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uličky Míru
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Vážení spoluobčané,
během léta bylo v našem městě zahájeno 

několik investičních akcí.
Jedna z těch velkých a roky očekávaných 

je rekonstrukce uličky Míru, jejíž stav byl 
opravdu havarijní, a prostor kolem spoři-
telny, tržnice a pošty. Práce byla zahájena 
na konci měsíce srpna a dokončena by měla 
být v listopadu.

Těm, kteří uličkou Míru v době její 
rekonstrukce procházeli, jistě neuniklo, 

že se opravdu jedná o celkovou rekon-
strukci. Troufám si tvrdit, že jde spíše o vy-
budování „nové uličky Míru“. Došlo 
k opravě plynovodního řadu a bylo pořízeno 
nové připojení k přilehlým nemovitostem. 
Od základu byla vyřešena kanalizace a svo-
dy dešťových vod. Elektrická energie bude 
vedena podzemním kabelem, takže zmi-
zí nevzhledné betonové sloupy spojené 
dráty. Na rozhraní uličky Míru a ulice Ječ-
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Rekonstrukce...

Z jednání rady města

mínkova vznikla nová parkovací místa, která 
budou sloužit zákazníkům přilehlých obchodů.

Jak jsem uvedl výše, jedná se také o re-
konstrukci prostoru kolem spořitelny, tržnice 
a pošty. Také tady byl vyřešen problém 
s parkováním vybudováním nových parko-
vacích míst. Vchod do pošty bude i nadále 
bezbariérový. Díky celkovému vydláždění 
by měl odpadnout věčný problém s nekva-
litními a polorozpadlými chodníky, na které 
si občané velmi často stěžovali. 

To vše povede k tomu, že se zásadně změní 
podoba části našeho města.

Chtěl bych, abychom si po dokončení 
všech prací, které byly spojeny s touto nároč-
nou akcí, mohli říci, že se nám rekonstrukce 
podařila zvládnout kvalitně a tak, že našim 
občanům bude sloužit dlouhá léta k jejich 
spokojenosti. 

Rád bych na tomto místě poděkoval obča-
nům města, zejména pak majitelům přilehlých 
domů a obchodů, za jejich shovívavost a tr-
pělivost, kterou museli vynaložit při realizaci 
této akce. 

– Mgr. Milan Bajgar
místostarosta –

dokončení ze str. 1

Rada města na svých jednáních v období 
od 16. září 2011 do 20. října 2011 mimo 
jiné:
• schválila snížení pronájmu učebny poskyt-

nuté Středisku pro volný čas dětí a mládeže 
Šipka, příspěvková organizace, za účelem 
provozování kroužku keramiky jedenkrát 
měsíčně na 100 Kč za den,

• schválila uzavření smlouvy o pojištění 
majetku města Chropyně s Kooperativa 
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, 
jejímž předmětem je komplexní majetkové 
pojištění včetně odpovědnosti při tříleté 
smlouvě v ceně 210.944 Kč,

• navýšení veřejné finanční podpory z rozpočtu 
města reprezentantům Lukáši Purkarovi 
a Karlu Imríškovi, každému o částku 5.000 Kč,

• vzala na vědomí odstoupení od smlouvy 
o dílo s firmou Synergio Group, s. r. o., je-
jímž předmětem bylo vytvoření nové inter-
netové prezentace města Chropyně, neboť 
tato svůj závazek neplnila, a schválila uza-
vření nové smlouvy na vytvoření prezen-
tace registrované na internetové doméně 
www.muchropyne.cz za cenu 35.000 Kč 
bez DPH s firmou Nux, s. r. o.,  

• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Ing. Lenka Štajnerová, se sídlem Dělnická 
257 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 870 45 958, 
jejímž předmětem je zpracování žádosti 
o dotační podporu projektu „Zateplení ob-
jektu a provedení nové střechy MŠ Tyršova 

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 
21. září 2011 mimo jiné:
• schválilo prodej domu čp. 859 postaveného 

na pozemku parcelní číslo 386/4 a pozem-
ku parcelní číslo 386/4 – zastavěná plocha 
a nádvoří na náměstí Svobody v Chropyni 
za cenu 620.000 Kč,

• schválilo navýšení veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města T. J. Chropyně, o. s., 
a Fotbalovému klubu Chropyně, o. s., 
každé o částku 100.000 Kč,

• schválilo prodej cisternové požární stříkač-
ky CAS – 25 značky LIAZ Š 706 registrační 
značky KM 40-77 obci Doloplazy za cel-
kovou cenu 85.000 Kč, přičemž cena bude 
uhrazena ve dvou splátkách,

• schválilo prominutí a odpis pohledávky 
ve výši 40.647 Kč za zemřelým Jaromírem 
Kutějem, evidované v účetnictví Správy 
majetku města Chropyně, p. o.,

• zrušilo pověření zastupitele Ing. Jaroslava 
Hlouška, spolupracovat při pořizování 
Územního plánu města Chropyně s poři-
zovatelem, odborem rozvoje Městského 
úřadu v Kroměříži, a touto činností pověřilo 
Ing. Věru Sigmundovou,

• schválilo Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Chropyně č. 5/2011, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška města Chropyně 
č. 6/2010, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů.

– Ing. Jiří Rosecký –

Protipovodňová ochrana Chropyně a Plešovce
Stále nové případy povodňových událostí 

jsou dokladem toho, že velká voda může 
nastat kdykoliv a prakticky kdekoliv. Město 
Chropyně a zejména Plešovec má po povodni 
z roku 1997 dosud vryty stopy na stavbách, 
ale i v paměti lidí. Od roku 1997 bylo několik 
menších povodní, jež se naštěstí obešly bez 
větších následků. Frekvencí povodní a je-
jich intenzitou se potvrzuje, že v souvislosti 
se změnami klimatu na zemi dochází k nárůstu 
povodňového rizika mimo jiné i v povodí řek 
Moravy a Bečvy. 

Vzrůstající míra rizika povodní vedla ke zpra-
cování koncepčních dokumentů na krajské 
úrovni, jako je např. Studie ochrany před 
povodněmi na území Zlínského kraje a dále 
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje. 
Oba tyto dokumenty navrhují protipovod-
ňovou ochranu, která v prostoru Chropyně 
a Plešovce představuje systém ochranných 
hrází. Tuto koncepci přejímá i nově pořizo-
vaný Územní plán města Chropyně. Podle 
těchto dokumentů má být vytvořena ochran-
ná hráz okolo Plešovce a v Chropyni v lokalitě 
Podlesí a na Pazderně. 

Možnost ohrázování Plešovce již byla pro-
věřena studií proveditelnosti, zpracovanou 
firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 
a. s., z Prahy. Výhodou tohoto řešení je 100% 
ochrana před povodněmi, nevýhodou pak 
negativní zásah do vzhledu obce, vysoká fi-

nanční náročnost, která činí cca 101 milionů 
a mizivá naděje na získání externích finančních 
prostředků. 

Studie proveditelnosti pro ohrázování 
Plešovce byla projednána na veřejném zase-
dání s občany. Následně byly názory zjišťo-
vány v anketě, ve které se vyjádřilo celkem 
123 ze 188 občanů Plešovce, starších 18 let. 
Z toho 66 hlasů se v anketě vyjádřilo právě 
pro ohrázování Plešovce dle zpracované studie 
proveditelnosti, 3 hlasy podpořily obnovu 
stávající protipovodňové ochrany (opravu 
lesního válku, propustků, klapek apod.), 
32 hlasů se vyjádřilo pro vylepšení stávající pro-
tipovodňové ochrany (zvýšení lesního válku, 
opravy propustků apod.), 12 hlasů navrhovalo 
jiné řešení, jako např. zvýšení břehů řek Bečvy 
a Moštěnky, zvýšení revizních šachet meliorač-
ního hlavníku, realizaci odlehčovacího kanálu 
na Moravě okolo jezu na Strži apod. a 10 hlasů 
vyjadřovalo kombinace variant a zmatky.

S přihlédnutím k výše uvedeným skuteč-
nostem město Chropyně zahájilo spolupráci 
s firmou AG Pol., s. r. o., z Olomouce. Od té-
to spolupráce se očekává nalezení takového 
řešení protipovodňové ochrany pro Chropyni 
i Plešovec, které bude přírodě blízké, účinné, 
umožňující případně řízenou inundaci a s re-
álnou možností zajištění dotace na realizaci.

– Ing. Jiří Pospíšil, 
odbor VaŽP MěÚ Chropyně –

Z jednání 
zastupitelstva města

v Chropyni“ za 60.000 Kč včetně DPH,
• jmenovala komisi pro konkurz na funkci 

ředitele/ředitelky Základní školy Chropy-
ně, okres Kroměříž, p. o., ve složení: před-
seda – Mgr. Milan Bajgar (za zřizovatele) 
a členové - Bc. Lenka Horáková (za zřizova-
tele), Mgr. Dalibor Blecha (za krajský úřad), 
Mgr. Vladimír Žůrek (ředitel ZŠ Břest), 
Mgr. Jitka Zawadská (pedagogický pracov-
ník školy), Mgr. Jana Chodníčková (školní 
inspektorka ČŠI) a paní Magda Rapantová 
(členka školské rady),

• uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského 
kraje, jejímž předmětem je poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace ve výši 56.000 Kč 
na výdaje spojené s činností jednotky sboru 
dobrovolných hasičů města Chropyně,

• schválila poskytnutí mimořádného peně-
žitého daru pro jednotku SDH Chropyně 
ve výši 15.000 Kč, roční odměnu pro velite-
le SDH Chropyně 5.000 Kč a roční odměnu 
1.000 Kč pro velitele SDH Plešovec.

– Ing. Jiří Rosecký –
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Pečovatelská služba 
města Chropyně

Zřizovatel: Město Chropyně, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně
Identifikátor sociální služby: 1862038 (registr poskytovatelů sociálních 
služeb v ČR)
Pečovatelská služba města Chropyně je členem Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR.

Účelem pečovatelské služby
Pečovatelská služba je jako terénní nebo ambulantní služba po-

skytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám 
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba 
se poskytuje na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem 
a klientem ve vymezeném čase v domácnosti osob a v zařízení sociálních 
služeb – Středisko osobní hygieny a prádelny - vyjmenované úkony 
jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy a standardy kvality 
Pečovatelské služby Chropyně.

Pečovatelská služba města Chropyně poskytuje sociální služby ob-
čanům města Chropyně, místní část Plešovec a přilehlých obcí Záříčí, 
Kyselovice a Žalkovice. Tato sociální služba však není určena osobám, 
které jsou vysoce závislé na pomoci druhé osoby a potřebují celoden-
ní péči. Úkony provádí zkušené pečovatelky z povolání. Na úhradu 
základních činností je určen příspěvek na péči.

Bližší informace získáte
Pečovatelská služba města Chropyně, náměstí Svobody 26, Chropyně, 
tel.: 573 355 172, mobil: 724 184 631          
Městský úřad Chropyně, odbor soc. věcí, nám. Svobody 29, Chropyně, 
tel.: 573 500 739 
Bližší informace najdete také na internetových stránkách: 
www.muchropyne.cz

Pečovatelská služba města Chropyně nabízí tyto základní činnosti
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. 

oblékání a svlékání, přesun na lůžko nebo vozík)
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu (např. pomoc při osobní hygieně - celková koupel)
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. dovoz 

a donáška obědů, pomoc při přípravě a podání jídla a pití)
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. pomoc při běžném 

úklidu, nákupy, pochůzky, praní a žehlení prádla)
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. do-

provod k lékaři, na úřad)

Pečovatelská služba je poskytována ve dnech pondělí – pátek 
v době od 7:00 do 15:30

– Bc. Lenka Horáková, vedoucí OSV –

Práce šlechtí?!

Reakce k příspěvku čtenářky…

Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych se s Vámi touto cestou podělila o svůj nedávný 

zážitek. O krásném středečním odpoledni, které proběhlo ve zname-
ní Dne české státnosti, a tudíž představovalo den pracovního volna, 
jsem původně měla naprosto jasnou představu. Mým snem bylo, 
že si po obědě konečně odpočinu od všech náročných pracovních 
povinností a prožiju sváteční chvíle na dvoře svého domu, kde si v kli-
du přečtu knihu. Ovšem to byl skutečně jen sen, který se rozplynul 
jako pára nad hrncem! Osobně chápu Den české státnosti včetně 
dalších státních svátků jako významné dny a současně též jako dny, 
ve kterých se oprostíme od takové práce, jež pronikavým a nepříjem-
ným hlukem obtěžuje ostatní lidi. Jenže ejhle, jiní spoluobčané mají 
přece jiný názor! A tak jsem díky jiným názorům jiných spoluobčanů, 
kteří ke své babičce přijeli s rozhodnutím rozřezat haldy dřeva, přišla 
o svůj odpolední sváteční sen. Bohužel, slova jako například ohleduplnost 
k jiným lidem některým opravdu nic neříkají ani po opakované výzvě.

P.S.: Svatý Václave - promiň, ale byla jsem z duchovní oslavy 
ze dvora vypuzena a donucena se špunty v uších pracovat doma u svého 
počítače, neboť poslouchat od sousedů nepříjemný a silný zvuk řezačky 
celé sváteční odpoledne není pro mne zrovna to pravé ořechové. Pro 
příště se budu raději řídit heslem: Kdo uteče, vyhraje! 

– Miluše Rašková, občanka Chropyně –

Poslední dobou bylo doručeno na městský úřad více dotazů, chcete 
li stížností, které se týkají jak rušení nočního klidu, tak prací vyko-
návaných o nedělích a svátcích. I z těchto důvodů jsme se rozhodli, 
že nebudeme jen nečinně přihlížet a pokusíme se s tímto problémem 
něco udělat a vyřešit ho. Nabízí se dvě možné varianty. 

První by byla neustále vyzývat, pomocí Zpravodaje, občany našeho 
města k větší míře ohleduplnosti a tolerance ke svým sousedům. 

Druhou a myslím že vhodnější variantou je vypracování obecně 
závazné vyhlášky, která by tento problém pomohla vyřešit. S touto 
vyhláškou bude seznámeno Zastupitelstvo města Chropyně na svém 
prosincovém zasedání, a pokud bude schválena, nabude účinnosti 
k 1. lednu 2012.

Rád bych vyslovil přání, abychom si vzájemné soužití v našem městě 
co nejméně znepříjemňovali, respektovali právo na klid ostatních a aby 
podobných vyhlášek vznikalo co nejméně.

– Mgr. Milan Bajgar, místostarosta –

Občerstvení zajištěno!!!        Všichni jste srdečně zváni!!!

Vážení spoluobčané, město Chropyně 

ve spolupráci s Klubem důchodců a MO 

Svazu zdravotně postižených v Chropyni

Vás srdečně zvou na

X. setkání 
s občany města,

které se uskuteční v úterý 

22. listopadu 2011 od 16:00 

v Městském kulturním středisku 

v Chropyni.

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 8:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 5. prosince 2011. Mimo tyto dny je mož-
né si se mnou domluvit schůzku telefonicky na tel.: 
573 500 730, e-mailem (sigmundova@muchropyne.cz) 
nebo osobně na sekretariátě.

DEN STAROSTKY

Ing. Věra Sigmundová, starostka města Chropyně
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Zázrak na počkání
Na ulici Moravské přímo pod 

okny panelových domů bylo před 
několika lety zřízeno hřiště pro 
mládež, holdující skateboardingu. 
Je vybaveno plechovými plotnami, 
tak o hluk není nouze. Zavíráme 
okna, pouštíme hlasitěji rádio – pro-
stě tuto zábavu tolerujeme. 

S čím se však nelze smířit, je velký 
nepořádek, který omladina po sobě 
na hřišti a jeho okolí zanechává 
– papíry, krabice, lahve a části roz-
bitých jízdních kol. Letos v létě tam 
dokonce nanosila velké kusy fólií 

Vyšetřování skončilo, zapomeňte!
Dosud máme v živé paměti ničivý dubnový 

požár v průmyslovém areálu a. s. Fatra, o kterém 
po několik dní informovaly sdělovací prostředky 
a zpráva o něm se prostřednictvím internetu 
rozšířila i do světa.

Houstnoucí černý kouř přikrývající měs-
to, ovzduší plné jedovatých zplodin hoření 
a evakuované, „vylidněné“ město – tak by asi 
vypadal nejhorší scénář tohoto požáru, pokud 
by vypukl v době podzimního či zimního in-
verzního počasí a zasahující hasiče by odsoudil 
do role pouhých statistů. Stačí si připome-
nout, jak negativně ovlivňovala svého času 
ovzduší města doutnající skládka Smeťák, když 
na podzim docházelo k jejímu vznícení.

Je snad přičiněním samotného krále Ječmín-
ka, že po celou dobu požáru vanul silný seve-
rozápadní vítr, který zplodiny hoření odnášel 
až za hranice okresu a město kromě okrajo-
vých částí (Františkov, část ulice Hrad a Drahy) 
uchránil od úplné evakuace. 

Tragický rozměr by tento požár měl rovněž 
v případě, pokud by si vyžádal lidskou oběť, 
ať už z řady zaměstnanců s. r. o. Remiva, kde 
požár vznikl, či na straně zasahujících hasičů.

Je ještě spousta nezodpovězených otázek 
a okolností spojených s tímto požárem, které 
nebyly na stránkách tohoto Zpravodaje dosud 
objasněny. Můžeme se např. ptát, kolik stál ten-
to požár městskou pokladnu, jaká byla vyčíslena 
celková škoda, kolik plastového odpadu sho-

řelo apod. Dalšími nezodpovězenými otázkami 
by mohlo být, zda se všechny vody použité při 
hašení, které prošly požárem, podařilo zachytit 
na čistírně odpadních vod, kolik bude stát jejich 
ekologická likvidace a kdo ji bude hradit, kdo 
bude hradit náklady na rozbory ovzduší, vody 
a půdy zasažené zplodinami hoření atd.

I když přímé náklady spojené s hašením po-
žáru nebyly dosud vyčísleny, můžeme si alespoň 
rámcově určit, komu ze 70 zasahujících hasič-
ských sborů tento požár vystavil účet. Jsou to je-
jich zřizovatelé, tj. obce a města u dobrovolných 
hasičských sborů, u profesionálních hasičských 
sborů pak daňoví poplatníci. Největší náklady 
si zřejmě vyžádaly stovky vzletů vrtulníku 
Policie ČR během jeho třídenního nasazení při 
hašení, a to opět z kapes daňových poplatníků. 

Při pohledu několik let nazpět zjistíme, 
že tento požár nebyl jediný, který v areálu Fatry 
vypukl. Byl to např. požár skladu Barexu s vy-
číslenou škodou 15 mil. Kč a požár ve spalovně 
průmyslových odpadů firmy Destra Co., s. r. o. 
Požár ve firmě Remiva v květnu roku 2008 
se podařilo ještě včas uhasit a předejít tak jeho 
rozšíření. Měl být vážným varováním před tím, 
co v letošním dubnu následovalo.

Koncem 90. let v době privatizačních rošád 
velké privatizace, kdy se tehdejší akciová společ-
nost Technoplast dostala do ekonomických potíží, 
získal její akcie mimo jiné i vrcholový management 
akciové společnosti Fatra. Po roce 2002 byly 

z rozhodnutí většinových akcionářů postupně ru-
šeny nosné výrobní soubory (podlahovina, Barex 
a koagulované tkaninové poromery, válcovna), 
zlikvidována obchodní značka Technoplast, která 
se budovala dlouhá léta a měla dobré postavení 
nejen na evropských trzích, a snahou těchto 
akcionářů bylo zbylé provozní soubory a budovy 
rozprodat. S odstupem času tyto skutečnosti 
vykazují všechny znaky velkého privatizačního 
„tunelu“. Dubnový požár a požáry předcházející 
lze považovat za smutnou tečku či spíše vykřičník 
na konci tohoto tunelu a jeho vedlejší produkt. 

Důsledkem toho je, že město se dlouhodobě 
pohybuje s dvoucifernou mírou nezaměstna-
nosti těsně nad průměrem okresu Kroměříž 
a ve srovnání s průměrnou mírou nezaměstna-
nosti Zlínského kraje je 2 až 4 % nad krajským 
průměrem. Značně poklesla kupní síla obyvatel 
města a tyto skutečnosti dlouhodobě negativně 
ovlivňují rozvoj města. 

Když se bourala stará osobní vrátnice Tech-
noplastu v místech dnešní vrátnice u rybníka, 
zmizela z ní i tabulka s nápisem: „Kdo nedbá 
požární bezpečnosti v závodě, je škůdcem 
národa.“ Této tabulky si musel všimnout kaž-
dý, kdo tudy chodil denně do práce. Zdá se, 
že na obsah této tabulky se zapomnělo.

Je třeba si položit otázku, jak je možné, že jed-
natelé firmy Remiva dlouhodobě nerespektovali 
požární předpisy a hromaděním nezpracovaného 
plastového odpadu vlastně vytvářeli ohromnou 
nelegální, požárně nebezpečnou skládku? Jak 
je možné, že půl roku po požáru při vědomí všech 
škod na majetku a životním prostředí a obecného 
ohrožení nepodali představitelé našeho města na 
jednatele firmy trestní oznámení? Od toho jsou 
orgány činné v trestním řízení, aby posoudily míru 
trestní odpovědnosti v tak závažném případě 
s přihlédnutím k polehčujícím a přitěžujícím okol-
nostem. Pokud by se tak nestalo, museli bychom 
si připadat jako v Kocourkově a nikoli v právním 
státě, jak se s oblibou zdůrazňuje.

Rozhněvat si krále Ječmínka a přijít tak 
o jeho přízeň by nebylo rozhodně moudré 
do budoucna při příští možné pohromě. Zatím 
ale představitelé našeho města svým pasivním 
vyčkáváním dávají jasný signál: Vyšetřování 
skončilo, občané, zapomeňte!!!

– A. Hrdlička –

a jakési umělé hmoty – snad na seze-
ní či ležení. Oranžová hmota se dro-
lila a její kusy roznášel vítr po okolních 
trávnících a parkovišti. K tomu při-
byla hromada napolo shnilých desek. 

To mě už nenechalo klidnou, 
a tak jsem koncem září zatelefo-
novala na Správu majetku města 
Chropyně. Požádala jsem je, aby 
se přišli na hřiště podívat a poradili, 
co s tím počít. Úřednice, se kterou 
jsem hovořila, mi slíbila, že vše vyřídí 
panu řediteli SMM. 

Přiznám se, že jsem příliš nevěřila 

v brzkou reakci úřadu a nápravu 
věci. Proto jsem byla velmi překva-
pena, když se za necelou hodinu 
na hřišti objevil malý náklaďáček 
a dva pracovníci na něj začali naklá-
dat všechny odpadky. Uprostřed prá-
ce je pokropil náhlý liják, ale oni bez 
zaváhání v práci pokračovali. Posbí-
rali dokonce kusy umělé hmoty z trá-
vníků a parkoviště. Tak je hřiště čisté 
a upravené. Potud je vše v pořádku. 

Není však v pořádku to, že děti 
dělají nepořádek a dospělí po nich 
uklízejí. Proto se obracím na všech-

ny, kteří na hřišti sportují, aby udr-
žovali pořádek. Měli by si také 
vážit toho, že jim město hřiště 
vybudovalo. Myslím si však také, 
že by se i rodiče mohli občas podí-
vat, kde si jejich ratolest hraje a jak 
se tam chová. 

V závěru bych chtěla poděkovat 
řediteli SMM Ing. Večeřovi a všem 
jeho spolupracovníkům za rychlou 
akci, kterou opravdu lze nazvat 
zázrakem na počkání. Jsou to lidé 
na svém místě.       

– Jiřina Mrázová –
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Lázně v Chropyni
Před několika týdny vyšel v Tý-

deníku Kroměřížska článek, který 
se týkal vybudování lázní v Chropy-
ni. Bohužel v tomto článku je něko-
lik nepravdivých a několik nepřes-
ných údajů. Například mé tvrzení, 
že město bude investovat do opra-
vy původní-
ho vrtu, který 
je ve špat-
ném stavu, 
není pravda. 
Toto jsem ni-
kdy neřekla. 
Žádné město 
přece nemůže 
investovat do 
majetku, kte-
rý mu nepat-
ří! Pokud by-
chom oněch 
zmiňovaných 
3 až 5 mil. 
korun v roz-
počtu našeho 
města měli, 
investovali bychom je do nového 
vrtu, který by byl na pozemcích měs-
ta a byl by přístupný našim ob-
čanům.

Dále byl ve zmiňovaném člán-
ku vysloven příslib vybudování 

Odpověď panu Hrdličkovi
Vážený pane Hrdličko, 

ve svém článku píšete, že je spousta otázek v souvislosti s požárem, které 
dosud nebyly na stránkách Zpravodaje objasněny. Ano, v tom s Vámi mu-
sím souhlasit, bohužel v mnoha případech je tomu tak proto, že sami tyto 
odpovědi neznáme. Na ty ostatní se Vám pokusím odpovědět.

Kolik stál tento požár městskou kasu? 
Náklady všech zásahů našich dobrovolných hasičů se vyčíslují Hasič-

skému záchrannému sboru Zlínského kraje, který nám prostřednictvím 
Krajského úřadu Zlínského kraje zašle dotaci na činnost JSDHO. Město 
Chropyně vyplatilo v souvislosti s požárem odměnu starostovi, místostarostce 
a zasahujícím členům Sboru dobrovolných hasičů Chropyně v celkové výši 
69.000 Kč. PHM do služebního vozidla stály 1.800 Kč. 

Zda se všechny vody použité při hašení podařilo zachytit v čistírně od-
padních vod, kolik bude stát jejich ekologická likvidace a kdo ji bude hradit?

Všechny vody se podařilo v čističce odpadních vod zachytit. V důsledku 
rekonstrukce bylo volných několik nádrží a právě v nich se tato kontami-
novaná voda shromáždila. Po důkladném zvážení všech možností a ve spo-
lupráci s dotčenými vodoprávními orgány došlo k postupnému přidávání 
kontaminované vody do znečištěné vody, která do čistírny odpadních vod 
z Chropyně přitéká, a jejímu následnému pročištění. V tomto období byla 
ve zvýšené míře kontrolována voda na odtoku a nedošlo k překročení žád-
ného ze sledovaných parametrů. Tato ekologická likvidace nebyla finančně 
vyčíslena a jde plně na vrub majitele a provozovatele ČOV Chropyně. 

Kdo bude hradit náklady na rozbory ovzduší, vody a půdy zasažené 
zplodinami hoření?

Náklady na rozbory vody, půdy a biologického materiálu stály 
cca 180.000 Kč. Zlínský kraj nám poskytl dotaci z havarijního fondu 
ve výši 84.000 Kč a dále Zastupitelstvo Zlínského kraje uvolnilo mimořádný 
dar ve výši 100.000 Kč. 

Mimochodem, krátce po požáru bylo přislíbeno provedení kontrolních 
rozborů v podzimních měsících, a to hlavně u zemědělských výpěstků 
(mrkve). Toto měření jsme již zadali a o výsledcích budete informováni 
po vyhodnocení v dalším vydání Zpravodaje města Chropyně. Tyto rozbory 
již budou hrazeny plně z rozpočtu města.

Jak je možné, že půl roku po požáru při vědomí všech škod na majetku, 
životního prostředí a obecného ohrožení nepodali představitelé našeho 
města na jednatele firmy Remiva trestní oznámení?

Dovolte mi ocitovat názor právní kanceláře Ritter-Šťastný: „Vážený pane 
starosto, otázka případné trestní odpovědnosti za vznik požáru a za následné 
škody je předmětem šetření, které za dozoru státního zástupce provádí spe-
cialisté Hasičského záchranného sboru a Policie ČR. Pakliže bude na základě 
tohoto vyšetřování shledáno, že došlo k naplnění skutkové podstaty jakéhokoli 
trestného činu, bude trestní stíhání zahájeno. Žádného úkonu ze strany města 
či občanů v tomto směru není zapotřebí.  Případné trestní stíhání bude zahá-
jeno až na základě výsledků vyšetřování, nikoli na základě podnětů občanů.“

Závěrem si dovolím opravit Vaši poslední větu: 
Vyšetřování dosud neskončilo, představitelé města ani občané nikdy 

nezapomenou…¨                                                         – Věra Sigmundová –

lázní do konce tohoto vole-
bního období. Věřte, vážení spo-
luobčané, že je to přáním celého 
Zastupitelstva města Chropyně, 
neboť vybudování lázní je sou-
částí jeho volebního programu 
pro roky 2010-2014. Bohužel 

v současné 
době neví-
me o žádné 
dotaci, kte-
rá by nám 
vybudování 
lázní nebo 
alespoň vy-
b u d o v á n í 
nového vrtu 
pomohla fi-
nancovat . 
Problema-
tikou lázní 
v Chropyni 
se budeme 
intenzivně 
z a b ý v a t , 
a l e  pod le 

mého názoru současná eko-
nomická situace není k řešení 
tohoto záměru příznivá. Jak 
by řekli sportovci: „Je to běh 
na dlouhou trať.“

– Věra Sigmundová –
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Stomaprevence pro děti
V pátek 23. září 2011 si naši 

nejmenší žáci Základní školy 
Chropyně užili zajímavé vyu-
čování. Výukový blok probíhal 
ve dvou částech.

V první části se děti seznámily 
s problematikou zubního kazu for-
mou pohádky. Kreslené obrázky 
o zoubku a bacilech upoutaly je-
jich pozornost. Dozvěděly se při-
rozenou formou, proč vzniká zub-
ní kaz a jak jeho vzniku zabránit.

Ve druhé části byly dětem půj-
čeny modely zubů a zubní vyšet-
řovací nástroje. Děti si vše mohly 
osahat a zblízka prohlédnout.

Individuálně jim byla vysvět-
lována technika čištění zubů 
a s každým dítětem byla tato 
technika procvičena pod dohle-
dem zkušených mediků – studen-
tů 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy oboru zubního lékař-
ství. Snahou bylo vštípit dětem 
do paměti správné pohyby zub-
ním kartáčkem.

Ve škole se tentokrát nekontro-
lovaly domácí úkoly. Dětem byly 

Redakce

Uzávěrka Zpravodaje 
města Chropyně prosinec 2011 

je 24. listopadu ve 12:00

zkontrolovány jejich právě použí-
vané zubní kartáčky, které si při-
nesly z domu. V případě, že nevy-
hovovaly, dostaly kartáček nový.

Po skončení výuky ve škole 
následovala návštěva kamionu 
- mobilního zdravotnického za-
řízení. Tady byly děti seznámeny 
s modelovým prostředím zubní 
ordinace. Nalezly zde stomatolo-
gické křeslo, vrtačku a mohly ply-
šovým zvířátkům vyčistit zoubky!
Poděkování patří:
- pí Pavle Smýkalové, odborné 

referentce klientských služeb 
Zdravotní pojišťovny METAL-
ALIANCE a jejím spolupracov-
níkům za realizaci výukového 
programu

- pí učitelce Křepelkové, Rozsy-
palové, Vejdovské a Balášové 
za jejich spolupráci při usku-
tečnění projektu

- rodičům za jejich vstřícnost, 
díky které se program preven-
ce zubních nemocí a zubního 
kazu mohl provést

– M. Purkarová –

Vánoční koncert,Vánoční koncert, 

který se uskuteční 9. prosince 2011 
od 17 hodin v chrámu sv. Jiljí v Chropyni. 

Římskokatolická farnost sv. Jiljí 
v Chropyni Vás zve na

V programu vystoupí 
Holešovský komorní orchestr 
a Holešovský chrámový sbor.
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Slavnostní otevření počítačové učebny v ZŠ Chropyně
Dne 11. října 2011 se slavnost-

ně otvírala naše nová počítačová 
učebna, která se vybudova-
la v rámci projektu 1.4 Zlep-
šení podmínek pro vzdělávání 
na základních školách, prioritní 
osy 1 Počáteční vzdělávání, Ope-
račního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Realizá-
torem projektu je Základní škola 
Chropyně.

Slavnostnímu otevření ovšem 
předcházela spousta práce, kterou 
bylo nutno vykonat, aby se pro-
jekt mohl zrealizovat. Nejprve 
bylo zapotřebí celý projekt vypra-
covat tak, aby splňoval všechny 
potřebné náležitosti, což nám 
dalo nejvíce práce a také zabralo 
nejvíce času. Následovalo podání 
žádosti na Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy na Sekci 
řízení Operačních programů EU.

Na konci června přišlo na naši 
školu tolik očekávané Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. Celková 
částka, která byla Základní škole 
Chropyně poskytnuta, činila 
1.829.929 Kč. Z toho 1.555.439 Kč 
bylo čerpáno z Evropských fondů 
a 274.489 Kč ze státního rozpoč-
tu České republiky. 

Tímto okamžikem započaly 
práce na škole samotné. Násle-
dovaly nutné stavební úpravy, 
elektrikářské, truhlářské a podla-
hářské práce, malování a spousta 
jiných prací, které byly potře-
ba k přípravě učebny. Mezitím 

reklama

se uskutečnilo výběrové řízení 
na dodávku výpočetní techniky 
a dodávku nábytku. Jakmile byla 
učebna úplně vybavena, násle-
doval zkušební provoz. Teprve 
po tom, co jsme se ujistili, že všech-
no funguje, jak má, a byly splněny 
všechny formality, následovalo 
slavnostní otevření učebny. 

Žákům naší školy je k dispo-
zici zcela nový výkonnější server, 
25 plně vybavených počítačových 
stanic, 3 interaktivní tabule, 
které jsou k dispozici i v jiných 
učebnách, dataprojektory, no-
tebooky, tiskárna, nové lavice 
a stoly. Z projektu je hrazeno 
i další vzdělávání pro pedagogy, 
které se týká práce s těmito zcela 
novými technologiemi. 

Po slavnostním přivítání byli 
hosté seznámeni prostřednictvím 
prezentace s obsahem, cílem 
a realizací projektu. Po jejím 
ukončení následovala ukázka 
výukové hodiny informatiky. 
Na závěr mohli všichni pří-
tomní klást konkrétní dotazy 
Mgr. Milanu Bajgarovi a vedou-
címu projektu Jiřímu Košutovi.

Doufám, že nová počítačová 
učebna splnila u všech předpo-
kládané očekávání a žákům naší 
školy bude sloužit. Těm, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem podíleli na re-
alizaci a přípravě projektu, děkuji 
za velmi dobře odvedenou práci.

– Mgr. Milan Bajgar,
místostarosta –

Nabízím masérské 
a rekondiční služby 

v prostorách bývalé školky
na náměstí Svobody čp. 55.

Tel.: 737 617 682, 
e-mail: Fyz.jancaletka@email.cz

Tel.: 731 468 180

Prodej 
palivového dříví
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Zajímavá beseda žáků se spisovatelkou
V úterý 27. září 2011 se v na-

ší knihovně konala zajímavá 
beseda. Žáci 8. A místní ZŠ pod 
vedením třídní učitelky Mgr. Ja-
ny Leciánové na ni pozvali pe-
dagožku a spisovatelku Martu 
Ludvíkovou. Četli totiž jako do-
plňkovou četbu ukázky z její do-
končené knihy  „Po stopách zmi-
zelých lodí“. Příběh bermudské-
ho trojúhelníka je natolik zaujal, 
že se chtěli dovědět víc o těch-
to zrádných místech v Atlant-
ském oceánu.

Proto zvolila autorka téma 
besedy „Cesta za poznáním“. 
Nezůstalo však jen při četbě 
průřezem napínavého děje a uká-
zek. Zacílila svou besedu ještě na 
jedno téma „Výhled do budouc-
nosti planety Země“ a dala slovo 
žákům. Vždyť budoucnost patří 
právě jim! Zapojila je do dis-
kuse, někdy úsměvné, aby si uvě-
domili potřebu své účasti na dění 

Vůně pečených brambor
Mrazivé ráno 17. října vystřída-

lo slunečné odpoledne, kterého 
využili rodiče s dětmi ze 4. třídy 
mateřské školy. Na poli vyzkou-
šeli letecké dovednosti barevných 

Poděkování
Vážení občané,

chci poděkovat místostarostovi 
Mgr. Milanu Bajgarovi a Mgr. Janě 
Leciánové, učitelce ZŠ v Chropy-
ni, rovněž paní Heleně Maťhové, 
vedoucí Městské knihovny, za zá-
jem a podporu mých aktivit 
při výchově současné mladé 
generace. 

Musím poděkovat především 
Mgr. Janě Leciánové, třídní uči-
telce 8. A, za ochotu nahlédnout 
se žáky do mého dokončené-
ho díla „Po stopách zmizelých 
lodí“, které je zaujalo, a pozvali 
mě na besedu dne 27. září 
do místní knihovny.

Zvolila jsem téma „Cesta za po-
znáním“ a „Výhled do budoucnosti 
planety Země“. Vždyť budouc-
nost je jejich a touha po poznání 
je povede správnou cestou!

Vím, že zvláště Vy rodiče 
máte zájem, aby z Vašich děti 

vyrostli čestní a pracovití lidé! 
Určitě budete zajedno s našimi 
snahami. Vaše děti byly skvělé. 
Mají dobré učitele. Čeká Vás 
radostné stáří. 

Ze srdce Vám to přeji!        

– PaedDr. Marta Ludvíková –

Více informací na tel.: 573 500 746 nebo na www.muchropyne.cz

Využíjte zajímavé slevy inzerce s cenou od 310,- Kč.

Zde mohla být Vaše reklama

ve společnosti. Obě témata sou-
visí. Správnou cestou je nejlépe 
povede touha po poznání.

Jejich nápady, jak to může 
na Zemi za půl století vypadat, 
využije spisovatelka v dalším ro-
zepsaném sci-fi „Výprava do bu-
doucnosti planety Země“. 

Bylo příjemné strávit necelé 
dvě hodiny s ukázněnými žáky, 
na které může být paní učitelka 
Leciánová pyšná. Příběh bermud-
ského trojúhelníka je očividně 
zajímal. Soustředěně poslouchali, 
většina totiž neznala podrobnosti. 
Rovněž odhadování, co přinesou 
další roky, bylo pro ně přitažlivé.

Besedy se zúčastnil i místosta-
rosta města, pan Mgr. Milan Baj-
gar. Ten na závěr ocenil přínos-
nost této besedy pro podporu 
vzdělávání a etické výchovy po-
děkováním a kytičkou orchidejí 
spisovatelce.

– Helena Maťhová –

draků a pochutnali si na pečených 
bramborách. Děkujeme firmě 
„Květinářství“ p. Mlčocha za pří-
pravu ohniště i brambory.                                                                         

– 4. třída MŠ –
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Dračí odpoledne
Ve čtvrtek 20. října 2011 

jsme prožili krásné podzimní 
odpoledne na hřišti v Záříčí. 
Z různých materiálů jsme si vy-
robili podzimní draky, skřítky 
„Podzimáčky“ a další veselé 
předměty. I přes nepříznivou 
předpověď se nakonec po-
časí umoudřilo a někteří draci 
i vzlétli. Je nám ovšem jas-
né, že spolu s draky odletělo 
i babí léto.

– 3. třída MŠ –
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Dne 20. října 2011 se konala 
v tanečním sále ZŠ již tradiční 
„Otevřená hodina“ pro rodiče 
a příbuzné našich nejmenších žáků.

Děti svým nejbližším předvedly, 
jak v tanečních hodinách svědomitě 
pracují a co všechno se od začátku 
školního roku pod vedením paní uči-
telky Karly Koutné a za klavírního 
doprovodu pana učitele Luďka Kou-
tného naučily. Myslím, že se všem 
zúčastněným hodina líbila, a už teď 
se všichni moc těšíme, co nám naše 
děti předvedou na vánočním vy-
stoupení 15. prosince 2011 v 16:00 
ve velkém sále MKS Chropyně. 
Tímto vás srdečně zveme.

– Mgr. Jana Milotová –

Otevřená hodina tanečního oboru ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně

Soukromá inzerce
Prodám
 DB 3+1, 73 m2 v Chropyni, Nádražní 709, 2. patro, dům je zate-

plený, plastová okna, žaluzie, zasklená lodžie, společný satelit, 
internet. Cena 840.000 Kč. Tel.: 774 505 874

 byt 2+1 v OV v Chropyni. Tel.: 776 069 242

byt 1+1, ulice Moravská, v osobním vlastnictví. Tel.: 605 312 817

Nabízím
k podnájmu DB 2+1 v Chropyni, ulice Nádražní. Tel.: 774 698 996

SZUŠ D-MUSIC, pobočka Chropyně v září 2011
Na požádání Mikroregionu Jižní 

Haná a města Chropyně připravila 
naše škola 15. září kulturní pro-
gram pro účastníky her seniorů. 
V programu se představil dechový 
orchestr TWO, THREE, FOUR 
a pěvecký sbor pod novým ná-
zvem Myši a myšáci. Vystoupení 
se setkalo s velkým ohlasem z řad 
účastníků, někteří si při naší pro-
dukci zazpívali i zatančili. Děku-
jeme městu Chropyně, že jsme 
se mohli této akce zúčastnit, a tě-
šíme se na další spolupráci.

Další naší připravovanou akcí 
na měsíc listopad pro rodiče 
a širokou veřejnost je MARTINSKÁ 
PÁRTY konaná 11. listopadu 2011 
od 20 hodin 11 minut v rockovém 
klubu HELL v Chropyni. Přijďte 
se pobavit s hudební skupinou 
CLASSIC. Výtěžek z této akce 
bude použit na mimoškolní aktivi-
ty žáků chropyňské pobočky naši 
školy. Děkujeme za vaši podporu.

– Za SZUŠ D-MUSIC 
Bc. Ivo Novotný, 

vedoucí pobočky –
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Putování se psem za dinosaury
V pátek 23. září 2011 se naše 2. pionýrská 

skupina Julia Fučíka a Pionýrská skupina Obrán-
ců míru Chropyně sešly v klubovně Pionýra 
v Kroměříži na víkendovou akci. Tento rok 
se Pionýr zapojil do evropského projektu „Klí-
čení“, který bude probíhat po dobu tří let. Než 
se všichni účastníci putování shromáždili v klu-
bovně, měli jsme k dispozici značnou řadu her, 
jako byly stolní fotbal, stolní tenis, autodráha.

Na uvítanou jsme obdrželi kufříček na uklá-
dání svých pokladů. První den jsme si zahráli pár 
zábavných her a kvízů, u kterých jsme využívali 
atlas a internet. Když jsme z „namáhavé prá-
ce“ dostali hlad, pojedli jsme chutné šunkové 
a salámové chlebíčky. Po jídle následovalo vy-
hodnocení kvízu a dostali jsme možnost vyrobit 
si vlastní pohyblivý model dinosaura.

Jak je u nás zvykem, většina rozhodla, 

reklama

že se budeme dívat na filmový Večerníček. 
Dívali jsme se na film PŘÍŠERKY s.r.o., což je i je-
den z mých oblíbených filmů. Potom, ač neradi, 
museli jsme jít spát a nechali si něco pěkného zdát.

Ráno po budíčku, ranní hygieně a snídani 
jsme se vydali na vlakové nádraží, odkud jsme 
vyrazili vlakem do Vyškova. Ve Vyškově jsme 
se natěšeně přesunuli do Zoologické zahrady 
Vyškov. Po prohlídce zvířat – viděli jsme lemury, 
lamu, prasata, buvola, kozla, krávu, slepice a řa-
du dalších - vedla naše cesta k autobusu, jenž nás 
zavezl do konečného cíle Dinoparku Vyškov. Zde 
byla nejenom prohlídka úžasných dinosaurů, ale 
i 3D kino, které nám přiblížilo život dinosaurů.

Poté jsme se vrátili do centra města a dali 
si dobrý oběd. Když jsme spořádali vynikající 
kuřecí řízek a prohlédli si vyškovského náměstí, 
vedla naše cesta zpátky do Kroměříže, kde 
následovaly další hry a povídání o tom, co vše 
jsme viděli a co se nám líbilo a naopak, předání 
putovního psa nejúspěšnějšímu dobrodruhovi 
a poté již zvědaví rodiče, kteří se těšili, až usly-
ší, co vše jsme tento víkend opět zažili.

 – Nicole McEvoy –

„I my předškoláci 
chceme rozumět přírodě“.

Mateřská škola vystavuje ve svých 
prostorách práce dětí, týkající se projektu

Můžete se přijít podívat v měsíci listopadu 
každý všední den od 14:30 do 15:30.
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Zprávičky z Kamínku
Vážení čtenáři,

v tomto čísle si můžete přečíst poslední 
část příběhů, které děti prožily na táboře, jak 
je zapsal náš vědátor OWEN do svého deníku, 
doufám, že jste se při čtení nenudili a že vás 
příběhy zaujaly.

Závěrem bych ještě ráda poděkovala za fi-
nanční příspěvek od našeho města a také za mi-
lou návštěvu paní starostky Věry Sigmundové, 
která se na nás v tom deštivém dni přijela po-
dívat a dětem dovezla dárečky. Poděkování 
patří také prodavačkám v Albertě, které nám 
ochotně vyšly vstříc se všemi potravinami, které 
jsme měli u nich v prodejně objednané, a vše 
nám nachystaly, musely přijít dříve do práce, 
to abychom při tom množství potravin, co jsme 
kupovali, neblokovali provoz v prodejně.

Také poděkování patří obchodu se ze-
leninou u Mlčochů, kde jsme měli také vše 
nabalené a přichystané.
– Za celý Kamínek vám všem moc děkuji. –

Owenův deník
Den 4. – Úterý 

Konečně jsem opravil stroj času. Na zkoušku jsem se sám přesunul 
do současnosti, kde jsem zjistil, že nám Hodinář unesl několik členů 
mého výzkumného týmu a roznesl je do různých míst a dob.

Naštěstí jsme ale nalezli vzkaz od našich afrických kolegů, že objevili 
vzkaz vytesaný ve skále od člena našeho týmu. Toho Hodinář unesl 
do Afriky v 15. století. Tam byl zajat otrokáři, kteří odvážejí na lodích 
otroky do Ameriky.

Rychle jsem se vrátil pro svoje pomocníky a vyrazili jsme na zá-
chrannou misi.

Objevili jsme se v domorodé vesnici, kde jsme měli možnost vyrobit 
si domorodé ozdoby. Já mezitím tvořil taktický plán mise.

Po posilnění a odpočinku jsme se vydali přes překážky ke kolegově 
vězení. Tam jsme zjistili, že vesnice je obehnána vysokou zdí. Tu jsme 
museli zbourat. Proto jsme se pustili do výroby dynamitu. Pomocníci 
v přírodě hledali suroviny, které mi přinesli do mojí improvizované 
laboratoře. Byli velmi úspěšní a dynamitu jsme vyrobili dostatek.

Poté jsem přenesl pomocníky do jejich domovské doby, kde plnili 
úkoly zadané strážkyní času. Pak se k nám dostalo hlášení o výbuchu 
strategických laserových zbraní ve stratosféře, úniku trifidů a oslepnutí 
téměř celé planety. Vydali jsme se na cestu do evakuačního centra, kde 
jsme počkali na vrtulník, který nás právě odváží někam do bezpečí.

Zapsal: John Owen
někde v oblacích, současnost

Den 5. – Středa
Noční přesun do Grónska proběhl bez problémů. Pár hodin po našem 

příletu dokonce dorazil i stroj času. Díky němu jsem se přesunul v čase 
do doby před nedávnými událostmi a poprvé jsem byl nucen poupravit 
časové kontinuum a to tím, že jsem odhalil budoucnost. Snad se tato 
změna neprojeví nějak negativně. Zatím to vypadá dobře, všechno 
se zdá být v normálu.

Později jsem se dal opět dohromady se svojí skupinou a přenesli 
jsme se do budoucnosti na planetu Pultanela, kde jsme hledali další 
díl pentagramu. Na této planetě jde čas naopak. Dospělí jsou za děti 
a děti za dospělé. Strávili jsme pár chvil plněním úkolů, které pro nás 
místní připravili. Později jsme od nich obdrželi kus pentagramu.

Další díl nám Hodinář ukryl v době antického Řecka. Po příjezdu nás 
přivítal samotný Zeus s Hérou, kteří coby bohové věděli dopředu o naší 
návštěvě. Dostali jsme nabídku zúčastnit se olympijských her, kterou 
jsme samozřejmě přijali. Zúčastnili jsme se slavnostního zahájení, viděli 
jsme běžce s ohněm zapáleným přímo na Olympu samotnými bohy. 
Po absolvování celých her jsme od Dia obdrželi další díl pentagramu.

Večer jsme byli Hodinářem přeneseni kdovíkam a čekala nás zkouška 
odvahy. Všichni členové časoplavcového týmu úkol beze strachu splnili 
a za odměnu jsme se přesunuli zase domů.

Zapsal: John Owen
3. srpna 2011, Rajnochovice

Zahájení činnosti
Turistický oddíl Kamínek zahájil opět 

pravidelné schůzky a také přijímá nové členy 
do svého oddílu. Scházíme se v naší klubov-
ně na ulici Komenské, vedle hudební školy, 
a to každý pátek v 15:30. Přijďte se mezi nás 
podívat, zahrát si, zasoutěžit. Nudit se určitě 
nebudete.

Těší se na vás vedoucí a instruktoři z Ka-
mínku.

Večerní pohádkový pochod
Také letos jsme připravili spolu s KČT ve-

černí pochod pohádkovým lesem. 
Na trase čekali nejen na děti ohniváčci 

s ohnivou ženou, hejkálkové, muchomůrky, 
čarodějky, pak duch s oběšencem, krásné 
upírky, či hastrmanská babička s hastrman-
čaty, hroziví loupežníci, rozverní čertíci, 
záhadná postava černého anděla s jasnou 
hvězdičkou, pak zas nebezpeční lapkové 

a opodál záhadná dáma v černém, která 
měla na sobě pavouky a na buben vydávala 
tajemné zvuky, opodál pak stály lesní víly, 
které celou trasu uzavíraly.

V cíli pak každý účastník dostal sladký 
perníček, to za odvahu, kterou prokázal 
startovací kartičkou. Také byl pro všechny 
připraven teplý čaj a opodál plápolal ohý-
nek, u kterého se mohly opékat špekáčky, 
či buřtíky. Počasíčko nám letos vyšlo, byla sice 
trochu chladnější noc, ale krásná, hvězdičky 
nám pěkně svítily a ze tmy se nám po tra-
se vynořovala záhadná postava rudě oděná 
s růžky na hlavě a na krásném bílém koníkovi, 
až se nám dech tajil.

Doufám, že se večerní pohádkový les všem 
účastníků líbil. Všem, co se podíleli jednak 
na přípravě a pak na samotném pochodu, 
tak vám moc a moc děkuji.

– Za turistický oddíl Kamínek,
 Hana Paňáková –
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Owenův deník
Den 6. – Čtvrtek 

Dnešní ráno nám připravilo další překvapení. Z ničeho nic se u nás 
objevil člověk z minulosti. Konkrétně z divokého západu. Po pečlivém 
propočítání přijatých zpráv jsem zjistil, že je třeba tohoto člověka do-
stat zpátky, aby bylo zachováno časové kontinuum a abychom získali 
předposlední díl pentagramu potřebného k poražení Hodináře.

Bez váhání jsem sebe, zbloudilého člověka a celou skupinu přesunul 
na divoký západ. Před výpravou na hledání kousku pentagramu jsme 
se dozvěděli o problému městečka, ze kterého zbloudilec pocházel. 
Kolem městečka se totiž usídlilo několik gangsterských band, jejíž 
členy bylo třeba identifikovat a ohlásit sherifovi. I tento úkol jsme 
s přehledem zvládli.

Po obědě nás čekal další úkol. Nedaleko městečka se usadilo stádo 
divokých krav, které si místní chtěli zavřít do ohrad a označkovat. 
S radostí jsme úkol přijali a pustili se do práce. Netrvalo dlouho a vše-
chny krávy byly v ohradách.

Blíží se večer a čas spánku. Dnešní noc strávíme zde, protože 
na nás ráno čeká ještě další práce. Snad se nám brzy podaří přijít na to, 
jak zastavit Hodinářovo řádění, aby ve vesmíru nastal opět pořádek.

Zapsal: John Owen
17. února 1864, Dodge City

Den 7. – Pátek
Ráno v Dodge City bylo příjemné, domácí obyvatelé si pro nás 

připravili příjemné překvapení.
Byly jím kovbojské slavnosti pořádané na oslavu našich včerejších 

úspěchů. Čekalo na nás několik zábavných úkolů jako přestřelka, 
střelba z winchestrovky, motaná a další. Každý si vyzkoušel všechny 
úkoly a za odměnu za splnění všech úkolů jsme dostali poslední část 
našeho ztraceného pentagramu. Konečně byl kompletní.

Ve chvíli, kdy jsme pentagram složili, začal zářit a zjevila se naše 
Strážkyně času, která nám pověděla, že díky složení pentagramu 
má dostatek síly na to, aby se mohla ve vesmíru utkat s Hodinářem, 
kterého ale může nanejvíš spoutat v siločarovém vězení na dalekém 
místě, ke kterému jsme se museli vydat. Poté Strážkyně času zmizela 
a složený pentagram vydal svoje tajemství.

A to bylo magické zaklínadlo, které nám pomůže eliminovat Hodi-
náře navěky. Takovou možnost jsme prostě museli využít, aby zavládl 
ve vesmíru a v čase zase pořádek.

Sbalili jsme si vybavení a zásoby na cestu a vyrazili. Po chvilce ces-
tování jsme narazili na postavu oděnou v kožešinách. Dověděli jsme se, 
že je to člověk z minulosti, který se zjevil v naší době na pomoc při 
našem úkolu. Také jsme dostali kryptonitové krystaly pro posílení 
naší moci při zaklínání hodináře. Poté jsme pokračovali v cestě, 
na které jsme pak potkávali další postavy z dob, které jsme během 
naší výpravy navštívili.

Zdárně jsme dorazili k hodinářovu vězení. Zde na nás čekala poslední 
zkouška. A to zkouška důvěry, protože hodináře může zaklít pouze 
skupina, která si navzájem věří a umí táhnout za jeden provaz. Zkouš-
kou jsme všichni prošli úspěšně, a tak jsme mohli přejít k samotnému 
zakletí Hodináře. Obestoupili jsme jeho vězení, spojili se do jednoho 
kruhu a 3x zvolali zaklínadlo, které znělo: MINULOST JE KLÍČ K NAŠÍ 
BUDOUCNOSTI a Hodinář pak díky tomu navždy zmizel v propadlišti 
času, ze kterého není návratu.

Jsem moc šťastný, že se nám podařilo napravit všechno, co natropil 
Hodinář, a že v čase zavládl opět pořádek. Aby se však už nikdy neudály 
takové věci, jaké jsme zažili za posledních několik dní, rozhodl jsem se stroj 
času rozebrat a jeho díly pak rozmístit do trezorů ve skladištích po celém 
světě, kde bude v bezpečí čekat pro případ, že by jej bylo zase třeba.

 – Loučí se Dr. John Owen  –
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Nejen špatné zprávy
Kynologický klub Technoplast Chropyně 

pořádal 18. září 2011 dle plánu akcí ČK NO 
Oblastní speciální výstavu NO.

Přihlášeno bylo 56 psů, dostavilo se 54 psů, 
posouzeno 51 psů. Posuzoval Ing. Karel 
Strouhal, prezident klubu NO. V kruhu mu 
vypomáhali 2 členové z KK Přerov Mgr. Lenka 
Kuželová s Veronikou Petrášovou.

Předvedení jedinci byli ve velmi dobré kon-
dici zejména v třídě dospívajících a pracovních 
fen, kde byla 5x udělena známka výborná. 
Také ve třídě pracovních psů byla udělena 
5x známka výborná.

Klub českých turistů
Turisté se nepřipravují k zimnímu spánku, 

ale počet společných pochodů a výletů v lis-
topadu je malý.

Z oblasti Valašsko – Chřiby nabízíme mi-
lovníkům vysokohorské turistiky:

19. – 20.  Setkání turistů na Tesáku
listopadu Odjezd autobusu pro přihláše-

né účastníky v 7:00 od kavárny 
Bianca

– Jar. Pospíšilová –

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci září:
- průměrná min. ranní teplota byla 12,0 °C,
- průměrná max. denní teplota byla 22,7 °C,
- celkové množství srážek bylo 17,2 mm/m2,
- září bylo velmi slunečné, ve 20 dnech bylo 

zaznamenáno jasno nebo skoro jasno.
– redakce –

Všichni účastníci obdrželi upomínkové 
předměty a první tři v každé třídě obdrželi 
pohár od firmy Bauer.

Hlavní sponzor výstavy velkoobchod Sa-
lač, pobočka Olomouc věnoval pro každého 
účastníka krmivo Sportmix.

Vítězové tříd obdrželi navíc 10 kg krmiva 
Anka od lipnického zástupce firmy. Na zajiště-

ní výstavy přispěli věcnými předměty sponzoři 
Josef Paštěka - prodej krmiva Propac a chovná 
stanice Lonadard, Městský úřad v Chropyni 
propagačními materiály a rozmnožením ka-
talogu a firma Topos Prefa Tovačov, za což 
jim patří srdečné poděkování.

Výstava proběhla velmi dobře za krásné-
ho slunečného počasí ke spokojenosti všech 
účastníků. Výsledky si lze prohlédnout také 
na www.ceskyklub-no.cz – výsledky výstav.

Další dobrou zprávou je informace o pra-
videlných výcvikových dnech, které se konají 

v areálu KK každou neděli od 9 hodin. O své 
zkušenosti z výcviku se s mladými zájemci 
dělí Ing. Blažek a s jistotou lze konstatovat, 
že po cca měsíční docházce začínají pejsci 
ukazovat první pokroky.

Na společné fotce jsou vidět rozmanitá 
plemena, k velké radosti výcvikáře převažuje 
plemeno boxer.                         – Výbor KK –
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Barexu patří po šesti kolech 
sedmá příčka

Barex má za sebou prvních šest zápasů v kroměřížské hokejové lize, 
ze kterých dokázal vybojovat šest bodů.

V první zápase nastoupil proti Buldokům z Otrokovic. Minutou ticha 
hráči vzpomněli na oběti tragického leteckého neštěstí u Jaroslavle, 
při kterém zahynuli hokejisté místního klubu. První třetinu Barex jasně 
ovládl, ale z množství střel se dokázal prosadit pouze jednou. Postupem 
času však hra Barexu upadala, Buldoci se dostali do hry, lépe bruslili, 
napadali, skórovali, zápas otočili a vyhráli 4:2. 

I v dalším vystoupení našich hokejistů byl obraz hry podobný 
a nakonec i výsledek stejný. Barex i ve svém druhém utkání prohrál 2:4. 
V zápase s Chomýží postihla hráče Barexu marodka a do utkání nastoupilo

jen šest útočníků a tři obránci. Toho soupeř dokázal dokonale 
využít a ve všem nás přehrával. S krutou porážkou 1:11 se už ne-
dalo nic dělat. 

Po třetím kole měl Barex na svém kontě nula bodů a před sebou 
vítěze loňského ročníku soutěže Hanák Team Kroměříž. Pokud 
chtěli hokejisté pomýšlet na prvních šest míst, museli vyhrát. Ha-
náci byli v zápase považováni za favority, jelikož v soutěži zatím 
neztratili jediný bod. Před zápasem se konala taktická porada, 
která měla za cíl jediné – povzbudit mužstvo a dodat ztracené 
sebevědomí. To se nakonec ukázalo jako klíčové a chropynští 
hokejisté porazili po skvělém výkonu lídra soutěže vysoko 9:3. 

Žopy jsou loňským nováčkem soutěže stejně jako naši hráči. 
A i letos jsme soupeře dokázali porazit. Za vítězství 8:4 jsme 
si připsali další dva body a pomaličku jsme se začali odlepovat 
od dna tabulky. V dalším zápase jsme narazili na Reds, kteří 
před sezónou mohutně posílili, a v dosavadním průběhu soutěže 
jim patří druhá příčka. I v tomto utkání jsme nebyli pasováni 
do role favorita, ale to našemu mužstvu svědčí. Především výkonem 
gólmana a obětavostí si Barex připsal další dva body do tabulky 
za vítězství 6:3. 

V závěrečných třech zápasech základní části musí Barex naplno 
bodovat, aby měl jistý postup mezi šest nejlepších.

Výsledky Barexu v KHL
1. kolo Buldok Otrokovice - Barex 4:2
2. kolo Barex – Plačkov 2:4
3. kolo Barex – Chomýž Sportcentrum 1:11
4. kolo Hanák Team Kroměříž – Barex 3:9
5. kolo Barex – Žopy 8:4
6. kolo Barex – HC Reds 6:3

– Libor Halás –
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Triatlonista Lukáš Purkar 
se účastnil závěrečného pod-
niku ze série Biathle Word 
Tour, kterým bylo mistrov-
ství světa konané v Sofii. 
Na vzdálenostech 1500 m běh 

Karel Imríšek zlatý na ME
Španělská Barcelona hostila ve dnech 

30. září až 2. října 2011 evropskou špičku kara-
te Goju-ryu. Celkem se této vrcholné soutěžě 
zúčastnilo necelých 300 závodníků ze 16 států 
Evropy. Mezi nimi nechyběl ani reprezentační 
výběr České republiky, jehož členem byl ka-
ratista Karel Imríšek, pro kterého to byl první 
velký turnaj v seniorské kategorii.

Karel nastoupil ve dvou kategoriích. 
V první, kata jednotlivci, postoupil do třetí-
ho kola, kde bohužel těsně podlehl italské-
mu závodníkovi v poměru 2:3.

Ve druhé, kata teamy, byli jeho partnery 
Vladimír Míček a Miroslav Ziegler a náš team 
obhájil předloňské zlato, když ve finále po-
razil portugalskou reprezentaci 3:2.

Karel tak přivezl ze svého prvního seni-
orského šampionátu zlatou medaili a titul 
Mistra Evropy.

Tento úspěch by však nebyl možný 
bez podpory sponzorů, kteří Karla v jeho 
sportovní činnosti podporují, za to patří 
poděkování: Městu Chropyně, Chropyňská 
strojírna, a. s., f. Robicont pana Roberta Lu-
čana, řeznictví pana J. Majtána a zámečnictví 
pana F. Kotáska.

– KI –

Memoriál Pepy Dobrýho
V sobotu 15. října se za krásného 

slunečního počasí uskutečnil na chro-
pyňském hřišti s umělou trávou první 
ročník fotbalového turnaje starých 
pánů „Memoriál Pepy Dobrýho“. 
Turnaje se zúčastnila čtyři družstva 
starých pánů ze Záříčí, Vrchoslavic, 
Tovačova+Lobodic a domácího druž-
stva FK Chropyně. 

Přestože jsme si všichni říkali, 
že nejde ani tak o výsledky, jako 
o protažení, pobavení, zavzpomínání 
a užití si pěkného odpoledne, opak 
byl pravdou. Všechna utkání se vyzna-
čovala velkou bojovností, žádný míč 
nebyl předem ztracený a každému šlo 
o co nejlepší výsledek a o co nejlepší 
předvedený výkon. 

Nakonec se z vítězného poháru 
napili hráči Tovačova+Lobodic, které 
v nervy drásajícím finálovém zápase 
porazili domácí FK Chropyně až na po-
kutové kopy, když utkání v normální 
hrací době skončilo nerozhodně 2:2. 
Také v zápase o třetí místo se rozho-
dovalo střelbou ze značky pokutového 
kopu, ve které byli úspěšnější hráči 
ze Záříčí, čímž si vybojovali třetí místo 
a „Černý Petr“ tak zůstal starým pá-
nům z Vrchoslavic. 

Lukáš Purkar 6. 
na mistrovství světa

Všechna zúčastněná družstva ob-
držela poháry, které předávali vnuci 
Pepy Dobrýho – David a Adam. Všech-
na utkání s přehledem řídila trojice 
zkušených rozhodčí Zbyněk Tříska, 
Mira Panáček a Pavel Beňa, kteří také 
svými výkony přispěli k vysoké úrovni 
celého turnaje. 

Poděkování též patří personálu 
Staré Orlovny, kteří se vzorně sta-
rali o naše žaludky. A ještě než jsme 
se v pozdních nočních hodinách roz-
cházeli, slíbili jsme si, že za rok se určitě 
všichni sejdeme při dalším ročníku 
tohoto turnaje.                          – VP –

– 200 m plavání – 1500 m běh 
vybojoval 6. místo v mužské 
kategorii. Člen Rocktech-
niku triatlon a Dukly Praha 
je podporován městem Chro-
pyně.                            – LP –
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Společenská kronika
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V měsíci září se do Chropyně přistěhovalo 5 osob, 6 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovaly se 4 osoby, narodilo 
se 6 děti a zemřelo 7 občanů.

Uzavření manželství
Libor Halás, Chropyně – Marcela Ballová, Chropyně

Zdeněk Žáček, Chropyně – Zdeňka Pohlová, Chropyně
Adam Dvořák, Chropyně – Eva Svobodová, Olomouc
Antonín Jureček, Stříbrnice – Jiřina Bisová, Stříbrnice

Děkuji z celého srdce za pozornosti a krásná blahopřání k mému 

životnímu jubileu. Velmi mne to potěšilo a dojalo. Vám všem i Vašim 

rodinám přeji hodně zdraví, lásky a životních úspěchů. 

Zdeňka Smékalová
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Dne 14. listopadu 2011 vzpomeneme 
3. výročí úmrtí paní 

Jarmily Vrzalové. 

Za vzpomínku děkuje manžel Jaroslav, dcera 
Hana s manželem, vnučky Kateřina a Edita 
s rodinami.
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Kdo Tě znal, ten ví, co ztratil.
Už nepohladíš, neporadíš.

Rodinu svou jsi miloval, teď jsi musel odejít
a nestačil ses ani rozloučit.

Dne 16. listopadu 2011 vzpomeneme 1. výročí 
úmrtí mého manžela, našeho tatínka a dědečka 
pana 

Jaroslava Řezníčka. 

S láskou vzpomínají manželka, syn s rodinou 
a dcera s rodinou, vnoučci Románek, Jiřík 
a Barunka.
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Dny, týdny i roky plynou, 
ale nezacelí tu ránu bolestivou.

Už nevzbudí Tě Slunce ani krásný den,
na tichém hřbitově sníš svůj sen.

Dne 19. listopadu 2011 vzpomeneme deváté 
smutné výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka 
a dědečka pana

Františka Vymětala. 
Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali, 
děkují manželka Ludmila, dcery Ivana a Hana 
s rodinami a syn Radek.
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Odešel jsi, osud si to přál,
ale v našich srdcích žiješ stále dál.

Dne 22. listopadu 2011 by se dožil 84 let můj 
manžel, náš tatínek, dědeček a pradědeček pan 

Jan Mráz. 

S láskou vzpomínají manželka, dcera Věra, dcera 
Hana a syn Jan s rodinami.
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Dne 11. listopadu 2011 jsme si připomenuli 
15. smutné výročí úmrtí pana 

Svatopluka Slezáka. 

S láskou na něj stále vzpomínají manželka, syn 
a dcera s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

Dne 2. listopadu 2011 jsme vzpomenuli 
5. smutné výročí úmrtí naší drahé maminky, 
babičky a prababičky paní 

Bohumily Havlíkové. 

S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou.
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Dne 1. listopadu 2011 jsme vzpomenuli 
12. výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka pana 

Pavla Zsemberiho. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpo-
míná manželka a tři synové s rodinami.
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Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 

Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích 
zůstávají. 
Dne 24. října 2011 tomu bylo už 5 let, co od nás 
odešla naše maminka, babička a prababička paní 

Marie Šindlerová. 

Vzpomeňte s námi. Děkujeme.
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Děkujeme touto cestou všem příbuzným, 
známým, bývalým kolegům z ČSAD, kteří se dne 
30. září 2011 přišli naposledy rozloučit s panem 

Františkem Caletkou.

Za osobní i písemné vyjádření soustrasti děkuje-
me a zároveň jsme vzpomněli dne 21. října 2011 
nedožité 88. narozeniny.
Syn František s rodinou a syn Josef s rodinou.
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90 není málo, prožít je snad za to stálo,
jsi nejbohatší člověk mezi námi, 

ne penězi, ale vzpomínkami.
Ať Ti těch vzpomínek stále jen přibývá, 

ve zdraví, v radosti život Ti ubíhá.
Do stovky chybí Ti malý kus,
tak to tu s námi vydržet zkus.

To vše Ti přejí synové Pavel a Vlastik 
s rodinami, vnoučana a pravnoučata.
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Dne 23. listopadu 2011 uplyne 7 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil můj manžel 
a náš tatínek a dědeček pan 

Karel Lakomý. 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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Rok uplynul, jak řeky proud,
vzpomínka na Tebe nedá zapomenout.

V srdci mém vzpomínka stále bolí 
a zapomenout nedovolí.

Dne 25. listopadu uplyne 1 rok od úmrtí 
mého manžela pana 

Oldřicha Antoše. 

S úctou vzpomíná manželka Dáša.
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Dne 25. listopadu 2011 tomu bude 10 let, 
co nás navždy opustila naše maminka paní 

Eliška Balcárková. 

S láskou a úctou vzpomínají dcera Božena 
s manželem a vnučka Barbora.

reklama

- Nebankovní hotovost. půjčky

- Vyplácíme exekuce, dražby

- Přeúvěrování nevýh. úvěrů

- Snížení splátek půjček

PŮJČKY - ÚVĚRY

Tel.: 604 419 164
Zprostředkovatel pracuje

pro více věřitelů

IN
F

O

Upozorňujeme občany, že zveřejnění 
ve společenské kronice je zpoplatněno 
částkou 50 Kč za zveřejněnou osobu. Popla-
tek je splatný před uveřejněním oznámení.

Pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku, či blahopřání.
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Přehled pořadů v Chropyni a okolí
Chropyně koncert legendární skupiny OLYMPIC 
18.11. Vstupné 270 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě. 
 Předprodej vstupenek již zahájen.
 Kde: MKS Chropyně, 19:30

Chropyně Mikulášská tancovačka  
4.12. Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi plné písniček, 
 soutěží a mikulášské nadílky. Vstupné dospělí 20 Kč 
 a děti 10 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 13:00

Chropyně Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, 
12.12. ale Kožíšek!  
 Kouzla a Vánoce patří neodmyslitelně k sobě. 
 A v našem případě vás čekají opravdu nezapomenu-
 telné kouzelnické Vánoce s Pavlem Kožíškem! Vánoční 
 speciál je plný úžasných kouzel a legrace nejen pro 
 děti z mateřských školek. Vstupné 35 Kč. 
 Kde: MKS Chropyně, 8:50

Chropyně Rozsvěcování vánočního stromu  
27.11. Jste zváni na tradiční rozsvícení vánočního stromu. 
 Podrobnosti programu budou upřesněny. 
 Kde: areál zámeckého parku, program od 15:00, 
 rozsvěcování v 17:00

Chropyně Vánoční výstava  
27.11. až Tuto tradiční výstavu pořádají Turisté, ZŠ Chropyně, 
30.11. p. o. a jejich přátelé v Chropyni. Výrobky k vystavo-
 vání se přijímají ve čtvrtek 24. listopadu od 13:00 
 do 16:00 a v pátek 25. listopadu od 12:00 do 14:00 
 ve víceúčelovém sále chropyňského zámku. Vstupné 
 dobrovolné, děti 1 Kč.
 Kde: víceúčelový sál chropyňského zámku, 
 neděle 13:00–19:00, pondělí až středa 
 8:00–16:00

Hulín Segment – koncert našich talentů 
16.11. Předkapela dívčí kapela Poison Candy (Slovensko).
 Segment je vítěz Skutečné ligy 2010. Věkem mladá, 
 ale zkušenostmi bohatá kapela, hrající moderní 
 metalovou muziku v kombinaci s houslemi a pěti-
 hlasými vokály. Zakládáme si na maximálním 
 zážitku pro posluchače, a to jak sluchovém, tak 
 vizuálním. Skupina letos zaujala svým vystoupení 
 v soutěži Československo má talent. Vstupné 80 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 20:00
 
Hulín Smetana netradičně aneb „Od klasiky 
20.11. k populáru“
 Koncert smíšeného pěveckého sboru. Jako host
 vystoupí „Ze srandy“ z Kroměříže. Vstupné dob-
 rovolné.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 17:00

Hulín Klubový večer a afterparty DJ Spyre 
25.11. Vystoupí Krajíc chleba, Vražedné Emauzy. Vstupné 30 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 20:00

Hulín Zimní bazárek oblečení a potřeb pro děti 
26.11. Bazárek je určen převážně k prodeji zimního oblečení
 a sportovního vybavení. Prodejní místo je nutno rezer-
 vovat v kanceláři kulturního klubu nebo na telefonním 
  čísle 573 352 800. Cena prodejního místa je 50 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, od 9:00 do 12:00

Hulín Vánoční výstava patchworku a výrobků ze slámy 
9.–10.12. Výstava bude doplněna o prodej lidových řeme-
 slných výrobků vhodných jako vánoční dárky nebo 
 pro adventní výzdobu. Vstupné dobrovolné.
 Kde: Kulturní klub Hulín, od 9:00 do 17:00

Kojetín Travesti Screamers 
18.11. Travesti skupina Screamers opět v Kojetíně. Vstupné 
 180 Kč a 170 Kč.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:00 

Kojetín Raskolnikov 
23.11. Předplatné aneb Neseďte doma – seďte v divadle! (3). 
 Uvádí divadlo Ty-já-tr Co? Praha. Drama autora Lea 
 Birinského na motivy F. M. Dostojevského. Česká 
 premiéra téměř ztracené hry téměř zapomenutého 
 autora. Hru na motivy Zločinu a trestu uvádí toto 
 pražské divadlo 88 let po poslední známé inscenaci. 
 Podle dobového kritika jde spíše o krimi než psycho, 
 a přesto je hodno pozoru. Vstupné 60 Kč. 
 Kde: Sokolovna Kojetín, 20:00

Kojetín Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
25.11. Tradiční akce oznamující příchod adventu. 
 Kde: Masarykovo náměstí, 17:00

Kojetín Výprodej starších a opotřebovaných knih  
22.–23.11 Pořádá Městská knihovna MěKS Kojetín.
 Kde: přízemí Vzdělávacího a info. centra Kojetín, 
 9:00–11:00 a 12:00–17:00

Kroměříž Mozart group  
24.11. Fenomenální soubor, který posouvá hranice komor-
 ní klasické hudby k dokonale zinscenované recesis-
 tické show. Základem je brilantní hráčská technika,
 ovládání širokého repertoáru od klasiky až po roc-
 kové hity a nesporný herecký talent protagonistů. 
 Vstupné 450 Kč v předprodeji, 380 Kč 380 Kč 
 Student Pass, účastníci festivalu MOVIENG MUSIC
 a 500 Kč na místě.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2011  
8.12. Legendární skupina Čechomor vyráží na své vánoční 
 turné KOOPERATIVA tour 2011. Těšit se můžete 
 na výběr největších hitů. Vstupné 390 Kč a 350 Kč. 
 Předprodej vstupenek již nyní v Domě kultury i online.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Přerov Honza a František NEDVĚDI s kapelou, společný 
23.11. koncert 2011
 Dle zaručených informací, jedna z posledních šňůr a kon-
 certních setkání bratrské dvojice, na které si oba našli čas.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov "IZER+VAŇKOVÁ, „Ze dvou se to lépe táhne“ 
28.11. V pořadu nezaměnitelného a jedinečného humoru ba-
 viče a imitátora Zdeňka Izera ho doplní Šárka Vaňková. 
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Ondřej HAVELKA a jeho Melody Makers 
18.12. Po roční pauze oblíbený BIG BAND opět v Přerově
 s programem věnovaným stému výročí narození 
 Jiřího Traxlera.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30


