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Vánoční svátky jsou krásné díky dětským zářícím očím, díky 
blízkosti našich milých, díky chvílím stráveným v klidu a pohodě. 
Nenechte si svůj klid a pohodu vzít a užijte si krásné Vánoce 
a pohodový rok 2016.

Přeje Ing. Jaroslav Kotula 
a kolektiv zaměstnanců městského úřadu

Vánoční přání úřadu

Prodej stravenek na leden 2016 bude probíhat:
v pondělí 21. prosince od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00
a v úterý 22. prosince od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00.

Školní jídelna bude uzavřena v období od 24. prosince 2015 
do 3. ledna 2016.

Všem strávníkům přejeme spokojené, klidné a požehnané Vá-
noce a šťastný vstup do roku 2016.

 kolektiv školní jídelny

Prodej stravenekRedakce Zpravodaje děkuje všem dopisovatelům a autorům 
příspěvků zveřejněných ve Zpravodaji města Chropyně v roce 2015.

Touto cestou také ze srdce děkujeme nejbližším spolupracov-
níkům – korektorce českého jazyka Mgr. Janě Buksové a grafikům 
manželům Rozkošným za skvělou spolupráci při redakčních čin-
nostech. 

Poděkování patří také pracovníkům tiskárny HART PRESS, spol. 
s r. o., Otrokovice a chropyňským Junákům za distribuci. 

Nejen všem jmenovaným a výše uvedeným, ale samozřejmě 
i Vám všem, vážení čtenáři, přejeme klidné vánoční svátky roku 
2015 a dobrý rok 2016.

Dana Jedličková a Jiří Rosecký

Poděkování redakce

Vážení spoluobčané,
za několik dní tu budou Vánoce, svátky klidu a míru. Všichni 

s napětím sledujeme současnou složitou situaci v Evropě a doufáme, 
že i ty letošní budou klidné. Média na nás neustále chrlí spoustu 
špatných zpráv a mnoho z nás těmto negativním náladám podlé-
há. A o to lidem šířícím takové nálady jde především. Nenechme 
sebou manipulovat! 

Připomeňme si svoji historii, svůj vztah k národním tradicím 
a domovu. Advent je doba určená k zamyšlení a ke vzpomínkám, 
je o tradicích a vzájemné pospolitosti. Mějme proto otevřená svá 
srdce a usmívejme se, předávejme pozitivní energii také našim 
blízkým a věnujme jim to nejcennější, co máme, svůj čas. Sejděme 
se u jednoho stolu, vzpomínejme, povídejme si a užívejme si spo-
lečných chvil - tak vzácných v dnešní uspěchané době.

Všem dospělým přeji klid a dostatek rodinné pohody, aby se jim 
podařilo vytvořit krásnou vánoční atmosféru.

Dětem přeji po dlouhých letech bílé Vánoce (a podle před-
povědi by to mohlo letos vyjít), zimní radovánky bez úrazů a pod 
stromečkem spoustu dárků.

Vám, dříve narozeným, přeji hlavně pevné zdraví a životní 
optimismus pramenící z Vašich životních zkušeností. Přeji Vám, 
ať nezůstanete sami, ať máte kolem sebe své nejmilejší a nejbližší.

A všem nám přeji příjemné a klidné prožití svátků vánočních 
a do nového roku 2016 hodně zdraví, lásky, pohody a navzdory 
špatným zprávám spoustu pozitivní nálady a energie.

Ing. Věra Sigmundová

Vánoční přání starostky

Milí spoluobčané,
mnoho lidí touží zvláště o Vánocích po klidu a míru. Lidé 

se snaží být k sobě ohleduplnější, pozornější a chtějí svým blízkým 
udělat radost. 

Vánoce mohou být cestou do našeho nitra. Pokusme se udělat 
pořádek ve svých srdcích. Copak není právě o Vánocích nejlepší 
čas zapomenout na různé neshody a sváry? 

Zapomeňme na zlá slova mnohdy vyřčená ve zlosti a později 
možná stokrát litovaná, vyříkejme si mezi sebou problémy, které nás 
tíží a dosud jsme je obcházeli. Jednoduché to zcela jistě není, ale 
stojí to za to. Odměnou nám bude upřímný úsměv na tváři, čistá 
duše a otevřené srdce schopné přijmout do svého nitra přátelství 
a lásku našeho okolí. 

Přeji Vám krásné a klidné Vánoce plné splněných snů a pohody. 
Do nového roku pak pevné zdraví, spokojenost, mnoho osobních 
úspěchů a radosti a sílu překonávat věci nepříjemné, někdy i bo-
lestivé, které život přináší. 

Jiří Rosecký

Vánoční přání 
místostarosty

Pondělí 21.12.2015 běžný provoz
Úterý 22.12.2015 provoz omezen
Středa  23.12.2015  úřad uzavřen
Sobota 27.12.2015 ---- 
Neděle 28.12.2015 ---- 
Pondělí 28.12.2015  provoz omezen
Úterý  29.12.2015 provoz omezen
Středa 30.12.2015 úřad uzavřen
Čtvrtek  31.12.2015 úřad uzavřen
Pátek 01.01.2016 ----
Sobota 02.01.2016 ----
Neděle 03.01.2016 ----
Pondělí 04.01.2016 běžný provoz

Ing. Jaroslav Kotula 

Provoz Městského úřadu 
v Chropyni
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Správa majetku města Chropyně oznamuje, že v období mezi 
vánočními svátky a Novým rokem bude provozní doba omezena 
pouze na 28. a 30. 12. 2015 od 7:00 do 15:00.

Oznámení SMM Chropyně

Ředitel Základní školy Chropyně přeje všem svým kolegům, 
žákům, jejich rodičům, vedení města Chropyně a všem obyvatelům 
města Chropyně příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný celý 
nový rok 2016.

Mgr. Milan Bajgar

PF 2016

Od pondělí 21. 12. 2015 do pátku 31. 12. 2015 bude mít Pe-
čovatelská služba Chropyně omezený provoz z důvodu dlouhodobé 
pracovní neschopnosti dvou pečovatelek. 

V tomto období bude zajištěna pouze ranní směna 
od 7:00 do 15:30. Odpolední směna bude zrušena. 

V případě potřeby budou v době od 15:30 do 19:30 zajištěny 
úkony, které si nemohou klienti zajistit jiným způsobem, např. 
rodinnými příslušníky. 

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Bc. Lenka Horáková

Provoz Pečovatelské 
služby města Chropyně

Město Chropyně zve na 9. jednání Zastupitelstva města Chro-
pyně, které se bude konat ve středu 16. prosince 2015 od 16:00 
v místnosti č. 10 Městského kulturního střediska v Chropyni. 

Na programu bude mj. projednán Rozpočet města Chropyně 
na rok 2016, schválení XII. etapy Regenerace panelového sídliště, 
zhodnocení plnění volebního programu aj.

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva

Svoz odpadu bude v době mezi vánočními svátky a na počátku 
roku 2016 prováděn v tyto dny : 
kontejnery: pátek 18. 12. 2015
 sobota 26. 12. 2015
 sobota  2. 1. 2016

popelnice o obsahu 110 l: 
Chropyně středa 23. 12. 2015
 středa 6. 1. 2016
Plešovec úterý 22. 12. 2015
 úterý 5. 1. 2016

Prosíme občany, aby dbali těchto termínů a přistavili popelnice 
pro odvoz odpadu v uvedené termíny obvyklým způsobem. 

V tomto roce nebude prováděn mimořádný svoz popelnic 
a kontejnerů, proto budou Správou majetku města Chropyně 
ve středu 23. 12. 2015 přistaveny velkoobjemové kontejnery 
na obvyklá místa dle potřeb obyvatel.

Tyto kontejnery jsou určeny pro běžný komunální odpad 
z domácností, který se vzhledem ke zvýšenému množství 
v období vánočních svátků nevejde do kontejnerů a popelnic. 

Je přísně zakázáno vhazovat sem stavební, velkoobjemo-
vý a nebezpečný odpad.  

Vánoční stromečky nevhazujte do kontejnerů, ale po-
kládejte je vedle.

VaŽP

Svoz odpadů na konci roku

Redakce Zpravodaje města Chropyně ve spolupráci se Základní 
školou vyhlásila soutěž pro žáky pátých tříd - Malba na obálku 
Zpravodaje. Jako téma jsme zvolili - Zima v Chropyni.  

O tom, že jsou na naší škole opravdu šikovné a nadané děti, 
jsme se přesvědčili při vyhodnocení soutěže. Vybrat to „nej“ dílo 
bylo opravdu těžké. Nakonec se porota shodla, že nejhezčí, tedy 
vítězná, je malba od Hany Baštincové. 

Na 2. místě se umístily malby Kateřiny Pavlasové a Zuzany Hra-
dilové, všechny žačky chodí do V.B. Poděkování patří všem žákům 
pátých tříd, kteří se soutěže zúčastnili, a také manželům Rozkošným, 
kteří se podíleli na organizaci celé akce.

Mgr. Milan Bajgar

Obálka Zpravodaje
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KoTě prosí o pomoc
Kdo můžete darovat KoTě, o. p. s., tamburínu, 

ozvučná dřívka, bubínek, rumba koule, flétničky aj.
Budeme vděčné, pokud budete vyřazovat funkční 

mikrovlnnou troubu, tiskárnu a kopírku, za tyto 

dary. Jako nezisková organizace nemáme prostředky 
k nákupu těchto věcí. 

Dary předejte paní Věře Hýbnerové, 
hybnerova@pamad.cz, telefon: 602 848 435.

Za poskytnutí darů děkují maminky, děti 
a pracovnice z Mateřského centra KoTě o. p. s.

Z činnosti Rady města Chropyně
V období od 21. října 2015 se rada města do uzávěrky tohoto čísla sešla 
čtyřikrát a mimo jiné:
• v souvislosti se schválením zadávací dokumentace na akci „Silnoprou-

dá elektrotechnika osvětlení a slaboproudé rozvody v budově MěÚ 
v Chropyni“ rozhodla o uzavření a přestěhování úřadu po dobu rekon-
strukce do náhradních prostor; původně bylo zamýšleno, že rekonstrukce 
elektrorozvodů bude probíhat postupně za provozu, avšak tento způsob 
se projevil jako komplikovaný. Až bude stanoven termín, kdy bude 
rekonstrukce zahájena (v současné době bylo vyhlášení výběrového 
řízení pozastaveno, protože je zpracováván také projekt na rekonstrukci 
rozvodů vody, které jsou v havarijním stavu), budou vytipovány prostory, 
do kterých bude úřad dočasně přestěhován. Jako nejoptimálnější vari-
anta se jeví přestěhování do městského kulturního střediska,

• na základě zvýšených požadavků na výkon pečovatelské služby roz-
hodla o nákupu druhého automobilu pro Pečovatelskou službu města 
Chropyně a na dodávku vozidla vyhlásila výběrové řízení a schválila 
znění zadávací dokumentace, 

• schválila uzavření smlouvy se Zlínským krajem na přijetí neinvestiční 
dotace ve výši 21.000 Kč na výdaje spojené s činností jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Chropyně,

• na doporučení ředitele Základní školy Chropyně schválila Jednotce 
sboru dobrovolných hasičů Chropyně bezplatný pronájem tělocvičny 
základní školy na pracovišti J. Fučíka v období listopad 2015 až duben 
2016 v době od 17:00 do 20:00 za účelem zvýšení fyzické zdatnosti 
členů sboru,

• na doporučení ředitele Správy majetku města Chropyně, p. o., 
schválila bezplatný pronájem prostor velkého sálu v městském kul-
turním středisku místní organizaci svazu tělesně postižených za účelem 
uspořádání kulturního předvánočního odpoledne dne 4. prosince 
2015 a sdružení rodičů a přátel školy dne 5. března 2016 za účelem 
uspořádání školního plesu,

• vzala na vědomí rozbory hospodaření města Chropyně a příspěvkových 
organizací za 9 měsíců letošního roku, přičemž konstatovala, že hospo-
daření je vyrovnané a stavy na jednotlivých rozpočtových položkách 
odpovídají záměrům čerpání rozpočtu jednotlivých organizací, 

• uzavřela smlouvu o dílo s firmou Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 
Brno, na zpracování „Studie pro zefektivnění dopravy a zvýšení bez-
pečnosti silničního provozu ve městě Chropyni“ za cenu 130.050 Kč 
bez DPH; předmětem studie by měl být např. návrh nového příjezdu 
do sídliště, parkování v místech, jako je ulice Hrad či Masarykova, 
zpomalení dopravy v místech se zvýšeným pohybem osob aj., 

• schválila uzavření smlouvy o dílo mezi Správou majetku města Chro-
pyně, p. o., a firmou KERAMO D – Dohorák, s. r. o., Kvasice, která 
podala nejvýhodnější cenovou nabídku na rekonstrukci čtyř malo-
metrážních bytů v Domě s pečovatelskou službou Chropyně za cenu 
744.331 Kč bez DPH, 

• uzavřela smlouvu o ověření použití nadačního příspěvku z Nadace 
ČEZ na projekt „Hřiště pro tenis“ s auditorkou Ing. Milenou Lakomou 
za cenu 3.000 Kč,

• v souvislosti s Nařízením vlády č. 278/2015 Sb., kterým došlo ke změně 
nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, schválila nové platové výměry ředitelům příspěvkových 
organizací zřizovaných městem,

• uložila starostce města nechat prověřit smlouvy na prodej pozemků 
po bývalých lázních advokátní kanceláří Ritter-Šťastný, 

• v souvislosti se změnami zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, schválila nová pravidla pro posky-
tování dotací na sportovní činnost (vnitřní směrnice č. 5/2015) 

a na volnočasové aktivity dětí a mládeže (vnitřní směrnice 6/2015); 
nově se nejedná o poskytování veřejné finanční podpory, ale po-
skytování dotací, nelze poskytovat zálohy z dotací a u všech žádostí 
musí být navíc uvedena částka, kterou organizace požaduje a která 
bude rozhodná pro to, který orgán města, zda rada či zastupitelstvo, 
o přidělení dotace bude rozhodovat. Změnou je také podmínka 
zveřejnění programů pro poskytování dotací po dobu alespoň 30 dnů 
před počátkem lhůty pro podávání žádostí a také nutnost při nevy-
hovění požadavku v plné výši vyzvat žadatele k podepsání prohlá-
šení, že se vzdává práva na odvolání, jinak vyřizování žádosti spadne 
do režimu správního řádu. Všechny smlouvy nad 50.000 Kč navíc musí 
být zveřejněny na elektronické úřední desce po dobu minimálně 
3 let. Na doporučení rady města byla u dotací pro volnočasové 
aktivity zrušena všechna ustanovení o záštitě starosty nad některými 
akcemi (není třeba ošetřovat směrnicí), zařazení táborů do běžné 
činnosti volnočasových organizací (doposud na ně bylo pohlíženo jako 
na akce, které tyto organizace pořádají mimo svou běžnou činnost) a byl 
změněn poměr alokovaných zdrojů u dotací pro volnočasové organizace 
na 75 % do programu na činnost a 25 % na akce (dříve 60/40),

• uzavření pojistné smlouvy s ČSOB Pojišťovnou, a. s., na pojištění no-
vého víceúčelového stroje BELOS, zakoupeného na Správu majetku 
města; stroj je oficiálně označovaný jako komunální nosič nářadí, ale 
jedná se o víceúčelový stroj s různými nástavbami, např. na odklízení 
sněhu, smetání komunikací, sečení trávy apod.,

• schválila uzavření smlouvy o přijímání platebních karet na poklad-
ně Městského úřadu v Chropyni a výpůjčce platebního terminálu 
od České spořitelny, a. s.; služba přijímání platebních karet při plat-
bách různých poplatků bude na pokladnu městského úřadu zavedena 
v začátku roku 2016,

• schválila výši měsíční úplaty za zájmové vzdělávání ve školní druži-
ně pro rok 2016 ve výši 140 Kč na žáka a ceník pronájmů prostor 
v základní škole, a to 150 Kč/hod. za pronájem tělocvičny v budově 
J. Fučíka, 350 Kč/hod. za pronájem tělocvičny v budově Komen-
ského, 610 Kč/m2 ročně za pronájem prostor v budově J. Fučíka 
a 310 Kč/hod. za pronájem učebny angličtiny v budově J. Fučíka, 

• schválila poskytnutí dotace na činnost pro období roku 2015 ve výši 
3.000 Kč organizaci Roska Přerov, regionální organizaci Roska v ČR; 
náplní organizace Roska je pomoc lidem s roztroušenou sklerózou, 
naučit je s nemocí žít a zvládat denní činnosti,

• schválila zakoupení ojetého vozu Citroen Jumper za za cenu 198.347 Kč 
bez DPH od společnosti M servis, s. r. o., Kroměříž, pro Správu ma-
jetku města Chropyně, p. o., jako náhradu za nepojízdnou dodávku 
Volkswagen Transporter, jejíž oprava by byla již nerentabilní, 

• uložila řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., vypracovat 
domovní řád bytového domu čp. 247 na náměstí Svobody včetně 
zařazení práva pronajímatele rozhodnout o zabezpečení úklidu 
v tomto domě externích firmou a následnou povinností obyvatel 
tohoto domu uhradit poměrnou část nákladů na každou bytovou 
jednotku jako součást měsíčního nájemného, 

• rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Svoz směsného 
komunálního odpadu ve městě Chropyně“, kterou podala firma 
BIOPAS, spol. s r. o., Kroměříž, s nabídkovou cenou 2.380.593 Kč 
bez DPH ročně,

• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze státního fondu 
Životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí, oblast 
podpory 6.5 „Podpora regenerace urbanizované krajiny“ na akci 
„Regenerace zeleně v obci Plešovec“ ve výši 250.615,50 Kč.

Jiří Rosecký
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Římskokatolická farnost Chropyně a Charita Chropyně 
se v neděli 10. ledna 2016 připojí k celorepublikové tradiční Tří-
králové sbírce, kterou organizuje Charita České republiky.

V tento den budou trojice dětí v kostýmech Kašpara, Melichara 
a Baltazara v doprovodu dospělého označeného průkazem koled-
níka vybírat příspěvky na dobrou věc. 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným 
skupinám lidí a to zejména v regionu. Nejméně desetina výnosu sbír-
ky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. 

Upřímné díky za Vaše dary i vlídné přijetí malých koledníků.
Pavel Rozsypálek

Tříkrálová sbírkaPohyb psů řeší předpisy 
i ve městě Chropyni

Bohoslužby o Vánocích 
2015 v kostele sv. Jiljí

Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude v neděli 
20. prosince od 14:00 do 15:30 hodin. 

Bohoslužby:
čtvrtek 24. 12.  Štědrý den „Půlnoční mše sv.“ ve 21:00 
pátek 25. 12. Hod Boží vánoční  v 7:30 
sobota 26. 12. Sv. Štěpána, mučedníka v 9:00 
pátek 1. 1.  Matky Boží P. Marie v 9:00 

Kostel sv. Jiljí bude otevřen k návštěvě betléma: 
čtvrtek 24. 12. Štědrý den 13:00-14:30 
pátek 25. 12.  Hod Boží 14:00-16:00 
sobota 26. 12.  Sv. Štěpána 14:00-16:00
neděle 27. 12. Svátek sv. Rodiny 14:00-16:00 

Římskokatolická farnost Chropyně srdečně zve na: 
Adventní koncert SZUŠ D – Music Kroměříž v úterý 22. prosince 
2015 v 17 hodin v kostele sv. Jiljí v Chropyni. Vstupné dobrovolné.

Tříkrálový koncert SPS Moravan Kroměříž v neděli 3. ledna 2016 
v 16 hodin v kostele sv. Jiljí v Chropyni. Vstupné dobrovolné.

Radostné a pokojné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží 
ochranu a naději do nového roku přeje

P. Jiří Putala

V poslední době se nám opět 
v našem městě množí stížnosti 
na bezohledné pejskaře a na pejs-
kaře, kteří nedokáží zabezpečit své 
miláčky proti jejich útěku. Proto 
všem, kteří se rozhodli „vlastnit“ 
čtyřnohého chlupatého kamaráda 
připomínám jejich povinnosti.

Na chovy psů se vztahuje 
mimo jiné zákon na ochranu zvířat 
proti týrání, který říká, že zvířata 
jsou stejně jako lidé živými tvory 
schopnými pociťovat bolest a utr-
pení a zasluhují si proto pozornost, 
péči a ochranu ze strany člověka. 
Proto každý, kdo se rozhodne zvíře 
chovat, přebírá za něho plnou 
odpovědnost. Tento zákon ukládá 
povinnost zajistit psa proti jeho 
úniku. Bohužel se nám v Chropyni 
v poslední době množí případy 
úniků psů z prostor, které by 
měl „páníček“ zajistit. Chápeme, 
že se občas může stát, že špatně 
dovřeme branku a pejskova touha 
po proběhnutí je silnější a rychlejší 
než naše reakce, ale upozorňuje-
me, že při opakovaných situacích 
nezajištění si psa bude tento pře-
stupek postoupen k projednání 
na Městský úřad v Kroměříži, kte-
rý je kompetentní k jeho řešení. 
Správa majetku města je oprávně-
na psa odchytnout a poskytnout 
„krátkodobý azyl“ na Správě ma-
jetku města. S ohledem na mno-
žící se případy SMM Chropyně 
za tuto službu (odchycení psa 
a případné krátkodobé umís-
tění na SMM) opětovně zavádí 
s platností od 1. 1. 2016 po-
platek ve výši 1.000 Kč. 

Dalším předpisem, který je ši-
tý na míru našeho města vč. mí-
stní části Plešovec, je Obecně 
závazná vyhláška města Chropyně 

č. 2/2012, o stanovení pravidel 
pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství ve městě Chropyni. Tato 
vyhláška ukládá osobě doprová-
zející psa při pohybu na veřejném 
prostranství povinnost, aby byl pes 
starší 3 měsíců viditelně označen 
známkou, s výjimkou prostor 
stanovených vyhláškou byl vždy 
na vodítku (u malých plemen 
ve vhodné tašce nebo koši), a po-
kud si to vyžádá situace, je nutno 
opatřit jej náhubkem tak, aby pes 
neobtěžoval jiné osoby a zvířata, 
neohrožoval jejich zdraví, životy 
nebo majetek. Ukládá taktéž 
neprodleně odstranit nečistoty 
(výkalů apod.) způsobené psem.

Dále tato vyhláška zakazuje 
volné pobíhání psů s výjimkou 
prostor stanovených v čl. 4 vy-
hlášky, zakazuje vodit psy nebo 
je přenášet na dětská hřiště, 
pískoviště, koupaliště, sportovní 
hřiště a všechna místa opatřená 
upozorněním na zákaz vodění 
psů a také provádět na veřejném 
prostranství výcvik psů. 

Místy pro volný pohyb psů jsou 
např. prostory u rybníka Hetman 
a luk pod Oujezdy, cesta u zá-
meckého rybníka, polní pěšina 
směrem od fotbalového hřiště 
k nádraží. Ale i v těchto místech 
je možné volné pobíhání psů 
pouze pod neustálým dohle-
dem a přímým vlivem osoby 
doprovázející psa. 

Přestupky za porušení této vy-
hlášky jsou projednávány na zákla-
dě stížností v přestupkové komisi. 
Celé znění vyhlášky je možno 
si přečíst na stránkách města Chro-
pyně www.muchropyne.cz.

Odbor výstavby 
a životního prostředí
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Údaje z dotazníků se shodují s názorem pracovní skupiny
Celkem 253 dotazníků z celkových 

2.150 distribuovaných se vrátilo realizační-
mu týmu, který připravuje program rozvoje 
našeho města. V procentuálním vyjádření 
se jedná o 11,7 % domácností, které dotaz-
ník vrátily. Při obvyklé návratnosti kolem 
5 % musíme konstatovat, že je to výsledek 
více než dobrý. 

Struktura respondentů byla následující: 55 % 
ženy, 45 % muži, 51 % bylo v rozmezí 15-49 let, 
48 % bylo starších 50 let, 72 % responden-
tů dosáhlo středního odborného vzdělání 
(vč. absolventů s maturitou), 19 % vysoko-
školského. Dotazník odevzdalo 58 % staro-
usedlíků (46 % zde žije od narození, 12 % 
se přistěhovalo s rodiči v dětství), 37 % re-
spondentů se přistěhovalo v dospělosti před 
více než 5 lety. 

Život ve městě považuje za velmi dobrý 
18 % respondentů, 59 % za spíše dobrý. Jen 
čtyřem procentům dotázaných se v Chropyni 
žije spíše špatně nebo velmi špatně. Nejvíce 
se občanům líbí blízkost přírody (156 respon-
dentů), klidný život (125), vzhled obce (84), 
dobrá dopravní dostupnost (72), možnosti 
sportovního vyžití (57), případně příznivé 
životní podmínky (37). Co se nelíbí, je ne-
dostatek pracovních příležitostí (88), nezájem 
lidí o obec (88), špatné vztahy mezi lidmi 
(86), nedostatečná obchodní síť a síť služeb 
(80), nedostatečný kulturní a společenský ži-
vot (36) a málo kvalitní životní prostředí (34).

Pokud jde o chybějící služby, lidé by 
uvítali širší obchodní síť (56 – Lidl nebo Pe-
nny, elektro, textil, obuv, domácí potřeby), 
zvýšení bezpečnosti (36 – stálá služebna 
policie, městská policie, kamerový systém), 
restaurační zařízení (30 – nekuřácká a kva-
litní restaurace, kavárna, cukrárna, fastfood), 
další možnosti sportovního vyžití (26 – nová 
sportovní hala, fitness, sport pro starší gene-
raci, revitalizace naučné stezky, skatepark), 
rozšíření služeb řemeslníků (17 – elektrikář, 
instalatér, sklenář, opravář, zámečník, čistírna, 

právní poradenství), bankomat na sídlišti (14), 
širší nabídku odborných lékařů (11 – orto-
ped, optik, kardiolog), lepší vzhled města 
(10 – rozšíření mobiliáře, lepší údržba), ve-
řejné WC (5) a další. 

Jak respondenti zhodnotili město z hledis-
ka určitých podmínek, bych popisoval velmi 
dlouze. Proto uvádím graf, kde zelené části 
představují spokojenost, oranžová s červenou 
nespokojenost. Je patrné, že až na bezpečnost 
a ochranu občanů a podmínky pro podnikání 
jsou s uvedenými oblastmi občané spokojeni. 

Mezilidské vztahy označilo jako všeobecně 
dobré, příp. zlepšující se 29 % dotázaných, 
30 % se domnívá, že jsou špatné nebo se zhor-
šují. Pro 41 % respondentů se vztahy mezi lid-
mi nijak nevyvíjí a stagnují. Informace o dění 
ve městě sleduje na internetových stránkách 
71 % respondentů.

Zajímavá byla otázka, zda jsou občané 
ochotni udělat něco pro rozvoj svého města. 
Plných 75 % odpovědělo, že ano. Nejčastěji 
pak odpovídali, že by se zapojili fyzicky (32), 
tedy brigádnickou činností nebo úklidem 
kolem domu, jakkoli (27 – svou odpověď 
nespecifikovali), při vedení dětí (12), v ob-
lasti kultury (12), poradenskou činností (10). 
Objevila se také účast u voleb a vyplnění do-
tazníku. Velmi zajímavá byla nabídka, ve které 
respondent uvedl, že by hlídal nezaměstnané. 
Jen neuvedl kdy, kde a jak.

U rozvoje města co do počtu obyvatel, 
odpovědělo 48 % respondentů, že by mělo 
město zůstat stejně velké, 33 % by si přálo růst 
na cca 5.500 obyvatel a 19 % by rádo naplnilo 
celkovou kapacitu cca 5.900 obyvatel. 

Přiložený graf č. 2 ukazuje oblasti, do kte-
rých by občané nejčastěji investovali, pokud 
by mohli sami rozhodnout o využití městských 
finančních prostředků. S velkým odstupem 
je to do oblasti bezpečnosti a ochrany 
obyvatel, do které můžeme zařadit např. 
zmiňovanou městskou policii, služebnu stát-
ní policie nebo kamerový systém, ale také 
třeba protipovodňová opatření. Tato oblast 

je vnímána jako nedostatečně ošetřená, při-
tom statistika policie hovoří o tom, že Chro-
pyňsko, Kroměřížsko a všeobecně Zlínský kraj 
patří k nejklidnějším lokalitám v republice. 

Další náměty a připomínky jsme rozdělili 
podle příbuznosti do určitých oblastí. Z nich 
pak budeme také čerpat náměty pro aktivity 
obsažené v návrhové části. Uvádím některé, 
které se neobjevily v předchozích odpovědích 
v dotaznících:
• informovanost (špatná srozumitelnost 

hlášení, zlepšení webových stránek města, 
informování o důležitých věcech nejen 
na úřední desce),

• bezpečnost (nepřizpůsobivé menšiny, ře-
šení sociální skladby obyvatelstva, neukáz-
nění majitelé psů, cyklisté na chodnících, 
vandalismus po kulturních a společenských 
akcích),

• životní prostředí (zvýšení ochrany ŽP, 
zabránění těžbě štěrkopísku a výstavbě 
spalovny, více třídit odpad, navýšit počet 
kontejnerů na bioodpad, nesmyslné ká-
cení zdravých vzrostlých stromů a naopak 
požadavek na ořez dřevin kolem rybníka 
kvůli výhledu), 

• vodohospodářství (vytvoření záchytných 
poldrů pro udržení vody v krajině, obnova 
lázeňského pramene, využití rybníka Hejt-
man jako zásobárny vody pro náš region),

• služby (zachovat dobrou úroveň koupališ-
tě, kabelová televize, informační středisko, 
ponorné čerpadlo na hřbitov),

• rekreace, sport, volný čas (nová sportovní 
hala, tribuna na házenkářském hřišti, re-
kultivace Pískáče k přírodnímu koupání),

• komunikace a doprava (řešení parkovacích 
míst, průjezdnost ulic Hrad a Masarykova, 
oprava cesty kolem zámeckého rybníka, 
komunikace na Mrlínku, zřídit městskou 
dopravu),

• vzhled města (oprava náměstí, lepší údržba 
dětských hřišť, opravy staré Chropyně, 
zlepšení péče o část Plešovec, navrácení 
modelu jarních a podzimních úklidů),

• kultura (atraktivnější kulturní a společen-
ské akce, stabilní venkovní pódium, oprava 
budovy knihovny),

• občanská vybavenost (výstavba nových 
garáží, podpora bytové výstavby na Podlesí 
a v lokalitě Nádražní, odpočinkové zóny 
a venkovní fitness pro seniory),

• vztahy mezi lidmi (hluk v okolí bývalé-
ho nákupního střediska, opilci u stánku 
u zdravotního střediska, hádající se dů-
chodci na lavičkách),

• zastupitelstvo, úřad (neplýtvat veřejnými 
prostředky, plnit zájmy občanů, ne určitých 
skupin, publikovat výsledky dotazníku 
a jeho výsledky využít pro návrhovou 
část, usilovat o převod zámku do majetku 
města, vykupovat volné domy a byty, aby 
nedocházelo k podnikání v oblasti tzv. 
sociálního ubytování, častější setkání za-
stupitelů s občany za účelem zjištění jejich 
potřeb a trápení),

• příspěvkové organizace (zlepšení přístupu, 
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SAUNOVÉ 
A RELAXAČNÍ STUDIO

Navštivte nové saunové a relaxační 
studio. V budově firmy Technosoft 
v Chropyni na ploše 84 m2 nabízíme 
komfortní odpočinek v krásném 
moderním prostředí s příjemnou 
a intimní atmosférou.

Připravena je: horká finská sauna 
nebo mírnější parní sauna, sprchy 
a venkovní studená ochlazovna, 
vnitřní teplá odpočívárna, relaxační 
hudba, vonné esence, nápoje.

CENÍK 
• Finská i parní sauna  
 450 Kč na hodinu
• Finská nebo bylinková sauna 
 300 Kč na hodinu
• Parní sauna s vonnou esencí  
 300 Kč na hodinu
• Zapůjčení froté ručníku  
 20 Kč za kus
• Plátěná saunovací osuška    
 zdarma
• Nápojový automat na vodu, čaj 
 zdarma

Pobyt pro dvojice či malé kolektivy pro 
maximálně 6 osob objednávejte telefonicky 
na čísle 605 247 886, 602 510 805 nebo 
e-mailem ts@technosoft.cz 
Více informací naleznete na 

http://ubytovani.chropyne.cz/

Těšíme se na vaši návštěvu.

       

Údaje z dotazníků se shodují 
s názorem pracovní skupiny

Komise Sbor pro občanské záležitosti 
projde v novém roce změnou

ochotu a pracovní nasazení pracovníků 
správy majetku města k údržbě města, 
neodborné zásahy do zeleně, sečení trávy 
v okolí bytových domů až cca od 9:00, 
špatná kvalita jídla ze školní jídelny). 

Dovolte mi, abych závěrem poděkoval 
všem těm 253 respondentům, kteří formou 
dotazníku vyjádřili svůj názor. Pracovní sku-
pina, která sestavovala SWOT analýzu a jejíž 

členové výsledky dotazníkového šetření v době 
jejího sestavení neznali, se prakticky shodla 
s názory prezentovanými v dotazníku. Nyní 
již zpracováváme návrhovou část, která bude 
obsahovat hlavní vizi města, strategické cíle, 
specifické cíle a aktivity, které mají směřovat 
ke splnění cílů a naplnění vize. Už nyní víme, 
že nejeden z námětů od respondentů dotaz-
níků se ve strategickém plánu rozvoje objeví.

Jiří Rosecký

V našem městě dlouhá, opravdu dlouhá 
léta, skvěle funguje Komise Rady města 
Chropyně Sbor pro občanské záležitos-
ti. Seskupení žen našeho města, které 
ve spolupráci s vedením města a mat-
rikářkou pravidelně navštěvuje občany 
města u příležitosti jejich životního jubilea. 
Za životní jubilea považujeme 70., 75., 80., 
85. a 90. narozeniny. Od devadesátky pak 
každé další narozeniny, neb devadesátka 
je věk opravdu úctyhodný.  

Je krásnou tradicí, že občany města u pří-
ležitosti jejich 70., 75., 80. a 85. narozenin 
navštíví členka komise s blahopřáním a ma-
lým dárkovým balíčkem. Devadesátníci mají 
dokonce to privilegium, že je navštěvuje 
s přáním a dárkovým balíčkem paní sta-
rostka osobně. 

Od nového roku 2016 jsme bohu-
žel přistoupili k úpravě této tradice. Ke 
změně dojde u sedmdesátníků a pětase-
dmdesátníků. Občané města u příležitosti 
70. narozenin a 75. narozenin obdrží od měs-
ta jen speciálně tištěné blahopřání. 

Vše ostatní zůstane beze změny, tedy 

občané města u příležitosti 80. narozenin 
 a 85. narozeni obdrží od města blahopřání 
i s malým dárkovým balíčkem, které jim 
osobně přinese přímo k nim do domu člen-
ka komise. Stejně tak devadesátníci zůsta-
nou o blahopřání a dárkový balíček předaný 
osobně paní starostkou neochuzeni.

K této změně nás vede neustále se zvy-
šující věkový průměr obyvatel našeho měs-
ta. V roce 2016 by mělo své 70. a 75. na-
rozeniny oslavit již více než 75 občanů. 
Pěvně věříme, že pro tuto úpravu najdeme 
ve Vašich řadách pochopení. 

Tato úprava je současně spojena s reduk-
cí počtu členek komise. Proto chci touto 
cestou poděkovat za skvělou a dlouholetou 
práci paní Martině Žákové, Zuzaně Kon-
vičné a Vladimíře Supové. Komisi opouštím 
i já.

I přes tuto úpravu věřte, že všem jubi-
lantům bez rozdílu přejeme dobré zdraví, 
kapku pověstného štěstíčka a hlavně lásku 
jejich blízkých. 

Dana Jedličková
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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 4. leden 2016.

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.

Veřejné projednávání strategického plánu 
rozvoje města z pohledu občana

reklama

někdo přijde. Ta malá hrstka 12 občanů (z toho polovina politiků a jen 
pár „obyčejných“ občanů) musí mít skutečně velkou trpělivost a odhodlání. 
Jinak si to nedokážu představit. :-)

Na jedné věci se ale všichni shodli. Zájem občanů o veřejné projednání 
tohoto důležitého strategického plánu byl více než mizivý. Stejně tak jako 
minimální zájem ze strany samotných zpracovatelů této analýzy. Z celkového 
počtu cca 25 zpracovatelů SWOT analýzy se dostavili pouze tři.

Každý ať se zamyslí sám, kde udělal mistr tesař chybu. Zda je to v lidech 
- nás občanech - kteří nemají o nic zájem (jak několikrát v diskusi padlo), 
neschopnosti radnice jasně a důrazně upozornit občany na význam tohoto 
chystaného strategického plánu, nebo v obou věcech současně?!

Na druhou stranu cítím jako velké pozitivum, že se do diskuse občané 
dokázali zapojit, byť v tak malém počtu. Jejich odhodlání a snaha si zaslouží 
obdiv i upřímnou pochvalu. A lze jen doufat, že minimálně ti stejní obhájí 
svůj status Občana s velkým „O“ i na dalších jednáních s městem.  

Michal Pospíšil

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych jménem realizačního týmu, který stojí v čele přípravy 

celého rozvojového dokumentu, reagoval na výše uvedený text. 
Součástí procesu přípravy programu rozvoje obce je dle doporuče-

ných metodik kromě práce v pracovní skupině také konzultace závěrů, 
zjištění a návrhů s veřejností. Toto jsme nechtěli a ani si nemohli dovolit 
opomenout.

Proběhlé veřejné setkání považujeme za zdařilé, stejně jako práci s pra-
covní skupinou. Členové pracovní skupiny, stejně jako zlomek veřejnosti, 
který se veřejného projednání účastnil, vnesli do vznikajícího dokumentu 
spoustu poznatků a námětů, které realizačnímu týmu při zpracování analýzy 
unikly nebo ho nenapadly. 

Na průběh zpracování dokumentu máme řadu pozitivních ohlasů. 
Ať už z řad občanů (např. přístup k seznámení s výsledky dotazníků, postupný 
sběr námětů pro návrhovou část dokumentu), tak také z řad odborníků, 
kteří napomáhají vzniku těchto rozvojových dokumentů. Náš přístup 

a metody dávají pracovníci odboru strategického rozvoje Krajského úřadu 
Zlínského kraje za vzor na různých seminářích věnovaných metodice zpra-
cování programů rozvoje. Starostové okolních obcí se na nás často obrací 
s dotazy, jak mají dále postupovat při tvorbě svého programu. Nutno 
však přiznat, že žádný z řad realizačního týmu není takový odborník, aby 
se nemusel pořád něco učit a hledat lepší a lepší metody a postupy. 

Nechceme se však chválit a plácat se po ramenou. Při naší práci jsme 
samozřejmě počítali i s kritikou. Kritika přišla a byla vyslovena jak na se-
tkáních pracovní skupiny, tak na veřejném projednání. Řadu připomínek 
jsme do analytické části dokumentu zapracovali, řadu si poznamenali pro 
návrhovou část. 

Velice nás mrzí, že se našel takový člověk, který celou akci pokládá 
za nehorázný vtip. Svým přístupem znevažuje a zejména zesměšňuje něko-
likaměsíční práci, kterou realizační tým a pracovní skupina odvedli. Přitom 
neuvádí jediný argument, v čem tato práce byla špatná. 

Jiří Rosecký

Veřejné projednávání strategického plánu rozvoje města Chropyně, které 
se konalo 24. listopadu 2015, bylo ukázkou dobře odvedené práce. Bez 
ohledu na desítky hodin, které plánovací komise nad přípravou tohoto důle-
žitého strategického dokumentu města doposud strávila, za což jim všem patří 
velký obdiv, našly se i drobné nedostatky, které si zaslouží opačnou kritiku.

První hodinka sezení a prezentace aktuálního stavu v našem městě byla 
dozajista pro všechny přísedící poučná. Připomínala kombinaci hodiny dě-
jepisu, zeměpisu a občanské nauky na základní škole. Díky bohu, že učební 
texty byly ke stažení na webu města s dostatečným předstihem (materiály 
zveřejněné na www stránkách – pozn. autora).

Člověk neznalý by očekával něco více než několik dlouhých monotón-
ních monologů, které by přivedly do deltaspánku nejednoho nespavce. 
Prostě lepší než rohypnol a počítání oveček před spaním dohromady.

Naštěstí v druhé polovině začala velmi plodná diskuse. Bohužel většinou 
trochu mimo mísu. Náměty a připomínky, které z úst přísedících občanů 
padaly, jsme si měli nachystat slovy "hodnotící komise" spíše až na další pro-
jednávání, které by mělo být někdy v únoru příštího roku. Jak se zdá, město 
opět přecenilo inteligenci nás občanů, když předpokládalo, že význam této 
veřejné schůzky pochopíme i bez toho, aniž by nás s významem SWOT 
analýzy a celého tohoto teatrálního představení předem lépe seznámili.

No nechám to raději bez komentáře. Jelikož teátr skutečně byl, ale 
o patro níže, v podání komediálního představení Zdeňka Izera, který 
po 19. hodině v městském kulturním středisku také vystupoval. Dozajista 
- kdyby věděl, co se předtím odehrávalo o patro výše - by své představení 
improvizovaně o tuto frašku doplnil. Efekt pro občany by byl vskutku gran-
diózní. Zatímco se veřejného shromáždění zúčastnila pouze hrstka občanů 
(12) a 3 "porotci", dole praskal sál ve švech.

Je trochu smutné, že z cca 25 "odborných" členů komise, která tak 
intenzivně celou SWOTku chystala, se dostavili na veřejné projednávání 
pouze tři. Zřejmě tušili, jak to celé dopadne!

Nu což, snad své bohatě rozvinuté myšlenky obhájí na dalším únorovém 
veřejném projednávání. Není se přece za co stydět.

Otázkou ale zůstává, zda na toto další budoucí projednávání vůbec 
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CK Magic Bus pořádá

zájezd do termálních 

lázní v Györu
Léčivá teplá voda, 3 termální a 5 zážitkových 
bazénů, 2 tobogány, jaccuzi, dětský bazén s dětským 
koutkem, vodní bar, restaurace, klidové zóny,… 
to vše Vám nabízí termální lázně v maďarském Györu. 
Léčivá voda pomáhá při chorobách kostí, kloubů, 
při zánětech kloubů a svalů a při gynekologických 
problémech. Cena zájezdu: 600,- Kč. 
V ceně je zahrnuta doprava zájezdovým 
autobusem a celodenní vstupné do lázní. 

Termíny: 23. 1. 2016, 

13. 2. 2016 a 27. 2. 2016

Rezervace míst a bližší informace na tel.: 
604 113 400, e-mail: magicbus@magicbus.cz

Nástupní místa: Chropyně - náměstí (9:45), 
Kroměříž – Masarykovo nám. (10:00), Hulín 
(10:10), Otrokovice (10:25). 

Další nabídka zájezdů: www.magicbus.cz. 
Nabízíme poukazy na zájezdy do Györu, vhodné 
jako dárek. Zajišťujeme autobusovou přepravu dle 
potřeb zákazníka, letní pobyty v Chorvatsku a Řecku, 
zájezdy na muzikály, zájezdy na míru pro školy,
pracovní kolektivy a jiné skupiny osob. Nabízíme 
přepravu mikrobusem, luxusními zájezdovými 
autobusy Bova a ekologickými autobusy na CNG.

Odhoďte stres a pojeďte 

s námi relaxovat!

Kotlíkové dotace
Ministerstvo životního prostředí spustilo 

v rámci Operačního programu Životní pro-
středí 2014-2020 podporu výměny kotlů 
v domácnostech, tzv. „Kotlíkové dotace“. 
Prostřednictvím programů, které budou 
administrovat kraje, budou moci peníze 
z evropských fondů využít přímo občané, 
majitelé rodinných domů. Dotace jsou určeny 
na výměnu starých neekologických kotlů 
na tuhá paliva za moderní kotle na biomasu, 
uhlí nebo jejich kombinaci, tepelné čerpadlo, 
plynový kondenzační kotel, případně v kombi-
naci se solárním systémem na vytápění či ohřev 
teplé vody. Zlínský kraj stejně jako ostatní kraje 
v současnosti intenzivně pracuje na přípravě 
vlastního „Programu výměny zdrojů tepla v do-
mácnostech“. Na podporu výměny kotlů 
bude ve Zlínském kraji v období 2016-2017 
k dispozici cca 155 mil. Kč. Zlínský kraj již 
o tyto prostředky požádal na MŽP, v součas-
nosti probíhá hodnocení naší žádosti. Zatím 
se předpokládá, že by se mohl program ve Zlín-
ském kraji vyhlásit do konce roku 2015 s tím, 
že příjem žádostí o dotaci by byl zahájen v lednu 
2016. Tento termín je však podmíněn včas-
ným schválením naší žádosti. Protože se jedná 
o dotační prostředky z fondů EU, je samozřej-
mě jejich využití vázáno na splnění celé řady 
podmínek, z nichž zásadní je naplnění určitého 
počtu vyměněných kotlů v rámci kraje. Zlínský 
kraj se ve své žádosti musel zavázat k zajištění 
výměny minimálně 1080 kotlů. Naplnění toho-
to indikátoru je rozhodující nejen pro úspěšnou 
realizaci programu, ale i pro možnost získat další 
prostředky na „Kotlíkové dotace“ ve Zlínském 
kraji v následujících letech. Klíčovým faktorem 
k tomu je samozřejmě zajištění zájmu obyvatel 
našeho kraje o „Kotlíkové dotace“ a k tomu 
je zase velmi důležité zajištění informovanosti. 
Zlínský kraj chystá cílenou informační kampaň, 
sestávající z celé řady aktivit, které budou ča-
sovány především na období před zahájením 
příjmu žádostí.

Zlínský kraj bude poskytovat dotace 
na výměnu kotlů v domácnostech 
Základní informace k programu 

Program na výměnu zdrojů tepla v domác-
nostech Zlínského kraje bude určen pro majitele 
rodinných domů ve Zlínském kraji (fyzické osoby 
vlastnící nebo spoluvlastnicí objekt), využívající 
jako hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva 
s ručním přikládáním. Tento starý zdroj tepla 
bude moci být vyměněn za: 
• kotel na pevná paliva, 
• plynový kondenzační kotel, 
• tepelné čerpadlo, 
• instalace solárně termických soustav pro 

přitápění nebo přípravu teplé vody, 
• „mikro“ energetická opatření. 
Dotaci však nebude možné využít na: 
• výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu 

za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující 
uhlí a biomasu, 

• výměnu kotle s automatickým přikládáním 
paliva,

• výměnu zdroje tepla, který není hlavním 

zdrojem vytápění a není prokazatelně 
v provozu (Lze tedy vyměnit kotel v rodinném 
domě, který je vytápěn dvěma zdroji, pokud 
se jedná o výměnu zdroje, který je hlavním 
zdrojem vytápění.), 

• výměnu zdroje tepla v rodinných domech, 
kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, 
zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, 
Nová zelená úsporám nebo ze společ-
ných programů na podporu výměny kotlů 
(kraje a Ministerstva životního prostředí). 
Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen 
z některého dřívějšího dotačního titulu, 
musí být dodrženy podmínky udržitelnosti 
dle tehdejších pravidel podpory zakotvené 
ve smlouvě o poskytnutí podpory. 

Podporu bude možné poskytnout také na již 
provedenou výměnu starého kotle, pokud bude 
zrealizována po 15. 7. 2015 (včetně) a pokud 
nově instalovaný zdroj tepla bude splňovat 
požadavky na ekodesign výrobků spojených 
se spotřebou energie a bude uveden v seznamu 
registrovaných výrobků, zveřejněném na www.
opzp.cz. V tomto případě doporučujeme pří-
padným žadatelům, aby si při výměně zajistili 
fotodokumentaci původního kotle napojené-
ho na otopnou soustavu a komínové těleso, 
fotodokumentaci odstranění starého kotle, 
fotodokumentaci instalace nového zdroje tepla, 
potvrzení o likvidaci starého kotle (ze sběrného 
dvora nebo oprávněné firmy), faktury týkající 
se realizace výměny zdroje tepla a doklady 
o úhradě výdajů spojených s výměnou. Kom-
pletní seznam dokumentů, které budou muset 
být přiloženy k žádosti o dotaci a následně 
s vyúčtováním poskytnuté dotace, bude zveřej-
něn společně s vyhlášením Programu. 

Na výměnu zdroje tepla v domácnostech 
Zlínského kraje bude poskytnuta v jednotlivém 
případě dotace ve výši 70 % - 85 % z výdajů 
vynaložených na výměnu kotle, na provedení 
„mikro“ energetického opatření a na související 
práce. Maximální výše dotace je však dána 
příslušným procentem z nejvýše 150 tis. Kč. 
Konkrétní procento bude odpovídat typu 
nově instalovaného zdroje tepla a místu (obci) 
realizace výměny. 

Předpokládáme vyhlášení programu na konci 
roku 2015 s příjmem žádostí od ledna 2016 (tyto 
termíny jsou orientační). Žádost o získání dota-
ce bude muset být vyplněna na předepsaném 
formuláři, který bude zveřejněn společně s vy-
hlášením Programu, a bude možné ji předkládat 
osobně anebo poštou na Krajský úřad Zlínského 
kraje. Aktuální informace sledujte na http://
www.kr-zlinsky.cz/program-vymeny-zdroju-
-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotace-op-
-zp--cl-3259.html. 

Veškeré dotazy směřujte na kontaktní e-mail: 
kotliky@kr-zlinsky.cz a nebo můžete využít tele-
fonické kontakty pracovníků Oddělení dotač-
ních programů: 577 043 825 (Ing. Petr Hasala), 
577 043 833 (Ing. Kristýna Drahotůská), 577 043 
826 (Ing. Petr Valášek).

Krajský úřad Zlínského kraje



10

10/2015Zpravodaj města Chropyně

Opatření před vznikem požáru v podzimním období 
- pokračování z minulého čísla

reklama

Topné těleso na tuhá paliva zabezpečte 
ochrannou (nehořlavou) podložkou pod 
topidlem, která znemožní vznícení podlahy 
tvořené hořlavými materiály a zabrání také 
žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit 
okolní předměty.

Ochranná podložka by u všech spotřebičů 
na tuhá paliva měla přesahovat půdorys spotřebi-
če nejméně o 30 cm před přikládacím a popel-
níkovým otvorem a 30 cm na bočních stranách, 
v případě tepelného spotřebiče k vaření se jedná 
o 60 x 30 cm. U krbu jsou zásady ještě přísnější 
(izolační podložka o 80 a 40 centimetrů).

Pokud máte plynové vytápění, dodržujte 
lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně 
kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí 
hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde 
při samovolném uvolňování plynu může dojít 
k otravě. Uživatelé plynového kotle musí mi-
nimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého 
spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje 
a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.

Topidla potřebují pro svou správnou funkci 
dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů 
topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedo-
statečného odvětrání otrava oxidem uhelnatým.

Každé topidlo a komín je konstruováno 
na určitý druh paliva a jeho používání je nutné 
dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu 
paliva na druhý (např. z plynového vytápění 
na topení dřevem), vždy si nechte u odborníků 
zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu 
vhodný.

Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen 
nepatří – např. biologický či jiný odpad (sláma, 
umělohmotné lahve apod.). To má nejen ne-
zanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje 

to riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu 
nebo komína, čímž roste i nebezpečí vzniku 
požáru. Dávejte si pozor i na spalování vlhkého 
dřeva, komín se při tom zanáší větším množstvím 
sazí a tím se zvyšuje i riziko požáru. Kamna 
na tuhá paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí 
vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy 
hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění. 
V případě topidel na tuhá paliva dávejte bedlivý 
pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychlad-
nout a pak uložte do nehořlavých nádob (např. 
z kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné 
a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých 
látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. 
Vyvarujte se ukládání žhavého popela do plas-
tových popelnic, ty se totiž mohou pak žárem 
zdeformovat. Kvůli špatnému uložení popela 
každoročně dochází k požárům nejen popelnic 
a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských 
budov.

Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčiš-
těný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen 
spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale 
i významnou úsporu paliva.

KOMÍNY A KOUŘOVODY
Nesmí se však zapomínat ani na komíny při-

pojené k tepelným spotřebičům (zpravidla svislá 
konstrukce s jedním nebo více otvory, které 
slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů) 
a kouřovody (roura spojující kamna se spalino-
vou cestou, respektive komínem).

Komíny a kouřovody s připojenými te-
pelnými spotřebiči se musí udržovat v řád-
ném stavebně technickém stavu. Konkrétně 
to znamená například udržování celist-
vosti a neprodyšnosti komínového pláště, 

TOPENÍ, KOMÍNY A KOUŘOVODY, 
USKLADNĚNÍ TOPNÝCH LÁTEK

Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů 
patří nesprávná obsluha topidla, manipulace 
se žhavým popelem, umístění hořlavých lá-
tek v blízkosti topidla nebo špatné umístění 
či instalace topidla, dále zazděný trám v komíně, 
častou příčinou vzniku požáru byly také jiskry 
z komína nebo vznícení sazí.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ TOPIDEL 
A KOMÍNŮ

Ještě před topnou sezónou by si měl každý 
vyčistit kamna a seřídit kotel používaný k topení. 
Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede 
nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí 
vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí 
vznikem požáru na půdě.

U plynových kotlů je navíc nutná jak čisto-
ta komínových průduchů, tak předepsaného 
tahu komína. Mnoha neštěstím může zabránit 
to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně 
upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič 
nebo kouřovod propálený nebo zda fungují 
uzávěry komínových dvířek. Uživatel je povinen 
zajistit pravidelné odborné revize a kontroly 
stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly komínů 
podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů.

Zatímco u elektrických spotřebičů můžete 
kde co zkontrolovat sami (např. přívodní šňůry, 
zásuvky i dimenzování pojistek proti případné-
mu zkratu), pravidelnou prohlídku u tepelných 
spotřebičů na plyn a revizi komínu ponechejte 
raději na odborníkovi.

Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín 
raději příliš nenamáhejte a topte méně inten-
zivně. Při samotném užívání topidel bychom 
neměli zapomenout na dodržování několika 
bezpečnostních zásad.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správ-
né instalaci a údržbě topidel. Vždy se řiďte 
návodem výrobce, který musí být připojen 
k výrobku. V žádném případě neinstalujte 
topidla bez odborné pomoci. Topidla nepodro-
bujte jakýmkoliv domácím "vylepšením” nebo 
úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, 
výbuchu či jiného neštěstí.

Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné 
vzdálenosti topidla od dalších předmětů 
v místnosti, stavebních konstrukcí a podlaho-
vých krytin. Neobsahuje-li návod použití bližší 
údaje, lze za bezpečnou vzdálenost považovat 
u spotřebičů na tuhá paliva 80 cm ve směru hlav-
ního sání a 20 cm v ostatních směrech. U spo-
třebičů na kapalná a plynná paliva a u spo-
třebičů na elektřinu je to 50 milimetrů 
a 10 cm. Pokud není možné bezpečný od-
stup dodržet, musíte zajistit alespoň kvalitní 
tepelnou izolaci.

Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které 
se mohou vznítit (i obyčejný hadr), skladujte 
pokud možno co nejdále od topidel. V žádném 
případě neodkládejte na topné či ohřevné plo-
chy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor zejména 
na barvy nebo laky!
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Opatření před 
vznikem požáru...
i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut. Požáry 
často vznikají například žhnutím trámů zazděných v komíně (obvyklé zejména 
u starších staveb). Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa 
musí být správě izolován. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, 
dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných 
spotřebičů. I v případě komína může mít zanedbání neblahé následky.

Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového tělesa může 
díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit vážné poškození 
zdraví. Neudržovaný komín rovněž zvyšuje riziko výbuchu kamen. Pama-
tujte, že sebemenší nečistota v komíně může způsobit velké nepříjem-
nosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu 
lidí jedovatým oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí v komíně 
a vybírání odpadu by mělo být proto samozřejmostí, stejně jako kontrola 
jeho technického stavu.

Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění 
a kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem topné sezóny 
a po jejím skončení. Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům od do-
mu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes si řádné čištění a kontrolu komínů 
prostřednictvím kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami. Ač-
koliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší 
je spolehnout se na odborníky – kominíky. Ti by měli provést revizi 
komínu i v případě, že se chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spo-
třebič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedení čištění vydá 
kominík doklad.

K požáru může dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných 
komínových dvířek, z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé materiály. 
Vybírací dvířka u paty komína by neměla být nikdy umístěna v obytných 
místnostech, pevně uzavřena musí být i vymetací dvířka na půdě.

Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno. Zásada 
bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé látky 
by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr – riziko 
zvyšují zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani 
k němu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky (jako konstrukce 
krovu, stropu, obložení apod.).

Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce 
nebo majitel objektu, ne kominík!

USKLADNĚNÍ UHLÍ A JINÝCH TOPNÝCH LÁTEK
Při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte pozor 

na riziko samovznícení. Tyto materiály byste měli skladovat tak, 
aby nenavlhly nebo nebyly uskladněny v příliš velkých vrstvách 
(nad 1,5 m).

Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nena-
vlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté, protože např. cihlová drť prokazatelně 
urychluje proces samovznícení. Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv 
a vždy zvlášť novou navážku od staré. V jeho blízkosti zamezte umístění 
zdrojů tepla – rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor 
také na manipulaci se zdroji otevřeného ohně (svíčka, cigareta, zapalovač) 
v blízkosti topiva. Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty 
uvnitř uskladněného topiva.

Pokud zjistíte, že se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez je považo-
váno 65 °C), uhlí přeházejte nebo přeneste na volné místo, kde ho usklad-
něte do vrstvy vysoké maximálně několik desítek cm a nechte ho vy-
chladnout.

Více si můžete přečíst v předpise č. 91/2010 Sb., Nařízení 
vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv.

To je pro tentokrát ode mě vše, doufám, že vám tyto informace budou 
užitečné a že se jimi budete řídit. Případné dotazy pište na můj e-mail: 
dostal.a@centrum.cz nebo je vhoďte v obálce do poštovní schránky 
na hasičské zbrojnici v ulici Palackého (malé bílé dveře) s označením 
PREVENCE, nezapomeňte však napsat adresu, na kterou mám zaslat 
odpověď.

Aleš Dostál
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Archiv Zpravodaje najdete na www.muchropyne.cz

O práci úředníků Městského úřadu v Chropyni 
- odbor výstavby a životního prostředí – 1. část

změn, zastavovacích studií, případně regu-
lačních plánů. Zpracovávám informace pro 
aktualizaci územně analytických podkladů. 
Zajišťuji kontrolní činnost podle § 33 zákona 
č. 111/2006Sb., o pomoci v hmotné nouzi, při 
které se hodnotí dodržení standardů bydlení. 
Zajišťuji agendu k rozhodování o názvu obce, 
jejích částí, ulic, veřejných prostranství, číslo-
vání budov ve smyslu zákona č.128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ře-
šení deliktů právnických osob. Provádím nebo 
se podílím na normotvorné činnosti obce, 
navazující na příslušná zákonná zmocnění.

Na úseku investic města odpovídám za za-
jišťování projektové přípravy, požadovaných 
dokladů, výběr zhotovitelů, realizaci staveb 
a souvisejícího dozoru investora, zajišťování 
vlastních a externích finančních zdrojů, vyhod-
nocování investičních akcí apod. Ve věcech in-
vestičních akcí zastupuji příslušného referenta. 
K činnostem patří neodmyslitelně součinnost 
se SMM v péči o městskou zeleň, komunikace 
apod. Průběžně jsou plněny úkoly ukládané 
tajemníkem a orgány obce. Ne příliš frekven-
tovanou oblastí působnosti je plnění úkolů 
dle zákona č. 12/2002 Sb., o krizovém řízení. 
Jedná se o případy mimořádných situací, např. 
povodně, kdy je Krajským úřadem Zlínského 
kraje vyhlášen krizový stav. Naopak poměrně 
časově náročnou součástí činnosti jsou jednání 
s občany, přijímání stížností, podnětů, návrhů, 
peticí, žádostí o poskytnutí informací apod., 
jejich projednávání s vedením města a jejich ře-
šení. K mým povinnostem patří i řešení stížností 
na chování zaměstnanců a jejich podjatost.

Činnosti OVŽP jako celku jsou průběž-
ně podrobovány kontrolám, které hodnotí 
jednotlivé úseky pozitivně. Závěrem uvádím, 
že se na mne může každý s důvěrou obrátit 
s jakoukoliv věcí, která je v kompetenci OVŽP. 
Vždy rád pomůžu a poradím, vždyť i pro mne 
je každý nový řešený případ přínosem.

Ing. Jiří Pospíšil

Odbor výstavby a životního prostředí (dále 
jen „OVŽP“) má svěřenou poměrně pestrou 
škálu činností, které jak již ostatně prozrazuje 
název, souvisejí především se stavebnictvím 
a ochranou životního prostředí. Z vykonávaných 
činností patří většina do přenesené působnosti 
a jsou tedy výkonem státní správy, menší část 
pak spadá do působnosti samostatné, pak 
se jedná o samosprávu. Nejrozsáhlejší vykoná-
vanou činností OVŽP je státní správa na úseku 
územního rozhodování a stavebního řádu. Nej-
rozsáhlejší samosprávnou činností je příprava 
a provádění investic města Chropyně.

Na OVŽP pracovali do 30. září 2015 
vedoucí odboru a čtyři referenti. Po tomto 
datu došlo k posílení odboru o vedoucího 
stavebního úřadu.

OVŽP je nyní složen z vedoucího odboru 
Ing. Jiřího Pospíšila, vedoucího oddělení 
stavebního úřadu Ing. Vladimíra Navrátila, 
referentek stavebního úřadu paní Ivany Svo-
zilové a Jany Kovaříkové, investiční referentky 
Ing. Naděždy Šoborové a referentky životního 
prostředí paní Martiny Adámkové.

Vedoucí odboru výstavby a životního 
prostředí

Pracuji na odboru od roku 1994. Do roku 
1998 jsem vykonával agendu životního prostře-
dí, následně až do současnosti jsem vedoucím 
odboru. Během tohoto období docházelo 
k různě významným změnám zákonů, které 
definují rámec činnosti OVŽP. Zásadní transfor-
mací prošel a neustálými dalšími změnami nadále 
prochází stavební zákon a jeho prováděcí před-
pisy, významné změny se nevyhnuly předpisům 
z oblasti životního prostředí, zákon o zadávání 
veřejných zakázek je rovněž neustále novelizován 
stejně jako zvláštní předpisy, jejichž předmětem 
je ochrana veřejných zájmů. Právní prostředí, 
ve kterém se nacházíme, je tedy velmi nestabilní. 
Souběžně se změnami právního prostředí lze 
jednoznačně konstatovat změny v mezilidských 
vztazích ve společnosti a to směrem k horšímu. 
K tomu přičtená narůstající investiční aktivita 
města Chropyně a s tím spojené stoupající nároky 
na administraci investičních akcí města vedly 
postupem času k přetížení OVŽP v oddělení 
investic a stavebního úřadu. V posledním obdo-
bí nastal stav, kdy jsem byl nucen svou činnost 
a úsilí vložit především do stavebního úřadu, 
který s postupujícím časem řeší stále více přípa-
dů generovaných špatnými sousedskými vztahy, 
ve kterých, ale nejen v nich, významně stoupají 
nároky na kvalitu práce stavebního úřadu. Na-
růstající pracnost a s tím spojené časové nároky 
stavebního úřadu mi nedávaly dostatečný prostor 
pro řízení odboru jako celku, došlo k částečné 
ztrátě kontaktu s investicemi města při současném 
zachování zodpovědnosti za ně a v neposlední 

řadě vedlo přetížení odboru k tomu, že nebyla 
řádně vykonávána činnost na některých úsecích, 
zejména pak ve věcech silničního správního 
úřadu. V těchto souvislostech byl OVŽP posílen 
a to o vedoucího stavebního úřadu Ing. Vladimíra 
Navrátila, který se v současnosti zapracovává. 
V následujícím období zaměřím více pozornosti 
do oblasti investic města a to z důvodu, že stá-
vající investiční referentka Ing. Šoborová půjde 
ke konci pololetí příštího roku do důchodu a bude 
zapotřebí zabezpečit převod agendy, související 
s administrací investic, na nového pracovníka.

Konkrétní činnosti, které vykonávám buď 
přímo, nebo za ně zodpovídám, jsou dány obec-
ným vymezením působností, jež jsou svěřeny 
v rozsahu pověřeného obecního úřadu podle 
§ 61 odst.1b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní působ-
nost je dána § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle kterého rozhoduji mimo jiné 
o zařazování komunikací do tříd a vyřazování, 
o správních deliktech ve věcech místních ko-
munikací a veřejně přístupných účelových ko-
munikací. Dále vykonávám působnost silničního 
správního úřadu ve věcech místních komunikací 
a veřejně přístupných účelových komunikací, 
v rámci které je rozhodováno o zvláštním užívání 
komunikací, tj. např. povolování ukládání in-
ženýrských sítí do silničního pozemku, zřizování 
vyhrazeného parkování, umísťování skládek 
materiálu, reklamních zařízení na komunikaci 
či na silničním pozemku apod. Podle zákona 
o pozemních komunikacích je mi dále svěřena 
působnost, týkající se řešení problematiky au-
tovraků na místních komunikacích. Svěřená pů-
sobnost je dále vymezena § 13 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Jedná se o působnost obecného stavebního 
úřadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem, 
zejména územní řízení, územní opatření o sta-
vební uzávěře a asanaci území, povolování 
staveb, užívání staveb, odstraňování staveb, 
státní stavební dozor, zabezpečovací práce, 
nezbytné úpravy, údržba stavby, mimořádné 
postupy, přestupky, delikty. Na tomto úseku 
zastupuji vedoucího stavebního úřadu, kterého 
nyní metodicky vedu a zaškoluji. Ve vztahu 
ke stavebnímu úřadu bude mým úkolem v nej-
bližší době zajistit úpravy vzorů v programu 
VITA, který je základní programovou výbavou 
stavebního úřadu. Tento SW vyžaduje provedení 
optimalizace. Na úseku ochrany životního pro-
středí jsou kompetence stanoveny jednotlivými 
speciálními právními předpisy. Příslušné činnosti 
budou popsány v části článku k příslušné refe-
rentce, kterou zastupuji.

Mezi mé další úkoly patří součinnost při 
pořizování územního plánu města a jeho 
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5 000 - 50 000 
nebankovní úvěr pro zaměstnané, 
OSVČ, důchodce a MD

• rychlé, korektní a diskrétní jednání
• měsíční splátky bez skrytých poplatků
• produkty na 12, 14 a 20 měsíců
Kontakt na obchodního zástupce: 
602 612 030 p. Rozsypalová

50 000 až 5 000 000 
úvěr zajištěný nemovistostí

• doba splácení až 120 měsíců
• rychlé jednání 
• bez poplatků předem
• bez převodu vlastnických práv
• bez doložení příjmů
• výplata exekucí a konsolidačních půjček
• bez bankovních a nebankovních registrů
Kontakt na obchodního zástupce 
602 612 030 p. Rozsypalová

Podzimní tvoření 
v 1. třídě MŠ

Podzimní návštěva školní 
družiny v knihovně

reklama

Relaxační pátek s polentou

Hledáme pracovníka v sociálních službách
Pečovatelská služba města Chropyně hledá na výpomoc pracovníka v sociálních 

službách na dohodu o provedení práce. 
Tato práce je vhodná pouze jako přivýdělek k hlavnímu pracovnímu poměru, dále 

pak pro maminky na mateřské dovolené se zajištěným hlídáním nebo pro aktivní seniory 
v důchodu s požadovanými předpoklady. Základní požadavky jsou:
- ukončené vzdělání dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – kurz 

pro pracovníka v sociálních službách, případně ukončené středoškolské vzdělání 
s maturitou obor zdravotnický asistent, všeobecná sestra, ukončené středoškolské 
vzdělání v sociální oblasti,

- řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič,
- výpis z rejstříku trestů bez záznamu,
- fyzické předpoklady pro manipulaci i s těžce pohyblivými klienty (zdravotní způso-

bilost),
- morální a občanská bezúhonnost,
- komunikační dovednosti hlavně s klienty seniory nebo osobami se zdravotním po-

stižením či s jejich rodinnými příslušníky.

Své žádosti v písemné podobě zasílejte na e-mailovou adresu horakova@muchropyne.cz 
nebo poštou na adresu Městský úřad v Chropyni, odbor sociálních věcí, náměstí Svobody 
29, 768 11 Chropyně či osobně kontaktujte vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Chropyně 
Bc. Lenku Horákovou na telefonním čísle 573 500 739.

Začátkem listopadu pozvaly 
děti své rodiče na odpolední 
tvoření z přírodnin. Sešlo se jich 
hodně a rodiče se s vervou pustili 
do díla. Než se kdo nadál, vzni-
kala krásná zvířátka a postavičky 
z kaštanů, žaludů, šípků a šišek. 

Společně si také vyrobili papíro-
vého ježečka, kde děti prokázaly 
svoji zručnost a přesnost. Celé 
odpoledne probíhalo v usměvavé 
a velmi kreativní náladě. 

p. uč. Sochová 
a Dokoupilová Hanulíková

V měsíci říjnu začaly děti ze školní družiny opět navštěvovat městskou 
knihovnu. Knihovnice - paní Helena Maťhová - má pro ně každý měsíc 
nachystanou zajímavou besedu.

První úkol, který dětem zadala, byl výtvarný a téma znělo: nakresli 
či vytvoř Podzimníčka nebo zobraz podzimní atmosféru. Děti se do úkolu 
pustily s elánem, vymýšlely různé techniky. Výsledky jejich snažení budou 
vystaveny v chodbách a interiéru knihovny.                   H. Lošonská

Tentokrát jsme navázali na po-
hankové hody vynikající polentou. 
Tato kukuřičná kaše není u nás sice 
úplně tradiční jídlo, oproti Chor-
vatsku, Srbsku  nebo Rumunsku, ale 
my jsme měli možnost si na ní po-
chutnat v našem MC KoTě. Nikdo 
sice nedonesl kajmakem (je to srbský 
mléčný výrobek, silně nasolený sýr) 
omaštěnou kaši se sklenicí kyselého 
mléka, nebo polentu s pikantním 

sýrem gorgonzola a kvalitním vínem, 
protože v ČR se nejčastěji prodává 
jako instantní kukuřičná polenta, 
ze které se připravuje kaše, knedlíky 
nebo různé placky. Holky se opravdu 
snažily, ochutnali jsme polentu jako 
pizzu nebo koláčky, jednohubky, 
no samé dobroty. Spokojené byli 
maminky i mrňousci. Každopádně 
polenta zabodovala. Je snadno do-
stupná v obchodech a není drahá, 

k dispozici máme spoustu receptů 
na internetu, má jednoduchou pří-
pravu, a hlavně je zdravá :-)
Recept: Sladká polenta
Potřebné přísady: Bio kukuřičná 
polenta půl sáčku, bio rozinky, bio 
vločky, nasekané ořechy, BIO nera-
finovaný cukr.
Postup přípravy: Polentu uvaříme 
dle základního receptu na obalu, 
vmícháme rozinky, dáme do vy-

mazané dortové formy. Na suché 
pánvi opražíme vločky + ořechy 
+ cukr, vznikne výborná křupavá 
směs, kterou nasypeme na polentu. 
Vše necháme ztuhnout v ledničce 
cca 3 hodinky. Je to výborná po-
choutka nejen pro děti, ale také pro 
dospělého. Místo rozinek můžeme 
do polenty vmíchat dušené sušené 
meruňky, hrušky… 

Klára Kadlčíková
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individuální potřeby účastníků 
(Skype, Facebook a jiné sociální 
sítě, PowerPoint apod.). Kurz 
Mobilní počítačová učebna 
byl realizován v rámci projektu 
Spokojený senior, projekt 
aktivní senior 21. století 
II. Realizátorem projektu byla 
Asociace center pro rodinu, 
spolupracujícím subjektem byl 
spolek Spokojený senior – KLAS, 
z. s., Brno. Projekt byl realizován 
za finanční podpory Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Hlavní 
myšlenkou tohoto kurzu bylo 
6 dvouhodinových setkání ma-

lého počtu účastníků a byl za-
měřen na rozvoj schopností se-
niorů využívat nové technologie 
ke komunikaci s okolím. 

Všichni účastníci ocenili spo-
kojenost s průběhem kurzu, pře-
devším ocenili přítomnost této 
aktivity přímo v našem městě 
a byl vysloven zájem o jeho 
další realizaci. Velký dík patří 
oběma lektorkám, které se trpě-
livě věnovaly všem účastníkům 
po celou dobu kurzu a pomohly 
jim zdokonalit se v práci s po-
čítačem. 

Bc. Lenka Horáková

Výtvarný kroužek

Poděkování

Mobilní počítačová učebna

Ve školním roce 2015/2016 zahájil čin-
nost výtvarný kroužek, který je určen žákům 
4. a 5. tříd. Zájemci o výtvarnou tvorbu 
se scházejí každou středu pod vedením paní 
učitelky Jurtíkové. 

Cílem je, aby se žáci seznámili s různými 
formami výtvarné činnosti, aby si vyzkoušeli 
některé techniky malby, kresby, grafiky i pro-
storového vytváření a hlavně aby se naučili 
smysluplně využívat svůj volný čas.   

První schůzka proběhla na školní zahradě 
a úkolem bylo ukázat dětem estetiku podzimní 
přírody. Děvčata a chlapci využili barevnosti 
přírodnin a výsledkem byly asambláže (sesku-
pování), které znázorňovaly tváře podzimu. 
Jak se jim to povedlo, můžete sami posoudit 
následující fotografii.                      J.J.

Ráda bych touto cestou poděkovala 
všem příznivcům folklóru, kteří si zakoupili 
ječmínkovský kalendář připravený k 10. vý-
ročí obnovení činnosti tohoto souboru 
v Chropyni. 

Výtěžek z prodeje bude použitý na zakou-
pení součástí ke krojům. 

Děkuji a věřím, že nám i nadále budete 
fandit :-)

A protože se blíží konec roku, dovolte mi, 
abych vám všem popřála hezky po ječmín-
kovsku: Vinšuju vám šťastné a veselé nové 
rok, abyste se dočkali Krista Pána napřesrok. 
Abyste měli pohanky po hambálky, žita od štíta 
do štíta, pšeničky od hranice do hranice, ze-
máků plný hromady, aby vám nikdy nechybělo 
chleba a po smrti - šup do neba…

Magda Rapantová

V měsících říjnu a listopadu 
2015 se v Městském kulturním 
středisku v Chropyni uskutečnil 
počítačový kurz pro seniory pod 
názvem „Mobilní počítačová 
učebna“. Zúčastnilo se ho 7 se-
niorů bydlících ve městě Chro-
pyni. Dva lektoři se čtyřmi note-
booky a zajištěným připojením 
k internetu byli pro ně záru-
kou kvalitního zabezpečení 
výuky a individuálního přístupu 
ke všem účastníkům. 

Obsahem kurzu bylo zdo-
konalit se v základech práce 
na počítači (základní orientace 
v technickém a programovém 
vybavení PC), práce s e-mailem 
(založení a nastavení účtu, ad-
resáře, korespondence), inter-
netem (vyhledávání informací 
a jejich správa), práce se složkami 
a soubory, vlastnosti souborů, 
práce s obrázky a fotografiemi, 
základy práce v textových a ta-
bulkových procesorech atd., dále 
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Důležité upozornění pro 
dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje 
města Chropyně zasílejte na e-mail:

zpravodaj@muchropyne.cz

Soukromá inzerce
Koupím
 Mladá rodina hledá v Chropyni rodinný dům 

se zahradou. Tel.: 777 752 795.

Upozorňujeme občany, 

že zveřejnění soukromé inzerce 
je zpoplatněno částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před 
uveřejněním oznámení.

reklama

Dětská porta 
a melodie

Podzimní prázdniny s pionýrem
O letošních podzimních prázdninách jsme 

navštívili Hostýnské vrchy. Naším cílem byl 
Sporthotel Tesák, kde jsme našli dokonalý servis. 
Útulné pokojíčky, klubovna pro naše aktivity 
a skvělý pan kuchař, který nám vařil samé dob-
roty. Během čtyř dnů jsme hráli různé deskové 
hry, vyráběli a pouštěli papírové draky, využili 
psychomotorický padák ke svým hrám, opékali 
špekáčky, soutěžili a měli další aktivity. Na celý 
jeden den jsme si zajeli do aquaparku do Hranic 
na Moravě, kde jsme si užili vodní atrakce, vířiv-
ku nebo tobogán. Čtyři dny nám rychle utekly 
a v sobotu odpoledne pro nás přijel autobus, 
který nás zavezl zpátky k našim maminkám. 

Naše pionýrská skupina je zapojena do pro-

jektu MŠMT ČR Práce s dětmi ze sociálně 
znevýhodněného prostředí a děti ohrožené 
předčasným odchodem ze vzdělávání. Snažíme 
se připravovat takové aktivity, které napo-
mohou dětem ze sociálně ohrožených rodin 
se plně zapojit do běžné činnosti a to cestou 
zvýhodněných pobytových cen, ve výchovně-
-vzdělávacím procesu v činnosti pak klademe 
důraz na význam vzdělání a to zejména u dětí 
ohrožených předčasným odchodem ze škol. 
Dosahujeme toho především cílenou integrací 
těchto dětí do běžných kolektivů.

Děkujeme Městu Chropyně a MŠMT ČR 
za finanční příspěvek na podzimní prázdniny. 

Marcela Hrdličková

V sobotu 7. listopadu 2015 se v sále Domu 
dětí a mládeže v Holešově konala tradiční re-
gionální soutěž mladých zpěváků populárních 
písní Zlínského kraje pod názvem „Dětská porta 
a melodie“. 

Tohoto pěveckého klání, kde zaznívají písně 
všech žánrů od country až po jazz, se poprvé 
zúčastnila i naše škola ZUŠ Kroměříž, pobočka 
Chropyně. 

V kategorii zpěváků do 10 let získala krás-
né 1. místo Lenka Vaculíková, ze třídy pana 
učitele Luďka Koutného, a postoupila tak 
do celostátního kola v Praze, které se bude 
konat v lednu 2016. 

Za celou pobočku ji srdečně gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí do Prahy.

Jana Milotová
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reklama

Příjemné setkání 
na besídkách

Od začátku školního roku uběhly sotva tři měsíce a my máme 
za sebou další veřejná vystoupení.

V průběhu jednoho týdne vystoupili všichni žáci hudebního oboru 
na celkem pěti třídních besídkách pobočky ZUŠ Chropyně a to jak 
sólově, tak v malých seskupeních. Kombinací různých nástrojů vznikla 
nová a originální spojení a některá z nich budou v letošním školním 
roce reprezentovat naši školu v Národní soutěži ZUŠ.

Bylo krásné sledovat, jaké pokroky všichni udělali a jak z našich 
malých žáčků rostou velcí muzikanti. S dobrou náladou a písničkou 
na rtu jsme se všichni rozešli ke svým domovům, plni odhodlání do další 
práce a chystání programu na další stejně příjemná setkání. Díky všem 
zúčastněným za píli, podporu a vstřícnost. 

Lenka Obručová
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Rozsvícení vánočního stromu

reklama

Více fotografií na 
www.muchropyne.cz

V letošním roce proběhlo 
rozsvícení vánočního stromu 
v Chropyni v sobotu 28. listopadu. 
Počasí bylo nezvykle příjemné, 
což přilákalo mnoho stánkových 
prodejců. Areálem se vinula vůně 
svařáku a vánočního punče. 

Na uvítání zazněla reproduko-
vaná vánoční hudba a po chvil-
ce zaplnil podium Mikuláš se svými 
pomocníky. Ti nadělovali dětem za 
básničku či písničku Mikulášské ba-
líčky. Dalšího programu se ujaly děti 
ze SZUŠ D-MUSIC pobočka Chro-
pyně se svým vystoupením. Konec 
patřil milému slovu paní starostky a 
pana faráře, kteří společně se všemi 
přítomnými rozsvítili vánoční strom. 

Ve víceúčelovém sále chropyň-
ského zámku probíhala stejně jako 
v předchozích letech vánoční vý-
stava. Zde bylo možné obdivovat 
a mnohdy také zakoupit krásné 
vánoční výrobky. 

Po celý podvečer se ve vestibulu 
chropyňského zámku prodávali vá-
noční hvězdy. Výtěžek z prodeje šel 
na pomoc nemocným dětem, které 
podstupují léčbu na hematoonkolo-
gickém oddělení v Olomouci. Děkuju 
všem, kteří si vánoční hvězdu zakoupili 
a podpořili tak nemocné děti.

Markéta Buráňová



19

10/2015 Zpravodaj města Chropyně

Temnotou 2015

luštění šifer posíláni různými směry, do všech koutů města. Složité, viďte?
A pak ty nejasné kódy! Hlavy, unavené po celém týdnu přemýšlení 

ve škole, dostaly v pátek večer ještě jednou pořádně zabrat. Naštěstí 
každý závodník měl v průvodce pomocný klíč, a pokud to nešlo ani s ním, 
na každém stanovišti byl jeden z pořadatelů, který chytrému napověděl 
a... Však víte. Nakonec však závodníci zákeřné šifry prolomili a dostali 
se do cíle, který se každý rok mění a tradičně je tajný až do poslední 
chvíle. Na rybářskou chatu, kde závod končil letos, tak s postupujícím 
večerem dorazili všichni. Na každého tam čekal horký čaj, pamětní 
medaile a špekáček u ohně.

A pak už nezbylo než vyhlásit výsledky letošního ročníku, který suve-
rénně ovládly holky: V kategorii mladších jednotlivců byla nejúspěšnější 
a nejrychlejší Lucie Žemličková, mezi staršími jednotlivci zazářila Marie 
Žemličková. Ve zbrusu nové kategorii rodičů s dětmi pak vyhrála skupina 
Viktorka. Všichni vítězové obdrželi od pořadatelů krásné ceny, mezi kte-
rými nechyběl čokoládový dort, společenské hry nebo výstavní hrníčky 
připomínající velké vítězství nad nevypočitatelnou Temnotou.

Pátý ročník nočního šifrovacího závodu Temnotou se uskutečnil 
6. listopadu 2015. Zúčastnilo se jej šedesát jednotlivců, kteří temnými 
ulicemi naběhali bezmála deset kilometrů. Ty pak doplnilo přes třicet 
rodičů a dětí, pro které byl připraven speciální rodinný okruh. Do noč-
ních ulic bychom nevyběhli bez Petra Caletky a dalších dvaceti kluků 
a holek zapojených do příprav a realizace celého závodu. Neobešli bychom 
se ani bez podpory města Chropyně a Správy majetku města Chropyně, 
jež celou akci podpořily, a už vůbec by závod nemohl proběhnout bez 
závodníků, kterým tímto děkuji za účast. Trvajícího zájmu veřejnosti o tuto 
neobyčejnou akci si velmi vážíme a věříme, že i v příštím roce společně 
vyběhneme Temnotou.                                             Jakub Kalinec

To zamlžené podzimní odpoledne skončilo rychleji, než bych čekal, 
a tma, která se na Chropyni snesla, s sebou přinesla podivné napětí. 
Z hloučků, které postávaly po celém Hanáckém náměstí, zablikaly če-
lovky, a když se někdo občas nervózně podíval na hodinky, na zápěstí 
se ukázal barevný náramek. Odněkud z dálky jsem zaslechl, jak radniční 
hodiny odbíjejí pátou, a v tu chvíli se atmosféra na náměstí docela změ-
nila: Temné postavy se vrhly k zemi, baterky zasvítily naplno, byly slyšet 
dohady a netrvalo dlouho, než první úspěšní radostně vyskočili a vyběhli 
do mlhy. Odstartoval pátý ročník nočního šifrovacího závodu a skoro 
stovka závodníků se Temnotou postupně rozběhla do celé Chropyně.

V závodě, který pro veřejnost z našeho města popáté realizovali 
chropyňští skauti, šlo už tradičně především o rychlost a důvtip. Úko-
lem každého ze závodníků bylo co nejrychleji vyřešit deset záludných 
šifer na deseti předem neznámých místech ve městě. O tom, že projít 
nočními ulicemi až do cíle nebylo vůbec jednoduché, svědčí skutečnost, 
že teprve úspěšné vyluštění každé šifry pomohlo závodníkovi poznat, 
kudy má běžet dál. Šifry totiž byly po městě rozmístěny nahodile; stalo 
se například, že z Františkova bylo potřeba co nejrychleji přeběhnout 
na sídliště a odtud zase k čistírně odpadních vod. A tak měli výhodu 
všichni, kteří město dobře znají. Vždyť na doběhnutí do cíle měli jen tři 
hodiny času! Všechno navíc bylo ztíženo novým rozdělením závodníků 
do pěti barevně odlišených skupin. To proto měli na zápěstích náramky, 
těmi se prokazovali na stanovištích a podle nich pak byli po úspěšném roz-
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Sametová výprava na Kralický Sněžník

reklama

se 4. hodina a pomalu se začíná 
stmívat. Díky sněhu na cestě 
a všude kolem ale žádné osvětlení 
nemusíme řešit. Zatím. Stmívá 
se ale čím dál víc.

Je před námi nejhorší část 
sestupu zpět k autům… Po sjez-
dovce. Teď už ale opravdu všich-
ni poctivě nasazujeme čelovky 
a vydáváme se vstříc posledním, 
ale také nejnáročnějším stovkám 
metrů, které nás dělí od našich aut 
na parkovišti. Poslední metry štěs-
tím sbíháme, dokud necítíme pod 
nohama pevný asfalt. Poslední 

sníh na čepicích a šálách setřepá-
váme na zem a nasedáme do aut. 
Čeká nás ještě dlouhá cesta domů. 
Tak zase někdy příště…

Promočené boty: 4 z 6
Počet ušlých kilometrů: 26, 7
Posmrkaných kapesníků: 41
Uvařené polévky: 1 (i když vlastně 
lehce nedovařená:)
Vypitých litrů čaje: 6
Klesání: 1 959 m
Stoupání: 1 996 m 
Nalezené kešky: 1

Kateřina Jedličková

Zde mohla být 
vaše inzerce. 

Cena od 310 Kč.

Pro více informací 
volejte redakci, 
nebo navštivte 

www.muchropyne.cz

Dne 14. listopadu si vysoko-
školský skautský oddíl Devítka 
připomněl 26 let od Sametové 
revoluce. 

V 6 hodin vyrazila naše šesti-
členná skupina směr Horní Mo-
rava. V 9 hodin vyrážíme na ces-
tu, cesta vede jenom do kopce. 
Po pár kilometrech nás stíhá 
první letošní sníh. Příjemný pocit. 
Čeká nás převýšení 809 metrů 
a trasa dlouhá asi 25 kilometrů. 
Mlha začíná pořádně houstnout. 
Ke sněhu se postupně přidává 
i vítr. Nasazujeme čepice a ruka-
vice. Vrstvu, kterou jsem na par-
kovišti odložila, musím co nejrych-
leji zase obléct, jinak mi všichni 
zase utečou…

Pořád jdeme po česko-polské 
hranici. Chvilku doma, chvilku 
u sousedů. Naše mobily vyzvání 
skoro ob minutu. „Vítejte v Pol-
sku. Do sítě T-Mobile voláte za…“. 
Cestou hlavně nesmíme zapo-
mínat na pravidelné doplňování 
tekutin (i když si popravdě řečeno 
v takové zimě raději ani nechci 
představovat jejich výdej). Už jsme 
pod vrcholem a zmrzle koušeme 

do svačiny, která by podle mých 
hodinek měla být náš oběd. Čeká 
tu na nás posledních 900 metrů 
s převýšením asi 200 výškových 
metrů. Chvíli po 14. hodině jsme 
na vrcholu. Za necelých 10 minut 
už ale začínáme sestupovat, vítr nás 
štípe do tváří, ale ještě se odváží-
me si chvilku odpočinout a zkusit 
uvařit oběd. Po několika metrech 
cesty zastavujeme u samého pra-
mene řeky Moravy, ze kterého 
jsme se všichni tradičně napili.

Cestu dolů si trochu pro-
dlužujeme, chceme totiž pátrat 
po jediné stopě druhé světové 
války, která v Jeseníkách zůstala. 
Za chvíli scházíme z cesty, někdo 
vepředu objevil první z bunkrů. 
Sníh padá neslyšně dolů a všichni 
máme v hlavě stejnou myšlenku: 
kdyby… rok 1938 a Mnichov, kdo 
ví… Mlčky scházíme k rozcestí 
a vedle cesty míjíme další tucet 
vojenských bunkrů. 

Jsme pod rozcestníkem. Muž-
ská většina se rozhodla pro delší 
a náročnější trasu. Sníh nepřestává 
padat a cesta pod nohama nám 
sem tam docela podkluzuje. Blíží 
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Klub českých turistů Uzávěrky Zpravodaje 
v roce 2016

Tábor v Náměšti nad Oslavou 2015
Vánoce jsou za dveřmi, rok se pomalu chýlí 

ke svému konci a mnozí z nás možná hodnotí, 
jak prožili tento rok a co je čeká v tom ná-
sledujícím. Dovolte mi, abych i já se ohlédnul 
za táborem v Náměšti, jelikož se událo mnohé. 
Letošního táboru se zúčastnily 4 desítky dětí 
a celý 14-ti denní průběh se nesl v duchu 
celotáborové hry, která byla pod názvem: 
„Piráti z Karibiku“.  Děti si vyzkoušely, jaké 
to je ztroskotat, najít si obživu a dostat se znovu 
do civilizace. V průběhu dvou celodenních 
výletů jsme navštívili nedalekou Dalešickou 
přehradu, po které jsme se plavili parníkem 
a následně vystoupali na vyhlídku na Wilsonově 
skále. Také jsme měli možnost nahlédnout 
a vše si vyzkoušet na vlastní kůži u jednotky 
profesionálních hasičů z Náměště a navštívili 

jsme i rozhlednu nedaleko Ocmanic. Počasí 
nám přálo, věrně napodobovalo podmínky 
v tropických oblastech Karibiku, někdy snad 
až moc věrohodně, a tudíž nás navštívila po-
četná jednotka dobrovolných hasičů z Vanče 
a předvedla nám ukázkový a bleskurychlý zákrok, 
při kterém si děti vyzkoušely, co dokáže taková 
pořádná hasičská hadice s proudem vody.

Náš tábor má již mnohaletou tradici a mnozí 
z Vás sami jezdili na tábor jako děti. Často 
slýchávám, že čas jako by se zde zastavil a vše 
je přesně takové jako před mnoha dekádami. 
Ono zdání klame, snažíme se zachovat ráz 
tábora takový, jaký si ho pamatujete právě 
vy starší. Bohužel zub času je neúprosný a nelze 
jej zastavit. Mnohé naše vybavení a technické 
zázemí pamatuje už mnoho zim a já jsem velmi 

rád a chtěl bych touto cestou také poděkovat 
zejména městu Chropyni a MŠMT za finanční 
dar, díky kterému jsme k dnešnímu dni pořídili 
celkem 19 nových stanových celt. Celty bohu-
žel nejsou to jediné, co je potřeba obměnit, 
přesto věřím, že v nastoleném režimu budeme 
pokračovat a v dohledné době dostane tábor 
nový háv. Poděkování si zaslouží nejen naši 
sponzoři, ale i veškerý personál tábora, který 
se o děti staral, jako by byly jejich vlastní, děkuji 
také rodičům a přátelům našeho tábora, bez 
kterých by bylo velmi obtížné tábor vůbec 
postavit. Doufám, že nám zachováte svou 
přízeň i v následujících letech a že se potkáme 
v co nejhojnějším počtu na táboře v Náměšti 
nad Oslavou 2016! 

Michal Kunčar

Než vyjedeme na lyže, rozloučíme se se starým rokem a horám 
poděkujeme:

30.12.  Setkání turistů okresů Kroměříž a Uherské 
Hradiště

 Trasy podle vlastní volby po turisticky značených ces-
tách z Bunče, Zdounek, Cetechovic nebo Kostelan. 
Společný táborák bude zapálen kolem 11té hodiny 
pod vrcholem.

31.12.  Silvestrovská vycházka na Hostýn
 Pěší: 10 km
 Start: Holešov – nádraží ČD 8:00 hod.
 Cíl: tamtéž do 18:00 hod.
 Informace: Ing. František Hostaša, telefon 604 465 

413

Výbor KČT přeje všem milovníkům pohybu v přírodě příjemné Váno-
ce a v roce 2016 hodně klidných a šťastných kilometrů na turistických 
trasách i v životě.                                          Jaroslava Pospíšilová

Vážení čtenáři a přispěvovatelé, uveřejňujeme přehled uzávěrek Zpra-
vodaje města Chropyně na rok 2016. Snažíme se reagovat na aktuální dění 
ve městě, a proto se uvedené termíny uzávěrek mohou změnit. 

V každém čísle Zpravodaje je na předposlední straně zveřejněna aktuální 
informace o uzávěrce a termínu vydání dvou následujících čísel Zpravodaje. 

číslo uzávěrka vychází
01/2016 7. ledna 22. ledna
02/2016 4. února 19. února
03/2016 3. března 18. března
04/2016 7. dubna 22. dubna
05/2016 5. května 20. května
06/2016 9. června 24. června
07/2016 11. srpna 26. srpna
08/2016 15. září 30. září
09/2016 20. října 4. listopadu
10/2015 24. listopadu 9. prosince

Dana Jedličková
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hru pro děti a zároveň i pro občany Vsetína 
„Namalujte nám podzim“. Děti chodily za dozo-
ru vedoucích a dospěláci jim malovali podzimní 
obrázky do sešitů. 

Večer pak bylo vyhodnocování malůvek. Také 
strašidelnou noční hru vedoucí připravili pro děti, 
sice se někteří báli, ale nakonec vše dobře dopad-
lo. Poslední večer se všichni odebrali do hvězdárny 
pozorovat noční oblohu a že bylo jasno, tak se 
děti dívaly dalekohledem na tu noční nebeskou 
nádheru. Také nám promítali zajímavý film o naší 
planetě, připravena byla i beseda se zaměstnanci 
hvězdárny. Za to vše jim patří naše poděkování. 

Poslední den se dohrály hry a soutěže, všem 
byly rozdány diplomy a drobné ceny na památku 
a po obědě začalo velké balení a stěhování. Chatu 
jsme uklidili a opět jsme se díky pohodlí vlaku 
vrátili všichni zpět do Chropyně, kde na děti už 
netrpělivě čekali rodiče.                                            

Moc děkuji Renči, Aničce, Patrikovi, Zuzce, 

Karel Imríšek se stal mistrem světa

Ivči, že se o děti vzorně starali a měli pro ně při-
praveny zajímavé hry a soutěže. Díky i našim ná-
vštěvníkům Martině a Drobečkovi, kteří nečekaně 
překvapili nejen děti, ale i naše vedoucí. Vám všem 
patří mé velké poděkování. Moc vám všem děkuji. 

Soutěž „Jedeme v TOM společně“ aneb 
Fotosoutěž tomíků

Náš Kamínek do této soutěže přihlásila Anič-
ka Bláhová a poslala i foto. Foto je umístěné 
na kamínkovském facebooku a díky Renči, 
Zuzce, kamínkům a naším příznivcům, kteří nás 
podpořili svými hlasy, jsme v této soutěži obsadili 
skvělé druhé místo.                                                   

Děkuji všem a hlavně naší Aničce. 

Spokojené Vánoce, hodně štěstí, lásky a pevné 
zdraví v roce 2016 čtenářům Zpravodaje přeje 
turistický oddíl Kamínek.

Hana Paňáková

Zprávičky z Kamínku
Večerní pohádkový pochod

TOM Kamínek spolu s KČT pořádal v sobotu 
24. října večerní pohádkový pochod „Světýlka vás 
povedou“. Byla krásná jasná noc, měsíc na obloze 
krásně svítil a kolem něj se třpytily jasné hvězdy, 
na trase čekaly na děti tajemné pohádkové by-
tosti. Stáli tam víly, bludičky, čarodějky, broučci, 
nezbedné Pindruše, hastrmani, čertíci, šmoulové, 
indiáni, dokonce i drak tam byl a chtěl sežrat 
princeznu. Čekala tam i čertí babička s malou 
čerticí na nějaké ty nezbedníky, že by si je odnesla 
do pekla, ale momentálně byly všechny děti 
hodné. Vlk číhal na Červenou Karkulku, kte-
rou chtěl sníst, což se mu naštěstí nepodařilo. 
Na konci pochodu čekala na všechny účastníky 
sladká odměna, krásný voňavý perník, pro zahřátí 
teplý čaj a plápolající ohýnek, na kterém si mohli 
všichni opéct buřtík. Jsem ráda, že nám přálo 
počasí, přišlo hodně dětí s rodiči, a pokud se vám, 
děti, pochod líbil, tak za rok na shledanou.                                                                                   

Moje poděkování za tuto akci patří všem 
pohádkovým postavičkám a i členkám KČT 
za upečené perníčky. Moc vám všem děkuji. 

Podzimní prázdniny ve Vsetíně
Také letos jsme se s dětmi vydali na čtyřdenní 

podzimní prázdniny do Vsetína. Ve středu dopole-
dne nás vlak pohodlně dopravil do Vsetína, prošli 
jsme se městem, přešli jsme po mostě přes Bečvu 
a už jsme byli u chaty, kde na nás čekala Nikča. 
Po uvítání a zabydlení se děti pustily do her a sou-
těží. Počasí nám opravdu přálo, a tak hodně her 
a soutěží se mohlo hrát venku na hřišti za chatou 
a na městském hřišti. Vedoucí měli připravenu 

Seniorským mistrem světa ka-
rate Goju-ryu se stal Karel Imríšek 
z Chropyně. Ve finále mistrovství 
světa, které se konalo poslední 
listopadový víkend na Novém 

Zélandu, porazil Japonce 3:2. 
K tomuto úspěchu ještě při-
dal stříbrnou medaili v týmech. 
K tomuto úspěchu blahopřejeme.

JiRo
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Turnaje 
stolního tenisu

Dotace z rozpočtu města na sportovní činnost 
a volnočasové aktivity dětí a mládeže

Slavnostního zahájení se ujal předseda na-
šeho oddílu Ing. Josef Maršál.

Do hlavní soutěže se přihlásilo celkem 
26 družstev, tato byla rozlosována do 5 sku-
pin, z nichž postupovaly vždy první tři dvojice. 
Postupující družstva byla dle umístění zařazena 
do tzv. pavouka.

Putovní pohár si letos převzal loňský vítěz 
hlavní soutěže, avšak s jiným spoluhráčem. 
Hráči vítězné dvojice byli Štofka Filip (Morav-
ská Slavia) a Scutts Mark (Hollingbury Table 
Tennis Club) a ve finálovém zápase porazili 
Holáně Jana s Juhászem Martinem (Elliza Pra-
ha). O třetí místo se podělili Brázdil Jiří (Slavia 
Kroměříž) a Martinec Tomáš (Sokol Michle 
Praha) s chropyňskými hráči Králem Filipem 
a Konečným Lukášem.

V soutěži jednotlivců zápasilo 52 hráčů, 
kteří předvedli někdy až neuvěřitelné výměny. 
Vítězem se i letos stal Holáň Jan (Elliza Praha), 
jenž ve finále porazil finalistu z družstev, Štofku 
Filipa (Moravská Slavia). O bronzový stupínek 
se podělil náš hráč Konečný Lukáš a Lechner 

Radim (TJ Sokol Buk). Ti, kteří se nedostali 
ve vyřazovacích zápasech dál, si ještě zahráli 
v kole poražených, kde zvítězil Hons Jakub 
(TJ Jiskra Otrokovice).

Slavnostního předání cen se ujal předseda 
oddílu spolu s Ing. Pavlem Jehlářem, hlavním 
sponzorem našeho oddílu.

Závěrečné zhodnocení celého turnaje 
se uskutečnilo na tradičním večírku, který se ko-
nává díky jednomu ze sponzorů, Ing. J. Zhá-
nělovi, v restauraci Racek.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípra-
vě a průběhu turnaje, a hlavně sponzorům, 
kterými jsou: město Chropyně, PLYNY 
JEHLÁŘ s. r. o., J. Hanák – Stavoplast Chro-
pyně, Ing. Josef Zháněl - Racek Chropyně, 
Chropyňská strojírna a. s., Autovest - R. Středa, 
Technosoft - J. Krejčíř, Kontejnerová doprava 
- R. Lučan, Petroil CZ s. r. o. - Horní Moš-
těnice, Europasta SE, Boršov nad Vltavou, 
Svornost SBD Kroměříž, Olepo s. r. o. Brodek 
u Přerova, M. Kubánek a R. Vícha.

Oddíl stolního tenisu

Dne 1. ledna 2016 budou 
vyhlášeny nové programy na po-
skytování dotací z rozpočtu města 
Chropyně na podporu sportovní 

činnosti a na podporu volnočaso-
vých aktivit dětí a mládeže. 

Žádosti budou přijímány v době 
od 1. do 29. února 2016.

Bližší informace najdou zájemci 
na webových stránkách města 
v sekci Důležité dokumenty/for-
muláře a žádosti:

http://www.muchropyne.cz/
obcan/dulezite-dokumenty/
formulare-zadosti/

Dana Jedličková

XIII. ročník turnaje neregistrovaných 
„O přeborníka Chropyně“ ve stolním 
tenise

Jednou z akcí, kterou oddíl stolního tenisu 
pravidelně pořádá, je turnaj neregistrovaných, 
který se letos uskutečnil 24. 10. 2015 v herně 
oddílu TJ Chropyně. 

Zahájení se ujala starostka našeho města 
Ing. Věra Sigmundová, rozlosování a celý prů-
běh soutěže si na starost vzal Filip Král a Petr 
Topič, kteří na závěr vyhodnotili vítězné hráče. 

Soutěž byla rozdělena do dvou skupin 
po osmi hráčích a první čtyři postoupili 
do vyřazovací tabulky. Nejlepším hráčem 
tohoto turnaje byl Holík Bedřich, ten však 
není obyvatelem našeho města, a proto 
se „Přeborníkem Chropyně“ stal Marek No-
votný. Druhé místo patří Janu Moravskému 
a třetí Tomáši Hudečkovi. Vítězové byli oceněni 
poháry a reklamními předměty našich sponzorů, 
ostatní hráči obdrželi malou pozornost.

Jak hráčům, tak ostatním příznivcům stol-
ního tenisu připravili pořadatelé občerstvení, 
kterého mohli všichni ke své spokojenosti 
využít. 

Děkujeme sponzorům, účastníkům i divá-
kům a těšíme se na podzim příštího roku, kdy 
proběhne další ročník.

43. ročník turnaje mužů
Oddíl stolního tenisu, jako každý rok, 

uspořádal 21. listopadu 2015 již 43. ročník 
turnaje mužů, kterého se zúčastnilo 52 hráčů 
z různých koutů Moravy a Čech a také k nám 
zavítal hráč z Anglie. 



24

10/2015Zpravodaj města Chropyně

Otevření tenisového hřiště

ČEZ se sídlem Duhová 11531 Pra-
ha. Nadace ČEZ poskytla v grantu 
„Oranžové hřiště“ nadační příspě-
vek ve výši 900 000 Kč, zbývajících 
300 000 Kč dofinancovalo město 
Chropyně ze svého rozpočtu.

Dovolte mi, abych ještě jed-

nou poděkovala Nadaci ČEZ 
za poskytnutí nadačního příspěvku 
na tuto modernizaci, a nejen na-
šim občanům, ale i návštěvníkům 
sportoviště přeji krásné sportovní 
zážitky.

Ing. Věra Sigmundová

Úspěchy oddílu národní házené v Chropyni

Dne 3. listopadu 2015 byly 
slavnostně otevřeny dva mo-
dernizované kurty na tenisovém 
hřišti v areálu městského koupa-
liště. V rámci rekonstrukce došlo 
k výměně antukového povrchu, 
jejíž součástí bylo také odvodnění 

kurtů, k výměně značení, sloupků 
a sítí. Součástí rekonstrukce byla 
i obnova pletivového oplocení 
kurtů. 

Tenisové hřiště bylo zpřístup-
něno veřejnosti za účasti zástupce 
poskytovatele příspěvku – Nadace 

Největší úspěchy za posledních pět 
roků.

Nejprve trochu z historie oddílu.
Oddíl národní házené v Chropyni ne-

přetržitě existuje již od roku 1923. Oddíl 
v uplynulém období 92 let procházel různý-
mi změnami. Po krátkých obdobích úspěchů 
následovala dlouhá období neúspěchů. 
Do roku 1953 se sehrávala utkání mužů, 
dorostenců, žaček, dorostenek a později žen 
v okresních a krajských soutěžích bez větších 
úspěchů. V padesátých letech minulého 
století to bylo družstvo žen, které se probo-
jovalo do II. ligy, kde hrálo v letech 1953 
až 1958, v šedesátých letech je vystřídali 
muži, kteří v soutěži druhé ligy hráli se stří-
davými úspěchy, aby nakonec sestoupili zpět 
do krajského přeboru. Byly to na tu dobu 
dost dobré úspěchy. Oddíl míval padesát 
až sedmdesát členů a v soutěžích měl zapo-
jena nejvíce tři družstva.

V roce 1964 se družstvo dorostenců 
probojovalo na mistrovství České republiky 
a po těsných prohrách a jednom ví-
tězství obsadilo páté místo. Pak v roce 
1973 se probojovalo družstvo mužů 
do I. ligy a nejlepším výsledkem za pět 
let účasti v této soutěži bylo páté místo 
v tabulce, což byl zatím největší úspěch 
oddílu národní házené. Poté se po do-
bu 38 let nedařilo dosáhnout na účast ani 
v mistrovstvích nebo pohárech ČR.

V nynější době má oddíl 120 členů, 
z toho 8o členů v mládežnických družstvech. 
V soutěžích má zapojeno šest družstev. Pět 
v oblastních soutěžích a družstvo žen hraje 
II. ligu. Je největším oddílem co do počtu 
členů při celé TJ v Chropyni a největších 
úspěchů dosáhlo v posledních pěti letech 
existence národní házené v Chropyni.

V roce 2011 to bylo družstvo mladších 
žaček, které se ve finálovém turnaji o pohár 
ČR umístilo na 1. místě. Následně roku 2012 
mladší žáci obsadili na stejném turnaji 3. místo.

Devadesáté výročí vzniku národní házené 
v Chropyni připadlo na rok 2013. A v tomto 
roce mladší žačky ve finálovém turnaji vítězů 
zimních halových turnajů obsadily 2. místo 
a na mistrovství ČR místo 3.

Roku 2014 slavil oddíl velký úspěch ná-
rodní házené v Chropyni a to díky starším 
žačkám, které vybojovaly po druhém místě 
ve finále vítězů zimních halových přeborů 
první místo na mistrovství ČR. Mistryně ČR, 
to je zatím vůbec největší úspěch mládežnic-
kého kolektivu, který se v Chropyni oddílu 
národní házené podařilo získat.

V letošním roce se také dařilo. Všechna 
mládežnická družstva, kromě mladších žáků, 
se probojovala buď na finále zimních ha-
lových přeborů, turnajů o pohár ČR, nebo 
na mistrovství ČR. Nebyly to sice úspěchy 
takového rázu jako v letech minulých, ale 
do uvedených soutěží se probojovalo nejvíc 
družstev oddílu.

Finále zimního halového mistrovství se zú-
častnilo družstvo starších žaček, ale po zra-
nění klíčových hráček družstva se nakonec 
děvčata umístnila na předposledním 6. místě. 
Mistrovství ČR, kterého se rovněž zúčastnila, 
probíhalo podobně, ale 5. místo bylo maxi-
mem jejich herního projevu.

Následně v Dobrušce proběhl turnaj 
o pohár ČR, kterého se zúčastnilo i naše 
družstvo mladších žaček. Po dobrých vý-
konech skončilo nakonec na pátém místě.

Účast družstva dorostenek na poháru ČR 
v Příchovcích nedopadla podle předpo-
kladů, ale třetí místo je nakonec pěkným 
úspěchem.

Vyvrcholením byla účast starších žáků 

na mistrovství ČR, které bylo velmi dobře 
organizačně zajištěno přímo tady u nás 
v Chropyni. Již účast našich starších žáků 
na tomto mistrovství byla úspěchem a nad 
očekávání vše dopadlo velmi dobře. I přes 
zranění našeho nejlepšího útočníka se naši 
borci umístili na velmi pěkném 3. místě.
   
A nyní také něco o družstvech dospě-
lých.

Muži oddílu jsou zapojeni do soutěže 
oblastního přeboru Severomoravského kraje 
a nevedou si špatně, po podzimním kole jsou 
na druhém místě v tabulce.

Ženy oddílu jsou, jak jsem již předeslal, 
zapojeny do soutěže II. ligy a po dvou vítěz-
stvích a jedné remíze z odehraných utkání 
podzimního kola jsou zatím na 4. místě.

To je výčet prozatímních úspěchů ko-
lektivů oddílu národní házené v Chropyni 
v posledních letech. Pěkně se to čte, ale 
za tím vším je spousta práce všech členů 
oddílu, poděkování nepatří jen hráčům, jsou 
to především trenéři a vedoucí družstev, kte-
rým je nutné poděkovat za obětavost a píli 
při přípravě všech výše uvedených družstev.

Je nutné připomenout, že bez dobrého 
zázemí a dobré činnosti členů výboru oddílu, 
který připravuje podmínky, by se družstva 
těchto soutěží mohla jen stěží zúčastnit. Proto 
dík patří všem, kteří se ať už jakýmkoli způ-
sobem podíleli na přípravách nebo průběhu 
těchto akcí.

Velký dík patří také sponzorům: Chro-
pyňské strojírně, panu Viktoru Žákovi, 
Městu Chropyně, panu Juraji Majtánovi, TJ 
Chropyně a ZŠ v Chropyni, bez kterých by 
ani jeden turnaj či účast na turnajích nebylo 
možné zorganizovat.

František Přivřel
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12. turnaj neregistrovaných 
hráčů badmintonu

Gymnastické naděje 
v Uherském Ostrohu

Pohár ČASPV 2015

sáková, Adriana Kolářová, Nikol 
Hrdličková, Alžběta Hošková 
a Dorota Vymětalová. 

Družstvo Junior II (Adéla Kou-
tová, Katka Němečková, Markéta 
Horáková, Runa Koblihová, On-
dřejka Spáčilová, Andrea Rusino-
vá, Denisa Peričová a Michaela 
Hřibová) nezačalo závod zrovna 
nejlépe. Po první disciplíně (ak-
robacii) se zdálo, že díky dvěma 
pádům je šance na medaile ztrace-
na. Druhá disciplína (trampolína) 
nás třemi pády o tom už jenom 

utvrdila. O to radostnější pak bylo 
překvapení při vyhlášení vítězů. 
Děvčata si nakonec vybojovala 
stříbrné medaile a pohár za dru-
hé místo za družstvem Moravské 
Slavie Brno a před příbramským 
družstvem dívek. Žádné z devíti 
družstev v kategorii se totiž ne-
vyvarovalo větších chyb, a proto 
chropyňským děvčatům stačilo 
nevzdát se, bojovat až do konce 
a slušně bez velkých chyb zacvičit 
pódiovou skladbu.

Markéta Zavadilová

V neděli 31. října 2015 oddíl 
badmintonu Chropyně pořádal 
již 12. turnaj neregistrovaných 
hráčů ve čtyřhrách. Zúčastnilo 
se ho celkem 13 párů z  okolí. 
Hrálo se systémem vzájemných zá-
pasů každý s každým, s následným 
nasazením do pavouka.

Dvojice odehrály minimálně 
10 zápasů, takže se naplno mohla 
projevit zdatnost každého hráče. 
Všichni hráči bojovali každé kolo 

o co nejlepší výsledek. Konečné 
výsledky turnaje dopadly násle-
dovně: Zlato vybojoval domácí 
pár Kunčar-Brožík (Chropyně), 
stříbrnou příčku obsadil pár Fri-
drich-Soják (Tovačov) a bronzoví 
skončili Tobolík-Hafinec (Ho-
lešov). 

Vítězům gratulujeme a všem 
zůčastněným hráčům děkujeme 
za účast v turnaji.

Martin Jedlička 

Prvním závodem ve sportov-
ní gymnastice v nové sezoně 
se pro gymnastky TJ Chropyně 
stal dvojboj (kladina, prostná) 
21. listopadu 2015 v Uherském 
Ostrohu. Zúčastnilo se ho osm 
chropyňských závodnic do desíti 
let. V nejmladší kategorii (2009) 
si Lucie Opelíková vybojovala 
sedmé místo. V dalších kate-
goriích (2007, 2006 a 2005) 
získaly 3 stříbrné medaile (Adri-
ana Kolářová, Lucie Opelíková, 

Kateřina Žatecká) a dvě bron-
zové (Marie Medunová, Alžběta 
Hošková). Nemedailová, ale 
velmi pěkná umístění získala 
Lenka Kusáková (i přes hezky 
zacvičené sestavy páté místo 
a to "díky" jednomu pádu 
na kladině) a Dorota Vymět-
alová (trénuje teprve druhým 
rokem a šesté místo na jejích 
prvních velkých gymnastických 
závodech je proto úspěchem).

Markéta Zavadilová

V sobotu 14. listopadu 2015 
se v Trutnově uskutečnil závod 
Českého poháru v TeamGym 
POHÁR ČASPV 2015.  Chropyň-
ské družstvo Junior I (do 11 let) 
navázalo na úspěch v před-
chozím závodu a i tento závod 
v konkurenci dvanácti družstev 
z celé České republiky vyhrálo 
s velkou bodovou převahou 
před druhým družstvem dívek 

Lokomotiva Trutnov a třetím 
Flik-flak Plzeň. 

Děvčata závodila v sestavě 
Amálie Koblihová (pro ni to byl 
poslední závod v této kategorii 
– další závody budou až v roce 
2016 a to už nebude splňovat 
věkový limit), Kateřina Žatec-
ká, Vanesa Klásková, Veronika 
Opelíková, Marie Medunová, 
Veronika Vyskotová, Lenka Ku-
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Kytičku květů na hrob pokládáme, 
s úctou a láskou vzpomínáme.

Dne 1. prosince 2015 si připomeneme 
4. výročí dne, kdy nás navždy opustila naše 
manželka, maminka a babička paní 

Vilma Plánková. 

S láskou vzpomínají manžel, dcery, syn a vnoučata.

Společenská kronika 
Milá maminko, babičko a prababičko, 

všechno na světě Ti můžeme dát, 
ale zdraví a štěstí Ti můžeme jenom přát. 

Máme Tě rádi, ty to víš 
a na Tvé zdraví pozvedáme číš.

Dne 7. prosince 2015 oslavila 70 let paní 

Anna Smolková.

Vše nejlepší, hlavně zdraví, srdečně přeje celá rodina. Vnoučata 
Veronika, Jaroslav, Barbora, Michal a pravnuk Honzík posílají 
velkou pusu.

Chtěli bychom poděkovat všem za projevenou účast a doprovod 
pana 

Raimunda Vízdala 

na jeho poslední cestě a paní MUDr. Klofáčové za péči o něj.
 Zarmoucená rodina

Klesla ruka, která tak ráda pracovala, 
zmlkla ústa, která slovy jen hladívala, 

oči, které se tak jasně dívaly, se navždy zavřely.

Dne 6. října 2015 jsme vzpomněli 2. výročí 
úmrtí paní 

Františky Krejčířové. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ji měli rádi, děkuje rodina Krej-
čířova.

Navždy se zavřela kniha Tvého života, 
zůstaly jenom krásné vzpomínky a prázdnota…

Dne 23. listopadu 2015 uplynulo 11 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil můj manžel 
a náš tatínek a dědeček pan 

Karel Lakomý. 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Daniel FedasJiří Zapletal

Karolína Mikešová

nar. 27.07.2015nar. 05.05.2015

Dana Kunčarová nar. 01.09.2015

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 17. října 2015 
přivítány tyto děti:

Vítání nových občánků

Chropyňské počasí

Poděkování za údržbu 
hřbitova

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Jiřímu Ptáčkovi 
za pečlivě a poctivě odvedenou práci na místním hřbitově. Pevně 
věřím, že nejsem sama, kdo si tohoto výrazného zlepšení stavu 
hřbitova všiml. 

Věra Hradilová

Z místního pozorování v měsíci listopadu:

- průměrná ranní teplota byla 4,1 °C,
- průměrná denní teplota byla 9,7 °C,
- nejteplejším dnem byl 10. listopad s maximální průměrnou tep-

lotou 14,9 °C,
- nejchladnějším dnem byl 25. listopad s minimální průměrnou 

teplotou 0,2 °C,
- celkové množství srážek bylo 26,4 mm/m2.

Zdroj: počasí-chropyne.cz
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Společenská kronika 

Upozorňujeme občany, že zveřejnění ve společenské 
kronice je zpoplatněno částkou 50 Kč za zveřejněnou 
osobu. Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.
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Kdo umírá, neodchází navždy, 
ale zůstává v srdcích těch, kteří je měli rádi.

Dne 10. prosince 2015 uplyne 10 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Stanislav Smolka. 

Odešel, jak si osud přál, ale v našich srdcích žije dál. Stále vzpomíná 
dcera Barbora s maminkou, rodiče, sestra s rodinou, rodina Brhelova.

Jen ještě pohled zpátky s tím trpce němým rtem, 
a kdož mě měli rádi, všem dík a sbohem všem.

Dne 11. prosince 2015 vzpomeneme 14. vý-
ročí úmrtí našeho syna, bratra a vnuka pana 

Zbyňka Grygara. 

S láskou vzpomínají rodiče, sestra s přítelem, babičky a kamarádi.
Žádný čas není tak dlouhý, 
aby nám dal zapomenout…

Dne 4. ledna 2016 vzpomene 15. výročí 
úmrtí mého manžela, našeho tatínka a dě-
dečka pana 

Vladimíra Soukupa. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, děkují manželka a děti 
s rodinami.

Neumřel jsem, neboť vím, 
že budu stále žít v srdcích těch,

kteří mne milovali a které jsem nade vše miloval já.

Dne 20. ledna 2016 to bude již 15 let, 
co nás náhle opustil pan 

Ladislav Szöllösy. 

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 18. prosince 2015 by oslavil své 60. na-
rozeniny pan 

Zdeněk Kučeřík. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou 
vzpomíná maminka a sestra s rodinou.

Vzpomínka… je jediná, co nám zůstalo.

Petr Krejčí

† 30. prosince 2012
Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinou.

Dopracovaly pilné ruce, 
utichlo navždy předobré srdce. 

Očima drahýma se již nepodíváš, 
teď klidným spánkem odpočíváš.

Dne 12. prosince 2015 to bude rok, co nás 
navždy opustila naše drahá sestra a babička paní 

Marie Vyroubalová. 

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají sourozenci a vnuk.

Kdo v srdcích žije – neumírá.

Dne 11. prosince 2015 jsme vzpomenuli 
1. smutné výročí úmrtí naší milované paní 

Pavlíny Hradilové. 

S úctou a láskou vzpomíná syn Tomáš a ostatní 
příbuzenstvo. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi, děkujeme.

        

Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku či blahopřání.

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 1/2016 - 7. ledna (vychází 22. ledna)
č. 2/2016 - 4. února (vychází 19. února)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 29. listopadu (číslo vychází 11. prosince 2015).  
Uzávěrka příštího čísla: 7. ledna 2016 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.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně Od čerta k Ježíškovi 
10. 12. Hudební pořad Pavla Nováka pro mateřské školy a ro-
 diče s dětmi. Seznámí děti, jak se Vánoce slaví v jiných 
 zemích, kdo tam nosí dárky, jaké zvyky a tradice dodr-
 žovaly na Štědrý den naše babičky, co to je advent. 
 Chybět samozřejmě nebudou dětské hity, koledy. 
 Vstupné: 35 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně Orgasmus bez předsudků 
18. 12. Lechtivá konverzační komedie o tom, co se stane, když muž 
 a žena, v běžném životě jenom přátelé, jsou donuceni zů-
 stat přes noc v motelu, sami v pokoji s manželskou postelí… 
 Hraje Divadlo SemTamFór, Slavičín. Vstupné: 70Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně Ples města Chropyně 
16. 1. XVII. ples města Chropyně. K tanci a poslechu hraje 
 skupina Merllin a cimbálová muzika Dubina. Večerem 
 bude provázet moderátor Mirek Karásek, připravena 
 bohatá tombola, občerstvení zajišťuje firma Quickdeli. 
 Předprodej vstupenek probíhá na Správě majetku města 
 Chropyně, tel. 573 355 323. Vstupné: 250 Kč
 Kde: MKS Chropyně, 20:00

Chropyně Když se zhasne  
22. 1. Konverzační komedie o dvou manželských párech a jed-
 nom povedeném večírku v podání DS Hanácká scéna 
 MKS Kojetín. Vstupné: 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Hulín  Československé komorní duo a Lenka Turčanová 
6. 12. Přijďte si v předvánočním čase užít klasickou hudbu! 
 Vystoupení doprovodí zpěvem sopranistka Lenka Tur-
 čanová. Vstupné v předprodeji 99 Kč, na místě 120 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 17:00

Hulín Adventní koncert dechové hudby Morava 
13.12.  a Dixielandu 
  Tradiční koncert dechového orchestru Morava, jako 
 host vystoupí Dixieland ZUŠ Hulín. Předprodej vstupe-
 nek v Kulturním klubu Hulín. Vstupné 80 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 16:30

Holešov  Popletené Vánoce 
20. 12. Divadelní pohádka pro děti. Veselá hudební pohádka 
 o tom, co všechno se může stát, když nebeská trojice 

 Mikuláš, Andělka a Čert popletou své přípravy na Vá-
 noce a jaké z toho mohou vzniknout roztomilé zmatky 
 a motanice. Vstupné dospělí 70 Kč, děti 50 Kč.
 Kde: Kino Svět Holešov, 16:00 

Kroměříž Charles Dickens: Vánoční koleda  
14. 12. Vánoční příběh o tom, jak se duše zbavuje pout. Místy 
 až hororový příběh, který navrací Vánocům jejich pů-
 vodní smysl, je oslavou velkorysosti, soucitu a dobré 
 vůle. Během Štědrého večera navštíví hlavního hrdinu 
 – obchodníka Ebenezera Scrooge – tři duchové, aby 
 ho provedli strašidelnou krajinou jeho vlastního života. 
 Starý lakomec a necita, který je zatvrzelým odpůrcem 
 svátečního veselí, putuje svou minulostí, současností 
 a budoucností, aby nakonec svým blízkým a podřízeným 
 vlastnoručně upekl krocana! Ať žijí, žijí, žijí Vánoce! 
 Vhodné pro publikum již od 8 let. Vstupné 50 Kč.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 9:00

Kroměříž Předvánoční koncert Konzervatoře P. J. Vejva-
15. 12.  novského Kroměříž 
 Tradiční předvánoční koncert studentů Konzervatoře 
 P. J. Vejvanovského Kroměříž. Stěžejním bodem večera 
 bude provedení díla Johna Ruttera Gloria pro smíšený 
 pěvecký sbor a orchestr. Vstupné 150 Kč, 120 Kč senioři, 
 studenti a děti.
  Kde: Kostel Blahoslavené Panny Marie Kroměříž, 
 19:00

Kroměříž Pavel Březík – violový recitál 
12. 1. Pavel Březík studoval na Konzervatoři v Kroměříži 
 a na AMU v Praze. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů, 
 získal 1. cenu na Mezinárodní violové soutěži „O cenu 
 Beethovenova Hradce“ a byl finalistou Mezinárodní 
 violové soutěže J. Brahmse v rakouském Pörtschachu. 
 Byl členem Mezinárodního mládežnického orchestru 
 Gustava Mahlera, kde hrál pod taktovkou dirigentů 
 Abbada, Järviho, Marrinera a dalších. Vstupné dobro-
 volné.
 Kde: Kino Nadsklepí Kroměříž, 19:00 

Kroměříž Reprezentační ples města Kroměříže a Radia 
15. 1.  Kroměříž 
 Hlavní hvězdou večera bude čtyřnásobný slovenský 
 Zlatý slávik Meky Žbirka. Ples se ponese v anglickém 
 stylu „Jamese Bonda“. Připravena bude unikátní vlasová 
 show. Večer uzavře diskotéka Radia Kroměříž. V ceně 
 vstupenky bude také slavnostní raut připravený Restau-
 rací & Kavárnou Scéna.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 20:00

Kroměříž Carlo Goldoni: Poprask na laguně - Divadlo pod 
20. 1.  Palmovkou 
 Italská komedie o rybách, pizze, pančované kořalce, 
 ženských klepech a mužské nedůvtipnosti. Divácky 
 oblíbená hra byla sice napsána již v roce 1762, ale 
 rozhodně se nejedná o zmrtvělou klasiku nebo zaprá-
 šené muzejní dílo. Jádrem Goldoniho brilantní komedie 
 charakterů je nedorozumění vycházející z časté lidské 
 vlastnosti – z ochoty naslouchat kdejaké pomluvě 
 či drbu a následně pak řešit vzniklé problémy zbrkle, 
 bez rozmyslu a takříkajíc „po italsku“. 
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00


