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Zlato zůstalo doma

reklama

a latinskoamerických tanců. Hulínští senioři si připravili pěknou 
a zábavnou námořnickou scénku. 

Ale jistě Vás v tuto chvíli nejvíce zajímají výsledky soutěží. Všechna 
družstva označená číslem jedna se umístila na 5. až 8. místě, přičemž 
družstvo Chropyně I. skončilo na místě 7. Třetí příčka patřila družstvu 
Tlumačov II., druhá družstvu Kvasice II. a vítězství zůstalo doma, protože 
první místo a zlaté medaile vybojovalo družstvo Chropyně II.

Celý soutěžní den zakončilo příjemné posezení s cimbálovou mu-
zikou Dubina. 

Dovoluji si na tomto místě poděkovat všem, kteří se jakoukoli měrou 
na organizaci her seniorů podíleli. Ať členům přípravného štábu, pracov-
níkům městského úřadu, panu Pavlu Topičovi, cimbálové muzice Dubina 
nebo pracovníkům školní jídelny. Nesmím zapomenout poděkovat také 
vedoucím a dětem Pionýrské skupiny Chropyně, protože bez jejich velké 
pomoci, obětavosti a především trpělivosti by hry nebyly těmi správnými 
hrami. Děkuji.                                                              Jiří Rosecký

Vážení přátelé Českého Ježíška!
I v letošním roce si vás dovolujeme pozvat k účasti na akci Vypouštění balónků 
s přáním k Ježíškovi aneb Pokus o rekord. 

V roce 2014 jsme společně vypustili 103 738 balónků z 415 míst ve všech koutech naší 
země. Tím se nám podařilo překonat dosavadní rekord v počtu balónků vypuštěných v jeden 
okamžik. Podaří se nám v letošním roce společnými silami tento rekord opět překonat? 
Pojďte se o to s námi pokusit!

Letošní Vypouštění balónků se bude konat v pátek 4.12.2015 
v obvyklý čas 15:15 hodin. 
Balónky zúčastnění dostávají zdarma, stejně jako 
přáníčka pro Ježíška, která se k balónkům připevňují. Těšíme se na Vás!

Již v pořadí šesté Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná byly uspořádány 
v rámci členských obcí a města Kvasice, Tlumačov, Hulín a Chropyně. 
Podruhé byla pořadatelským městem zvolena Chropyně. Přípravný štáb 
her zvolil jako místo konání Městské kulturní středisko a o přípravu 
soutěžních disciplín požádal Pionýrskou skupinu Chropyně. 

Tradičně byl celý soutěžní den zahájen slavnostním nástupem všech 
soutěžních týmů (z každé obce soutěžily dva pětičlenné týmy, alespoň 
jeden člen musel být muž) za asistence mažoretek sportovního týmu 
Kontrasty Hulín. Po úvodních zdravicích, které pronesli starostka 
Chropyně paní Věra Sigmundová, starosta Hulína pan Roman Hoza, 
starosta Tlumačova pan Petr Horka a místostarosta Kvasic pan Zdeněk 
Zapletal, oznámil hlavní rozhodčí pan Zdeněk Váňa všechny soutěžní 
disciplíny. Sami soutěžící si je mohli před zahájením soutěží vyzkoušet 
a seznámit se s nimi. Bylo jich celkem osm, jako týmů, aby se týmy 
mohly průběžně střídat. 

Soutěžilo se např. v házení míčků pomocí sítěk na cíl, minigolfu, 
tangramu, hmatovém pexesu, hře zvané möllky, slalomu s pingpon-
govým míčkem aj. Poslední disciplínou byla štafeta, ve které měl 
každý ze soutěžících specifický úkol. První soutěžící měl vytvořit řetěz 
z kancelářských sponek, druhý zašněrovat botu, třetí trefit míček 
do připravené nádoby, čtvrtý poskládat papírovou čepici a poslední 
měl odemknout tři zámky z řetězu. Soutěžící byli pro jednotlivé hry 
velmi zapálení a občas došlo i na velmi důrazné odmítnutí verdiktu 
rozhodčích. Vše se však obešlo bez podaných protestů. Po celé do-
poledne také probíhala vědomostní soutěž pro všechny účastníky 
her. Deset šťastlivců si odneslo pěkné ceny. 

V kulturním programu, který byl připraven na brzké odpoledne, vy-
stoupily např. místní Chropyňské babky s pásmem hanáckých lidových 
písní, Okey tety z Tlumačova, které nejen zazpívaly známé písničky, ale 
předvedly také cvičení na skladbu Michala Davida Poupata. Kvasické 
ženy tančily na známé hity skupiny ABBA, zatančit přijely také děti 
z Tanečního klubu Gradace, které předvedly několik standardních 
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Poděkování za Hry seniorů

ce vyhodnocení dotazníků, na po-
čátku listopadu proběhne dal-
ší setkání pracovní skupiny 
za účelem sestavení SWOT ana-
lýzy. Pak již bude následovat for-
mulace tzv. návrhové části, tedy 
cílů a cest jak jich dosáhnout. 
Analytická část byla připomín-
kována také pracovníky oddělení 
koncepcí a analýz odboru strate-
gického rozvoje kraje Krajského 
úřadu Zlínského kraje. S jejich 
pomocí bude také formulována 
SWOT analýza a návrhová část. 

Do samotného procesu také 
vstupuje veřejnost, a to již zmí-
něným veřejným projednáním. 
To je naplánováno na úterý 
24. listopadu 2015 od 17:00 
v místnosti č. 10 v Městském 

kulturním středisku Chropyně. 
Na tomto veřejném projednání 
budete seznámeni s analytickou 
částí, výsledky dotazníkového 
šetření a také se SWOT analýzou. 
Příslušné materiály naleznete 
buď na webových stránkách 
města v sekci Důležité doku-
menty – Program rozvoje města, 
nebo Vám může být jeden výtisk 
distribuován místním poštovním 
doručovatelem. Pokud budete 
mít o materiály v tištěné podobě 
zájem, je třeba si je dopředu ob-
jednat, a to osobně na podatelně 
městského úřadu nebo na tel. 
573 500 746 u Bc. Jedličkové. 
Po objednání Vám bude distribu-
ován jeden výtisk do 2 pracovních 
dnů.                     Jiří Rosecký

Zpracování programu rozvoje 
města pokračuje

Pionýři z Chropyně připravili 
hry a soutěže na Hry seniorů 
Mikroregionu Jižní Haná 2015. 
Některé hry byly pro soutěžící 
z řad seniorů nové a neznámé, 
např. Balloball, házecí síťky nebo 
vikingská hra Mölkky. Senioři 
se do soutěží zapojovali naplno 
a žádný bod nenechali svým sou-
peřů. Na závěr herního dopoledne 
si senioři proběhli štafetový závod, 
kde museli ukázat svou šikovnost 
v pěti disciplínách, a to spojení 
kancelářských sponek, navléknutí 
tkaničky do boty, hod míčkem na 
cíl, poskládat papírovou čepici 
a na závěr odemknout zámky 

na řetězu. Rozhodčími na jed-
notlivých stanovištích byly děti 
z pionýrského oddílu a na někte-
rých stanovištích nám pomáhaly 
pracovnice z městského úřa-
du. Všem na stanovištích děkuji 
za jejich trpělivost a ochotu.

Po ukončení her jsme se s dět-
mi přesunuli do zámku, kde jsme 
si prohlédli výstavu historických 
loutek a loutkových divadel man-
želů Jiráskových. Dětem se výstava 
moc líbila.

Děkujeme městu Chropyně 
za finanční příspěvek na přípravu 
her a soutěží na letošní Hry senio-
rů.            Marcela Hrdličková

V sedmém čísle Zpravodaje 
v letošním roce jste byli, vážení ob-
čané, informováni o tom, že měs-
to Chropyně zpracovává pro-
gram rozvoje, a zároveň jste byli 
vyzváni k tomu, abyste se v ma-
ximální možné míře zapojili 
v rámci Vašich možností v dotaz-
níkovém šetření. 

Dovolte mi, abych Vám v tuto 
chvíli a na tomto místě poděko-
val jménem realizačního týmu 
za Vaše názory, náměty, po-
známky a stanoviska. Přestože 
jsou nám již výsledky dotazníků 
známy, seznámíme Vás s nimi 
až v příštím čísle Zpravodaje. 
Důvod je prostý – výsledky do-
tazníkového šetření nechceme 
ovlivňovat členy pracovní skupiny 
před sestavením SWOT analýzy a 
také je nechceme prezentovat 
dříve, než proběhne veřejné 
projednání s občany. 

Co však můžeme s jistotou kon-
statovat, je skutečnost, že jsme 

prostřednictvím Zpravodaje roz-
dali 2 150 dotazníků a spolu s do-
tazníky vyplněnými na internetu 
jsme obdrželi zpět 253 dotazníků, 
což je 11,7 %. Někomu se toto 
číslo může zdát malé a je pravda, 
že návratnost dotazníků bývá 
mizivá. Je však nutno zdůraznit, 
že jsme distribuovali do každé do-
mácnosti pouze jeden dotazník, 
a pokud ho respondent vyplnil 
za rodinu nebo dokonce rodina 
dohromady, pak je získaný vzorek 
poměrně reprezentativní. 

V tuto chvíli má již realizační 
tým zpracovanou a od pracovní 
skupiny připomínkovanou ana-
lytickou část. Ta je rozdělena 
do sedmi oblastí – Území, Oby-
vatelstvo, Hospodářství, Infra-
struktura, Vybavenost, Životní 
prostředí a Správa města. V rámci 
každé oblasti je zhodnocen ak-
tuální stav, formulován závěr 
a položeny nejdůležitější otázky. 
Také, jak již bylo uvedeno, je u kon-
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Z činnosti zastupitelstva města
Osmé zasedání zastupitelstva města 

se uskutečnilo 1. října 2015 od 16:00 v sále 
Městského kulturního střediska v Chropyni 
a zúčastnilo se ho 10 zastupitelů. Z jednání 
se omluvili Ing. Jaroslav Hloušek, pan Josef 
Horák, pan Miroslav Charvát, Ing. Jaroslav 
Krejčíř, Ph.D., paní Veronika Langrová, 
Ing. Radovan Macháček a Bc. Ivo Novotný. 
Na zasedání přišlo 21 občanů.

V úvodu zasedání oznámila starostka, 
že obdržela písemnou rezignaci na mandát za-
stupitele od Mgr. Josefa Havely. Ten odstoupil 
z důvodu změny trvalého bydliště. Finanční 
odměnu, která mu jako zastupiteli náležela, 
poukázal jako dar Základní škole Chropyně. 
Zastupitelkou místo Mgr. Havely se stala paní 
Vladimíra Supová z téže kandidátní listiny, která 
v úvodu tohoto zasedání zastupitelstva složila 
slib zastupitele. 

Zastupitelstvo města v úvodu vzalo na vě-
domí zprávu o činnosti rady města. Na dotaz 
ohledně opravy brouzdaliště na koupališti, 
jehož oprava by se dala financovat ze zlepše-
ného hospodářského výsledku letošní sezóny, 
Mgr. Kalinec uvedl, že projekt je připraven, ale 
jedná se o celkovou rekonstrukci, jejíž náklady 
jsou vyšší než výdaje připravené v rozpočtu 
organizace. Zastupitelé budou tuto investici 
schvalovat v rámci rozpočtu na rok 2016. 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí také zprávy 
kontrolního a finančního výboru.

Tajemník městského úřadu předložil, v rámci 
plnění úkolu uloženého zastupitelstvem, tech-
nickou a finanční analýzu zařízení potřebných 
na pořízení audiozáznamů a videopřenosů 
z jednání zastupitelstva. Z tohoto jednání byl 
pořizován neveřejný zkušební videopřenos, 
který sledovaly vybrané osoby, a videozáznam, 
který se následně zastupitelům promítne 
na pracovním zasedání zastupitelstva. Video-
přenos je zajišťován prostřednictvím serverů 
externí firmy. Jednorázové náklady na pořízení 
potřebné techniky jsou cca 42 tisíc Kč, další 
náklady jsou pak spojeny s každým jednotlivým 
zastupitelstvem a činí cca 6 tis. Kč za jedno za-
sedání. Dnes již víme, že tento videopřenos byl 
poznamenán technickými problémy ve zvukové 
kvalitě spočívajícími s největší pravděpodob-
ností ve vadné externí zvukové kartě. Pracovní 
zasedání zastupitelstva se tak neuskutečnilo 
a bylo odloženo. Nová zkouška, kterou městu 
externí firma nabídla, se uskuteční na prosin-
covém zasedání. 

Informace o zahájení školního roku 
2015/2016 pak postupně předložili ředite-
lé příspěvkových organizací Základní škola 
Chropyně, Mateřská škola Chropyně a Zařízení 
školního stravování Chropyně. 

Základní školu v minulém školním roce na-
vštěvovalo 390 žáků. Na prvním stupni to bylo 
264 žáků, z nichž prospělo s vyznamenáním 
210, 4 žáci neprospěli. Na druhém stupni z cel-
kových 126 žáků prospělo 28 s vyznamenáním 
a 7 žáků neprospělo. Z kázeňského hlediska 

dostalo 17 žáků napomenutí třídního učitele, 
9 žáků důtku třídního učitele, 7 žáků ředitel-
skou důtku a ve třech případech došlo ke sníže-
ní známky z chování na druhý stupeň. V novém 
školním roce navštěvuje školu celkem 398 žáků 
zařazených do 18 tříd. Byly otevřeny dvě první 
třídy o celkovém počtu 53 žáků. Školní družina 
má 3 oddělení a navštěvuje ji 88 žáků. Ve škole 
pracuje 25 učitelů, 3 asistentky pedagoga, 
7 správních zaměstnanců a 3 vychovatelky. 

Do mateřské školy je v novém školním roce 
zapsáno 156 dětí, rozdělených do šesti tříd 
s celodenním provozem. Tři třídy jsou věkově 
smíšené, tři třídy jsou určeny pro předškol-
ní děti a děti s odkladem školní docházky. 
Ve škole pracuje 12 učitelek na plný pracovní 
úvazek (vč. ředitelky a zástupkyně ředitele) 
a 4 provozní zaměstnanci (z toho jeden 
na zkrácený úvazek). Úplata za školní vzdě-
lávání činí 300 Kč, stravné platí rodiče přímo 
školní jídelně. Vzdělávání v posledním ročníku 
je bezplatné, netýká se však dětí s odkladem 
školní docházky. Aby bylo možno docílit 
uvedeného počtu zapsaných dětí, dochází 
v těchto dnech k rekonstrukci části školy. 
Jedná se o vybudování samostatné jídelny 
v přízemí přední budovy mateřské školy. Do-
jde tak k vyjmutí jedné z činností, které děti 
ve třídách vykonávají (jídlo, vzdělávání, spánek), 
čímž se sníží požadavky na objem m3 vzduchu 
ve třídách, ve kterých tak může být umístě-
no více dětí. Díky tomuto kroku mohly být 
zapsány všechny přihlášené děti, jinak by ma-
ximální kapacita školy činila cca 120 dětí. 

Zařízení školního stravování vaří pro děti, 
žáky a učitele Základní a Mateřské školy 
v Chropyni, dále pro žáky a učitele v Mateřské 
a Základní škole ve Vlkoši a Mateřské škole 
v Kyselovicích. Zapsaných dětí mateřských škol 
je 205 a základních škol 312 (včetně Vlkoše 
a Kyselovic, stav k 1. září 2015). Cena stravného 
se pohybuje v rozmezí od 23 Kč do 33 Kč, dle 
jednotlivých kategorií. Zájemců o cizí stravová-
ní je 125 (zaměstnanci firem, obyvatelé domů 
s pečovatelskou službou, občané Plešovce, 
Kyselovic a Chropyně). Cena za oběd je 55 Kč, 
pro stravující se v jídelně 60 Kč. Stravovat 
v jídelně se mohou pouze zaměstnanci firem, 
které od zařízení odebírají obědy. Organizace 
také prodává balíčkovou stravu za 46 Kč, ba-
lenou polévku za 11 Kč nebo vařené knedlíky 
na objednávku za 20 Kč/kus. V organizaci 
pracuje 9 zaměstnanců, organizace provozuje 
dvě odloučená pracoviště (Základní škola 
pracoviště Fučíkova a Mateřská škola). 

Zastupitelstvo města projednalo rozbor 
hospodaření města za 8 měsíců roku 2015. 
Hospodaření se vyvíjí dobře, daňové příjmy 
jsou naplněny dle předpokladů, menší proluka 
je u DPH. Město momentálně hospodaří 
s mírným přebytkem, což je způsobeno tím, 
že většina investičních akcí bude teprve reali-
zována nebo uhrazena. 

Páté rozpočtové opatření města v tomto 
roce řešilo zapojení nově získaných finanč-

ních prostředků – více vybraných finančních 
prostředků v důsledku navýšení poplatku 
za komunální odpad, přijaté dotace od MPSV 
a Zlínského kraje na sociální služby, přijaté 
dotace na regeneraci sídliště a dotace z úřa-
du práce na pokrytí části platu pracovnice 
podatelny. Celkem byly příjmy navýšeny 
o 3.554.400 Kč. V důsledku těchto nových 
příjmů mohly být navýšeny nebo zcela nově 
zařazeny některé výdaje, a to na položce 
regenerace sídliště (vícepráce + projektová 
dokumentace na etapu plánovanou v roce 
2016, která je většího rozsahu než doposud 
regenerovaná území), vybavení nové jídelny 
a výdejny stravy v Mateřské škole Chropyně, 
úpravě projektu na vybudování Hřiště pro 
tenis (více ve zprávě o činnosti rady), kom-
postárna (bylo nutno odvézt více uloženého 
materiálu, než bylo původně plánováno, také 
byl umístěný přístřešek na techniku z důvodu 
snadnější manipulace prodloužen o jedno 
pole), regenerace zeleně v Plešovci (finanční 
objem realizace akce, která bude zpětně 
financována z dotace), vytvoření projektu 
a podání žádosti o dotaci na vybudování 
parku u hřbitova v Chropyni, zpracování 
programu rozvoje města, pořízení druhého 
vozidla pro pečovatelskou službu. Zbývají-
cí částka cca 1,08 mil. Kč byla převedena 
do rezervy. Jelikož i výdaje byly celkem 
navýšeny o 3.554.400 Kč, zůstává rozpočet 
i nadále vyrovnaný. 

V rozpravě požádala jedna z občanek 
o zlepšení slyšitelnosti rozhlasu v Moravské ulici 
směrem ke koupališti. Ředitel SMM jí přislíbil 
prověření situace a nápravu. Problém se slyši-
telností nebo srozumitelností rozhlasu se čas 
od času objeví. Pokud někdo z občanů takový 
problém pociťuje, ať svou zkušenost nahlásí 
na Správě majetku města, jejíž pracovníci stav 
prošetří a přijmou příslušná opatření. Dotaz 
padl také na opravu železného mostu u zá-
meckého rybníka, finance na jeho opravu však 
součástí tohoto rozpočtového opatření nejsou. 

V rámci majetkoprávní záležitostí schválilo 
zastupitelstvo prodej mobilní buňky v Plešovci 
za cenu 70.000 Kč, prodloužení termínu uza-
vření kupní smlouvy na prodej pozemků par-
celní číslo 175/33 a 175/32 v lokalitě Pazderna 
(kvůli stanoveným podmínkám pro nabyvatele 
ze strany banky) a smlouvu o zřízení věcného 
břemene s firmou RWE GasNet, s. r. o., Ústí 
nad Labem, na umístění plynárenského zařízení 
do pozemků města za výši úplaty 293.710 Kč 
(rekonstrukce plynového potrubí na náměstí, 
které proběhlo v loňském roce).

Dalším bodem, který zastupitelstvo pro-
jednalo, byl záměr zpracování územní studie 
na zastavění lokality ulice Nádražní (lokalita 
mezi ulicí Nádražní, nádražím, cestou ke 
garážím u železniční vlečky a ulicí J. Fučíka). 
V územním plánu jsou tyto lokality označeny 
jako BI 14 a SO.2.12. Zastavovací studie má 
určit, jak velké stavební parcely zde budou, 
kudy povedou sítě, komunikace, kde budou 
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Z činnosti zastupitelstva 
města

Vážení a milí spoluobčané, blíží se

1.  výročí otevření

RESTAURACE U RYBNÍKA,

proto si Vás dovolujeme pozvat na tradiční

SVATOMARTINSKÉ 

HUSÍ HODY
ve dnech

11. až 15. listopadu 2015.

Připravena bude:
.... husí paštika nebo topinka s játýrkama.
Svatomatinské vínko bílé, červené, rosé,

potom pečené husí stehýnko se zelím červeným nebo bílým,
 knedlíček houskový, karlovarský nebo bramborový, 

na závěr třeba „švarcvaldský dort“
nebo něco úplně jiného…

Přijďte nás, prosím, v naší snaze podpořit.

Rezervace na tel.: 607 042 609
e-mail: restauraceurybnika@seznam.cz

Těší se na Vás kolektiv U Rybníka

odpočinkové zóny apod. Město 
v současné době nemá žádné 
pozemky, které by mohlo nabíd-
nout případným zájemcům o in-
dividuální výstavbu. Současně 
se zpracováním studie by bylo 
vhodné dokončit zasíťování plá-
nované druhé etapy na Podlesí.

V zamýšlené lokalitě u nádraží 
vlastní město Chropyně jeden 
pozemek, ostatní by město muselo 
vykoupit. Stanovovat předběžně 
možnou výkupní cenu je před-
časné, jednání s majiteli budou 
patrně náročná. Výstavba by byla 
plánována postupná, po etapách. 
Z dotazníkového šetření, které 
se uskutečnilo na konci srpna 
a začátku září, vyplynulo, že nej-
více občanů se připojilo k rozvoji 
města na cca 5 500 obyvatel, 
město tedy určitě lokality k in-
dividuální výstavbě bude potře-
bovat. Samotná studie bude stát 
cca 70 tisíc korun a připravová-
na bude několik let, následně 
bude několik let probíhat samot-
né zasíťování pozemků. Jedná 
se o dlouhodobou záležitost. 
Případné dokončení zasíťování 
zbývajících pozemků na Podlesí 
bude předmětem schvalování 
rozpočtu na rok 2016.

Zastupitelstvo zpracování 
územní studie schválilo. 

Zastupitelstvo města také schvá-
lilo stanovy dobrovolného svazku 
RESO. Potřeba úpravy stanov vzešla 
z ustanovení nového občanského 
zákoníku. Schválila také změnu 
Zřizovací listiny Správy majetku 
města Chropyně, p. o., spočíva-
jící v rozšíření okruhu vedlejších 
činností organizace o poskytování 
služeb pro zemědělství, zahradnictví, 
rybnikářství, lesnictví a myslivost, 
a to v důsledku pověření orga-
nizace péčí o zahradu mateřské 
školy. V rámci hlavní činnosti pak 
bylo doplněno nakládání s odpady 
v souvislosti s pověřením organizace 
k provozování kompostárny. 

V rámci všeobecné rozpravy 
se rozpoutala diskuze na téma 
zveřejňování zápisů ze zastupi-
telstva města na internetových 
stránkách. Zápisy byly zveřejňo-
vány na úřední desce. V poslední 
době úřad čelil několika upo-
zorněním na špatné formulace 
v zápise, na to, že dotyční výroky, 
které jsou přiřazovány jednotli-
vým účastníkům zasedání, ne-

řekli, nebo bylo jejich vyjádření 
zkreslené. Navíc se stávalo, že re-
gionální novináři si informace 
ze zápisů, které mají být přístup-
né především občanům (které 
definuje zákon o obcích), své-
volně přebírali a vytvářeli z nich 
články, které leckdy obsahovaly 
zkreslené informace. Jelikož 
žádný z předpisů (ať už zákon 
o obcích nebo jednací řád, který 
upravuje průběh jednání) zveřej-
ňování zápisů nenařizuje, naopak 
jednací řád hovoří o zveřejňování 
výpisů usnesení, bylo vyvěšování 
zápisů na webových stránkách 
ukončeno. Někteří občané však 
tento krok vnímají jako uza-
vírání se radnice. Podle výpisu 
se nedozví, jaký materiál se vlast-
ně projednával a co bylo jeho 
obsahem. Jeden z občanů kon-
statoval, že materiály jsou před 
zasedáním v elektronické podo-
bě na internetu dostupné a s ob-
sahem každého z nich se může 
kdokoli seznámit. Také s názorem 
na vytrhávání výroků a informa-
cí ze zápisu ze strany novinářů 
se někteří občané neztotožnili, 
protože tyto si podle nich mo-
hou novináři vzít ze Zpravodaje 
nebo z výpisů usnesení. Zástupci 
města by měli trvat na autorizaci 
článků, které novináři píší. Dle 
starostky města je však k tomu 
nelze nijak přinutit. K přístupu 
novinářů se záporně postavil 
i tajemník městského úřadu. 
Ten mimo jiné také velmi kritic-
ky zhodnotil způsob kampaně 
zvolený skupinou osob na face-
booku a zveřejněné upoutávky 
označil jako nevhodné. Cílem 
kampaně má být podle zástupce 
této skupiny vyburcování občanů 
k zájmu o dění ve městě. 

Byly také vzneseny námitky 
na volně pobíhající psy. Město 
má obecně závaznou vyhlášku, 
která volný pohyb psů řeší, nicmé-
ně je velmi těžké dosáhnout jejího 
dodržování. Starostka připomněla, 
že ve chvíli, kdy nastane pro-
blém, je třeba volat policii, která 
má na dodržování obecně závaz-
ných předpisů dohlížet. 

Kompletní zápis z jednání za-
stupitelstva je k dispozici na se-
kretariátě městského úřadu. Příští 
zasedání zastupitelstva by mělo 
proběhnout ve středu 16. prosince 
2015.

Jiří Rosecký
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O práci úředníků Městského úřadu v Chropyni 
– finanční odbor – 3. část

Věra Hradilová Hana Večeřová

Tímto článkem uzavíráme představení 
finančního odboru.

Účetní 
Náplní mé práce je komplexní vedení 

účetnictví, koordinace účtování o stavu, 
pohybu a rozdílu majetku, o pohledávkách 
a závazcích města, o veškerých příjmech 
a výdajích a o výsledku hospodaření. Sou-
částí mé práce je i sestavování účetní závěr-
ky a všech účetních výkazů, které jsou pro 
vedení účetnictví města potřebné a které 
vyplývají ze zákona. Tyto výkazy jsou pak 
zasílány příslušným institucím. 

Občané se mohou s hospodařením města 
seznámit prostřednictvím zveřejňovaných 
výstupů na internetu, na úřední desce nebo 
na zastupitelstvu města.  

Při výkonu své práce nepřicházím sice 
do styku s občany přímo, ale každý jejich 
požadavek, se kterým se obrátí na pra-
covníky města, ať už je to poplatek nebo 
jakákoliv finanční operace, projde nakonec 
i mýma rukama při jejím zaúčtování.

Účetně zpracovávám nejen příjmy od Vás, 
občanů, ale i příjmy ze státní pokladny 
ve formě daní, dotací ze státních fondů 
na konkrétní akce, které město zajišťuje 
apod. Každá dotace, kterou město obdrží 
na investiční akci, ať už ze státního fondu 
nebo státního rozpočtu, musí být velmi 
podrobně doložena konkrétními fakturami, 
které popisují vykonané práce a jejich účel, 
řádně ověřena a schválena odpovědnými 
osobami a správně zaúčtována. Investiční 
akce, na které se váží dotace, pak bývají 
velmi často a podrobně předmětem kont-
rol, ať už z finančního úřadu nebo státního 
fondu, který dotaci poskytl. Tyto doklady 
jsou v účetní evidenci vedeny pod zvláštním 
účetním znakem, aby byly lehko rozpozna-
telné mezi ostatními účetními doklady. Více 
Vám o tom jistě napíšou v některém dalším 

článku i pracovníci úseku investic, kteří tyto 
činnosti zajišťují.

Stejně tak musí být účetně podchyceny 
a zaúčtovány všechny ostatní výdaje (nákla-
dy) i příjmy (výnosy). Účetnictví města pro-
chází každoročně přezkumem hospodaření 
– auditem, společně s ostatními kontrolami 
na konkrétní investiční i neinvestiční akce, 
které jsou financovány z dotací i vlastních 
zdrojů města, a výsledky těchto kontrol jsou 
pak předkládány ZM.

V případě osobního jednání mne najde-
te v kanceláři č. 104 (1.patro) nebo mne mů-
žete kontaktovat na tel. čísle 573 500 736, 
případně na e-mailu: hradilova@muchro-
pyne.cz.

Referentka evidence majetku, mzdová 
účetní, fakturantka
Tato pozice je kumulovaná a zasahuje do ob-
lasti mzdové, finanční, majetkové a majetko-
právní a většinou se jedná o činnost samosprávy 
finančního odboru, která slouží k zabezpečení 
chodu úřadu, a proto ji uvedu jen ve stručnosti. 
Zpracovávám veškerou kompletní mzdovou 
agendu zaměstnanců Města Chropyně za-
řazených do Městského úřadu v Chropyni, 
včetně organizačních složek zřízených Městem 
Chropyně, tj. pečovatelské služby a knihovny, 
a odměňování zastupitelů města a zaměstnanců, 
kteří pro město vykonávají příležitostné práce. 
Dále moje práce spočívá v práci fakturantky. 
Vedu evidenci veškerých faktur a vnitřních 
dokladů a obstarávám platební a zúčtovací 
styk s bankami. 
Vedu evidenci veškerého majetku města. Rea-
lizuji zavedení veškerého majetku do majetku 
města dle Směrnice o hospodaření s majetkem. 
Připravuji veškeré podklady majetku určeného 
k vyřazení pro likvidační komisi a radu města. 
Zveřejňuji vyřazený majetek určený k prodeji 
na úřední desce. V případě Vašeho zájmu 
o tento majetek se můžete obrátit na mne. 

Město Chropyně právě teď nabízí k prodeji 
předměty vyřazené z majetku města, které jsou 
umístěny v příspěvkové organizaci Zařízení 
školního stravování. Jedná se o elektrickou pec 
z roku 1993, její pořizovací cena byla 32.203 Kč, 
nyní je cena k prodeji 2.000 Kč. Dva kusy 
dřezu nerez z roku 1996, pořizovací cena byla 
6.100 Kč/ks, nyní je cena k prodeji 100 Kč/ks. 
Dále nabízíme k prodeji konvektomat z roku 
1997, pořizovací cena byla 390.000 Kč. Tento 
předmět je nefunkční, náklady na jeho opravu 
mohou činit cca 50.000 Kč, cena k prodeji 
je 20.000 Kč. V případě Vašeho zájmu si mů-
žete po dohodě s paní Vinklárkovou (telefon 
573 355 075) uvedený majetek prohlédnou 
přímo ve školní jídelně. K prodeji budou tyto 
předměty nabízeny do 20. listopadu 2015. 

Další oblastí, kterou se zabývám, je za-
bezpečení prodeje a výkupů nemovitostí 
a jiné dispozice s majetkem, jakou jsou směny 
pozemků, věcná břemena, včetně zveřejnění 
záměrů těchto úkonů. 

Při této příležitosti si Vám dovolím 
oznámit, že v současné době město Chro-
pyně nabízí k prodeji byt 3+1 v bytovém 
domě číslo popisné 11 na Masarykově ulici 
za cenu 440.000 Kč.

Co se týká stavebních pozemků, tak město 
Chropyně momentálně nemá k dispozici žádné 
pozemky určené pro výstavbu rodinných domů, 
ale vlastní pozemky určené k zastavění v lokalitě 
Podlesí. Jedná se o částečně zainvestované území, 
které tvoří součást II. etapy výstavby v této lokalitě. 
K prodeji těchto pozemků by mohlo dojít nejdříve 
v druhé polovině příštího roku. Dalším územím, 
kde by mohlo v budoucnu dojít k výstavbě rodin-
ných domů, je oblast u vlakového nádraží směrem 
ke garážím u vlečky. Zastupitelstvo města Chropy-
ně na svém zasedání 1. října 2015 schválilo záměr 
zpracování územní studie pro výstavbu rodinných 
domů v této lokalitě. Příprava této lokality bude 
zdlouhavá a může trvat i několik let. 

Vy, kteří máte garáž u vlečky, určitě víte, 
v jak špatném stavu je jediná přístupová cesta 
k těmto garážím. Pozemky pod touto cestou 
jsou soukromých vlastníků. Je to stav, který vznikl 
historicky, a město ho chce dát do pořádku jak 
majetkoprávně, tak i technicky a má snahu tyto 
pozemky vykoupit, aby mohlo na přání občanů 
cestu opravit. Ne všichni jsou však ochotni poze-
mek prodat. Tímto se výkup pozemků a oprava 
cesty může protáhnout na delší dobu, anebo 
vůbec neuskutečnit.

V případě bližších informací mne najdete 
v kanceláři číslo 104 v prvním patře nebo mne 
můžete kontaktovat na telefonu 573 500 736, 
případně na emailu vecerova@muchropyne.cz.

Hana Večeřová
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Z činnosti Rady města Chropyně

Zde mohla být vaše inzerce. 
Cena od 310 Kč.

Pro více informací volejte redakci, 
nebo navštivte 

www.muchropyne.cz

V období od 29. července 2015 se rada města do uzávěrky tohoto čísla 
sešla sedmkrát a mimo jiné:
• v souvislosti se stavební akcí „Mateřská škola Tyršova 570 Chropyně 

– jídelna“ schválila smlouvu na provedení výběrového řízení s firmou 
MSPro, s. r. o., Hulín za cenu 18.000 Kč bez DPH, příkazní smlou-
vu s firmou Pikaz Kroměříž, spol. s r. o., na vykonání technického 
dozoru investora za cenu 22.000 Kč bez DPH a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky od firmy Středomoravské stavby, s. r. o., Přerov, 
IČ: 49689053, s nabídkovou cenou prací 1.348.545,47 Kč bez DPH,

• zamítla pronájem části pozemku parcelní číslo 446/1 v lokalitě 
Pazderna; jedná se o část odvodňovacího přítoku v délce cca 35 m 
a šířce 2,5 m; zájemce chtěl část odkoupit a z důvodu ochrany svého 
soukromí spolu s dalším svým pozemkem oplotit. Dle koordinované-
ho stanoviska Městského úřadu v Kroměříži se však lokalita nachází 
v území NATURA 2000, kde je oplocení nepřípustné,

• schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční pod-
pory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority Zlínského kraje 
pro rok 2015 se Zlínským krajem, jejímž předmětem je poskytnutí 
podpory ve výši 29.000 Kč na financování základních činností terénní 
sociální služby poskytované Pečovatelskou službou města Chropyně,

• schválila výjimku v počtu dětí na třídu v Mateřské škole Chropyně 
na 28 dětí v 1. až 4. třídě,

• zřídila oddělení Stavební úřad začleněné do Odboru výstavby a život-
ního prostředí Městského úřadu v Chropyni a schválila Organizační 
řád Městského úřadu v Chropyni,

• schválila uzavření darovacích smluv v celkové výši 35.000 Kč za účelem 
podpory hanáckých slavností a smluv na zajištění reklamy v celkové 
výši 90.000 Kč s firmami, jejichž reklama byla umístěna v prostoru 
konání hanáckých slavností, 

• uzavřela Smlouvu o dílo s firmou LM Engineering, s. r. o., Kroměříž, 
na zpracování zadávacích podmínek a organizaci výběrového řízení 
na akci „Svoz směsného komunálního odpadu ve městě Chropyně“ 
za cenu 65.000 Kč bez DPH a schválila zadávací dokumentaci včetně 
smlouvy o dílo s dodavatelem služeb; stávající smlouva s firmou Biopas, 
spol. s r. o., Kroměříž, byla uzavřena na čtyři roky, pokud před uply-
nutím této lhůty nebyla vypovězena, byla automaticky prodloužena 
o další čtyři roky, což nebylo výhodné, proto byla smlouva vypovězena 
a vyhlášeno výběrové řízení,

• uložila oslovit majitele pozemků pod komunikací ke garážím 
„u vlečky“ s nabídkou na odprodej částí pozemků, na kterých se ko-
munikace nachází, za cenu 200 Kč/m2, přičemž k případnému odkupu 
by došlo v roce 2016; majitelé garáží požádali o opravu komunikace, 
ta se však v celé délce nenachází na pozemcích v majetku města,

• uzavřela, v souvislosti s akcí „Regenerace zeleně v obci Plešovec“, 
na kterou město získalo dotaci cca 450 tis. Kč, smlouvu na zajiš-
tění zadavatelské činnosti na tuto akci s Ing. Lenkou Štajnerovou, 
IČ: 87045958, za cenu 20.000 Kč bez DPH, smlouvu na technický 
dozor investora s Ing. Milenou Zapletalovou, IČ: 60686944, za cenu 
31.200 Kč, a smlouvu na administraci projektu s firmou MSPro, s. r. o., 
Hulín, IČ: 02071673, za cenu 20.000 Kč bez DPH, a rozhodla 
o výběru nejvýhodnější nabídky, kterou podala firma Michael Alex, 
Záříčí, IČ: 60787902, s nabídkovou cenou 384.289 Kč bez DPH,

• schválila přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč od společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., který bude prostřednictvím 
Správy majetku města Chropyně, p. o., poskytnut Folklórnímu sou-
boru Malý Ječmínek Chropyně na obnovu a nákup krojů,

• vyjádřila souhlas s uzavřením nájemní smlouvy mezi Správou majetku 
města Chropyně, p. o., a Fotbalovým klubem Chropyně, z. s., spolek, 
na pronájem plochy travnatého fotbalového hřiště o výměře 7 350 m2, 
fotbalového hřiště s umělým povrchem o výměře 6 402 m2 a tribuny 
na fotbalovém hřišti o výměře 817 m2 za cenu 2 Kč/m2/rok,  

• schválila umístění platebního terminálu České spořitelny, a. s., 
na pokladně městského úřadu, 

• udělila výjimku na pořádání veřejných hudebních produkcí 
v prostorách Pizzerie Porto ve dnech pátek nebo sobota do 01:00 
následujícího dne na období od 2. září 2015 do 31. prosince 2015 
provozovatelce paní Ireně Košťálové, IČ: 01976338,

• udělila souhlas s dokumentací stavby „Jižní oplocení výrobního 
a logistického areálu Chropyně“ spočívající ve zrušení stávajícího a vý-
stavbě nového oplocení výrobního areálu (část v ulici Komenského 
u autobusové zastávky); v souvislosti s tímto souhlasem uložila odstra-
nit zbývající oplocení před budovou Městského kulturního střediska 
v Chropyni a přesunutí vstupní brány do střediska na patu objektu, 

• rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Hřiště pro tenis“, 
kterou podala firma FUNNY SPORT, s. r. o., Zlín, IČ: 47906171, 
s nabídkovou cenou 1.098.561 Kč včetně DPH; na základě rozhod-
nutí Nadace ČEZ je městu Chropyně umožněno z poskytnutého daru 
900.000 Kč určeného na vybudování tenisového hřiště vybudovat 
v případě příznivých podmínek při výběrovém řízení hřiště dvě; pod-
mínkou je dofinancování výstavby z vlastních zdrojů, 

• uzavřela smlouvu o nájmu části pozemku parcelní číslo 2117/1 
o výměře cca 650 m2 v katastrálním území Chropyně se Společenstvím 
pro dům 163 v Chropyni za cenu 10 Kč/m2/rok; v době prodeje 
bytů nájemníkům domu čp. 163 nedošlo k odprodeji dvora, který 
se u tohoto domu nachází. Dvůr tak zůstal veřejným prostranstvím 
a tento stav nebyl dobrý (dvůr využívali i návštěvníci blízkých obcho-
dů). Majitelé bytů si tak pozemek pronajali a budou si moci prostor 
oplotit a lépe ochránit svůj majetek,

• vyjádřila souhlas se zakoupením dalšího osobního automobilu pro 
potřeby Pečovatelské služby města Chropyně, který bude financován 
z příspěvků Zlínského kraje a z vlastních prostředků města; výběrové 
řízení bude zadáno ve variantách, a to buď nákup v hotovosti, nebo 
na leasing, přičemž zvolena bude finančně výhodnější varianta,

• vzala na vědomí kladný hospodářský výsledek střediska Městské kou-
paliště Chropyně ve výši 879.732 Kč a schválila použití části tohoto 
hospodářského výsledku ve výši 775 tis. Kč na realizaci oprav (výměna 
písku ve filtrech, oprava interiéru sociálních zařízení, dokončení 
renovace hřiště na plážový volejbal) a investice (zakoupení dalších 
skříněk na cennosti, pořízení vysoušečů rukou na sociální zařízení, 
pořízení vlastního vstupenkového terminálu) na koupališti,

• vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele úpravy 
kotelny v Domě s pečovatelskou službou Chropyně; nejvýhodnější 
nabídku podala firma TOPEXIM, s. r. o., a to 668.625 Kč včetně 
DPH,

• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou VEGI, s. r. o., Kroměříž, 
na monitoring skládky Smeťák v letech 2015 až 2019 za celkovou 
cenu 152.450 Kč bez DPH; ačkoli došlo v roce 2011 k rekultivaci 
skládky, je město povinno po dobu 30 let (do roku 2041) monito-
rovat možné dopady skládky na životní prostředí,

• stanovila systemizaci pracovních míst zaměstnanců města Chropyně 
zařazených do Městského úřadu v Chropyni s účinností od 1. lis-
topadu spočívající ve snížení celkového počtu zaměstnanců města 
o 1 zaměstnance na 24 zaměstnanců s pracovním úvazkem 23,5 
za účelem zvýšení efektivnosti práce městského úřadu; rozhodnutím 
došlo ke zrušení místa uklízečky, tuto činnost bude vykonávat externí 
uklízecí firma, která vzejde z výběrového řízení, 

• schválila uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností 
Chropyně, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru far-
nosti ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na dopravu 
na pohřeb P. Franze Grabera z rakouské farnosti Seekirchen; 
na tomto pohřbu zúčastnění položili na hrob zemřelého kněze kytici 
květů jako poděkování za město Chropyně.

Jiří Rosecký
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Ministerstvo dopravy podpořilo 
modernizaci trati Brno – Přerov

Odstoupení člena 
zastupitelstva

97. výročí vzniku Československa

Centrální komise Ministerstva dopravy 
rozhodla o modernizaci železniční trati Brno 
– Přerov. Zvolena byla varianta s modernizací 
celé železniční trati na rychlost 200 km/h, 
čímž dojde ke zkrácení cestovní doby mezi 
Brnem a Přerovem na 30 minut a mezi Brnem 
a Ostravou na 77 minut. Studie proveditelnosti, 
ke které se vyjadřovalo také město Chropyně, 
byla podkladem pro rozhodnutí ministerstva 
a má za sebou úspěšné projednání s evropskou 
agenturou JASPERS. Tím se otevírá možnost 
financování z evropských zdrojů. Trať náleží 
do evropské železniční sítě TEN-T jako součást 
hlavní sítě pro osobní dopravu. 

Zdvoukolejnění trati umožní navýšit počet 
dálkových vlaků z Brna do Ostravy a Olo-
mouce, zavedení nových spojů do Zlína (zde 
je navrhována elektrifikace mezi Kojetínem 
a Hulínem), ale také znovuobnovení regionální 
osobní dopravy z Vyškova směrem do Brna, 
která byla zrušena z důvodu úplného vyčer-
pání kapacity trati rychlíkovými spoji. Studie 
očekává nárůst počtu přepravených cestujících 
ze 7 tisíc na 17 tisíc osob denně. Modernizace 
bude velmi náročná, počítá se s řadou nároč-
ných přeložek trati (např. kolem Němčic nad 
Hanou by měl dle studie vést železniční koridor 
tunelem). Celkové investiční náklady stanovila 

studie na 35,4 mld. Kč a termín zahájení pro-
vozu odhadla na rok 2025.

Stanovisko, které město prostřednictvím 
rady města k navrhované modernizaci zaujalo, 
bylo zveřejněno v rámci zprávy o činnosti rady 
v pátém čísle Zpravodaje. Pro připomenutí: 
město Chropyně preferuje řešení křížení tratě 
s komunikací ulice Tovačovská nadjezdem. 
V území, kde se město nachází, je vysoká hla-
dina spodní vody, což je v případě budování 
podjezdu velmi limitující faktor (v případě 
zvýšení rychlosti na 200 km/h je již mimoú-
rovňové křížení nutností). Rada města však 
ve svém stanovisku také upozorňuje na fakt, 
že v místě současného křížení není vybudování 
nadjezdu kvůli stávající zástavbě možné, a do-
poručuje vybrat jiné vhodné místo k vybudo-
vání nadjezdu. Žádné doporučující stanovisko 
k umístění mimoúrovňového křížení rada města 
nedala a vypořádání se s touto skutečností 
je plně v povinnostech zpracovatele projektové 
dokumentace. Zároveň rada města požaduje 
vybudování mimoúrovňového křížení na úče-
lové komunikaci u Rasiny (zde je momentálně 
přejezd zrušen), aby zde mohla přejíždět ze-
mědělská technika a byla tak snížena dopravní 
zátěž ve městě.

Jiří Rosecký

Vážení občané města Chropyně, vážená 
paní starostko, vážení kolegové zastupitelé, 
ve středu 30. září 2015 jsem k rukám paní 
starostky doručil čestné prohlášení, ve kte-
rém odstupuji z mandátu Zastupitele města 
Chropyně, a to z důvodu změny trvalého 
bydliště.

Jsem přesvědčený, že paní Vladimíra 
Supová, která mě nahrazuje v chropyňském 
zastupitelstvu, bude mou plnohodnotnou 
náhradou, a tak bude moci i za mě naplnit 
naše společné předvolební závazky.

Vzhledem k tomu, že jsem nenaplnil celé 
čtyřleté funkční období, tak se vzdávám 
zpětně celé své finanční odměny, která mi 
náležela za práci v zastupitelstvu. Celou tuto 
částku poukážu jako sponzorský dar Základní 
škole Chropyně.

Vážené zastupitelstvo města Chropyně, 
všem Vám přeji, ať Vaše práce pro občany 
města Chropyně koresponduje s Vaším 
přesvědčením a cíli, které jste si pro práci 
v zastupitelstvu stanovili. 

Vážení občané města Chropyně, Vám 
přeji takové zastupitele, kteří budou vždy 
hájit Vaše zájmy.

Mgr. Josef Havela

Když profesor Masaryk a generál Štefánik 
začali ve Francii provolávat: „Češi jsou Slováci 
a Slováci jsou Češi, jsme jedno!“, v zákopech 
první světové války se teprve začínalo střílet 
a místo o národnostní otázky se lidé v mo-
narchii zajímali spíš o to, jak válečné hrůzy 
ve zdraví přežít. Ti dva z prvního řádku to však 
nevzdali. Plácli si ještě s doktorem Benešem, 
a jen co válka skončila, založili po dlouhých 
staletích první samostatný stát, jehož demo-
kratické hodnoty, i přes těžké zkoušky, které 
přineslo podivné dvacáté století, přetrvaly 
dodnes. My, Češi a Slováci, se k nim stále 
hrdě hlásíme, i když to „jedno“ už vlastně 
chvíli nejsme.

Ve středu 28. října 2015 uplynulo od vzniku 
samostatné Československé republiky už de-
vadesát sedm let. V předvečer státního svátku 
si toto výročí v rámci malých oslav připomnělo 
také naše město. Za účasti předních předsta-
vitelů samosprávy, chropyňských skautů, dob-
rovolných hasičů, nečekaně velkého množství 
rodičů s dětmi a řady dalších Chropyňáků vyšel 
se soumrakem z Hanáckého náměstí lampio-
nový průvod plný světýlek. 

Podzimními ulicemi pak prošel až na ná-
městí Svobody, kde se uskutečnil pietní akt, 
během nějž starostka města Věra Sigmundová 
a místostarosta Jiří Rosecký společně s některými 
zastupiteli položili věnce k válečnému pomní-
ku. Nato zazněla potemnělým městem státní 
hymna, a když její tóny utichly, připomněla 

paní starostka v krátkém projevu k občanům 
nejenom význam tohoto výročí, ale také hrdin-
ství všech, kteří se o vznik samostatného státu 
zasloužili. Pietní akt pak zakončila minuta ticha, 
kterou přímo na náměstí doprovodilo slavnostní 
zatroubení signálu Večerky.

Lampionový průvod ani kladení věnců 
by se neobešly bez přispění až překvapivého 
množství lidí, kteří často nejsou vidět. Rád bych 
proto touto cestou poděkoval panu zastupiteli 

Ivu Novotnému, Daně Jedličkové, Tomášovi 
Rozkošnému, malým hasičům, kteří sami vy-
robili a bezchybně položili krásný věnec, a ta-
ké zaměstnancům Správy majetku města 
Chropyně. Mé největší díky však patří té ob-
rovské spoustě rodičů, jejich lampionovým 
dětem a všem ostatním, kteří si našli chvilku 
a 97. narozeniny naší republiky přišli oslavit. 
Budu se těšit zase za rok!

Jakub Kalinec
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reklama

Hasiči v mateřské škole

tímto cvičením připomněli zásady evakuace a prověřili evakuační časy 
přímo ve spolupráci s jednotkami požární ochrany. 

Na závěr velitel zásahu p. Martin Ivan z JPO Chropyně akci vy-
hodnotil: opuštění prostor MŠ bylo velmi rychlé a vzorné, kázeň dětí 
v evakuačních prostorech výborná. 

Třešinkou na dortu byla pro děti možnost prohlídky hasičského vozu. 
Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným hasičům za vzorně pro-

vedený zásah, pedagogům za bezvadnou organizaci evakuace a dětem 
za jejich kázeň.                                          Ing. Věra Sigmundová

Důležité upozornění pro 
dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje 
města Chropyně zasílejte 

na e-mail:

zpravodaj@muchropyne.cz

• NEPŘEHLÉDNĚTE •

V Mateřské škole Chropyně na ulici Tyršova hořelo. Naštěstí pouze 
naoko, v rámci plánovaného taktického cvičení. V pátek 2. říj-
na 2015 v 10:04 byly jednotky požární ochrany (dále jen JPO) 
informovány o požáru v místní mateřské škole. Poplach vyhlásilo 
krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného 
sboru Zlínského kraje. Téměř okamžitě začaly paní učitelky vyvádět 
děti z budovy mateřské školy na shromaždiště a společně netrpělivě 
vyhlížely příjezd hasičů.

JPO Chropyně vyjela s cisternovým vozidlem v počtu šesti mužů. 
Místní jednotku posílily také okolní jednotky: čtyři hasiči přijeli z JPO 
Plešovec a z JPO Záříčí. Z JPO Žalkovice přijelo pět hasičů. Jednotky 
až na místě zjistily, že se jedná o plánované taktické cvičení, které 
mělo za úkol zjistit dojezdové doby v dopoledních hodinách, početní 
stavy družstev a odborné znalosti místních i okolních jednotek. Hasiči 
z Chropyně provedli prvotní průzkum v dýchací technice, vyhledání 
pohřešované osoby a bojové rozvinutí hadicového vedení do šatny 
3. třídy v 1. nadzemním podlaží, kde se cvičný požár nacházel. Nalezená 
pohřešovaná osoba, kterou byla paní učitelka Štulajterová, nadýcha-
ná kouře, byla předána posilové JPO Záříčí. Ta paní učitelku vynesla 
na bezpečné místo a byla připravena poskytnout případnou předlékař-
skou první pomoc. Hasiči z Plešovce pomáhali s evakuací dětí z budov 
mateřské školy. Jednotka ze Žalkovic utvořila druhý útočný proud 
k ochraně okolních objektů.

Všechny jednotky zvládly stanovené cíle cvičení, tj. dojezdové časy, 
evakuaci objektů, vyhledání pohřešované osoby, hašení i organizaci na 
místě události, ve velmi krátkém čase. Zaměstnanci mateřské školy si 
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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 7. prosince 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.

Proleťte se nad Chropyní

reklama

Poděkování Pečovatelské 
službě města Chropyně

Výtěžnost tříděného odpadu 
v Chropyni není příliš velkáChropyni z ptačí perspektivy, 

nebo alespoň prozatím její část, 
můžete vidět na virtuální prohlídce 
města, kterou najdete na městském 
webu. Je dostupná v sekci Pro 
návštěvníky města a části Virtuální 
prohlídka města, nebo na pří-
mém odkazu www.virtualtravel.cz/

export/chropyne. Virtuálně můžete 
navštívit také kostel sv. Jiljí, kde 
byl pořízen panoramatický záběr, 
stejně jako na městském koupališti. 
V příštím roce počítáme s poříze-
ním dalších pohledů na jiné lokace 
našeho města. 

Jiří Rosecký

Město Chropyně je od roku 2002 členem dobrovolného svazku obcí 
RESO (zkratka slov regionální ekologické sdružení obcí). Do tohoto 
svazku ještě patří město Hulín, ve kterém má svazek sídlo a provozovnu 
(třídící linku), a obce Kyselovice, Pravčice, Skaštice, Záříčí a Žalkovice. 
V těchto městech a obcích můžete tedy natrefit na sběrné kontejnery 
na tříděný odpad. V rámci dotazníkového šetření se v několika komen-
tářích objevily dotazy na výtěžnost těchto odpadů v Chropyni. Uvedeme 
srovnání za roky 2012 až 2014.

V roce 2012 bylo do kontejnerů na tříděný odpad v Chropyni ode-
vzdáno 58,36 t papíru, 35,96 t plastů, 36,84 t skla, 1,64 t kovů a 0,79 t 
nápojových kartonů. Celkem tedy 134,58 t odpadů, což je 25,85 kg 
na obyvatele (přepočítáno ve všech případech počtem 5 206 obyvatel). 

V roce 2013 bylo do kontejnerů na tříděný odpad odevzdáno 52,4 t 
papíru, 34,58 t plastů, 35,81 t skla, 2,58 t kovů a 0,25 t nápojových 
kartonů. Celkem tedy 125,62 t odpadů, což je 24,13 kg na obyvatele.

V roce 2014 to bylo 41,82 t papíru, 35,76 t plastů, 33,56 t skla, 2,13 t 
kovů a 0,63 t nápojových kartonů. Celkem tedy 113,89 t odpadů, což 
je 21,88 kg na obyvatele (přepočítáno počtem 5 206 obyvatel).

Je zřejmé, že výtěžnost odpadů postupně klesá. Celkový pokles mezi 
lety 2012 a 2013 je 8,96 t odpadů, mezi lety 2013 a 2014 je 11,73 t 
odpadů a ve srovnání let 2012 a 2014 se jedná o pokles 20,69 t odpadů. 

Při srovnání výtěžnosti s výše uvedenými obcemi za rok 2014 jsme 
na posledním 7. místě, přičemž oproti šestému Hulínu (31,16 kg/
osoba) ztrácíme téměř 10 kg výtěžnosti na osobu. Oproti prvním Skaš-
ticím (50,86 kg/osoba) se jedná o rozdíl 29 kg na osobu. Je pravdou, 
že v počtu obyvatel v Chropyni je započteno cca 279 obyvatel, kteří 
jsou evidováni jako občané města Chropyně, avšak mají hlášen trvalý 
pobyt na ohlašovně, tedy v sídle úřadu. Tento počet je v procentu-
álním vyjádření určitě vyšší, než je procento trvale hlášených občanů 
ve Skašticích nebo jiných malých obcí. Ale ani po jejich odečtení 
se z posledního místa nehneme. 

Co je potřeba? Je potřeba více třídit odpad a do popelnic na směsný 
odpad vyhazovat jen to, co do tříděného odpadu nepatří. V příštím roce 
chceme sérií informačních článků a různých podpůrných akcí v rámci 
městských akcí opět přitáhnout občany k třídění odpadu, chceme zavést 
systém i na vytřízení biologicky rozložitelného odpadu a provádět osvětu 
u dětí. Čím více odpadu půjde do tříděných odpadů, tím více financí 
se nám ze systému vrátí a může dojít ke snížení poplatku za komunální 
odpad, protože město bude za vývoz kontejnerů se směsným odpadem 
platit méně. Ve hře může být i příprava nového systému sběru odpadů, 
který bude na základě registrací a množství odevzdaného tříděného 
odpadu vypočítávat slevy z poplatku na komunální odpad. 

Tříděním odpadů šetříme nejen přírodu, ale také naši peněženku. 
Jiří Rosecký

Paní Horáková,
dovoluji si Vás ještě jednou oslovit, abych připomněla skutečnosti, které 

mne osobně váží nejen k Vám a paní Zlámalové, ale ke všem pracovnicím 
Vašeho odboru - pečovatelkám.

Úmrtím mého švagra Františka Maňase dne 18. října 2015 se uzavřela agenda 
jednoho z Vašich svěřenců. Ani se nechce věřit, že je to téměř čtyři roky, kdy 
jsem se zcela bezradná a zoufalá na Vás obrátila s prosbou o radu, jak zajistit 
každodenní péči své tehdy velmi nemocné sestře a jejímu muži. Vy jste mi ne-
jen poradila jak dál, ale spolu s Vašimi kolegyněmi jste nabídla to nejcennější, 
to jest praktickou pomoc. Poskytly jste mi tehdy možnost v relativním klidu žít 
mimo Chropyni a vědět, že je o ně postaráno.

Po úmrtí mé sestry, kdy švagr zůstal sám, bez její opory, se zdálo, že není 
jiného řešení než umístění v nějakém zařízení pro nemocné staré lidi. Opět jste 
to byly Vy, kdo mi pomohl  zorientovat se a rozhodnout pro domácí péči, kterou 
si švagr velmi přál. To, co se zprvu zdálo neschůdné, se díky Vaší odbornosti 
a empatii stalo realitou. Tento těžce nemocný muž mohl zůstat ve svém bytě 
a neztratit pocit bezpečí domova. Každodenně se těšil na příchod pečovatelek, 
ve stanovenou dobu na ně čekával, aby nepřeslechl jejich zvonění. 

Nyní, kdy je s definitivní platností všemu konec, dovolte, abych Vám všem 
alespoň touto cestou poděkovala za to, co pro ostatní spoluobčany děláte, 
co jste udělaly pro moji rodinu, hlavně však, jak to děláte. 
S úctou a díky 

Marta Heidingsfeldová
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O nejšikovnějšího 
předškoláka 2015

Informace k výměně průkazů 
OZP a příspěvku na mobilitu 
od 1. ledna 2016

reklama

Kovovýrova Františka Kotáska 
přijme do hlavního pracovního poměru 

zámečníka. 

Řidičské oprávnění skupiny C výhodou. 

Zájemci hlaste se na telefonním čísle 
777202422, 

nebo v provozovně Drahy 830, 
Chropyně. 

NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE

Koncem roku 2014 informovala Krajská pobočka ÚP ČR ve Zlíně 
své klienty dopisem o tom, že je třeba se v průběhu roku 2015 dostavit 
na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR v místě trvalého bydliště a po-
žádat o výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP). Dosud 
si svůj průkaz v rámci ČR nevyměnila asi 1/3 držitelů těchto průkazů. 
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, je tato věc alarmující. Proto 
doporučujeme klientům, kteří si dosud nepožádali na úřadu práce 
o výměnu průkazů, aby tak učinili ve vlastním zájmu co nejdříve. Pokud 
nebude o výměnu průkazů OZP požádáno do 31. 12. 2015, nebude 
průkaz od 1. 1. 2016 platný, byť by na něm byla uvedena platnost delší. 
Prakticky to bude znamenat, že od 1. 1. 2016 nebude moci klient vy-
užívat výhody a benefity plynoucí z držitelství průkazu OZP a přestane 
klientovi platit i Evropský parkovací průkaz, který je vázán na držitelství 
průkazu OZP (typ ZTP, ZTP/P). 

Dále sdělujeme klientům, že podle zákona č. 329/2011 Sb., 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, končí platnost 
rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu těm příjemcům, kterým 
byl přiznán příspěvek na mobilitu rozhodnutím v letech 2012 až 2013 
(jedná se o většinu klientů). Tito klienti si musí po 1. 1. 2016 podat 
novou žádost o příspěvek na mobilitu. O končícím nároku na příspěvek 
na mobilitu budou dotčení klienti informováni úřadem práce formou 
dopisu zaslaného obyčejnou poštou a součástí tohoto dopisu bude 
i formulář žádosti o příspěvek na mobilitu. Tento dopis bude rozesílán 
klientům na přelomu měsíců listopad a prosinec 2015. Novou vyplně-
nou žádost o příspěvek na mobilitu bude nutné podat po 1. 1. 2016 
a nejpozději do 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned 
od ledna 2016. Nemá smysl podávat žádost dříve než v lednu 2016, 
úřad práce by takovou žádost musel zamítnout, jelikož v prosinci těmto 
lidem ještě trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek na mobilitu. K nové 
žádosti o příspěvek na mobilitu bude třeba předložit platný průkaz OZP 
(tj. ZTP nebo ZTP/P  - nově vyměněný) a občanský průkaz. 

Klienti, kteří požádali o příspěvek na mobilitu v roce 2013, ale 
rozhodnuto ve věci bylo až v roce 2014, a byl jim přiznán příspěvek 
na mobilitu podle předpisů účinných od 1. 1. 2014, nemusí o příspěvek 
na mobilitu opětovně žádat, protože úřad práce je povinen zahájit 
správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu z moci úřední. Tito 
klienti obdrží od úřadu práce v prosinci 2015 oznámení o zahájení 
správního řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. V případě, že tito 
klienti mají nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P (a budou mít průkaz 
i fakticky řádně do konce roku 2015 vyzvednutý), bude jim příspěvek 
na mobilitu v lednu 2016 přiznán bez zbytečných odkladů. Pokud tito 
klienti nebudou mít vystaven průkaz ZTP nebo ZTP/P, budou vyzváni 
k tomu, aby si o průkaz OZP přišli znovu řádně požádat, a dle posou-
zení jejich zdravotního stavu pro nárok na průkaz jim bude následně 
vydáno rozhodnutí o nároku na příspěvek na mobilitu. Pokud se klient 
nedostaví a o průkaz OZP si znovu nepožádá, bude zahájené řízení 
ukončeno zamítnutím nároku na příspěvek na mobilitu pro nesplnění 
zákonných podmínek.                                                              OSV

V MŠ Chropyně proběhla sou-
těž „O nejšikovnějšího předškolá-
ka“. Chropyňští hasiči uspořádali 
dopoledne plné her a zajímavých 
instruktáží pro předškolní děti 
(1., 5. a 6. třídu). Jako první 
si děti změřily síly s překážkovou 
dráhou, kde i mimo jiné musely 
zachránit zraněného medvídka 
a dopravit ho do bezpečí (jako 
správní hasiči). Překážková dráha 
byla zaměřena na rychlost, zruč-
nost, sílu, orientaci v prostoru 
a týmovou práci. Proběhnutí 
dráhy se časově měřilo a na nej-
rychlejší dvojici čekalo finálové 
utkání. Ovšem než se časy spo-
čítaly a vyhodnotily, dětí se ujali 
zkušení páni hasiči a zasvětili je do 
tajů hasičských uniforem, přístrojů 
a vybavení. Pak už ovšem nastala 
ta dlouho očekávaná chvíle... 
Vyhlášení vítězných dvojic! Těmi 
se staly dvojce Martin Loch a Hon-

za Berky z 1. třídy, Terezka Tomán-
ková a Emička Pavelová z 5. třídy, 
Kryštof Štěpánek a Patrik Mika 
z 6. třídy. Tito finalisté poté svedli 
neúprosnou bitvu o první místo. 
Bylo vidět jejich plné nasazení 
při znovuzdolávání překážkové 
dráhy. Nakonec zvítězil Martin 
Loch a stal se tak „Nejšikovnějším 
předškolákem roku 2015“!

Celé dopoledne vyvrcholilo 
vyhlášením výsledků. Všechny děti 
dostaly sladkou odměnu a vítě-
zové obdrželi věcné ceny. „Nej-
šikovnější předškolák roku 2015“ 
obdržel putovní pohár, který bude 
po celý rok vystaven v prostorách 
MŠ. Celé dopoledne probíhalo 
v uvolněné soutěživé náladě a děti 
si tuto akci maximálně užívaly. 
Děkujeme dobrovolným hasičům 
za skvělou akci a těšíme se na další 
ročník.:-) 

p. uč. Sochová
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Pohankový pátek v MC Kotě

Hrajeme si s angličtinou

Herna pro děti opět v provozu

V měsíci září jsme v mateřském 
centru KoTě zažili spolu se svými 
ratolestmi pohankové hody. Tato 
jistě zdravá potravina, kterou spíš 
znají generace našich prababiček, 
nás příjemně překvapila. Zjistit, 
že i něco vyloženě „zdravého“ 
může dobře chutnat, je potěšující. 
Pohanka se dá připravit na sladko, 
na slano, dá se použít při přípravě 
koláčů a i pomazánka chutná 
skvěle. Takže návrat k jídlu našich 
předků nebyl rozhodně krokem 

KoTě, o. p. s., zavádí angličti-
nu pro děti od 3 do 6 let.

Co nabízí naše angličtina pro 
předškoláky?
- budování kladného vztahu 

k novému jazyku,
- učení probíhající formou her, 

písniček, příběhů a pohybo-
vých aktivit s využitím obrázků 
a rozmanitých pomůcek,

- komunikaci v angličtině během 
celé lekce - děti se učí porozu-
mět jazyku jako celku, reagovat 
na pokyny, jednoduché otázky, 
ne si pouze zapamatovat jed-
notlivá slovíčka,

- děti si vytvoří základ správné 
výslovnosti a přízvuku,

Lektorka Mgr. Klopanová Edita 
je aprobovaná učitelka angličtiny 
se zkušenostmi s výukou malých dětí. 
Lekce angličtiny budou každý čtvrtek 
od 16:00 do 17:00 hod bez přítom-
nosti rodičů. Cena je 700 Kč na 10 lek-
cí v rozmezí  tří měsíců. (V Klubíčku 
v Kroměříži je cena 1400 Kč.)

Počet dětí je omezen na max. 10. 
Přednost budou mít děti, které 
KoTě navštěvovaly. Přihlášky po-
sílejte vedoucí KoTě, o. p. s., pa-
ní Hýbnerové Věře: hybnerova@
pamad.cz, tel: 602848435.    KoTě 

Mateřské centrum KoTě opět 
otevírá Hernu pro děti od 0 do 5 let. 
Herna bude otevřena každý čtvr-
tek od 9:00 do 11:00. V rámci 
herny proběhne i tvořivá dílna. 
Témata jsou přizpůsobena ročnímu 
období a svátkům probíhajícím 
v průběhu  roku. Pokud  jste doma 
s jedním nebo více dětmi, přijďte 
mezi nás. Cena herny za každé 
dítě je 30 Kč. 

Na Vaši návštěvu se těší 
Eliška Bakajová

zpět. Budeme se těšit na další 
experimentování - tentokrát by 
měla být v hlavní roli polenta. 
No, nic mi to sice neříká, ale inter-
net je mocná zbraň - jdu hledat. 

Verča a Barunka

Recept pro inspiraci:
POHANKOVÁ POMAZÁNKA
200 g uvařené pohanky, 200 g 
měkkého tvarohu (nebo lučiny), 
50 g másla (nebo tavený sýr), 
1 cibule, kapie, pepř, sůl.
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To dokáže jenom hudba

Z činnosti Svazu tělesně postižených v Chropyni

Marku Bubeníčkovi. Díky panu faráři za pro-
půjčení jedinečného místa pro koncert. Díky 
všem, kdo přišli. S Vámi ostatními na viděnou 

na příštím koncertě, na Noci kostelů… Přijď-
te si vyzkoušet, co všechno hudba dokáže.

Dana Jedličková

zentovány praktiky tzv. šmejdů, jež používají k obelhání svých obětí, 
převážně seniorů. Naše organizace se na požádání Zlínského kraje 
a Policie ČR podílela na vytvoření varovného filmového šotu proti 
tzv. šmejdům. Ve spolupráci s Policií ČR připravujeme přednášku na toto 
téma, kde budou zmiňovány nové praktiky tzv. šmejdů.

Úspěšně jsme se prezentovali na „Hrách seniorů“ pořádaných MAS 
Jižní Haná a městem Chropyně, kde se naše dvě družstva výborně 
umístila. V kulturním programu vystoupil soubor „Chropyňské babky“.

Soubor „Chropyňské babky“ přijal pozvání dechového orchestru Two, 
Three, Four ke společnému vystoupení na ukončení hudebního léta 
v Kojetíně. Děkujeme za pozvání.

24. listopadu 2015 připravujeme zájezd na představení Moravské-
ho divadla Olomouc „Hraběnka Marica“, zájemci se mohou přihlásit 
u paní Emilie Hýbnerové.

Chtěla bych zvlášť poděkovat členkám souboru „Chropyňské babky“, 
které se věnují nejen zpěvu, ale v současné době připravují zábavný 
program na „Společenské odpoledne pro seniory a naše členy“. Akce 
se bude konat 4. prosince 2015 od 15:00 ve velkém sále MKS za finan-
ční podpory Místní akční skupiny Jižní Haná. Tímto také chceme po-
zvat všechny, kteří mají rádi legraci, muziku a dobrou zábavu. Přijďte 
se pobavit, občerstvení bude připraveno. K tanci a poslechu zahraje hu-
dební skupina Herberta Novotného a pozvaní hosté.  Dagmar Šípková

Co dokáže? Potěšit, rozesmát, pohladit, 
uklidnit, zahřát na srdci…

Ve čtvrtek 22. října 2015 se v místním 
kostelíku sešli žáci Základní umělecké školy 
Chropyně se svými příznivci. 

Setkání to bylo opravdu příjemné. I přes 
podzimní chlad se klenbou kostela linula 
velice příjemná atmosféra. Adepti hudebního 
i pěveckého umění, ostatně jako vždy, nezkla-
mali své posluchače a předvedli výkon hodný 
profesionálů. Vždyť bylo teprve pár týdnů 
od prázdnin a oni už stihli svou formu tak skvěle 
vyladit. Upřímný potlesk si svou pílí opravdu 
zasloužili. 

I úsměv na tvářích učitelů ZUŠ, kteří celý 
koncert připravili, naznačoval, že jsou s výkony 
svých svěřenců spokojení. Kdo by nebyl, když 
se po doznění některých skladeb dokonce 
několikrát do ticha ozvalo: „To byla nádhera!“

Takové nefalšovaně upřímné ocenění 
je nade všechny potlesky a slova díků. Přes-
to chci všem, díky kterým se tento koncert 
stal již vlastně tradicí, poděkovat. Díky paní 
učitelce Janě Milotové, Lence Obručové, 
Veronice Juřenové, díky pánům učitelům 
Luďkovi Koutnému, Milanu Vaculíkovi, 

Naše činnost je různorodá, oblíbené jsou zájezdy za kulturou a pa-
mátkami naší vlasti, ale i vzdělávací akce např. trénování paměti, které 
mimochodem chystáme na leden 2016. 

Vydařený autobusový zájezd jsme zorganizovali 24. září 2015 do No-
vého Jičína a Štramberka. Naším cílem byl zámek, kde jsme zhlédli velmi 
zajímanou expozici historie města a výstavu „Peněžní vývoj v českých 
zemích“. Jelikož je město Nový Jičín známé výrobou klobouků, nemohli 
jsme vynechat unikátní expozici klobouků, věnovanou technologickému 
procesu výroby klobouků. Postupně jsme se seznámili s pozoruhodným 
procesem výroby klobouků, který odhaluje vznik klobouku od prvotně 
získané suroviny až po finálně ozdobený výrobek. Závěrečná část expozi-
ce nadchla všechny parádnice a milovníky klobouků. Bylo zde k dispozici 
více jak 300 klobouků k libovolnému zkoušení a vybírání nejslušivějších 
modelů. O tom, že pro každého se klobouk najde, jsme se mohli pře-
svědčit v digitální zkušebně. Neopomněli jsme také navštívit expozici 
věnovanou vojevůdci generálu Laudonovi, která mapuje život Laudona 
od dětství, jeho vojenskou kariéru až po konec jeho života. Někteří 
si i vystřelili z digitálního děla či poslali přátelům své foto s voskovou 
figurínou generála Laudona přes webkamerový program, který zde byl 
k dispozici. Počasí nám přálo, takže v kouzelném městečku Štramberk 
si většina neodpustila výstup ke gotické věži hradu Štramberk, pro niž 
se ujal název Trúba, a samozřejmě jsme ochutnali čerstvé Štramberské uši.

9. září 2015 se několik členek naší organizace zúčastnilo v Kroměříži 
okresního semináře na téma „Senioři a jejich bezpečí“. Byly zde pre-
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Našli jsme Podzimáčka

Fénix versus Rax a Schneeberg 

na rtech pořídili dnes tolik moderní selfie (nic jiného než my totiž k vidění 
nebylo - #zatracenymraky, #zatracenazima, #kdotosakravymyslel, #has-
tagfun) a rychle se vydali na cestu dolů. Po návratu do základního tábora 
na nás čekalo jedno nemilé překvapení: Jeden z našich stanů byl pryč. 
Po asi pěti minutách úmorného hledání a packání o další stany jsme jej 
přece jen objevili v lese u řeky. Přes den v údolí foukal tak silný vítr, 
že to náš stan prostě sebralo a odneslo pryč. 

Druhého dne jsme vyrazili k dalšímu cíli naší výpravy, na vrchol Heukuppe 
(2 007 m n. m.), který je nejvyšším bodem masívu Rax. Pod horu jsme přejeli 
auty a pouze s lehkou zátěží vyrazili nahoru. M. D. O. (místní domorodé 
obyvatelstvo), kterého jsme se ptali na cestu, se tvářilo poněkud zmateně 
a klepalo si na čela, když jim došlo, že v daném počasí chceme skutečně 
vylézt až nahoru. No, tak jak tak nám cestu nakonec ukázali, a my se tedy 
vydali k cíli. Stoupání tentokrát nebylo tak namáhavé jako předešlý den, 
co ale bylo stejné, bylo souvislé pásmo oblak zahalující od určité výšky celou 
horu. Rozhled do kraje nám tak byl opět dopřán jen do oblasti přibližně 
400 výškových metrů pod vrcholem. I tak to byl krásný pohled. Posledních 
sedmdesát výškových metrů jsme urazili již čistě v mracích; tady už byly 
tráva i kosodřeviny pokryty silnou námrazou. Alpská zima se hlásila o slovo.

Když jsme dorazili na vrchol, potkali jsme se s další vysokohorskou 
skupinou. Zřejmě nikoho nepřekvapí, když řeknu, že to byli Češi. Asi jsme 
fakt světový národ. Vrchol hory Heukuppe nebyl o moc přívětivější než ten 
včerejší, takže jsme se akorát rychle vyfotili a vyrazili jsme zase dolů. Cestou 
jsme posbírali odpadlé kusy naší skupiny a v tábořišti jsme byli ve velmi 
slušném čase. Ještě ten den jsme sbalili stany a vyrazili zpátky směr Česko. 

Pokoření dvou nejvyšších vrcholů této části Alp nás všechny příznivě 
motivovalo, a tak jsem si jistý, že brzy zase někam vyrazíme. Více fotek 
z naší cesty si můžete prohlédnout na www.facebook.com/skautichropyne.

Jan Skalík

„Rychle! Sežeň nějaké kameny!“ „Fuj, to je ale kosa!“ „Jestli bude ta-
kové počasí celý víkend…“ Tak přesně takhle začala vysokohorská výprava 
do rakouských Alp, na kterou vyrazili Fénixové, tedy kluci z vysokoškolského 
skautského oddílu. Když v deset večer vyskákali z aut v tábořišti pod masívem 
Rax-Schneeberg-Gruppe, přivítalo je počasí, které se nedá popsat žádným 
slušným slovem: z nebe visely provazy deště, do toho foukal silný, studený vítr. 
Než jsme postavili stany, které bylo potřeba ukotvit pomocí větších kamenů, 
neboť kolíky se do země daly zarazit jen stěží, byli jsme promoklí na kost. 
Čtvrt hodiny po příjezdu jsme byli ve spacácích a usínali s myšlenkami na to, 
jak to bude vypadat následující den, a jestli se vůbec někam dostaneme...

Ráno nás probudilo mnoho hlasů; na to, že jsme byli v Rakousku, ku-
podivu českých. Přes noc kolem nás totiž vyrostlo celé stanové městečko, 
přičemž národnostní složení horalů vypadalo asi takto: 95 % Čechů, 4 % 
Poláků a 1 % Maďarů. Náš oddílový vůdce to okomentoval slovy: „Žádní 
normální lidi totiž v tuhle roční dobu nad dva tisíce metrů nelezou.“ 
Po skromné snídani jsme zabalili to nejnutnější vybavení a vyrazili k vrcholu 
nejvýchodnější alpské dvoutisícovky, hoře Klosterwappen (2 076 m n. m.). 
Cesta nás vedla pohádkovou skalnatou soutěskou, ve které se nacházelo 
několik jeskyní a kde byla vyšlapaná stezka občas poražena zurčícím poto-
kem. Zhruba v polovině cesty jsme narazili na horskou chatu pod skálou 
s via ferratou obtížnosti C. Céčkové ferratě jsme samozřejmě neodolali, 
a tak, posilněni dýňovou polévkou a pořádným „schwarzer tee“, jsme 
ji pokořili. Nevím, kolik z vás, kteří si teď čtou tento článek, někdy šplhalo 
po exponovaných skalních úsecích, jištěni jen pomocí vlastního stisku ruky 
na řetězu připevněném ke skále, ale za sebe mohu říci, že je to úžasný zážitek. 
Po krátké mezihře s ferratou jsme ve svižném tempu pokračovali směrem 
k vrcholu, zahalenému v hustých oblacích…

„Harry, kolik?“ „Dva tisíce jedna, pánové, překonali jsme hranici dvou 
tisíc metrů. Už jen 75 metrů k vrcholu. Třeba bude i nějaká vyhlídka…“ 
O 75 výškových metrů později, třesouce se zimou, jsme na sebe v rych-
losti naházeli všechny vrstvy oblečení, které jsme s sebou měli, s kletbami 

Jedno velmi příjemné pod-
zimní odpoledne prožili rodiče 
a děti ze 3. třídy mateřské školy. 
Nejprve jsme začali prohledávat 
zahradu, protože se dětem někde 
na zahradě v průběhu dopoledne 
zatoulal jejich skřítek Podzimá-
ček. Hledání bylo velmi zábavné. 
My rodiče jsme měli první příleži-
tost seznámit se s novou krásnou 
zahradou. Děti nám ukázaly, kde 
mají lanové centrum, kam chodí 
na pískoviště, kde závodí na kolo-
běžkách, kde se starají o broučky, 
zasazenou zeleninu, ale také kde 

mají školku ještěrky. Nakonec 
se nám v nejzapadlejším koutě 
zahrady podařilo ztraceného 
a promrzlého Podzimáčka najít. 

Ve třídě jsme se pak sami spolu 
s dětmi vrhli na výrobu vlastních 
skřítků. A že se nám dařilo, o tom 
není pochyb. Nakonec jsme si své 
Podzimáčky odnesli domů. Aby 
však třídnímu skřítkovi nebylo 
ve školce samotnému smutno, 
někteří z nás mu vytvořené skřítky 
nechali ve třídě jako nové kama-
rády. Snad skřítci zase neutekli.

rodiče 3. třídy
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Vážení spoluobčané, Město Chropyně 
ve spolupráci s místní organizací Svazu tělesně  

postižených v Chropyni Vás srdečně zvou na

XVIII. setkání s občany města,
 

které se uskuteční 
ve středu 25. listopadu 2015 od 16:00 

v Městském kulturním středisku v Chropyni.

Program: 
Beseda s vedením města nad problémy občanů, 

Kulturní program 
- dechová hudba Hanačka z Břestu

Občerstvení zajištěno! 
Všichni jste srdečně zváni!

reklama

Vystoupení Orchestru Two, 
Three, Four a souboru 
Chropyňské babky

všichni dráčci, a tak jejich majitelé dostali 
pěkné diplomy a čokoládové medaile s bon-
bónky. Všichni pak dostali za účast krásné 
účastnické listy, které nám i s diplomy vytvořila 
naše Zuzanka Horáková, za to jí moc děkuji. 

Zprávičky 
z Kamínku

Poděkování také patří dětem, že za námi přišly, 
i když se po obloze honily mraky a vypadalo to, 
že každou chvíli sprchne, a také našim mladým 
instruktorům a vedoucím. 

Hana Paňáková

• NEPŘEHLÉDNĚTE •

Zahájení školního roku
V letošním školním roce jsme zahájili 

činnost v měsíci září pravidelnými schůzkami, 
a to každý čtvrtek a pátek v naší klubovně 
na ulici Komenského od 15:30 do 18:00. 
Pokud máte, děti, zájem, přijďte se k nám 
podívat, zahrát si s námi různé hry a zasoutěžit. 
Rádi vás uvítáme!

Drakiáda 
Naší první akcí byla drakiáda, která 

se konala na loukách v sobotu 17. října. Větřík 
sice nechtěl moc foukat, ale přesto přišlo dětí 
dost. Vítr se kupodivu umoudřil a draci začali 
létat. Některý z nich občas udělal parašutistu, 
ale vzápětí znovu statečně vzlétl. Na obloze 
se objevovali dráčci obři, minidraci, krasavci, 
oráči, letci a parašutisti. Děti i rodiče s nimi 
běhali po loukách jako o závod. Odborná 
porota vše sledovala zrakem ostřížím a vybírala 
dráčky na ocenění. Oceněni byli nakonec 

Již v pořadí třetí společné 
vystoupení orchestru Two, 
Three, Four při SZUŠ D-MUSIC 
a souboru Chropyňské babky 
se konalo v pátek 25. září 2015 
na nádvoří informačního centra 
v Kojetíně. Pozvání jsme přijali 
od tamní základní umělecké 
školy, kde působí malý de-
chový orchestr pod vedením 

pana učitele Libora Žaben-
ského. 

Dvouhodinové hudební od-
poledne bylo plné lidových písní, 
instrumentálních skladeb a popu-
lárních melodií. Odměnou všem 
účinkujícím byl bouřlivý potlesk 
publika. Děkujeme za pozvání 
a za rok opět v Kojetíně.

Bc. Ivo Novotný
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Tel.: 733 747 040, 723 771 911
Provozní doba
Po-Pá  7:00–17:00
So 8:00–11:00

provozní doba v průběhu sezóny dle dohody 

Kde: Chropyně, 
naproti čerpací stanice EuroOil

- na tel. 733 747 040 Vás můžeme objednat 
na dohodnutý čas 

- otevřeny dvě pneuservisní dílny
- během zimní sezony se o vás postarají 

3–4 zkušení technici
- provádíme drobné opravy vozidel

NEČEKEJTE A OBJEDNEJTE SE VČAS
více na www.auto-cont.cz

Pneuservis MIKA

reklama

Zahrádkáři vystavovali Opatření před 
vznikem požáru v 
podzimním období

Víceúčelový sál chropyňského zámku 
se na konci září rozvoněl podzimem. Za-
hrádkáři z organizace č. 1 Českého zahrád-
kářského svazu uspořádali již tradiční výstavu 
ovoce, zeleniny a květin. Od roku 2005, kdy 
tuto akci obnovili, to bylo již po jedenácté.

Letošní sucho se projevilo na velikosti 
některých plodů. Pěstitelé se přiznali, že měli 
problém vybrat nejkrásnější a zdravá jablíčka. 
Ani květiny na tom letos nebyly lépe. Horké 
léto podpořené vydatnou zálivkou pro změ-
nu pomohlo okurkám a rajčatům. 

Přes veškeré potíže se společným úsilím 
podařilo výstavu uskutečnit. Návštěvníci 
obdivovali i takové rarity, jako například 
velkoplodé kiwi Jaroslavy Dunajové, mandle 
vypěstované v Záříčí Danou Adámkovou 
i její fialové brambory Valfi, oskeruše nám 
ukázal Libor Blažek, indickou okurku Ja-
roslav Škarpa, který jako obvykle zajistil 
u svých synů a sousedů celkem 51 exponátů. 
Bylinky, koření a květiny tradičně vystavovala 
Eva Zaoralová. Jak to dělá Mirek Bakaj, 
že mu i letos vyrostly máslové dýně a zarodily 
jedlé kaštany? Marie Blažková kromě ovoce 
a zeleniny přinesla i obdivuhodné květiny. 
Jarmila Žlebčíková umí vypěstovat velké 
plody rajčat, perfektní ukázková jablka 
vystavil Jaroslav Slezák. Marie Opluštilová 
každoročně překvapí novými druhy rajčat 
a pálivých papriček. Účastníci si „nenápad-
ně“ uždibovali z větvičky jejího drobno-
plodého kiwi. Zkušení zahrádkáři Drahomír 
Štěpánek a Jindřich Vyvlečka ani letos 
nezklamali. Nejstarší vystavovatelkou byla 
Dobromila Zavřelová. Květinovou výzdobu 
Ing. Věry Růčkové a Elišky Blažkové letos 
doplnily ukázky mladé „floristky“ Adély Vy-
vlečkové. Výstavu zorganizovaly opět Miluška 

PÁLENÍ KLESTÍ A KOMPOSTŮ
Vážení spoluobčané, máme tu opět pod-

zimní období, což znamená období pálení 
kompostů a klestí na zahrádkách. Mám tu pro 
vás pár základních pravidel a zásad jak se chovat 
při takové likvidaci klestí a kompostů, které 
se vám přes zahrádkářskou sezónu nahromadily 
na vašich zahrádkách. 

Při rozdělávání ohně je nutné v prvé řadě 
zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo 
být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa 
a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec 
všech věcí, které se mohou vznítit. Oheň ne-
zakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, 
na suchém listí nebo na rašelině. Létající jiskry 
nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způ-
sobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí ka-
ždoročně vznikají stovky požárů. Pro rozdělávání 
ohně je naopak ideální hliněný podklad. Ohni-
ště by mělo být nějak uspořádáno a odděleno 
od okolí, např.: ohraničeno kameny, vyhloubeno 
v zemi, obsypáno pískem a podobně.

K zapálení nebo udržování ohně v žádném 
případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky, 
jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak 
velmi snadno vymkne kontrole a může způ-
sobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona 
o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze 
pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné 
chemické látky.

Dělejte jen takový oheň, který dokáže-
te zvládnout! Oheň nesmíte ponechat ani 
na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán do-
statek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň 
vymykal kontrole. I proto je dobré umístit 
ohniště v blízkosti vodního zdroje.

Vaše odpovědnost však nekončí okamžikem 
dohoření poslední várky, kterou jste přihodili. 
Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště 
důkladně uhasíte - ať již prolitím vodou nebo 
zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště 
nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí 
být chladné. Určitě nikdo z vás nechce, aby 
mu na jeho zahrádce po odchodu vypuknul požár.

Jelikož taková pálení se mohou kolemjdou-
cím zdát, jako by hořelo někde v zahrádkách, 
mockrát jsem to zažil i já, že jsem šel a každou 
chvíli jsem čekal, že nám zahouká siréna, je po-
vinné nahlásit vaši aktivitu. V takovém případě, 
když někdo zavolá a chce ohlásit požár, na ope-
račním středisku o vašem pálení už ví, a pokud 
nevoláte vy, že se vám to vymklo kontrole, tak 
k vám nebudou posílat zbytečně jednotku, 
která v tu chvíli může být potřeba někde jinde.

Ohlásit pálení klestí je možné na telefonním 
čísle operačního střediska HZS Zlínského kraje 
950 670 222 nebo také na webové aplikaci 
na stránkách www.paleni.hzszlk.eu. Zde vyplníte 
formulář a zabráníte tak zvyšování počtů zby-
tečných výjezdů. Rozhodně pálení klestí nebo 
táboráky neohlašujte na číslech 150 a 112, tato 
čísla slouží jen pro krizové situace a zavolání 
přímé pomoci!                           Aleš Dostál

Daňková, Božena Hynštová, Irena Mrázková 
a Jaroslava Pospíšilová.

Skupina 33 ochotných vystavovatelů 
předvedla výsledky pravidelné práce a péče 
o zahradu. Bylo se opravdu na co dívat. 
Organizátory proto mrzí, že zájem ostatních 
zahrádkářů a občanů je každoročně malý. 
Většinu návštěvníků tvoří vždy cizí klienti 
zámku. Jejich zájem a kladné hodnocení 
potěší.

Poděkování patří nejen vystavovatelům, 
ale i Muzeu Kroměřížska, Městu Chropyně 
a Správě majetku města Chropyně.

Jaroslava Pospíšilová
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Naučná stezka okolo 
Chropyně nadále chátrá

po hrázi Svodnice. Je to malý krů-
ček, ale další z mnoha, který snad 
naučné stezce okolo Chropyně 
pomůže. Děkujeme.

Lužňáci, z. s.

Pozn.:
Vedení města již několik let 

zdůrazňuje, že naučná stezka 
není v majetku města Chropyně, 
ale spolku Sagittaria. V minulých 
letech se město pouze spolupodí-
lelo na její obnově. Trochu mne 

překvapuje otázka autora, cituji: 
„Není jasné, komu vlastně stezka 
patří,“ protože na schůzce, o které 
píše a které se i osobně zúčastnil, 
bylo vlastnictví stezky zástupcem 
spolku Sagittaria potvrzeno. Dal-
ším důkazem je snaha Sagittarie 
o rekonstrukci stezky. Spolek 
se bude snažit o získání dotace. 
Na schůzce nepadla žádost o ja-
koukoliv finanční dotaci ze strany 
města Chropyně. 

Ing. Věra Sigmundová

Pestrý podzim kynologů

psa výstavy předala vítězce paní Soně Valové s fenou belgického ovčáka 
Anne Mailet starostka města Ing. Věra Sigmundová.

Díky přízni sponzorů jsme mohli závěr akce opět ozdobit bohatou 
tombolou s celkem 98 hodnotnými cenami. Reakce většiny účastníků 
svědčí o maximální spokojenosti i o příslibu účasti na dalším ročníku.

Školení figurantů
V sobotu 19. září jsme ve spolupráci s Krajskou kynologickou radou Zlín-
ského kraje uspořádali školení klubových figurantů, kterého se zúčastnilo 
19 zájemců z celé Moravy. Náročné znalostní i fyzické testy plus praktické 
přezkoušení „na place“ nakonec zvládlo 14 adeptů.

Obranářský den
V sobotu 11. října proběhl v areálu „Obranářský den“. Pro cca 20 

zájemců byli k dispozici dva zkušení figuranti, kteří podle vyspělosti psů 
volili náročnost cviků. Také z této akce odjížděli účastníci velmi spokojeni 
a jeví se naděje, že se nácvik obran bude pravidelně opakovat.

Zkoušky
V termínech 24. a 28. října proběhly na cvičišti zkoušky dle Národního 

zkušebního řádu, resp. dle zkušebního řádu Kynologické jednoty ČR – 
Brno. Výsledky zkoušek nebyly v době uzávěrky k dispozici.     Výbor KK

Neutěšený stav některých částí 
naučné stezky není zrovna pěknou 
vizitkou našeho města. Tabule 
poničené vandaly, zarostlé a ne-
prostupné pěšiny, které nikdo ne-
udržuje, zrušená lávka k Josefínce, 
která de facto zcela znemožňuje 
projít celou trasu stezky tak, jak 
byla před lety na náklady města 
a sponzorů obnovena.

Není se skutečně čím chlubit. 
Přestože na problematický stav 
naučné stezky bylo dlouhou dobu 
upozorňováno, situace zůstává 
stále stejná. Není jasné, komu 
vlastně stezka patří. Na opravu 
nejsou peníze a řešení této bez-
východné situace nikdo zatím 
nehledal. 

Možná se však nakonec změny 
dočkáme. Schůzka na téma „bu-
doucnost naučné stezky“, které 
se zúčastnili zástupci města, spolku 
Sagittaria (který se v roce 2003 
na její obnově spolupodílel) 
a chropyňského spolku Lužňáci, by 
měla být prvním krokem, který po-
vede k řešení. Náklady na opravu 

by neměly, podle vyjádření Michala 
Krátkého ze spolku Sagittaria, pře-
sáhnout osmdesát tisíc korun. Zda 
se však bude celý projekt obnovy 
naučné stezky financovat z dotací, 
grantu, peněz města nebo jiných 
zdrojů, není jasné. Stejně tak jako 
není jasné, komu vlastně stezka 
a informační tabule na ní patří, zda 
bude obnovena lávka k Josefínce, 
která je pro původní trasu stezky 
zásadní, či zda nebude vhodnější 
popřemýšlet nad „přetrasováním“ 
celého okruhu stezky.

Zda nakonec dojde k nezbyt-
ným opravám, nebo zda zůstane 
naučná stezka jen nelibým me-
mentem neschopnosti těch, kteří 
by měli řešení hledat prioritně, 
ukáže až čas. Otázek je mnoho 
a řešení zatím žádné. Uvidíme, 
kam se celý proces během násle-
dujících měsíců posune.

Děkujeme Správě majetku 
města Chropyně za posečení 
zarostlé pěšiny na hrázi rybníka 
Hejtman a úseku stezky od rybníka 

Výstava kolií a šeltií
V sobotu 12. září 2015 proběhla v areálu Kynologického klubu Tech-

noplast Chropyně v pořadí již 24. klubová výstava kolií a šeltií, které 
se zúčastnilo přes 80 pejsků. Od pořádajícího Moravskoslezského klubu 
chovatelů tohoto krásného plemene se nám dostalo ocenění za perfektní 
přípravu areálu a skvěle zajištěné občerstvení.

Voříškiáda
Hned následující den, v neděli 13. září, se konala 4. chropyňská voříš-

kiáda za účasti téměř stovky rozmanitých čtyřnohých miláčků. Dopoledne 
patřilo soutěžím v poslušnosti, poté následovala samostatná výstava psů 
všech plemen s průkazem i bez průkazu původu. 

V soutěži poslušnosti se dařilo i našim členům, na stupních vítězů jsme 
viděli Adélku Maršálkovou s Míšou, Miluši Patrmanovou s Rockym a Janu 
Adamíkovou s Ginny. V odpolední soutěži krásy uspěli Petra Kovaříková 
s Aslanem, Zuzana Boubelíková s Coudym, Jana Florová s Fanny, Lea Še-
dová s Colletou a opět Jana Adamíková s Ginny. Cenu pro nejkrásnějšího 
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Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně
Většina občanů i stálých návštěvníků měs-

ta Chropyně si jistě všimla, že v roce 2014 
se výrazně proměnil exteriér budovy tělo-
cvičny TJ Chropyně na Hanáckém náměstí. 
Tato vizuální změna byla způsobena výmě-
nou dveří a oken a zateplením venkovního 
pláště budovy s následným natřením fasád. 
V roce 2015 byly dokončeny vnější úpra-
vy, především oprava hlavního schodiště, 
kompletní opravy bočních vstupů, včetně 
některých přístupových chodníků k nim, 
a v neposlední řadě označení hlavního 
vstupu do tělocvičny. Co už na první pohled 
zvnějšku vidět není, je zateplení stropu hlav-
ního sálu tělocvičny a instalace orientačních 
tabulek v celém objektu. Všechny tyto 
úpravy proběhly z velké části díky finanční 
pomoci ze státního rozpočtu, SFŽP a města 
Chropyně, jehož představitelům patří ještě 
jednou poděkování. 

V návaznosti na tyto úpravy došlo k další 
výrazné změně v interiéru budovy, což byla 
rekonstrukce osvětlení v hlavním sále a v her-
ně stolního tenisu. Technicko-energetické 
řešení osvětlení v obou sálech bylo po-
platné době, kdy vznikalo. Hlavní důvody 
rekonstrukce byly dva: nevyhovující intenzita 
osvětlení a vysoká energetická náročnost. 
Oba tyto nedostatky se podařilo odstranit. 
Ale od začátku. Ve výběrovém řízení zvítě-
zila společnost Satturn Holešov, spol. s r.o., 

která nabídla osvětlení pomocí průmyslových 
zářivkových svítidel s dlouhou životností 
a nízkou spotřebou při celkové vysoutěžené 
ceně 517 tisíc korun včetně DPH. Vítězná 
společnost také nabídla možnost splácet 
náklady na rekonstrukci v pravidelných 
splátkách až do září roku 2018. Tato varianta 
je pro TJ výhodná, protože rekonstrukci hradí 
z vlastních zdrojů a jednorázově by finanční 
prostředky k dispozici neměla. Další výhodou 
je, že splátky budou v budoucnosti částečně 
kryty propočítanými úsporami v nákladech 
na elektrickou energii. 

Co se vlastní realizace týče, tak změna 
osvětlení v herně stolního tenisu byla jedno-
dušší. Došlo k odstranění starších zářivkových 
svítidel a nahrazení novými. U hlavního sálu 
to bylo složitější, jelikož, jak už bylo zmíněno, 
finanční prostředky byly omezené, a tak nové 
osvětlení nebylo zabudováno do stropu, ale 
je zavěšeno pod stropem stávajícím. Tímto 
se rekonstrukce výrazně zlevnila, navíc ko-
nečné technicko-estetické řešení je obdob-
né jako u některých jiných sportovních hal. 

Nové osvětlení hlavního sálu má při pl-
ném výkonu téměř dvojnásobnou intenzitu 
osvětlení (až 600 Luxů) oproti původní-
mu při téměř padesátiprocentní úspoře 
spotřeby elektrické energie. Znamená to, 
že například pro velký turnaj ve stolním 
tenise, který každoročně v listopadu pořádá 

oddíl stolního tenisu (a kvůli počtu účastníků 
se koná i v hlavním sále), už nebude potřeba 
pracně a zdlouhavě instalovat dodatečné 
osvětlení. Stejně tak pro soutěže v badmin-
tonu, kterýžto oddíl TJ patří v současnosti 
k nejúspěšnějším, je nyní osvětlení dostateč-
né. Při rekonstrukci navíc došlo z hlediska 
funkčnosti k podstatné změně, a to že osvět-
lení obou sálů je nyní na „hnízdovém“ prin-
cipu. Jinými slovy lze v příslušných sálech 
zapnout osvětlení byť jen jediného stolu pro 
stolní tenis nebo jediného kurtu pro badmin-
ton a ostatní nechat vypnuté nebo rozsvítit jen 
v omezené míře. To je další vylepšení, které 
se realizovalo, nyní lze zvolit tři stupně intenzi-
ty osvětlení oproti původnímu jedinému stup-
ni, což dále zvyšuje možnosti úspor elektrické 
energie při dostatečné funkčnosti.

Závěrem lze konstatovat, že během let 
2014 a 2015 došlo k vylepšení funkčnosti 
a snížení energetické náročnosti budovy 
tělocvičny TJ Chropyně, a tím ke zlepše-
ní podmínek pro sportovní činnost, což 
je hlavním cílem TJ. Pokud se v následujících 
letech podaří, například s pomocí dotač-
ních titulů, dodělat ještě některé chybějící 
záležitosti v interiéru, jako je nová kotelna 
nebo podlaha v hlavním sále, bude budova 
tělocvičny splňovat požadavky na moderní 
a funkční víceúčelovou sportovní halu.

Jaroslav Krejčíř
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Výlov rybníka „Dlouhá šlajza“ se vydařil

Turnaj přípravek oddílu národní házené v Chropyni

Podzim je obdobím výlovů. I u nás v Chropyni patří výlovy k tradiční-
mu vyvrcholení rybářské sezóny. Nejsou sice tak pompézní jako například 
výlov Hradeckého rybníka v Tovačově, ale přesto je na co se dívat. 

V sobotu 17. října 2015 proběhl výlov rybníka „Dlouhá šlajza“. Více 
než padesátka členů místní organizace Moravského rybářského svazu, 
rybářů a rybářských nadšenců připravovala výlov od brzkých ranních ho-
din. Přestože měli naši rybáři hodně práce, vše proběhlo hladce a podle 
plánu. Počasí se vydařilo. Dobrá nálada a přátelská atmosféra provázela 
všechny až do úplného konce. A výsledek byl nadmíru dobrý. Vylovilo 
se přes tunu ryb, kaprů, línů, amurů... Ryby však neputují na talíř, jak 
by si mohl někdo myslet, ale jsou po slovení, roztřídění a zvážení, roz-
vezeny a vypuštěny zpět do přírody, tentokrát do Malé Bečvy a Pískáče 
u Záříčí. Chropyňští rybáři takto doplňují ryby v revíru, aby měli rybáři 
po celý následující rok co chytat. 

Poděkujme našim rybářům za jejich práci a obětavost, s jakou 
se starají po celý rok o zdejší rybářský revír, a popřejme jim Petrův zdar.

Michal Pospíšil

Oddíl národní házené zorganizoval dne 28. září 2015 turnaj přípravek, 
kterého se zúčastnila družstva z Vítkovic, Pustějova, Vracova, Rokytnice 
a Chropyně. Turnaj byl organizován tak, že se utkaly mezi sebou přípravky 
mladší do 7 let a starší do 9 let.

Do sedmi let to byla družstva z Rokytnice, Vracova a Chropyně. Zde 
bylo družstvo z Vracova složeno z málo hrajících hráčů a byli mezi nimi 
i starší 7 let, proto hrálo družstvo Vracova jen ve vložených zápasech 
s těmito výsledky: Chropyně - Vracov 9:2, Rokytnice - Vracov 16:1.

Turnaj mladších pokračoval dále již jen mezi družstvy z Rokytnice 
a Chropyně. Dva zápasy s rozdílným průběhem měly tyto výsledky: Ro-
kytnice – Chropyně 12:8 a 7:9. Nakonec lepším rozdílem vstřelených 
a obdržených gólů vyhrála Rokytnice s celkovým skórem 19:17.

V turnaji starších přípravek bylo odehráno celkem 6 utkání s těmito 
výsledky: Chropyně - Pustějov 5:5, Vítkovice -  Vracov 9:1, Vracov - 
Chropyně 10:4, Pustějov - Vítkovice 6:9, Pustějov - Vracov 3:7, Chro-
pyně - Vítkovice 6:7.

Celkově skončil turnaj, který sledovalo asi 80 diváků takto: 1. místo 
Vítkovice, 2. místo Vracov, na 3. místě skončilo družstvo domácí Chro-
pyně a na 4. místě pak družstvo z Pustějova. Všechna družstva byla 
oceněna poháry a sladkostmi.

Na závěr byli oceněni i nejlepší hráči: za mladší Kohlová Kateřina 
z Chropyně jako nejlepší brankářka a  Šípek Ondřej z Rokytnice jako 
nejlepší hráč v poli, ze starších přípravek byli oceněni Novotný Štěpán 
z Chropyně jako nejlepší brankář a Šabacká Nela z Pustějova nejlepší 
hráčka v poli. Oceněn byl i nejmladší hráč – Matyáš Kuchařík z Chropyně.

Turnaj proběhl za pěkného počasí a velkého povzbuzování diváků. 
Poděkování patří rozhodčí Kovaříkové Ivetě, která odpískala skoro 
všechny zápasy, městu Chropyně za sponzorský příspěvek, Petru Langrovi 
za přípravu rozhlasové aparatury a všem členům oddílu národní házené 
TJ Chropyně, kteří se spolupodíleli jak na přípravě, tak na samotném 
průběhu turnaje.

František Přivřel
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Soukromá inzerce
Prodám
 zahrádku u rybníka, chatka, sklep, skleník. 

Cena Dohodou. Zdravotní důvody. Telefon 
776 792 996.

 slunečnici. Tel.: 604437642.

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

Memoriál Jana Zapletala

Pohár města Příbrami

Vymětalová i Alžběta Hošková) 
se uvedly velmi dobře a skvěle 
doplnily základní sestavu: Amálie 
Koblihová, Vanesa Klásková, Vero-
nika Opelíková, Marie Medunová, 
Veronika Vyskotová a Lenka Ku-
sáková, Adriana Kolářová a Nikol 
Hrdličková. Družstvo Junior II 
(do 16 let) mělo rovněž jednu pre-
miéru – zcela nová členka oddílu 
Michaela Hřibová se po pouhém 

půlročním tréninku dokázala velmi 
dobře zapojit do družstva a na svých 
prvních závodech společně s ostat-
ními závodnicemi (Adéla Koutová, 
Katka Němečková, Markéta Horá-
ková, Runa Koblihová, Ondřejka 
Spáčilová, Andrea Rusinová, De-
nisa Peričová) vybojovat stříbrné 
medaile a pohár za druhé místo 
za družstvem domácích děvčat.

Markéta Zavadilová

V sobotu 10. října 2015 se usku-
tečnil už pátý ročník Poháru 
města Příbrami v TeamGym, který 
je zároveň součástí Českého po-
háru a je první juniorskou soutěží, 
na které se rozhodovalo podle 
nových pravidel.  Chropyňským 
gymnastkám se první závod v nové 
sezoně vydařil. Družstvo Junior I 
(do 11 let) získalo ve všech třech 

disciplínách (pódiová skladba, 
akrobacie, trampolína) nejvyšší 
počet bodů v kategorii a zvítězilo 
s velkým bodovým rozdílem 1,5 bo-
du před druhým družstvem dívek 
Lokomotiva Trutnov. Premiéru 
měla nejen jejich nová pódiová 
skladba, ale i dvě závodnice, které 
dostaly šanci díky neúčasti dvou 
stěžejních závodnic, a obě (Dorota 

Jubilejní 10. ročník memoriálu 
Jana Zapletala, který se uskutečnil 
v sobotu 12. září 2015, je za námi. 
V tomto roce se soutěže zúčast-
nilo 17 týmů, z toho 3 týmy žen. 
V kategorii mužů stanuly na stupních 
vítězů 1. Luboměř (NJ), 2. Želeč 
(PV), 3. Litenčice (KM). Domácí 
družstvo Chropyně se umístilo 
na 5. místě. V kategorii ženy skončily 
1. Počenice (KM), 2. Morkovice 
(KM), 3. Oplocany (PR).

Jménem SDH Chropyně děku-

jeme všem, bez nichž by se soutěž 
jen stěží obešla, a to jsou: restaurace 
Stará Orlovna, město Chropyně, 
SMM Chropyně, obec Žalkovice, 
SDH Morkovice, p. Rostislav Sta-
vinoha, p. Jan Koncer, p. Milan 
Remeš a Martin Hora. Dále bychom 
chtěli poděkovat sponzorům, kteří 
přispěli věcnými dary na odměny 
soutěžícím, týmům, které k nám 
přijely, fanouškům a všem, kdo 
se jakkoliv podíleli na organizaci 
celé soutěže.           SDH Chropyně
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Nikola KorcováFilip Pásek

Štěpán Vrábel

Bastien Simon Hrabálek

Klaudie Bartůnková

Julie Kratochvílová Tereza Kovaříková

David StoklásekNela Valentová

nar. 05.08.2015nar. 30.04.2015

nar. 03.07.2015

Dana Kunčarová nar. 12.05.2015

nar. 23.07.2015

nar. 23.08.2015 nar. 07.07.2015

nar. 01.09.2015nar. 27.06.2015

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 3. října 2015 
přivítány tyto děti:

Vítání nových občánků

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci září:

- průměrná ranní teplota byla +13,2°C,
- průměrná denní teplota byla +20,0°C,
- nejteplejším dnem bylo 1. září s max. průměrnou teplotou 

+24,3°C,
- nejchladnějším dnem bylo 30. září s min. průměrnou teplotou 

+10,3°C,
- celkové množství srážek bylo 14,8 mm.

Zdroj: počasí-chropyne.cz
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Čas běží, bolest zůstává...

Dne 31. října 2015 jsme vzpomenuli smutné 
9. výročí úmrtí našeho milovaného syna, bratra 
a strýce, pana 

Václava Jurčíka. 

S láskou stále vzpomínají rodiče, sestra, neteř a synovec.

Žádný čas není tak dlouhý, 
aby nám dal zapomenout…

Dne 1. listopadu 2015 jsme vzpomenuli 
16. výročí úmrtí mého manžela a našeho tatín-
ka, dědečka a pradědečka pana 

Pavla Zsemberiho. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpomíná manželka a tři 
synové s rodinami.

K Tvým narozeninám bychom Ti rádi gratulovali, 
ale osud chtěl, abychom jen vzpomínali. 

Vzpomínka je trvalejší než květy. 
Nejkrásnější květy oschnou, opadnou, 

vzpomínky na Tebe však zůstanou. 

Dne 1. listopadu 2015 jsme vzpomenuli 
nedožité 87. narozeniny mého milého manžela, 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana 

Vladimíra Míči. 

S úctou a láskou na vzácného člověka stále vzpomíná manželka 
Věra, děti Jana, Vladimír a Jiří s rodinami. Děkujeme všem, kdo 
vzpomenuli s námi.

Čas plyne jako voda, 
ale vzpomínka na Tebe je stále živá. 

Dne 2. listopadu 2015 uplyne 9 let od chví-
le, kdy nás opustila naše maminka, babička 
a prababička paní 

Bohumila Havlíková. 

Stále s láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Odešel dobrý člověk, každý ho měl rád, 
odešel nám v nenávratno, teď musíme jen vzpomínat… 

Dne 2. listopadu 2015 by oslavil své 68. na-
rozeniny pan 

Zdeněk Gálíček. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná celá rodina.

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

Dne 30. října 2015 jsme vzpomenuli 4. výročí 
úmrtí pana 

Antonína Pisky. 

Společenská kronika 
Dne 21. října 2015 oslavil svých krásných 

60 let pan 

Jiří Míča. 

Přejeme Ti, ať máš v životě vše, co potřebuješ 
ke štěstí: rodinu a přátele, co v životě Tě po-
hladí, rozum, co v nouzi poradí, a hlavně zdraví, 

to ať Tě nezradí. Vše nejlepší a ještě víc Ti srdečně přeje maminka 
a sourozenci Jana a Vladimír, manželka Lenka, syn Pavel a celá rodina.

Dne 26. listopadu 2015 se paní 

Libuše Dosedělová 

dožívá 90 let. K Tvým narozeninám, naše milá 
matičko a babičko, Ti přejem zdravíčko, abys 
tady ještě byla a tu stovku s námi oslavila. 
To Ti přeje dcera Libuše s rodinou.

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

Dne 2. září 2015 jsme si připomněli 2. smut-
né výročí úmrtí pana 

Františka Vymětala. 

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

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

Dne 18. října 2015 jsme si připomněli 
2. smutné výročí úmrtí pana 

Ing. Josefa Zezuly. 

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Zapomenout se nedá, stín na duši sedá 
a je těžké se s tím naučit žít.

Dne 24. října 2015 uplynuly 2 roky od ú-
mrtí pana 

Františka Zapletala. 

S láskou vzpomíná manželka a dcera a syn s rodinami.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
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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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Foto: T. Rozkošný, archiv Zpravodaje, archivy organizací, 
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Dne 7. listopadu 2015 vzpomeneme 100. vý-
ročí narození pana 

Ivana Hleby, 

bývalého příslušníka Čs. armády, tankisty 
v jednotce gen. Ludvíka Svobody, kde bojoval 
za osvobození Československa od Buzuluku 

přes Dukelský průsmyk až do Prahy. Dne 30. srpna 2015 uplynulo 
17 let od jeho úmrtí. Stále vzpomíná manželka Marie, děti Ivan 
a Marie s rodinami a švagrová Věra s rodinou. Čest jeho památce. 
Nikdy nezapomeneme.

Dne 14. listopadu 2015 vzpomeneme 
7. výročí úmrtí paní 

Jarmily Vrzalové. 

Za vzpomínku děkuje manžel Jaroslav, dcera 
Hana s manželem a vnučky Kateřina a Edita 
s rodinami.

A život jde dál, jak tiché řeky proud, 
jen vzpomínky zůstávají a nejde zapomenout.

Dne 19. listopadu 2015 si připomeneme 
13. smutné výročí úmrtí mého manžela, tatínka 
a dědečka pana 

Františka Vymětala. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, syn a dcery s rodinami. 
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 25. listopadu 2015 uplyne 5 roků od chví-
le, kdy navždy odešel můj manžel pan 

Oldřich Antoš. 

S úctou stále vzpomíná manželka Dáša a rodina 
Antošova.

Kdo Tě znal, vzpomene. Kdo Tě měl rád, nezapo-
mene.

Dne 7. listopadu 2015 vzpomene 9. smutné 
výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka pana 

Jána Ivana Šaríka. 

S úctou stále vzpomínají dcera Ivana s manželem, vnučka Iveta 
s rodinou a vnuk Petr s rodinou. Osud Ti z tváří růže vzal a z očí jiskry zář. Však v srdcích 

nám Tě zanechal, dál s námi zůstáváš.

Dne 27. listopadu 2015 vzpomeneme 
4. smutné výročí úmrtí mého manžela a našeho 
tatínka pana 

Marka Zatloukala. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka Pavla, děti Anetka, Natálka 
a Kristýnka, rodiče, rodina Šperkova, sestra s rodinou a kamarádi.

        

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 10/2015 - 26. listopadu (vychází 11. prosince)
č. 1/2016 - 7. ledna (vychází 22. ledna)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 22. října (číslo vychází 6. listopadu 2015).  
Uzávěrka příštího čísla: 26. listopadu 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.

Proč Tvoje srdce přestalo bít, 
proč nebylo záchrany, abys mohl s námi žít. 

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

Dne 3. prosince 2015 vzpomeneme 11. smut-
né výročí úmrtí pana 

Antonína Dolínka. 

S láskou vzpomínají manželka, syn s rodinou, dcera s rodinou, 
čtyři vnoučata, tři pravnoučata, sestra a bratr s rodinami. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně Zahrada 
11. 11. Divadelní představení pro mateřské školy a rodiče 
 s dětmi podle stejnojmenné knihy Jiřího Trnky. Di-
 vadlo Krapet, Praha 10. Vstupné 35 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně Furtluftdurch tour 
24. 11. Zábavný pořad Zdeňka Izera. Partnerkou baviče bude 
 zpěvačka Šárka Vaňková. Vstupné 120 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně Když se zhasne 
26. 11. Konverzační komedie o dvou manželských párech 
 a jednom povedeném večírku v podání DS Hanácká 
 scéna MěKS Kojetín. Vstupné 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně Rozsvícení vánočního stromu 
28. 11. Podrobný program akce uveden ve Zpravodaji. 
 Vstupné zdarma.
 Kde: Areál zámeckého parku Chropyně

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 
 a na pódiu bude dokonce padat sníh! Vstupné 35 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Hulín  Ochutnávka moravských vín 
14. 11. Každý rok v tomto čase se setkávají milovníci dobrého 
 vína na půdě KK Hulín a ochutnávají vína ze všech mo-
 ravských vinařských podoblastí, k dispozici budou vzorky 
 až od 20 vinařů. Celou akci hudebně doprovodí živá 
 hudba, k dispozici bude něco dobrého k zakousnutí. 
 Rezervace míst v kanceláři KK Hulín. Vstupné 60 Kč.   
 Kde: Kulturní klub Hulín, 17:00

Hulín Reflexy 
20. 11. Koncert oblíbené kapely po roce opět v Hulíně. 
 Vstupné 90 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 20:00

Holešov Ivo Šmoldas – Večer plný inteligentního 
13. 11.  humoru
 Komponovaný pořad známého glosátora a publicisty, 
 který probere veškerá témata, která ho napadají nebo 
 k nimž ho inspiruje písničkářka J. Rychterová v dopro-
 vodu houslisty V. I. Pecháčka.
 Kde: Kino Svět Holešov, 19:00

Holešov Komentované pozorování oblohy 
20. 11.  Komentované pozorování oblohy pro veřejnost s hvěz-
 dářem Josefem Nevřalou. V případě nepříznivého počasí 
 bude pozorování přesunuto na jiný termín.
 Kde: Zámecká hvězdárna Holešov, 20:00, 21:00

Kroměříž Svatomartinské hodování 
11. 11. Slavnost dobrého jídla a pití. 
 Kde: Hanácké náměstí Kroměříž
 
Kroměříž Na mělčině - Divadlo Kalich 
18. 11. Herečka Iva Janžurová se rozhodla přijmout roli z Divadla 
 Kalich. Nabídka textu originální komedie nizozemského 
 autora Franka Houtappelse Na mělčině „o dvou sest-
 rách, jejich matce, tátově popelu a manželství s omeze-
 nou trvanlivostí“. Po boku Ivy Janžurové hrají Barbora 
 Munzarová, Sabina Remundová a Miroslav Vladyka. 
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž Troška humoru nikoho nezabije aneb Zábavná 
25. 11.  talkshow Zdeňka Trošky 
 Pro širokou obec filmového publika je určen zábavný 
 pořad, jehož hlavní hvězdou je oblíbený filmový režisér 
 Zdeněk Troška. Dokladem toho je i tento pořad.  
 Kde: Kino Nádsklepí Kroměříž, 19:00 

Kroměříž Rozsvícení vánočního stromu 
26.-27. 11. Rozsvícení vánočního stromu je slavnostní akce města 
 doplněná o jarmark a program nejen pro děti. 
 Kde: Velké náměstí Kroměříž

Kroměříž Malované na skle - Městské divadlo Zlín 
28. 11. Hrdina. Legenda. Mýtus. Kdo? Jánošík. Zbojník a jeho 
 duše. A souboj o ni. Mezi andělem a čertem. O lásce, 
 svobodě a nesmrtelné smrti. O mužích s valaškami pro-
 klatě nízko u pasu. O ženách milujících i zrádných. Tro-
 chu lidové, trochu rockové. Trochu poetické. Trochu 
 syrové. Na skle malované. Krví? Šmolkou? Co je pravda 
 a co báchorky?
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Přerov Hra vášní 
15. 11. Skvělá komedie o manželské krizi. Převzatá hra z divadla 
 Rokoko, produkce agentura Harlekýn.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Krásné svátky 
26. 11. Hudební večer Pavla Nováka o předvánočním čase.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30


