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Poplatek za „komunální odpad“ v roce 2015

V letošním roce proběhne výměna průkazů 
zdravotně postižených

Noční klid a dobu omezení činnosti hlučných přístrojů 
je nutno dodržovat

Jelikož se v poslední době objevilo několik 
stížností na porušení obecně závazné vyhlášky 
města Chropyně č. 6/2011, o ochraně nočního 
klidu a regulaci hlučných zařízení, rozhodli 
jsme se, že tento místní předpis krátce připo-
meneme. 

Tuto obecně závaznou vyhlášku vydalo 
Zastupitelstvo města Chropyně 21. prosince 
2011 a je účinná od 7. ledna 2012. Jejím cílem 
je vytvoření opatření směřujících k ochraně 
před hlukem v době nočního klidu a v tzv. ne-
vhodnou denní dobu tak, aby bylo umožněno 
pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, 
byly vytvářeny příznivé podmínky pro život 
a vytváření estetického vzhledu města Chro-
pyně a části Plešovec. 

Noční klid je uvedenou vyhláškou stanoven 

na dobu od 22:00 příslušného dne do 06:00 
dne následujícího. V této době je každý po-
vinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

Nevhodnou dobou, po kterou je vyhláškou 
zakázáno používání hlučných přístrojů a zařízení 
(jako jsou např. sekačky na trávu, cirkulárky, 
motorové pily, křovinořezy, karboflexky, 
pneumatická kladiva aj.), jsou neděle a státem 
uznané dny pracovního klidu vždy od 06:00 
do 09:00 a od 20:00 do 22:00.

V případě, že zaznamenáte porušení této 
obecně závazné vyhlášky, přivolejte hlídku 
Policie ČR, která tento přestupek předá 
k projednání Komisi k projednávání přestupků 
města Chropyně. Jedná se totiž o porušení 
veřejného pořádku v obci. 

Ing. Jiří Rosecký

Zastupitelstvo města Chropyně na svém zasedání 15. prosince 
2014 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 4/2014 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou stanovilo 
poplatek pro rok 2015 ve výši 636 Kč na poplatníka (pro poplatníky 
platící z titulu pobytu v Chropyni ve věku od 70 let je stanovena sazba 
poloviční, tj. 318 Kč). Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách 
do 20.02.2015 a do 20.07.2015.   

Náklady na provoz celého systému nakládání s odpady za rok 2013 
dosáhly částky přibližně 820 Kč na poplatníka. Maximální roční sazba, 
kterou by mohlo město podle zákona o místních poplatcích stanovit, 
by mohla činit až 740 Kč. Rozdíl nákladů hradí město ze svého rozpočtu. 

Výši poplatku lze ovlivnit důsledným tříděním odpadu a s tím souvi-
sejícím snižováním množství popelnicových nádob.

Občanům platícím přes SIPO bude částka za 1. pololetí předepsána 
ke srážce v měsíci únoru. Ostatním bude zaslána poštovní poukázka.  
Tuto lze uhradit na poště, převodem z účtu nebo v hotovosti na po-
kladně Městského úřadu v Chropyni (přízemí, dveře č. 006). Neobdržení 
poukázky není důvodem k nezaplacení poplatku. 

Účet města Chropyně pro platby těchto poplatků má 
č. 1483133389/0800. Při bezhotovostní platbě zadávejte vždy varia-
bilní symbol, který je uveden na poštovní poukázce.

Z důvodu zvýšení sazby poplatku doporučujeme občanům platícím 
bezhotovostně přes SIPO, aby si ověřili výši limitu pro SIPO u své banky.

Celé znění obecně závazné vyhlášky je zveřejněno na www.mu-
chropyne.cz (důležité dokumenty, obecně závazné vyhlášky) nebo 
je k nahlédnutí na sekretariátě MěÚ v Chropyni.

Renáta Valášková

Výbor místní organizace Svazu tělesně po-
stižených Chropyně předal redakci Zpravodaje 
informaci Mgr. Václava Krásy, předsedy Národní 
rady zdravotně postižených, k výměně průkazů 
TP, ZTP a ZTP/P. V ní se mimo jiné uvádí: 

„V roce 2015 proběhne výměna průkazů TP, 
ZTP nebo ZTP/P. Nový průkaz bude velikostně 
stejný jako občanský průkaz, z polykarboná-
tového materiálu a bude mít různé ochranné 
prvky a také hmatové symboly pro nevidomé. 

Všichni příjemci příspěvku na mobilitu obdrží 
od svých Úřadů práce (dále ÚP) doporučený 
dopis, kde budou vyzváni, aby se přihlásili 
k výměně průkazu OZP. U osob, které mají prů-
kaz OZP, ale nepobírají příspěvek na mobilitu, 
je nezbytné, aby se samy přihlásily k výměně 
průkazu. Pokud tedy nejste příjemci příspěvku 
na mobilitu a jste držiteli některého z průkazů 
OZP, doporučuji Vám, abyste se ozvali ÚP s tím, 
že žádáte o výměnu průkazu. V tomto případě 
je důležité ozvat se včas a nečekat až na duben. 
ÚP budou nejprve evidovat žádosti a případ-
ně si zjišťovat další údaje o klientech, pokud 
je budou potřebovat. Vlastní vydávání nových 

průkazů bude zahájeno až od 1. dubna 2015. 
Každý žadatel o výměnu průkazu vyplní 

žádost, která je mj. dostupná v elektronické 
formě na portálu Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR (www.mpsv.cz). Společně s vyplněným 
formulářem žádosti je nutné předložit také 
fotografii velikosti průkazové fotografie (jako 
na občanský průkaz). Pokud nejste příjemci 
příspěvku na mobilitu, je nezbytné prokázat 
oprávněnost přiznání průkazu OZP, nejlépe 
předložením rozhodnutí o přiznání průkazu 
OZP. Pokud by ÚP nezískal žádný dokument, 
který stanoví přiznání průkazu OZP, bylo 
by nutné zahájit správní řízení z moci úřední 
a žadatel by musel být nově posouzen. Při 
předkládání žádosti na ÚP je nezbytné mít 
s sebou občanský průkaz, nebo další průkaz, 
který umožňuje ověřit totožnost. K převzetí 
průkazu bude každý vyzván dopisem nebo 
telefonicky ÚP a je nutné se dostavit osobně 
nebo zplnomocnit jinou osobu, přičemž podpis 
zplnomocnění musí být úředně ověřen. Při 
převzetí nového průkazu bude vybírán správní 
poplatek 30 Kč. 

Při procesu výměny průkazu může dojít 
k těmto situacím:
• Platnost průkazu končí v průběhu roku 

2015, ale hodnocení zdravotního stavu platí 
i po roce 2015. V takovém případě bude 
provedena automatická výměna průkazu 
na základě žádosti.

• Platnost průkazu OZP končí v průběhu 
roku 2015 a současně končí i doba platnosti 
posouzení zdravotního stavu v průběhu roku 
2015. Výměna bude provedena na zákla-
dě nového posouzení zdravotního stavu 
a ve správním řízení.

• Platnost průkazu a hodnocení zdravotního 
stavu skončilo 31. prosince 2014. V takovém 
případě bude probíhat správní řízení a nové 
posouzení zdravotního stavu. Nový průkaz 
bude vydán až po 1. dubnu 2015, kdy bu-
dou první karty vytištěny a distribuovány. 
Je to období, které bohužel nejde žádným 
jiným způsobem překrýt, a skutečnost 
je taková, že po tuto dobu nebudou mít 
lidé platný průkaz OZP.“

Redakce
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Z činnosti zastupitelstva města

NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE

Vážení spoluobčané, chtěla bych znát vaše názory a problémy, 
proto každé 1. pondělí v měsíci proběhne 

„Den starostky“. 
V tento den budu přítomna na městském úřadě a v době 

od 9:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 2. únor 2015.

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.

NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE

Poslední jednání zastupitelstva města v loňském roce se uskutečnilo 
15. prosince od 15:00 v místnosti č. 10 Městského kulturního střediska 
v Chropyni a zúčastnilo se ho 15 zastupitelů. Omluvili se Mgr. Havela 
a Mgr. Kalinec. Na zasedání přišlo 18 občanů. 

Zastupitelstvo města v úvodu vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
rady města a kontrolního a finančního výboru, v případě finančního 
a kontrolního výboru také schválilo plán činnosti těchto výborů 
na rok 2015.

Dalším bodem bylo čtvrté rozpočtové opatření města v roce 2014, 
které řešilo především zapojení dotací do rozpočtu města a navýšení 
některých příjmů. Na výdajové straně pak řešilo úspory a převody 
nevyčerpaných prostředků z investic roku 2014 do rozpočtové rezervy, 
odkud budou v roce 2015 zapojeny do rozpočtu města.

Místostarosta Ing. Rosecký následně předložil návrh volebního 
programu (najdete ho na jiném místě Zpravodaje). Volební program 
byl sestaven tak, aby obsahoval několik hlavních cílů a prostředky, 
kterými mají být tyto cíle plněny. Na začátku volebního období nelze 
říci, které konkrétní prostředky budou k dispozici, proto byly uvedeny 
spíše jako doporučení. Při sestavení volebního programu byly brány 
v úvahu volební programy všech volebních stran, které v říjnových 
volbách získaly zastupitelské mandáty. S takto předloženým volebním 
programem však byli někteří zastupitelé nespokojení, postrádali pře-
devším rozčlenění na jednotlivé kroky a úkoly. Proto zastupitelstvo 
přijalo usnesení, ve kterém radě města uložilo předložit na březnovém 
zasedání priority pro rok 2015.

Pro rok 2015 se připravuje další etapa regenerace sídliště, tentokrát 
jedenáctá. Měla by proběhnout v lokalitě ulice Tyršova, a to levá strana 
od křižovatky s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Moravská. Jedná 
se o část, která se nachází blíže k bývalému internátu a tzv. oplocence. 
Náklady na realizaci se předpokládají ve výši cca 7,7 mil. Kč. Realizace 
je podmíněna získáním dotace, která může činit až 70 % uznatelných 
nákladů, maximálně však 4 mil. Kč. Zastupitelstvo provedení této etapy 
schválilo. V loňském roce se bohužel regenerace sídliště neuskutečnila 
(měla to být pravá strana ulice Tyršova – část k mateřské škole), protože 
se objevily vážné připomínky od občanů ze zmíněné lokality, které ani 
po několika jednáních a změně projektu nebylo možno vypořádat. 
Zastupitel Ing. Krejčíř vznesl dotaz, jestli nehrozí podobná situace 
i v případě této etapy. Starostka zastupitele informovala, že obyvatelé 
dotčené části ulice Tyršova byli s návrhem seznámeni prostřednictvím 
domovních důvěrníků a zatím nebyly žádné námitky zaznamenány. 

V rámci majetkoprávních záležitostí schválilo zastupitelstvo města 
prodej pozemků parcelní číslo 175/34, 176 a 177/5 o celkové výměře 
229 m2 v lokalitě Podlesí za cenu 250 Kč/m2, pozemků parcelní číslo 
498/1 a 521/14 o celkové výměře 388 m2 v lokalitě Pazderna za cenu 
110 Kč/m2 a uzavření smlouvy o realizaci stavby „Stavební úpravy by-
tového domu číslo popisné 594, 595 a 596 Chropyně, Tyršova ulice“ 
(uvedený bytový dům by měl projít rekonstrukcí spočívající v opravě 
balkonů a zateplení). Uvedená smlouva opravňuje stavebníky k využití 
veřejného prostranství. 

Zastupitelstvo města schválilo také několik obecně závazných vy-
hlášek. Vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku ze psů, upravuje mimo 
potřeby ošetřit stále větší množství držitelů psů s trvalým pobytem 
na ohlašovně (budova městského úřadu) také navýšení poplatku 
za psa plošně o 100 Kč (mimo osob, které jsou poživateli důchodů), 
čímž také dochází ke zvýšení sazby za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele. 

Další schválenou obecně závaznou vyhláškou je vyhláška č. 4/2014 
o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (jinak řečeno 
poplatku za komunální odpad). Město Chropyně má 5.167 poplatníků 
tohoto poplatku. Náklady na likvidaci odpadu v roce 2013 (ze kterých 
poplatek na rok 2015 vychází) činily na sběr a svoz komunálního odpa-
du 2.530.536 Kč a ostatní náklady (tříděný odpad – RESO, nebezpečný 
odpad, sběrný dvůr) 1.721.235 Kč. Na poplatníka tedy 823 Kč za rok. 
Ze skutečných nákladů vychází dle zákona jako maximálně možná výše 
poplatku částka 740 Kč. Rada města navrhla zastupitelstvu navýšení 
poplatku z 552 Kč na 636 Kč, čímž by došlo ke snížení zátěže rozpočtu 

města, ze kterého je nutno dorovnávat částku, která je na likvidaci 
odpadu skutečně vynakládána. Zastupitel pan Juřena navrhoval navý-
šení až na zákonem stanovené maximum 740 Kč. Ing. Hloušek naopak 
navrhoval ponechání poplatku ve stávající výši 552 Kč. Při hlasování 
se pro návrh pana Juřeny vyslovili 4 zastupitelé, pro návrh Ing. Hlouška 
3 zastupitelé. Jelikož ani jeden z pozměňovacích návrhů nebyl přijat, 
byl následně 9 hlasy schválen původní návrh obecně závazné vyhlášky 
se sazbou poplatku 636 Kč na poplatníka a rok. 

Poslední obecně závaznou vyhláškou, kterou zastupitelstvo schvá-
lilo, byla vyhláška č. 5/2014, kterou došlo ke zrušení Řádu veřejného 
pohřebiště v Chropyni a Plešovci jako obecně závazné vyhlášky. 
Dle doporučení Ministerstva vnitra ČR totiž není možné vydávat pro-
vozní řády zařízení, jako jsou hřbitovy, knihovny, koupaliště aj. formou 
obecně závazné vyhlášky. 

Následovalo schválení rozpočtu města na rok 2015. Nejprve předlo-
žil předseda finančního výboru Mgr. Bajgar stanovisko výboru k rozpoč-
tu, které bylo kladné, a výbor schválení rozpočtu doporučil. Rozpočet 
města byl navržen jako vyrovnaný, s příjmy ve výši 64.176.500 Kč, výdaji 
ve výši 63.555.500 Kč a financováním -621.000 Kč. Součástí rozpočtu 
je také poskytnutí provozních příspěvků příspěvkovým organizacím, 
a to 10,8 mil. Kč Správě majetku města Chropyně, p. o., 3,89 mil. Kč 
Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o., 1,3 mil. Kč Mateřské 
škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o., a 0,9 mil. Kč Zařízení školního 
stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o. Starostka města k navýšení 
příspěvku pro Správu majetku města uvedla, že navýšení je na inves-
tice, zejména na rekonstrukci brouzdaliště na koupališti, rekonstrukci 
kotelny v Domě s pečovatelskou službou a rekonstrukci bytů v těchto 
domech. Mgr. Vlasatý v rozpravě uvedl, že v rozpočtu nenašel žádnou 
částku na vybudování kamerového systému ve městě. Starostka odpo-
věděla, že pro rok 2015 je počítáno s částkou na vypracování projektu 
na pořízení kamerového systému, který je nezbytný a má především 
za cíl vytipování rizikových lokalit, kam by měly být kamery instalovány, 
s tím, že s instalací by se započalo v roce 2016. Realizaci je možno 
částečně financovat z programu prevence kriminality. 

Posledním bodem programu byl návrh na snížení odměn neuvolně-
ným zastupitelům a členům výborů, kteří zastupitelé nejsou. Zastupitel-
stvo již odměny schválilo na ustavujícím zasedání, a to již ve výši výrazně 
snížené oproti maximu, které umožňuje nařízení vlády č. 37/2003, 
o odměňování členů zastupitelstev obcí, v platném znění. Nová výše 
odměn, která byla na návrh pana Juřeny a následně rady města snížena 
o dalších 10 %. Tento návrh však přijat nebyl, proto zůstává v platnosti 
výše odměn schválená na ustavujícím zasedání zastupitelstva. 

Na tento materiál navázala ve všeobecné rozpravě paní Sadyková, 
která se dotázala, proč nejsou stanoveny také sankce pro zastupite-
le, kteří se bez omluvy nebudou zasedání účastnit. Tajemník úřadu 
Ing. Kotula řekl, že by to bylo jistě morální, ale dle platné legislativy 
to není možné.                                                     Ing. Jiří Rosecký
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Volební program Zastupitelstva města Chropyně

Podomní prodej je v Chropyni zakázán

Poděkování jubilejním 
dárcům krve

Zastupitelstvo města Chropyně na svém jednání dne 15. prosince 
2014 schválilo volební program na volební období 2014–2018. Ten-
to volební program vychází z volebních programů volebních stran, 
které v říjnových komunálních volbách uspěly a mají své zastoupení 
v zastupitelstvu. 

• Vytvořit chybějící rozvojové dokumenty města, zejména Stra-
tegický plán rozvoje města Chropyně a Koncepce výsadby zeleně 
v Chropyni a Plešovci.

• Zvyšovat bezpečnost občanů ve městě, zejména vybudováním 
kvalitního městského kamerového systému, zpomalením dopravy, 
důsledným dodržováním platných obecně závazných vyhlášek, 
rekonstrukcí veřejného osvětlení, blízkou spoluprací s Policií ČR, 
realizací protipovodňových opatření.

• Intenzivně pracovat na rozšíření sítě cyklostezek s napojením 
do okolních měst a obcí, zajistit kvalitní dopravní obslužnost.

• Zkvalitňovat péči o seniory v domovech s pečovatelskou 
službou, zejména vybudováním společenské místnosti pro zájmo-
vou činnost seniorů, revitalizací dvorního traktu domu s pečovatel-
skou službou, vybudováním speciálního mobiliáře pro aktivní stáří, 
postupnou rekonstrukcí bytů v domech s pečovatelskou službou.

• Rozvíjet možnosti aktivního trávení volného času, zejména 
budováním nových dětských hřišť, dokončením rekonstrukce tělo-
cvičny, vybudováním moderního skateparku, rekonstrukcí brouzda-
liště na koupališti, podporou organizovaných sportovců a zájmových 

kroužků, vytvářením vhodných podmínek pro mimoškolní aktivity 
dětí a mládeže, zlepšením podmínek pro provozování zimních sportů, 
modernizací střediska volného času v Chropyni a klubovny v Plešovci.

• Zlepšovat stav veřejného prostranství, zejména pokračováním 
v regeneraci panelového sídliště, revitalizací původních částí města, 
zvýšením kvality úklidu města, navýšením počtu odpočinkových 
laviček, stojanů na kola a odpadkových košů, postupnou rekon-
strukcí komunikací a chodníků, zlepšením stavu cesty okolo rybníka, 
zlepšením stavu vlakového nádraží, budováním nových parkovacích 
míst.

• Zatraktivnit město pro turisty, zejména hledáním nových pro-
středků propagace města, zřízením informačního centra, zlepšením 
městského informačního systému, vybudováním veřejného WC, 
vytvořením podmínek pro vybudování ubytovacích kapacit.

• Usilovat o vytváření nových pracovních míst, zejména podporou 
malých a středních podnikatelů a podporou růstu průmyslové zóny.

• Zvyšovat kvalitu chropyňského školství, zejména zlepšením 
výukového zázemí, rekonstrukcí školských budov, rozvojem školního 
stravování, zachováním kapacity mateřské školy, podporou činnosti 
uměleckých škol.

• Zvýšit dostupnost bankovních služeb zřízením bankomatu na sídlišti.
• Pokračovat v pořádání tradičních kulturních akcí, rozšiřovat nabídku 

kulturních pořadů.
• Zabezpečit údržbu a obnovu stávajícího majetku města.

Ing. Jiří Rosecký

Aktuální tržní řád města 
upravuje podmínky nabídky 
a prodeje zboží mimo pevné 
provozovny, které jsou k tomu 
určeny. Mimo jiné zakazuje 
podobní a pochůzkový prodej 
na území města Chropyně. Zpra-
vodaj města o této skutečnosti 
informoval již dvakrát. Jelikož 
se dotazy na toto téma objevily 
jak na prosincovém jednání za-
stupitelstva, tak na posledním 
setkání s občany, tuto informaci 
opakujeme. Tímto problémem 
se vedení města intenzivně zabý-
vá a v blízké době by mělo dojít 
k umístění informačních tabulí 
o zákazu podomního prodeje 
na území města na všech vjez-
dech do města Chropyně a části 
Plešovec. 

Tržní řád je dokument, který sta-
novuje pravidla prodeje na před-
sunutých prodejních místech, 
v tržních místech zřízených při 
konání jednorázových akcí 
a akcí pořádaných městem, při 
pojízdném prodeji a v restaurač-
ních předzahrádkách. Tyto pro-
deje však nejsou obtěžující, pro-
dejci nikomu nic nevnucují. Kdo 
nechce, projde bez povšimnutí. 

Jiná situace nastává, když pro-
dejce zazvoní u spotřebitele doma 
a s nějakou nabídkou ho osloví. 
Spotřebitel v tomto případě 
nemůže být a nikdy nebude 

rovnocenným partnerem v jed-
nání, zvláště ve chvílích, kdy 
takový prodejce využije momentu 
překvapení a horšího právního 
povědomí spotřebitele. Prodejci 
často využívají nejrůznější klamavé 
a agresivní obchodní praktiky. 
V horších případech přijde nezvaná 
skupina prodejců, která má ve sku-
tečnosti zcela jiné úmysly než 
spotřebiteli něco prodat. 

Na tyto situace náš Tržní řád 
pamatuje a podomní a pochůz-
kový prodej zakazuje. Tím se kaž-
dý takový prodejce dopouští 
porušení povinností stanovených 
nařízením obce. A za takové 
porušení hrozí prodejci za správní 
delikt dle zákona o obcích pokuta 
až 200.000 Kč. Zákaz podomního 
a pochůzkového prodeje se týká 
i různých nabídek energetických 
společností nebo mobilních ope-
rátorů. 

Jak má však člověk, který je tím-
to jednáním obtěžován, postupo-
vat? V žádném případě nevolejte 
na úřad. Žádný z úředníků, sta-
rostka, místostarosta ani tajem-
ník, ani žádný pracovník Správy 
majetku města Chropyně, p. o., 
není osoba, která chrání veřejný 
pořádek. Tuto činnost zastává 
policie. Pokud vás tedy chování 
prodejců bude obtěžovat, zavo-
lejte na linku 158. Jak uvedl npor. 
René Šimčík, vedoucí Obvodního 
oddělení policie Hulín, na jednání 

zastupitelstva, je třeba, aby občan, 
který věc ohlásí, věděl, kdy u něj 
prodejce byl, jak zhruba vypadal, 
co měl na sobě, jak se choval, 
případně kterým směrem odešel. 
U prodejců, jejichž hlavním cí-
lem nebude prodej, ale páchání 
jiné trestné činnosti, je důležité 

si zapamatovat např. také typ 
a barvu auta, do kterého nasedli. 
Pamatovat si registrační značku 
vozu, kterým obchodníci odje-
dou, nemá v této souvislosti pro 
policii význam, protože může být 
kradená.

Ing. Jiří Rosecký

Starostka města Ing. Věra Sigmundová a místostarosta města Ing. Jiří 
Rosecký přijali 8. prosince loňského roku dva významné dárce krve. 
Své poděkování za mimořádný a příkladný postoj vyjádřili při příležitosti 
100. odběru panu Václavu Kuchařovi a při příležitosti 60. odběru panu 
Janu Zapletalovi. O absolvovaných jubilejních odběrech informovala 
město Chropyně předsedkyně Klubu dárců krve Kroměřížska paní 
Dagmar Úlehlová.                  JiRo
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 Z činnosti Rady města Chropyně
• vzala na vědomí informace o ukončení výjimky na počet WC 

a umyvadel Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje v Mateřské 
škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o., s platností do 31. srpna 
2015 a možné návrhy řešení,

• schválila uzavření darovací smlouvy, na základě které bylo Sboru dob-
rovolných hasičů Chropyně vyplaceno z rozpočtu města 15.000 Kč; 
tento dar je každoroční odměnou za celoroční činnost (udržování 
hasicí techniky a budovy SDH) a bude rozdělen jednotlivým členům 
sboru, dle jejich podílu na uvedené činnosti,

• vzala na vědomí informace o průběžném stavu čerpání energií 
v základní škole, mateřské škole a zařízení školního stravování; je-
likož úspora v základní škole dosahuje výše částky cca 400.000 Kč, 
což by výrazně ovlivnilo hospodářský výsledek organizace (hospo-
dářský výsledek by byl vyšší než 300.000 Kč a organizace by ho mu-
sela zdanit), rozhodla rada města o odvodu příspěvku na energii 
ve výši 220.000 Kč do rozpočtu zřizovatele, v případě mateřské 
školy (198.000 Kč) a zařízení školního stravování (53.000 Kč) rada 
města rozhodla o ponechání příspěvku na energie jako součásti 
hospodářského výsledku, 

• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou RENVODIN – ŠAFAŘÍK, 
spol. s r. o., na zpracování havarijního a provozního řádu na provoz 
„Kompostárny pro město Chropyně“ za 52.635 Kč vč. DPH,

• schválila poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 20.000 Kč 
oddílu národní házené Tělovýchovné jednoty Chropyně, spolek, 
na účast družstev mladších žaček, starších žaček a starších žáků 
na zimních halových turnajích,

• schválila uzavření smlouvy o nájmu reklamní plochy s firmou IWWA, 
s. r. o., Kroměříž, kterou si uvedená firma pronajímá reklamní 
plochy na budovách města na dobu 14 měsíců za cenu 70.000 Kč 
bez DPH,

• schválila uzavření darovací smlouvy, na základě které byl chro-
pyňskému středisku Krále Ječmínka organizace Junák vyplacen 
finanční dar ve výši 10.000 Kč za celoroční distribuci Zpravodaje 
domácnostem města Chropyně a části Plešovec,

• schválila uzavření smlouvy o provádění profesní psychologické 
diagnostiky a poradenství s firmou Kariérový a personální servis, 
s. r. o., Olomouc, jejímž předmětem je spolupráce této firmy 
na průběhu výběrového řízení na místo ředitele Správy majetku 
města Chropyně, p. o., za maximální cenu 39.500 Kč bez DPH; 
účelem je provedení psychologických testů, modelových situací 
a případových studií, které mají dle zadaných kritérií z přihlá-
šených uchazečů určit nejvhodnějšího kandidáta na uvedenou 
funkci. Výběrové řízení bylo vypsáno 2. ledna, uzávěrka podávání 
přihlášek byla 20. ledna. S nástupem nového ředitele se počítá 
od 1. března 2015,

• vyjádřila souhlas s dočasným umístěním mobilního bankomatu 
České spořitelny, a. s., Praha 4, na části pozemku parcelní číslo 
369 v katastrálním území Chropyně (u spořitelny).

Ing. Jiří Rosecký

V období od ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 7. lis-
topadu 2014 se rada města do uzávěrky tohoto čísla sešla 4krát 
a mimo jiné:
• schválila uzavření smlouvy se Zlínským krajem na poskytnutí ne-

investiční dotace ve výši 7.000 Kč Jednotce sboru dobrovolných 
hasičů Chropyně na částečnou úhradu nákladů spojených s odbor-
nou přípravou k získání odborné způsobilosti velitelů a strojníků,

• schválila přijetí dotace ve výši 2.386.332 Kč od Ministerstva životní-
ho prostředí ČR, Praha 10, na realizaci akce „Zahrada v přírodním 
stylu při MŠ Chropyně“,

• schválila uzavření smluv s firmou MIX MAX – ENERGETIKA, s. r. o., 
Brno, na zajištění služby „Výběr dodavatele elektrické energie 
a zemního plynu“ ve výši 34.485 Kč; výběr dodavatele elektrické 
energie a zemního plynu pro město a jeho příspěvkové organizace 
tentokrát proběhl přes zprostředkovatele na komoditní burze. Kro-
mě odměny za činnost vznikly také náklady na burzovní poplatky 
(1,2 % z objemu nakupované energie). Jako dodavatel zemního 
plynu v roce 2015 byla na základě aukce vybrána firma E.ON 
Energie, a. s., České Budějovice, a dodavatelem elektrické energie 
pro roky 2015 a 2016 firma EP ENERGY TRADING, Praha 1,

• schválila vyplacení odchodného panu Mgr. Milanu Bajgarovi 
v souvislosti s ukončením výkonu dlouhodobě uvolněné funkce 
místostarosty města Chropyně jednorázovou formou,

• vzala na vědomí informaci tajemníka o vypsání výběrového řízení 
na pozici vedoucí odboru vnitřních věcí, ze které byl dlouhodobě 
pro výkon místostarosty města uvolněn Ing. Jiří Rosecký,

• pověřila člena rady Ing. Vladimíra Blažka přijímáním prohlášení 
o uzavření manželství ve volebním období 2014–2018 a schválila 
právo používání závěsného odznaku se státním znakem České repub-
liky pro místostarostu Ing. Jiřího Roseckého při přijímání prohlášení 
o uzavření manželství, při vítání dětí do občanského života a dalších 
významných příležitostech, při kterých zastupuje starostku města, 
a pro člena rady města Ing. Vladimíra Blažka při přijímání prohlášení 
o uzavření manželství a při vítání dětí do občanského života,

• zřídila komise rady města: ústřední inventarizační komisi, bytovou 
komisi, letopiseckou komisi, likvidační komisi a komisi Sbor pro 
občanské záležitosti, jmenovala jejich předsedy a členy a stanovila 
odměny nečlenům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci 
předsedy komise rady města nebo člena komise rady města v tomto 
volebním období,

• schválila přijetí finančního daru ve výši 5.000 Kč od firmy IWWAL 
consulting, s. r. o., Kroměříž, a to spolu s omluvou jako kompenzace 
za výběrová řízení, která nebyla vedena profesionálním způsobem; 
firma již dříve pro město Chropyně provedla několik výběrových 
řízení, avšak v důsledku zvýšeného počtu zakázek přijala několik 
nových pracovníků a poslední dvě výběrová řízení prováděná touto 
firmou čelila kritice (dle zastupitelů šlo o neprofesionální přístup),

• schválila pořízení nového konvektomatu pro Zařízení školního 
stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., a uložila ředitelce 
příspěvkové organizace realizovat výběrové řízení na dodávku 
včetně financování v souladu s vnitřní směrnicí organizace,

• schválila uzavření smlouvy příkazní s firmou Fatra, a. s., jejímž 
předmětem je umístění reklamního panelu firmy v objektu spor-
tovního areálu, umístění loga ve Zpravodaji města Chropyně 
a na webových stránkách města za částku 350.000 Kč,

• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ve výši 941.002,20 Kč 
ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci 
„Protipovodňová opatření I. pro město Chropyně“; jedná se o do-
taci na zpracování studie proveditelnosti, kterou vypracuje firma 
ŠINDLAR, s. r. o., Hradec Králové,

• udělila souhlas s umístěním sídla registrovaného spolku Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Chro-
pyně na adrese Palackého 347 Chropyně a registrovanému spolku 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů 
Plešovec na adrese Plešovec 1 Chropyně; sídla spolků jsou nově 
v budovách hasičských zbrojnic, souhlas města je nutný, neboť 
budovy jsou v jeho vlastnictví,
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Tříkrálová sbírka

Knihovna doporučuje Hlavně ne knihu

V neděli 4. ledna 2014 se v našem městě a okolních obcích usku-
tečnila již 16. tříkrálová sbírka. 

V rámci působnosti Charity Chropyně bylo vybráno: 
Chropyně – 61.495 Kč
Plešovec –  4.614 Kč
Břest – 32.599 Kč
Kyselovice – 10.991 Kč
Záříčí – 16.051 Kč
Žalkovice – 21.329 Kč

Charita Chropyně děkuje všem dárcům, kteří přispěli svým příspěv-
kem, který je tradičně určen především na pomoc nemocným, handi-
capovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí.

Děkujeme také všem, kdo se zapojili svou pomocí ke zdárnému 
průběhu této sbírky.

Pokud by někdo chtěl ještě na sbírku přispět, má možnost využít 
dárcovskou SMS.                                                  Pavel Rozsypálek

Peter Simkins: První světová válka
I po sto letech nás první světová válka nepře-

stává fascinovat a děsit zároveň. Kniha popisuje 
bitvy na všech válčištích a zabývá se některými 
z dosud nevyprávěných příběhů válečného kon-
fliktu. Zkoumá ponížení Ruska u Tannenbergu, 
slavné bitvy na západní frontě – na Sommě, 
u Yper, Verdunu, v Belleauském lese – či pa-
mátná tažení v Palestině, Itálii a Africe. Současně 
si všímá příčin a pozadí války. Odhaluje novou 
techniku a taktiku, která měla za následek ne-

hybnost frontových linií a vedla ke vzniku stovek kilometrů zákopů. Život 
vojáků i civilistů je v knize působivě vylíčen pomocí jejich autentických 
osobních svědectví. Publikace bohatě vybavená dobovými fotografiemi 
a mapkami vychází ke stému výročí vypuknutí 1. světové války.

Marcel Pagnol: Živá voda
Baladický příběh z Provence po 1. světo-

vé válce je vyznáním lásky autora ke krajině 
i místním rolníkům, kteří celý život zápolí s tvr-
dými podmínkami a nedostatkem vody. Příběh 
hrbatého berního úředníka, operní zpěvačky 
a jejich dcerky Manon, kteří se ujmou pochyb-
ného dědictví – osamělé usedlosti v horách – 
dojímá úpornou snahou nezkušených měšťáků 
zvelebit půdu svých předků a živit se na ní prací 
vlastních rukou. Marné úsilí pana Jeana nezápasí 

pouze s nepřízní přírody, ale především s lidskou hloupostí a zlobou. 
Toto drama založené na zločinu a trestu má sílu antické tragedie, jejímiž 
protagonisty jsou vedle lidí i slepé síly Osudu. Leč nechybí v něm ani 
katarze, k níž dá podnět nečekané odhalení na konci knihy. Její závěr 
je ve znamení smíru a naděje.

Wilbur Smith: Řeka bohů. Bůh pouště
S Tehuti a Bekatou, dcerami královny Lostris, 

putuje Taita na Krétu, kde se princezny mají 
v zájmu Egypta vdát za Nejvyššího Mínose, tajem-
ného krále, jehož podobu nikdo nezná, protože 
stále nosí masku posvátného býka. Když na Krétě 
vybuchne sopka, čeká Taitu a jeho přátele těžký 
úkol: obě dívky mají být obětovány k usmíření 
bohů. Román navazuje na Řeku bohů 1.

H. Maťhová

V předvánočním čase proběh-
lo v naší knihovně několik besed 
pro žáky 4. až 6. tříd ZŠ a ŠD 
se spisovatelem Janem Svitákem.

Originální a hlavně pro děti 
zábavné vyprávění o své vlastní 
cestě ke psaní knih, povídání 
o tom, proč je dobré číst a proč 
je výhodou mít velkou fantazii. 

Žáky toto vyprávění nadchlo, 
o čemž svědčí nespočet dotazů 
na autora obou čertovských 
knih Čertovo kopyto a Pekelný 
advent.

Nejlepší dotazy byly od-
měněny knihami s autorovým 
podpisem.

pracovníci knihovny
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Mikuláš a vánoční koncert 
zpříjemnili našim seniorům 
adventní čas
Mikuláš v Domech s pečovatelskou službou 

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 se v odpoledních hodinách uskutečnilo 
první „mikulášování“ v Domech s pečovatelskou službou v Chropyni. 
Toto pozdní odpoledne se neslo pouze v čertovském a mikulášském 
duchu. Pracovníci pečovatelské služby se převlékli z pracovního oděvu 
do oblečení velmi netypického pro tuto profesi, do masek Mikuláše, 
anděla a dvou čertů. Mikuláš se svým doprovodem navštívil téměř 
všechny obyvatele a předal jim předvánoční dárečky. Pro dokreslení 
atmosféry zveřejňujeme několik fotek, které aspoň krátce vypovídají 
o tom, jaké to bylo skutečně vydařené.  

Na vánoční svátky jsme se připravovali také výrobou vánočních ozdob.     

Vánoční koncert pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou
V pátek 5. prosince 2014 se konalo ve víceúčelovém sále chropyň-

ského zámku tradiční vánoční posezení pro obyvatele Domů s pečo-
vatelskou službou. Učitelé a žáci soukromé umělecké školy D-MUSIC 
Chropyně si připravili hodinový koncert, kde zazněly převážně vánoční 
písně a koledy. Svým vystoupením přispěli ke sváteční náladě všech 
přítomných. Tohoto koncertu se také zúčastnili starostka města Ing. 
Věra Sigmundová a místostarosta Ing. Jiří Rosecký.     

Bc. Lenka Horáková

Obyvatelé Domů s pečovatelskou službou si dovolují touto cestou 
poděkovat svatému Mikuláši a jeho družině za milou návštěvu a všem 
účinkujícím a organizátorům předvánoční besídky za zpříjemnění 
adventního času.
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Vánoční besídka 
školní družiny v knihovně

Karla Koutná tančila hlavní 
roli baletu Louskáček

„Zpracování Louskáčka od Fer-
nanda Naulta se v brněnském 
národním divadle ještě nikdy 
nehrálo. Káju si tento choreograf 
vybral z více než 50 dalších ucha-

zeček,“ dodala Veronika Koutná. 
Tato verze vznikla v roce 1964 
a od té doby je každou zimu uvá-
děna v podání Les Grands Ballets 
Canadiens v Montrealu.         JiRo

Mikuláš, čerti a anděl 
ve škole

Hodonínské maňáskové 
divadlo opět ve školní družině

Tak jako každý rok i letos 
se sešli žáci ze školní družiny 
u vánočního stromečku s paní 
knihovnicí Helenou Maťhovou.

Ve čtvrtek 18. prosince 2014 
se uskutečnila v prostorách 
knihovny vánoční besídka. Děti 
vystoupily se svým pásmem 
básniček a říkadel, zazpívaly 
koledy. Paní knihovnice jim 
zase přečetla příběh téměř 
pohádkový, který je velmi za-

ujal. Povídali jsme si o Váno-
cích, splněných přáních, prostě 
o všem, co k vánočním svátkům 
patří. Ke sváteční atmosféře nám 
přece jen něco scházelo a to byl 
chybějící sníh. 

Děti paní knihovnici předaly 
svá přáníčka a nakreslené obráz-
ky, z knihovny si zase odnášely 
drobné dárečky, které jim udě-
laly radost.

H. Lošonská

V rámci podzimní sezóny baletu 
Národního divadla v Brně byla uve-
dena pohádka Louskáček a v hlav-
ní roli Klárky vystupovala Karla 
Koutná. Do této role známého 
baletu Petra Iljiče Čajkovského 
si ji vybral sám kanadský cho-
reograf Fernand Nault. Premiéra 
baletu byla 10. října 2014. Infor-
maci o tomto úspěchu již přinesla 
Mgr. Jana Milotová v čísle 9/2014, 
Zpravodaj se však pokusil zjistit 
více o samotné mladé umělkyni. 

Karla tancuje už od malička 
v ZUŠ Kroměříž pod vedením své 
maminky Karly Koutné. V roce 
2013 úspěšně složila přijímací 

zkoušky na Taneční konzervatoř 
v Brně a nyní studuje ve druhém 
ročníku. „Už v prvním ročníku 
měla velké úspěchy. Účinkovala 
v tehdejší inscenaci Louskáčka 
v roli zajíčka,“ uvedla pro Zpra-
vodaj její sestra Veronika, která 
rovněž studovala na Taneční 
konzervatoři v Brně a nyní studuje 
taneční umění na VŠMU v Bra-
tislavě. Následovalo účinkování 
ve společném tanci „Serenáda“ 
a v letošním školním roce byla 
Karla vybrána do lidového čísla, 
se kterým reprezentovala konzer-
vatoř na veletrhu středních škol na 
výstavišti v Brně. 

I letos navštívila naši školu 
pekelná banda, krásný anděl, 
vážený pan Mikuláš a neposední 
čerti. Hříšníci, kteří po celý rok 
zlobili, museli slíbit polepšení, 
ostatní děti zpívaly nebo říkaly 

básničky. Ale odměna byla sladká, 
a to doslova!

Věříme, že se dětem mikulášská 
nadílka líbila a své sliby dodrží.

Kolektiv učitelů 
prvního stupně ZŠ

Děti ze školní družiny se 15. prosince 2014 konečně dočkaly očekáva-
né návštěvy. Přijel za nimi Krteček s maňáskovým divadélkem, tentokrát 
s předvánoční pohádkou. Všichni zaujatě sledovali děj, zpívali písničky, 
tleskali do rytmu. Celé představení bylo odměněno velkým potleskem. 
Herci nás opět nezklamali, do svých rolí se naplno vžili a připravili dětem 
pěkné odpoledne a úsměvný zážitek.

H. Lošonská
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Fotosoutěž „Život v našem městě“ vyhrál opeřený kamarád

Oznámení o zápisu do 1. tříd Základní školy Chropyně

reklama

Řed i te l  Zák ladní  ško ly 
Chropyně, okres Kroměříž, 
příspěvkové organizace, ozna-
muje, že zápis žáků do první 
třídy pro školní rok 2015/2016 
pro děti z Chropyně, Plešovce 
a Záříčí se uskuteční v pondělí 
9. února 2015 v budově školy 
na ulici J. Fučíka 675, od 13:00 
do 16:00. 

Zápisu se zúčastní děti naroze-

né od 1. září 2008 do 31. srpna 
2009 a děti, kterým byla školní 
docházka minulý rok odložena.

Dokumenty, které je nutné k zá-
pisu přinést:
- občanský průkaz zákonného 

zástupce
- rodný list dítěte
- zápisní list 
- žádost o přijetí k základnímu 

vzdělávání

Zápisní list a žádost o přijetí 
k základnímu vzdělávání si bu-
dou moci rodiče vyzvednout 
v mateřské škole nebo stáhnout 
a vytisknout z webových stránek 
Základní školy Chropyně na ad-
rese www.zschropyne.cz.

Pokud bude zákonný zá-
stupce žádat o odklad povinné 
školní docházky, získá potřebné 
informace při zápisu ve škole. 
Žádost o odklad se podává 

písemně do 31. května 2015 
a musí být doložena doporuču-
jícím posouzením příslušného 
školského zařízení a odbor-
ného lékaře nebo klinického 
psychologa.

Celý pedagogický sbor se těší 
na nové žáky a Vaši návštěvu.

Mgr. Milan Bajgar, 
ředitel školy

Koncem loňského roku SMM Chropyně 
pod patronací starostky města Chropyně vy-
hlásila 2. ročník fotografické soutěže tentokrát 
pod názvem „Život v našem městě“. Soutěže 
se zúčastnilo 8 autorů se svými snímky. Hla-
sování probíhalo na internetu a v polovině 
listopadu byly vybrány 3 nejoblíbenější snímky 
postupující do finále. Tyto fotografie byly 
vystaveny v arkádách chropyňského zámku při 
akci Rozsvěcování vánočního stromu, kde měli 
občané možnost rozhodnout o vítězi. Této 
možnosti využilo 416 návštěvníků. Na tře-
tím místě nakonec skončila fotografie s názvem 
„Psí strom na chropyňských loukách“ od Ive-
ty Kovaříkové, druhé místo obsadil snímek 

„Podzimní odpoledne“ od Blanky Konrádové 
a nejvíce hlasů dostala fotografie „Malý opeřený 
kamarád“ od Zuzany Horákové. Výherkyně 
obdržely z rukou paní starostky drobné ceny. 
Všem autorům děkujeme za účast v soutěži 
a vítězným autorům blahopřejeme k výhře. 

I v roce 2015 plánujeme vyhlásit další ročník 
této soutěže. Tímto vyzýváme všechny fotografy 
amatéry, aby si neschovávali své zdařilé snímky 
jen pro sebe do šuplíku a po vyhlášení soutěže 
neváhali a o své snímky se podělili s ostatními.

Termín a téma budou včas sděleny prostřed-
nictvím internetu, venkovních vývěsek, hlášení 
městského rozhlasu a ve Zpravodaji města 
Chropyně.                   Markéta Buráňová
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reklama

známá hudební skupina Mu-
sical fever, soubor zobcových 
fléten, trio příčných fléten, 
pěvecký sbor, komorní soubor, 
Ars Iuventus a další. V taneční 
části dárky rozbalovaly taneč-
nice. Tam se ukrývaly rekvizity 
pro taneční choreografie, kde 
se představili všichni žáci taneč-
ního oboru. 

A poslední, nejmenší dárek, 
skrýval malý zvoneček. Tím 
se zazvonilo před poslední 
společnou písní všech účinku-

jících, která zazněla na závěr 
koncertu.

Velká pochvala a uznání 
patří všem účinkujícím a peda-
gogům, kteří program připravi-
li. Poděkování právem náleží 
paní uč. Mgr. Lence Obručové 
za moderování obou koncertů 
a Správě majetku města Chro-
pyně za pomoc při zajištění 
koncertu.

Kolektiv pedagogů 
ZUŠ Chropyně

Žáci ZUŠ připravili 
štědré Vánoce

Štědré Vánoce – připravili 
žáci a pedagogové ZUŠ Chro-
pyně v podobě vánočních kon-
certů v pondělí 15. prosince 
2014 v sále MKS v Chropyni. 
Dopoledne proběhl výchovný 
koncert pro žáky MŠ a 1. stup-
ně ZŠ, odpolední byl pro rodi-
če a veřejnost.  

V hudební části koncertu 
nám andílek postupně rozbalo-

val dárky, které byly připraveny 
pod vánočním stromečkem. 
V některém se skrýval hudební 
nástroj, v jiném noty nebo mi-
krofon. Tyto dárky byly použity 
v jednotlivých písních, kole-
dách nebo vánočních skladbách. 
Program byl sestaven pro ko-
morní seskupení, na pódiu 
se vystřídala spousta muzikantů 
na různé nástroje. Vystoupila již 
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Chropyňští muzikanti 
se představili v Kroměříži

Žáci opět vystoupili 
na besídkách ZUŠ

Dobročinný projekt 
Fondu Sidus

Základní škola Chropyně je již několik let 
držitelem Certifikátu dárce za pomoc při veřej-
né sbírce Fondu Sidus, což je obecně prospěšná 
společnost, která si klade za cíl dlouhodobě 
podporovat nemocné děti potřebující pomoc, 
a to po finanční i materiální stránce.

Nemocným dětem jsme pomohli i letos 
a zapojili jsme se do celostátního charitativního 
projektu.

Žáci si mohli koupit pohádkové lepíky, 
propisky nebo chytrý notýsek. 

Zakoupením různých výrobků naše škola při-
spěla na léčbu mnoha dětských pacientů pro-
střednictvím tohoto fondu částkou 3.410 Kč!

Všem žákům, jejich rodičům a pracovníkům 
školy srdečně děkujeme!    Mgr. Milan Bajgar

Dne 2. prosince 2014 pro-
běhl koncert žáků naší pobočky 
v sále ZUŠ Kroměříž v Jánské uli-
ci. Žáci se mohli chlubit vynikají-
cí hrou na své nástroje a zpěvem. 
Cizí prostředí, jiné obecenstvo 
všechny inspirovalo a přinutilo 
k téměř 100% výkonům. Každý 
vystupoval jednotlivě, o to bylo 
vystoupení náročnější. Na zá-

věr vystoupili členové souboru 
Chropyňáček, tentokrát zpa-
měti a bez dirigenta. Celkově 
se koncert velice povedl, účin-
kující sklidili velkou pochvalu. 
Pýchou pro všechny byl opravdu 
dlouhý závěrečný potlesk z řad 
rodičů a návštěvníků tohoto 
výjimečného koncertu.

Mgr. Jana Milotová

Ve dnech 24., 26. a 27. listopadu 2014 proběhly v MKS Chropy-
ně třídní besídky studentů ZUŠ Kroměříž – pobočky Chropyně. Žáci 
na nich svým nejbližším a kamarádům předvedli, čemu se od září 
od svých učitelů naučili. Posluchači zde měli možnost slyšet hru na sop-
ránovou, altovou a příčnou flétnu, klarinet, el. klávesy, klavír, akordeon, 
housle, kytaru a zpěv. 

Žáci pod vedením svých učitelů nacvičili opravdu hezké písně 
a skladby. A myslím si, že spokojeni odcházeli nejen posluchači, ale 
i samotní účinkující. 

Fotografie z besídek najdete ve fotogalerii ZUŠ http://zuschropyne.
rajce.idnes.cz/.                                                  Veronika Juřenová
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Vánoční hraní pod okny

Jubilejní vánoční akademie Gymnázia Kojetín

v „teamgymu“ a my jsme viděli ukázku pódiové 
skladby s akrobacií opět na špičkové úrovni.

Součástí akademií bývalo vždy divadlo a po dvou-
leté přestávce se podařilo studentům 2. ročníku 
připravit něco, co se nedá přesně slovy vyjádřit. Na-
zvali jsme vystoupení Televizní zpravodajství nejen 
ze života školy a šlo o recesní kriticko-dramatický 
pokus o reakci na soudobou praxi v televizním 
zpravodajství s vynikajícími hereckými výkony 
a v technicky dokonalém provedení. Studenti 
věnovali přípravě tohoto svého díla neuvěřitelné 
množství energie a času. Právě proto by bylo 
škoda nechat si vše jen pro sebe, a tak plánujeme 
předvedení všeho, co si zaslouží, 1. dubna 2015 
na akademii pro veřejnost. O konání budeme včas 
informovat.                Mgr. Miroslav Matějček

Vánoční hraní pod okny se stává tradicí, která 
se těší stále větší oblibě. Rok co rok přibývá stále 
více muzikantů a občanů města Chropyně, kteří 
se setkávají v dopoledních hodinách na ulici, 

přejí si vše nejlepší a při ochutnávce vánočního 
punče zpívají koledy. Jako vždy se končí na dvoře 
DPS Chropyně, kde se přeje našim seniorům. Po-
kud na nás narazíte během vánoční procházky po 

Chropyni, neostýchejte se zastavit a prohodit pár 
slov s organizátory akce spojené s ochutnávkou. 
Letošní punč byl obzvláště vyvedený. Tak zase 
za rok.                                           Koledníci

Tak jako byl minulý školní rok jubilejním ro-
kem 20. výročí založení gymnázia v Kojetíně, tak 
i naše Vánoční akademie 19. prosince 2014 byla 
výroční. První vánoční setkání se totiž na naší škole 
uskutečnilo v roce 1994.

Poslední pracovní den již tradičně hodnotíme 
a oceňujeme výsledky za uplynulé období, bavíme 
se a loučíme před příchodem nového roku kalen-
dářního. I tentokrát bylo na co se dívat. Komorní 
sbor Prima nota zahájil hudební součást programu, 
zpěvem se dále představilo šest tříd v plném počtu 
a také celý sál se rozezpíval při vánoční písni Rolnič-
ky. Tu jsme si poslechli postupně ve třech jazycích 
– rusky, německy a francouzsky. Kdo chtěl, mohl 
poslední refrén zpívat anglicky i česky.

Z tanečních vystoupení stojí za zmínku dva 
vstupy dvojice Josef Haldina a hostující Monika Ko-

lajová, kteří tančí v klubu sportovního tance Swing 
Kroměříž. Předvedli nejen latinskoamerické tance, 
ale i show s názvem Matrix. Vše na špičkové úrovni.

Z instrumentálních čísel nelze opomenout 
klavírní vystoupení Anety Dostálíkové s Piráty 
z Karibiku, dále duo Petr Kozák a Nicola Dříma-
lová. Od nich jsme slyšeli dvě působivé skladbičky 
pro klasickou kytaru a flétnu. Také Markéta Skle-
nářová v závěru s písní Při oltári měla úspěch. Nelze 
vyjmenovat vše, co by si pozornost zasloužilo, ale 
snad ještě můžeme zmínit třeba žonglérské vystou-
pení Terezy Hermanové a cvičení s pejsky Adély 
Parákové. Posledně jmenované číslo mělo velký 
potlesk. Asi podobný jako „gymnastická show“ 
děvčat Andrey Ondruškové, Kristýny Vaňharové, 
Eriky Mlčochové a Runy Koblihové – členek gym-
nastického oddílu TJ Chropyně. Věnují se závodění 
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Mikulášský koncert SZUŠ D-MUSIC

Koncertní šňůra občanského sdružení „Přidej se k nám“

SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně pořádala 2. prosince v městském 
kulturním středisku Mikulášský koncert. V programu koncertu vystoupily 
děti z mateřské školy a žáci z hudebního a tanečního oboru. Pozvání 
přijal i svatý Mikuláš, který na konci pořadu všechny přítomné pozdravil, 

děti pochválil a odměnil sladkostmi. Poděkování patří všem účinkujícím 
a učitelům za velmi působivé vystoupení. Dále bych chtěl poděkovat 
městu Chropyně a SMM za podporu, kterou nám celý rok věnovaly.

Bc. Ivo Novotný

Koncertní činnost o. s. „Přidej se k nám“ 
ve spolupráci se SZUŠ D-MUSIC ke konci roku 
2014 byla velmi bohatá a čítala na 6 akcí. 
Zahájena byla 28. listopadu rozsvícením stromu 
ve Vlkoši, 29. listopadu rozsvícením vánočního 
stromu v Chropyni a 30. listopadu v kostele 
Sv. Anny v Roštíně. Druhou adventní neděli 
pokračovala rozsvícením vánočního stromu 
v Kyselovicích a zakončena byla třemi Ad-
ventními koncerty v kostelech v Břestě, Vlkoši 
a Chropyni.

 Chtěl bych moc poděkovat všem vystu-
pujícím za krásné hudební výkony a rodičům 
za pomoc při realizaci koncertů. Poděkování 
patří také všem sponzorům a mecenášům, kteří 
nás v roce 2014 podporovali. Jsou to: město 
Chropyně, Chropyňská strojírna, Technické 
plyny Jehlář, Kamax-Metal, s. r. o., a Kanspo, 
s. r. o. Pokud máte chuť či snahu jakkoli 
pomoci občanskému sdružení, ať už osobně, 
finančně či materiálně, budeme moc rádi. 
Za vše mluví náš název „Přidej se k nám“.

Bc. Ivo Novotný
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Emil Filla: Zátiší se sokolem, 1930, olej a písek na plátně, 
73 cm x 98 cm

Zajímavá historie obrazu 
Emila Filly

Od 28. listopadu 2014 pořádá 
Muzeum a galerie v Prostějově re-
prezentativní výstavu malíře Emila 
Filly, obsahující 88 položek, pře-
vážně olejomaleb. Jsou soustředě-
ny z fondu Galerie hl. města Prahy, 
sedmi oblastních galerií, Muzea 
umění Olomouc a jedné instituce. 
Tuto výstavu, srovnatelnou svým 

rozsahem se sbírkou malířových 
obrazů umístěných na zámku 
v Chropyni v letech 1983–2002, 
lze vřele doporučit. Výstava potrvá 
už jen do 1. února 2015.

O ceně vystavených děl svědčí 
skutečnost, že jsou pojištěna 
na částku 500 mil. Kč.

A. Hrdlička

Předvánoční setkání členů svazu tělesně postižených

Poslední listopadovou sobotu 
loňského roku pořádala Galerie 
Art v pražském hotelu Hilton aukci 
obrazů a uměleckých předmětů. 
Nejvýše oceněnou položkou 
na aukci byl obraz Emila Filly 
„Zátiší se sokolem“, jenž byl vy-
dražen z vyvolávací ceny 5,8 mil. 
Kč na konečnou částku 9 mil. Kč. 
Kupec, který obraz získal, za něj 
zaplatil včetně dvacetiprocentní 
provize 10,8 mil. Kč.

Tento obraz, označovaný také 
„Zátiší se sokolem a podnosem“, 
poprvé koupil malíř Adolf Hoff-
meister po jeho vystavení v roce 
1932 v Praze. Od něj obraz počát-
kem padesátých let koupil přední 
český sběratel moderního umění, 
obchodník a umělecký znalec dr. 
Jaroslav Borovička (1912–2009). 
V roce 1959 byl dr. Borovička 
odsouzen podle tehdy platného 
právního řádu za obohacování 
na základě spekulativního obcho-
dování s uměleckými předměty 
do vazby na pět let nepodmí-

něně. Jeho sbírka představující 
441 položek byla zkonfiskována. 
Umělecké předměty byly umís-
těny do Národní galerie a galerií 
oblastních. Malířovo zátiší bylo 
v letech 1959–1983 vystaveno 
v kanceláři generálního ředitele 
pražské Národní galerie profe-
sora Jiřího Kotalíka. V roce 1983 
až 1991 byl obraz vystaven společ-
ně s ostatními obrazy Emila Filly 
na chropyňském zámku. Na počát-
ku devadesátých let pak byl navrá-
cen v restituci původnímu majiteli.

Zátiší bylo několikrát vystavo-
váno na výstavách v Praze (1932, 
1968, 1973), Brně (1932) a Hel-
sinkách (1983). Poprvé byl obraz 
nabídnut do aukce pořádané 
Galerií Art v roce 2004 a vydražen 
za 2,9 mil. Kč. Novým majitelem 
byl opětně nabídnut do aukce 
pořádané stejnou galerií 28. lis-
topadu 2014 a vydražen, jak 
je výše uvedeno, za 9 mil. Kč. 
Za posledních deset let tedy jeho 
cena vzrostla více jak třikrát.

Dne 4. prosince 2014 se sešli členové MO 
Svazu tělesně postižených na mikulášském 
setkání, které již několik let pro své členy 
připravuje výbor místní organizace. Krátký 
kulturní program, tentokrát v podání pí Ma-
rie Zmeškalové a pí Marie Šafářové, se nesl 
ve vánočním duchu. Následovalo zhodno-
cení činnosti naší organizace za uplynulý rok 
a diskuse k připravovaným akcím na rok 
2015. Potom již plynula volná zábava, ochut-
návalo se slané i sladké cukroví vlastnoručně 
upečené našimi členkami. Za přispění pana 
Václava Kuchaře a tónů jeho harmoniky 

jsme přezpívali snad všechny písničky z jeho 
zpěvníků. Naše setkání přišel pozdravit 
i Mikuláš se svými pomocníky čerty a andě-
lem, kterým jsme také, jak se patří, zazpívali. 
Dobře jsme se společně pobavili. Kdo přišel, 
jistě nelitoval.

Chceme touto cestou poděkovat všem, 
kteří se na činnosti naší organizace v loňském 
roce podíleli, a vyzvat ty, kterým je doma 
smutno nebo dlouhá chvíle, aby přišli mezi 
nás. Přejeme našim členům pevné zdraví, štěstí 
a pohodu v nadcházejícím roce 2015.

výbor MO STP Chropyně
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Zprávičky 
z Kamínku

KoTě uspořádalo předvánoční 
setkání kojenců, batolat a dětí

věkové kategorie, které se setkávají při cvičení SM systému, na balónech 
a dalších rehabilitačních cvičeních.

Do letošního roku vám KoTě, o. p. s., přeje hlavně zdraví pro celou 
vaši rodinu, spokojenost a lásku.                              Klára Šeděnková

již dříve. Vše odborně sledovala A. Bláhová 
a zapisovala každý vydaný balonek a i ty ba-
lonky, co uletěly dříve. Čas jsme také pečlivě 
sledovali a přesně v 15:15 všech 314 balonků 
vzlétlo k obloze a odletělo s přáníčky k Ježíško-
vi. Tak doufám, že všechny se snad k Ježíškovi 
dostaly a děti dárečky pod stromečkem našly. 

Za tuto akci děkuji všem, kteří ji připravili, 
a to především naší starostce V. Sigmundové, 
pracovníkům Správy majetku města Chropyně, 
všem Kamínkům a rodičům, kteří nám pomá-
hali. Všem moc děkuji.

Letošní letní tábor Kamínku se koná 
2. až 16. srpna, a to v Bojanovicích u Znojma. 
Informace pak najdete v našich vývěsních 
tabulích a na webu Kamínku i v dalším čísle 
časopisu Zpravodaje.

Také v letošním roce máme připravené 
různé akce pro děti, ať už jsou to pohádkové 
pochody či vítání jara atd. O všem vás budeme 
včas informovat ve Zpravodaji či našich vývěs-
ních skříňkách. 

Hana Paňáková

Vánoce jsou pro každou rodinu setkávání se s rodinou a přáteli. 
To udělalo i KoTě pro své klientky. V krásné předvánoční atmosféře 
přinesly maminky cukroví, nazdobily jsme stromeček, pod kterým každé 
dítě mělo dárek od KoTě, o. p. s., a ještě další dárky od maminek, které 
dětem pod stromeček také věnovaly. Cukroví bylo úžasné (není pravda, 
že maminky na mateřské nepečou, rády všem své recepty poskytnou). 
Nejvíce chutnalo i tatínkům, kteří se přišli do našeho mateřského 
centra na vánoční oslavu podívat. Jen byla škoda, že se nepřišly všech-
ny maminky v tomto předvánočním shonu u nás zastavit a zazpívat 
si s dětmi koledy a ochutnat cukroví. Dárečky, které jim KoTě připravilo, 
budou v příštím roce dostávat k výročí narozenin, a pokud si maminky 
a tatínkové budou chtít udělat v příštím roce poslední rozloučení 
s rokem, určitě KoTě opět připraví program s dárečky a s cukrovím. 
Hlavním cílem našeho centra ale není setkávat se jen o Vánocích, ale 
po celý rok a přinášet si tak radost a vyměňovat si zkušenosti. Pro příští 
rok připravujeme nové programy pro kojence, batolata a děti do 4 let. 
Tato setkání jsou i pro těhotné ženy, ženy po porodu a pro všechny 

Mikulášování v mateřské škole
V pátek 5. prosince zavítal do mateřské 

školy v Chropyni opět po roce Mikuláš, kte-
rého doprovázel andílek a Lucifer se svými 
čerty, aby zjistili, jestli jsou děti hodné a po-
slouchají, nebo jsou tam i nějací nezbedníci, 
na které si brousili zuby čertíci. Do každé třídy 
raději vstoupil napřed Mikuláš a andílek, pak 
za ním následoval Lucifer a čertíci, to aby se dě-
ti moc nevylekaly. Děti pěkně seděly a bázlivě 
vše pozorovaly a některé měly obavy, jestli 
je přece čertíci nevezmou s sebou do pekla. 
Mikuláš měl s sebou knihu hříchů, kde měl vše 
řádně zapsané, všechny nezbedy. Čertíci měli 
s sebou velký pytel a kobereček pro zlobivé 
děti, když ale děti slíbily, že už se polepší 
a budou i hodné, zazpívaly pak pěkné písničky, 
a dokonce zatancovaly i tanečky, tak jim bylo 
vše odpuštěno a všechny děti dostaly pěkné 
dárečky od Mikuláše a andílka, ale Lucifer pro 
jistotu dal i své číslo na mobil p. učitelkám. 
Myslím si, že ho p. učitelky ale potřebovat ani 
nebudou. Všechny děti jsou přece hodné, když 
někdy zazlobí, tak do nich sedne ten čertík 
neposeda, který pak s nimi tropí tu neplechu, 
nebo že by ne? Mikuláš dětem slíbil, že za rok 
se přijde na děti podívat i s čertí družinou, jestli 
se ti nezbedové polepšili, a pro ty hodné přine-
se zase dárečky. Tak se mějte, děti, na pozoru 
a nezlobte, protože Mikuláš a čertíci vše vidí.

Vypouštění balonků k Ježíškovi
12. prosince se uskutečnilo opět vypouš-

tění balonků k Ježíškovi s přáníčky, a to před 
zámkem. V  budově městského úřadu pracov-
níci Správy majetku města Chropyně balonky 
naplňovali plynem a spolu s paní starostkou 
V. Sigmundovou a pracovnicemi úřadu, členy 
Kamínku a rodiči je roznášely dětem a ostatním 
účastníkům, kteří přišli na tuto akci. No sice 
nám to trochu kazil vítr, který nám začal ba-
lonky zamotávat a některým i balonky odnesl 
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reklama

Mikulášský pohár v KATA se našim karatistům vydařil
V sobotu 6. prosince jsme se rozjeli 

do Uherského Hradiště, kde se konal Miku-
lášský pohár v KATA jednotlivců. Přihlášeno 
bylo sedm dětí z našeho oddílu, a to do čtyř 
kategorií. Po zahajovacím nástupu a sezná-
mení s průběhem závodů se začalo soutěžit. 
Pro velký počet závodníků byla připravena 
dvě zápasiště.

V 1. kategorii nováčci 2014 nás repre-
zentoval Radim Macho a Danielka Třísková. 
V této kategorii nebylo věkové rozdělení, 
takže proti našim bojovníkům stáli i o dost 
starší závodníci. Nejpočetnější zastoupení 
mělo Uherské Hradiště, které také získalo 
všechny tři medailové pozice.

Ve 2. kategorii do 9 let nás reprezen-
toval Jiří Kotouč, Lukáš Beneš a Andrejka 
Doleželová. Tady se nám podařilo získat 

cenné kovy. Andrea vybojovala druhé 
místo, o třetí se Jiří podělil se závodníkem 
z Bojkovic.

Ve 3. kategorii 9–13 let hájil naše barvy 
Dominik Cvek, který také zabojoval a získal 
krásnou bronzovou medaili.

Ve 4. kategorii nad 13 let nezklamal 
ani Jakub Okrouhlica, který také získal 
třetí místo.

Tyto závody byly pro většinu dětí z naše-
ho oddílu premiérou, ale dokázaly se s tím 
velmi dobře poprat, i když byla znát mírná 
nervozita a to nejen u dětí. Po rozdání cen 
a závěrečném nástupu jsme se rozjeli domů.

Závěrem chci poděkovat rodičům 
za podporu a pochválit všechny závodníky 
za snahu a dosažené výsledky.                                  

R.Š.

příspěvky do 
Zpravodaje zasílejte na: 

zpravodaj@muchropyne.cz

• NEPŘEHLÉDNĚTE •

Zde mohla být 
vaše inzerce. 

Cena od 310 Kč.
Pro více informací 
volejte redakci, 
nebo navštivte 

www.muchropyne.cz
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Turnaj neregistrovaných měl vítěze z Chropyně

Poděkování SDH Chropyně 
za podporu v roce 2014

Vítězství v Memoriálu Pepy 
Ivana místním borcům uniklo

místo obsadilo družstvo Sluníčka 
z Plastiky Kroměříž. Velkým zkla-
máním byla tři družstva nohej-
balového oddílu TJ Chropyně, 
kterým se příliš herně nedařilo 
a obsadila 5. až 7. místo tabulky. 

Nohejbalový oddíl TJ Chro-
pyně by chtěl tímto poděko-
vat za věcné dary a podporu 
sponzorům Unicentrum Plus 
p. Jiřího Blažka, Maso uzeniny 

p. Jiřího Majtána, Zámečnictví 
p. Františka Kotáska, Autovest 
p. Radka Středy a firmám Gas-
troma a DG Food.

V neposlední řadě patří naše 
poděkování také Jardovi Kova-
říkovi za rozhodcovský stolek 
a Vojtěchu Štolfovi s kolektivem, 
který se staral o občerstvení 
účastníků turnaje.

S. Kotas

Nohejbalový oddíl TJ Chro-
pyně uspořádal v neděli 28. pro-
since 2014 již XII. ročník me-
moriálu Pepy Ivana v nohejbalu 
trojic. 

Turnaje se zúčastnilo sedm 
družstev, které hrály systémem 
každý s každým o pořadí v tabul-
ce. Po pětihodinovém boji bylo 
následující pořadí na stupních 
vítězů.

První místo získalo družstvo 

Haná Kroměříž, které neprohrá-
lo ani jeden set a ve všech šesti 
utkáních vyhrálo, ve složení Jan 
Látal, Dan Halma, Martin Bosák 
a Tomáš Valach. Druhé místo 
obsadilo družstvo z Chropyně 
ve složení Miroslav Štětina, To-
máš Menšík a Ladislav Šeděnka. 
Třetí místo obsadilo družstvo 
z Chropyně ve složení Petr Kru-
til, Martin Ivan, Zdeněk Koláček 
ml. a David Kuchařík. Čtvrté 

V závěru loňského roku pořádal oddíl 
badmintonu Chropyně jubilejní 10. turnaj 
neregistrovaných hráčů ve čtyřhrách. Turnaje 
se zúčastnilo celkem 16 párů ze širokého okolí 
a pořadatelé byli potěšeni stálou přízní dvojic, 
ke kterým se připojilo i několik turnajových no-
váčků. Soutěžící byli rozděleni do skupin, kde 

si zahráli "každý s každým". Pokud se někomu 
nepovedla hra v základní skupině, mohl ještě 
o vítězství bojovat v dalších kolech soutěže. 

Po vyčerpávajících zápasech nakonec zvítězila 
dvojce ve složení J. Trucla, J. Žalmánek (Přerov, 
Chropyně), stříbrnou medaili obsadil „Radegast 
team“ (S. Ciesarik a T. Dunko, oba Ostrava) 

a bronzoví skončili „Přespolňáci“ z Ivanovic 
J. Raclavský a O. Hanzlík, naši tradiční účastníci. 

Pořadatelé věří, že se hráčům turnaj líbil 
a opět přijedou bojovat na naše kurty. Podě-
kování patří městu Chropyně a našim sponzo-
rům WSCnet, s. r. o., a Masáže Pavla Bajgarová 
Chropyně.                               Z. Konvičná

Sportovní družstvo SDH Chropyně v roce 2014 získalo řadu spor-
tovních úspěchů v okresech Přerov, Kroměříž a Prostějov, a to se pro-
jevilo v získaných pohárech. Byli jsme na více jak 30 soutěžích a získali 
12 pohárů, tj. v každé třetí soutěži. Z toho jsme získali 5x krásné vítězství 
1. místem, 2x druhé místo a 5x třetí místo. Účastnili jsme se soutěží obou 
tratí (2B-krátké i 3B-dlouhé), úspěšnější jsme byli na kratší trati a cíl 
na rok 2015 je zlepšit se na delší trati, která je naší prioritou. Více infor-
mací a zajímavostí o soutěžích zájemci naleznou na webových stránkách: 
www.hasiči-chropyně.wz.cz.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům, kteří nám 
poskytli věcnou či finanční podporu pro naši činnost. Díky patří hlavně 
městu Chropyně a těmto firmám: Chropyňská strojírna, a. s., Energetika 
Chropyně, a. s., Svitap J.H.J., s. r. o., Semadeni, s. r. o., pí Jurčíková 
f. Konexpo, Auttep, s. r. o., P+P technik, s. r. o., DG FOOD, s. r. o., 
Autoopravna Večeřa Jaroslav a pí Hájková Antonie. Tímto děkujeme 
i ostatním sponzorům, kteří nechtěli být uvedeni.

Vladislav Sedlařík st.
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S novými dresy se Barexu náramně daří.

Hokejisté Barexu kralují KHL Zateplení budovy tělocvičny 
TJ ChropyněI do letošního ročníku Kroměřížské hokejové ligy (KHL) se při-

hlásili chropyňští hokejisté, kteří tak načali již pátou sezónu. A letos 
se jim daří vskutku náramně. V soutěži, kde je přihlášeno celkem osm 
týmů, se hraje nejdříve základní část, která čítá jednadvacet zápasů. 
Hokejisté Barexu jich stihli odehrát šestnáct a od třináctého kola 
se probojovali na první příčku, kterou i nadále drží. V dosavadní 
části mají chropyňští borci na svém kontě 38 bodů a před play-off 
mají vynikající výchozí pozici. 

Barex se rok od roku zlepšuje, čehož si všímá i kapitán mužstva 
Libor Halás. „Za pět let, co hrajeme KHL, se naše mužstvo hodně 
zlepšilo, vyzrálo a získalo hodně zkušeností. Navíc jsme zavedli 
letní kemp, kde se snažíme nahnat fyzičku tak, abychom byli 
na sezónu dobře připraveni,“ dodává kapitán týmu. Barex začal sezónu 
na začátku září a připsal si tři vítězství, čímž naznačil, že se s ním letos 
musí počítat v bojích o nejvyšší příčky. Ve všech úvodních zápasech 
nastoupil Barex v nových tmavých dresech, které týmu přinesly 
v úvodu štěstí. „Společnost Chropyňská strojírna, a. s., a DC4 CZ, a. s., 
nám finančně přispěly na nákup nových dresů, za což jim velmi 
děkujeme a věříme, že nám budou přinášet štěstí i nadále,“ dodává 
s úsměvem kapitán týmu Libor Halás.

V říjnu přišlo lehké zaváhání, ale od listopadu Barex opět vítězí 
a šestkrát po sobě nepoznal, jak chutná porážka. Do konce základní 
části zbývá odehrát pět utkání a kapitán Barexu věří, že se jim podaří 
první místo udržet. „Mužstvo si sedlo a předvádíme vyrovnané výkony 
v každém zápase. Všechny tři pětky mají na ledě svůj úkol a ten plní 
velmi svědomitě. A pokud přijde nějaká chyba, drží nás gólman, který 
má letos opravdu dobrou formu,“ dodává Halás závěrem. 

Cíl Barexu je v základní části jasný. Udržet první místo a jít 
do play-off z nejlepší pozice.

www.barex.cz

Tabulka po 16. kole základní části

Pořadí Mužstvo Skóre Body

1 Barex Chropyně 96:54 38

2 Hanák Team Kroměříž 87:62 34

3 HK Plačkov 71:60 30

4 HC Reds 92:67 26

5 Vikings Slušovice 82:73 16

6 Chomýž 65:74 16

7 Vážany Kroměříž 55:69 16

8 HC Holešov Gators 36:125 1

V průběhu září až listopa-
du uplynulého roku proběhla 
v Chropyni akce „Energetické 
úspory tělocvičny TJ Chropyně“. 
Vzhledem k tomu, že budova 
tělocvičny slouží svému účelu 
již padesát let a kromě rekon-
strukce suterénu a malého sálu 
v 1. poschodí (bývalé kavárny) 
zde nebyly provedeny žádné jiné 
rekonstrukce nebo modernizace, 
byla v součinnosti vedení města 
a naší TJ Chropyně podána žádost 
na přidělení dotace ze Státního 
fondu životního prostředí (SFŽP).

V srpnu, kdy nám bylo oznáme-
no, že dotace nám byla přidělena, 
následně proběhlo výběrové řízení 
na dodavatele stavby, ve kterém 
zvítězila Rovina, a. s., a 1. září 2014 
byla zahájena realizace.

Akce se dá jednoduše ozna-
čit jako zateplení budovy, což 
znamenalo v praxi výměnu všech 
oken, venkovních dveří, zatep-
lení celé budovy včetně střech. 
S tím byla spojena i nová fasáda 
a její barevné provedení, zábradlí 
a úprava vstupního prostoru. 
V interiéru pak byly v prostorách 
cvičebního sálu nainstalovány 
nové ochranné mříže na okna 
a v herně stolního tenisu byly 
v souladu s požadavkem České 
asociace stolního tenisu na okna 
nalepeny fólie, aby zde nerušilo 
venkovní světlo. Drobné nedoděl-
ky zhotovitel dokončí, jakmile bu-
dou příznivé klimatické podmínky.

I když akce je dotována 
ze SFŽP, podmínkou její realizace 
je spoluúčast investora, tedy TJ. 
Ale vzhledem k tomu, že TJ ne-

disponuje takovým objemem 
financí, vedení města rozhodlo 
o poskytnutí potřebné částky 
ze svého rozpočtu, takže akci lze 
v těchto podmínkách chápat jako 
investici města. Za pochopení 
a postoj vedení města a zejména 
za osobní přístup starostky Věry 
Sigmundové patří z naší strany 
všem zainteresovaným poděko-
vání. Náklady na realizaci byly 
ve výši 6,5 mil. Kč (bez DPH) s tím, 
že spoluúčast investora byla 10 % 
z celkové částky.

I když ještě nemáme vyčíslené 
skutečné úspory akce, již nyní 
je znatelný pokles intenzity vy-
tápění vnitřních prostor budovy 
(předpoklad je úspora řádově 
v desítkách procent). Navíc cel-
kový vzhled budovy se výrazně 
zlepšil a to si myslím je, spolu 
s úsporami energie, tedy provoz-
ních nákladů budovy, největší 
přínos zmíněné akce.

Škoda jen, že i přes projekční 
připravenost nám nebyla přidělena 
druhá dotace z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, o kte-
rou jsme rovněž žádali. Tato nám 
měla zajistit investiční prostředky 
na rekonstrukci elektroinstalace, 
kompletního systému vytápění 
včetně instalace nového kotle 
a také dokončení stavebních 
úprav prostor suterénu. Doufáme, 
že v letošním roce se nám ji podaří 
získat, a po její realizaci by budova 
tělocvičny odpovídala všem součas-
ným požadavkům na energetickou 
úspornost, a také by se výrazně 
zlepšil vzhled interiéru.

Ing. Stanislav Dřímal
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Na prosincové výroční schůzi vyhodnotila 
členská základna uplynulý rok 2014 jako velmi 
úspěšný.

Dvě výstavy kolií, Voříškiáda, Den boxera, 
pravidelný výcvik 2x v týdnu, ukázky výcviku 
pro školní družinu a k tomu čtvery zkoušky 
z výkonu – to vše hovoří o aktivitách členů.

Do výboru byl za odstoupivší Zuzku Boube-
líkovou zvolen Zdeněk Pospíšil a kromě toho, 
na návrh výboru, odsouhlasila členská schůze 
čestné členství pro pana Ladislava Šimka – jako 
výraz ocenění jeho dlouholeté práce ve pro-
spěch nejen chropyňské kynologie. 

Ekonomická situace dovolila nechat odbor-
nou firmou vyčistit studnu a následně vyměnit 
ocelové rozvody vody za plastové. Dále v rámci 
brigádnické činnosti byly opraveny a natřeny 
překážky i oplocení, vyčištěn areál od náleto-
vých dřevin a za přispění firmy Robicont Robert 
Lučan upravena i příjezdová cesta k areálu.

Již tradičně se 26. prosince konala „vánoční 
besídka“ a 28. prosince „předsilvestrovská vy-
cházka“ okolo Chropyně.

Ing. Vladimír Blažek

Chropyňští badmintonisté ovládli 
European Badminton Tour 2014

Kynologové 
bilancovali

6. Kunovice (ČR) – listopad 2014
MD: 3. místo (M. Schmied, J. Žalmánek)
MS: 1. místo (M. Schmied)

Badmintonovým turnajem se nesla vánoční atmosféra

 Kategorie dospělých: 1. Jedlička, Krejčíř
 2. Brožík, Brožíková
 3. Malík, Steiger
 
Kategorie rodiče s dětmi: 1. Jedličkovi
 2. Grézlovi
 3. Konviční

Jedlička M. 

Chropyňští badmintonisté se účastnili Evropské badmintonové soutěže, která je u konce. 
Na každý turnaj se sjíždělo okolo 50 hráčů, nejen z okolních zemí (Polsko, Německo, Rakousko, 
Slovenská republika), ale i mnohem vzdálenějších (Rusko, Japonsko, Vietnam, USA).

A jak se jim dařilo? Skvěle! Po všech absolvovaných turnajích se umístili v celkovém pořadí 
na 1. místě ve dvouhře, v mixu a na 2. místě ve čtyřhře! Hráči Martin Schmied a Petr Zavadil 
již několikrát dokázali a stále častěji dokazují, že Chropyně umí hrát badminton. Jak jde vidět 
z výsledků na jednotlivých turnajích série (viz. údaje níže), bohužel je poznamenala rekonstrukce 
tělocvičny po prázdninách a Petrův úraz, který mu zabránil zúčastnit se posledního turnaje, ale 
i tak to nemělo vliv na celkové pořadí. 

Děkujeme sponzorovi badmintonového oddílu Chropyně firmě WSCNet s.r.o. (OS CHROP-
NET) a za finanční podporu městu Chropyně.

BK Chropyně
 
1. Trenčín (SR) – březen 2014
MD: 1. místo (M. Schmied, P. Zavadil)
MS: 1. místo (M. Schmied)
Mix: 1. místo (P. Zavadil, B. Purdešová)

2. Brno (ČR) – duben 2014
MD: 4. místo (M. Schmied, P. Zavadil)
MS: 1. místo (M. Schmied)
Mix: 3. místo (P. Zavadil, M. Lengálová)

3. Vídeň (ČR) – květen 2014
MD: 2. místo (M. Schmied, P. Zavadil)
MS: 2. místo (M. Schmied)
Mix: 1. místo (P. Zavadil, B. Purdešová)

4. Bratislava (SR) – červen 2014
MD: 2. místo (M. Schmied, P. Zavadil)
MS: 1. místo (M. Schmied)
Mix: 2. místo (P. Zavadil, B. Purdešová)

5. Ostrava (ČR) – říjen 2014
MD: 9. místo (M. Schmied, P. Zavadil)
MS: 2. místo (M. Schmied)
Mix: 13. místo (P. Zavadil, N. Kuzmová)

Badmintonový oddíl TJ Chropyně uspořádal 27. prosince 2014 tra-
diční vánoční turnaj ve čtyřhrách. 

Turnaje se zúčastnilo 38 hráčů ve dvou kategoriích. V kategorii ro-
dičů s dětmi se zúčastnilo 8 párů a v kategorii dospělých se zúčastnilo 
11 párů. Zápasy byly odehrány ve dvou skupinách a podle výsledku 
byly zařazeny do dalších skupin, ve kterých se hrálo o celkové umístění. 
V obou skupinách se svedly velké boje o konečné pořadí s těmito výsledky:
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Soukromá inzerce
Upozorňujeme občany, že zveřejnění  

soukromé inzerce je zpoplatněno 
částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

důležité informace pro inzerenty

důležité informace pro inzerenty

Chropyňské gymnastky byly 
úspěšné na místním memoriálu

Mikulášské závody oceněné 
medailemi

Již dvanáctý ročník Memoriálu 
Petra Poly uspořádal Gymnastický 
oddíl TJ Chropyně v nově rekon-
struované chropyňské tělocvičně. 
Tradičního ženského čtyřboje 
se zúčastnilo přes padesát závod-
nic z osmi moravských oddílů. 
Původní počet přihlášených byl 
65, ale téměř ve všech oddílech 
se v době memoriálu potýkali 
s vysokou nemocností. Přesto byl 
závod obsazen velmi dobrými 
závodnicemi z kvalitních oddílů. 

Bylo rozdáno šest sad medailí, 

tři z nich si vybojovaly chropyň-
ské závodnice: Adriana Kolářová 
ve druhé kategorii (ročník 2007) 
získala bronz a Veronika Ope-
líková ve třetí kategori (2006) 
a Adéla Koutová v šesté kategorii 
(2000 a starší) dosáhly na stříbrnou 
příčku. Ani ostatním závodnicím 
se nevedlo špatně. Za zmínku ur-
čitě stojí pěkná pátá místa Alžběty 
Hoškové (2007), Kateřiny Žatecké 
(2005–2004) a Markéty Horákové 
(2003–2001).

M. Zavadilová

V sobotu 6. prosince 2014 se v Hulíně uskutečnil gymnastický dvojboj 
(kladina, prostná) pro všechny věkové kategorie s názvem Mikulášský 
závod, na němž si v kategorii 2005–2004 vybojovala stříbrnou medaili 
Amálie Koblihová a bronz Kateřina Žatecká. V kategorii 2003–2002 
získala bronz Andrea Rusinová. Na druhý den se osm chropyňských 
gymnastek zúčastnilo Kopřivnického závodu Mikulášský dvojboj a při-
vezlo si domů pět medailí. Lucie Opelíková (2009), Amálie Koblihová 
(2004) a Runa Koblihová získaly bronz, Kateřina Žatecká (2005) stříbro 
a Adéla Koutová (2000) zlato. Úspěchem je rovněž šesté místo Adriany 
Kolářové (2007) z dvaceti pěti závodnic v kategorii. Závodu se zúčastnilo 
celkem více než 120 závodnic v šesti kategoriích. 

M. Zavadilová

Prodám
 dětské kolečkové brusle Tempisch Stream, posuvné, zachovalé, vel. 

32-35 + 3dílné chrániče Sulov, cena 400 Kč. Dále dámské kolečkové 
brusle Sulov Abec 7 vel. 39, zánovní, vel. koleček 80 mm + 3dílné 
chrániče Tempisch, cena 700 Kč. Při koupi všeho cena 1.000 Kč. 
Tel.: 702 334 822.

Pronajmu
 zahrádku v kolonii u Zámeckého rybníka. Cena dohodou. Tel.: 

776 395 573.
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Vítání nových občánků 
našeho města

Lukáš Kolařík

Oliver Navrátil

Karla Rosecká

Jan Palík

Barbora Zezulová Jan Šafařík

Kristýna HalkováEliáš Blažek

nar. 20.09.2014

nar. 28.09.2014

Dagmar Zapletalová

nar. 05.09.2014

nar. 27.09.2014

nar. 06.10.2014 nar. 17.10.2014

nar. 27.10.2014nar. 24.10.2014

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí.

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti 
při výchově svých potomků. 
Mezi občany Chropyně 
byly 29. listopadu 2014 

přivítány tyto děti:

Pozvánka 
Klubu českých turistů

Vážení rodiče, 
dovolujeme si vás pozvat ke slavnosti vítání Vašeho dítěte 

do života. Z důvodu ochrany osobních údajů nebudeme rodiče zvát 
jako doposud. Prosíme, aby se rodiče narozeného miminka přihlásili 
a tím potvrdili účast na slavnosti vítání. Hodinu vítání je možné 
domluvit si osobně nebo telefonicky na matrice MěÚ v Chropyni, 
tel.: 573 500 741, nejpozději do 16. února 2015.

Obřad se bude konat v sobotu 21. února 2015 v obřadní síni 
Městského úřadu v Chropyni. 

Vítání je určeno pro děti s trvalým pobytem v Chropyni. 

Těšíme se na Vás a Vaše miminko!

Dagmar Zapletalová
matrika  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Akce KČT jsou otevřené nejen svým členům. Zveme na vycházky 
a výlety všechny, kdo mají rádi pohyb v přírodě pěšky, na kole, na lyžích. 
Turistika je vhodná pro všechny generace, tempo pochodu si zvolí každý 
podle svých možností. Na příští období nabízíme:

31. ledna  Zmrzlé Hanák 
 Pěší km: 10–50; Start: Skautský dům Olomouc, 

7:00–11:00; Cíl: Skautský dům Olomouc, 10:00–19:00, 
Informace: Rostislav Klemeš, tel.: 777 204 326

31. ledna Olomócké ročník
 Pěší km: 7; Start: Skautský dům Olomouc, 18:00-20:00; 

Cíl: Skautský dům Olomouc, do 23:00; Informace: Iveta 
Klemešová, tel.: 775 933 189

7. února  Okolo Francovky
 Lyže km: 20; Start: Francova Lhota, Ranč U Zvonu, 

8:00; Cíl: Pulčín, Western Saloon, do 15:00; Přihlášky 
do 31. ledna 2015; Informace: Karel Sucháček, 

 tel.: 737 447 588

15. února  Valentýnský výšlap
 Pěší km: 11; Start: Březůvky, obecní úřad v 8:00, odjezd 

z autobusového nádraží ve Zlíně v 7:45, Cíl: Provodov, 
zastávka Maleniska, 12:40, Informace: Jiří Tomáš, 

 tel.: 737 005 174

Podrobnější informace hledejte ve vývěsních skříňkách KČT u pro-
dejny Albert a COOP. Šťastnou cestu přeje 

Jaroslava Pospíšilová
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Společenská kronika 

Těžké je každé loučení, když drahý z očí schází, 
nejtěžší však to poslední, když zpátky nepřichází,

tu zůstanou jen vzpomínky, mnohdy i slza spadne. 
Láska však k Tobě, tatínku, nikdy neuvadne. 

Dne 7. ledna 2015 uplyne 1 rok od úmrtí 
mého tatínka pana 

Jaroslava Ryšavého. 

Vzpomíná syn Jaroslav.

Dne 7. ledna 2015 by oslavila 75. narozeniny 
moje maminka paní 

Boženka Lakosilová (Buchtová). 

S láskou vzpomíná dcera Irena s manželem 
a její vnučky Anička  s Eliškou.
Bůh Tě provázej na Tvé cestě.

Poslední sbohem jsi nám nestačila dát, 
zaplakal každý, kdo měl Tě rád. 

Dne 6. ledna 2015 uplynuly 2 roky, kdy 
nás neočekávaně opustila manželka, maminka 
a babička paní 

Hedvika Řezáčová. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. Manžel a děti 
s rodinami.

Není smrti, zůstává stále živý,
kdo spravedlivý byl a dobrotivý. (F. Halas)

Dne 22. prosince 2014 uplynul rok, co od nás 
navždy odešel náš milovaný tatínek pan 

Josef Otáhal. 

S láskou a úctou vzpomínají dcery Ivanka 
a Alka s rodinami.

Dne 9. ledna 2015 jsme se společně roz-
loučili s naší drahou maminkou, babičkou, 
prababičkou, švagrovou a tetou, paní 

Marií Blažkovou, 

která nás navždy opustila dne 1. ledna 2015. 
Děkujeme všem, kteří se s ní přišli rozloučit 

a všem ostatním za tichou vzpomínku. Dcera Marie s rodinou a syn 
Vladimír s rodinou.

Dne 20. prosince 2014 jsme vzpomenuli 
nedožité 100. narozeniny pana 

Josefa Partyky. 

S láskou vzpomínají synové Josef a Lubomír 
s rodinami.

Dne 20. prosince 2014 jsme vzpomněli 
6. výročí úmrtí pana 

Milana Macháčka, 

našeho milovaného tatínka, dědečka-hříbečka 
a manžela, který by 13. ledna 2015 oslavil své 
60. narozeniny. S láskou stále vzpomínají man-

želka Naděžda, děti, vnoučata a ostatní příbuzenstvo.

V měsíci lednu oslavil významné životní ju-
bileum můj manžel, náš tatínek a dědeček pan 

František Rosecký. 

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

ať štěstí a úsměv na tváři
Tě na cestě životem provází.

A když nebudeš vědět jakou cestou se dát,
poslechni své srdce, nemusíš se bát.

To ze srdce Ti přejí manželka a děti s rodinami.

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci prosinci:
- průměrná ranní teplota byla +1,4 °C,
- průměrná denní teplota byla +4,0 °C,
- nejteplejším dnem byl 19. prosinec s max. průměrnou 

teplotou 11,8 °C,
- nejchladnějším dnem byl 30. prosinec s min. průměrnou 

teplotou -6,6 °C,
- celkové množství srážek bylo 30,6 mm/m2.

Průměrná teplota v roce 2014 byla 11,1 °C, teplotní 
minimum bylo zaznamenáno 26. ledna 2014 v 05:20, 
a to -12,1 °C, teplotní maximum 20. července 2014 
v 16:10, a to 33,7 °C. Celkový úhrn srážek byl 514,4 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz
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Upozorňujeme občany, že zveřejnění ve společenské 
kronice je zpoplatněno částkou 50 Kč za zveřejněnou 
osobu. Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 8. ledna (číslo vychází 23. ledna 2015).  
Uzávěrka příštího čísla: 5. února 2015 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

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

V
J

v
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Dne 9. ledna 2015 uplynulo 15 let od roz-
loučení s panem 

Antonínem Pospíšilem. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka 
a syn s rodinou.

Dne 21. ledna 2015 si připomeneme nedo-
žité 90. narozeniny našeho milého a laskavého 
tatínka a dědečka pana 

Františka Žocha. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
S úctou vzpomíná syn Stanislav s rodinou.

Dne 26. ledna 2015 vzpomeneme 10. výročí 
úmrtí mého manžela pana 

Luboše Jamricha. 

Vzpomíná manželka s rodinou.

Tam někde mezi hvězdami máme někoho,
na koho nikdy nezapomeneme…

Dne 2. února 2015 vzpomeneme 2. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček a můj manžel pan 

Alois Drahotušský. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná 
manželka Ilona, synové Tomáš a Aleš s rodinami a přátelé.

Dne 15. února 2015 uplynou dva roky, 
co nás navždy opustila moje manželka, naše 
maminka, teta a babička paní 

Hedvika Ivánková. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Rodina

Již uplynulo 38 let od úmrtí mého manžela, 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana 

Josefa Suchánka. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Manželka Viktorie, syn Richard s rodinou 
a příbuzenstvo.

Odešel jsi nám, kam chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.

Dne 14. ledna 2015 jsme vzpomněli 4. výročí 
úmrtí pana 

Jana Vorálka. 

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Čas rychle ubíhá, 
ale bolest v našich srdcích je stále stejně hluboká…

Dne 18. ledna 2015 jsme vzpomenuli 1. smut-
né výročí úmrtí paní 

Kornélie Navrátilové, roz. Drgové. 

S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 2/2015 - 5. února (vychází 20. února)
č. 3/2015 - 5. března (vychází 20. března)

        

Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku či blahopřání.
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Chropyně Maškarní karneval s piráty 
21.2. Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi. Soutěže, 
 písničky, kouzlení, hledání pokladu a spousta další 
 zábavy. Bohatá tombola! Vstupné ZDARMA!
 Kde: MKS Chropyně, 15:00

Chropyně Princezna se zlatou hvězdou na čele 
3.3. Pohádkový příběh na motivy stejnojmenné filmové 
 pohádky. Hraje Divadelní společnost Julie Jurištové. 
 Vstupné 35 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně Jak Krakonoš pekařku Jíru napravil 
25.3.  Pohádka o Krakonošovi a pyšné a lakomé pekařce 
 Jíře. Vstupné 35 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Hulín STARÝ HULÍN NA FILMOVÉM PLÁTNĚ 1.  
29.1. Zahájení seriálu promítání dostupného videomateriá-
 lu z historie města Hulína. Promítání filmů bude ko-
 mentováno. Přijďte se podívat na filmy zveřejněné 
 či zatím neznámé.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 17:00
  
Hulín HANÁCKÉ BÁL 
31.1. První hulínský hanácký bál doprovodí dechová hudba 
 Hanačka z Břestu. Na plese vystoupí dětský folklorní 
 soubor Hulíňáček, krojovaná chasa z Rychtářova a hu-
 línští Hanáci. Je připravena bohatá tombola a občer-
 stvení v hanáckém stylu. Pro krojované bude k dis-
 pozici šatna na převlečení a úpravu krojů. 
 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:30

Hulín MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY 
5.2. Před čtyřiceti lety zmizela Harriet Vagnerová z ro-
 dinného setkání konaného na ostrově, který vlastnil 
 a obýval mocný klan Vagnerů. Přestože nebylo Ha-
 rrietino tělo nikdy nalezeno, je její strýc přesvědčen, 
 že šlo o vraždu, jejímž pachatelem je někdo z jeho 
 rodiny. Při vyšetřování se začíná rozplétat témná 
 a děsivá rodinná historie… Vstupné dobrovolné.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Hulín FOLKROCKOVÝ VEČÍREK (MIKINOVA ŠE-
6.2.  DESÁTKA)  
 Oslava šedesátých narozenin Jaromíra Mikina Mike-
 še, hulínské bigbítové ikony – zahrají kapely NEBO-
 CO, JAM TOUP Kroměříž a jako host zpěvák 
 a písničkář Pepa Nos.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 20:00

Kojetín VII. Dračí ples 
31.1. Letošní rok se ponese v duchu námořnickém, a pro
 to se nebojte a oblečte se tematicky. Vstupenky 
 v prodeji ve Studiu zdravého spánku na Masarykově 
 náměstí v Kojetíně - telefon: 581 761 787. Vstupenka 
 v předprodeji: 120 Kč s místenkou, 100 Kč bez mí-
 stenky. K tanci a poslechu zahraje kapela Merlin.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:00

Kroměříž ŽIVÁ KRONIKA benefiční koncert VUS 
4.2.  ONDRÁŠ  
 Benefiční  hudebně, taneční program malých forem VUS 
 Ondráš ve spolupráci s Československou obcí legionář-
 skou a Nadačním fondem Legie 100. Společně si vychut-
 náte výběr nových i léty prověřených hudebních, taneč-
 ních a pěveckých čísel namíchaných do lahodného kok-
 tejlu s nezaměnitelnou barvou, chutí a vůní folkloru. 
 Vstupné dobrovolné, vstupenky nutno vyzvednout na po-
 kladnách Domu kultury od 12. ledna 2015. 
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž „SVĚT S NÁMA HOUPÁ“ SPIRITUÁL KVINTET 
11.2. - 55 let na scéně  
 Spirituál kvintet je jedna z prvních českých folkových 
 skupin, která byla založena už v roce 1960. Stála 
 na pódiích spolu s Pete Seegerem, prezidenty Václa-
 vem Havlem a G. H. W. Bushem, hrála pro preziden-
 ta Billa Clintona a první dámy mnoha států. Záštitu 
 nad koncertem převzal hrabě Děpold CZERNIN.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž MASOPUSTNÍ JARMARK 
14. 2. Zveme Vás na MASOPUSTNÍ JARMARK na Hanác-
 kém náměstí!!! Čeká vás nejen spousta dobrot a po-
 chutin, ale také zábavný hudební program s Štrajch-
 kapelou z Kněžpola, cimbálová muzika Josefa Ma-
 rečka z Uherského Hradiště.  Během dne ochutnáte 
 teplé speciality z pravé moravské zabijačky a připraven 
 bude i košt vín. Bohatý bude program pro děti, kde 
 nebudou chybět výtvarné dílničky, jízda na ponících, 
 žonglérská dílna, dětský kolotoč. Přijďte s námi prožít 
 masopustní hodování.
 Kde: Hanácké náměstí Kroměříž, 9:00-18:00

Kroměříž ANETA LANGEROVÁ - JARNÍ TURNÉ NA RA-
28. 2.  DOSTI 2015   
 ANETA LANGEROVÁ - jarní turné Na Radosti 
 2015, koncert za doprovodu kapely, smyčcového 
 tria a piana. Vydala dlouho očekávané čtvrté stu-
 diové album s příznačným názvem Na Radosti. 
 Nová deska navazuje na titul Pár míst, kterým 
 si Aneta splnila svůj sen, když ke spolupráci při-
 zvala vynikající smyčcové trio a svou dosavadní 
 tvorbu představila v akustické podobě.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Přerov Do ložnice vstupujte „Jednotlivě“ 
9.2. Divadelní komedie divadelní společnosti Háta.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Hana a Petr Ulrychovi a Javory - beat 
16. 2. Koncertní vystoupení oblíbené sourozenecké dvojice.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30


