Zpravodaj města Chropyně

Rok se s rokem sešel a s prvním zářijovým víkendem přišly do Chropyně hody. Odstartovala je páteční diskotéka v režii Mirka Karáska.
V sobotu se mohli obdivovatelé historických vozidel pokochat
jejich krásou. Sraz veteránů byl zakončen spanilou jízdou ulicemi
města. Podvečer již patřil tradiční rockové zábavě, letos v podání
skupiny Motus.
redakce
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V neděli dopoledne proběhla v místním kostele hlavní část hodů
– slavnostní mše svatá, při které věřící oslavili výročí patrona místního
kostela, kterým je sv. Jiljí. Jak už bývá při hodech zvykem, byl během
této mše také vzdán dík za letošní úrodu.
redakce
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Odpolední program pro děti nazvaný „Mach a Šebestová“ sklidil
u našich malých i větších ratolestí nemalý úspěch. Stejně jako dechová kapela Zdounečanka, která byla důstojnou tečkou za letošními
chropyňskými hody.
„Myslím, že se opět podařilo sestavit zajímavý program, ve kterém si každá generace našla to, co ji zajímá,“ řekla starostka Věra
Sigmundová. „Při každé uspořádané akci získáme nemalé zkušenosti,
které nás v organizaci posunují dál. Věřím, že občané byli spokojeni.“
redakce

Výce fotografií najdete na www.muchropyne.cz
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Poslední srpnovou sobotu pořádal turistický oddíl Kamínek spolu
s Muzeem Kroměřížska pohádkovou prohlídku zámku spojenou
s pověstmi o Chropyni a jejím okolí.
V zámeckých komnatách se návštěvníci mohli potkat s pohádkovými princeznami, rytíři, králem a královnou, králem Ječmínkem a jeho
maminkou, s pážetem, s malými komteskami a také tam na návštěvníky čekaly japonské princezny, které návštěvníkům i zamuzicírovaly.
Ve sklepení zámku čekala na nezbedné děti polednice s klekánicí.
Byla zde také Sněhurka, která snědla otrávené jablko, a nad ní plakali
trpaslíčci. Ale přijel princ a Sněhurku políbil a ona opět ožila. Dále
tam ležel umrlec, kolem rakve s kostmi, a zjevoval se tam strašidelný
duch. Na truhle seděla Marfuška, která chtěla po Mrazíkovi ženicha
a poklady. Své království před Trautenberkem střežil Krakonoš, bludička lákala do blat a čarodějnice měla v chlívku zavřeného Jeníčka
a Mařenku. V lese všechny lekal loupeživý rytíř Rasa a nakonec
na všechny pouštěl bubliny malý hastrmánek spolu s hastrmanem
Račou, který všechny pocákal vodou z rybníka.
Doufám, že se děti ve sklepení moc nebály a že se příště na pohádkové postavičky přijdou opět podívat.
Za turistický oddíl Kamínek chci poděkovat všem pohádkovým
postavičkám, které na zámku byly a zpestřily tak dětem závěr prázdnin.
H. Paňáková
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce
zákonů pod č. 266/2013 Sb., v částce 102, která byla rozeslána dne
28. srpna 2013, a to na pátek 25. října 2013 od 14:00 do 22:00 a sobotu
26. října 2013 od 8:00 do 14:00.
Volby do Poslanecké sněmovny se řídí zákonem č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič
neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí
či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může na hlasovacím lístku
vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce
několik hlasovacích lístků.

Místem konání voleb jsou volební místnosti v jednotlivých volebních okrscích. V případě města Chropyně to jsou:
• v okrsku č. 1 místnost č. 10 v Městském kulturním středisku v ulici
Komenského č. p. 39, a to pro voliče s adresou místa trvalého pobytu
v Chropyni, bydlící v ulicích Berniska, Drahy, Emila Filly, Františkov,
Hájenka, Haltýře, Hrad, Hrázky, Ječmínkova, Komenského, Krátká,
Masarykova, Míru, Mrlínek, náměstí Svobody, Pastvisko, Podlesí,
Skaštická, U Hejtmana a Závětří;
• v okrsku č. 2 místnost pobočky městské knihovny v objektu Mateřské
školy Chropyně v ulici Tyršova čp. 570, a to pro voliče s adresou místa
trvalého pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích Díly, Dr. Emila Axmana,
Hřbitovní, Křižní, Nová, Palackého, Pazderna, Tovačovská a Tyršova;
• v okrsku č. 3 ve třídě II. A v přízemí budovy Základní školy Chropyně
v ulici J. Fučíka čp. 675, a to pro voliče s adresou místa trvalého
pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích Moravská a Vlčí Doly;
• v okrsku č. 4 ve třídě I. C v přízemí budovy Základní školy Chropyně
v ulici J. Fučíka čp. 675, a to pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích J. Fučíka, K. H. Máchy, Nádražní,
Oujezdy a Řadová;
• v okrsku č. 5 v místnosti objektu Klubovny mládeže v Plešovci
č. p. 55, a to pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chropyni,
bydlící v místní části Plešovec.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí
do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu a nebo nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
JiRo
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Svůj
požadavek prosím nahlaste na tel.: 573 500 741 paní Zapletalové.
Ve dnech voleb je nutno požádat přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem České republiky.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné,
aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voličský
průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů
ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného městského úřadu. Volič, který hlasuje
s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj,
v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

reklama

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu,
politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo
koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane
v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí
hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou
řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 1 den přede
dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo
volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat
ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič
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Možnost volit do sněmovny v nemocnici nebo
v obdobném zařízení
Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném
ústavu a zařízení může oprávněný volič rovněž
uplatnit své aktivní volební právo. Má několik možností jak postupovat, odvislých do určité
míry od charakteru jeho hospitalizace, a to zda půjde o hospitalizaci dlouhodobou či krátkodobou.
V případě dlouhodobého pobytu je správa
tohoto zařízení (např. nemocnice) povinna informovat voliče o možnosti zápisu do zvláštního
seznamu voličů, na základě kterého může volič
uplatnit své volební právo.
V případě krátkodobého pobytu nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny voleb bude

nacházet (např. předpokládaná hospitalizace),
se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební
místnosti na území České republiky.
V obou případech hlasuje volič do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem
dostaví členové okrskové volební komise
ustanovené v územním obvodu příslušného
zařízení. Hlasovací lístky i úřední obálku
mu vydá okrsková volební komise před hlasováním, neboť hlasuje pro kandidáty z volebního
kraje, ve kterém je zařízení umístěno. Volič
před volbou musí prokázat svou totožnost
a státní občanství platným občanským průka-

zem nebo cestovním dokladem České republiky.
Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo
území volebního okrsku, kde má volič trvalý
pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů,
tj. ode dne 23. října 2013 od 16:00, je tato
skutečnost považována za faktickou překážku
ve výkonu volebního práva.
Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení a není zapsán
ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz a nebo nemá trvalý pobyt v okrsku,
kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické
zařízení nachází, nemůže okrsková volební
komise umožnit hlasování.
JiRo

Do sněmovny můžeme volit i na voličský průkaz
zneužitím tohoto institutu. Při ověření podpisu lze využít osvobození
od správního poplatku, protože podle § 8 odst. 2 písm. f) zákona
o správních poplatcích jsou od poplatků osvobozeny úkony pro účely
využití volebního práva.
Žádost může být podána i osobně. V tomto případě nevyžadujeme
písemnou žádost, protože po prokázání totožnosti voliče sepíše úředník,
který osobní žádost přijímá, úřední záznam, ve kterém uvede veškeré
potřebné údaje. Tímto způsobem lze o vydání voličského průkazu požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 23. října 2013
do 16:00. Osobně je možno žádost podat na úseku matriky a evidence
obyvatel u paní Dagmar Zapletalové, dveře č. 005, nebo u vedoucího
odboru vnitřních věcí Ing. Jiřího Roseckého, dveře č. 112.
JiRo

Pokud se nebudete ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 25. a 26. října 2013 zdržovat v místě svého
trvalého bydliště, avšak chcete využít svého volebního práva, můžete
hlasovat na voličský průkaz.
O vydání voličského průkazu můžete požádat buď žádostí v listinné
podobě (poštou) opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, žádostí
v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem
voliče nebo žádostí v elektronické podobě zaslanou prostřednictvím
datové schránky. Pro žádost není žádný předepsaný formulář. Žádost musí
být Městskému úřadu v Chropyni (pro občany Chropyně a Plešovce)
doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013.
U listinného podání je úředně ověřený podpis vyžadován proto,
aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně
Rada města Chropyně
• uložila zajistit projektovou dokumentaci
a žádost o stavební povolení na výstavbu
komunikace v lokalitě Pazderny,
• uložila upozornit majitele pozemku v okolí
vlakového nádraží v Chropyni na povinnost
jeho udržování,
• uložila zajistit realizaci přesunu zpomalovacího prahu k omezení rychlosti z ulice
Ječmínkova na komunikaci na Hanáckém
náměstí před křižovatku ulice Moravská,
Tyršova a Hanácké náměstí, včetně potřebné dokumentace,
• schválila přepracování projektové doku-

mentace dle připomínek občanů uvedených v Petici Společenství vlastníků
jednotek bytových domů v ulici Tyršova
čp. 600–602 Chropyně ze dne 4. července
2013 k návrhu projektu XI. etapy regenerace panelového sídliště v roce 2014,
• schválila uzavření smluv č. 13/13 a 14/13
mezi městem Chropyně a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., jejichž
předmětem je odběr vody z hydrantů
v Chropyni a Plešovci při hasičských cvičeních,
• pověřila odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni řešením

záležitosti neudržování čistoty a pořádku
na pozemcích bývalých lázní o celkové
výměře 6.106 m2, které jsou v majetku
firmy Clima.cz, spol. s r. o., Praha, včetně
uložení pokuty v souladu s ustanovením
§ 102, odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
• schválila snížení pronájmu učebny v budově
školy na náměstí Svobody poskytnuté Středisku pro volný čas dětí a mládeže Šipka,
p. o., Kroměříž, za účelem konání kroužku
keramiky pro děti, na 100 Kč za den konání
kroužku ve školním roce 2013/2014.
Mgr. Milan Bajgar

reklama

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 7. říjen 2013.
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.
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Dáváme příležitost
i nezávislým kandidátům.

www.
ZEMANOVCI.cz
Ing. Vratislav Mynář

Ing. Petr Večeřa

Péče o seniory a zdravotně postižené osoby
Dobrý zdravotní stav je zejména ve vyšším
věku předpokladem pro co nejdelší zachování
soběstačnosti. K jejímu zhoršování v důsledku
vícečetných onemocnění dochází většinou
s věkem nad 80 let. S přibývajícím věkem se snižuje schopnost vyrovnat se s aktivitami běžného
života bez pomoci druhých, jako je péče o svou
vlastní osobu a domácnost (hygiena, obstarání
nákupů, uvaření jídla atd.). Schopnost soběstačnosti je závislá jak na celkovém zdravotním stavu
člověka, tak na prostředí, ve kterém žije. Jedná
se o prostředí mu nejbližší – byt, ve kterém tráví
nejvíce času, a dále prostředí společenské, které
mu zajišťuje některé služby a kontakty. Každý
člověk, pokud může, chce žít doma, ve svém prostředí, ve své obci, mezi svými blízkými a přáteli.
Jednou ze služeb ve městě Chropyni, která
podporuje a usnadňuje život seniorů a osob
se zdravotním postižením s cílem co nejdéle
zachovat jejich soběstačnost a způsob života
ve vlastním přirozeném domácím prostředí,
je Pečovatelská služba města Chropyně. Osobám se sníženou soběstačností poskytuje pečovatelské úkony, jako je pomoc s hygienou, koupáním, oblékáním, praním prádla, s úklidem
domácnosti, dále zabezpečuje dovážku nákupů,
léků, obědů, dovoz k lékaři s doprovodem, půjčování kompenzačních pomůcek apod. Jedná
se o placenou sociální službu, k jejíž úhradě
je určen příspěvek na péči. V současné době
je poskytována v pracovní dny od 7.00 hod.

do 15.30 hod. V případě potřeby je však připravena poskytnout pomoc i v jinou dobu.
Město Chropyně chce také kvalitní odbornou sociální péčí umožnit lidem bydlícím
v domech s pečovatelskou službou co nejdéle
setrvat v jejich domácím prostředí bez nutnosti
stěhovat se do pobytového zařízení.
Dotazy týkající se podmínek poskytování
terénní pečovatelské služby, bydlení v domech
s pečovatelskou službou můžete směřovat
na pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ
Chropyně, tel. 573 500 737 – Mgr. Ivana Zlámalová, 573 500 739 – Bc. Lenka Horáková.
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Osaměle žijícím seniorům a osobám
s omezenou pohyblivostí jsou tyto pracovnice připraveny poskytnout pomoc
formou bezplatného základního sociálního
poradenství přímo u nich v domácnosti,
týkající se oblasti vyřizování dávek sociální
péče, pomoc při zajištění kompenzačních
pomůcek, podání žádosti o pečovatelskou
službu, do domova pro seniory atd. Takový
občan si může telefonicky toto terénní
poradenství předem dohodnout na výše
uvedených telefonních číslech.
Bc. Lenka Horáková

předvolební prezentace

pro více informací
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Knihovna doporučuje

Jubilejní dárci krve

Vilém Sacher: Válka skončila na Hané
Autobiografické vyprávění pplk. Viléma Sachera,
velitele dělostřelectva 3. československé samostatné
brigády v SSSR, o postupu čs. jednotek a osvobozovacích akcích v závěrečných měsících druhé světové
války. Román vznikl ve druhé polovině 60. let
na základě autorových předválečných a válečných
deníků. Zcela zaujat snahou o pravdivost záznamu
v nich Sacher rezignoval na zachycení širších historických souvislostí a podal osobní, subjektivně
zabarvené svědectví o událostech a bojích 2. světové války.

Jubilejní šedesátý odběr plné
krve absolvovala 20. srpna letošního roku paní Drahomíra Pirnosová. O této události informovala
starostku města předsedkyně
Klubu dárců krve Kroměřížska paní
Dagmar Úlehlová.
Už 100. odběr krve pak 10. září podstoupil pan Zdeněk Tyl.

O jeho odběru informovala primářka transfuzního a hematologického oddělení Kroměřížské
nemocnice, a. s., MUDr. Zdena
Hřebačková.
Za tento mimořádný a příkladný postoj patří oběma dárcům
naše poděkování.
JiRo

QR kódy
– obrazce plné informací

Petr Prouza: Tajemství anděla
Poutavý román zaměřující se na střet člověka
s nástrahami času a vymezení osobní identity. David
nás ve svých deníkových zápiscích zasvěcuje do osobního pátrání po záhadné malbě, na které je vyobrazen jako dítě nesoucí padlého anděla. Cesta
za obrazem Davidovi poodhaluje původ jeho rodiny,
ale hlavně poznává sám sebe. V úchvatném příběhu
se nacházejí autentické situace zachycující známé
osobnosti české společnosti, například Emila Zátopka, Jana Wericha, Václava Havla nebo Milana Kunderu, v nečekaných
charakteristikách. Kniha přesvědčivě dokládá, že černobílé vidění lidí
i událostí v každodenním životě selhává. Kniha je psána velkým písmem.

Máte mobilní telefon nebo tablet s fotoaparátem a připojením
k internetu? Pak pro vás ve Zpravodaji města Chropyně přinášíme
novinku, která spojuje tištěné médium s internetem – tedy QR kódy
(Quick Response – rychlá reakce). Stačí si do mobilního zařízení
nahrát čtečku QR kódů a z patřičné vzdálenosti kód načíst.
QR kódy jsou čtvercové obrazce plné kontrastních bodů, které
v sobě nesou textovou informaci a také povely, jak s touto informací
naložit po jejím přečtení. QR kód může obsahovat až 4 300 znaků
a jeho obsahem může být textová zpráva, kontaktní informace nebo
odkaz na webové či mobilní stránky.
Technologie QR kódů pochází z Japonska, kde byla v roce 1994
navržena společností Denso–Wave. Její primární využití bylo v dopravě
zboží. Masově je tato technologie využívána až v posledním desetiletí,
kdy našla uplatnění právě ve spojení s multimédii, internetem a marketingem, kde firmy ve svých inzerátech a letácích doplňují odkazy
na své internetové stránky, kde je možné získat více informací.
V novinách a časopisech pak mohou doplnit článek kódem, po jehož
naskenování si čtenář zobrazí doplňující nebo aktuálnější informace
nebo otevře fotogalerii.
Zpravodaj města Chropyně Vám přináší možnost vyzkoušet tento
trend v médiích. Kapacita Zpravodaje je z pochopitelných důvodů
omezená a díky QR kódu máte možnost si operativně při jeho čtení
otevřít upoutávky, pozvánky na významné akce nebo galerii s dalšími
fotografiemi.
A na tento fakt reaguje i spousta dopisovatelů a své fotogalerie
umisťuje na internet. Mezi nejznámější fotogalerii patří web rajče.
net. Na toto největší české fotoalbum lidé nahrávají své fotografie již
od roku 2005. Rajče.net se stalo oblíbeným především proto, že je zcela zdarma a svým uživatelům přináší uživatelsky jednoduché ovládání
a možnost zakládání si galerií dle vlastních požadavků. Na portálu najdete všechny potřebné informace k založení a správě galerií. A to není
zdaleka vše. Z uložených fotografií můžete vytvářet fotoknihy a pexesa,
a tak obdarovávat své přátele a blízké.
ToRo

Hana Marie Körnerová: Dům U Tří borovic
Historický romantický příběh. Francouzský venkov
na konci 19. století. Prostředí plné pověr, předsudků,
klepů a nedůvěry k „přivandrovalcům“. Zanedbaný
statek, na němž bez nadšení hospodaří bývalý právník
André Trevillon s hrstkou služebnictva a postiženým
synem. Tak vypadá místo, kam se v tísni uchýlí mladá
žena prchající z ohroženého domova.

James Patterson: Můj nejhorší školní rok
První kniha série Rafe Khatchadorian. Dvanáctiletý Rafe začíná rok v nové škole. Pro nováčka
je to noční můra, než pochopí nové zvyklosti a různá
ředitelská nařízení. Zvlášť, když má Rafe na angličtinu
dračici, která na něj dští oheň, a v tělocviku ho mučí
kulturista. A to si Rafe hned první den omylem sedne
do lavice ke spolužákovi, kterému přezdívají Miller
Mlátička, co šikanuje mladší a jeho ruce jsou velikosti
XXXL. Rafe si začne malovat deník plný posměšných vtipů, ředitele zpodobní jako ještěra, angličtinářku jako dračici
a školu – jako vězení. Jak jen zařídit, aby si ho všimla nejhezčí holka
ze třídy? Co udělat, aby se o něm mluvilo? Napadne ho, že ten pravý
způsob bude přestoupit všechna nařízení ve školním řádu! Žvýkání –
5 000 bodů. Běhání po chodbách 10 000 bodů, spustit školní poplach
je hodnoceno za 50 000 bodů. A tak se stane Rafe známým průšvihářem,
místo uniformy se oblékne do černé kombinézy jako ninja. Ale sbírá
body! Když se však zdá, že adrenalinový sport se mu nevyplatí a bude
ze školy vyloučený, stane se nečekaný obrat!
H. Maťhová

Zde mohla být vaše inzerce.
Cena od 310 Kč.
Pro více informací volejte redakci,
nebo navštivte www.muchropyne.cz
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Poděkování

Expedice Praděd

Dne 11. 9. 2013 se v Domově pro seniory U Kašny v Kroměříži konal
křest kalendáře na rok 2014. Kalendář společně nafotili klienti a zaměstnanci domova. Pozvání na tuto akci přijaly mimo jiné i děti ze ZUŠ
Kroměříž – pobočka Chropyně. Pod vedením učitelů Luďka Koutného
a Milana Vaculíka předvedly našim klientům své hudební nadání
a talent. Zahrály několik nádherných balad a skladeb a za to vše sklidily
obrovský aplaus. Svým uměním zanechaly tyto děti u mnohých klientů
a také hostů velký zážitek. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem
ze ZUŠ za nádherné vystoupení a případnou další spolupráci.
Mgr. Věra Topičová
vedoucí obslužné péče DpS U Kašny

SRPŠ při Základní škole Chropyně připravilo na soboru 7. září turistickou výpravu z Karlovy Studánky na Praděd. Trasa vedla krásnou přírodou podél vodopádů – naučnou stezkou Bílé Opavy. Přestože to byl
náročný výstup, kdy cesta vedla přes lávky a místy bylo zapotřebí zdolávat terén pomocí řetězů, námaha stála za to. Díky krásnému počasí
bylo vidět do vzdáleného okolí, což bylo pro všechny velkou odměnou.
Výpravu zvládly i malé děti, na kterých byla únava znát snad ještě míň
než na dospělých. Všem zúčastněným děkuji a těším se na další výpravu.
Magda Rapantová

reklama

reklama
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Exkurze na nádraží

Úspěšný rok Malých Ječmínků

V pátek 13. září 2013 se děti 1. třídy Mateřské školy Chropyně vydaly
v rámci týdenního tématu na exkurzi na místní nádraží.
Podívaly se do dopravní kanceláře a příjemný pan výpravčí děti
seznámil se svou prací. Děti byly u vytržení z řídícího panelu, na kterém
sledovaly jízdu vlaků, a také z dalších zajímavých věcí. Nechyběla ani
usměvavá paní pokladní, která dětem ukázala, jak se tisknou jízdenky.
Ačkoliv nám nepřálo počasí, děti si zajímavou návštěvu dopravní kanceláře opravdu užily a odnesly si z ní spoustu nových poznatků a zážitků.
Tímto bychom chtěli poděkovat zaměstnancům SŽDC a ČD
za ochotu a spolupráci.
paní učitelky Dokoupilová Hanulíková a Sochová

Letošní rok byl pro Malé Ječmínky velmi náročný, ale především
úspěšný. Vyhráli jsme dvě kola soutěže dětských folklorních souborů
a protancovali se až do celorepublikové přehlídky, která se v červnu
konala v Jihlavě. Byl to velmi silný a zajímavý zážitek. Setkali jsme
se s jinými soubory, měli jsme možnost poznat jiné nářečí, písničky
a kroje, které se nosí v jiných regionech, a zhodnotili jsme, že ty naše
hanácké patří k těm nejkrásnějším.
Ani o prázdninách jsme nezaháleli. Připravili jsme si nové pásmo,
se kterým jsme vystoupili na hodech v Kojetíně. Poprvé jsme se kromě
kroměřížských dožínkových oslav zúčastnili také dožínek Olomouckého
kraje. Letos jsme si zatancovali na dvou hanáckých slavnostech. V květnu
se konaly přímo v Chropyni a byli jsme pozváni i na hanácké slavnosti
do Prostějova, které se konaly 15. září.
Ale ani tím naše práce nekončí. Připravujeme nový vánoční program,
abychom mohli i nadále rozdávat radost.
Magda Rapantová

Tábor v Náměšti
nad Oslavou
Jako každý rok uspořádala i letos pionýrská
skupina Chropyně tradiční letní stanový tábor
v Zahrádce u Náměště nad Oslavou. Jako
by i počasí vědělo, že nás celotáborová hra
zavede tentokrát do Afriky. Po celou dobu
tábora nás provázelo teplé a slunečné počasí
a kromě malé noční přeháňky, kterou děti ani
nezaznamenaly, jsme déšť de facto nezažili.
Jak už jsem naznačil, točila se celotáborová
hra programového vedoucího Martina Vaverky, neboli CTHáčko, kterou plní celý oddíl,
kolem malého afrického chlapce jménem
Xao a hledání pokladu Emila Holuba. Děti
také soutěžily v dalších závodech dvojic nebo
jednotlivců, jako například vodní závod, dívčí
a chlapecké dovednosti, všestrannost a další.
Nechyběly ani celodenní výlety, a to exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany,
návštěva státního zámku v Jaroměřicích
a historického centra města Třebíč. Rodiče
přijeli za dětmi na návštěvní den v sobotu
v polovině tábora.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
vedoucím, instruktorům a dobrovolníkům
z hospodářské části, bez kterých by nebylo
možné tábor uskutečnit. Děkuji všem rodičům a kamarádům za pomoc při stavění
a bourání tábora.
Náš dík patří i městu Chropyně, MŠMT
za finanční příspěvek a panu Josefu Sigmundovi za materiální pomoc.
Luděk Helis
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Království na planetě KORRESAN aneb
Letní tábor Kamínku
Letos se náš tábor odehrával na tajemné
planetě KORRESAN, na níž zemřel starý král,
který neměl svého nástupce. K moci se tak
chtěly dostat zlé démonické síly – záporák Norzok, baron von Tarkin, Flaym a temná čarodějka Aislinn. Dětem v boji proti těmto temným
postavám pomáhali mocný mág ledový džin
Solymr, správce království Dorine, zaklínačka
Cyra, křižák a vévoda z Edenu udatný Marcius,
kněžka Girlanda, mocná čarodějka Enathrae,
kouzelnice Avanie a bylinkářka Saleena.
Děti se rozdělily do pěti oddílů pod názvy
Draci, Andělé, Ďáblíci, Titáni, Fénixové.
Během tábora měly všechny oddíly najít
kouzelné koule, které jim měly dopomoct porazit všechny záporáky. Měly nesnadné úkoly,
které musely splnit, patřila k nim i stezka odvahy, kde musely děti překonat různé nástrahy,
pak nebezpečná noční hra, lesní pexeso, také
musely si děti získat přízeň záporáka Norzoka.
Pro zpestření si děti zalyžovaly, ale ne na obyčejných lyžích. Byly to lyže kouzelné. Celý
oddíl se na ně postavil a všichni najednou
se na nich vydali do boje. Také měly děti duhovou diskotéku, kde se všichni řádně vyřádili.
Zpestřit dětem program přijel také skákací hrad, kde si pro změnu užily skákáníčka
a hopsáníčka. Také si oddíly vařily kotlíkový guláš a odborně byla provedena degustace všech
gulášů a nejlepší gulášek měl oddíl „Draci“.
Dva naši vedoucí (doktor a Hanes) se přejedli
guláše, který si navařili, tak, že dostali ukrutné
bolesti a musela jim být ihned za asistence dvou
vynikajících doktorů „Horyse a Drbk“ a dvou
odborných sestřiček Zuzanky a Verunky provedena „Transplantace jater“. Vše dopadlo velmi
dobře, operace se zdařila a pacienti to přežili.
Pro pobavení dětí si vedoucí připravili
„Partičku“, která měla velký úspěch, a výkon
Drobečka a Ivanky byl odměněn velkým potleskem.

Zpět ale k boji se záporáky. Ten nejdůležitější se odehrál na Tesáku. Tam se všechny oddíly spojily s kladnými postavičkami
a utvořily kruh, do kterého sevřely záporáky,
a toho nejkrutějšího barona se snažily porazit
kouzelnými koulemi. To se nedařilo, neb baron
měl černou magickou kouli a ta ho chránila.
Na pomoc dětem přišel mocný mág Solymr,
kterému se podařilo černou magickou kouli
zničit. Tak byl baron poražen a dobro zvítězilo
nad temnými silami.
Na závěr bylo vyhodnocení oddílů. Na prvním místě se umístil oddíl TITÁNI, ten získal
v táborovém zápolení nejvíce bodů. Byl po zásluze odměněn zlatými medailemi, putovním
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pohárem a na vítězství si celý oddíl připil jahodovým šampáněm.
Na druhém místě a stříbrné medaile získal
oddíl „Andělé“ a třetí místo a bronzové medaile získal oddíl „Fénixové“. Na čtvrtém místě
skončil oddíl „Draci“ a pátí byli „Ďáblíci“. I tyto
oddíly byly odměněny cenami.
Jeden tábor skončil a už se pomalu chystáme
na nový. Opět bude dobrodružný a napínavý,
protože náš „Horýsek“, to je náš programový
vedoucí, je nevyčerpatelná studnice nápadů.
Všem našim vedoucím, instruktorům, zdravotničkám, kuchařkám a i ostatním pracovníkům tábora moc děkuji za péči, kterou dětem
na táboře věnovali.
Hana Paňáková
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Klub českých turistů

Cyklistická část závodu probíhala na jedničku

Dozrávající ovoce, zlátnoucí listy na stromech, vůně čerstvě zoraných
polí = nezaměnitelné znaky podzimu, které lákají k vycházkám a výletům.
Odbory KČT připravují řadu podzimních akcí:
Chřibská 33
pěší: 12, 20, 33 km; cyklo: 45 km; start: Buchlovice,
informační středisko, 7:00; cíl: tamtéž do 17:00; info:
Jan Prášek, tel.: 776 627 201

12. října

Podzimními Chřiby
pěší: 16, 25 km; start: Napajedla, 8:00; cíl: tamtéž
do 19:00

Triatlon se v Chropyni
slušně zabydlel

12. října

Již počtvrté se sešli chropyňští sportovci, aby v jeden den pokořili 200 m plavání, 33 km jízdy na kole a 3 km běhu. Ano, řeč
je o triatlonu, respektive Titánmenu Ječmínek, který se koná v našem
městě tradičně na konci prázdnin. A jinak tomu nebylo ani letos.
Na startovní čáru se postavilo třináct vytrvalců. Letos naposledy byla
jen jedna soutěžní kategorie. V letech příštích slibují organizátoři
rozšíření o kategorie žen, dorostu a sportovců nad padesát let.

Mutěnice – Pochod slováckými vinohrady
pěší: 7, 10, 14 km; autobus pro přihlášené účastníky
z Chropyně odjede v 7:00 z náměstí Svobody; přihlášky
a zálohu přijímá J. Pospíšilová, tel.: 737 937 978

19. října

Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby
cíl: Javorníky – Valašská Kyčera nebo Filka

20. října

Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby
cíl: Vsetínské vrchy – Ptáčnice nebo Vsacká Tanečnice

Závod odstartoval v 8:30 na městském koupališti. Po vlně veder
dorazilo před závodem ochlazení a voda v bazénu byla velice osvěžující.
S plaveckou částí závodu si nejlépe rozuměl Zdeněk Schovanec, který
vybíhal na cyklistickou část jako první.
Trasa na kole měla dva okruhy a stejně jako v loňském roce vedla
kojetínským lesem k mostu u Lobodic, lesem do Záříčí a zpět do Chropyně. Dva okruhy po 16 km pořádně roztrhaly startovní pole. Průběžné
první místo si držel Zdeněk Schovanec, na kterého se zezadu dotahoval
Libor Halás.
Poslední částí závodu byl tříkilometrový běh v okolí rybníka Hejtman
a přes náměstí se podél slepého ramene Bečvy vbíhalo do cíle, který byl
již tradičně na rybářské chatě. Běh byl pro všechny závodníky hodně náročný. Nejen, že po předešlých dvou disciplínách toho měli všichni plné
brýle, ale proplétat se mezi dvoumetrovými kopřivami, které zakrývaly
kdysi pěknou cestičku okolo rybníka, nebylo pro nikoho moc příjemné.
Jako první doběhl do cíle Zdeněk Schovanec, který v závodě zvítězil
systémem start–cíl a obhájil první místo z loňského ročníku. Celý závod
zvládl v čase 1:25:05. Se ztrátou pěti minut přiběhl druhý Libor Halás
a o deset minut později třetí Petr Halás.
Závěrečný ceremoniál s vyhlášením výsledků proběhl za účasti četného publika, ať už z řad rodinných příslušníku nebo fanoušků tohoto
sportovního odvětví.
Poděkování patří všem sportovcům, kteří se nebáli a odhodlali
se do závodu přihlásit, ale také pořadatelům, sponzorům a vůbec všem,
kteří se podíleli na organizaci celého závodu.
www.barex.cz

Podrobnosti k akci Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby i k dalším akcím
najdete ve vývěsní skříňce u prodejny Albert.
Pěkné počasí a hodně zážitků přeje
Jar. Pospíšilová
reklama

Po závodě bylo už všem do smíchu
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Rok se s rokem sešel
aneb Petrův zdar
Před začátkem prázdnin se v Záříčí na revíru Malá Bečva 1A konaly rybářské závody dětí a mládeže
pořádané naší organizací pod
záštitou města Chropyně. Přivítalo
nás krásné a slunné počasí, což
se podepsalo na úsměvech našich
mladých rybářů.

Po startu začaly vzduchem
svištět krmítka a rybám nastaly
hody. Zpočátku však byly trochu
ostýchavé. Naštěstí byli malí
závodníci vyzbrojeni trpělivostí
a po delší chvíli se začaly dostavovat první úspěchy. Každá
ulovená ryba byla řádně zvážena
a zapsána. Hodnotilo se systémem 1 gram = 1 bod. Řádné vážení měli za úkol rozhodčí, kteří
si také tyto závody hezky užili.
Samotný závod byl velmi
napjatý a rozdíl mezi jednotlivými soutěžícími byl často jen
několik gramů (bodů). Každá
rybka znamenala posun v pořadí,
a tak ke konci závodu byla patrná i nervozita mezi lovícími.
Závod jsme ukončili úderem
12. hodiny a po spočítání výsledků jsme prvním třem zúčastněným v obou kategoriích rozdali
poháry a věcné ceny.

V kategorii 13–18 let zvítězil
Patrik Janovský (7,92 kg) před
Dominikem Colem (2,75 kg)
a Ondřejem Lučanem (1,21 kg).
V kategorii 8–12 let zvítězil Michal
Pleva (9,58 kg) před Matějem
Kosturou (2,6 kg) a Lukášem
Hrabalem (2,37 kg).
Aby to nebylo nikomu líto,

všechny děti dostaly rybářskou
maličkost.
Poděkování patří sponzorům,
kterými bylo město Chropyně, MO
MRS Chropyně, ERCE.CZ, rybářské
potřeby Červinka, rybářské potřeby
Zádravec, rybářské potřeby Chalupa
a rybářské potřeby Tovačov.
VrHo

Z patnácti domácích členů KK vystoupali na stupně vítězů tři, ostatní
sbírali cenné zkušenosti pro příští ročníky. Všichni účastníci obdrželi
drobné upomínkové dárky, vítězové jednotlivých kategorií pak poháry,
medaile a hodnotné dárkové tašky.
Úspěšným zakončením celého dne byla tombola, ve které na cca 80 zájemců čekala více než stovka cen.
Výbor klubu touto cestou děkuje všem účastníkům, sponzorům
i organizátorům akce a těší se na další setkání při podobných příležitostech.
V. Blažek

Druhá chropyňská Voříškiáda
V sobotu 14. září uspořádal Kynologický klub Technoplast Chropyně
v pořadí již Druhou chropyňskou Voříškiádu.
Na akci bylo přihlášeno 83 pejsků, nepříznivé deštivé počasí odradilo
pouhých 10 účastníků.
V dopoledních hodinách proběhla soutěž v poslušnosti (kategorie
začátečníci, pokročilí, zkouškaři, celkem 45 pejsků), v polední přestávce
předvedli výcvik svých služebních psů příslušníci Městské policie Kroměříž,
odpoledne následovala výstava psů všech plemen a velikostí, a to jak
s průkazem, tak bez průkazu původu (proto název Voříškiáda), dále pak
ukázka mondiorigu, vyhlášení vítězů a vylosování tomboly.
reklama

Autovrakoviště Josef Petráš
Zdarma ekologicky
zlikvidujeme Váš starý vůz,
vystavíme doklad o likvidaci
a ještě přispějeme na náklady
s tím spojené.
Autovrakoviště
Dobrotice u Holešova,
tel.: 776 719 631.

Zubní ordinace
KM-DENT, s. r. o.,
MDDr. Kateřiny Kmoníčkové

Důležité upozornění
pro dopisovatele a inzerenty

Příspěvky do Zpravodaje

oznamuje změnu telefonního čísla.

města Chropyně

Nové telefonní číslo do ordinace

zasílejte na e-mail:

je 602 970 297.

zpravodaj@muchropyne.cz
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Letní kino
V letošním roce jsme opět
zařadili mezi kulturní akce letní
kino.
V červenci mohli návštěvníci
zhlédnout výbornou českou komedii „Líbáš jako ďábel“. V srpnu
se promítala letní komedie „Tady
hlídám já“, opět s výbornými

8/2013

Chropyňské počasí
českými herci, americká komedie
„Terapie láskou“ a na závěr sezony rodinný film „Zapomenutý
ostrov“.
Doufáme, že se letní promítání
stane tradicí a těšíme se opět
v příštím roce.
Veronika Kubíčková

Z místního pozorování v měsíci srpnu:
- průměrná ranní teplota byla 18,5 °C,
- průměrná denní teplota byla 27,3 °C,
- nejteplejším dnem byl 8. srpen s max. průměrnou teplotou 29,8 °C,
- nejchladnějším dnem byl 26. srpen s min. průměrnou teplotou 14,6 °C,
- celkem bylo 10 tropických dní a 1 tropická noc, nejvyšší teplota 38,7 °C
byla naměřená 8. srpna v 16:25,
- celkové množství srážek bylo 63,4 mm/m2.
Zdroj: pocasi-chropyne.cz

reklama
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Srpnová noc
V sobotu 10. srpna uspořádala
Správa majetku města Chropyně
ve spolupráci s Mysliveckým sdružením odpolední a večerní zábavu
pod názvem „Srpnová noc“.
Odpolední program byl určen
pro děti, které přivítali klauni
Bublipuci. Děti si za jejich asistence zatancovaly, zazpívaly, byly
odměněny balónky a sladkostmi. Místní hasiči jim předvedli
hasičskou techniku. Menší děti
se dostatečně vyřádily ve skákacím
hradu. K večeru se prostor před
zámkem začal plnit dospělými,

kteří si přišli poslechnout místní
kapelu TIP TOP Q.
K dobré zábavě patří i dobré
jídlo, které zajistili místní myslivci.
Podával se srnčí guláš či kančí
steaky. Výborné byly také makrely
a grilované klobásky. Kdo měl
štěstí, vyhrál v myslivecké tombole.
Spokojení návštěvníci se rozešli
až brzy nad ránem.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci této akce, a rádi
bychom v příštím roce srpnovou
či jinou noc zopakovali.
Veronika Kubíčková

reklama

Soukromá inzerce
Prodáme
 byt 3+1 v Chropyni na Moravské ulici
s balkonem ve 3. poschodí. Cena dohodou.
K bytu lze koupit garáž 200 m od bytu.
Tel.: 724 405 908.
Pronajmu
 byt 2+1 v Chropyni. Plastová okna, balkon,
sklep. Tel.: 602 971 581.
 Dlouhodobě pronajmu částečně zařízený
byt 2+1 v Chropyni. Cena 8.000 Kč vč.
inkasa. Volný od prosince. Zájemci volejte
na tel. 606 706 130 nebo pište na e-mail:
ucitelkach@seznam.cz.

UPOZORNĚNÍ • UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že zveřejnění
soukromé inzerce je zpoplatněno
částkou 50 Kč. Poplatek je splatný
před uveřejněním oznámení.
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Zumba party
V sobotu 14. září proběhla další Zumba
party. Pod vedením skvělých instruktorů Gabči Matouškové, Gabči Jeckelové a Honzy
Halíře (účastník taneční soutěže StarDance) odstartoval 4hodinový maraton tance a dobré
zábavy. Dlouhým potleskem byla oceněna
olomoucká skupina Capoiera, která předvedla
své taneční umění.
K občerstvení byly připraveny ovocné a zeleninové saláty i nealko pitný režim. Kdo měl
štěstí, odnesl si mimo sportovního zážitku také
výhru z tomboly. Děkujeme všem, kteří přišli
potrápit své tělo, a těšíme se na další setkání.
Veronika Kubíčková

Ochutnejte
naši kuchyni
Obědy, večeře, rauty, svatby, oslavy,
firemní večírky, cateringové služby
Vaříme denně
Těšíme se na Vaši návštěvu
Kontakt: tel. 606 604 540
e-mail: provozni@staraorlovna.cz

Zde mohla být
vaše inzerce.
Cena od 310 Kč.
reklama

INSOLVENCE
- oddlužení
podle insolvenčního
zákona
Přerostly Vám dluhy přes hlavu?
Nezvládáte splácet své závazky?
Oddlužení může být Vaší
poslední možností –
insolvence není to nejhorší,
co Vás mohlo potkat.
Často je to nečekaná výhra.
Zkrotíme Vaše dluhy, zvládneme
Vaše exekuce,právní servis.
Vše podle zákona.

Podrobné informace na tel.:
602 633 361, 777 485 711
e-mail:
abivia-holesov@seznam.cz

Pneuservis MIKA
Tel.: 733 747 040, 723 771 911
Provozní doba
Po-Pá 7:00–17:00
So
8:00–11:00
provozní doba v průběhu sezóny dle dohody
Kde: Chropyně,
naproti čerpací stanice EuroOil
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- od září 2013 Vás na tel. 733 747 040
můžeme objednat na dohodnutý čas
- od září 2013 pro Vás otevíráme druhou
pneuservisní dílnu
- během zimní sezony se o vás postarají
3–4 zkušení technici
- provádíme drobné opravy vozidel
NEČEKEJTE A OBJEDNEJTE SE VČAS
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Společenská kronika

V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk nikdy nesmíří…

V měsíci srpnu se do našeho města přistěhovaly 4 osoby, v rámci
obce se přestěhovalo 15 občanů a odhlásilo se 14 občanů. Narodily
se 4 děti a zemřeli 4 občané.

Dne 10. října 2013 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
mého manžela, našeho tatínka a dědečka pana

Vlastimila Dřímala.
Nic neběží rychleji než léta.

S láskou vzpomíná manželka Danuše a synové Vlastimil, Miroslav a Jaromír s rodinami.

Dne 17. září 2013 oslavil své 80. narozeniny můj
manžel, náš tatínek a dědeček pan

Dne 12. října 2013 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
mého manžela a našeho tatínka a dědečka pana

Václav Šebestík.
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, štěstí,
trpělivosti a rodinné pohody. Manželka Jiřina, dcery
Naďa a Renata s rodinami.

Josefa Hanulíka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomínají
manželka, Libor a Richard s rodinou.

Děkujeme všem za projevy soustrasti, květinové
dary a doprovod na poslední cestě pana

Miroslava Zapletala,

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

se kterým jsme se naposledy rozloučili 29. srpna 2013.
Manželka, syn a dcera s rodinou.

Dne 20. října 2013 vzpomeneme nedožitých
90 let paní

Růženy Graclíkové-Ramišové,
Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka,
byla ta nejdražší, byla to maminka.

od jejíž smrti uplynulo již 27 let. Vzpomíná rodina
Ramišova.

Dne 20. srpna 2013 uplynulo 20 let od chvíle,
co nás navždy opustila moje maminka a naše babička paní

Dne 30. října 2013 vzpomeneme již 2. smutné
výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka, dědečka
a pradědečka pana

Vojtěška Zaoralová.
Antonína Pisky.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcera Marie s manželem Antonínem
a vnučka Eva a vnuk Antonín s rodinami.

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Díky za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý dne, jenž jsi pro nás žil.
Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je ten čas,
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas…

Dne 4. září 2013 jsme vzpomenuli nedožité
77. narozeniny a dne 10. září 2013 již 2. výročí
úmrtí pana

Dne 31. října 2013 vzpomeneme 7. smutné výročí
úmrtí našeho syna, bratra a strýce, pana

Stanislava Fraňka.

Václava Jurčíka.

S úctou a láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.
a celá rodina.

Stále vzpomínají rodiče, sestra, neteř, synovec

Dne 23. září 2013 uplynuly 2 roky od úmrtí
a 21. října 2013 by oslavil své 90. narozeniny náš
tatínek pan

František Caletka.

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 9/2013 - 17. října (vychází 1. listopadu)
č. 10/2013 - 21. listopadu (vychází 6. prosince)

Stále vzpomínají František a Josef s rodinami.
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Přehled akcí
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně
8.10.

Žena v trysku století
Divadelní soubor Na štaci z Němčic nad Hanou
Vás zve na veselohru o ženách nejen pro ženy. Veselé zamyšlení nad myšlením ženy od počátku věku
do budoucnosti. Vstupné 50 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně
16.10.

O princezně, Luciášovi a makových buchtách
Pohádka pro děti vypráví o princezně, která by se ráda
vdávala, o čertovi Luciášovi, a o tom, co se všechno
stane, když se spolu setkají. Zvítězí peklo nebo láska?
Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení,
že i malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné
proměny umí dělat opravdové zázraky. Vstupné 25 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 9:00

Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku
dva muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali, a navždy změní jejich život. Rozdělují je dvě generace,
a co začíná jako komedie kontrastu kultur, se vyvíjí
ve vyhrocený příběh o riziku osamělosti, předsudků
a netolerance. Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřují se lidské vztahy a odhalují tajemství.
V představení pro dva herce zazáří Stanislav Zindulka jako pan Green a Matěj Hádek coby Ross
Gardiner.
Kde: Dům kultury Kroměříž – Hudební sál, 19:00

Cimbálová muzika DUBINA

Chropyně
18.10.

Kroměříž
10.10.

VLASTA REDL S KAPELOU + 5P LUBOŠE
POSPÍŠILA
Dva matadoři české a moravské hudební scény Vlasta
Redl a Luboš Pospíšil se rozhodli spojit své síly v sérii
podzimních dvojkoncertů napříč republikou.
Na pomoc si k tomu oba zpěváci vezmou svá jedinečná doprovodná tělesa, tedy Naši novou kapelu (Redl)
a 5P (Pospíšil).
Kde: Dům kultury Kroměříž – Hudební sál 19:00

Kroměříž
16.10.

KALIBŮV ZLOČIN
Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Adaptace klasického českého románu, napínavé rodinné drama.
Silný příběh muže, jehož nerovný (a ze strany
o mnoho mladší nevěsty i vypočítavý) sňatek a následné intriky tchýně postupně dovedou až k tragickému konci. Podle dramatizace Bedřicha Vrbského
s použitím motivů Huberta Krejčího zpracovali Iva
Šulajtová a Jan Antonín Pitínský v nastudování Slováckého divadla. Divadelní předplatné cyklus A.
Kde: Dům kultury Kroměříž – Hudební sál, 18:00

Kroměříž
30.10.

VŠECHNOPARTIČKA
Pořad Karla Šípa, tentokrát s jediným hostem - Josefem
Náhlovským. Ve volném dialogu proberou jeho
umělecké začátky, zážitky ze studentských let, společně pohovoří o svých sportovních aktivitách i cestách
do zahraničí, opředených veselými historkami. Improvizovaný pořad volně navazuje na styl pořadu
Všechnopárty. Prostor dostávají i dotazy diváků.
Kde: Dům kultury Kroměříž – Hudební sál, 19:00

Přerov
3.10.

Pozvání na večírek
Nabídka divadelní scény THEATRE Pavla Trávníčka.
Napsal: Neil Simon, režie: Pavel Trávníček. Hrají:
Pavel Trávníček, Jana Švandová, Ladislav Frej
/ Martin Sochor, Světlana Nálepková, Radim Jíra
a Kateřina Janečková. Je to komedie, která
je jakousi sondou do všech záhybů lidské duše,
někdy veselá, často trochu smutná, hodně něžná,
tichá nebo pobuřující, ale vždycky je nějaká, protože Neil Simon je vynikající autor a umí si hrát
s lidskou duší. Je to mistrovská sonda do lidské
duše bez rozdílu věku, která někdy bolí, ale vícekrát je kouzelně komická. V žádném případě Vám
postavy na jevišti nebudou lhostejné, neboť přesně takový život žijete i Vy. Herecky luxusně obsazená hra, skvělá již svým námětem a přímo dokonalá díky mistrným dialogům, je zárukou příjemného kulturního zážitku.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Cimbálová muzika DUBINA
Cimbálová muzika DUBINA. Vstupné 150 Kč. Prodej
vstupenek na Správě majetku města Chropyně.
Kde: MKS Chropyně, 19:30

Hulín
3. 10.

POSEL Z LIPTÁKOVA
Divadelní hra z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana, kterou uvádí „Divadelní spolek nahodilých
ochotníků“ z Vizovic. Vstupné: předprodej 60 Kč,
na místě 80 Kč.
Kde: Kulturní klubu Hulín, 19:30

Hulín
6.10. – 12.10.

VÝSTAVA VÝTVARNÍKŮ
V neděli 6. října v 16 hod bude vernisáží zahájena
tradiční výstava amatérských výtvarníků. Tentokrát
se představí se svými obrazy Jana Veselá a Monika
Kopčilová, šperky budou z dílny Ivany Drápalové
a Lenky Rédové. Výstava bude otevřena denně
od 9 - 12 a 13 - 17 hodin.
Kde: Kulturní klubu Hulín

Hulín
19. 10.

První hulínské KULINÁRIUM
Připravujeme speciální kulinářskou akci s výstavou
fotografii. Degustační menu pro vás připravili šéfkuchařka Jitka Matušková z Hospůdky U Karla z Rackové
a Lubomír Fabig manažer vinotéky Víno Hruška
v Kroměříži, zástupce vinařství Hruška z Blatničky.
Kapacita omezena!
Kde: Kulturní klubu Hulín, 18:00

Kroměříž
4.10.

NÁVŠTĚVA U PANA GREENA
Legrační, dojímající příběh lásky a odpouštění.
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