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Již po několikáté jsme v Chropyni oslavili Den Země. Dvaadvacátý 
duben má již od roku 1970 ekologický kontext a lidé na celém světě 
si připomínají nutnost chránit to nejcennější, co v životě máme - naši 
planetu. Lidé si bez ohledu na původ, víru či národnost připomínají 
ekologická témata a na mnoha místech se debatuje nad současnými 
problémy ochrany ekosystému naší planety.  

Letošním symbolem tohoto svátku se v našem městě stali pestro-
barevní motýli. A proč právě oni? Symbolizují křehkost a zranitelnost 
našeho životního prostředí a také to, že jeho narušení vede k nedozír-
ným následkům. Asi nejožehavějším tématem jsou plasty, které začaly 
zamořovat nejen pevninu naší planety, ale pronikly do moří a na dno 
oceánů. Jejich drobné úlomky (mikroplasty) dnes zamořují nejen vodu 
a půdu, ale také vzduch, který dýcháme. Dopad na lidský organizmus 
se teprve zkoumá, nicméně toxicita těchto mikroplastů má na člověka 
velmi negativní dopady. 

Na náměstí přiletěly stovky barevných motýlů

na výstavě budou vystaveny prevážně výrobky 
háčkované, paličkované, vyšívané, pletené, 
frivolitkované, síťované aj.

Můžete si zde také prohlédnout háčkovaný 
betlém paní Květy Dvořákové (který dostal 
v roce 2018 cenu Muzea Jindřichohradecka) 
doplněný o dalších 50 figurek představujících  
„zvyky a tradice naší vesnice", jako např. 
masopust, Velikonoce nebo pouštění draků...
Těšíme se na Vás!

A nejen to. Motýli v našem městě symbolizovali dobře známý efekt 
motýlích křídel, kdy jedna malá změna může mít dalekosáhlé a nepřed-
vídatelné důsledky. Nemysleme si proto, že jedna igelitová taška není 
přece problém. Pokud nás takto budou smýšlet miliony lidí týdně, vypro-
dukujeme velké množství zbytečných plastů, které znamenají obrovskou 
ekologickou zátěž. A ta bude naši planetu nenávratně kontaminovat 
ať již v půdě, nebo při jejím spalování. 

A přitom to vůbec není složité. Plátěné tašky vydrží dlouho a ke vše-
mu dnes vypadají moderně. A až doslouží, bavlna se v přírodě rozloží. 
A odpad v našich domácnostech zodpovědně třiďme! Mnoho z jeho 
komponent lze znovu použít a to přece dává smysl. Tak nezapomeňme. 
Chovejme se k přírodě tak, abychom v ní ty pestrobarevné motýly ještě 
dlouho viděli. Už tak jich je daleko méně než dříve. 

Za připomenutí této prospěšné akce a za krásnou a nesmírně pracnou 
výzdobu našeho náměstí patří velké poděkování paní Květě Dvořákové 
a kolektivu Zručných babiček.             ToRo; foto: J. Dvořák 





4

5/2019Zpravodaj města Chropyně

Hanáci, Hanačky a malá Hanáčata,
čas letí, je bláznivý, jen pár dnů a do hi-

storie našeho města se zapíše už 18. ročník 
Hanáckých slavností. Pamatujete si na ten 
první? To se psal rok 1985. Ostatně, o tom, 
jak byl tento první počin zaznamenám kro-
nikářkou města, si přečtěte dále.

Kdo ví, co bude v kronikách zapsáno 
o tom letošním ročníku. Vydaří se počasí? 
Vydaří se program? Bude se Vám líbit? A při-
jdete? Přijďte, vždyť každý si během tohoto 
víkendu může vybrat to své. Nebude chybět 
král Ječmínek s celou družinou na koních 
a s povozem, průvod krojovaných s dechov-
kou, dětské i dospělácké folklorní soubory 
z daleka i z blízka, pořádná dechovka i cimbá-
lová muzika, ukázky řemeslných prací, stejně 
jako zručnosti šikovných a trpělivých rukou 
a spousta dalšího. Ostatně podrobný program 
máte celičký uvedený na plakátku uvnitř to-
hoto Zpravodaje. Já se chci zastavit u jedné 
a současně jedinečné ze všech těchto akcí. 

Připravena bude totiž i naprosto origi-
nální výstava panenek v krojích. Více než 
50 panenek a samozřejmě i jejich mužských 
protějšků (Chce se mi říct: „Babo, poraď, jak 
se správně převede slovo panenka do muž-
ského rodu?“). Nádherná sbírka krojovaných 
panenek pochází z dílny paní Františky 
Hany Garlíkové, ale i řady dalších autorek. 
Instalována bude v prostorách zámku díky 
unikátní spolupráci města Chropyně, Muzea 
Kroměřížska a Muzea Františka Skopalíka 
v Záhlinicích. Slavnostní vernisáž bude 
uspořádána ve středu 22. května v 16:00. 
Po dobu Hanáckých slavností bude výstava 
panenek přístupná zdarma.

Jak vidíte, program je opravdu bohatý 
a jako vždy v něčem stejný a v něčem nový. 
Dovolím si nám všem popřát příhodné po-
časí k tomu, aby se dlouhé týdny příprav 
vydařily a aby si celý víkendový bohatý 
program našel své diváky a posluchače. Přeji 
spoustu příjemného setkání s folklorem 
a s námi lidmi.

Vážení a milí,
program slavností je bohatý, a tak přijměte 

naše pozvání. Přijďte i Vy napsat další kapitolu 
do kroniky našeho města. Já Vám prozatím 
nabízím vzpomínku na ty historicky první 
slavnosti a něco málo z krásného hanáckého 
nářečí provoněného životním moudrem.

A nakonec přeci jen ještě jedno pošťouch-
nutí. Všimli jste si, že se všude vždycky píše 
o zručných babičkách, šikovných ženách, do-
vednosti švadlen, …, a kde je ta druhá polovina 
lidstva? Tak mne napadá, že by soužití s námi 
ženami bylo natolik vyčerpávající, že už Vám, 
pánové, prostě nezbývá sil? Tak odpočiňte 
třebas i při čtení našeho Zpravodaje.

Dana Jedličková

Vzpomínka na I. ročník Hanáckých slav-
ností

V rámci oslav Mezinárodního dne muzeí 

připravilo Muzeum Kroměřížska ve spolupráci 
v MěNV v Chropyni jako jednu z forem 
své kulturně výchovné práce první ročník 
Hanáckých slavností, konaných pravidelně 
v 70. letech v Kroměříži za účasti národopis-
ných souborů z celé Hané a všech zájemců 
o lidové umění a tanec.

Slavnosti se uskutečnily ve dnech 
18. a 19. května v zámeckém parku. V sobo-
tu 18. 5. dopoledne proběhl jako součást 
slavností tradiční turistický pochod „Za krá-
lem Ječmínkem“, pořádaný místním odbo-
rem turistiky TJ Technoplast. Na trase vedoucí 
od zámku okolím Chropyně se jeho účast-
níci různých věkových kategorií seznámili 
s přírodními zvláštnostmi svého města i po-
věstí o legendárním chropyňském pánu. 

Me Hanáci, me sme me! – 5. díl

Naše vode
Toli vode, jak na naši požehnané Hané,

nenandeš, e debes hledal konec světa, pane!
Stěkajó se tade drožně věči řeka s řičkó,
tajak debe pospichale na dostaveničko

rodny sestre k svoji drahé milované matce
Moravě, s ňó poklebetiť trocho na procházce.

Čété: Blató, Bestřeco a Romžo, Bečvo, Hanó,
Moščenko a Dřevnico, dež pár jich necháš stranó.

Potučke a menši řike neovádim ani,
lebo to be belo ešče dlóhy počétání.

Dež se dívám na to Hanó pěkně rozloženó,
přepadá mě, jak dež vidim kepró, zdravó ženo.

Hlavo má až o Zábřeha, v Holomóco srce,
od Veškova k Drahotušom roztaženy roce.

Prostijov je jeji život a niž ke Chropeni,
Kojetino, Kroměřižo klén je v sóstředěni

Morave a Romže, Hané, Bečve k plodné práci,
až přendem za Napajedla, gde se v kopci ztráci.

Jak krif v želách, tak je voda sténym živitelem,
ze srca krif hlavni tepnó pródi celym tělem.

Také naša Matka Haná ževi svoje tělo
próde vode do Morave, jak se Boho chtělo.

Proto je tak keprá, zdravá, krásná k milováni,
a jak ževi svoje děti, néni porovnáni!

Hubert Havránek, 
sbírka básní „O Chropyni“, 1961

Odpolední program vyplnila hanácká jízda 
„honěním krále“, opírající se o místní lidové 
tradice. Zúčastnili se jí jezdci z Kyselovic 
a Kojetína za spoluúčasti chropyňských 
občanů. Hlavní program slavností byl 
v neděli 19. května. Začal otevřením ha-
náckého jarmarku s výrobky lidového umění 
a řemesel, doplněného o občerstvení a kra-
jové speciality. Potom následovala přehlídka 
dětských hanáckých souborů pod názvem 
„Jen v míru může zpívat pták“. Jako hosté 
v něm vystoupily dětské národopisné soubory 
z Brna a Prostějova. Dobu polední přestávky 
vyplnil koncert hanácké krojované hudby 
z Kojetína. Návštěvníci si mohli zároveň pro-
hlédnout stálé expozice v zámku a sezonní 
výstavu lidové umění jihovýchodní Hané.

„Hra na Ječmínka krále“ – Jako herci 
vystoupili členové národopisných souborů 
Mánes z Prostějova, Klas z Kralic, Ječmínek 
z Chropyně a krojovaná skupina z Dobro-
tic. Celý program uzavřela lidová veselice 
s doprovodem lidové hudby Zdounečanka. 
Pěkné prostředí zámeckého parku dodalo 
slavnostem neopakovatelnou atmosféru.

Kronika města Chropyně, 1985
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Rada města Chropyně se sešla od vydání 
minulého čísla Zpravodaje celkem čtyřikrát. 
Na svých zasedáních, mimo jiné:
- schválila uzavření příkazní smlouvy na vý-

běrové řízení na vyhotovení projektové 
dokumentace k záměru výstavby nové 
radnice;  

- schválila roční sazbu za pronájem měst-
ských pozemků využívaných jako zahrady 
ve výši 2 Kč/m2, u stávajících smluv dojde 
k uplatnění této sazby od 01.01.2020;

- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města s Centrem pro zdra-
votně postižené Zlínského kraje, o. p. s., 
na částečnou úhradu nákladů služeb po-
skytovaných občanům města Chropyně 
v roce 2019;

- schválila uzavření smlouvy na reklamu s Rá-
diem Kroměříž, s. r. o., za účelem propagace 
městských kulturních akcí;

- vzala na vědomí žádost firmy EKO Agro-
stav, a. s., o vydání souhlasu města Chropyně 
s umístěním stavby dle záměru „Chropyně, 
těžba štěrkopísku v lokalitě Hejtman a její 
následná rekultivace“;

- schválila návrh smlouvy o dílo na zpra-
cování projektové dokumentace na akci 
„Hasičská zbrojnice Chropyně - přístavba“;

- schválila zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce „Přírodní park Chropyně“ na vy-
soutěžení dodavatele nově vybudovaného 
parku v sousedství hřbitova;

- souhlasila s projektovou dokumentací 
novostavby rodinného domu v lokalitě 
Podlesí a jeho připojením na technickou 
infrastrukturu města;

- souhlasila s navrženými ceníky Správy 
majetku města Chropyně, p. o., pro rok 
2019;

- vzala na vědomí zprávu auditora o vý-
sledku přezkoumání hospodaření Správy 
majetku města Chropyně, p. o., za rok 2018;

- schválila přidělení městského bytu v ob-
jektu Drahy 220;

- souhlasila s vyhrazením zpoplatněného 
parkovacího místa na ulici Moravské;

- uložila starostce města informovat na valné 

hromadě TJ Chropyně o záměru zpracování 
projektu rekonstrukce tělocvičny;

- schválila úpravu rozpočtu města Chropyně 
v rámci schválených ukazatelů;

- schválila uzavření darovací smlouvy s Čes-
kou spořitelnou, a. s., jejímž předmětem 
je darování trezoru pro potřeby městského 
úřadu;

- schválila vyřazení majetku města na zákla-
dě předložených protokolů;

- schválila uzavření nájemních smluv o ná-
jmu městského pozemku za účelem zřízení 
dětských koutků u restaurací U Rybníka 
a Stará Orlovna;

- vzala na vědomí rozbor hospodaření města 
Chropyně za 1. čtvrtletí roku 2019;

- schválila přidělení dvou bytů v Domech 
s pečovatelskou službou na nám. Svobody;

- schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí 

Z jednání Rady města Chropyně
dotace se Zlínským krajem na pořádání 
Hanáckých slavností ve výši 58.100 Kč;

- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města s Linkou bezpečí, 
z. s., na podporu její činnosti;

- souhlasila se zřízením předzahrádky před 
restaurací Viktorie na nám. Svobody;

- zamítla žádost stavebníka o poskytnutí 
slevy z kupní ceny stavebního pozemku 
v lokalitě Podlesí;

- rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky 
předložené za účelem vypracování projek-
tové dokumentace na novou radnici;

- uložila vedoucímu odboru výstavby 
a životního prostředí prověřit v termínu 
do 09.05.2019 soulad výstavby lávky u Jo-
sefínky s platnou legislativou;

- schválila uzavření nájemní smlouvy na byt 
v objektu č.p. 258.                               SK

Město Chropyně děkuje Zlínskému 
kraji za poskytnutí finanční podpory 
pro Pečovatelskou službu města Chropyně 
ve výši 

1.342.000 Kč 
z programu Zajištění dostupnosti soci-
álních služeb na území Zlínského kraje 
pro rok 2019 určené na úhradu nákladů 
spojených se základními činnostmi této 
jmenované terénní sociální služby.

Poděkování
Zlínskému kraji za finanční podporu

Pečovatelské služby města Chropyně
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Dne 30. dubna se již tradičně v našem 
městě konalo stavění máje a pálení čaro-
dějnic. Počasí, jež se celý den kabonilo, na za-
čátku akce prosvitlo sluníčkem a do večera 
se už nepokazilo. 

Nejprve se zdobení májky ujal spolek dětí 
a mládeže TOM Kamínek. Přesně v 17:00 
se pustili do stavění májky místní hasiči a za-
městnanci SMM Chropyně. Ke zdařilé práci 
jim vyhrávala kapela SZUŠ D-MUSIC Kroměříž. 
Poté všichni přítomní přešli ze zámeckého par-
ku na sokolský stadion, kde akce pokračovala. 

Vylepšené počasí přilákalo spoustu dětí, 
mládeže i dospělých. Svými krásnými tóny 
i zpěvem i zde doprovázely program svým na-
cvičeným vystoupením děti z SZUŠ D-MUSIC. 
Přichystanou vatru i s čarodějnicí podpálila 
pod dohledem místních hasičů paní starost-
ka Ing. Věra Sigmundová. Ti, kteří nelenili 
a přišli v čarodějnickém kostýmu, byli zařazeni 
do soutěže a mohli vyhrát drobnou cenu. Hlav-
ně ke spokojenosti dětí nechyběly rukodělné 
dílničky, kolotoče, cukrová vata a soutěže. 

Děkujeme všem, kteří se na přípravě i prů-
běhu akce podíleli. Máj půjde k zemi v pátek 
31. května. Kácení bude doplněno bohatým 
programem. Těšíme se na stejně hojnou účast.  

Markéta Buráňová

Stavění máje a pálení čarodějnic

Také letos jsme s dětmi v dubnu v klubovně 
Kamínku vyráběli pestrobarevnou výzdobu 
na májku. Pustili jsme se i do vytváření čaro-
dějnice. Myslím si, že se nám docela povedla. 
Zdobení májky a pálení čarodějnic proběhlo 
v úterý 30. dubna. Velký vítr a déšť hrozily 
zrušením celé akce. Ale vše nakonec dobře 
dopadlo. Po šestnácté hodině se začali pomalu 
k zámku scházet rodiče s dětmi, ty se pustily 
do zdobení májky. 

Místní hasiči májku zvedli, ukotvili a růžičky 
s fáborky tak zavlály nad hlavami všech přihlí-
žejících. Na sokolském stadionu poté proběhly 

Zprávičky z Kamínku aneb v Kamínku se pořád něco děje

hrátky a soutěže pro čarodějnice se sladkou 
odměnou. Nechybělo ani přísné oko hodno-
tící poroty, která vybírala ty nej čarodějnice 
ze všech. Byly oceněny krásné a zručné čaro-
dějky, ale i čarodějové a čarodějnické rodinky. 
V rukodělné dílničce si mohly děti vyrobit 
čarodějnické náramky s kouzelným střapečkem. 

Nechyběla ani pořádná hranice od za-
městnanců SMM, na jejímž vrcholu se usídlila 
parádní čarodějnice s překrásným kloboučkem. 
Sice pofukoval nezbedný vítr, ale hranice 
i s čarodějnicí přece jen shořela, i díky odbor-
nému dohledu přítomných hasičů.

Po celou dobu akce všem k poslechu hrály 
a zpívaly děti z D-MUSIC pod vedením pana 
Novotného, za což jim patří poděkování. Díky 
patří i panu Rozkošnému za nafocení celé akce 
i všech oceněných. Děkuji i všem Kamínkům 
za pomoc při stavění májky a za soutěže o nej 
čarodějnici.

Tato akce se uskutečnila za podpory města 
Chropyně a Správy majetku města Chropyně, 
za kterou Kamínek děkuje. 

Hana Paňáková
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V pořadí 4. zasedání Zastupitelstva proběhlo 
dne 27. března v prostorách MKS. Zúčastnilo 
se jej 16 zastupitelů, jeden zastupitel byl 
řádně omluven. Jednání navštívilo 12 občanů 
města. Po schválení programu zasedání byly 
projednány následující body:

Zpráva o bezpečnostní situaci v územním 
obvodu města Chropyně v roce 2018

Vedoucí obvodního oddělení Policie ČR 
Hulín předložil zastupitelům zprávu o bez-
pečnostní situaci v územním obvodu města 
Chropyně za uplynulý kalendářní rok. V loň-
ském roce bylo na území města registrováno 
46 trestných činů (o 14 méně než v roce 2017) 
a 440 přestupků (o 61 více než v roce 2017), 
z nich 90 bylo předáno k vyřízení Městskému 
úřadu v Kroměříži, který v této oblasti vykonává 
státní správu za město Chropyni. U zbývajících 
350 přestupků se jednalo převážně o přestupky 
v dopravě, které byly vyřízeny tzv. na místě. 

V rozpravě se zastupitelé zajímali zejmé-
na o přínosy městského kamerového systému 
pro efektivitu práce policie.

Vzato na vědomí všemi přítomnými za-
stupiteli.

XIII. etapa regenerace panelového síd-
liště – příprava žádosti pro 2. výzvu SFRB

Zastupitelům byl předložen materiál 
o přípravě žádosti o poskytnutí dotace na plá-
novanou další etapu rekonstrukce panelového 
sídliště. Jedná se o část ulice Díly a prostor mezi 
bytovými domy na této ulici a starou zástavbou 
města. Pro potřeby aktuální výzvy bylo potřeb-
né nové souhlasné usnesení zastupitelstva.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Schváleno 
všemi přítomnými zastupiteli.

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně
Od začátku letošního roku dostávají 

zastupitelé k dispozici zápisy z jednání Ra-
dy města Chropyně, aby byli plně infor-
mováni o činnosti tohoto orgánu. Veřej-
nost je o činnosti rady informována pro-
střednictvím výpisů z usnesení, zveřejně-
ných na webových stránkách města, a ta-
ké pravidelným článkem na stránkách 
tohoto Zpravodaje. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými zastu-
piteli bez rozpravy.

Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Zastupitelstva města Chropyně

Předseda výboru Mgr. Bajgar, MBA, 
předložil zprávu o činnosti výboru, který 
se od prosincového jednání zastupitelstva sešel 
jedenkrát. Na svém jednání projednal všechny 
materiály finanční a majetkoprávní povahy, 
předkládané na tomto jednání. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými zastu-
piteli bez rozpravy.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Chropyně

Předsedkyně výboru JUDr. Navrátilová 
informovala zastupitele, že tento výbor 

Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
se v mezidobí sešel dvakrát. Na těchto jed-
náních byla, mimo jiné, provedena kontrola 
pohledávek SMM Chropyně, kontrola inves-
tiční akce „Rozšíření a modernizace veřejného 
osvětlení ve městě Chropyni – II. etapa“, po-
drobně si nechali zástupci města okomentovat 
aktualizovaný přehled investičních akcí města 
plánovaných na letošní rok. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými zastu-
piteli bez rozpravy.

Výroční zpráva o hospodaření Mateřské 
školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., 
za rok 2018

Ředitelka MŠ paní Ratůzná předložila 
zastupitelům k projednání zprávu o hospoda-
ření této příspěvkové organizace za uplynulý 
rok. V rozpravě se Mgr. Vlasatý zajímal o to, 
zda se daří uspokojit všechny zájemce o umís-

tění dítěte do školky. Paní Ratůzná uvedla, 
že zájemci jsou, dle možností, uspokojováni 
v průběhu celého roku. Další diskuzí bylo 
objasněno, že dle platné legislativy se již 
nevyžaduje spádovost z pohledu trvalého 
pobytu. Dítě je možné přihlásit do jakékoliv 
školky, což ztěžuje odhady skutečného zájmu 
o umístění dětí před zápisem. 

Všichni přítomní zastupitelé pak svým hla-
sováním vzali předložený materiál na vědomí.

Výroční zpráva o hospodaření Základní 
školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., 
za rok 2018

Ředitel ZŠ Mgr. Bajgar, MBA, předložil 
zastupitelům k projednání zprávu o hospo-
daření této příspěvkové organizace za minulý 
kalendářní rok, kterou zastupitelé hlasy všech 
přítomných bez rozpravy vzali na vědomí.
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Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
Výroční zpráva o hospodaření Zařízení 
školního stravování Chropyně, okres 
Kroměříž, p. o., za rok 2018

Také ředitelka paní Mašíková předložila 
zastupitelům k projednání zprávu o hospoda-
ření. V krátké rozpravě Mgr. Vlasatý pochválil 
práci kuchařek, když, podle svých slov, zazna-
menal při debatách s občany zprávy o zlepšení 
podávaných jídel. 

Zastupitelé pak vzali hlasy všech přítom-
ných zprávu na vědomí.

Výroční zpráva o hospodaření Správy ma-
jetku města Chropyně, p. o., za rok 2018

I ředitelka SMM Mgr. Kutá předložila 
zastupitelům k projednání zprávu o hos-
podaření. V krátké rozpravě se například 
Ing. Macháček zajímal o spolupráci SMM 
s Úřadem práce při získávání pracovní-
ků na údržbu města. Mgr. Kutá uvedla, 
že v současné době je tato spolupráce, 
s ohledem na situaci na pracovním trhu 
v ČR, problematická, nicméně několik pra-
covníků bude touto cestou získáno. Další 
sezonní pracovníci budou získáni prostřed-
nictvím projektu přes MAS Jižní Haná. 

Také tento materiál byl všemi přítomnými 
zastupiteli vzat na vědomí.

Plné znění výročních zpráv všech příspěv-
kových organizací města je zveřejněno na we-
bových stránkách města.

Majetkoprávní záležitosti
V rámci tohoto bodu byl schválen pro-

dej pozemku p. č. 703/9 v lokalitě ulice 
K. H. Máchy. Zájemkyně za tento pozemek 
nabídla cenu 500 Kč/m2. Dále zastupitelé 
schválili prodej pozemků v lokalitě za sběrným 
dvorem, zájemce za pozemky nabídl cenu 
1.020 Kč/m2. 

Při projednání převodu majetku města 
v hodnotě 11,949 mil. Kč k hospodaře-
ní SMM se pan Juřena v rozpravě zajímal 
o to, zda stále se navyšující hodnota majetku 
spravovaného SMM nebude do budoucna 
vyžadovat personální posílení této organizace. 
Místostarosta města konstatoval, že v součas-
né době je zřízena pracovní skupina, která 
by se měla optimalizací příspěvkových orga-

nizací města zabývat. Hlasy všech zastupitelů 
byl pak převod majetku schválen.

Projednáno bylo také poskytnutí dotací 
z rozpočtu města v oblasti sportovních a zá-
jmových aktivit a sociální oblasti a veřejno-
právní smlouva o poskytnutí finanční podpory 
z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostup-
nosti sociálních služeb.

Informace o hospodaření města Chro-
pyně v roce 2018

Starostka města Ing. Sigmundová přednesla 
informace o hospodaření města v předchozím 
roce. 

Zastupitelstvo města vzalo materiál na vě-
domí hlasy všech přítomných zastupitelů.

Rozpočtové opatření města Chropyně 
č. 2 v roce 2019
Starostka města dále předložila zastupitelům 
materiál, který především reaguje na zlep-
šený převod finančních prostředků z loň-
ského roku, které jsou tímto opatřením 
zapojovány do rozpočtu roku 2019. Krátkou 
diskuzi vyvolal záměr výstavby nové radnice, 
zastupitele bude zajímat reálný rozpočet 
této akce a také všech dalších nákladů 
s ní spojených. 
Materiál byl schválen jedenácti zastupiteli, 
jeden byl proti a čtyři se zdrželi hlasování.

Zadání změny č. 2 Územního plánu 
Chropyně

Další materiál reagoval na aktuální si-
tuaci kolem zamýšlené těžby štěrkopísku 
v lokalitě Hejtman. Výstupem byl návrh, 
aby zastupitelstvo pro tuto chvíli ukončilo 
pořizování změny územního plánu. Do ná-
sledné diskuse se zapojili téměř všichni 
zastupitelé, zástupci veřejnosti i zástupci 
investora. Zaznělo mnoho názorů, jak těch, 
které jsou proti zamýšlenému záměru, tak 
i těch, které těžbu podporují. Hlasovalo 
se o návrhu na schválení změny územního 
plánu, toto usnesení však bylo podpořeno 
pouze dvěma zastupiteli. Nakonec proběhlo 
hlasování o zastavení změny, pro kterou 
se vyslovilo 11 zastupitelů, 2 byli proti 
a 3 se zdrželi hlasování.

Návrh na změnu Územního plánu Chro-
pyně (plochy VD, Ferdus, s. r. o.)

Také tento materiál vyvolal, jak mezi zastu-
piteli, tak i mezi přítomnými občany, poměrně 
vzrušenou diskuzi. Materiál byl předložen 
na základě žádosti firmy Ferdus, s. r. o., která 
měla zájem o rozšíření své stávající provo-
zovny, sídlící v areálu bývalé školky na ulici 
J. Fučíka, a výstavbu dvou skladovacích hal 
na poli směrem ke garážím u vlečky. Vzhledem 
k tomu, že pro většinu zastupitelů nebylo roz-
šiřování průmyslové zóny uvnitř oblasti určené 
pro bydlení přijatelné, byl materiál čtrnácti 
přítomnými zastupiteli zamítnut. Pro se vy-
slovil pouze Mgr. Vlasatý, hlasování se zdržela 
Ing. Sigmundová.

Delegování místostarosty na valnou hro-
madu společnosti Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a. s.

Jelikož je starostka města členkou před-
stavenstva společnosti VaK Kroměříž, nemůže 
na valné hromadě město zastupovat, a proto 
byl zastupováním pověřen místostarosta.

Všeobecná rozprava
Pan M. Pospíšil připomenul dřívější záměr 

města na výsadbu ovocných stromů v lokalitě 
Pazderna, po kratší diskuzi bylo rozhodnuto, 
že případné aktivitě nebude bráněno. 

Pan Maršálek opakovaně otevřel diskuzi 
ohledně těžby štěrkopísku a závaznosti re-
ferenda. Tajemník města podal vysvětlení 
legislativy.

Ing. Kučeravec otevřel otázku koupě 
objektu v Ječmínkově ulici, zajímal se na-
příklad o aktuální stav přebírání objektu 
a skutečnost, zda v něm stále bydlí předchozí 
majitel. Starostka města shrnula aktuální situ-
aci i časový předpoklad kompletního převzetí 
nemovitosti.

Pan Hořínek se pozastavil nad kvalitou 
péče o městskou zeleň v období suchého 
léta a apeloval na SMM, aby zvýšila v letních 
měsících zálivku.

Podrobný zápis z jednání naleznete na we-
bových stránkách města, nebo si zápis můžete 
vyžádat k přečtení na sekretariátu městského 
úřadu.         SK

Vážení spoluobčané, chtěla bych znát Vaše názory 
a problémy, proto je připraven 

„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 10. června 2019

Mimo tyto dny je možné si se mnou domluvit schůzku 
telefonicky na tel.: 573 500 730, 

e-mailem: sigmundova@muchropyne.cz nebo osobně na sekretariátě.

inzerce
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Tyto volby upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“).

Kdy budou volby?
Volby se budou konat v pátek 24. května v době od 14:00 do 22:00 

a v sobotu 25. května v době od 08:00 do 14:00.

Kde jsou volební místnosti?
Volební místnosti jsou:

a) ve volebním okrsku č. 1 – v Městském kulturním středisku, Ko-
menského čp. 39, místnost č. 10, pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v Chropyni v ulicích:

 Berniska, Drahy, Emila Filly, Františkov, Hájenka, Haltýře, 
Hrad, Hrázky, Ječmínkova, Komenského, Krátká, Masary-
kova, Míru, Mrlínek, Na Strži, náměstí Svobody, Pastvisko, 
Podlesí, Skaštická a U Hejtmana;

b) ve volebním okrsku č. 2 – v Dětském oddělení Městské knihovny 
v Chropyni, Tyršova čp. 570, pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v Chropyni v ulicích:

 Díly, Dr. Emila Axmana, Hřbitovní, Křížní, Nová, Palackého, 
Pazderna, Tovačovská, Tyršova a Závětří;

c) ve volebním okrsku č. 3 – v Základní škole Chropyně, J. Fučíka 
čp. 675, pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chropyni 
v ulicích:

 Moravská, Včelín a Vlčí Doly;

d) ve volebním okrsku č. 4 – v Základní škole Chropyně, J. Fučíka 
čp. 675, pro voliče s adresou trvalého pobytu v Chropyni v ulicích:

 J. Fučíka, K. H. Máchy, Nádražní, Oujezdy a Řadová;

e) ve volebním okrsku č. 5 – v Klubovně mládeže, Plešovec čp. 55, 
pro voliče s adresou trvalého pobytu

 v Chropyni v části Plešovec.

Každý volič najde číslo „svého“ volebního okrsku na obálce, ve které 
mu budou hlasovací lístky doručovány. Připomínáme, že rozdělení do okr-
sků vychází z místa trvalého pobytu, nikoli skutečného pobytu voliče. 

Kde získám hlasovací lístky?
Hlasovací lístky budou distribuovány nejpozději do 20. května 

na adresu Vašeho trvalého pobytu, proto se může stát, že někteří voliči 
hlasovací lístky nedostanou. V takovém případě si pro sadu lístků můžete 
přijít na MěÚ (paní Kunčarová, Ing. Jedličková) nebo o ně požádat 
přímo ve volební místnosti.

Kdo smí přijít k volbám?
Zúčastnit se těchto voleb mají právo všichni občané ČR starší 

18 let (tuto hranici splní i ti, kterým bude 18 let v sobotu 25. května). 
Voličem může být pouze občan bez omezení svéprávnosti k výkonu 
volebního práva.

Hlasovat mohou také občané jiných členských států EU, jejich zapsání 
do seznamu voličů však vyžadovalo podání žádosti do 14. dubna a další 
odlišnosti oproti občanům ČR, těmi Vás zde nebudu zatěžovat.

Co mám dělat, když mi zdravotní stav nedovolí přijít do volební 
místnosti?

V takovém případě můžete požádat Městský úřad v Chropyni 
a ve dnech voleb přímo „svou“ okrskovou volební komisi o to, aby 
za Vámi dorazili zástupci volební komise přímo k Vám domů. Telefonní 
spojení do jednotlivých volebních místností jsou tato:

volební místnost č. 1 (MKS) 601 564 869
volební místnost č. 2 (MŠ) 601 564 870

volební místnost č. 3 (ZŠ) 601 564 871
volební místnost č. 4 (ZŠ) 601 564 872
volební místnost č. 5 (Plešovec) 601 564 873

Pozor: tato telefonní čísla budou aktivována až ve dnech voleb, 
využít je můžete od 13. hodiny pátku 24. května, do té doby k ob-
jednávce přenosné urny můžete využít telefonní kontakt na vedoucí 
odboru vnitřních věcí (737 628 113) nebo pracovnici evidence obyvatel 
(573 500 741).

Co musím učinit po příchodu do volební místnosti?
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní ob-

čanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hla-
sování umožněno. 

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i novou 
sadu hlasovacích lístků.

Jak se hlasuje?
V těchto volbách budeme vybírat jeden jediný kandidující subjekt, 

tedy jeden hlasovací lístek. Na něm můžeme vyznačit maximálně dva 
preferenční hlasy a to ZAKROUŽKOVÁNÍM POŘADOVÉHO ČÍSLA 
kandidátů. Lístek je nutné vložit do šedé obálky s úředním razítkem 
a tuto obálku pak vhodit do volebních urny.

Máte další otázky?
Pak mi je zkuste napsat (jedlickova@muchropyne.cz) nebo zavolej-

te (573 500 746, 737 628 113), určitě se spolu dobereme informací, 
které potřebujete k tomu, abyste se mohl/mohla těchto voleb zdárně 
zúčastnit.

Přeji všem šťastnou ruku!
Dana Jedličková

Volby do Evropského parlamentu na území města Chropyně

reklama
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V nedávné době jsme začali s postupnou rekonstrukcí chodníků 
na náměstí Svobody. 

V letošním roce dojde k vybudování nového chodníku, respektive 
k posunutí stávajícího na levé straně ve směru od radnice. Chodník 
bude odsunut od oken rodinných a bytových domů blíže k vozovce 
a dojde k jeho rozšíření. Zrekonstruována bude nejen část chodníku 
na náměstí, ale i jeho pokračování po Masarykovu ulici až ke křižovatce 
s ulicí Hrázky. Zhotovitel se snaží již opravené úseky postupně zpřístup-
ňovat tak, aby byl pohyb osob co nejméně omezován. 

Děkujeme za pochopení omezení pohybu chodců v průběhu rea-
lizace. Ukončení prací je plánováno na konec června letošního roku. 

Věra Sigmundová

Nové chodníky 
na náměstí Svobody

Na základě požadavků občanů našeho města dojde k omezení 
průjezdu vozidel okolo Zámeckého rybníka. Neukáznění řidiči, kteří 
nerespektovali dopravní značení zakazující průjezd, ničili povrch ko-
munikace a současně zvířeným prachem obtěžovali kolemjdoucí. Nyní 
se nám podařilo získat povolení, které nám umožní umístit ve středu 
komunikace (u odbočky k železnému mostu) dva sloupky. Tyto již neu-
možní průjezd motorových vozidel, průjezd cyklistů nebo pěších zůstane 
bez omezení. Majitelům zahrádek v dané kolonii bude umožněn vjezd 
z ulice Hrázky (tento budou využívat majitelé zahrádek po odbočku 
k železnému mostu) nebo z ulice Hrad (tudy budou najíždět majitelé 
zahrádek v druhé polovině kolonie). 

Věřím, že uvedené opatření sníží množství průjezdů motorových 
vozidel okolo rybníka a vytvoří lepší podmínky pro využívání cesty 
k procházkám.      Věra Sigmundová

Omezení průjezdu vozidel 
okolo rybníka

Slavnosti lidové hudby
Přijďte si užít Slavnosti lidové hudby do kouzleného prostředí 

překrásných zahrad Výstaviště Kroměříž. V neděli 9. června vy-
stoupí Jožka Černý s cimbálovou muzikou Gracia, Moravanka 
Jana Slabáka, Veselá trojka, Vladimír Hron a Hanačka z Břestu, 
moderuje král dobré zábavy, cimbálu a moravské lidovky Jožka 
Šmukař. Lahodné domácí gastro pochoutky a skvělá hudba, 
to je záruka příjemně stráveného dne na Výstavišti Kroměříž.

Revival aneb Legendy se vrací
Výstaviště Kroměříž se 29. června již po třetí promění 

ve světové pódium, které hostí ty nejzářivější interprety. Zveme 
Vás na pořádnou revivalovou pařbu, přijďte si vychutnat pravý roc-
kový nářez v Noci legend. Exkluzivně vystoupí špičky zahraničních 
i českých revivalových kapel. Těšte se na nejznámější hity skupin 
QUEEN, IRON MAIDEN, ROLLING STONES, METALICA, RED HOT 
CHILI PEPPERS či KABÁT. Přijďte si užít pohodovou atmosféru 
se svými přáteli na Revival fest na Výstaviště Kroměříž. 

Letní pohoda aneb Přijďte na písničku
Přijďte si užít pohodový den s výbornou muzikou, lahodným 

pivem a skvělým jídlem na Výstaviště Kroměříž. Zveme Vás 
v sobotu 13. 7. na ty nejlepších muzikanty široko daleko. Vystoupí 
sedm mimořádných hudebníků během jednoho dne. Zavzpo-
mínáte si na legendární hity Vlasty Redla, Františka Nedvěda, 
skupin Buty či Michal Tučný Revival. Pobavíte se u písní mladých 
písničkářů Jakuba Děkana, Pokáče a Voxela. Pro nejmenší hu-
debníky je otevřen unikátní zábavní park Dětský svět Kroměříž. 

Výstaviště FLORIA

Více informací na www.vystavistekromeriz.cz 

a na facebooku.
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Proč jsou v lásce nestálí? Kdo na lásku všechno vsadí, ten se občas 
napálí. Je však třeba začít znova, nenechat se odradit. Dejte, prosím, 
na má slova, jinak se snad nedá žít. S láskou je třeba začínat stále znova, 
i když je s ní trápení. Mračit se radši a nemilovat, to není žádné řešení!

Poznáváte? Ano, ano, to jsou slova jedné z nejznámějších písniček 
paní Pavlíny Filipovské, která svým vystoupením zpestřila setkání občanů 
ve čtvrtek 25. dubna.

Přiznám se, že se mi ze setkání s ní docela obyčejně třásla kolena. 
Vždyť je to paní zpěvačka z televize, živoucí legenda! Z auta však vystou-
pila milá, výškou docela malá, a hlavně neskutečně příjemná osůbka, 
která byla ve svých požadavcích tak skromná, vděčná a nevím, jak 

Proč se lidi nemaj rádi?

to přesně popsat, snad by se dalo říct i klidná. Tím zvláštním způsobem. 
Šířila kolem sebe na každém kroku pohodu, klid a dobrou náladu.

Přesně tak vypadalo i její vystoupení na pódiu. Vystoupila na něj sice již 
dáma úctyhodného věku (blíží se jí už osmý křížek), přesto určitě nejenom 
mne strhla k tomu, abych si s ní zazpívala. Písničky zcela pochopitelně 
proložila povídáním, vždyť říkám, že už má věk na to, aby se šetřila. Krásné 
vzpomínky na začátky u divadla Semafor, na řadu pěveckých i hereckých 
legend s velkým L, prokládané životním moudrem, spolu vytvořily nádher-
ný elixír příjemné pohody a dobré nálady. Na to hřejivé lidské „teplo“, 
které ze sebe dokázala rozdat, nikdy nezapomenu.

Kolik času utrácíme všemi těmi nutnými zbytečnostmi a jak málo 
příležitostí si dopřáváme k tomu, abychom se nechali obohatit život-
ními zkušenostmi těch životem již zmoudřelých? Jak málo takto čisté 
a upřímné vlídnosti si navzájem umíme rozdávat? Já vám nevím, řekněte 
mi: „Proč se lidi nemaj rádi?“ Vy to víte?

Dana Jedličková
inzerce
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Není misie jako misie. Když se řekne misie, asi si všichni vybavíme 
řeholníky, kteří šířili víru mezi národy v Africe nebo Jižní Americe…

Existují však i vnitřní misie nebo lidové misie. Lze si je představit jako 
duchovní cvičení celé farnosti. O přesné vysvětlení jsem raději poprosila 
odborníka na slovo vzatého, a proto přikládám text od pana faráře.

Zpět k lidovým misiím. Patří k nim i kříž, který se v závěru misií po-
žehná a postaví se někde na viditelném místě v obci.

I my jsme tady u nás jeden takový měli a, zaplať Pán Bůh, znovu 
máme. Stával a znovu stojí přímo u kostela. Jenže asi před rokem chtěli 
nedospělí mládenci patrně vyzkoušet tíhu kříže na vlastních bedrech. 
Což o to, to samo by bylo Bohu milé, ale místo aby mládencům klesla 
kolena pod tíhou kříže, klesl k zemi kříž samotný.

Ale věřte, že zázraky se dějí. Tento památeční kříž prošel renovací 
a vrátil se na své místo. Zázračné je na tom to, že se tak stalo díky ochotě 
šikovných lidských rukou, které za to nic z pozemských peněz nechtěly.

A tak aspoň touto cestou jménem celé farnosti i města Vám děkuji 
za Vaši ochotu, pane Josefe Murčeku. 

Dana Jedličková

Zázraky se dějí 
Před dvěma tisíci lety prožíval nevyřešené věci svého života jeden 

vzdělaný a vysoce postavený muž jménem Nikodém. Na to, co jej trápilo 
a na co hledal odpovědi, potřeboval někoho, komu by mohl důvěřovat, 
a také tmu noci, aby každý neviděl, kam a za kým jde.

Pro Nikodémy dnešních časů (a není jich málo) je nabízeno setkání 
v posvátném prostoru kostela. Ve shonu naší doby jsme ohroženi ne-
schopností se zastavit a z určitého odstupu se podívat na to, co je pro 
nás skutečně důležité. Být stále „v pohotovosti“ je pro nás náročné 
a vede k únavě, vyčerpanosti a tendenci řešit (a to až příliš rychle 
a bez zakotvenosti v příběhu celého života) jen to, co je bezprostředně 
a neodkladně nutné. Přitom si tolik toužíme odpočinout, odreagovat 
se, zabavit se něčím jiným. A tak bezmyšlenkovitě zapínáme televizi, 
procházíme zajímavosti na internetu, listujeme časopisy…

Máme pro Vás námět. Tu televizi nechte vypnutou, internet neza-
pínejte, bulvární časopis odložte… 

Víte, on totiž existuje někdo, kdo nemá žádnou pracovní dobu, 
kdo je k dispozici nepřetržitě, kdo čeká, až o něj budeme stát, a vůbec 
se nevnucuje. 

Přijďte v pátek 7. června v 18:00 do kostela sv. Jiljí! 
Bude Vám dopřáno trochu hudby v podání žáků SZUŠ D-MUSIC 

Chropyně, trochu moudrých slov k zamyšlení (nebojte se, nebudou 
moje, já si je jen vypůjčím od skutečně moudrých lidiček), trochu 
času k zastavení se, trochu času na odpočinutí, trochu ticha k usebrání 
vlastních myšlenek… 

Nápad uspořádat tuto akci souvisí s projektem „Noci kostelů“ 
a „Noci zpovědnic“. Je to další způsob jak hledat odpovědi na důležité 
otázky v životě v dnešním uspěchaném světě.

A teď trochu obyčejně a lidsky. Víte, věc se má tak: termín Noci 
kostelů je vypsán celoevropsky. Nám tady v Chropyni však splývá s ter-
mínem Hanáckých slavností. Konkurovat tak oblíbené cimbálové muzice 
Dubina si opravdu netroufáme (ani my sami si ji nechceme nechat ujít), 
a tak se zrodil nápad přesně v duchu hesla „moudřejší ustoupí“. Tak jsme 
tuto akci posunuli. Jenže jindy než 24. května se už nemůže jmenovat 
Noc kostelů. Na druhou stranu, každá změna je jen dalším impulsem 
pro něco nového, jiného, pro nové nápady…

A tak přijměte naše pozvání na pátek 7. června 18:00 do kostela 
sv. Jiljí a přijďte se na chvíli zastavit, spočinout, odpočinout, možná 
jen tak v tichu popřemýšlet, poslouchat a (nebyla bych to já, abych 
nepřidala to své věčné) poděkovat. Těšíme se na Vás!

Dana Jedličková (s pomocí www.cirkev.cz)

Nikodémova noc

Co je to misijní kříž?
Misijní kříž je kříž, který se žehná a staví na závěr lidových misií 

v dané obci či městě na vybrané místo, většinou u kostela, aby připomínal 
konání misií. Může být osazen tabulkou s rokem, kdy se misie konaly. 
U tohoto kříže také mohou věřící každý rok v den ukončení misií získat 
plnomocné odpustky, stejně jako na den Povýšení sv. Kříže.

Lidové misie jsou spolu s exerciciemi speciálním pastoračním prvkem 
v katolické církvi. Trvají zpravidla sedm až devět dní, během kterých 
se konají kromě bohoslužeb a pobožností také různé přednášky 
a je větší prostor pro zpověď. V ideálním případě se misie opakují 
jednou  za 10–15 let. 

Cílem misií je obrácení k víře a přijetí a dodržování morálních zásad 
z toho vyplývajících, oživení života farnosti a prohloubení víry. Misie by 
měli vést minimálně dva řeholní kněží. Doporučuje se, aby se rok po 
skončení misií konala šestidenní obnova misií, která by měla utvrdit to, 
co se podařilo během lidových misií „zasít". 

V naší zemi mají lidové misie své kořeny v půli 19. století a konaly 
se až do zrušení řeholních řádů za komunistické diktatury v dubnu 1950 
během Akce K.  

Pro zajímavost uvádím něco málo o konání lidových misií v našem 
městě, jak je uvedeno v kronikách: 

Lidové misie jsou v kronice poprvé zmiňovány v roce 1923 a vedli 
je redemptoristé. Další lidové misie se konaly 19.– 26. dubna 1936 
pod vedením tří redemptoristů z Brna. Byl také posvěcen misijní kříž – 
pravděpodobně kříž, jehož obnova se vydařila.

P. Jiří Putala
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Knihovna doporučuje
- knihy pro děti:

Anton Myrer: Poslední kabriolet 
Od swingu a veselých jízd autem, od prvních lásek 

a studentských snů byli hrdinové knihy odvedeni 
na fronty 2. světové války. Tento zážitek mnohé po-
znamenal ztrátou iluzí, budoucnost přinesla i další roz-
čarování z poválečného vývoje, ale čas všechno zvolna 
smířil a koloběh všedního života dovolil hrdinům 
zapomenout na válečnou zkušenost a ztracené sny. 
Až konfrontace s vlastními dětmi traumatizovanými 
vietnamskou válkou nutí rodiče k zamyšlení a k no-
vému hodnocení světa, který svým dětem předávají.

Simon Mawer: Pražské jaro
Román výrazného anglického prozaika 

se odehrává v období „pražského jara" v roce 
1968 a zachycuje jak dobové souvislosti, tak 
i spletité a komplikované vztahy mezi čtyřmi 
protagonisty tohoto příběhu.

Barbara Erskinová: Žila jsem již před staletími
Novinářka přichází jako skeptik do ordinace 

zkušeného psychiatra, který metodu regrese 
používá, a ukáže se, že je velmi vnímavá pro 
pokusy s hypnózou. S každým dalším sezením 
se noří hlouběji do svého minulého života, který 
prožívala jako šlechtična na dvoře krále Jana 
ve Walesu ve 12. století. 

Henri de Roméges: Posedlosti francouz-
ských králů

Kniha přináší portréty šesti francouzských 
panovníků (16. - 19. stol.) z rodu Valois, Bour-
bonů a Bonapartů, kteří propadli prostopášnosti 
a sexuální nevázanosti.

Edison Marshall: Pohanský král
V Británii necelých sto let po odchodu Římanů 

nenastala tolik vytoužená svoboda, různé kmeny 
totiž spolu stále soupeří a u moci se drží bezo-
hledný tyran Vortigern. Nenáviděný panovník 
posiluje v zemi moc jen tím, že štve své nepřátele 
navzájem proti sobě. Nikdo kromě Artuše nemá 
dost kuráže, aby se mu vzepřel.

Kerry Fisherová: Mlčenlivé ženy 
Thriller z prostředí na první pohled harmonic-

ké rodiny je příběhem dvou žen, které postupně 
odhalují její tíživá tajemství a tím se dostávají 
do nebezpečí života.

Knihovna doporučuje
- knihy pro dospělé

Maďarková Kateřina: Justýnka a asistenční 
jednorožec

Justýnka je docela obyčejná holčička, které ale 
dočista chybí fantazie. Svět vidí docela nudně, 
šedivě, úplně bez nápadu. Naštěstí se jí dostane 
pomoci od asistenčního jednorožce Huberta. Ten 
ji za pouhých šest dní naučí věci kolem sebe vidět 
úplně jinak - najednou je svět kolem ní barevný, 
plný dobrodružství a zážitků.

Tidhar Lavie: Pro hrst lentilek
Detektivní příběh nás zavede do města, ve kterém 

je přísně zakázáno pojídat jakékoliv sladkosti. Dove-
dete si představit, jaké to je, když vám někdo zakáže 
jíst sladkosti? Představit se to dá jen těžko a smířit 
se s tím nedá už vůbec. Proto začínají vznikat party 
dětí, které se snaží sladkosti pro sebe a své kamarády 
nějak opatřit - samozřejmě nelegálně. Dvanáctiletá 
Nelle je bystrá a nemá ráda záhady. Když kamarád 
poprosí, aby mu vypátrala ztraceného medvídka, roz-
hodne se mu pomoct. V tu chvíli se však nic netušící 
Nelle dostává do zuřivého boje pašeráckých gangů, jejichž vůdci se pro své 
vítězství nezdráhají použít přímo drsných prostředků. Ale jde tu opravdu jen 
o sladkosti? Kam zmizel majitel vyhlášené čokoládovny ve městě a co se dě-
je v zavřené továrně? Tyto a mnoho dalších otázek se Nelle honí hlavou.

Juráčková Lenka: Kam zmizela Anna?
Třináctiletý Adam pomáhá tátovi s úklidem 

v domě, který rodina nedávno koupila. Dům 
je starý a bude potřebovat mnoho oprav, má však 
v sobě něco nezvykle tajemného. A skutečně, 
Adam v nenápadném úkrytu za skříní objeví 
zvláštní fotografii s věnováním, která pochází 
z roku 1946. Následně se rozjede pátrání 
po klukovi z fotky a dívce, do níž se tehdy zami-
loval. Podaří se zjistit, jaké byly jejich další osudy?

Taylor Sarah Todd: Max - kočičí detektiv - 
podezřelá pěvkyně

Když se rozmazlený kocour Max ocitne vlastní 
vinou na ulici, nezbude mu nic jiného než se po-
ohlédnout po nějaké práci. A tak se dostane 
do městského divadla, kam ho najmou na chytání 
myší. Ředitel je celý bez sebe, protože má přijet 
světoznámá pěvkyně a vše musí být perfektní. 
Když konečně dorazí, chová se velmi podivně. 
Z její šatny se ozývá nádherný zpěv, na zkouškách 
ale zpívat odmítá. Maxovi to nejde pod vousky, 
a tak se pouští do pátrání, které ho zavede pod rychlé nohy baletek, 
na střechy domů, ale především na stopu dobře promyšleného zločinu…

West Kasie: P.S. Líbíš se mi 
Dívčí román je příběhem středoškolačky Lily, 

která tak úplně mezi své spolužáky nezapadá. 
Navíc naváže přátelství přes dopisy s anonymním 
přítelem. Lily žije v umělecké rodině, tatínek 
je architekt, maminka tvoří a prodává šperky. 
Kromě starší sestry Ashley má ještě dva malé bráš-
ky, kterým přezdívá Tvor jedna a Tvor dvě. Doma 
si opravdu moc klidu neužije. Její jedinou radostí 
je kytara, na kterou si dlouho šetřila. Kromě 
kamarádky Isabely nemá ve škole žádné přáte-
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Knihovna doporučuje
- knihy pro děti:
le. Všem se zdá se svými zájmy trochu divná. Pak si ale najde přítele, 
který jí rozumí, poslouchá stejnou hudbu jako ona, podobně přemýšlí 
o světě. Přátelství je však pouze na papíře prostřednictvím dopisů, které 
si Lily s neznámým vyměňuje v učebně chemie. Co se stane, až zjistí, 
kdo dopisy doopravdy píše?

I malí čtenáři se umí bát 
- strašidelné knihy pro děti do 10 let:

Schlüter Andreas: Vlkodlak a já
Ríša s Oldou pátrají po krvežíznivém vlkodla-

kovi, který řádí v jejich vesnici. O jeho existenci 
není pochyb! A do křížku se s ním dostávají hned 
několikrát! Podaří se dvěma kamarádům vlákat 
strašlivého vlkodlaka do léčky a boj s ním vyhrát? 
Vždyť mají jen jedinou stříbrnou kulku s prakem 
a dva podomácku vyrobené šípy! A na pomoc 
kulhajícího školníka se spolehnout nemohou...

Schlüter Andreas: Drákula a já
Jen co zapadne slunce, začne se to v naší 

vesnici hemžit prazvláštními postavami... Že by ta-
dy kromě vlkodlaka řádil i upír? Tomu se mi ne-
chce věřit. Ale můj kamarád Olda by vsadil boty, 
že náš zubař dr. Drak něco skrývá. Proč by jinak 
ve svém bytě shromažďoval tisíce zubů a bral 
mi pořád krev? Moje sestra Dorka je v nebezpečí. 
Musíme něco podniknout! A hned! Dřív než 
bude pozdě…

Vaše knihovnice

Odbory oblasti Valašsko – Chřiby připravují na následující 
období:

25.05. Skalní útvary Zlínského kraje – Mladcovská skála 
a Velá

 Pěší: libovolné trasy; Kontrola: 10:00-15:00
 Informace: Jiří Tomáš, telefon: 737 005 174

26.05. Skalní útvary Zlínského kraje – Vizovické vrchy
 Pěší: trasy libovolné
 Kontroly: Čertův kámen, Mlčačka, 10:00-15:00
 Informace: KČT Vizovice, telefon: 604 072 157

01.06. K Lačnovským skalám
 Pěší: 22 km
 Start: Vysoké Pole, 08:00-08:30
 Cíl: Horní Lačnovské skály, od 11:00
 Informace: KČT Vizovice

15.06. Za králem Ječmínkem – Chropyně
 Více ve vývěsních skříňkách KČT u prodejen Albert 
 a Coop
 Informace: Jaroslava Pospíšilová, telefon: 737 937 978

Příjemný pobyt v přírodě přeje

Jaroslava Pospíšilová

Klub českých turistů

inzerce
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Ve středu 10. dubna se žáci VII. B Základní 
školy v Chropyni rozhodli z vlastní vůle uklidit 
odpadky kolem Zámeckého rybníka a Hejt-
manu. 

Třída se rozdělila na pět čtyřčlenných sku-
pin, jež mezi sebou během dopoledne soutěžily 
o to, která z nich nasbírá největší množství ne-
žádoucích předmětů. Třebaže počasí nebylo ani 
zdaleka tak příznivé jako v předchozích dnech, 
žákům to neubralo nic z jejich zápalu pro věc.

Začínalo se u Zámeckého rybníka. Jirka Bu-
ksa přinesl z domu obří pytel na sběr odpadků, 
který se jeho skupince záhy podařilo zaplnit 
koberci, bedýnkami, puky, lahvemi, nebo do-

Úklid kolem rybníků

horní řada: Jiří Buksa, Zdeněk Krempl, Tomáš Láník, Patrik Hrdlička, Miroslav Navrátil; 
prostřední řada: Anna Měrková, Marie Nevřelová, Martina Komendová, Jakub Dohnal, 
Viktorie Tzvetkova; spodní řada: Michal Hradil, Filip Rybenský

konce i lyžemi, volantem či starým hydrantem. 
Tým kolem Viktorie Tzvetkové vytáhl z rybníka 
dokonce celé dveře. Další družstvo zase nasbí-
ralo v rákosí přes čtyři pytle plastových lahví.

Pak se pokračovalo k Hejtmanu. Zatímco 
ostatní uklízeli odpadky na vyschlých březích, 
Matěj Novotný, Zdeněk Krempl a Anna Tra-

nová mezitím zachraňovali škeble, jež po vy-
puštění rybníka uvízly v bahně. 

Prosím Vás, nepohazujte odpadky po zemi, 
recyklujte, uklízejte po sobě, protože neškodíte 
jen přírodě, ale i sobě. Děkuji, že to budete 
brát na vědomí. Ať to za Vás nemusí uklízet 
děti!          Za žáky VII. B Zdeněk Krempl 

reklama
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Stalo se již tradicí, že se některé třídy naší 
školy vydávají během roku do Prahy. Ani letos 
tomu nebylo jinak, a proto jsme se, tento-
krát se šesťáky, ve čtvrtek 25. dubna rozjeli 
do města nad Vltavou. Vstávalo se jako vždy 
brzo a už o čtvrt na sedm jsme seděli v rychlíku 
směr Praha. Cesta probíhala v úplné pohodě, 
někteří dospávali krátkou noc a jiní hned 
objevili, že ve vlaku je wifi.

Něco po deváté nás Zlínský expres „vy-
klopil“ na hlavním nádraží. Po nezbytném 
zakoupení lístků na metro začalo naše první 
velké dobrodružství. Byla jím, pro některé, 
první cesta metrem! Když žáci zjistili, že je-
deme pod Vltavou, stal se najednou z jedné 
z třídních učitelek vánoční stromeček, ověšený 
vyděšenými baňkami z dětí, které se bály, jestli 
se náhodou neutopíme.

Po chvilce jsme naštěstí byli zase na povr-
chu a z Hradčanské se vydali na Pražský hrad. 
Čekala nás nezbytná bezpečností prohlídka. 
Batohy byly letos v naprostém pořádku a šlo 
se zvesela k hradní stráži. Samozřejmostí byla 
společná fotografie a pak už hurá na Hrad. 
Protože některé pomalu bolely nožičky, došlo 
na první přestávku. Děti ji využily k dojedení 
domácích zásob a my dospělí k zakoupení lístků 
na prohlídku. Ta ale nebyla tím hlavním, co nás 
tentokrát na Pražském hradě čekalo. Katedrála 
sv. Víta, Zlatá ulička nebo Vladislavský sál jsou 
jistě velkými lákadly. Letos byl klasický okruh 
ale až tím „druhým“ v pořadí. 

Díky ochotě Kanceláře prezidenta republiky 
a asi měsíci různých mailů, hledání termínů 
a časů se nám totiž podařilo domluvit návštěvu 
reprezentačních prostor Nového královského 
paláce, tedy míst, kam se mnoho „obyčejných“ 
smrtelníků nedostane. Ocitli jsme se napří-
klad v jídelně, jedné z pracoven využívaných 
za 2. světové války nechvalně proslulým 
protektorem Reinhardem Heydrichem nebo 
v Habsburském salonku, kde probíhají setkání 
prezidentských párů při státních návštěvách. 
Asi největším zážitkem byl Španělský sál 
se svou nádhernou výzdobou a mnoha lustry, 
o jejichž opravu se zasloužili členové slavných 
The Rolling Stones, když se poprvé na začátku 

Jarní Praha s nečekaným bonusem

devadesátých let minulého století přivalili 
do Prahy. Jednoduše řečeno, viděli jsme místa, 
která slouží k přijímání státních návštěv, mini-
strů, velvyslanců a již poněkolikáté také žáků 
ZŠ Chropyně.

V poledne jsme ještě stihli, byť jen jedním 
okem přes davy zahraničních turistů, výměnu 
stráží a vydali se využít vstupenku do dalších 
prostor Hradu. Prohlédli jsme si svatovítskou 
katedrálu (s vtipným komentářem jednoho 
z žáků: „To je ale hezký zámek.“), Zlatou uličku 
s nádhernými barevnými domečky, na které 
ještě svítily paprsky skoro poledního slunce, 
a také Vladislavský sál, spojený s každoročním 
předáváním státních vyznamenání 28. října.

Před odchodem z Hradu bylo nezbytné 
se opět posilnit zásobami z domu a také se po-
řádně napít. Čekala nás odpolední část pro-
gramu – procházka Královskou cestou. Králové 
chodili do kopce, my, poučeni dějinami a také 
nutností dojít na vlak, z kopce. 

Vydali jsme se proto po Starých zámeckých 
schodech, které zná celý svět i díky Karlu 
Hašlerovi, směrem ke Karlovu mostu. Nevěřili 
byste, ale i na schodech lze „ztratit“ dva žáky. 
„My jsme se jen na 5 vteřin otočili a vy jste, paní 
učitelko, už byli pryč.“ No nic, děti se rychle 

našly a šlo se dál. Karlův most byl nečekaně 
poloprázdný – asi 1000 turistů – takže jsme 
ho prošli za necelou čtvrthodinku. Kolem Kle-
mentina, ve kterém se ukrývá Národní knihov-
na a které také už více než dvě stovky let hlídá 
počasí, jsme se, čtyři minuty před 15. hod., do-
stali k orloji. Sice z ne úplně exkluzivního místa, 
ale apoštoly a smrtku na pražskom orloji, jak 
zpívají Eláni, jsme teda stihli taky. Čas byl super 
a hlavní hřeb odpoledne, nějaký ten „fástfůd 
na Václaváku“, už se nezadržitelně blížil. Prošli 
jsme Celetnou ulicí, ukázali si Prašnou bránu, 
Českou národní banku a krásně secesní Obecní 
dům a přes ulici Na Příkopech mířili „ke koni.“ 
I když ne tak úplně klidně. Došlo na klasickou 
„hádku“. „Já nechcu do mekáče, v káefcééééé-
éé (někteří se jistě poznají:-)) je všechno lepší“ 
atd. Proto byly vytvořeny dvě skupiny. Jedna 
„mekdonaldová“ a druhá spěchající do KFC. 
Mysleli jsme si, že tímto náš pobyt v Praze jako 
tradičně vyvrcholí a asi po hodině nakupování 
různých hranolků, „hambáčů“ a zmrzlin jsme 
se vydali na vlak. To jsme ještě netušili, co nás 
čeká tzv. „pod ocasem“ u koně sv. Václava. 
Letošním bonusem byla totiž demonstrace. 
U sv. Václava se sešli odpůrci Evropské unie. A kde 
jsou odpůrci, tam se většinou najdou i zastánci 
evropské „osmadvacítky“. Tolik těžkooděnců 
a členů antikonfliktního týmu už asi v životě 
neuvidíme. Ale hledejme i pozitiva. Doprovodili 
nás, ale nejen nás, bezpečně až skoro na hlavní 
nádraží. Prostě každý rok něco navíc…

Zpáteční cesta „Leošem“, okořeněná za-
koupením sushi a všeho dalšího možného i ne-
možného, už byla jen třešničkou na dortu 
skvělého výletu. Nachodili jsme se, ale máme 
zážitky z míst, na která se možná už víckrát 
nepodíváme. Uvidíme za rok.

Závěrem jedno, vlastně dvě poděkování. 
První ‒ Kanceláři prezidenta republiky, která nás 
už podruhé pustila do místností, které znají 
většinou jen prezidenti, králové a královny. 
A to druhé šesťákům. Byli jste fajn, nachodili jste 
se, zvládli jste to a největším poděkováním pro nás 
učitele bylo: „Bolí nás sice nohy, ale byl to určitě 
nejlepší výlet, který jsme zatím měli.“

Radek Podhorný
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Neváhejte a sbírejte plechovky!
Pozor, pozor, na vědomost se dává, že my, studenti Gymnázia Kojetín, 

jsme volali do Keni přímo dětem, kterým chceme skrz náš projekt po-
moct. Studenti septimy v jedné hodině zeměpisu za dozoru naší zdatné 
paní učitelky informatiky volali přímo na Ostrov naděje, kam chceme 
veškeré vybrané peníze poslat. Zážitek to byl ohromný, jak pro nás, tak 
pro zahraniční studenty. Probrali opravdu mnohé, ukázali nám prostory 
i okolí školy, dozvěděli jsme se spoustu informací o jejich životech a oni 
zase na oplátku něco málo a naší škole. 

Mimo jiné pomalu ukončujeme sběr plechovek, doneste proto 
poslední hliníkové kousky na sběrná místa. 

Blíží se nám konec školního roku a společně s ním i konec našeho 
projektu. Při této příležitosti jsme se rozhodli uspořádat malé rozloučení 
a ohlédnutí se za tím, co jsme za celý rok udělali. Proto bychom si vás 
dovolili pozvat na oficiální ukončení Projektu Keňa, které proběhne 
7. června 2019 od 18:00 ve VIC Kojetín. Můžete se těšit na opravdu 
bohatý program, budeme hrát divadlo „Keňa není růžová“, poslechneme 
si africké rytmy, které nám zprostředkuje Escola de Samba Brno, a mnoho 
dalšího. Dočkáte se i malého občerstvení, tak neváhejte dorazit! Vstup 
je zdarma, těšíme se na Vás.     Lucie Sigmundová

Projekt Keňa se chýlí ke konci
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Žačky z houslové třídy p. uč. Luďka Koutného ZUŠ Kroměříž - po-
bočka Chropyně a zároveň sestry Hana a Lucie Konvičné postoupily 
z okresní přehlídky do krajského kola v komorní hře s převahou smyč-
cových nástrojů. Konalo se ve Valašském Meziříčí ve čtvrtek 4. dubna, 
kde holky získaly ve IV. kategorii krásné 3. místo. 

Velmi gratulujeme žačkám i panu učiteli. 
Jana Milotová

Krásný úspěch 
smyčcového dua

NEZAPOMEŇTE
po přečtení patřím do sběru

Váš Zpravodaj ;-)

Město Chropyně oznamuje občanům, že ve dnech 21. a 22. květ-
na bude v našem městě probíhat průzkum v rámci zavedeného 
programu MESOH (motivační a evidenční systém odpadového 
hospodářství). Pracovníci firmy www.mojeodpadky.cz mají připra-
veny dotazníky s 5 otázkami. Prosíme občany, kteří budou osloveni, 
o vstřícnost při jejich vyplňování. Výsledky budou sloužit pro vyhod-
nocení zavedeného systému, případně pro jeho vylepšení.

Průzkum MESOH

Zde mohla být vaše inzerce. Cena od 310 Kč.

Pro více informací volejte redakci, 

nebo navštivte www.muchropyne.cz



20

5/2019Zpravodaj města Chropyně

V letošním roce MŠMT vyhlásilo soutěž ve hře na dechové nástroje. 
SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně této možnosti využila a přihlásila 
do této soutěže tři soubory, které se postupně probojovaly přes školní 
kolo, okresní kolo, konané v Hulíně, až do krajského kola v Uherském 
Hradišti, kde se umístily takto. Trio trumpet, ve složení Rostislav Míša, 
Jakub Olšanský a Vendelín Kuboš, získalo 2. místo. Kvinteto, ve slo-
žení Lenka Velešíková, Marie Horáková, Jiří Ramiš, Michal Novotný 
a Štěpán Novotný, získalo 2. místo. Nejmenší trio, ve složení Tereza 
Kutálková, Viktorie Ramišová a Matěj Zahradníček, získalo 1. místo 
a postoupilo do ústředního kola soutěže, které se konalo 28. dubna 
v Liberci. V Liberci, ve velké konkurenci ZUŠ z celé České republiky, naše 
trio obsadilo krásné 2. místo. Těší nás to o to víc, že Viktorie Ramišová 
a Matěj Zahradníček začali hrát na tenor a trubku teprve v tomto školním 
roce. Potvrdilo se, že nejen jejich rozhodnutí ve výběru nástroje, jejich 
následná domácí příprava, ale i kvalitní pedagogické vedení přispělo 
k jejich velkému úspěchu. 

Všem soutěžícím chceme moc poděkovat za reprezentaci naší školy, 
pedagogům Miroslavu Uhlíři a Ivu Novotnému za pedagogické vedení 
a také všech rodičům za podporu. 

Pokud máte děti, které dosáhnou 1. září 5 let, a rádi byste rozvíjeli 
jejich osobnost tímto směrem, využijte naši nabídku a přijďte je přihlásit 
do Základní umělecké školy D-MUSIC se sídlem v ZŠ Chropyně (Nová) 
v ulici J. Fučíka. Termín zápisu je 27. května v čase od 16:00 do 17:30 
v ZŠ Chropyně (vchod do tělocvičny). Výběr nástrojů vyučovaných 
na pobočce v Chropyni naleznete na plakátku. Pokud vám čas a datum 
zápisu nevyhovuje, kontaktujte vedoucího pobočky Bc. Iva Novotného 
na i.novotny@szuskm.com, případně na tel. 775645045, kde vám budou 
veškeré informace sděleny. Těšíme se na vás. 

Vedení SZUŠ D-MUSIC

Soutěžní putování 
z Chropyně až do Liberce

inzerce
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V neděli 7. dubna se konal v Rytířském sále chropyňského zámku již 
pátý ročník setkání pěveckých sborů nazvaný „Zpěvem napříč generace-
mi“. Pořadatelem této akce byl spolek „Přidej se k nám“ ve spolupráci 
s Muzeem Kroměřížska a městem Chropyně. 

Na letošní ročník přijaly pozvání tyto sbory: Dětský pěvecký sbor 
Myšky, Dětský pěvecký sbor Plamínek Holešov a Smíšený pěvecký sbor 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže. 

Sál byl opět zaplněný a posluchači si užívali skladby všech hudebních 
žánrů. Velké poděkování patří rodičům vystupujících dětí, kteří nám 
pomohli s přípravou sálu, a zejména paní Soně Víchové za milé přijetí 
na zámku.

Těšíme se na setkání s Vámi na dalším ročníku setkání pěveckých 
sborů.             Miroslav Uhlíř

Zpěvem napříč generacemi
V úterý 9. dubna proběhla v prostorách chropyňského zámku již 

29. krajská přehlídka školních pěveckých sborů, jejímž pořadatelem 
je NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Soukromou základní uměleckou 
školou D-MUSIC Kroměříž. 

Letošní soutěže se zúčastnily tyto sbory: DPS Myšky Kroměříž, 
DPS Myšáci Kroměříž, DPS Plamínek ZŠ Holešov a DPS miniDIZO 
ZUŠ Valašské Meziříčí.

V odborné porotě zasedly Lenka Polášková, Michaela Králová 
a Katarína Duchoňová. 

Porota tentokrát poukázala na vysokou úroveň soutěžících, o čemž 
svědčí udělená Zlaté pásma pro všechny sbory. Děkuji všem žákům 
za reprezentaci školy a všem, kteří pomáhali s organizací.

Miroslav Uhlíř

Krajská přehlídka

inzerce
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V sobotu 13. dubna uspořádal oddíl kanoi-
stiky TJ Chropyně už 40. ročník memoriálu 
Iva Malého jako závod ve sjezdu Malé Bečvy 
z Chropyně do Plešovce. Meteorologická 
předpověď pro daný víkend zněla: prudké 
ochlazení, vítr a déšť. Bohužel se předpověď 
vyplnila, a když se blížil start závodu, bylo ještě 
hůř. Pocitová teplota se sunula k bodu nula, 
a kdo neměl zimní bundu a čepici, pořádně 
prochladl, přestože vodáci se jen tak něčeho 
nezaleknou. Z přihlášených 22 lodí se jich 
5 odhlásilo, především z kategorie rodiče a děti, 
a to jen kvůli počasí. Takže nakonec startovalo 
17 lodí, 39 závodníků a z toho 10 dětí. Mimo 
místních vodáků přijeli do Chropyně závod-
níci z oddílů Pěníci Zlín, Hruška u Prostějova, 
Frýdek-Místek, Přerov, Zašová, Blatnice, Na-
pajedla a Brno. 

Za 40 let pořádání memoriálů jsme dohro-
mady odstartovali 1.535 závodníků a potěši-

Jubilejní ročník Memoriálu Iva Malého

telné je, že z toho bylo téměř 200 dětí. Vždycky bylo nutné předem 
řeku pořádně vyčistit od padlých stromů a haluzí, a tak splavnost řeky 
z Chropyně do Plešovce udržujeme po celá tato léta.

V tomto závodě a v hlavní kategorii C2mix dojela do cíle jako první 
posádka lodi složená ze Zlína a Chropyně, Zdeněk Novák a Anna 
Ocknechtová. Druhé místo obsadili Jemelíkovi z Frýdku-Místku a třetí 
místo posádka Vlastíka Rumana z Hrušky u Prostějova. 

Závody ve sjezdu řeky se jedou na čas a vyhrává ten, kdo má nejlepší 
čas. Ale cenu fair play vodáckého oddílu při tomto zápolení si zasloužily 
posádky Boba Havely s Drahou Šejdovou, Blahynkovi z Blatnice, Vlkovi 
ze Zlína a další, kteří pomohli jiným lodím při nečekané komplikaci 
na vodě a nehleděli na to, jak dopadnou ve výsledku.  

V cíli čekal na závodníky horký čaj s tatrankou a následné vyhodno-
cení proběhlo jako vždy v Chropyni na rybářské chatě. Všichni závodníci 
obdrželi diplomy a věcné ceny. Celá tato akce byla podporována fi-
nančním příspěvkem z města Chropyně a poděkování patří nejen městu 
Chropyně, ale také TJ Chropyně a všem sponzorům, kteří věnovali spous-
tu věcných cen, takže mohl být odměněn každý zúčastněný závodník.

Pořadatelé dále děkují všem, kteří se na zdárném a hladkém průběhu 
závodu podíleli, ať už to byli chlapi vodáci, kteří čistili řeku, organizační 
pracovníci nebo členové oddílu zajišťující občerstvení a v neposlední 
řadě patří velký dík a obdiv zúčastněným závodníkům. 

Marie Králová
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Na adrese www.muchropyne.cz je od za-
čátku května umístěna zcela nová podoba 
webových stránek města. Jejich strukturu jsme 
vytvářeli poměrně dlouho a věříme, že se nám 
povedlo vytvořit web jasný, stručný a přehled-
ný. Ze začátku se Vám může zdát, že obvyklé 
věci nemůžete najít, protože nejsou na svém 
místě, nicméně základ webu tvoří dvě hlavní 
sekce, a to Město a úřad a Město online. 

V sekci Město a úřad najdete všechny 
informace, které Vám můžeme dát – složení 
zastupitelstva, rady a dalších orgánů, infor-
mace z jednotlivých odborů, informace o or-
ganizacích zřízených městem, partnerství města 
a poskytovaných službách.

V sekci Město online zase najdete veškeré 
dokumenty, formuláře jednotlivých odborů, 
zápisy jednání zastupitelstva, výpisy usnesení, 
vyhlášky, směrnice zaměřené na občany, úřed-
ní desku, rozvojové dokumenty, zveřejňované 
smlouvy, archiv Zpravodaje aj. 

Novinkou je Kalendář akcí, kde najdete 
dokonce uzávěrky jednotlivých čísel Zpra-
vodaje, jednotlivé akce zde budou zůstávat 
i historicky a po uplynutí akce k nim chceme 
přidávat pořízené fotografie. Samotná fotoga-
lerie z akcí prozatím na webu není, zvažujeme 
využití externí webové služby. 

Krátké představení nového webu ukončím 
upozorněním na domovskou stránku, na které 
se nacházejí dva rámce s fotografiemi. Jedná 
se o fotografie automaticky načítané z Insta-
gramu. Do levého rámce se načítají fotografie 
s hashtagem #chropyne nebo #chropyně, 
do pravého s hashtagem #kromeriz nebo 
#kroměříž. Vaše zajímavé fotografie z různých 
výletů a zážitků tak můžete sdílet na novém 
městském webu. 

J. Rosecký

Město Chropyně 
spustilo nový web

inzerce

Důležité upozornění 
pro dopisovatele 

a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje 
města Chropyně 

zasílejte na e-mail: 
zpravodaj@muchropyne.cz

Příspěvky je nutno do redakce 
doručit osobně nebo e-mailem 

nejpozději do data a času 
stanovené uzávěrky. 

Později dodané příspěvky budou 
zveřejněny v následujícím čísle.

Děkujeme za pochopení.



24

5/2019Zpravodaj města Chropyně

Město Třebíč v sobotu 30. března pořá-
dalo 1. závod Českého poháru TeamGym 
2019. Tohoto závodu se zúčastnila také 
3 chropyňská družstva – Junior I, Junior II 
a Senior B.

Náročný závodní den začal hned brzy 
ráno s družstvem Junior I. Jelikož nám opět 
některé holky odrostly do starší kategorie, 
větší polovina družstva je nová a v Třebíči 
si odbyly svou premiéru. Holky se snažily 
a dělaly, co bylo v jejich silách. Nevyvaro-
valy se však chyb a nakonec si vybojovaly 
11. místo.

Po obědě nastoupila na závodní plochu 
družstva Junior II a Senior B. Junior II na-
stupovali jako první na pohybovou skladbu. 
Až na pár chybek z nervozity se jim skladba 
povedla, následně holky předvedly pěknou 
akrobacii i trampolínu a vybojovaly krásné 
2. místo. 

Souběžně s Junior II probíhal závod Senior 
B. Holky začaly na akrobacii, kde udělaly 
pár chybek, pak ale následovala „krásná 
trampolína“, kterou nám v závodě pochválil 
i pan moderátor. Celý závod završily krásnou 
pohybovou skladbou a zaslouženě vybojo-
valy 1. místo ve své kategorii.

Domů jsme se vracely spokojené a na-
chystané vypilovat chyby, aby další závod 
dopadl ještě lépe. 

Děkujeme za finanční podporu městu 
Chropyně.

Regina Horáková

Český pohár 
TeamGym v Třebíči

inzerce
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Z místního pozorování v měsíci dubnu:
- průměrná ranní teplota byla 8,3 °C,
- průměrná denní teplota byla 15,7 °C,
- nejteplejším dnem byl 26. duben s maximální průměrnou tep-

lotou 19,2 °C,
- nejchladnějším dnem byl 13. duben s minimální průměrnou 

teplotou 3,5 °C,
- celkové množství srážek bylo 25,8 mm.

zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo

Chropyňské počasí

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

termínu: 

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

První jarní víkend jsme se vy-
dali s některými dětmi z oddílu 
atletiky TJ Chropyně na letošní 
první závody v běhu. Paní trenérka 
Zmidlochová zaregistrovala naše 
děti na nejstarší běžecký závod 
na Moravě - Běh Lužánkami.  
Pro většinu našich nejmenších 
závodníků to byl první start na bě-
žeckých závodech.

V nejmladší kategorii byly naše 
děti s ohledem na věk až na konci 
startovní listiny, tak jsme ani ne-
pomýšleli na stupně vítězů. Přesto 
se některým podařilo doběhnout 
velice slušně a v konkurenci 
38 dívek vybojovala Sofie Majtá-
nová 16. místo a Zuzana Kotová 
18. místo.

Všem malým atletům – Ivušce 
a Leničce Růžičkovým, Zuzce 
a Marťovi Kotovým, Markétce 
a Laďovi Sedlaříkovým, Elence 
a Míšovi Mouralovým a Sofince 
a Elence Majtánovým - patří velký 
dík za jejich odvahu a odhodlání 
zkusit velké běžecké závody.

Chtěla bych touto cestou po-
děkovat i paní trenérce Renatě 
Zmidlochové, bez níž by naše 
děti neměly možnost se závodu 

Oddíl atletiky závodil v Brně
zúčastnit, za vše, co pro naše 
děti ve svém volném čase dělá. 
Samozřejmě děkuji i rodičům, 
kteří své děti v atletice podpo-
rují a kvůli pouhým 30 vteřinám 
jediného závodu jeli s dětmi 
až do Brna.

Celou akcí nás provázelo slu-
nečné počasí, úsměv na tváři 
a běžecké dopoledne v brněn-
ském parku Lužánky jsme si užili 
společně s našimi dětmi. Budeme 
rádi vzpomínat na pohodu, jež 
celé závody provázela, a příští rok 

určitě vyrazíme do Brna znovu. 
Jednou určitě dovezeme i oprav-
dové medaile, nejen ty pamětní, 
tak našim dětem držte pěsti.

Za rodiče dětí oddílu atletiky 
TJ Chropyně 

Kateřina Majtánová
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Společenská kronika 

Děkujeme za cestu, kterou jste s námi šli,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.

Děkujeme za život, který jste nám dali,
děkujeme za to, že jste s námi byli.

Dne 3. května 2019 by oslavila 86. naroze-
niny naše maminka paní 

 Marie Kučerová. 

Dne 5. května 2019 jsme 
vzpomněli nedožité 
89. narozeniny našeho 
tatínka pana 

 Stanislava Kučery. 

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po Tobě zůstala nám,

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

Dne 5. května 2019 jsme vzpomněli 5. smut-
né výročí úmrtí mé maminky, 
naší babičky, prababičky paní 

 Zdeňky Šáríkové. 

Stále vzpomínají dcera Ivana s manželem, 
rodina Mačkova, Hrabálkova a kamarádky.

Dne 6. května 2019 uplyne rok od chvíle, 
co nás navždy opustil pan 

Milan Podaný. 

Vzpomínají děti s rodinami.

Kdo v srdcích žije, nezemřel,
jen odešel o kousek dál.

Dne 14. května 2019 uplynulo 10 let od úmr-
tí našeho syna pana 

Ing. Jana Polišenského. 

S bolestí v srdci vzpomínají rodiče, bratři Marek a Vlastík 
s rodinou, syn Honzík s Aničkou. Všem, kdo vzpomenou s ná-
mi, děkujeme.

Krásné narozeniny chceme Ti přát, 
ať máš spoustu lásky komu dát, 

ať štěstí a úsměv na tváři Tě na cestě provází, 
a když nebudeš vědět, 
jakou cestou se dát, 
poslechni své srdce, 

nemusíš se bát.

Vše nejlepší ke krásnému 
životnímu jubileu paní 

 Ivaně Bakajové 

přejí manžel Miroslav, 
děti Iveta a Petr s rodinami.

Vítání nových občánků našeho města
Jakub Střalka

Marie Vojtěchová

Lukáš Polášek

Antonín Zahradníček Nikolas Vaňhara Filip Bilík

nar. 20.09.2018

nar. 22.01.2019

nar. 31.08.2018

nar. 13.12.2018 nar. 17.02.2019 nar. 07.03.2019

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí.

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 
a především trpělivosti při 
výchově svých potomků.

Dana Kunčarová

Mezi občany Chropyně 
byly 27. dubna 2019 
přivítány tyto děti:
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       Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 6/2019 - 6. června (vychází 21. června)
č. 7/2019 - 8. srpna (vychází 23. srpna)

Společenská kronika 

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks
Bezplatná distribuce
Uzávěrka tohoto čísla: 2. května 2019 (číslo vychází 17. května 2019)  
Uzávěrka příštího čísla: 6. června 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.

        

Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.

Dík za to, čím jsi nám byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.

Dne 26. května 2019 by se dožil 79 let pan 

Antonín Dolínek. 

S úctou na Tebe stále vzpomínají manželka, dcera s rodinou, syn s rodinou, 
vnoučata Tomáš, Evka, Pavlík, Lukáš a s nimi 7 pravnoučat, kterým o Tobě 
můžeme už jen povídat. Vzpomíná sestra s rodinou i ostatní příbuzenstvo.

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 3. června 2019 uplyne 10 let od úmrtí 
pana 

Eduarda Kučeravce. 

Stále vzpomíná manželka, syn a dcery.

Život zemřelých je uložen v paměti 
a vzpomínkách žijících.

Dne 5. června 2019 by oslavil 72. naroze-
niny pan 

Petr Sova. 

Dne 2. srpna 2019 uplyne rok od jeho úmrtí. Vzpomíná přítelkyně 
Vladimíra.

Je skončen boj,
ač život měl jsem rád,
jsem v duši spokojen

a chci jen klidně spát.

Dne 30. května 2019 vzpomeneme první 
výročí úmrtí mého manžela pana 

Jozefa Zaťka. 

Vzpomíná manželka s celou rodinou.

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

Dne 15. května 2019 jsme vzpomněli 
8. smutné výročí úmrtí našeho milovaného syna, 
bratra a vnuka pana 

Petra Pavlíka. 

S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.

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

Dne 16. května 2019 jsme vzpome-
nuli nedožité 76. narozeniny pana 

 Františka Ondruška. 

Dne 25. července 2019 vzpomeneme 8. výročí jeho úmrtí. 
Vzpomínají manželka Jana, 
Rosťa s Andreou a Zdeněk s rodinou.

Neříká se to lehce
a věřit se tomu nechce.

Už šest roků nejsi s námi,
spíš tam někde nad hvězdami.

My Tě stále v srdci máme,
s láskou, tatínku, vzpomínáme.

Dne 20. května 2019 uplyne 6 let od úmrtí 
báječného člověka pana 

Zdeňka Dolníčka. 

S láskou a úctou stále vzpomíná dcera Květoslava s rodinou.

Stále Tě v srdci máme,
s láskou a úctou vzpomínáme.

Dne 22. května 2019 uplyne rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil můj drahý manžel, náš 
tatínek a dědeček pan 

Stanislav Zapletal. 

S láskou stále vzpomínají manželka, synové, vnuci a vnučky.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně HANÁCKÉ SLAVNOSTI 
24.5. – 26.5. Bližší informace uvnitř Zpravodaje.
 Kde: Sokolský stadion a zámecký park

Chropyně S KOUZLY KOLEM SVĚTA 
20.5. Dětské představení iluzionisty Pavla Kožíška pro ma-

teřské školy a rodiče s dětmi. Děti budou s kouzelní-
kem čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla 
i naučí. Vstupné 40 Kč. 

 Kde: MKS Chropyně, 09:30

Chropyně KÁCENÍ MÁJE 
30.5. Bližší informace uvnitř Zpravodaje.
 Kde: zámecký park

Chropyně BREJLE 
04.6. Divadelní komedie Jiřího Císlera je hra o dvou 

hercích. Je plná komických vypjatých situací ze ži-
vota dnešní doby. Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 
120 Kč na místě. Divadlo je spojené s testováním 
zraku. V rámci 7. ročníku osvětové kampaně Bezpeč-
ně za volantem, péče o zrak 2019 proběhne v MKS 
Chropyně dne 4. 6. od 10:00 do 16:00 testování 
zraku ZDARMA.

 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně NIKODÉMOVA NOC
07.6. Bližší informace uvnitř Zpravodaje.
 Kde: kostel sv. Jiljí v Chropyni, 18:00

Holešov MALÍ VELCÍ FILHARMONICI 
18.5. Společný koncert vybraných žáků ZUŠ Zlínského 

kraje a Filharmonie B. Martinů. Vstupné 100 Kč. 
 Kde: zámek Holešov, 19:30

Holešov STOLETÍ PROMĚN 
08.6. Klavírní recitál Martina Kobylíka. Zazní skladby 

Modesta Petroviče Musorgskije, Alexandera Skr-
jabina a Sergeje Rachmaninova. Vstupné dobro-
volné. 

 Kde: zámek Holešov, 19:00

Holešov HOLEŠOVSKÁ REGATA 
21.–22.6.  Festival nejen o muzice pro celou rodinu za ú-

časti kapel Jelen, Desmod, Tata Bojs, Wohnout, 
Tublatanka, Genius Locci a zpěváků Vašo Patejdla, 
Richarda Krajča, Ondřeje Havelky, Lucie Redlové 
a dalších. Soutěžní přehlídka netradičních plavi-
del, soutěže v přejezdu vodní lávky či workshopy 
ve slackline.

 Kde: zahrady zámku Holešov

Hulín BIGBEAT OPEN FEST 
08.6. Průřez generacemi muzikantů v Hulíně. Haje Nebo-

co, Jamtour, Karburator, Redhouse, PKM a Koberec. 
Vstupné 150 Kč.

 Kde: Městské kulturní centrum Hulín, 18:00

Hulín SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC 
17.6. Tuto slavnou hru napsal americký autor Tennessee 

Williams, s humorem i dojetím a s tou největší 
upřímností líčí život opuštěné matky, jejího syna 
a dcery. Tato rodinná tragikomedie je o nás! O kaž-
dém z nás! Je to zrcadlo nastavené naší době. 
Smějeme se i pláčeme sami nad sebou. Uvádí Agen-
tura Harlekýn. V hlavní roli Simona Stašová. Vstup-
né 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě.

 Kde: letní kino Hulín, 20:00

Hulín PARTIČKA 
19.6. Skvělá improvizační show tak, jak ji všichni známe. 

Vstupné 550 Kč.
 Kde: letní kino Hulín, 20:00

Kojetín STŘEDNÍ HANOU NA KOLE 
25.5. Svazek obcí mikroregionu Střední Haná zve všechny 

milovníky cykloturistiky na II. ročník této akce. Start 
v jednotlivých obcích mikroregionu, zaregistrovaný 
účastník obdrží cyklopas s mapkou trasy a terčíky 
pro sběr razítek. V 16:00 bude v Kojetíně zahájen 
doprovodný program v areálu koupaliště s možností 
koupání ve vyhřívaných bazénech.

 Kde: start v jednotlivých obcích mikroregionu, 
9:00

Kojetín JÍZDA KRÁLŮ NA HANÉ 
13.5.-30.8. Lidový obyčej v proměnách času. Putovní výstava 

vlastivědného muzea v Olomouci.
 Kde: Vzdělávací a informační centrum Kojetín

Kroměříž HANÁCKÝ DEN  
18.5. Vystoupí dětské i dospělé folklorní soubory z okolí, 

dechová muzika Zdounečanka s Hanáckou besedou 
i samostatným programem, k tanci a poslechu zahraje 
i cimbálová muzika Dubina. Proběhne tvůrčí dílna 
s ukázkou žehlení krojů či vázání šátků, hanácký jar-
mak s nabídkou produktů od regionálních výrobců. 
Akce je zdarma.

 Kde: Hanácké náměstí, 10:00 – 17:00
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