. Jedinečná interpretka hitů, jako jsou Exploduj!, 

Jedeme dál, To máme mládež nebo Moje malá pre-
miéra, se před třemi lety dala dohromady s bývalou 
doprovodnou kapelou Ilony Czákové, aby s mladšími 
muzikanty našla znovu chuť do zpívání.  Vstupné 390, 
370 a 350 Kč.

 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 19:00 

Přerov B. BASIKOVÁ A D. GONDÍK – SPOLU 
16.04. Netradiční spojení dvou skvělých umělců. Večer 

plný hudby, historek, zábavy a improvizace. Oba 
protagonisté se představí v rolích, v nichž by je po-
sluchači nečekali. Bára kromě zpívání vystoupí 
i jako moderátorka a herečka. Dalibor jako herec, 
moderátor, ale také jako bubeník a kapelník skupiny 
JAZZ-G. Vstupné 400, 350 a 220 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov DRAHÁ LEGRACE 
23.04. Nemusíte mít peníze, stačí, když si lidé kolem myslí, 

že je máte. Francouzská komedie je volným pokra-
čováním autorova slavného Blbce k večeři Francise 
Vebera. Vstupné 450, 400, 250 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov MATĚJSKÁ JAZZOVÁ POUŤ 
29.04. Jarní prolog k 36. Československému jazzovému 

festivalu Přerov. Vystoupí Martin Kratochvíl & Jazz 
Q, Laco Deczi & Celula New York, na afterparty 
po koncertě zahraje F-dur Jazzband. Vstupné 250 
a 150 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov ŽALMAN A SPOL. 
09.05. Koncert legendy české folkové hudby Pavla Žalmana 

Lohonky s jeho doprovodnou kapelou. Vstupné 300, 
250 a 150 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Rymice VELIKONOCE V RYMICÍCH 
14.04. Ukázky tradičního velikonočního pečiva, výroba 

velikonočních dekorací a zdobení kraslic metodou 
voskové rezerváže a voskového plastického reliéfu. 
Každý si odnese vlastní výrobek.

 Kde: Soubor lidové architektury Rymice, 10:00

Záhlinice VELIKONOČNÍ HANÁCKÝ DVOREK 
17.04. - 21.04. Prohlídka hanáckého dvorečku s domácími zvířaty, 

otloukání píšťalek, zdobení perníčků a kraslic, práce 
s textilem, papírem a korálky.

 Kde: Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích, 
13:00


