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Informace o objízdných trasách Slušní lidé ještě nevymřeli

Ples města Chropyně se povedl na výbornou

Vážení občané

Město Chropyně si Vás dovolu-
je upozornit na plánované objízd-
né trasy, které se mohou dotknout 
občanů města Chropyně:
1. Úplná uzavírka silnice II/436 

v obci Bochoř na ulici Přerov-
ská v termínu od 15. března 
2015 do 15. dubna 2015. Dů-
vodem je výstavba kanalizace.

2. Úplná uzavírka silnice II/434 

ve městě Přerov na ulici Tova-
čovská v termínu od 1. června 
2015 do 15. září 2015. Důvo-
dem je výstavba levobřežního 
a pravobřežního kanalizačního 
sběrače s napojením Dluhonic 
a Kozlovic.

Objízdné trasy budou v obou 
případech řádně značeny doprav-
ním značením.

OVŽP

Často si všichni stěžujeme, jak 
mezi lidmi ubývá těch slušných 
a poctivých. Máme pro vás dobrou 
zprávu. Poctiví lidé opravdu ještě 
nevymřeli! 

Ve čtvrtek 2. února 2015 po-
ložila obyvatelka našeho města 
peněženku se všemi osobními 
doklady i s veškerými finančními 
prostředky na kapotu svého auta 
a … odjela.

Jsme spolu s ní moc rádi, 

že se našel poctivý a slušný 
člověk, který téměř obratem 
peněženku s doklady i penězi 
odevzdal na městském úřadě. 
Štěstí majitelky, která se se svý-
mi  věcmi znovu sh ledala , 
si určitě umíte všichni předsta-
vit. Poctivost nálezce nás těší, 
a tak společně se šťastnou ma-
jitelkou Vám touto cestou dě-
kujeme, pane Norberte Gálio!

Redakce 

V sobotu 17. ledna 2015 se v prostorách 
Městského kulturního střediska Chropyně 
konal v pořadí již XVI. ples města Chropyně. 
Doprovodného slova se na celý večer ujal 
moderátor Rádia Kroměříž Mirek Karásek, 
který přivítal všechny příchozí společně 
s paní starostkou Věrou Sigmundovou. 

Tanečních vystoupení byla během ce-
lého večera celá řada. Na úvod vystoupil 
mládežnický taneční pár z Tanečního klubu 
Henzély Swing s ukázkou standardních tan-
ců. Představilo se i Taneční studio NO FEET 
z Brna. V první ukázce se předvedly členky 

tanečního studia v elektroswingové skladbě, 
své umění ukázala také několikanásobná 
mistryně ve stepu. Nechybělo ani vystou-
pení tohoto tanečního studia, se kterým 
zabodovali v televizní soutěži Talentmania. 

Plné ruce práce měl po celý večer 
karikaturista Martin Hron, který ochotně 
nakreslil každého zájemce. K tanci i posle-
chu ve velkém sále hrála hudební skupina 
Classic. V malém sále milovníky lidových 
písní ladila do dobré nálady již tradičně 
cimbálová muzika Dubina. Poprvé a velmi 
zdařile se o veškeré občerstvení postarala 

firma Quickdeli Kroměříž. O půlnoci došlo 
k losování 15 hlavních výher tomboly. První 
cenu televizor Samsung věnovalo Město 
Chropyně. 

Velké poděkování za hodnotné dary pat-
ří všem sponzorům, kteří tímto akci podpo-
řili, a také všem, kteří se na akci organizačně 
podíleli a přispěli k tomu, že se ples vydařil. 
Věřím, že se všem letošní ples opravdu líbil, 
a již teď Vás chci pozvat na příští už XVII. 
ples města Chropyně, který se bude konat 
16. ledna 2016. 

Markéta Buráňová
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příspěvky do 
Zpravodaje zasílejte na:

• NEPŘEHLÉDNĚTE •

Zde mohla být 
vaše inzerce. 

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

www.muchropyne.cz

Z činnosti Rady města Chropyně

zpravodaj@muchropyne.cz

V období od 7. ledna 2015 se rada města do uzávěrky tohoto čísla sešla 
třikrát a mimo jiné:
• schválila uzavření smlouvy na provedení výběrového řízení na dodavatele 

stavby přístřešku na akci „Kompostárna pro město Chropyně“ s firmou LM 
Engineering, s. r. o., Kroměříž, za cenu 14.000 Kč, jmenovala hodnotící 
komisi a stanovila seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky,

• schválila uzavření smlouvy s firmou Energetika Chropyně, a. s., Chropy-
ně, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč 
na kulturní akce pořádané městem,

• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace 
ČEZ, Praha, na základě které nadace poskytne městu příspěvek ve výši 
900.000 Kč na vybudování „Hřiště pro tenis“,

• schválila uzavření smlouvy s fyzickou osobou na pronájem pozemku 
parcelní číslo 486/3 – trvalý travní porost o výměře 9.887 m2 (část 
louky pod Pazdernou) za cenu 0,20 Kč/m2 na dobu pěti let; pozemek 
je pronajímán k provozování zemědělské činnosti – sečení travního 
porostu pro zajištění produkce sena,

• jmenovala do funkce vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu 
v Chropyni Bc. Danu Jedličkovou; jmenování je na dobu určitou, časo-
vě vymezenou dobou, do kdy bude Ing. Jiří Rosecký vykonávat funkci 
dlouhodobě uvolněného člena Zastupitelstva města Chropyně, 

• schválila snížení ceny pronájmu Městského kulturního střediska Chropyně 
pro pořádání Mysliveckého plesu dne 7. února 2015 o 50 %; Myslivecké 
sdružení Chropyně, pořádající tento ples, se bude, stejně jako v před-
chozích letech, sponzorsky podílet na kulturních akcích pořádaných 
městem,

• schválila zadávací řízení na akci „Efektivní digitální úřad města Chropyně“, 
jmenovala komisi k otevírání obálek a hodnocení nabídek a okruh firem 
oslovených k podání nabídky,

• schválila prodloužení období, po které firma Ing. arch. Antonín Rybnikář 
Chropyňská realitní kancelář bude nabízet bytovou jednotku č. 4 v domě 
čp. 11 v ulici Masarykova za kupní cenu 440.000 Kč, a to do 17. prosince 
2015,

• zřídila Komisi Rady města Chropyně k prevenci kriminality, jejímž hlav-
ním posláním bude připravit Plán prevence kriminality, který je nutný 
k čerpání dotací např. na zřízení kamerového systému nebo budování 
nových dětských hřišť,

• schválila uzavření smlouvy s firmou NAR marketing, s. r. o., jejímž před-
mětem bylo umožnění časově omezeného přístupu do Virtuální aukční 
síně PROebiz a zaškolení zaměstnanců v obsluze; tímto způsobem bude 
vysoutěžen mobilní operátor pro město a některé příspěvkové organizace, 

• schválila vzájemný zápočet odpisů a odvod odpisů mezi městem Chro-
pyně jako zřizovatelem a Zařízením školního stravování Chropyně, okres 
Kroměříž, p. o., ve výši 71.467 Kč a Správou majetku města Chropyně, 
p. o., ve výši 7.002.712,45 Kč,

• schválila dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Chropyně Tělovýchovné jednotě Chropyně, spolek, kterým došlo 
k posunutí termínu čerpání dotace na I. etapu rekonstrukce tělocvičny 
do 28. února 2015,

• schválila dodatek ke smlouvě o dílo s firmou ČAK CZ, s. r. o., Kroměříž, 
kterým došlo k posunu termínu dokončení akce „Rekonstrukce místních 
komunikací ul. Křížní a Nová v Chropyni – I. etapa“, přičemž hlavním 
důvodem posunu termínu je nepříznivé počasí,

• vyjádřila souhlas s vyhrazením parkovacího místa pro fyzickou osobu 
na parkovišti před domem čp. 555 až 557 v ulici Díly; jelikož žadatelem 
nebyla osoba tělesně postižená, bude zřízení vyhrazeného parkovacího 
místa zpoplatněno dle platné obecně závazné vyhlášky města,

• udělila výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 3/2003, 
o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních pro-
dukcí, provozovateli Hotelu Ječmínek, a to na dny pátek nebo sobota 
do 02:00 následujícího dne na období do 31. prosince 2015,

• schválila rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz Správy 
majetku města Chropyně, p. o., na rok 2015 ve výši 7.765.000 Kč 
v členění podle jednotlivých středisek a příspěvku na investice ve výši 
3.035.000 Kč,

• vyjádřila souhlas s uzavřením dlouhodobé nájemní smlouvy mezi Základní 
školou Chropyně, okres Kroměříž, p. o., a Základní uměleckou školou 
Kroměříž, p. o., jejímž předmětem je užívání nebytových prostor Základní 
školy na pracovišti Fučíkova Základní uměleckou školou,

• projednala upozornění na porušování školského zákona na Základní škole 
Chropyně, okres Kroměříž, p. o.; rada byla upozorněna na domněnku, 
že ve škole jsou zaměstnáváni učitelé, kteří nesplňují kvalifikační před-
poklady požadované zákonem, a zájemci, kteří tyto předpoklady splňují, 
jsou odmítáni; ředitel školy Mgr. Bajgar k této stížnosti uvedl, že problém 
kvalifikačních předpokladů se týkal čtyř pedagogů, přičemž jeden od září 
zahájil doplňující studium, druhému pedagogovi patřičnou kvalifikaci 
uznal odbor školství Krajského úřadu Zlínského kraje a se dvěma peda-
gogy byl ukončen pracovní poměr; rada města konstatovala, že stížnost 
je neopodstatněná,

• uložila zajistit zpracování projektu na řešení zpomalení a omezení do-
pravy v ulici Ječmínkova, spočívající v umístění tzv. zpomalovacích čoček 
na dvou stanovištích v ulici.                                          Ing. Jiří Rosecký
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O práci úředníků Městského úřadu 
v Chropyni - Úvodní článek

Formou seriálu článků chceme Vás, občany 
našeho města a čtenáře Zpravodaje města Chro-
pyně, seznámit s činností městského úřadu, s prací 
jeho jednotlivých úředníků a v neposlední řadě 
i s tím, co úředníky při jejich práci tíží. Budeme 
velmi rádi, když se stanete pravidelnými čtenáři 
článků, které budou vycházet v průběhu letošního 
roku ve Zpravodaji města Chropyně. 

V tomto úvodním článku chci širokou veřejnost 
seznámit s činností městského úřadu jako celku a ni-
koliv pohledem na činnost jednotlivých úředníků. 
To bude obsahem až dalších kapitol tohoto seriálu. 

A co tedy vlastně úředníci a tím celý městský 
úřad vykonávají? Základem pro rozdělení činností 
v městských úřadech je rozdělení na výkon sa-
mosprávných činností úřadu a na výkon takzvané 
přenesené působnosti úřadu. Přenesená působnost 
úřadu má svůj název od toho, že stát, který vyko-
nává státní správu, delegoval nebo přenesl část 
výkonu státní správy na územní samosprávné celky, 
kterými jsou kraje a obce. Z uvedeného velmi zjed-
nodušeně vyplývá, že obec kromě toho, že se sta-
rá sama o své záležitosti, ještě prostřednictvím 
obecního úřadu vykonává jí svěřenou státní správu. 
V podstatě tedy stát vykonává státní správu v pře-
nesené působnosti prostřednictvím úředníků, kteří 
nejsou zaměstnanci státu, ale zaměstnanci obcí 
či krajů. A opět velmi zjednodušeně lze říci, že tam, 
kde ve věci rozhodují orgány obce, kterými jsou za-
stupitelstvo obce, rada obce, někdy starosta obce 
(tam kde není rada obce), se jedná o samospráv-
nou činnost a tam, kde rozhodují ve věci jednotliví 
úředníci, se jedná o výkon státní správy. Přitom 
platí, že ve věcech státní správy nemohou rozho-
dovat volení funkcionáři obce a ani žádné orgány 
obce (města) a opačně, úředníci nejsou opráv-
něni rozhodovat ve věcech samosprávy. Ve vě-
cech samosprávy úředníci zajišťují voleným 
orgánům v obci „servis“, což znamená, že při-
pravují pro rozhodování orgánů obce (u nás 
města) podklady k jejich projednání v orgá-
nech města (především rada města, zastupitel-
stvo města). Z výše uvedeného tedy vyplývá, 
že úředníci městského úřadu vykonávají jak 
činnosti v rámci státní správy, tak i činnosti v 
rámci samosprávy. A to dokonce tak, že státní 
správu vykonávají nejen pro město Chropyni, ale 
i pro státem (zákonem) určené okolní obce, který-
mi jsou Kyselovice, Záříčí a Žalkovice. V Městském 
úřadě v Chropyni vykonávají někteří úředníci jen 
samosprávné činnosti, někteří jen státní správu 
a většina jak státní správu, tak i samosprávu. 

Agendy státní správy, které je náš městský úřad 
ze zákona povinen vykonávat, jsou např. tyto: ma-
trika a evidence obyvatel, sociální práce, sociálně 
právní ochrana dětí, sociální péče o důchodce 
a zdravotně postižené, životní prostředí na úseku 
ochrany vod, na úseku voleb, na úseku ochrany 
zemědělského půdního fondu, na úseku ochrany 
přírody a krajiny a na úseku odpadů, vydávání 
rybářských lístků, vidimace a legalizace, na úseku 
územního plánování a stavebního řádu, Czech-
POINTu, správa daní a poplatků, dohled nad 
veřejnými sbírkami, výkon státní správy na úseku 
loterií a jiných podobných her a dalších agend. 

Na rozdíl od administrativních zaměstnanců 
v soukromé sféře musí úředníci v městském úřadě 
splňovat některé předpoklady a musí respekto-
vat určitá omezení ve svém civilním životě, jako 
je zákaz podnikání v oblasti, ve které vykonávají 
státní správu, podnikat mohou jen se souhlasem 
zaměstnavatele, u některých existuje zákaz výkonu 
funkcí v politických stranách apod. 

Z výše uvedených příkladů agend, které 
je městský úřad povinen provádět, vyplývá, 
že v době mimo úřední dny úředníci zpraco-
vávají dokumenty, které sesbírali v úřední dny 
od klientů, kteří si je přišli na úřad vyřídit v úřed-
ních dnech. Rovněž pokud je to možné, úřed-
níci v neúřední dny absolvují pracovní pochůzky 
mimo úřad, případně se účastní vzdělávání apod., 
takže se může stát, že v neúřední dny nemusí 
občan na úřadě příslušného úředníka zastihnout. 
A to i přesto, že je maximální snaha ze strany 
vedení úřadu zajistit vzájemnou zastupitelnost 
úředníků. Jak vyplývá z níže uvedených podmínek 
stanovených pro splnění kvalifikačních předpo-
kladů pro výkon státní správy úředníků, je velmi 
složité tyto podmínky splnit, aby se mohli úředníci 
navzájem plně zastupovat.

Na rozdíl od ostatních úředníků z veřej-
né anebo soukromé sféry musí každý úředník 
městského úřadu, vzápětí po nástupu úředníka 
do pracovní pozice, absolvovat vstupní vzdělávání, což 
je cyklus vzdělávacích seminářů. V rámci osobního 
rozvoje a vzdělávání v průběhu pracovního života 
dává úředníkovi zákon povinnost absolvovat 
průběžné vzdělávání po celou dobu jeho práce 
na úřadě, a to opakovaně vždy v rozsahu minimálně 
18 dnů během tří po sobě následujících roků. Další 
povinností úředníka městského úřadu, aby mohl 
vykonávat svou práci, je složení zkoušky zvláštní 
odborné způsobilosti z všeobecné a z odborné 
části před ministerskou komisí, zaměřenou na od-
bornost danou konkrétní agendou, kterou úředník 
vykonává. Pokud úředník tuto zkoušku nezvládne 
napoprvé, tak má možnost vykonat ji na vlastní 
náklady v náhradním termínu, a pokud ji nevykoná 
ani potom, tak nemůže svou práci vykonávat. 

Práci úředníků městského úřadu kontrolují 
nadřízené orgány, kterými jsou v oblasti státní 
správy Krajský úřad Zlínského kraje a v oblasti 
samosprávy Ministerstvo vnitra ČR, pravidelnými 
kontrolami jednotlivých agend. Proto se nedá říct, 
že si úředníci rozhodují, jak chtějí. Z každé kontroly 
je pořízen protokol a v případě zjištěných pochy-
bení navrhne kontrolní orgán nápravná opatření, 
která je městský úřad povinen ve stanovených 
termínech splnit, protože při následné kontrole 
se v první řadě kontroluje splnění navržených ná-
pravných opatření. Dá se říci, že mezi další kontrolní 
mechanismy lze zařadit výsledky odvolání se klientů 
proti rozhodnutí správního orgánu u nadřízeného 
orgánu, který o opravném prostředku rozhoduje. 
Pokud městský úřad, potažmo jeho některý správní 
orgán, rozhodne ve správním řízení nesprávně, tak 
odvolací orgán klientovi vyhoví a městský úřad 
je povinen své rozhodnutí revidovat. 

Se zhoršujícími se mezilidskými vztahy v naší 
společnosti se zhoršují i mezilidské vztahy mezi sou-

sedy jednotlivých nemovitostí. Novým fenoménem 
v celé naší společnosti je značný nárůst vyřizování 
si účtů mezi sousedy prostřednictvím správních or-
gánů, tedy stavebních úřadů, kdy sousedé podávají 
na sebe navzájem různé podněty při opravách, 
úpravách či rekonstrukcích nemovitostí, čímž tomu 
druhému komplikují jeho časový harmonogram, 
finanční náročnost na realizaci záměru souseda 
stavebníka. Tento fenomén projevující se i v na-
šem městě značně zatěžuje, či dokonce přetěžuje 
správní orgán, kterým je stavební úřad městského 
úřadu, protože pokud správní orgán rozhodne 
v souladu s právními předpisy, objeví se následně 
další podnět k prošetření, a tak se pořád dokola 
řeší skoro neřešitelné. 

Poměrně velkým problémem v práci úředníků 
městského úřadu je velká četnost změn právních 
předpisů, vedoucích až k nejednotnosti jejich 
právních výkladů. Tento nedostatek řeší úřed-
níci zvýšenou účastí na školeních k jednotlivým 
zákonům z oblasti výkonu své agendy, protože 
povinnost úředníků rozhodovat v souladu se zákony 
je neoddiskutovatelná.

Snahou všech úředníků Městského úřadu 
v Chropyni je maximální spokojenost občanů, kteří 
si na úřadě potřebují vyřídit potřebné záležitosti. 
Jsme si vědomi, že ne vždy úplně spokojeni odchá-
zejí, protože výsledek rozhodnutí úřadu není někdy 
plně v souladu s přáním a představou občana. 

Závěrem svého článku, kterým Vás chci uvést 
do tématu seriálu článků o činnosti úředníků měst-
ského úřadu, si dovolím poznamenat, že úředníci 
nejsou jen neochotní, nepřístupní, zkorumpovaní, 
pohodlní, nic neumějící a ničemu nerozumějící 
nefachčenkové, kterým na občanech nezáleží. 
Zkrátka, že nejsou takoví, jak je velmi rádi popi-
sují leckteří redaktoři ve sdělovacích prostředcích. 
Dovolím si tvrdit, že pracovní nasazení v městských 
či obecních úřadech obecně, a v tom chropyňském 
rovněž, je naprosto srovnatelné s pracovním nasa-
zením drtivé většiny zaměstnanců v soukromé sféře. 
Alespoň v práci našeho úřadu vidím, že i zaměst-
nanci Městského úřadu v Chropyni jsou obyčejní 
lidé se svými každodenními starostmi a radostmi, 
kteří do zaměstnání chodí proto, aby odváděli 
co nejlépe svou práci právě ke spokojenosti občanů 
našeho města. 

Ing. Jaroslav Kotula,
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NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE

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

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

od 9:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 2. březen 2015.

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

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

NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE

Naši školáci se umí bavitZabezpečení budov 
ZŠ Chropyně před vnikem 
cizích osob

reklama

V listopadu loňského roku vydala Česká školní inspekce tematickou 
zprávu o bezpečnosti ve školách a školských zařízení. Z této zprávy vzešla 
některá doporučení, kterými se řídilo i vedení Základní školy Chropyně.

S ohledem na skutečnost, že v současné době neexistuje jednotný 
právní předpis, který by na jednom místě shrnoval základní a konkrétní 
požadavky na zajištění bezpečnosti žáků ve školách, přistupovali jsme 
k řešení tohoto problému vlastními silami, co možná nejzodpovědněji. 

V budově školy v ulici Komenského byl u hlavního vchodu zřízen 
videotelefon, který by měl usnadnit vpuštění cizích osob do prostor školy 
až po jejich identifikaci a ověření účelu vstupu do budovy (doprovod 
dítěte, návštěva pedagoga či ředitele školy). 

Vstupy do dalších prostor (školní dvůr, sklepy školy) jsou uzamykatelné 
a na začátku, v průběhu i na konci školního dne uzamčené. 

V budově v ulici J. Fučíka bylo řešení zabezpečení podstatně složitější. Tato 
budova má dva vchody – hlavní a družinový. Tyto vchody využívají žáci školy, 
žáci uměleckých škol, zákonní zástupci při vyzvedávání dětí ze školní družiny 
a občané města, kteří si chodí vyzvedávat obědy, takže vymyslet a zor-
ganizovat to tak, aby se vyhovělo všem, byl opravdu oříšek. 

V tomto případě jsme přistoupili zejména k posílení dohledu při vstupu 
a vpouštění osob do budovy. Upravili jsme čas, kdy se vchody do školy 
odemykají a zamykají, a provedli jsme úpravy v provozním řádu školy. 
O těchto nutných změnách jsme informovali rodiče a zákonné zástupce 
na třídních schůzkách a prostřednictvím zápisu do deníčků. Přesnější 
informace o provozu školy naleznete na webových stránkách školy. 

Veškeré záležitosti týkající se zabezpečení školy před vniknutím cizích 
osob a provozu jsou zapracovány do dokumentace školy. 

Zřejmě nikdy nebudeme schopni zaručit s absolutní jistotou, že do bu-
dovy školy nevnikne cizí osoba. To nám ale nesmí bránit v tom, aby všechny 
výše popsané formy zabezpečení byly důsledně dodržovány, jak z řad za-
městnanců školy, tak z řad veřejnosti. Jde především o bezpečí našich dětí, 
to musíme mít na mysli neustále.                                Mgr. Milan Bajgar

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 
se v tělocvičně Základní školy 
Chropyně na ulici J. Fučíka ko-
nalo Slavnostní ukončení 1. po-
loletí školního roku 2014/2015 
žáků prvního stupně.

Že se „něco chystá”, se ve škole 
neutajilo, a tak vystupujících byla 
celá řada. Celý program zahájily 
děti z dramatického kroužku, 
který vede paní učitelka Marta 
Blažková. Tento kroužek navště-

vují žáci čtvrtých tříd, přesto byly 
herecké výkony některých z nich 
obdivuhodné. Děvčata ze 3. A 
si ve svém volném čase nacvičila 
pěvecké a taneční vystoupení. 
Ani žáci pátých ročníků nezůstali 
pozadu a připravili si přehlídku 
házenkářských dovedností. 

Tato akce se opravdu poved-
la! Někteří žáci už teď přemýšlí 
o tom, co si připraví na konec 
školního roku.

Mgr. Milan Bajgar
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Knihovna doporučuje

Nádherný duel
Marie Stuartovny a Alžběty I.

Knihovna v číslech 
aneb Víte, že v roce 2014…
• knihovna registrovala 595 čtenářů, z toho 193 do 15 let
• počet čtenářů vzrostl o 65, největší nárůst byl v hlavní knihovně 

u dospělých (+ 44) - přihlásilo se víc studentů i seniorů
• u dětí se zvedl počet o 21, z toho na pobočku, která sídlí v budo-

vě MŠ, chodí i zásluhou rodičů s dětmi o 11 malých čtenářů víc, 
v Plešovci přibyl 1 dětský čtenář a v hlavní knihovně 9

• knihovna přivítala celkem 10.607 návštěvníků, to je o 538 víc než 
v předchozím roce, přibylo především návštěvníků kulturních akcí

• pravidelně 1 x měsíčně se půjčovalo v domě s pečovatelskou službou
• na požádání jsme realizovali donáškovou službu
• čtenáři si půjčili celkem 36.058 knih a časopisů
• přibylo 690 nových knih
• knihy a časopisy byly pořízeny za 85.809 Kč
• na 4 počítačích pro veřejnost s připojením na internet se vystřídalo 

277 uživatelů
• webovou stránku www.knihovnachropyne.cz zhlédlo 2.260 ná-

vštěvníků
• knihovna uskutečnila 86 kulturních akcí s 2.279 návštěvníky
• do knihovny chodila pravidelně 1x měsíčně všechna tři oddělení 

ŠD - pro ně jsme připravili besedy: Kuba nechce spát, Chci být 
dospělý + hádanky Jiřího Žáčka, Eduard Petiška, Půďáci 
ze staré školy, Helena Štáchová a Divadlo S+H, Vánoční 
besídka aj.

• na pobočku docházel čtenářský kroužek při ŠD, přichystali jsme pro 
něj knihovnickou informatiku, literární hádanky, kvízy a soutěže

• několikrát u nás byly na besedě děti z MŠ - besedy Pohádková 
babička a slavnostní Návštěva předškoláků

• pro ZŠ jsme přichystali 17 akcí - besedy pro jednotlivé ročníky, 
Pasování prvňáčků na čtenáře apod.

• vyhlásili jsme 2 výtvarné soutěže pro děti: Kamarádi z knížek 
Eduarda Petišky a Hurvínkův rok (obou soutěží se zúčastnily 
převážně děti ze ŠD)

• v Plešovci přišlo v prosinci 6 dětí na akci: Hlavolamy, křížovky 
a hádanky pro děti

• během celého března probíhalo v hlavní knihovně i na poboč-
ce zábavné odpoledne: Kdo si hraje, nezlobí (kvízy, křížovky, 
osmisměrky i společenské hry pro všechny dětské zájemce)

• s podobnou náplní proběhly v říjnu Hry a zábavné kvízy
• koncem roku nás navštívil regionální spisovatel Jan Sviták s velmi 

zdařilou besedou pro 4. až 6. ročníky ZŠ a děti ŠD: Hlavně 
ne knihu, originální a hlavně pro děti zábavné vyprávění o cestě 
spisovatele ke psaní knih, povídání o tom, proč je dobré číst 
a proč je výhodou mít velkou fantazii

• poprvé jsme se zúčastnili mezinárodní Noci s Andersenem, pro 
mnohé to byla noc nezapomenutelná, plná zábavy, tajemství 
a příběhů, na realizaci „Noci“ se významně podíleli bývalí i současní 
členové literárního kroužku

 každou středu se v knihovně scházel literární kroužek (děti 
od 11 let), náplň schůzek: seznámení s knihovnickými činnostmi, 
literární hry a soutěže, společenské hry, kromě 34 pravidelných 
schůzek jsme loni uskutečnili 2 speciální akce: 

 •  v červnu tradiční 3denní kulturně-přírodovědný výlet (ten-
tokrát s návštěvou hradů Pernštejn a Svojanov, rozhledny Karasín, 
pěší turistikou okolo Vírské přehrady, sportovním zápolením, 
spoustou her i tradiční Stezkou odvahy)

 • na podzim: Ve vzduchu je jim líp než na zemi (návštěva 
v místním letecko-modelářském klubu RACEK a zasvěcené 
povídání o modelech letadel s ukázkami jejich bravurních letů 
za světla i v noci)

• Městská knihovna v Chropyni poskytla odbornou pomoc a spo-
lupráci těmto knihovnám s neprofesionálními knihovníky: Břest, 
Kyselovice, Pravčice, Záříčí a Žalkovice 

• v rámci této pomoci uskutečnila 22 konzultací, 12 metodických 
návštěv, sestavila 5 statistických výkazů a nakoupila a zpracovala 
260 svazků knih…

V úterý 27. ledna 2015 uspo-
řádala ZUŠ Kroměříž a poboč-
ka Chropyně pro starší žáky 
zájezd do Národního divadla 
moravskoslezského v Ostravě 
na operu Marie Stuartovna G. 
Donizettiho. Žáci zhlédli strhu-
jící operní duel dvou královen 
– Marie Stuartovny a Alžběty I. 
Nastudování této dramatické 

opery o dvou jednáních bylo 
v italském originále s českými 
titulky. Představili se sólisté 
národního divadla v belcanto-
vých zpěvech, což je náročná 
pěvecká technika. Jak návštěva 
divadla, tak i kontakt s operou 
byl pro žáky velmi výjimečný 
a obohacující zážitek.

Mgr. Lenka Obručová

Finanční úřad v Kroměříži
oznamuje, že bude ve středu 16. března 2015 v době od 11:00 
do 17:00 přebírat daňová přiznání fyzických osob za zdaňovací období 
roku 2014 v prostorách Městského kulturního střediska Chropyně, 
místnosti č. 1 a 2 (boční vchod).

Upozorňujeme občany, že zveřejnění  
soukromé inzerce je zpoplatněno 

částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

důležité informace pro inzerenty

důležité informace pro inzerenty

Soukromá inzerce
Prodám
 Jawu Babeta, dvourychlostní, s doklady, nové obutí, nutná oprava, 

cena 2 500 Kč. Telefon: 776 819 935.

Monika Hrabálková: Náramky z gumiček 
a další super ozdoby

Super zábava pro malé slečny, ale náramky 
z gumiček jsou hitem i mezi náctiletými a dospělými. 
Rychle a jednoduše si vytvoříte originální náramek 
nebo dárek pro kamarádku. Ideální zábava na cesty, 
na chalupu nebo na dovolenou.

Hans-Joachim Lang: Ženy z bloku 10: lékařské 
pokusy v Osvětimi

V mužské části osvětimského koncentračního 
lágru nechalo vedení SS na jaře roku 1943 oddělit 
dvoupodlažní budovu kasáren, blok 10, od ostatního 
táborového území. Prováděly se tam lékařské pokusy 
na zhruba 800 židovských ženách. Dva doktoři na nich 
zkoušeli metody sterilizace, jiní je podrobovali dalším 
experimentům. Autor líčí, co se s těmi ženami dělo, 
jak zvládaly úkoly všedního dne a s jakými následky 

se přeživší vězeňkyně (bylo jich kolem 300) musely po válce vyrovnávat.
Helena Maťhová
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Charita Chropyně 
prosí o pomoc

Chropyňští hasiči hodnotili rok 2014

Malej, ale šikovnej

Tak jako každý rok touto dobou i letos 
se členové místního hasičského spolku 
sešli na výroční valné hromadě. V sobotu 
17. ledna se jí zúčastnilo 37 řádných členů 
a 12 hostů, tvořených zástupci okolních 
sborů (Kyselovice, Plešovec, Záříčí, Žalko-
vice), starostkou města Chropyně Ing. Vě-
rou Sigmundovou, zástupcem OSH Kromě-
říž panem Raclavským, panem Remešem, 
s jehož pomocí je tvořena kronika sboru, 
a panem Balejem s manželkou, se který-
mi po celý rok spolupracujeme převážně 
v oblasti zajištění pohoštění.

Po úvodních slovech byly prezentovány 
zprávy o činnosti našeho sboru za uplynulý 
rok, ze kterých bych vyzvedl naše sportovní 
družstvo mužů, které v loňském roce slavilo 
nemalé úspěchy na soutěžích požárního 
sportu v blízkém i vzdáleném okolí. Ani 
mladí hasiči si nevedli zle, na soutěži 
v Kyselovicích se umístili na krásném 4. místě 
a v Počenicích jim bronzová medaile unikla 
jen o vlásek. Podstatná je i zpráva velitele 
jednotky, ze které vyplývá účast členů naší 
zásahové jednotky u více než 30 mimořád-
ných událostí a více než 20 provedených 
požárních asistencí v místní továrně. Což 
je v porovnání s předešlými roky více než 
trojnásobný nárůst! 

Jelikož s koncem minulého roku skon-
čilo i pětileté volební období funkcionářů 

sboru, byly na pořadu dne i volby. Většina 
starších členů našeho výboru, vedoucích 
doposud náš spolek, předala svá žezla 
mladším. Bude nyní na nich, jakým směrem 
se budeme ubírat. Nově zvoleným a těm, 
kteří setrvali, blahopřeji a odstupujícím 
členům děkuji za aktivní a obětavou práci, 
již vykonali. 

Po diskuzi, v níž jsme se domluvili s p. 
Raclavským na pořádání letošního okres-
ního kola soutěže HRY PLAMEN pro 
mladé hasiče a dorosty u nás v Chropyni, 
následovalo pohoštění ve formě guláše 
a volná zábava.

Závěrem bych rád jménem svým 
i celého spolku poděkoval především 
členům zásahové jednotky SDH Chro-
pyně, kteří dobrovolně po celý rok 
nasazovali své zdraví, své životy, aby jiné 
zachránili. Také děkuji všem ostatním 
aktivním členům našeho spolku, kteří 
svou pílí a úsilím posouvají SDH Chro-
pyně kupředu, našim sportovcům, všem 
těm, kteří s námi spolupracují a mají 
pochopení pro to, co děláme. Poděkovat 
bych chtěl i našim mladým hasičům za to, 
že si našli tento koníček, a doufám, že je-
jich počet v našem spolku do budoucna 
poroste, protože oni jsou naše budouc-
nost.

Tomáš Fiala

Diakonie Broumov ve spolupráci s Charitou 
Chropyně bude v našem městě pořádat huma-
nitární sbírku oblečení. 

KDY:  ve čtvrtek 5. března 2015 v době 16:00 – 
 18:00 hod.
  v pátek 6. března 2015 v době 16:00 – 

 18:00 hod.
  v sobotu 7. března 2015 v době 9:00 – 

 12:00 hod.
KDE: v Městském kulturním středisku Chropy-
 ně, Komenského ulice 39 (boční vchod)
CO: darovat je možné:
• letní a zimní oblečení (dámské, pánské, 

dětské),
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 

záclony,
• látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 

nám odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skle-

ničky - vše nepoškozené
• peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře 

a deky,
• obuv – veškerou nepoškozenou, páry svá-

zané nebo spojené gumičkou, aby se boty 
neztratily.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů 
či krabic, aby se transportem nepoškodily. 
Děkujeme za spolupráci

Charita Chropyně

Gymnastický oddíl TJ Chro-
pyně uspořádal pro začínající 
gymnasty, kluky i holčičky, do-
mácí závod s názvem Malej, ale 
šikovnej. Soutěžilo se v přeskoku 
a v prostných, a ačkoli byla 
(hlavně z důvodu vysoké nemoc-
nosti) závodníků pouze polovina 
z předpokládaného počtu, všich-
ni zarputile bojovali a snažili 
se předvést to nejlepší z toho, 
co se doposud na trénincích 

naučili. Rodiče vytvořili skvělou 
závodní atmosféru a u předávání 
medailí byli na svoje ratolesti 
právem hrdí. Medailí se rozdalo 
mnoho. Ty nejcennější zlaté zís-
kali ve svých kategoriích Ondřej 
Ramiš, Marek Večerka, Dorota Vy-
mětalová, Tereza Krčová, Valerie 
Stavinohová a Karolína Žáková. 
Velkou pochvalu si za svoje výko-
ny zaslouží určitě všichni. 

Markéta Zavadilová

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci lednu:
- průměrná ranní teplota byla +0,4 °C,
- průměrná denní teplota byla +3,5 °C,
- nejteplejším dnem byl 10. leden s max. průměrnou teplotou +9,3 °C,
- nejchladnějším dnem byl 7. leden s min. průměrnou teplotou –4,7 °C,
- celkové množství srážek bylo 38,4 mm.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz
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Děvčatům Opelíkovým 
se dařilo

Nohejbal děkuje

Gymnastický závod Novoroč-
ní pohár byl v mladších kategori-
ích vypsán jako trojboj (přeskok, 
kladina a prostná). Z gymnas-
tického oddílu TJ Chropyně 
se ho zúčastnily sestry Opelíkovy 
a obě byly velmi úspěšné. 

Mladší Lucie ve věkové kate-
gorii 2008 a mladší díky svému 
vyrovnanému výkonu na všech 
nářadích porazila téměř všechny 
své kolegyně, přestože od svých 
soupeřek byla nejméně o rok 

mladší. Získala pohár a stříbrnou 
medaili za druhé místo, přičemž 
lepšího výsledku dosáhla pouze 
domácí Terezie Dobiášová. 

Veronika Opelíková pak 
závodila ve věkové kategorii 
2006 a především díky výbor-
nému výsledku na prostných 
celý závod vyhrála s velkým 
rozdílem 1,35 bodu před An-
nou Bohoňkovou ze Sokola 
Moravská Ostrava.

Markéta Zavadilová

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Stanislavu Kotasovi, který 
k začátku tohoto roku ukončil svou aktivní kariéru v oddíle nohejba-
lu, ve kterém působil jako jeden ze začínajících členů od roku 2000 
až do podzimu loňského roku. Zdravotní zákrok, který absolvoval, 
mu již nedovolí běhat po hřišti jako doposud. Je to velká škoda, jelikož 
se i ve svém věku (dovolíme si prozradit, že v lednu oslavil krásných 
77 let) dokázal na hřišti herně rovnat svým mladším spoluhráčům. Byl 
vždy velmi svědomitým, zodpovědným, spolehlivým a nebojíme se říct, 
že i nejpoctivějším členem oddílu, který nevynechal snad téměř žádný 
trénink. O jeho obětavosti s přípravou kurtu před tréninkem či orga-
nizačním zajištěním pořádaných turnajů ani nemluvě. Za svůj přístup 
k tomuto sportu byl dokonce vedením okresního nohejbalového svazu 
odměněn čestným uznáním za rozvoj nohejbalu v Chropyni.

Pan Kotas současně skončil i ve funkci předsedy nohejbalového 
oddílu, kterou tímto přenechal mladší generaci. Věříme však, že na nás 
nezanevře a jako čestný člen nám zachová přízeň alespoň při občasné 
návštěvě tréninků či pasivní účasti na turnajích stejně jako pan Antonín 
Středa. Vždy je tam rádi uvidíme.

Na závěr bychom chtěli ještě jednou říct: „Staňo, děkujeme ti za všech-
no, co jsi pro chropyňský nohejbal udělal, a do dalších let ti přejeme hlav-
ně pevné zdraví, pohodu a spokojenost!“

Členové nohejbalového oddílu

Nabídka focení pro nepohyblivé 
a špatně chodící občany města

V minulém čísle Zpravodaje byla avizována 
blížící se výměna průkazů TP, ZTP a ZTP/P. 
K této výměně budou jejich majitelé 
potřebovat svou aktuální fotografii pře-
depsaných rozměrů. 

Paní fotografka Jana Večeřová z Kojetína 
nabízí občanům našeho města možnost 
pořízení fotografie přímo u nich doma. Na 
těchto telefonních číslech ji můžete kon-
taktovat a domluvit si s ní vhodný termín: 
telefon: 581 762 250, nebo 
mobil: 736 465 405.

Tato nabídka je určena pro nepo-
hyblivé a velmi špatně chodící občany 
našeho města.                             Redakce

Pozvánka Klubu 
českých turistů
Turistická oblast Valašsko – Chřiby vyhlašuje nový turistický 
tematický odznak: Vodní nádrže Zlínského kraje.
podrobnosti na upoutávce Vodní nádrže Zlínského kraje

Kam vyjdeme v okolí?
14. března  Přerovská padesátka
 pěší: 15, 22, 30, 35, 45 km, start: Přerov, Sokolov-

na, 7:00–10:00, cíl: tamtéž od 18:00., informace: 
Vítězslav Vaculík, telefon: 776 806 161

21. března  Vítání jara u soutoku Moravy a Hané
 pěší: 4 km a zpět, start: 8:30. u České spořitelny 

v Chropyni

21. března Jarní vítání rozhledny na Doubravě
 pěší: z Vizovic 12 km nebo libovolná trasa, setkání 

u rozhledny v 10:00., informace: Ing. Miloslav 
Vítek, telefon: 736 754 033

Šťastnou cestu přeje Jaroslava Pospíšilová

•  nepřehlédněte  •
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Společenská kronika 

Proč? Ptáme se znovu, když přicházíme k Tvému hrobu, 
proč srdce Tvé přestalo bít? Vždyť mělo pro koho žít. 

Čas prý rány hojí, je to jenom zdání, 
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 15. února 2015 jsme vzpomenuli 
2. smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan 

Radek Flora. 

Vzpomíná manželka s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Pan 

Alois Hánečka 

by se 8. února 2015 dožil 86 let. Dne 
10. února 2015 jsme vzpomenuli 9. výročí je-
ho úmrtí. Pokud jste ho znali, vzpomeňte 
si s námi. Manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 22. ledna 2015 jsme se naposledy 
rozloučili s panem 

Ladislavem Řezníčkem. 

Zemřel dne 16. ledna ve věku 73 let. Od lis-
topadu 1989 do prosince 1990 byl předsedou 
Městského národního výboru v Chropyni. 

Za všechnu práci pro obec děkuje vedení města Chropyně.

Kytičku květů na hrob pokládáme, 
s úctou a láskou vzpomínáme.

Dne 1. února 2015 jsme vzpomenuli nedo-
žité 83. narozeniny našeho manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka pana 

Vojtěcha Kuchaříka 

a dne 5. července vzpomeneme 5. výročí jeho úmrtí. Vzpomínají 
manželka, syn a celá rodina.

V životě jsou chvíle, kdy vám někdo tak moc chybí, 
že byste ho chtěli vyjmout ze svých snů 

a skutečně obejmout.

Dne 7. února jsme si připomněli druhé 
smutné výročí úmrtí paní 

Věry Zajíčkové 

a zároveň 6. března vzpomeneme její nedožité 76. narozeniny. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel, syn a dcera s rodinami a rodina 
Hlaváčova.

Děkujeme všem, kteří se dne 30. ledna 2015 
přišli naposledy rozloučit s panem 

Josefem Jandou, 

který zemřel dne 24. ledna 2015. Za projevy 
soustrasti a slova útěchy děkujeme. Za pozůs-
talou rodinu manželka Božena, synové Miroslav 

 a Vladimír s rodinami.

Dne 19. února 2015 oslavila své 86. naroze-
niny naše maminka, babička a prababička paní 

Drahomíra Pospíšilová. 

Za její lásku a obětavost děkují dcery Marie, 
Drahomíra, Jarmila a Ludmila s rodinami.

Dne 5. února 2015 oslavila paní 

Zdeňka Punčochářová 

své 78. narozeniny. Všechno nejlepší přejí 
Zdeněk, Staňa, Ota, Monika, Veronika, Lukáš, 
David a Andrea.

Vítání občánků 
našeho města
Vážení rodiče, 

dovolujeme si vás pozvat ke slavnosti vítání 
Vašeho dítěte do života. Obřad se bude konat 
v sobotu 21. března 2015 v obřadní síni Městské-
ho úřadu v Chropyni. Z důvodu ochrany osob-
ních údajů nelze již rodiče zvát jako doposud. Pro-
síme, aby si rodiče domluvili hodinu vítání osob-
ně nebo telefonicky a to od vydání zpravodaje 
do 6. března, a pak od 16. do 18. března 2015 
na matrice MěÚ v Chropyni, tel. 573 500 741. 

Vítání je určeno pro děti s trvalým pobytem 
v Chropyni. 

Těšíme se na Vás a Vaše miminko!

Dagmar Zapletalová, matrika  
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Upozorňujeme občany, že zveřejnění ve společenské 
kronice je zpoplatněno částkou 50 Kč za zveřejněnou 
osobu. Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 5. února (číslo vychází 20. února 2015).  
Uzávěrka příštího čísla: 5. března 2015 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

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

       

Vůle osudu byla silnější než naše nejvroucnější přání.

Dne 26. února 2015 si připomeneme 
2. smutné výročí úmrtí mé manželky paní 

Marie Sládečkové. 

S láskou a úctou vzpomíná manžel Miroslav 
s rodinou.

Dne 19. února 2015 jsme vzpomenuli první 
smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš mi-
lovaný bratr, strýc a švagr pan 

Petr Večeřa. 

S láskou vzpomíná bratr Jarek s rodinou.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí.

Dne 19. února 2015 uplynul rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek 
a manžel 

Ing. Petr Večeřa. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, děti a celá rodina. Kdo 
jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.

Patnáctým rokem nám bolestně scházíš, 
do našich vzpomínek však stále vcházíš.

Dne 28. února 2015 vzpomeneme patnácté 
výročí dne, kdy nás navždy opustil pan 

Jaroslav Krejčíř. 

Za vzpomínku děkuje manželka Marie s rodinou.

Odešla jsi, maminko, neznámo kam. 
Vzpomínka na Tebe zůstala nám. 

Vzpomínka krásná, maminko milá, 
že Ty jsi pro nás vždycky jen žila.

Dne 28. března 2015 to bude již 14 let, 
co odešla naše maminka, babička a prababička 
paní 

Ludmila Navrátilová. 

Dne 26. února 2015 by se dožila 89 let. S láskou a úctou vzpomínají 
dcery s rodinami.

Dne 14. března 2015 jsme vzpomenuli 
8. výročí úmrtí pana 

Stanislava Drobného. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, 
děkuje manželka a synové s rodinami.

Jen kytici květů na hrob Vám můžeme dát 
a s láskou tiše vzpomínat.

Dne 28. února 2015 vzpomene nedožité 
80. narozeniny paní 

Františky Calabové. 

S úctou s láskou vzpomínají syn Ivo, dcera Nataša a vnučky Michaela, 
Ivana a Martina s rodinami.

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

Dne 28. února 2015 vzpomeneme nedožité 
90. narozeniny manžela, tatínka a dědečka 
pana 

Karla Lakomého. 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 3/2015 - 5. března (vychází 20. března)
č. 4/2015 - 2. dubna (vychází 17. dubna)

        

Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku či blahopřání.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

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

Chropyně Zakázané uvolnění 
13.3. Hořká komedie, ve které se setkávají tři ženy v jednom 
 čase a prostoru, aby zde nemilosrdně rozebraly své 
 životy. O jedné svatbě a životním hokeji… Hraje 
 Divadlo „Prkno“ Veverská Bítýška. Vstupné: 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

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

Chropyně Láska a párečky  
3.4. Mistrovsky napsaná, místy hořká, francouzská komedie. 
 Její nezapomenutelný divácký zážitek silně ovlivní 
 vynikající překlad, režie a herecké hrátky. Hra Francie 
 roku 2004, ve které se komickým způsobem demon-
 strují problémy nastupující dospělosti. Hraje Divadelní 
 agentura Sophia Art. Vstupné: 100 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Hulín SPOLEČENSKÝ VEČÍREK ZŠ HULÍN 
27.2. Základní škola Hulín zve na tradiční společenský 
 večírek, k tanci a poslechu hraje taneční skupina 
 SEXteť. Připraveno občerstvení a bohatá tombola, 
 taneční vystoupení. Vstupné 130 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 20:00
  
Hulín ČESKÁ PIVNÍ VÁLKA 
5.3. Svět kolem nás se stále mění a s ním se mění i naše pivo. 
 Co se skrývá za tradičními pivními značkami v éře globa-
 lizace? Co se stane, pokud se tekuté národní dědictví pro-
 mění v „Eurobier“? Mnozí lidé věří, že pivo a jeho cha-
 rakter ovlivní život národa více, než si myslíme. A stále 
 více jich věří, že český pivní průmysl už není český. Ne-
 jen kvůli tomu, kdo ho z velké části vlastní. Je to opravdu 
 tak? A pokud ano, co můžeme dělat? Beseda s aktérem 
 filmu a ochutnávka jeho piva. Vstupné dobrovolné.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Holešov BAVÍ VÁS KUK A CUK 
26.2. Pásmo hudby, písniček, scének, vtipných dialogů 
 a klaunských výstupů za použití zcela netradičních 
 hudebních nástrojů jako ovčího zvonce, valchy, ple-

 chového trychtýře, beraního rohu a spousty dalších. 
 V pořadech pro děti nechybí ani pohádky, i když KUK 
 a CUK si je upravují trochu netradičně a po svém. 
 Více na  http://kukacuk.cz/.
 Kde: Kino Svět Hulín, 13:30

Holešov VEČER SÓLISTŮ 
28.2. Koncert. Po delší době zazní v salla terreně při koncertu 
 varhany... Hosté: Ester Moravetzova - varhany, Jiří Ham-
 mer - lesní roh, Petra Bradáčová - flétna a hudebni skla-
 datel Hanz Sedlář, který vystoupí jako dirigent své skladby. 
 Základní vstupné 80 Kč, snížené 50 Kč.
 Kde: Zámek Holešov, 16:00

Kroměříž  JARNÍ TURNÉ NA RADOSTI 2015   
28. 2. ANETA L ANGEROVÁ - jarní turné Na Radosti 2015 
 koncert za doprovodu kapely, smyčcového tria a pia-
 na. Vydala dlouho očekávané čtvrté studiové album 
 s příznačným názvem Na Radosti. Nová  deska nava-
 zuje na titul Pár míst, kterým si Aneta splnila svůj sen, 
 když ke spolupráci přizvala vynikající smyčcové trio 
 a svou dosavadní tvorbu představila v akustické podo-
 bě. Písně v intimní atmosféře získaly naléhavější roz-
 měr a album sklidilo velký úspěch u kritiků i fanoušků.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00
 

Kroměříž VINNETOU Městské divadlo Kladno 
26.3. Na motivy knih Karla Maye a filmů režiséra Haralda 
 Reinla. Nový pohled na příběh o pokrevním bratrství 
 ušlechtilého indiánského náčelníka a udatného green-
 horna, který se stal nejslavnějším zálesákem Divokého 
 západu. V hlavních rolích Jakub Prachař, Vojtěch Kotek, 
 Šárka Opršalová a další. Inscenace není vhodná pro diváky d
 o 15 let.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž VZPOMÍNKY ZŮSTANOU Divadlo Ungelt 
2.4. Praha  
 Milostný příběh i strhující rodinné drama. Zlata Adamovská 
 a Lucie Štěpánková/Jana Stryková jako matka a dcera. 
 Petr Štěpánek a Vilém Udatný/Pavel Kikinčuk v mužských 
 rolích jímavého příběhu. Režie: Viktor Polesný
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Přerov O červeném vajíčku a rozmarném srdíčku 
10.3. Pohádka s koledami. Novinka k Velikonocům. Pro 
 děti z MŠ a ZŠ, vstupné 40 Kč. 
 Kde: Městský dům Přerov, 8:30, 10:00     


