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Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi

Rozpočet města na rok 2016 

Každoročně se na návsích a ná-
městích v celé naší zemi sejdou 
v jeden den děti i celé jejich ro-
diny, aby vypustily balónky s přá-
ním k Ježíškovi. Tak tomu bylo 
i v Chropyni v pátek 4. prosince 
2015. Již hodinu před vypuknu-
tím akce přicházeli první zájemci 
o balónek s přáním. Přání byla 
různorodá, od dárků pod vánoční 
stromeček až po zdraví a štěstí v le-
tošním roce. Doufám, že hlav-

ně dětem se jejich přání na Štěd-
rý den vyplnila. Všem pak přeji 
splnění těch ostatních přání v le-
tošním roce.

V 15:15 nám dal herec a mo-
derátor Václav Vydra přes Rádio 
Impuls pokyn k hromadnému 
vypuštění a k nebi před Městským 
úřadem v Chropyni se vzneslo 
bezmála 300 fialových balónků. 
Bohužel to bylo méně než v roce 
2014, kdy jsme byli součástí re-

kordní akce. Také celorepublikově 
bylo vypuštěno méně a to „pou-
hých“ 87 923 kusů, zatímco v roce 
2014 to bylo 103 738 balónků.

Dle sdělení pořádající agentury 
bylo velkým překvapením množ-
ství reakcí lidí, kteří našli balónek 
s přáníčkem a hledali pisatele, 
kterému by přání mohli splnit. 
V některých případech byli úspěš-
ní, v jiných nikoliv. Velmi příjemné 
však vždy bylo zjištění, že lidé 

z vlastní iniciativy chtějí udělat 
radost neznámým dětem klidně 
na druhé straně republiky.

Chci poděkovat zaměstnancům 
Správy majetku města Chropyně 
a členům a vedoucím turistického 
oddílu Kamínek za pomoc při 
organizaci celé akce a všem dětem 
i dospělým, kteří balónky s přáníčky 
vypustili. Věřím, že v letošním roce 
se nám společně podaří rekord 
překonat.      Věra Sigmundová

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 
16. prosince 2015 schválilo rozpočet města 
Chropyně na rok 2016, který je sestaven jako 
vyrovnaný. 

Příjmová stránka se skládá z příjmů daňových, 
nedaňových, kapitálových a z přijatých dotací. 
Oproti roku 2015 předpokládáme mírný ná-
růst v daňových příjmech ve výši cca 4 mil. Kč. 
V položce dotací jsou zatím zahrnuty pouze ne-
investiční dotace, např. na výkon státní správy, 
na provoz domu s pečovatelskou službou, apod. 
Součástí příjmů je také položka Financování, 
která je tvořena převážně převodem prostředků 
bankovních účtů z roku 2015. Převod plánujeme 
ve výši bezmála 10 mil. Kč a skládá se z nevyčer-
paných prostředků na neuskutečněné investiční 
akce a zůstatků u jednotlivých položek (např. 
částka na zpětný odkup hlasovacích práv k akciím 
VaK Kroměříž, rekonstrukce rozvodů elektrické 
energie a vody v budově MěÚ, apod.). Protože 
v době tvorby rozpočtu není znám přesný zůsta-
tek na účtech, jedná se o odhad. Konečná částka 
bude upřesněna prvním rozpočtovým opatřením 
v měsíci březnu.

Výdajovou stránku okomentuji po význam-
nějších rozpočtových kapitolách.

Doprava – 663 tisíc Kč:
Dopravní obslužnost je oproti loňskému 

roku vyšší. Jedná se o částku, ke které jsme 

se smluvně zavázali Zlínskému kraji. Dříve byl 
příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 60 Kč 
za každého občana obce, od letošního roku 
je příspěvek 100 Kč na občana. Součástí této 
položky je i 160 tisíc Kč na studii dopravy. 
Tu bude pro město zpracovávat Centrum 
dopravního výzkumu Brno. Cílem je posoudit 
dopravní situaci ve městě. Bylo vytipováno ně-
kolik problematických lokalit, kterými se bude 
studie zabývat. Jedná se především o vyřešení 
parkování v ulicích Hrad a Masarykova. Návrhy 
řešení by mohly být známy již v březnu.

Vzdělávání – 6.280 tisíc Kč:
Položka se skládá z neinvestičních příspěvků 

našim školským příspěvkovým organizacím. 
Mateřská škola a zařízení školního stravování 
dostanou příspěvky ve stejné výši jako v roce 
2015 (1.300 tisíc Kč MŠ a 900 tisíc Kč ZŠS). 
Příspěvek základní škole je navýšen o necelých 
200 tis. Kč na 4 miliony. Vzhledem k plánované 
regeneraci sídliště předpokládáme, že škola 
bude mít náklady v souvislosti s úpravou dvor-
ního traktu budovy na ulici J. Fučíka. 

Kultura, církev, sdělovací prostředky – 
1.981,5 tisíc Kč:

Největší část prostředků kapitoly je přidě-
lena knihovně a to 1.068,5 tisíc Kč. K nárůstu 
došlo především v souvislosti s havarijním 

stavem budovy na ulici Masarykova a s tím spo-
jenými nejnutnějšími opravami. Do budoucna 
počítáme s přestěhováním hlavní knihovny 
do střediska volnočasových aktivit na náměstí 
Svobody. Současně dochází k navýšení pro-
středků na mzdy v souvislosti s 3procentním 
navýšením platů státních zaměstnanců.

Příspěvek na kulturu ve výši 150 tisíc Kč 
je příspěvkem města na provoz zámku v Chro-
pyni, konkrétně na částečnou úhradu energií. 
Tato částka je už několik let neměnná.

Zpravodaj města má také navýšenou polož-
ku, a to na částku 518 tisíc Kč. Z důvodu lepší 
informovanosti občanů našeho města došlo 
v roce 2015 k rozšíření počtu stran jednotli-
vých vydání, proto pro rok 2016 již plánujeme 
průměrný rozsah 28 stran na číslo. 

Tělovýchovná a zájmová činnost – 4.591 
tisíc Kč:

Největší položkou kapitoly je bezesporu 
poslední splátka za rekonstrukci koupaliště 
ve výši 3.171 tisíc Kč.

Neinvestiční transfery na tělovýchovu a spor-
tovní aktivity zůstávají v nezměněné výši 1.200 
tisíc Kč. Tato částka bude rozdělena mezi tělový-
chovnou jednotu, fotbalový klub a další sportovní 
aktivity chropyňských dětí a mládeže. Novinkou 
v letošním rozpočtu je položka neinvestiční půj-
čené prostředky tělovýchovné jednotě (250 tis. 
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Kč) a fotbalovému klubu (100 tis. Kč). Změna 
byla vynucena novou legislativní úpravou. Nově 
již není možné poskytovat zálohy na činnost 
tak jako v minulých letech. Částka 350 tis. Kč 
je současně i na straně příjmů, neboť půjčka bude 
po vyplacení dotace vrácena na účet města. 

Stejně tak příspěvky na využití volného času 
dětí a mládeže se letos nemění. Opět bude 
rozdělena částka 220 tisíc Kč. Pravidelnými 
příjemci jsou např. Junáci, Pionýr, Kamínek 
a další dobrovolníci, kteří se věnují volnému 
času dětí a mládeže.

Zdravotnictví – 315 tisíc Kč:
Tato položka zahrnuje příspěvek na Zdravé 

město, ze kterého je například každoročně 
pořádán Den zdraví. Z položky je dále rozdě-
lována částka 200 tis. Kč občanským sdružením 
v sociální a zdravotnické oblasti. Významná 
část bývá poskytnuta Sociálním službám města 
Kroměříže a dalším provozovatelům domovů 
pro seniory, kde pobývají naši občané. Částka 
je pro letošní rok mírně navýšena, ale ani tak 
nepokryje všechny požadavky, které dostáváme. 

Bydlení, komunální služby a územní roz-
voj – 28.498 tisíc Kč:

Největší část položky tvoří příspěvek 
na činnost Správy majetku města Chropyně 
15,8 milionů Kč. Oproti roku 2015 došlo 
k navýšení o zhruba 5 mil. Kč. Navýšení je tvo-
řeno příspěvkem na rekonstrukci brouzdaliště 
na koupališti (3,5 mil. Kč), převodem platby 
elektrické energie z rozpočtu města do rozpoč-
tu SMM (900 tis. Kč) a převodem prostředků 
z roku 2015 na nákup turniketů a rekonstrukci 
toalet na koupališti (500 tis. Kč). Součástí 
rozpočtu SMM je také částka na rekonstruk-
ci bytů v domech s pečovatelskou službou 
(1,2 mil. Kč) a vybudování denní místnosti 
pro jejich obyvatele. Odpisy SMM ve výši 
6,4 milionů jsou ve stejné výši na straně příjmů 
i výdajů, jde pouze o účetní operaci.

Další významnou částkou jsou 4 mil. Kč 
určené jako náš podíl k dotaci na další etapu 
regenerace sídliště, tentokrát v prostoru mezi 
budovou školy na ulici Fučíkova a bytovým 
domem na ulici Moravská. Celkové náklady 
na tuto etapu by měly být ve výši 8 mil. Kč.

1.570 tisíc Kč je určeno na územní rozvoj 
v lokalitě Nádražní ulice. Plánujeme úhradu 
studie zastavitelnosti tohoto území a výkupy 
některých strategických pozemků. 

Bohužel v této části rozpočtu byla původně 
také částka na zasíťování druhé etapy výstav-
by na Podlesí. Předpokládané výdaje ve výši 
5,3 milionu Kč se nám ale nepodařilo v rozpoč-
tu udržet. V současné době tak město Chropyně 
nemá žádné volné pozemky, které by nabídlo 
případným zájemcům o rodinnou výstavbu. 

Součástí položky je dále částka 500 tisíc Kč 
na územní plánování určená převážně na pro-
jektovou dokumentaci plánovaných akcí. 

160 tisíc Kč je určeno na pořízení strate-
gického dokumentu Program rozvoje města 
Chropyně. Jedná se o převod nedočerpaných 
prostředků z roku 2015.

Ochrana životního prostředí – 7.768 
tisíc Kč:

Sběr a svoz komunálních odpadů nás bude 
v letošním roce stát pravděpodobně 2.845 ti-
síc Kč. Sběr a svoz nebezpečných odpadů pak 
1.050 tisíc Kč. Plánovaný příspěvek na sběr 
a třídění separovaného odpadu sdružení RESO 
(Regionální ekologické sdružení obcí) je pro 
rok 2016 ve výši 700 tisíc Kč, což je o 110 tisíc 
méně než v roce 2015. 

Částka 1 milion Kč představuje podíl 
města na další investici do kompostárny. 
V polovině roku 2015 byl zahájen zkušební 
provoz, při kterém bylo zjištěno, že by bylo 
vhodnější, kdyby celá plocha kompostárny 
(jedná se zhruba o 3 tisíce metrů čtverečních) 
byla zpevněná. Kompostárna je už dnes plně 
funkční, ale zpevněním její plochy by došlo 
ke zlepšení manipulace s bioodpadem. K to-
mu by měl přispět i plánovaný nákup naklada-
če, který práci s odpadem zrychlí a zefektivní. 
Pokud budeme o dotaci žádat, zahrneme 
do požadavků i vybudování zázemí obsluhy. 
Plánujeme umístění jedné unimobuňky s to-
aletou a nádrží na vodu, protože v současné 
době si obsluha kompostárny nemá ani kde 
umýt ruce.   

Částka určená na monitoring skládky byla 
snížena na 43 tisíc Kč. Od letošního roku bude 
monitoring probíhat pouze jednou ročně. 

Investice ve výši 1 milionu Kč je připravena 
na vybudování parku u hřbitova v Chropy-
ni. Park bude vybudován v přírodním stylu 
na pozemku mezi hřbitovem a logistickým 
areálem, kde byly dříve zahrádky. Mělo 
by dojít k vybudování odpočinkové plochy, 
k rozšíření městského mobiliáře, ke zřízení osmi 
parkovacích míst pro návštěvníky hřbitova, 
ke zpevnění a rozšíření komunikace kolem 
hřbitova tak, aby byla tato cesta vhodná i pro 
smíšený provoz (chodci a cyklisté). 

Na péči o vzhled města je připravena částka 
800 tisíc Kč. Částka bude použita na opravu 
a nákup nových herních prvků na hřištích 
na území města. Nejvýraznější rekonstrukce 
se dočká hřiště Elá hop ve vnitrobloku.

180 tis. Kč je částka určená na následnou 
údržbu nově upravených parků na ná-
městí Svobody v Chropyni a v místní části 
Plešovec.

Z částky 150 tisíc Kč budou hrazeny útulkům 
náklady na psy, kteří byli odchyceni na území 
našeho města.

Sociální věci – 1.706 tisíc Kč:
Tato částka je určena na provoz Domů 

s pečovatelskou službou. Navýšení je tvořeno 
zvýšenými náklady na PHM, vzhledem k poří-
zení druhého automobilu pečovatelské služby. 
Část navýšení se týká objemu mzdových pro-
středků převodem uspořených peněz z roku 
2015. Částka k převodu vznikla dlouhodobou 
nemocí některých pečovatelek. Současně 
se zvýšením výdajové stránky počítáme také 
se zvýšeným výběrem poplatků od klientů, 
kdy průběžně dochází k navyšování posky-
tované péče.

Bezpečnost státu a požární ochrana – 
1.298 tisíc Kč:

Nejvýraznější část položky je určena na po-
žární ochranu, resp. jako příspěvek Sborům 
dobrovolných hasičů Chropyně a Plešovec 
a zásahové jednotce našeho města. Částka 
788 tisíc je zhruba o 200 tisíc vyšší oproti roku 
2015. Součástí příspěvku již není položka pro-
středků na mzdy, které byly vypláceny na zá-
kladě smlouvy za dozorovou činnost pro firmy 
v logistickém areálu. Tudíž reálné navýšení pro-
středků na nákup potřebného vybavení hasičů 
je ještě vyšší. Při přípravě rozpočtu vznesli hasiči 
také požadavek na nákup nového cisternového 
vozidla značky Tatra, potřebná částka byla od-
hadnuta na 6 milionů. V letošním roce se nám 
nepodařilo tuto částku do rozpočtu zařadit, 
ale v průběhu roku připravíme plán nákupu 
a financování vozidla v roce 2017.

Dobrou zprávou je jistě částka 500 tisíc Kč 
na první etapu pořízení kamerového systému. 
Pořízen by měl být centrální server a šest kamer, 
jejichž rozmístění navrhne komise pro prevenci 
kriminality. 

Státní správa a místní správa – 18.691 
tisíc Kč:

Činnost zastupitelstva města má vyčleněnu 
částku 2.346 tisíc Kč. U této položky došlo 
k nárůstu o 3 procenta.

Činnost místní správy zahrnuje položku 
určenou na platy, dohody a pojistné. Částka 
10.541 tisíc Kč je vyšší oproti roku 2015 z dů-
vodu státem schváleného navýšení platů o 3 pro-
centa. Navíc obsahuje převod prostředků 
z roku 2015 na souběh úvazků, spojených s plá-
novaným odchodem pracovnice úseku investic 
do důchodu. Nákup materiálu a DHM ve výši 
559 tisíc Kč je určen na nákup knih, tiskovin, 
spotřebního a kancelářského materiálu. Dále 
na nákup drobného hmotného majetku, jako 
je například výpočetní technika, telefonní 
ústředna, nahrávací zařízení, nábytek. Obsahu-
je i částečný převod z roku 2015 na vybavení 
kuchyňky v přízemí a pořízení úložných skříní 
pro pracovnici úseku investic na veškerou ob-
sáhlou projektovou dokumentaci k investičním 
akcím. Nákup vody a energií (305 tisíc Kč) 
je v nezměněné výši. Nákup služeb zahrnuje 
služby pošt, telekomunikací, právní, konzultační, 
služby auditu, školení, vzdělávání, provoz inter-
netu, přestupkovou komisi a další. Tato položka 
se drobně zvýšila oproti roku 2015, a to na částku 
1.950 tisíc Kč. Nárůst je způsoben nárůstem le-
gislativních upgradů. Částka 2,5 milionu Kč byla 
v roce 2015 schválená na rekonstrukci rozvodů 
elektřiny a vody v budově úřadu. Z technických 
důvodů nebyla realizována, proto se převádí 
do roku 2016.

Rozpočet města je živý materiál a v průběhu 
roku může dojít prostřednictvím rozpočtového 
opatření k jeho změnám. Součástí rozpočtu 
je i tzv. zásobník akcí, kde jsou uvedeny akce, 
které bychom rádi realizovali, ale v rozpočtu 
jsme již nenašli potřebnou částku. Doufám, 
že i v letošním roce se nám podaří některé 
z nich realizovat.                Věra Sigmundová
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Zastupitelstvo řešilo rozpočet, zápisy i komunální odpad
Desáté zasedání zastupitelstva města 

se uskutečnilo 16. prosince 2015 a zúčastnilo 
se ho 15 zastupitelů. Z jednání se omluvili 
Ing. Jaroslav Hloušek a paní Vladimíra Supová. 
Na zasedání přišlo 25 občanů. Z tohoto jed-
nání byl vysílán zkušební přímý přenos (mohli 
ho sledovat vybraní pozorovatelé, kteří hodno-
tili kvalitu a srozumitelnost přenosu), protože 
na jednom z předchozích zasedání byl vznesen 
požadavek na přímý přenos a následné zve-
řejnění videozáznamu na webových stránkách 
města. Zda je nabízená přenosová technika 
dostačující a zda se bude zastupitelstvo cestou 
přenosů a zveřejněných videozáznamů ubírat, 
by měli zastupitelé rozhodnout na březnovém, 
nejpozději červnovém zasedání. 

Zprávu o činnosti rady města předložil 
místostarosta města Ing. Jiří Rosecký. Obsah 
byl totožný s informacemi, které jsou zveřej-
ňovány ve Zpravodaji. Starostka města Ing. Vě-
ra Sigmundová zprávu rozšířila o informaci 
o jednání města s olomouckým arcibiskupstvím 
ohledně vlastnictví a opravy železného mostu 
přes Mlýnský náhon mezi zahrádkářskými osa-
dami u Zámeckého rybníka na trase naučné 
stezky. Vlastník přilehlých pozemků (Energetika 
Chropyně) chce nechat most strhnout. Město, 
které vlastní přístupovou cestu, nabídlo pře-
vzetí mostu do vlastnictví a úhradu nákladů 
na opravu mostu napůl s arcibiskupstvím, které 
most potřebuje, neboť se za ním nacházejí 
jeho pozemky. Arcibiskupství navrhlo, aby most 
přešel do spoluvlastnictví s městem, stej-
ně jako přístupová cesta k mostu, která 
je zatím výhradně ve vlastnictví města, a ko-
munikace kolem rybníka, která je doposud 
výhradně ve vlastnictví arcibiskupství. Za-
stupitelé se k tomuto návrhu stavěli kladně. 
Je to o krok směrem dopředu i ve vztahu opra-
vy cesty kolem rybníka, potažmo v možnosti 
zavedení elektřiny do zahrádkářských osad 
u rybníka v budoucnu. Celou věc však bude 
nutno velmi pečlivě právně ošetřit. 

K dotazu Mgr. Vlasatého na důvod, proč 
i takovou investici, jako je pořízení vozidla pro 
pečovatelskou službu, řeší město přes externí 
firmu, místostarosta uvedl, že aby zadavatel na-
koupil vůz, který chce, který mu parametrově 
vychází a který splňuje veškeré jeho požadavky, 
musí být v zadávací dokumentaci tak dokonale 
popsán, aby se jiný zájemce do nastavených 
parametrů nevešel, a tudíž mezi sebou mohli 
soupeřit pouze dodavatelé dodávající konkrét-
ní vozidlo, o které má investor zájem, a nedošlo 
k tomu, že výběrové řízení vyhraje dodavatel, 
který dodá zcela nevyhovující auto pro daný 
provoz, ale za nižší cenu. 

Starostka města poměrně podrobně oko-
mentovala šesté rozpočtové opatření města 
v roce 2015. Úpravy byly ovlivněny především 
přijetím dotací a nerealizováním některých 
akcí. Takto uspořené prostředky jsou rozpočto-
vým opatřením převedeny do rezervy a násled-
ně zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2016. 
Celková výše rezervy se očekávala 9,9 mil. Kč. 

Skutečná výše převodu pak bude vyřešena 
prvním rozpočtovým opatřením roku 2016.

Mgr. Vlasatý se zeptal na důvody, proč chce 
město zpět kupovat akcie společnosti VaK, 
navíc, když je město Kroměříž majoritním vlast-
níkem. Starostka odpověděla, že město akcie 
nikdy neprodalo, jen prostřednictvím smlouvy 
o budoucí smlouvě převedlo hlasovací práva 
na Českou spořitelnu. Nyní jednáme o navrá-
cení těchto práv. Město Kroměříž vlastní 49 % 
akcií, tudíž šance na přehlasování stále je. 

Pan Juřena zmínil, že se mu nelíbí připra-
vené omezení vůči jubilantům (viz Zpravodaj 
10/2015, str. 7 nebo Rada města informuje … 
v tomto čísle). Přimluvil se za to, aby systém 
gratulací zůstal zachován i pro rok 2016. 
Místostarosta konstatoval, že tuto změnu rada 
města již schválila.

Zastupitelstvo města projednalo také záměr 
XII. etapy regenerace panelového sídliště pro 
rok 2016. Tato etapa regenerace by měla pro-
běhnout mezi bytovým domem čp. 660–665 
v ulici Moravská (tzv. hokejka) a zahradou 
základní školy v ul. J. Fučíka. Plán regenerace 
počítá se zvětšením veřejného prostranství vni-
trobloku na úkor oploceného pozemku školy, 
který je v současné době využíván na soukromé 
zahrádky. Budou zde zrekonstruovány některé 
stávající chodníky a vybudovány nové trasy 
chodníků s asfaltovým povrchem. Uprostřed je 
navrženo nové dětské hřiště s bezpečnostním 
pryžovým povrchem a podél pěší komunikace 
budou osazeny dva kusy cvičících prvků pro 
dospělé. Dojde k demolici stávajícího oplocení. 
Veřejné prostranství a pozemek školy bude 
oddělen novým oplocením. Úprava prostoru 
před školou bude zahrnovat nové vydláždění 
nástupní plochy a její úpravy na bezbariérový 
vstup a zrušení souběžného chodníku podél 
plotu soukromé firmy. Tato plocha bude 
doplněna o dva kusy skákacích trampolín a tři 
kusy betonových laviček s dřevěným sedákem. 
Dojde také k vybudování dvou míst pro do-
movní odpad. V celém řešeném území bude 
vybudováno nové osvětlení, bude doplněno 
venkovním mobiliářem a bude zde provedena 
regenerace a výsadba nové zeleně. Náklady 
na realizaci stavby se předpokládají ve výši 
cca 7,62 mil. Kč. Realizace je podmíněna získá-
ním dotace, která může činit až 70 % celkových 
nákladů, maximálně však 4 mil. Kč.

V rozpravě vystoupil pan Charvát, který 
připomenul hlavně šetrné zacházení se zelení, 
na kterém trvali obyvatelé „hokejky“. Starostka 
města ho ubezpečila, že už v projektu došlo 
ke změně umístění chodníků, aby se kácení 
vzrostlých stromů zabránilo. Nicméně je třeba 
zdůraznit, že se někdy občanům zdá kácení 
jako zbytečné, ale město si vždy nechává zpra-
covat odborný posudek. Často se však ukáže, 
že stromy, které se na první pohled zdají jako 
zdravé, jsou ve skutečnosti ve špatném stavu. 

V rámci majetkoprávních záležitostí schválilo 
prodloužení zápisu dokončení stavby rodinné-
ho domu na pozemku parcelní číslo 175/26 

v lokalitě Podlesí do 30. června 2016, uzavření 
3 smluv o smlouvách budoucích o zřízení věc-
ného břemene se společnostmi E.ON Distribu-
ce, a. s., České Budějovice, a NET4GAS, s. r. o., 
za celkovou úplatu za zřízení věcného břemene 
ve výši 45.015 Kč. Předmětem těchto smluv 
je uložení distribučních zařízení inženýrských 
sítí do pozemků ve vlastnictví města Chropyně. 
Dále zastupitelstvo převedlo k hospodaření 
Správě majetku města Chropyně, p. o., majetek 
v celkové hodnotě 14.226.257 Kč a schválila 
uzavření smluv o zápůjčce 250.000 Kč Tělový-
chovné jednotě Chropyně, z. s., a 100.000 Kč 
Fotbalovému klubu Chropyně, z. s. Tyto 
prostředky budou poskytnuty na překlenutí 
doby mezi zaplacením nákladů na činnost 
a poskytnutím dotace z rozpočtu města 
na sportovní činnost. 

Při schvalování Obecně závazné vyhlášky 
města Chropyně č. 1/2015, o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, se rozprava ten-
tokrát nevedla o stanovení výše tzv. poplatku 
za komunální odpad (i když návrh na navýšení 
na 657 Kč pan Juřena podal), ale ohledně 
setrvání města v dobrovolném svazku RESO, 
zaměřeném na snižování množství odpadu 
ukládaného na skládku. 

Dle názoru Mgr. Vlasatého je příspěvek 
města do tohoto sdružení vysoký, navíc od-
měna od EKO-KOM, a. s., za třídění odpadu 
nejde na účet města, jak by měla, ale zapojuje 
se do hospodaření svazku. Dokonce má od ma-
nažerky Technických služeb města Přerova 
přislíbeno nacenění svozových služeb.

Místostarosta a předseda představenstva 
svazku uvedl, že za rok 2014 činil příspěvek 
od EKO-KOM, a. s., 295 tis. Kč, příspěvek 
města svazku RESO činil 786 tisíc Kč. Město 
si může prostředky od EKO-KOM, a. s., ne-
chávat, musí je však využít na třídění odpadu. 
Dodal, že momentálním cílem svazku je příprava 
projektu na optimalizaci provozu třídící linky, 
na které jsou nyní rezervy. Cílem optimalizace 
a modernizace je, aby si linka na sebe sama 
vydělala a příspěvek od EKO-KOM tak mohl 
zůstat členským obcím. Firmy, které v okolí tří-
děný odpad sváží, např. Biopas nebo Kromexim, 
pokud mají odpadu hodně, vozí ho do RESO. 
Je také důležité si uvědomit, že odchod tak 
velkého města, jako je Chropyně, ze svazku, 
by s jistotou znamenal zánik tohoto svazku 
a problém s tříděním odpadu pro 6 obcí z okolí. 

Starostka města doplnila, že v tomto svazku 
máme majetek, vlastníme dvě svozová auta, 
kontejnery a vlastníme třídící linku. Splácení 
tohoto majetku tvoří mimo jiné také část 
příspěvku pro RESO. Posteskla si, že vůbec 
taková organizace, jako je EKO-KOM, existuje, 
protože kdyby stát tyto peníze vyplácel obcím 
přímo, nesnižovaly by se příspěvky o režie EKO-
-KOM, placené reklamy v televizi, propagační 
materiály apod. a byly by tak větší. 

Ing. Macháček uvedl, že v době, kdy byl 
starostou, zvažovalo i tehdejší vedení, zda 
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Zastupitelstvo řešilo rozpočet, zápisy i komunální odpad
nevyužít nabídky nějaké svozové firmy a zda 
se členství v RESO vyplatí. Po zpracování 
různých finančních analýz došli k závěru, 
že finanční náklady zůstanou stejné. Změna 
by městu po stránce financí nic nepřinesla, na-
opak by způsobila členským obcím RESO řadu 
komplikací. Dodal, že řada firem neprovádí 
třídění zdaleka tak poctivě, jak právě RESO. 

Zastupitelstvo nakonec přijalo návrh 
Mgr. Vlasatého na zpracování finanční analýzy 
svozu separovaného odpadu s cílem zjištění 
možností svozu odpadů jinou firmou než 
RESO. Zpracování této finanční analýzy bylo 
uloženo finančnímu výboru, nikoli radě města. 
Dle názoru občana pana Dvořáka nemůže 
rada města, jejíž členy jsou současný předseda 
představenstva RESO a bývalá členka před-
stavenstva a vedoucí třídící linky, zpracovat 
objektivní analýzu. 

Projednání bodu schválení rozpočtu města 
na rok 2016 předcházelo přednesení stanoviska 
finančního výboru k návrhu rozpočtu. Výbor 
doporučil jeho schválení. Rozpočet předložila 
starostka města, a jelikož je v tomto Zpravo-
daji zmiňován v samostatném článku, nebudu 
se mu v této zprávě věnovat, jen zmíním nej-
zajímavější body rozpravy. 

Zastupitelé většinou podpořili hledá-
ní finančních zdrojů pro pořízení nového 
hasičského auta, jehož nákup byl přesunut 
do zásobníku akcí s tím, že v letošním roce 
budeme spíše hledat finanční zdroje, aby 
se mohl nákup realizovat v roce 2017. 

Jelikož je součástí rozpočtu také snaha získat 
dotaci na dokončení investice na kompostár-
ně, zeptal se Mgr. Vlasatý, jak to s provozem 
vypadá, jestli bude provoz soběstačný nebo 
ztrátový. Ředitel Správy majetku města Chropy-
ně, p. o., Mgr. Kalinec uvedl, že kompostárna 
je momentálně ve zkušebním provozu. Její 
kapacita je 1.140 tun, přičemž od července, 
kdy byla uvedena do provozu, bylo zpraco-
váno 1.070 tun, naplněnost je tedy dobrá. 
Od prvopočátku nebyl projekt stavěn tak, aby 
byl ziskový, a ziskový být ani nemůže. Město 
provozuje kompostárnu proto, aby nemuselo 
svůj biologický odpad odvážet někam jinam 
a platit za likvidaci. Finanční výsledky zatím 
nejsou, předběžný odhad vypadá na dotování 
provozu cca 0,5 mil. Kč ročně. 

Pan Juřena navrhoval přesunutí opravy 
brouzdaliště až do let 2017 nebo 2018 s tím, 
že z uvolněných 3,2 mil. Kč by se realizovala 
oprava komunikací v ulicích Křížní a Závětří. 
Starostka města doporučila brouzdaliště zre-
konstruovat, protože koupaliště díky brou-
zdališti, ve kterém může dojít i ke zranění dětí, 
přichází o návštěvníky. Brouzdaliště se nouzově 
každý rok opravuje a tyto opravy jsou spíše 
plýtváním prostředků, protože nejsou trvalé. 
Oprava uvedených komunikací je v zásobníku 
akcí hned na prvním místě a v případě zlepše-
ného plnění příjmů jsou prioritou. 

Paní Suchánková se dotázala, proč není 
v rozpočtu částka na opravu naučné stezky, 
když bylo několikrát avizováno, že se město 

bude na opravě podílet. Starostka uvedla, 
že s žádnou částkou město v roce 2016 nepočí-
tá, a to proto, že stezka je majetkem organizace 
Sagittaria a zástupce této organizace sdělil, 
že bude žádat o dotaci na obnovu. Žádné 
rozhodnutí o tom, zda město přispěje, ani 
o konkrétní výši případného příspěvku, ne-
padlo. Pokud by tedy bylo město majitelem 
požádáno o příspěvek na opravu, bude 
se o tom jednat. Nicméně nejprve je potřeba 
vyřešit vlastnictví a opravu železného mostu, 
pak vybudování lávky u Josefínky a nakonec 
případnou obnovu informačních tabulí. 

Rada města v rámci tohoto bodu také 
požádala zastupitelstvo, aby ji pověřila prová-
děním rozpočtových opatření v rámci ukazatelů 
rozpočtu schválených zastupitelstvem. Pokud 
by došlo k navýšení nebo ponížení jakéhokoli 
ukazatele, už by rozpočtové opatření schva-
lovalo zastupitelstvo. Finanční výbor toto 
pověření doporučil.

Zastupitelstvo rozpočet města i pověření 
rady k provádění rozpočtových opatření 
schválilo. 

Spolek Lužňáci, zastoupený panem Micha-
lem Pospíšilem, požádal o zařazení projednání 
možnosti zveřejňování zápisů ze zasedání 
zastupitelstva na webových stránkách města. 
Svou žádost podpořil peticí podepsanou 
30 občany města. 

Starostka města v úvodním slovu zmínila, 
že zákon o obcích stanoví okruh dokumen-
tů, do kterých může občan obce nahlížet 
(mj. i zápis ze zastupitelstva), a také definuje, 
kdo je občanem obce a které další osoby toto 
právo mají také. Ve schváleném rozpočtu je alo-
kována částka na vytvoření sekce pro občany, 
do které se budou muset zaregistrovat a kde 
tyto dokumenty budou mít k dispozici. Rada 
města proto nedoporučuje schválit zveřejňová-
ní zápisů na webových stránkách bez omezení 
i pro osoby, kteří právo nahlížet do zápisů 
a jiných dokumentů města nemají. 

Pan Michal Pospíšil, který žádost inicioval, 
uvedl, že zápis je veřejnou listinou, je uložen 
na úřadě k nahlédnutí a prakticky kdokoli 
si může podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím o něj požádat. Proto se nemyslí, 
že je určen pouze občanům. Zápis obsahuje 
to, co se ve městě projednává a řeší. Řada 
občanů by ho chtěla vidět, ale nemá čas, aby 
se šli podívat na úřad. Přitom zveřejnění zápisu 
je nenáročný úkon.

Názor zastupitelů byl rozdílný. Někteří 
ve zveřejňování zápisů nevidí problém, protože 
se na zastupitelstvu neřeší nic tajného a město 
by mělo být otevřené. Informovanost veřejnosti 
by se podle nich zvýšila. Také by se předešlo 
různým hospodským dohadům a fámám 
o některých věcech. 

Někteří zastupitelé se však obávali zneužití 
informací, uvedených v zápisech, zejména 
vytrhávání výroků z celkového kontextu, ale 
také dlouhých debat nad možnými vznesenými 
připomínkami k zápisu a rozhodování, zda jsou 
oprávněné, či nikoli. Zcela vypovídající podle 

této skupiny zastupitelů je výpis usnesení, 
kde kromě hlavních závěrů je také informace 
o tom, jak který zastupitel hlasoval. 

Návrhy usnesení byly celkem tři – návrh 
žadatelů, zveřejnit zápisy za toto i minulé vo-
lební období všem, bez rozdílu, zda se jedná 
o občana či nikoli, dále zveřejňování zápisu 
od aktuálního zasedání zastupitelstva a pak 
návrh rady města na neschválení zveřejňování 
zápisů za toto i minulé volební období všem 
bez rozdílu. Žádný z těchto návrhů nebyl přijat 
a předsedající konstatoval, že k tomuto bodu 
nebylo přijato žádné usnesení.

Jak však zaznělo v rozpravě i v úvodním 
slovu, město se zveřejněním zápisů počítá. 
Pouze nebudou přístupné všem bez rozdílu, 
budou určeny jen pro občany nebo pro osoby, 
kterým toto právo přiznává zákon o obcích. 
Zda to bude formou cloudového uložiště 
nebo ve vymezené sekci webových stránek, 
bychom chtěli vědět ideálně do března. Jisté 
však je, že občan se bude muset pro přístup 
k zápisům registrovat a dát městu souhlas 
s ověřením svých údajů, aby bylo zajištěno, 
že je oprávněn přistupovat k těmto informacím. 
Na základě registrace pak obdrží přihlašovací 
údaje a získá přístup k zápisům a další doku-
mentům umístěným na webu.

V rámci všeobecné rozpravy položil pan 
Michal Pospíšil dotaz, že se ve výpisech usne-
sení rady města dočetl o tom, že rada zadala 
právní posouzení kupní smlouvy na pozemky 
po lázních, jaký k tomu byl důvod. Tento 
podnět podal Ing. Blažek, který chtěl znát 
názor odborníků na to, zda se s nastalou situací 
nedá ještě něco dělat. Paní starostka uvedla, 
že podle zatím neoficiálního stanoviska bohu-
žel nedá. Dodala, že v poslední době ji kontak-
tovali dva investoři, jeden chtěl obnovit lázně, 
druhý vybudovat domov pro seniory. Jelikož 
město není vlastníkem pozemků, musí inves-
toři pozemky napřed koupit a poté vstoupit 
do jednání s městem. Ale bylo by předčasné 
v tuto chvíli vyvozovat závěry, že lázně v Chro-
pyni budou obnoveny. 

Mimo body, které jsou zde popsány, za-
stupitelstvo vzalo na vědomí zprávy o činnosti 
finančního a kontrolního výboru, schválilo 
plány jejich činnosti na rok 2016, odvolalo 
z funkce člena kontrolního výboru pana Hynka 
Dostála a zvolilo do funkce člena kontrolní-
ho výboru pana Milana Zaviačiče, schválilo 
Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně 
č. 2/2015, o místním poplatku za užívání ve-
řejného prostranství, vzalo na vědomí informaci 
o plnění volebního programu v roce 2015 
a stanovené priority volebního programu 
na rok 2016 (podrobně přineseme v příštím 
čísle Zpravodaje).

Kompletní zápis z jednání zastupitelstva 
je k dispozici na sekretariátě městského úřadu. 
Příští zasedání zastupitelstva by mělo proběh-
nout ve středu 23. března 2016.

Jiří Rosecký
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Rada města Chropyně informuje o své činnosti
V období od 25. listopadu 2015 se rada 

města do uzávěrky tohoto čísla sešla třikrát 
a mimo jiné:
• schválila rozšíření pronájmu prostor organizaci 

KoTě, o. p. s., v budově Střediska volnoča-
sových aktivit Chropyně a uložila řediteli 
Správy majetku města Chropyně, p. o., aby 
s organizacemi, které pro svou činnost využí-
vají prostory volnočasového střediska, avšak 
nemají uzavřenu řádnou nájemní smlouvu 
a mají o provozování své činnosti v těchto 
prostorách zájem, uzavřel nájemní smlouvu 
s platností od 1. ledna 2016,

• rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky 
na zakázku „Zakoupení nového osobního 
automobilu pro Pečovatelskou službu města 
Chropyně“, a to automobilu Renault Kan-
goo od firmy AUTOSALON KROMEXIM, 
spol. s r. o., Kroměříž, za cenu 342.781 Kč 
s DPH; vzhledem k rozpočtovým možnostem 
bylo rozhodnuto o pořízení vozidla přímým 
nákupem, nikoli formou leasingu,

• schválila poskytnutí finančního daru Jed-
notce sboru dobrovolných hasičů Chropyně 
ve výši 15.000 Kč k rozdělení mezi členy 
sboru, kteří se v letošním roce nejvíce podíleli 
na udržování hasicí techniky a budovy SDH,

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
s firmou Středomoravské stavby, s. r. o., 
Přerov, jehož předmětem je navýšení ceny 
stavby „Stavební úpravy – jídelna MŠ Tyr-
šova v Chropyni“ o částku 72.229,45 Kč 
bez DPH, čímž bude nová celková cena 
1.420.774,92 Kč bez DPH, a změna termínu 
dokončení na 18. prosince 2015; v průběhu 
rekonstrukce došlo k několika drobným 
změnám oproti původnímu projektu, zejmé-
na došlo k odhalení havárie ležaté kanaliza-
ce pod rekonstruovanou částí. Jelikož byla 
ve výběrovém řízení vysoutěžena lepší cena, 
než stanovil rozpočet, nebylo třeba navyšo-
vat příslušnou položku v rozpočtu města,

• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
STAND CZ, spol. s r. o., na dodávku a insta-
laci nové IP digitální pobočkové telefonní 
ústředny v celkové ceně 74.113 Kč bez DPH; 
nová ústředna umožní např. přesměrování 
všech telefonních čísel při plánovaném do-
časném přemístění kanceláří mimo budovu 
úřadu (v průběhu rekonstrukce elektroinsta-
lace a rozvodů vody), v budoucnu například 

postupné připojení všech příspěvkových 
organizací města, což by přineslo úsporu 
na telefonních poplatcích,

• schválila změnu v oceňování životních 
jubileí, snížení počtu členů Komise Rady 
města Chropyně Sbor pro občanské zá-
ležitosti na 5 a odvolala z funkce členek 
Bc. Danu Jedličkovou, Ing. Zuzanu Konvič-
nou, paní Vladimíru Supovou a Mgr. Mar-
tinu Žákovou; od roku 2016 budou ob-
čanům při příležitosti jejich 70. a 75. naro-
zenin zasílány písemné gratulace (doposud 
dostávali balíčky), při jejich 80. a 85. naro-
zeninách je navštíví členka komise s přáním 
a dárkovým balíčkem v hodnotě 150 Kč 
a občané od 90. let budou každoročně 
obdarováni dárkovým balíčkem, přáním 
a kyticí v celkové hodnotě 350 Kč, 

• schválila poskytnutí finančního daru orga-
nizaci JUNÁK ve výši 10.000 Kč k rozvoji 
střediska na účel, který si členové sami 
zvolí, a to za distribuci Zpravodaje města 
Chropyně domácnostem na území města 
Chropyně a části Plešovec v roce 2015,

• schválila přesunutí 250.000 Kč z provozního 
příspěvku Správy majetku města Chropyně 
na investiční příspěvek určený na nákup 
užitkového vozidla Citroen, úpravu výše 
příspěvku na odpisy z důvodu legislativních 
změn a nařídila odvod zřizovateli ve výši 
500.000 Kč ze zlepšeného výsledku hospo-
daření v roce 2015 díky nadstandardním vý-
sledkům hospodaření koupaliště; odvod bude 
účelově vymezen v zůstatku rozpočtu města 
za rok 2015 na přidělení do investičního fondu 
rozpočtu 2016 na plánované investiční akce 
na koupališti. K odvodu se přistupuje proto, 
aby byl snížen kladný hospodářský výsledek 
organizace kvůli míře zdanění,

• udělila výjimku z ustanovení obecně zá-
vazné vyhlášky města Chropyně č. 3/2003 
paní Ivaně Balejové, provozovatelce Clubu 
HELL, na pořádání veřejné hudební pro-
dukce dne 24. prosince 2015 do 04:00 
následujícího dne, dále provozovatelce 
Clubu HELL udělila výjimku na pořádání 
veřejných hudebních produkcí v období 
od 7. ledna 2016 do 31. prosince 2016 
rovněž do 04:00 následujícího dne,

• schválila změnu času hlášení pravidelné 
rozhlasové relace v městském rozhlase 

na 16:30; na základě požadavků občanů 
bylo hlášení přesunuto na 17:00, proti to-
muto času byla vznesena řada připomínek 
zejména od občanů starší generace. Rada 
města přijala kompromisní řešení a stanovila 
novou a konečnou dobu hlášení.

• schválila poskytnutí individuální dotace 
ve výši 21.000 Kč organizaci Sociální služ-
by města Kroměříže, p. o., na částečnou 
úhradu provozních nákladů v roce 2015 
spojených s pobytem obyvatel domovů 
pro seniory a domovů se zvláštním režimem 
v Kroměříži, kteří jsou původem občany 
města Chropyně, 

• zamítla žádost organizace Charitní dům po-
kojného stáří v Cetechovicích o poskytnutí 
dotace v roce 2015 ve výši 20.000 Kč na pobyt 
2 klientů z Chropyně, jelikož příslušná položka 
rozpočtu byla již vyčerpána, a doporučila 
organizaci podání žádosti v roce 2016,

• schválila poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 10.000 Kč Sboru dobrovolných 
hasičů Chropyně na uspořádání oslav 
125. výročí založení hasičského sboru v Chro-
pyni, které jsou plánovány na měsíc duben, 

• schválila uzavření smlouvy o poskytování úkli-
dových služeb s firmou CORA PLUS, s. r. o., 
Kroměříž, na období od 15. ledna 2016 do 
31. prosince 2016 v prostorách budovy měst-
ského úřadu za cenu 11.906,40 Kč včetně 
DPH měsíčně; plánovaný rozsah úklidových 
prací je cca 4 hodiny denně, 

• zamítla žádost občana o pronájem pozem-
ku ve vlastnictví města za účelem umístění 
obytného přívěsu a požadavek na připojení 
elektřiny k tomuto přívěsu, který by využíval 
k přechodnému pobytu, 

• vzala na vědomí vydání souhlasného závaz-
ného stanoviska k posouzení vlivů provedení 
záměru „ZEVO Chropyně, zařízení na ener-
getické využití odpadů“ na životní prostředí, 
vydané Ministerstvem životního prostředí 
ČR; v závazném stanovisku jsou stanoveny 
i závazné podmínky pro navazující řízení, 
jejichž předmětem bude umístění nebo 
provedení záměru rekonstrukce spalovny. 
Dokumentace byla před uzávěrkou tohoto 
čísla Zpravodaje zveřejněna na stanovenou 
dobu na úřední desce městského úřadu, 
dostupná je stále na www.cenia.cz/eia.

Jiří Rosecký

Město Chropyně nabízí občanům 
starším 60 let bezplatný počítačový kurz. 
Vedoucím kurzu bude Mgr. Ivo Zawadski. 
Kurz bude zahájen v únoru 2016 a bude 
se konat vždy ve středu v době od 15:00 
do 18:00. 

Zájemci o účast v kurzu se mohou 
přihlásit u Bc. Lenky Horákové na Měst-
ském úřadě v Chropyni, ev. přímo u pana 
Zawadského v základní škole.

Počítačový kurz 
pro seniory
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Zastupitelstvo města Chropyně na svém zasedání 16. prosince 
2015 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 1/2015, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou sta-
novilo poplatek pro rok 2016 ve stejné výši jako v minulém roce, 
tj.  636 Kč na poplatníka (pro poplatníky platící z titulu pobytu 
v Chropyni ve věku od 70 let je stanovena sazba poloviční 
tj. 318 Kč). Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách 
do 20. února 2016 a do 20. července 2016.   

Občanům platícím přes SIPO bude částka za první pololetí předepsá-
na ke srážce v měsíci únoru, za druhé pololetí v měsíci červenci. Ostatním 
budou před splatností zaslány poštovní poukázky. Tyto lze uhradit na 
poště, převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladně Městského úřa-
du v Chropyni (přízemí, dveře č. 006). Neobdržení poukázky není 
důvodem k nezaplacení poplatku. 

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

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

Správa majetku zakoupila nový víceúčelový stroj – nosič komunálního 
nářadí od renomovaného výrobce, švédské firmy Belos. Stroj nahradí již 
zastaralý a opotřebovaný malotraktor Carraro a navíc bude mít celoroční 
využití při údržbě města. 

Pro zimní období je vybaven kartáčem pro úklid sněhu z městských 
komunikací a v případě větší sněhové nadílky také šípovou radlicí, dále 
zařízením pro posyp solí či inertními materiály. V letním období bude 
využíván zejména k sečení velkých travnatých ploch se sběrem trávy 
do vysokozdvižného velkoobjemového kontejneru, doplňkově pak bude 
mechanicky (pomocí kartáče) čistit místní komunikace. V budoucnu 
je možné stroj dovybavit v podstatě jakýmkoliv dalším přídavným zařízením 
dle aktuálních potřeb města. Věříme, že uvedení nového stroje do provozu 
přinese efektivnější úklid města ve všech ročních obdobích.

V souvislosti se zimním úklidem místních komunikací bych si dovolil 
požádat obyvatele města o větší obezřetnost při parkování vozidel, 
zejména pak na parkovacích stáních přímo sousedících s chodníky. Par-
kujte, prosím, svá vozidla tak, aby nepřesahovala nad chodníky. Takové 
přesahy velmi znesnadňují pohyb komunální techniky při odhrnování 
sněhu z chodníků a významně zvyšují riziko poškození vašich vozidel.

Mgr. Stanislav Kalinec

Oznámení
Žádáme rodiče, kteří mají trvalé bydliště v Chropyni a dosud 

nevyplnili Přihlašovací lístek k trvalému pobytu svému nově na-
rozenému dítěti (nar. v roce 2015), aby se dostavili do kanceláře 
matriky a evidence obyvatel. Rodný list dítěte s sebou! 

Odbor vnitřních věcí

Upozornění
Změna v čase pravidelného hlášení městského rozhlasu. Hlášení 

probíhá v pondělí, ve středu a v pátek vždy v 16:30.

Přáním jubilantům
Všem občanům města, kteří v letošním roce oslaví svá životní 

jubilea, připomínáme, že od ledna došlo k úpravě přání k jednot-
livým životním jubileím.

Občané města u příležitosti 70. narozenin a 75. narozenin obdrží 
od města blahopřání. 

Občané města u příležitosti 80. narozenin a 85. narozenin ob-
drží od města blahopřání i s malým dárkovým balíčkem, které jim 
osobně přinese přímo k nim do domu členka Sboru pro občanské 
záležitosti. Devadesátníky navštíví s malým dárkovým balíčkem 
a kytičkou osobně paní starostka.

Dana Jedličková

Ředitel Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvkové 
organizace, oznamuje, že zápis žáků do první třídy pro školní rok 
2016/2017 pro děti z Chropyně, Plešovce a Záříčí se uskuteční 

ve středu 10. února 2016 
v budově školy na ulici J. Fučíka 675 

od 13:00 do 16:00 hodin.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. září 2009 do 31. srpna 
2010 a děti, kterým byla školní docházka minulý rok odložena.

Dokumenty, které je nutné k zápisu přinést:
- občanský průkaz zákonného zástupce,
- rodný list dítěte,
- zápisní list, 
- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Zápisní list a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání si budou 
moci rodiče vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout a vytisk-
nout z webových stránek Základní školy Chropyně na adrese www.
zschropyne.cz.

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní 
docházky, získá potřebné informace při zápisu ve škole. Žádost 
o odklad se podává písemně do 31. května 2016 a musí být do-
ložena doporučujícím posouzením příslušného školského zařízení 
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Mgr. Milan Bajgar

Oznámení o zápisu 
do 1. tříd ZŠ Chropyně

Poplatek za komunální 
odpad v roce 2016

Nový stroj 
ve službách města
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O práci úředníků Městského úřadu v Chropyni
Referent investiční výstavby 

Náplní funkce referenta investiční výstavby 
je komplexní řešení investičních akcí města, 
rekonstrukcí a oprav na nemovitém majetku. 
Neméně důležitou součástí náplní práce 
referenta je vyřizování stížností a podnětů 
občanů města.

Důležitým výchozím bodem je schválení 
volebního programu, který určuje investiční 
akce, dokumentace a koordinace jejího zpra-
cování, zajištění všech potřebných vyjádření 
k projektové dokumentaci, zajištění podkladů 
pro územní a stavební řízení. Zajišťování vý-
běrových řízení jednak vlastními silami nebo 
v součinnosti s externí firmou.

Dalším úkolem je zajištění realizace staveb, 
tj. příprava staveniště pro jeho předání zhotovi-
teli, koordinace dodavatelů, činnost související 
s technickým dozorem investora.

Schválený volební program je podkladem 
pro zpracování investičního plánu města. 
Úkolem referenta je komplexní příprava a re-
alizace investic, tj. zajištění projektové do-
kumentace, externího technického dozoru 
investora, zajištění všech potřebných podkladů 
pro kolaudaci staveb.

Důležitým úkolem referenta je kontrola fak-
turace staveb a všech potřebných přípravných 
činností s ohledem na dodržení schváleného 
rozpočtu stavby a následně na dodržování 
schváleného rozpočtu města. 

Rozpočet města v oblasti investic je jednou 
z důležitých činností referenta, který připravuje 
návrh rozpočtu města v položkách týkajících 
se investic, oprav a rekonstrukcí. Kontroluje 
dodržování rozpočtu města a v průběhu roku 
připravuje dle aktuální situace rozpočtová 
opatření v položkách rozpočtu týkajících 
se investic města.

V případě, že investiční akce je hrazena 
z dotací, je úkolem referenta jednak běž-
ná příprava investiční akce a koordinace 
se subjekty, které zajišťují pro město zpraco-
vání žádosti. Zajišťuje veškerou komunikaci 
s poskytovateli dotací v průběhu přípravy 
akce, její realizace a po dobu udržitelnosti 
projektu, tj. poskytování podkladů k rozhod-
nutí poskytovatele dotace, zpracování moni-
torovacích zpráv a žádostí o platbu, zajištění 

všech potřebných podkladů pro závěrečné 
vyhodnocení akce.

Vyřizuje taktéž případné reklamace s do-
davatelem stavby. Je odpovědný za součinnost 
s orgány provádějícími kontroly na úseku inves-
tiční výstavby. Spolupracuje se SMM Chropyně 
při plnění úkolů na území města, zejména 
drobné investice a opravy.

Přijímá podněty a stížnosti občanů a zajišťuje 
jejich projednání s vedením města a radou 
města, pro jejíž jednání připravuje podklady 
z okruhu své činnosti.

Referent investiční výstavby spolupracuje 
s vedením města a krajským úřadem v oblasti 
krizového řízení při zjišťování a zpracování 
škod při živelných pohromách a zajišťuje jejich 
předání na krajský úřad.

Ing. Šoborová Naděžda

Referentka pro životní prostředí 
Jsem zařazena pod odborem výstavby 

a životního prostředí jako referentka pro životní 
prostředí. Tato oblast je na zdejším pověřeném 
úřadě prováděna jak v samostatné působnosti, 
tak v přenesené. 

Výkon v oblasti přenesené působnosti – 
státní správy:  

Podle zákona o odpadech (zákon. 
č. 185/2001 Sb.) kontroluji, zda právnické 
osoby a fyzické osoby oprávněné k podni-
kání využívají systému zavedeného obcí pro 
nakládání s komunálním odpadem pouze 
na základě písemné smlouvy s obcí a zda 
fyzická osoba, která není podnikatelem, 
se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto 
zákonem, a jsem oprávněna právnickým 
osobám a fyzickým osobám oprávněným 
k podnikání ukládat pokuty za porušení této 
povinnosti; současně můžu stanovit opatření 
a lhůty pro zjednání nápravy samostatným 
rozhodnutím, u fyzických osob nepodni-
kajících pak tento přestupek předávám 
k projednání do přestupkové komise. Dále 
jsem oprávněna uložit pokutu fyzickým 
osobám nepodnikajícím u přestupků, týka-
jících se nezákonného odkládání autovraků 
a elektrozařízení. Kontroluji, zda právnické 
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání 
mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu 
v souladu s tímto zákonem.

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
(zákon. č. 114/1992 Sb.) s výjimkou území 
národních parků, národních přírodních rezer-
vací, národních přírodních památek, přírodních 
rezervací, přírodních památek a ochranných 
pásem těchto zvláště chráněných území po-
voluji kácení dřevin a vedu přehled pozemků 
vhodných k náhradní výsadbě, s výjimkou území 
národních parků a jejich ochranných pásem 
vedu přehled o veřejně přístupných účelových 
komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém 
správním obvodu. S výjimkou území národních 
parků, chráněných krajinných oblastí, národ-
ních přírodních rezervací, přírodních rezervací, 
národních přírodních památek, přírodních 
památek a jejich ochranných pásem vydávám 

závazná stanoviska k zásahům do registrovaných 
krajinných prvků, pokud se zároveň nejedná 
o území evropsky významné lokality, a registruji 
významné krajinné prvky. Projednávám záměry 
na vyhlášení památných stromů, vydávám 
rozhodnutí o vyhlášení památných stromů, 
vč. vymezení jejich ochranných pásem, a zrušuji 
ochranu památných stromů, dále předávám 
dokumentaci o památných stromech a smluvně 
chráněných památných stromech do ústřed-
ního seznamu a vydávám souhlas k ošetřování 
památných stromů.

Podle zákona o rybář s tv í  ( zákon 
č. 99/2004 Sb.) vydávám rybářské lístky ob-
čanům České republiky v obvodu (Chropyně, 
Plešovec, Kyselovice, Záříčí), kde má žadatel 
o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, po-
případě cizincům, kteří se zdržují v obvodu 
této působnosti.

Provádím kontrolu povinností na svěřeném 
úseku a podávám podněty k přestupkové 
komusi (odkládání odpadu mimo vyhrazená 
místa, stání motorových vozidel mimo pozemní 
komunikace, volné pobíhání psů aj.), dále pak 
podněty k prošetření přestupků příslušným 
správním orgánům (např. MěÚ Kroměříž).

Dále vedu evidenci umístění včelstev 
na území města a součinnost se zemědělskými 
družstvy zajišťujícími postřiky v k. ú. Chropyně 
a Plešovec, na základě pověření rady města 
vedu řízení o přestupcích ve smyslu zákona 
o obcích (narušování vzhledu obce).

Výkon v oblasti samostatné působnosti – 
samosprávy:

Mám na starosti tvorbu Obecně závazných 
vyhlášek navazujících na příslušná zákonná zmoc-
nění (např. OZV - stanovení pravidel pro pohyb 
psů, zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku ve městě aj.). Zajišťuji a kontroluji po-
vinnosti původce odpadů a jejich plnění a dále 
povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob 
při nakládání s komunálním odpadem ve smyslu 
zákona o odpadech, vedu průběžnou evidenci 
odpadů a způsobů nakládání s nimi, ohlašuji 
a zasílám prostřednictvím integrovaného systému 
hlášení příslušnému správnímu úřadu další údaje 
v rozsahu stanoveném zákonem a navazujícími 
předpisy a tuto evidenci archivuji po zákonem 
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O práci úředníků Městského úřadu v Chropyni
stanovenou dobu. Zajišťuji zpracování plánu 
odpadového hospodářství v souladu s tímto 
zákonem a prováděcím právním předpisem 
a zajišťuji jeho plnění a případné aktualizace. 
Zpracovávám obecně závaznou vyhlášku obce – 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a systém nakládání se stavebním odpadem, 
vznikajícím na území města Chropyně vč. části 
Plešovec. Připravuji smlouvy mezi obcí a pů-
vodci (podnikateli) o využití systému nakládání 
s odpady zavedeného obcí v rámci nakládání 
s využitelnými složkami komunálního odpadu. 
Dále zajišťuji kontrolu plateb a evidenci těchto 
smluv. Zajišťuji výběr dodavatele v oblasti na-
kládání s odpady (provoz sběrného dvora, svoz 
komunálních odpadů ve městě).

V součinnosti se SMM zajišťuji péči o měst-
skou zeleň – výsadby, kácení, odborné zásahy 
do zeleně (součinnost se SMM, odbornými 
firmami a občany), hlavní roční kontroly hřišť, 
větší náhradní díly a zařízení na hřiště, zpraco-
vání investičního výhledu města na svěřeném 
úseku (ŽP) a kontroluji čerpání.

Dále mám na starosti zpracovávání a aktu-
alizaci povodňového plánu města Chropyně 
v souladu se zákonem, deratizaci, postřiky 
komárů ve městě, vybrané investice města 
(v poslední době např. zahrada v mateřské 
školce, park, zeleň v Plešovci, regenerace 
panelového sídliště aj.). Zajišťuji projektovou 
přípravu akcí (staveb) a koordinuji zajišťování 
řízení pro povolení staveb včetně vyjádření 
a stanovisek. Provádím koordinaci při podá-
vání žádostí pro získání dotace včetně zajištění 
podkladů pro podání žádosti. Zajišťuji výběr 
zhotovitele v případě malých zakázek a  zajiš-
ťuji koordinaci při výběru zhotovitele externí 
firmou (způsob výběru dodavatele stanoven 
směrnicí města a zákonem). Zajišťuji realizace 
akce, koordinace dodavatelů, činnost souvise-
jící s technickým dozorem investora, spoluprá-
ce s externím TDI, komunikaci s poskytovateli 
dotací, sleduji možnosti pro získání finančních 
prostředků – operační programy ŽP, programy 
ministerstev apod.

Adámková Martina

Vedoucího stavebního úřadu 
Vedoucí stavebního úřadu řídí, organizuje 

a koordinuje jednotlivé činnosti úředníků 
stavebního úřadu. Přitom zajišťuje výkon 
přenesené působnosti v Chropyni včetně 
části Plešovec, v Zářičí včetně části Plučisko, 
v Kyselovicích a Žalkovicích a výkon samostatné 
působnosti na území města Chropyně včetně 
části Plešovec.

V oblasti státní správy je pověřenou úřední 
osobou oprávněnou k vedení správního řízení 
a provádění úkonů správního orgánu dle správ-
ního řádu, spolupracuje s odborem územního 
plánování a stavebního řádu, s odborem dopra-
vy a odborem životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Zlínského kraje. 

Ve vztahu ke stavebnímu zákonu zajišťuje 
činnost obecného stavebního úřadu zejména 
v oblasti územního řízení, územního řízení 

o stavební uzávěře a asanaci území, povolování 
staveb, povolování odstranění staveb, vykonává 
státní stavební dozor, řeší přestupky a delikty.

Dále zabezpečuje řádnou spisovou službu 
a archivaci dokumentů a při jednání s občany 
přijímá stížnosti a podněty.

Ing. Navrátil Vladimír

Referentky stavebního úřadu 
Náplní naší práce je zajištění výkonu státní 

správy na úseku územního rozhodování a sta-
vebního řádu, což znamená veškerou stavební 
činnost, která se děje podle stavebního záko-
na. Příslušnost k vedení územních a stavebně 
správních řízení je dána ustanovením § 13 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy jsou 
základními právními normami, podle kterých 
postupujeme při své stavebně správní činnosti. 
Podle těchto předpisů zabezpečujeme pro 
katastrální území města Chropyně, včetně části 
Plešovec, a obcí Záříčí, Kyselovice a Žalkovice 
tyto úkony:
- vedení územního řízení a vydání územního 

rozhodnutí, vydání územního souhlasu pro 
stavby,

- příjem ohlášení staveb a jejich změn,
- vedení stavebního řízení a vydání stavebního 

povolení,
- příjem oznámení o dokončení stavby 

a vydávání kolaudačního souhlasu,
- vydávání souhlasu nebo rozhodnutí o změně 

v užívání stavby,
- příjem ohlášení o odstranění stavby, nebo 

vedení řízení a vydání rozhodnutí o povo-
lení nebo nařízení odstranění stavby,

- vedení řízení o vydání rozhodnutí o naří-
zení nezbytných úprav, udržovacích prací, 
vyklizení stavby,

- vykonávání státního dozoru,
- vedení řízení o sankcích za porušení stavební 

kázně fyzickými či právnickými osobami,

Agendu popsaného rozsahu vykonává pro 
katastrální území města Chropyně, včetně 
části Plešovec, Ivana Svozilová, pro katastrální 
území obcí Záříčí, Kyselovice a Žalkovice Jana 
Kovaříková.

Ivana Svozilová

Je nutno dodat, že jakoukoliv stavební 
aktivitu, ať se jedná o novostavbu, či změnu 
stavby již existující, je nutno na stavebním 
úřadě předem projednat a určit ve smyslu 
stavebního zákona další postup.

Další činností v oblastí státní správy, kterou 
vykonáváme, je:
- vkládání dat do registru územní identifika-

ce, adres a nemovitostí (RÚIAN) – změna 
stavby, dokončené stavby, zrušené stavby,

- zpracování měsíčních výkazů o stavebních 
ohlášeních a povoleních, budovách a by-
tech, hlášení o dokončení budovy nebo 
o dokončení bytu,

- zabezpečení řádné spisové služby na svém 
úseku,

- archivace dokumentací a provádění jejich 
evidence v archivu stavebního úřadu,

- vedení evidence čísel popisných,

Všem stavebníkům jsme vždy připraveny být 
nápomocny při řešení stavebně technických 
problémů spojených s jejich nemovitostmi.

V případě osobního jednání nás najdete 
v kanceláři č. 002 v přízemí budovy, nebo nás mů-
žete kontaktovat na tel. čísle 573 500 740, pří-
padně na e-mailu: svozilova@muchropyne.cz, 
kovaříkova@muchropyne.cz

Jana Kovaříková
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Jak chropyňský Městský úřad vykonává funkci státní správy?

Poznámka redakce: Výše uvedený článek byl do redakce do-
ručen 25. listopadu, tedy před uzávěrkou prosincového vydání, 
z kapacitních důvodů je však otištěn až v tomto vydání.

Vyjádření k článku „Jak chropyňský Městský úřad vykonává 
funkci státní správy?“

V článku autor vylíčil vlastní úvahu nad tím, jak „MěÚ Chropyně 
a vedení radnice respektuje obětavé a dlouholeté úsilí chropyň-
ských zahrádkářů“. Svůj kritický pohled na vedení radnice a MěÚ 
popsal na případech chovu psů v zahrádkové osadě, na odstranění 
oplocení u chropyňského zámku, na údržbě zeleně Chropyňského 
rybníka a na stavu naučné stezky, spojené se zrušením dřevěné 
lávky přes Malou Bečvu u „Josefínky“.

K popsaným případům uvádíme následující:
- Umístění chovatelského zařízení se dvěma psy na pozemku 

v zahrádkové osadě u malého rybníčka bylo MěÚ Chropyně 

řešeno v rámci stížnosti i podané petice. Šetřením ve věci bylo 
zjištěno, že stavba chovatelského zařízení nevyžaduje ve smyslu 
ustanovení § 79 odst. 2 písm. o) stavebního zákona povolení 
stavebního úřadu, proto jej stavebník mohl provést. Chovatel 
tedy stavbou chovatelského zařízení neporušil stavební zákon 
a v této souvislosti mu nemohl stavební úřad nic vytknout. 
Rozpory s předpisy neshledal ani MěÚ Kroměříž jako příslušný 
úřad územního plánování, který ve svém písemném vyjádření 
uvedl, že stavby pro drobné chovatelství v zahrádkových osa-
dách jsou ve smyslu územního plánu města přípustné. Dotčené 
orgány (Krajská hygienická stanice a Krajská veterinární správa), 
které problematiku souběžně šetřily, neshledaly v postupu cho-
vatele porušení dotčených zvláštních předpisů včetně zákona 
na ochranu zvířat proti týrání. S ohledem na majetkoprávní 
povahu zahrádkových osad dnes již nelze hledat oporu v dřívěj-
ších osadních řádech, které jsou neplatné, a vlastníci pozemků 
v osadách se tedy nemohou domáhat regulací z nich plynou-

Příklad 1.: Po roce 1989 došlo k význačným změnám majetko-
právním a s nimi spojeným restitucím a změnám legislativy. Důsledky 
těchto změn, které upřednostnily práva původních či restituovaných 
majitelů pozemků, lze dokumentovat u dvou zahrádkářských osad 
v Chropyni – Společnice I v sousedství zámeckého rybníka a jeho výpusti 
a Společnice II mezi Malým chropyňským rybníkem a Mlýnským náho-
nem. Při zřízení osad za podmínky, že jejich členové budou organizováni 
v Českém zahrádkářském svazu (ČZS), měli ze zákona odpuštěno placení 
nájemného z pozemku.

Tato výhoda padla s novou legislativou a majitel pozemků v osadě 
mohl požadovat nájemné až 3 Kč/m2 ročně. Za těchto podmínek, které 
by byly zejména pro starší zahrádkáře likvidační, hrozilo, že zahrádky 
budou neudržované a tím i prakticky neprodejné. Majitelé pozemků 
(Městský úřad Chropyně u Společnice I a Arcibiskupství Olomouc 
v restituci u Společnice II) zvolili možnost prodeje parcel v osadách 
za odhadní cenu s předností koupě parcely těmi, kdo na nich mají posta-
vené zahradní domky. Ti, pro které byla tato nabídka nad jejich možnosti, 
či už nemohli o pozemek pečovat, se pak rozhodli zahradní domek prodat.

To vedlo k poměrně velké obměně osazenstva osad. Tak došlo 
u Společnice II k tomu, že nová majitelka jedné z parcel ji využila 
v rozporu s účelem, pro který byla osada určena. Umístila zde kotec pro 
dva psy plemene Husky.

Z důvodu obtěžujících okolností spojených s chovem psů podepsalo 
25 majitelů parcel osady Společnice II petici doručenou 29. červen-
ce 2015 paní starostce. Zde uváděli i případ, kdy psi z kotce utekli 
a k jejich odchytu musela být volána Policie ČR. Přivolaný hygienik, 
veterinář a vedoucí chropyňského odboru výstavby a životního prostředí 
se po místním šetření vyjádřili, že stávající předpisy nejsou v daném 
případě porušeny a tedy není důvod chov psů v osadě zakázat. Toto 
stanovisko bylo konstatováno i v odpovědi na petici.

Řešením může být vyhlášení zahrádkářských osad v Chropyni měst-
ským úřadem za rekreační oblast (oblast klidu), které by opravňovalo 
činnost v osadách regulovat. Z tohoto titulu by mohl být chov zvířat 
v osadách zakázán, časově omezen provoz hlučných zařízení (motorové pily 
a sekačky), mohlo by být určeno jak nakládat s odpady, zakázáno plošné 
použití totálních herbicidů atd. Musela by být respektována i existence 
Národní přírodní památky Chropyňský rybník a jejího ochranného 
pásma, které činí 50 metrů od rybníka.

S tím, jak padla výhoda bezplatného užívání pozemků osad, už nebylo 
účelné pro zahrádkáře v obou osadách být i nadále organizovaní v ČZS. 
Tím skončila i platnost osadních řádů, které regulovaly činnost v těchto 
osadách a které nedovolovaly ani chov králíků.

Příklad 2.: V roce 2005 byla obnovena a rozšířena naučná stezka 
okolo Chropyně, která vedla lávkou přes Malou Bečvu u Josefinky. 
Lávka zřízená kdysi Jihomoravskými státními lesy byla po restituci zdejších 
lesů Arcibiskupstvím Olomouc stržena Lesy ČR, aby za její špatný stav 
už nebyly odpovědné. Ukázalo se, že na lávku nebylo vydáno stavební 
povolení. Černá stavba tak byla odstraněna a podle předpisů je opět vše 

v pořádku. Naučná stezka zřízená ve veřejném zájmu je však nefunkční 
a řešení je v nedohlednu. Neochota vedení radnice o obnovu naučné 
stezky a její funkčnosti je zjevná jak sláma čouhající z bot.

Příklad 3.: Městský úřad dlouho ignoroval špatný stav plotu okolo 
zámku, zejména jeho dřevěných prvků. Až byl tento stav veřejnou ostu-
dou, Městský úřad zjistil, že Arcibiskupství Olomouc, které získalo zámek 
v restituci, tento plot jako součást zámku nepovažuje. Proto rozhodlo 
vedení Městského úřadu plot zrušit. Snaha o jeho záchranu nenašla, 
bohužel, u městského zastupitelstva kladný ohlas, a tak šel plot k zemi.

Příklad 4.: Pro postavení ptačí pozorovatelny prodal Městský úřad 
olomoucké Agentuře ochrany přírody a krajiny okolní pozemek o výměře 
747 m2, aniž zajistil smluvně či jinak údržbu zeleně v tomto prostoru. 
A tak hrozí stromům zde vysazeným místo vykácených topolů, že budou 
zadušeny rychle rostoucí buřinou dřív, než se stačí uchytit. Existuje plán 
péče o Národní přírodní památku Chropyňský rybník 2009-2017. V tomto 
plánu však chybí péče (management) o břehovou zeleň, která je nedílnou 
součástí chráněného území. Řeší se až tehdy, když ohrožují stromy či jejich 
větvě bezpečnost chodců či oplocení zahrádek. Tak tomu bylo i v případě, 
kdy bylo nutné pokácet dva mohutné topoly a jeden topol usychající 
po zásahu blesku. A tak zejména po silných větrech spočívá úklid padlých 
větví a stromů na Správě majetku v podstatě na náklady města. Z majet-
koprávního hlediska je za údržbu břehové zeleně odpovědné Rybářství 
Hulín (Ing. Pálka) jako správce (nájemce) rybníka, potažmo Arcibiskupství 
Olomouc jako majitel rybníka. Ing. Pálkovi se však opakovaně daří vymlou-
vat na to, že nemá techniku atd. Péče o břehovou zeleň rybníka by měla 
současně respektovat skutečnost, že se jedná o význačné chráněné území. 
Pokud nebude stávající Plán péče v tomto ohledu novelizován, zůstane 
jen mrtvou literou. Podnět k této novelizaci by měl vzejít se strany města 
a jeho úřadu, nutná vůle k tomu však chybí. 

Na základě výše uvedených příkladů nechť si každý odpoví sám 
na otázku položenou v titulku tohoto článku. Většina zahrádkářských osad 
v Chropyni byla vybudována do roku 1990. To bylo spojeno s obětavou 
prací zahrádkářů při budování zahradních domků, oplocení, společných 
cest atd. Jednalo se většinou o pozemky zamokřené, zanedbané a ne-
vhodné k zemědělskému využití. Tyto pozemky byly navážkou ornice 
a dlouholetou kultivací zhodnoceny a slouží zahrádkářům a jejich rodinám 
ke smysluplné aktivní rekreaci a odpočinku. Zahrádkáři dobrovolnou 
brigádnickou činností vybudovali a provozují moštárnu, která zpracovává 
ovoce i mimochropyňským zahrádkářům a pěstitelům. Otázkou je, jak 
jsou tato fakta respektována Městským úřadem a jeho vedením.

Mezi zahrádkáři osady Společnice II panuje značná nevole vzhledem 
k tomu, jak se vedení města postavilo k jejich petici a nechává vzniklou 
situaci vyšumět či uležet, místo aby se snažilo aktivně a systémově zmíněný 
problém vyřešit. Je třeba realizovat takové řešení, které předejde mož-
nosti sporů mezi zahrádkáři, a osady dostanou potřebný právní rámec.

A.Hrdlička  
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Jak chropyňský Městský úřad vykonává funkci státní správy?

Vyjádření k článku „Jak chropyňský Městský úřad vykonává funkci 
státní správy?“ Správy CHKO Bílé Karpaty

Národní přírodní památka Chropyňský rybník je od dubna 2015 ve správě 
AOPK ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty. Veškerá dokumentace a kontakty 
nám byly předány v první polovině roku 2015, tedy včetně plánu péče o toto 
území, jakož i pozemku pod ptačí rozhlednou včetně této ptačí rozhledny. 

Následovalo společné jednání zástupců Správy CHKO Bílé Karpaty 
s představiteli a kompetentními osobami města Chropyně, na kterém byla 
prodiskutována další péče o toto území. Na tomto jednání byla dohod-
nuta péče o městské pozemky, zejména péče o louky přiléhající k rybníku 
ve vlastnictví města. Na tuto péči AOPK ČR přispívá finanční částkou 
11 350 Kč. Mezi Správou majetku města Chropyně a AOPK ČR byla uzavřena 
smlouva o dílo (PPK-18a/860/15). 

Dále bylo dohodnuto, že město bude rovněž provádět péči o pozemek 
AOPK ČR pod ptačí pozorovatelnou a občasný úklid odpadků kolem a v pta-
čí pozorovatelně. Po vyhodnocení finanční náročnosti bude případná finanční 
podpora dohodnuta s AOPK ČR. 

Co se týká péče o břehové porosty ve stávajícím plánu péče, který vypra-
coval spolek Sagitaria pro RP Správu CHKO Litovelské Pomoraví, skutečně 
není péče o břehové porosty uvedena. Toto bude zakomponováno do Plánu 
péče, který bude platit od roku 2018 a vypracuje ho RP Správa CHKO Bílé 
Karpaty. Proto zatím na péči o břehové porosty není možné finančně přispívat 
formou smlouvy o dílo, jako při kosení a péči o louky. Za stav břehových 
porostů zodpovídá vlastník pozemku. V případě kácení na území NPP 
a v jejím ochranném pásmu je RP Správa CHKO Bílé Karpaty kompetentní 
orgán ochrany přírody pro vydávání rozhodnutí ke kácení na základě žádosti 
vlastníka pozemků. Jakékoliv jiné zásahy do břehové zeleně je třeba konzul-
tovat se Správou CHKO Bílé Karpaty, která stav zeleně vyhodnotí a doporučí 
další postup. Co se týká rybářského hospodaření je RP Správa CHKO Bílé 
Karpaty v kontaktu s uživatelem panem Ing. Pálkou a diskutována je především 
rybí obsádka a její množství ve vztahu k předmětu ochrany tohoto území. 

Odbahnění rybníka je také dle Plánu péče možné provést, je však tře-
ba zpracovat projektovou dokumentaci a tato velmi nákladná akce závisí 
především na vůli vlastníka rybníka (tj. Arcibiskupství olomoucké) a zřejmě 
také na možnosti finanční dotace.                           Ing. Martin Tomešek

reklama

cích. Ke stížnosti a petici bylo v těchto souvislostech zasláno 
sdělení, ve kterém se uvádí, že problém je možno řešit pouze 
občanskoprávní cestou, tedy soudní cestou. Státní správě ani 
samosprávě nejsou k popsanému případu svěřeny žádné nástro-
je, nejsou tedy kompetentními orgány k řešení. K chovu psů 
v zahrádkové osadě se pro úplnost podotýká, že je záměrem 
chovatele přemístit psy s chovatelským zařízením na jiné místo 
mimo zahrádkovou osadu a to v jarních měsících roku 2016.

- Dřevěnou lávku u „Josefínky“, která se nachází na trase naučné 
stezky, odstranil její vlastník Lesy České republiky pro špatný 
technický stav z bezpečnostních důvodů. Vzhledem k tomu, 
že tato stavba byla provedena bez povolení, odstranil její vlastník 
nejen špatný stav technický, ale i špatný stav právní, kdy odstranil 
nepovolenou stavbu a tím i protiprávní stav. K naučné stezce 
se zdůrazňuje, že tato nebyla zřízena ve veřejném zájmu, jak 
Ing. Hrdlička uvádí. Nejedná se o veřejně prospěšnou stavbu 
ani veřejně prospěšné opatření, připouštíme však, že se jedná 
o významné opatření v území nejen pro místní občany, ale 
i návštěvníky města. Na trase naučné stezky není chybějící lávka 
přes Malou Bečvu jediný problém, který ohrožuje existenci části 
trasy stezky. Dalším problémem je ocelový most přes Mlýnský 
náhon u Chropyňského rybníka, který nemá vlastníka, je v ha-
varijním stavu a hrozí také jeho odstranění. Město Chropyně 
v současnosti primárně řeší problém ocelového mostu s Arcibis-
kupstvím olomouckým jak z pohledu vlastnictví, tak následné 
opravy. Existuje řešení, které v případě získání podpory v orgá-
nech města znamená záchranu ocelového mostu. Po vyřešení 
problematiky ocelového mostu může být a bude řešena otázka 
obnovy dřevěné lávky s cílem zachování důležitého segmentu 
naučné stezky.

- Údržba zeleně okolo Chropyňského rybníka je primárně po-

vinností vlastníků pozemků, zejména tedy Arcibiskupství Olo-
mouckého, města Chropyně a Agentury pro ochranu přírody 
a krajiny. Státní správu Chropyňského rybníka – chráněného úze-
mí vykonává zmíněná Agentura ochrany přírody a krajiny ve Zlíně, 
ne MěÚ Chropyně. Pro chráněné území rybníka je schválen „Plán 
péče pro období r. 2011 – 2017“. S ohledem na období, pro 
které plán péče platí, je zřejmé, že bude brzy zpracován plán 
nový s přihlédnutím k aktuálním požadavkům území. Ve věci 
péče o zeleň u rybníka je aktuálně záměrem města Chropyně 
dosažení dohody mezi vlastníky pozemků a státní správou tak, 
aby údržbu zeleně v maximální možné míře vykonávala smluvně 
SMM Chropyně pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ve Zlíně 
včetně péče o dubové výsadby pod zámkem a péči o pořádek 
v okolí ptačí pozorovatelny. V tomto smyslu se v současnosti tvoří 
příslušné dokumenty, které vztahy upraví.

- Odstraněné oplocení u zámku se nacházelo na pozemcích 
Arcibiskupství olomouckého a města Chropyně. Stav oplocení 
byl před jeho odstraněním projednán s Arcibiskupstvím olo-
mouckým a s Muzeem Kroměřížska, přitom všichni odmítali 
vlastnictví stavby i příspěvek na jeho opravu či odstranění. 
K odstranění neměl nikdo z uvedených připomínek, a proto bylo 
po vyhodnocení účelnosti plotu a nákladů, potřebných na jeho 
případnou nezbytnou opravu, rozhodnuto o jeho odstranění. 
K úvaze v článku „Jak chropyňský Městský úřad vykonává funkci 
státní správy?“ je snad výše uvedené dostatečným komentářem.  

MěÚ  Chropyně včetně místní samosprávy kritizovaná témata 
řešil a řeší, přitom ctí zákony a jiné právní předpisy. Někdy trvá 
řešení déle, nikdy snad nejsou spokojeni všichni, ale vždy je po-
stupováno tak, aby byl daný problém řešen co nejrychleji. 

Ing. Jiří Pospíšil
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Druhy sirén

Soukromá inzerce
Koupím
 Mladá rodina hledá v Chropyni rodinný dům se zahradou. 

Tel.: 777 752 795.

Upozorňujeme občany, 

že zveřejnění soukromé inzerce je zpoplatněno částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

Vážení spoluobčané, jelikož poslední dobou slýchám od mnohých 
z vás stížnosti na to, že jsme opět houkali, a co to bylo zase za poplach 
a tak dále, rozhodl jsem se osvětlit učivo základní školy a těm mladším 
ukázat to, co už v osnovách nebylo, když chodili na základní školu. 
Nachystal jsem si pro vás přehled všech používaných tónů sirén v ČR. 
V případě našeho města máme 2 druhy sirény a to Elektronickou (ozývá 
se při hlášení poplachu z rozhlasu) a Elektrickou (rotační siréna, která 
se při vyhlášení poplachu ozývá z budovy hasičské zbrojnice).

Všeobecná výstraha
Varovný signál, pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku 

mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény 
po dobu 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě v tříminutových in-
tervalech. U elektronických sirén je signál doplněn o verbální informaci 
upřesňující druh ohrožení.

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „VŠEO-
BECNÁ VÝSTRAHA“ bude následovat tísňová informace z hromadných 
sdělovacích prostředků (republiková, regionální a místní působnost), 
anebo z elektronické sirény pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo 
vzniklé mimořádné události.

Jsou to tyto verbální informace: 
• „Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte 

vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná 
výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“

• „Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení záto-
povou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionál-
ních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“

• „Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení 
únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a re-
gionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická 
havárie.“

• „Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem 
radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize 
a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační 
havárie.“

• „Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání 
Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, 
konec poplachu, konec poplachu.“

Požární poplach
Není varovným signálem pro obyvatelstvo, je určen pouze ke svo-

lání jednotek požární ochrany.Tento poplach je spouštěný z krajského 
operačního a informačního střediska. Po přijetí zprávy o události 
na číslo 150 (nebo 112).

U rotační sirény je signál vyhlašovaný přerušovaným tónem po dobu 
1 minuty, a to 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin pokles, 25 vteřin trvalý tón.  
U elektronické sirény signál napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, 
„HO-ŘÍ“ po dobu jedné minuty. Navíc elektronická siréna je doplněna 
verbální informací „Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svo-
lání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach”.

Zkouška sirén
Signál sloužící k ověřování provozuschopnosti Jednotného systému 

varování a vyrozumění. Signál je vyhlašován nepřerušovaným tónem 
po dobu 140 sekund. Tyto akustické zkoušky sirén jsou oznamovány 
předem v hromadných informačních prostředcích a probíhají na našem 
území vždy 1. středu v měsíci v době od 12:00 do 12:10.

U elektronické sirény je zkouška zakončena verbální informací, která 
zní: “Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška 
sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.”

Preventista SDH Chropyn

Důležité upozornění pro dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně zasílejte na e-mail:

zpravodaj@muchropyne.cz
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SAUNOVÉ 
A RELAXAČNÍ STUDIO

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

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

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

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

http://ubytovani.chropyne.cz/

Těšíme se na vaši návštěvu.

Fillovy obrazy jsou stálicí 
na českém trhu s uměním

E. Filla: Zátiší s ananasem

E. Filla: Pařížské zátiší

V neděli 29. listopadu 2015 se konal na praž-
ském Žofíně společný aukční den Galerie Kodl 
a Vltavín. „Pařížské zátiší“ (1914-1920, olej na dře-
vě, 41 x 33 cm) Emila Filly se prodalo za 16,3 mi-
lionů Kč a stalo se tak nejdražším dílem loňské 
sezóny. Dražba více než dvakrát přesáhla vyvolávací 
cenu, což plný sál ohodnotil potleskem. Hned 
za ním se umístil obraz Bohumila Kubišty „Riegrovy 
sady“ s vysoutěženou cenou 14,16 milionů Kč. Ji-
ná Fillova olejomalba „Zátiší s ananasem“ (1930, 
kombinovaná technika - olej, email a písek na plát-
ně, 39 x 91 cm) taktéž dostála jména svého autora 
a z vyvolávací ceny 3,3 milionů Kč se její konečná 
cena vyšplhala na 8,5 milionů Kč (4. pořadí). Jako 
9. v pořadí se umístil další Fillův obraz „Zátiší s klari-
netem“, oceněný na 4,4 milionů Kč. Konečné ceny 
jsou uvedeny včetně 20% provize. Bylo prodáno 
přes 450 uměleckých děl a celková tržba na aukci 
činila 150 milionů Kč, což byl český historicky 
nejvyšší výsledek dosažený na jediné aukci.

Že je dílo E. Filly vysoce ceněno, bylo více-
krát doloženo v příspěvcích v tomto Zpravodaji. 
Lze konstatovat, že jméno Emil Filla je časem 
prověřenou marketingovou značkou všeobecně 
uznávanou nejen v tuzemsku.

24. listopadu 2015 se konalo veřejné pro-
jednávání strategického plánu rozvoje města 
Chropyně, kde byly prezentovány výsledky 
zpracovaných anketních dotazníků, jež byly 
publikovány v minulém čísle Zpravodaje. 
Náměty a návrhy, které vzešly z připomínek 
253 respondentů, vyhodnocoval celý štáb 
25 lidí. Obnovení expozice obrazů Emila Filly 
na chropyňském zámku, která zde byla v letech 
1983 – 2002, se však do výsledných návrhů 
nedostalo ani omylem.

Ten, kdo navštíví sousední Rakousko, 
si nemůže nevšimnout, jak tak abstraktní pojmy 
jako krásy alpských údolí a horských hřebenů, 
historických památek a místních pamětihod-

ností jsou využity přímo jako tržní síla 
k podpoře turistického ruchu 
a sportovních aktivit. Výsledkem 
je, že tato z velké části hornatá 
země, chudá na suroviny, dovede 
tuto skutečnost využít k získání 
prostředků do rozvoje regionů. 
Kromě přínosů do státní pokladny 
pak tyto prostředky brání tomu, aby 
se regiony vylidňovaly do větších 
měst a udržela se v nich zaměst-
nanost. Také podpora místních 
a potravinářských a řemeslných 
produktů před výrobky z dovozu 
je zde zjevná, stejně jako u služeb.

Rovněž u nás lze pozorovat vý-
razné změny v podpoře turistického 
ruchu. Opravují se památky, staví 
se rozhledny, vznikají regionální 
muzea, zřizují se informační středis-
ka, budují se cyklostezky, naučné, 
vinařské a jiné stezky atd. Proto 
je nepochopitelné, že obnovení 
naučné stezky okolo Chropyně 
a její funkčnosti se jeví jako pro-
blém přímo nebetyčný.

A. Hrdlička
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Také letos připravujeme Školní ples

Vánoční hraní pod okny Poděkování 
za tříkrálovou koledu

Sdružení rodičů a přátel školy 
při ZŠ Chropyně si Vás dovoluje 
pozvat na již tradiční Školní ples. 
Uskuteční se v sobotu 5. března 
2016 od 20:00 v Městském kul-
turním středisku Chropyně. 

Výtěžek z tohoto plesu bude 
jako vždy celý věnován žákům 

Základní školy v Chropyni, 
a tak si Vás dovolujeme požádat 
o podporu. Přispět můžete formou 
sponzorského daru do tomboly 
(ceny do tomboly lze odevzdat 
u paní Grézlové v novinovém stán-
ku u zdravotního střediska). Přispět 
můžete i finančně, třeba právě tím, 

že si zakoupíte vstupenky v ceně 
50 Kč. Největší podporou pro nás 
však bude, když přijdete osobně.

Cena ce lého v s tupného 
je 180 Kč. Zahrnuje vstupenku 
v hodnotě 50 Kč a místenku 
za 130 Kč. Vstupenky budou 
v prodeji od 25. ledna 2016 v no-

vinovém stánku u paní Grézlové. 
K tanci a poslechu bude hrát 
kapela Kanci paní nadlesní, při-
pravena bude bohatá tombola, 
pestrý doprovodný program.

Tak na viděnou v sobotu 
5. března na Školním plese!

SRPŠ

V dopoledních hodinách Štěd-
rého dne se sešla parta muzikantů, 
aby potěšila občany města Chro-
pyně hraním koled. Pochmurné 
mlhavé počasí nikoho neodra-
dilo a plánovaná místa setkávání 
byla zaplněna. Kolemjdoucí lidé 

se zastavili, zaposlouchali a odmě-
nili muzikanty potleskem. Na zá-
věr jsme navštívili nádvoří DPS, kde 
jsme už byli netrpělivě očekáváni. 
Sousedé si popřáli štěstí a zdraví 
a zazpívali s námi koledy. Tak zase 
za rok.                      Muzikanti

Rádi bychom poděkovali dětem z mateřské školy a jejich učitelkám 
Evičce a Bohdance za pěknou tříkrálovou koledu.

E.+ V. Blažkovi
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Senioři se také dokážou dobře bavit

Adventní koncerty a vánoční setkávání
Závěr minulého roku se nesl v duchu setká-

vání, naslouchání a přinášení radosti pro ná-
vštěvníky adventních koncertů v Břestě, Vlkoši 
a Chropyni. Pořádajícími byly Spolek „Přidej 
se k nám“, SZUŠ D-MUSIC, Římskokatolická 
farnost a MAS Jižní Haná. Přípravu na vystou-
pení předcházelo hudební soustředění konané 
v době podzimních prázdnin, tentokrát v are-
álu hotelu Rusava. Na programu jednotlivých 
koncertů se podíleli pěvecký sbor Myšáci, or-
chestr Two, Three, Four a žáci SZUŠ D-MUSIC 
z poboček Břest a Chropyně. Velkou pomoc 
pro tradiční adventní muzicírování přinesla 
MAS Jižní Haná, která se stala spoluorganizá-
torem a podpořila nás finanční částkou pro 
zakoupení občerstvení pro všechny účinkující. 
Koncertní šňůru navštívilo na 400 posluchačů 
a na pódiu se představilo 90 účinkujících. Všem 
patří velké poděkování a za rok jste opět všich-
ni srdečně zváni.                 Bc. Ivo Novotný   

STP, z. s., MO Chropyně pořádá každoročně 
na závěr roku pro své členy mikulášské setkání. 
To loňské na závěr roku 2015 bylo ovšem výji-
mečné. Velkou zásluhu na tom mají samozřejmě 
členové naší organizace a ostatní občané města, 
kteří zaplnili sál MKS do posledního místa. Bez 
nich by tato akce ztratila smysl. K pobavení všech 
přítomných tentokrát přispěly členky souboru 
„Chropyňské babky“. Hodinový program, kterým 
excelentně provázela konferenciérka paní Alena 
Iránková, plný humoru, legrace, ale i emotivních 
sólových vystoupení byl oceněn bouřlivým potles-
kem. Nechyběl ani Mikuláš se svými pomocníky 
andělem, čerty a košem plným perníčků.  Výbor-
ná kapela rozproudila zábavu, takže se tančilo 
a zpívalo až do večerních hodin.

Za finanční podporu této akce bychom 
chtěli poděkovat MAS Jižní Haná, městu Chro-
pyně za bezplatný pronájem sálu MKS, také 

všem těm, kteří s organizací akce pomáhali, 
kapele „One Classic“ za výbornou hudební 
produkci a doprovody k jednotlivým vystou-
pením, Tomáši Novotnému, že přijal naše 
pozvání k vystoupení v programu, Rozárkám 
z Kroměříže, Mikulášovi s jeho pomocníky 
a členkám souboru Chropyňské babky.

Dále chceme poděkovat paní Emilii Hýbne-
rové za obětavé vedení počítačového kroužku 
v uplynulém roce 2015, panu Václavu Kucha-
řovi za ochotnou spolupráci při našich akcích.

Našim členům a příznivcům přejeme do ro-
ku 2016 pohodu a radost, zdraví, stálost. Samý 
optimismus jen ať naplní každý váš den.

                                                                                                                   
Akce připravované na rok 2016

V letošním roce máme v plánu uskutečnit 
opět několik akcí. Pro ty, kteří si chtějí zlepšit 
paměť, jsme připravili „Trénování paměti“. Přijít 

mohou i nečlenové naší organizace. Začínáme 
ve čtvrtek 4. února 2016 v 15:00 hodin v klu-
bovně STP. Součástí je i jednoduché cvičení 
na židlích s hudbou na zlepšení kondice.

8. března pořádáme autobusový zájezd. 
Bližší informace najdete ve skříňce STP, z. s., 
MO Chropyně u Alberta.

V termínu od 15. do 20. května 2016 
pořádáme týdenní odpočinkový pobyt v ho-
telu Medlov, nacházejícím se uprostřed lesů 
u jezera v chráněné krajinné oblasti Žďárské 
vrchy. Cena pobytu 6 dní/5 nocí je 2190 Kč 
na osobu s polopenzí, možnost dokoupení 
plné penze za 65 Kč osoba/den. Individuálně 
lze objednat masáže, zábaly, koupele apod. 
Doprava tam i zpět bude zajištěna autobusem. 
Přihlášky na pobyt přijímá paní E. Hýbnerová 
do 29. ledna 2016.

výbor STP, z. s., MO Chropyně
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Kouzelné Vánoce

Myšky v Ostravě opět zlaté

Na závěr spojili své úsilí všichni účinkující 
a zpívalo se na jevišti i v hledišti. Každý přispěl 
ke společnému dílu tím, co umí nejlépe, 
a za to všem děkuje kolektiv pedagogů ZUŠ. 

Foto z koncertu najdete na stránkách: 
zuschropyne.rajce.idnes.cz

Veronika Koutná

V adventním čase se příprav-
ný dětský pěvecký sbor Myšky 
ze SZUŠ D-MUSIC zúčastnil již 
potřetí celostátní soutěže pě-
veckých sborů Vánoční akordy, 
která se koná v Ostravě. Vánočně 
laděný program zaujal odbornou 
porotu natolik, že Myšky opět 
získaly krásné zlaté pásmo! Přitom 
konkurence byla velká. Jen v jejich 
kategorii soutěžilo dalších 7 sborů. 
Myšky byly vybrány i k vystoupení 
na slavnostním koncertě vítězů. 
Před zaplněným sálem kulturního 
domu zazpívaly skladbu Kolébala, 
kterou si vybrala sama porota. Kla-
rinetové sólo v této skladbě skvěle 
zahrál Tomáš Novotný a vysloužil 

si za svůj výkon speciální cenu 
poroty za klarinetový doprovod.

Zpestřením náročné celodenní 
účasti na soutěži byla letos pro sbory 
možnost vyzkoušet si práci v nahrá-
vacím studiu. I Myšky této možnosti 
rády využily a nahrály za pomoci 
profesionálů svůj soutěžní program. 
Nejen, že mohly poslechem samy 
zhodnotit svůj zpěv, ale mají nyní 
vzácnou památku na svou účast 
na Vánočních akordech 2015.

Závěrem je třeba poděkovat 
těm, bez jejichž podpory se neo-
bejdeme – velké poděkování patří 
rodičům i prarodičům dětí za je-
jich podporu a nezištnou pomoc!

Miroslav Uhlíř

Jako každý rok si pro vás žáci a učitelé naší 
chropyňské pobočky ZUŠ Kroměříž připravili 
vánoční koncert, tentokrát s názvem Kouzelné 
Vánoce. Uskutečnil se ve čtvrtek 17. prosince 
v sále Městského kulturního střediska v Chropy-
ni. V dopoledních hodinách se konal výchov-
ný koncert pro děti z mateřské školy a žáky 
1. stupně ZŠ, odpoledne koncert pro rodiče 
a veřejnost.

Letošní koncert netradičně zahájil taneční 
obor choreografií Pan Tau. Ten ztratil svůj kou-
zelný klobouk, ve kterém byla ukryta všechna 
hudební i taneční čísla koncertu. Následovala 
hudební část, ve které se představili žáci ze tříd 
všech našich pedagogů v různých komorních 
seskupeních. Skupina Musical Fever uzavřela 
hudební část a na pódium pak vyrazili žáci 
tanečního oboru, kteří nám postupně ukázali 
svůj um, krásné kostýmy a půvabné choreogra-
fie. Milým překvapením a zpestřením v taneční 
části koncertu bylo vystoupení hostů, žákyň 
3. ročníku Taneční konzervatoře Brno Karly 
Koutné (bývalá žákyně ZUŠ) a Vivien Hartwig.
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Koledování v ZUŠ

Mikulášské čertoviny ve škole

Knihovna doporučuje 

bem, že se v příštím roce polepší. 
Pochvalu dostaly samozřejmě 
i hodné děti. Ty starší už z Mi-
kuláše a čertů měly spíše legraci, 
ale když došlo na pekelný tanec, 
neváhaly a přidaly se k čertům. 
Ó, to byla krása.

Nadílka byla bohatá a školáci 
dary přijímali s úctou a podě-
kováním. 

Mikuláši, těšíme se na příští 
rok.

V závěru si dovolím poděko-
vat SRPŠ ZŠ Chropyně, které po-
skytlo finanční částku na zakou-
pení balíčků, jež pro Mikuláše 
poté připravili hodní rodičové. 
Děkujeme za laskavou produk-
ci sv. Mikuláše N. Navrátilové, 
za andělskou pomoc M. Rozkoš-
né a M. Segiňové a za čertovské 
řádění P. Langrovi, V. Supové, 
K. Kadlčíkové.

K.K.

Dne 4. prosince navštívil 
Mikuláš a jeho věrní pomocníci 
první stupeň Základní školy 
Chropyně. Očekávání dětí bylo 
obrovské, a když v 9 hodin za-
bušili na dveře tříd za doprovodu 
řinčení čertovských řetězů, vzbu-
dili tolik nadšení, jako kdyby 
skutečně spadli z nebe. Nejprve 

do tříd vběhli neukáznění čerti 
a hned za nimi vstoupil Miku-
láš se svými krásnými anděly. 
A protože sledovali počínání žáků 
po celý rok, měl Mikuláš mno-
hé záznamy v „Knize hříchů“. 
Tito žáci své nedobré skutky 
odčinili přednesem básničky 
nebo zazpíváním písničky a sli-

Závěr celého roku jsme si spo-
lečně s žáky naší pobočky zpestřili 
v pátek 18. prosince v budově 
ZUŠ Komenského. Na kole-
dování přišli jak muzikanti, tak 
i tanečníci. V naukové třídě 
jsme si pustili nahrávku velké-
ho koncertu Kouzelné Vánoce 
z předchozího dne, protože 
účinkující se připravují v šatnách 
a nemají možnost celý koncert 
vidět. Poučili jsme se z toho, 
co se třeba nepovedlo, a zároveň 
potěšili tím, co se naopak vydařilo. 

K vánoční atmosféře samozřejmě 
nechyběl stromeček, vánoční 
výzdoba, dárečky, teplý čaj, cuk-
roví a ostatní dobroty. Na závěr 
našeho společného setkání jsme 
si navzájem popřáli krásné Vánoce 
a zazpívali koledy. Okno bylo 
otevřené, aby koledování potě-
šilo i kolemjdoucí. A kdo nebyl 
s námi a nebo aspoň nešel kolem, 
tak dodatečně všem: „Štěstí, zdra-
ví, pokoj svatý, vinšujeme Vám…“ 
Ať se daří v novém roce!

Jana Milotová

Milan Syruček: Záhady brdských lesů 
- od vykopávek po jaderné zbraně a radar 

Jaká tajemna se skrývají v desítkách je-
zer a studánek, ve vrcholcích a hlubokých 
hvozdech Brd a jejich podhůří? Nejen o nich 
vypráví tato kniha. 

Zabývá se především novodobými záha-
dami brdských lesů. Prvorepublikoví vojáci 
z nich učinili střelnice, stavěli zde obranný 
pás Prahy, wehrmacht odtud střežil nebe 
nad Evropou. Skončili zde svou životní pouť vlasovci i esesáci. 
Po válce zde byly v bunkrech, kam neměli přístup ani čes-
koslovenští nejvyšší představitelé a generalita naší armády, 
za mnohatunovými ocelovými vraty a pod několik metrů tlustými 
stěnami z betonu ukryty prostředky, které mohly celou Evropu 
změnit v novou Hirošimu. 

Kde se skrývaly tyto bunkry, co se v nich konkrétně nacházelo, 
co dělali ti, kteří v nich žili? 

A proč měl být právě zde umístěn také americký radar? To jsou otázky, 
na které autor hledal odpovědi na brdských stezkách a ve vojenském 
pásmu, v dokumentech i výpovědích očitých svědků.

Helena Maťhová

Fredrik Backman: Muž jménem Ove
Ovemu je 59 let. To, že byl na pozici předsedy 

družstva vystřídán už před pár lety, mu rozhodně 
nebrání ve vykonávání funkce strážce pořádku. 
Samozvaného strážce pořádku. Když se do pro-
tějšího domku přistěhují noví sousedé a místo 
pozdravu se jim podaří nacouvat do Oveho 
poštovní schránky, spustí se kolotoč nečekaných 
událostí — začíná příběh o překvapivém přátelství, 
toulavé kočce a prastarém umění řídit. Příběh, 
který od začátku promění všechny, kdo se s Ovem dostanou do styku. 

Michaela Košťálová:  Ivana Zemanová - 
Nechtěla být první dámou

Jde o nevšední knižní zamyšlení věnující 
se osobnostnímu profilu současné první dámy České 
republiky - paní Ivaně Zemanové. Nakladatelství 
se pro toto nevšední dílo podařilo získat autorku, 
jejímž primárním účelem byla snaha o vystižení sou-
časné první dámy jako pozoruhodné ženy, zajímavé 
osobnosti a člověka s mnoha zájmy, koníčky, názory, 
postoji a především vlastním osudem.
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Vánoční akademie Gymnázia Kojetín
Podaří, či nepodaří se připravit 

zajímavý program na vánoční aka-
demii? Tato otázka je aktuální vždy 
v předvánočním čase. No a protože 
se 18. prosince akademie konala, 
je odpověď částečně jasná. Program 
se připravit podařilo a telegraficky jej 
proběhneme v následujících řádcích.

Komorní sbor Prima nota zazpíval 
v trojhlasé úpravě čtyři písně, což bylo 
maximum možného v minimálním 
čase na přípravu. A. Dostálíková 
na klavír působivě potopila Titanic 
(zahrála hudbu ze stejnojmenného 
filmu) a po ní se předvedla celá její tří-
da kvarta s aktualizovanou verzí pís-
ně Vánoce, Vánoce přicházejí. V tex-
tu se mohli najít všichni zaměstnanci 
naší školy. Dále se představilo kyta-
rové duo N. Pechová a Š. Horák opět 
s filmovou hudbou, tentokrát s Pi-
ráty z Karibiku. Dále „Přispěchali pas-
tuškové“ z tercie. Celá třída zazpí-
vala za houslového doprovodu K. Vy-
bíralové a L. Konvičné zmíněnou vá-
noční píseň. Posledně jmenovaná hou-
slistka pak ještě jednou vystoupila 
v triu s kytaristou P. Kozákem a flét-
nistkou N. Dřímalovou. Jejich prostřed-

nictvím jsme se dostali nejdříve k Vyz-
nání růžím do Francie a pak jsme vy-
slechli Španělskou romanci. Tereza Her-
manová svými míčky zažonglovala pří-
mo neuvěřitelné kousky. Pak se na pó-
diu objevil dokonce bobr při zpěvu 
sekundy. Píseň se jmenovala Když 
jde malý bobr spát. Spát samozřejmě 
šel pouze zmíněný hlodavec, všichni 
ostatní sledovali primu, která se také 
zapojila. Nejdříve zatancovalo sexteto 
Adéla, Aneta, Alice, Anděla, Lucie 
a Leo na oblíbenou píseň Měšťák 
a potom zazpívala celá prima dvoj-
hlasně se sólisty píseň od Z. Svěráka 
a J. Uhlíře s názvem Stromy, což 
je mimo jiné dobrá potrava pro 
zmíněného bobra. Jedno zvíře jsme 
už tedy viděli a další dvě přivedla 
na pódium A. Paráková. Stejně jako 
na minulé akademii to byli dva cvičení 
pejsci. Jeden z nich dokonce tancoval. 
No a tanec ve vrcholném provede-
ní následoval v podání J. Haldiny 
a M. Kolajové (j.h.). Předvedli pět 
latinskoamerických tanců. Mezi dvě 
hromadná pěvecká vystoupení (rušti-
náři Smugljanka a němčináři Kommet, 
ihr Hirten = Nesem vám noviny) 

se vešel ještě jeden tanec s názvem 
Fight song, který zatancovaly K. Míč-
ková a P. Havlíková. V průběhu první 
části zazpívali ještě francouzštináři 
a byla nutná přestávka. 

Druhá část začala Půlnoční, tedy 
nejpopulárnější vánoční písní po-
sledních let od V. Neckáře. Slyšeli 
jsme hudebníky ze sexty a 2. ročníku. 
Povedlo se stejně dobře jako Cesta 
na severní pól - scénka sourozenců 
Takačových. Potom nemohli chybět 
ani muzikanti z kvinty a 1. ročníku 
se dvěma melodiemi - Babylon 
a Bim bam od Spirituál kvintetu. 
Hudba připravila půdu pro tradiční 
součást akademie, a to vyhodno-
cování soutěží, olympiád, slavnostní 
projevy a přání. Program pokračoval 
improvizovanou dvacetiminutovou 
scénkou Setkání učitelského sbo-
ru GKJ, kterou připravili studenti 
3. ročníku. I zde se poznali mnozí vy-
učující a někteří si dokonce sami sebe 
zahráli. Vše samozřejmě s nadsázkou 
a humorem, který jistě nebyl autory 
zamýšlen špatně. Organizátorem, má-
me-li jmenovat jen jednoho, byl M. 
Knobloch, který vzal opět v nadsázce 
veškerou zodpovědnost za výsledek 
sám na sebe. Případné připomínky 
a stížnosti lze tedy adresovat jemu. 
Před druhou technickou přestávkou 
nás ještě maturanti ze 4. ročníku 
v barevných kostýmech pozvali 
na svůj ples v duchu „květinových 
dětí“ a hnutí hippies 60. let 20. století.

Poslední blok akademie měl 
už jen dvě čísla. Prvním byl třiceti-
minutový hraný film s názvem Lhář: 
Cesta do temnoty, který po zku-
šenostech z loňského roku natočili 
opět někteří studenti 3. ročníku. Duší 
celého projektu byl O. Solař v roli 
scénáristy, kameramana, režiséra atd. 

Nutno podotknout, že i když nejde 
o dílo tematicky zapadající do idylické 
a kouzelné atmosféry předvánočního 
času, zaslouží si herci a všichni tvůrci 
uznání za obrovské množství energie 
a volného času, které práci věno-
vali. Říká se, že závěr patří mistrům. 
Se dvěma písněmi za rytmického 
doprovodu D. Kantora vystoupil 
J. Tabara a udělal působivou tečku 
za dopoledním programem. Než 
skončíme tento přehled, je nutné 
zmínit ještě jednu dvojici. Tou byly 

dvě moderátorky ze sekundy – 
N. Čechová a K. Klabalová. Svého 
úkolu se zhostily dokonale a doslova 
vzato na jedničku. V neposlední řadě 
je třeba poděkovat N. Olšanskému 
za technické zajištění celé akce.

V závěru sice telegrafického, 
ale obsáhlého přehledu se vraťme 
na začátek. Nejenže se nám podařilo 
program připravit, byl také zajímavý 
a bohatý. Za to patří dík všem zú-
častněným. No a to nejlepší budou 
moci zhlédnout návštěvníci veřejné 
akademie dne 7. dubna 2016 v sále 
Sokolovny Kojetín. Srdečně zvou žáci 
a učitelé Gymnázia Kojetín. 

M. Matějček
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Zprávičky z Kamínku

ními dekoracemi. Poděkování za tuto výstavu 
patří především paní Pospíšilové, která je duší 
celé výstavy a také všem, kteří se na této výsta-
vě podíleli. Patří vám všem velké poděkování.       

Vypouštění balónků k Ježíškovi
Také letos se v Chropyni konalo vypou-

štění balónků k Ježíškovi a to 4. prosince 
před městským úřadem. Na vypouštění ba-
lónků přišly hlavně děti v doprovodu rodičů 
a prarodičů. Každý dostal balónek a napsal 
si k němu přáníčko. Úderem 15:15 hodiny 
vzlétlo k obloze v Chropyni na 300 fialových 
balónů s přáním k Ježíškovi. Za celou tuto 
akci děkuji především naší paní starostce Věře 
Sigmundové, která se ochotně postarala o 
zajištění této akce, a také zaměstnancům měst-
ského úřadu a Správy majetku města Chropyně 
i našim kamínkům. Moc vám všem děkuji. 

V novém roce 2016 zdravím všechny 
čtenáře Zpravodaje a přeji jim za Kamínek 
hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a pra-
covních úspěchů. Dětem zase ve škole samé 
pěkné známky.

Kamínek také děkuje čelním představite-
lům města Chropyně za materiální a finanční 
podporu a těší se na další spolupráci. Moc 
děkujeme. 

Tábor
V letošním roce připravujeme opět 

letní tábor v Bojanovicích v termínu 
od 7. do 21. srpna. Připravujeme různé 
akce, o kterých vás budeme informovat na 
našich webových a facebookových stránkách 
a také prostřednictvím Zpravodaje.

H. Paňáková

Mikulášování v Mateřské školce
V prosinci opět navštívil Mikuláš děti 

v chropyňské mateřské školce a to za do-
provodu dvou andělů a čertí družiny, to aby 
se přesvědčil, jestli tam nemají hodně zlobivé 
děti. Pro ty hodné měl nachystané dáreč-
ky a na ty zlobivé byli nachystáni čertíci. 
No, v některých třídách to vypadalo, že čertíci 
budou mít plný pytel těch zlobivců, ale když 
pěkně Mikuláši slíbily, že už budou hodné 
a polepší se, tak čertíci nikoho neodnesli 
do pekla a všechny děti dostaly dárečky. Pozor 
ale, děti, Mikuláš zase za rok přijde i s čertíky, 
tak buďte hodné, ať vás pak čertíci nešupnou 
do čertovského pytle.

Mé poděkování patří celé mikulášské 
družině vedené Mikulášem „Drobečkem“. 
Moc Děkuji. 

Vánoce v Kamínku 
Poslední prosincová schůzka v Kamínku 

byla vánoční. Na děti čekal rozsvícený stro-
meček, na stole vánoční cukroví a pod stro-
mečkem dárečky – nové společenské hry pro 
děti. Děti měly z dárků radost a hned se pustily 
do hraní. Nejvíc si oblíbily hru „Pro slepičí 
kvoč“, ale i další jako Pravda či lež, Plivající 
velbloud atd..  Ani se jim domů nechtělo. 

Jsem ráda, že se dětem hry líbily. Tak 
to má být. Děti si mají hrát a užít si své dětství 
v míru a rodinné pohodě. Hry byly pořízeny 
z dotací města Chropyně, za které jim touto 
cestou za všechny naše kamínky děkuji.

Vánoční výstava na zámku
Při rozsvícení vánočního stromu v Chropyni 

28. listopadu byla zahájena vánoční výstava, 
která trvala pět dní. Paní učitelky ze základní 
školy a členky ručních kroužků velmi pěkně 
naaranžovaly celou výstavu, kde vystavovaly 
své vánoční dekorace. Také tam byla velmi 
pěkná výstava pod názvem „Netradiční an-
dělé“, za kterou patří poděkování paní Květě 
Dvořákové. Náš turistický oddíl Kamínek 
se také prezentoval na výstavě svými vánoč-
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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 1. únor 2016.

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

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

 Cíl: Velký Ořechov, autobusová zastávka 15:00 
 Informace: Jiří Tomáš, tel.: 737 005 174

19.-21. 2.  festival turistických filmů a elektronických foto-
grafií Zlín – Vizovice

 PT: 10 – 25 km
 Promítání: Zlín, Velké kino
 Podrobné informace: Ing. Miloslav Vítek, tel.: 736 754 

033, www.kctvizovice.ic.cz

Podrobnější informace najdete ve vývěsních skříňkách KČT u prodejen 
Albert a COOP.

Příjemnou cestu přeje                              Jaroslava Pospíšilová

Vánoční deskohraní 
s Pionýrem

Čolci v akci aneb 
Legenda zvaná Muničák

reklama

Klub českých turistů

Již několik generací chropyňských skautů jezdí na chatu v Rajnocho-
vicích. Na první pohled na ní není nic zvláštního (pokoje, postele, velký 
stůl, kamna, voda se nosí z nedaleké studánky a na záchod se musí do 
kadibudky). Kolem teče potok Juhyně a hned za chatou je les. 

To, co ji však dělá přímo legendární, jsou vzpomínky. Ty vlastní si čolci 
(kluci a holky ze střediska krále Ječmínka) vytvářeli letos. 

Po dlouhé páteční cestě vlakem a po spořádání svačinek, které 
s láskou připravili rodiče, se mohlo začít odehrávat další nekonečné 
dobrodružství. Takže honem, rozdělit si pokoje a hlavně postele. Večer 
se hrály osvědčené deskové hry, ale i úplné novinky. 

Ráno se muselo vstávat brzy, neboť i ti nejmenší se těšili na novou 
rozhlednu na Kelčském Javorníku. Počasí nám ale nepřálo, a protože 
mlha byla tak hustá, že by se dala krájet, a vidět nebylo téměř nic, 
rozhodli jsme se na Tesáku cestu zkrátit a vydat se méně blátivou trasou 
zpět do Rajnochovic. A vidinu nekonečných obzorů nechat na příště. 
Cestou nesměla chybět pískaná, ruiny již zapomenutých osad i koštování 
vody jedné z nejvodnatějších studánek v Hostýnských vrších. 

Po návratu na chatu následovaly přípravy na večerní hraní Riskuj, vaření 
guláše, donášení vody na mytí nádobí, pozorování noční oblohy i pojídání 
čokolády. Pak naposledy přiložit do kamen, aby nebyla v noci zima. 

Ráno nás čekal nelehký úkol najít a sbalit všechny věci do batůžků, 
naposledy se rozloučit s lesem a potokem a po brzkém obědě pelášit nej-
dřív na autobus a poté na vlak a zase autobus. No a v Chropyni na nás již 
čekali netrpěliví rodiče, kteří měli co dělat, aby si zablácené čolky poznali. 

Vedení oddílu

Poslední adventní pátek se seš-
li děti se svými rodiči v pionýrské 
klubovně. Klubovnou se nesly 
vánoční koledy a my si při čaji 
povídali o vánočních zvycích 
a tradicích. Vyráběli jsme vánoční 
ozdoby, pouštěli lodičky a u vá-
nočního stromku před zámkem 
prskali prskavky. Každý účastník, 
malý i velký, dostal drobný dárek 

a na závěr si děti s rodiči zahráli 
deskové hry. Pro všechny to bylo 
příjemné vánoční odpoledne.

Děkuji rodičům, že na chvíli 
zapomněli na své každodenní 
starosti a přišli si s dětmi užít pěk-
né odpoledne. Děkujeme městu 
Chropyně za finanční příspěvek 
na akci.

Marcela Hrdličková

Na lyžích nebo pěšky, podle počasí, zveme otužilé turisty na setkání 
a pochody:

30. 1. Okolo Francovky – lyžařský přejezd
 LT: 20 km
 Start: Francova Lhota – Ranč U Zvonu, 8:30-9:00
 Cíl: tamtéž do 16:00
 Informace: Karel Suchánek, tel.: 737 447 588

6.-7. 2. Zimní táboření Halenkov
 Informace: Vlastislav Trličík, tel.: 605 119 320

13. 2.  Upravenými běžkařskými stopami kolem Bílé
 LT: 16, 20, 33 km 
 Start: Bílá 
 Informace: Zbyněk Vaňura, tel.: 737 878 984

14. 2.  Valentýnský výšlap Komoneckou vrchovinou
 PT: 10 km
 Odjezd ze Zlína AN 9:00 do Provodova, zastávka Ma-

leniska
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Na Vartovnu! 2015

chladné, dosti blátivé, ale konečně po mnoha 
dnech jasné, bez mlhy. A tak jsme nemuseli 
litovat naší cesty až na samý vrchol rozhledny. 
Jsem ráda, že jsem se mohla zase přidat.“

Kateřina Jedličková
Tradiční vánoční výpravy jsou pro mě jed-

nou z mála akcí, na kterou stačí i mé skrom-
né fyzické síly a možnosti věch druhů 
a na kterých můžu pokaždé potkat partu 
úžasných lidí a v neposlední řadě taky můj 
(už tak nějak bývalý) oddíl, na který mám 
za těch 5 let spoustu parádních vzpomínek. 
I když se to tak třeba nemusí zdát, pořád 
je mám ráda a pokaždé je všechny moc ráda 
vidím :-) Ahoj zase za rok! 

Kateřina Jedličková
www.junak-chropyne.cz#
nekonecnedobrodruzstvi

Tradice zimních výprav našeho střediska začala 
o Vánocích roku 2005 na Pustevnách. Tehdy by-
la ještě pořádná zima. Ve sněhu se ti vzrůstem nej-
menší mohli někdy i ztratit a ve vlaku cestou zpát-
ky se sušily mokré ponožky. Dávno tomu. Od té do-
by se toho dost změnilo. Zima bývá v zimě oprav-
du jen zřídka, ze sněhu se radujeme, když už, tak 
až po Novém roce a popravdě si ho ani moc neu-
žijeme. Proto jsme se vlastně už loni o Vánocích po-
jedenácté vydali do hor s vidinou nějaké té sně-
hové vločky, tentokrát na krásné Valašsko do Vi-

zovických vrchů na novou rozhlednu Vartovnu. 
A ejhle! Sníh nikde. Jen samé bláto a louže přes 
všechny cesty, které nás vedly k rozhledně a zpátky.

I tak ale (nejen já) musím označit tento 
ročník za hodně zdařilý, když ne co do metrů 
sněhu, ale opět zase co do počtu účastníků. 
Čtěte dál a dozvíte se, proč je o tuto každo-
roční akci takový zájem :-).

Jakub Kalinec (vedoucí oddílu RS Fénix):
„Když ještě býval v zimě sníh, jezdil jsem 

kvůli tomu, že to byla výborná příležitost, jak 
některé své kamarády uložit k ledu. A když 
pak tradice zahrabávání lidí do sněhu zanikla 
kvůli (údajným) klimatickým změnám, jezdit 
jsem nepřestal, jinak bych si od Fénixů z mého 
oddílu jistě vyslechl, že asi stárnu a bojím se, 
že bych jim kondičně nestačil. Což je samozřej-
mě úplný nesmysl, ale zkuste jim to vysvětlit. 
Jezdím taky pro to, že za jedenáct ročníků 
se z toho stala hezká akce, na které pravidelně 
potkám spoustu milých lidí. Kromě nich ještě 
Petra Caletku, který mi nikdy nezapomene 
významně připomenout Vánoce 2008, kdy jsem 
ležel doma s horečkou, a nemám tak 100% 
docházku. Pořád doufám, že jednou zaspí, 
a já mu to významné pohrdavé pokývání 
hlavou budu moct oplatit. Tak snad za rok!“

Jakub Šupčík (RS Fénix):
„Byl to hezký výlet po valašských kopcích  

s krásným výhledem a hezkou rozhlednou. 
Příští rok na vánoční výpravu pojedu určitě 
znovu a snad tentokrát bude i sníh.“
Kamil Hála (RS Fénix):

„I když já každý rok nejezdím, líbí se mi, 
že pokaždé jede spousta lidí, a letos nám 
dokonce vyšlo i nádherné počasí. Jen škoda, 
že teda nebyl sníh…“

Jan Skalík (vedoucí oddílu RS Hraničáři):
„Na vánoční výpravu jezdím, abych neseděl 

celé Vánoce jen doma na zadku a abych taky 
viděl zase nějaký ten kousek světa, což je ostatně 
důvod pro všechny výpravy. Jinak samozřejmě 
jezdím kvůli lidem, horám a občas taky sněhu.“

Petr Měrka (RS Hraničáři):
„Jezdím, protože se po roce sejde dobrá 

parta lidí, je veselo a vše se odehrává v krás-
ných, občas i zasněžených horách.“

Lucie Jablonská (RS Hraničáři):
„Jezdím tam, protože mám takové akce 

ráda a po Vánocích je prostě potřeba nějakým 
způsobem shodit kila z cukroví.“

Gariela Motalová (RS Hraničáři):
„Já tam jezdím, protože chci aspoň jednou 

za rok vidět své staré známé. A také s na-
dějí, že by se tam mohl objevit sníh, což 
letos nevyšlo. Vždycky je tam zábava a můžu 
si se všemi dobře popovídat.“

Dana Juránková (RS Hraničáři):
„Na letošní výpravě jsem byla poprvé.  Bylo 

to mega fajn, i když bylo místo sněhu bláto 
a ze začátku pěkná zima, nakonec se objevilo 
sluníčko a všechno bylo hned lepší. Než lenošit 
doma u televize, to se raději projít s přáteli.“

Petr Caletka (vedoucí oddílu Čolků):
„Já tam jezdím každý rok proto, abych 

mohl jako jediný neustále všem připomínat, 
že jsem jako jediný až do dnešního dne 
nechyběl na žádné této výpravě, na rozdíl 
od ostatních, kteří jsou mimochodem flákači.“

Šárka Kopecká (zdravotnice našeho sta-
nového tábora):

„Výprava na Vartovnu byla fajn. Sešlo se nás 
tam nepočítaně. Nálada byla dobrá. Počasí 

Zde mohla být vaše inzerce. Cena od 310 Kč.
Pro více informací volejte redakci, nebo navštivte www.muchropyne.cz
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Na závěr bych chtěla moc poděko-
vat všem, kteří se podíleli na přípravě 
Mikuláše, zejména turistickému oddílu 
Kamínek, který nám zapůjčil mikuláš-
skou bandu, ale i týmu Kotěte a všem 

rodičům a dětem díky, kterým to pro 
mě a moje děti bylo nezapomenutelné. 
Už se těším na příští rok.

Eliška Bakajová

KoTě, o. p. s., děkuje za poskytnutí darů

KoTě a Mikuláš

reklama

Děkujeme panu Ing. Hrdličkovi, paní Ing. Šafářové a Secondhandu 
Adélka za poskytnutí darů pro KoTě, o. p. s.

KoTě by ale ještě potřebovalo získat sponzorsky stolní počítač 
či notebook. Děkujeme předem.

Nabízíme od března místo na zástup za mateřskou dovolenou pro 
cvičení nechodících dětí. Pokud se nikdo vhodný nenajde, bude tato 

část v programu pozastavena. Přihlásit se můžete u Věry Hýbnerové, 
tel. 602 848 435.

Kotě udělalo na rok 2016 drobné změny v termínech programů. 
Informace jsou na letáčku. KoTě z  kapacitních důvodů zavádí perma-
nentky. Budeme se snažit uspokojit všechny návštěvníky i v roce 2016. 

Těšíme se na vás a do nového roku hodně šťastných a zdravých dětí 
přeje kolektiv KoTě, o. p. s.                                                        VH 

Páteční odpoledne 4. prosince bylo nabité. Nejprve 
jsme se sešli před radnicí při vypouštění balónků s přáními 
pro Ježíška. Pak jsme se v hojném počtu přesunuli do ma-
teřského centra KoTě, kde se všichni těšili, až přijde Mikuláš. 
Příjemné posezení bylo doladěné malým občerstvením 
i kratičkým cvičením a vtom přišel Mikuláš i s hordou čertů 
a andělů. Ačkoliv nás bylo v místnosti plno, v tu chvíli nikdo 
ani nedutal. V momentě, kdy se přiblížil čert, aby zapsal 
hříšníkům počet hříchů (černých čárek) na tvář, děti spus-
tily nářek. Naštěstí máme v mateřském centru hodné děti 
i dospělé, takže čerty brzo vystřídal andílek s Mikulášem. 
Samozřejmě chtěli slyšet nějakou písničku nebo básničku, 
a tak jsme jim sborově dvě přednesli. Mikulášovi se naše 
vystoupení líbilo, a tak všechny děti odměnil. 

Musím říct, že se mi akce moc líbila. Ačkoliv nás přišlo 
opravdu hodně, nezavládl ani zmatek, ba ani pláč. Na-
opak děti i dospělí se příjemně bavili. Navíc mnohé děti 
viděli tu mikulášskou bandu vůbec poprvé ve svém životě 
a jsem moc ráda, že si toto „poprvé“ mohli vychutnat 
nejen maminky, ale i tatínci.
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Triatlonová sezóna

podporu, všem známým a kamarádům za psy-
chickou podporu. A především své nejbližší ro-
dině. Bez její pomoci a podpory bych nemohl 
dělat to, co mě baví.

Mgr. Tomáš Procházka

Vánoční turnaj 
rodinných týmů 2015

Kategorie rodiče s dětmi:
1. Jedličkovi
2. Hýskovi kluci
3. Hýskovy holky

V loňském roce jsem se zaměřil na závody 
Českého poháru v olympijském a sprint tri-
atlonu. U těchto distancí triatlonu (1,5 km 
plavání – 40 km kolo – 10 km běh) je zásadní 
první disciplína, která je pro mě zároveň tou 
nejslabší. Musel jsem tedy udělat pár změn 
ve svém tréninku. Začal jsem se plavání více 
věnovat a rozhodl jsem se pro plaveckou pří-
pravu s oddílem Plaveckých sportů Kroměříž.

Sezonu 2015 jsem začal přípravným závo-
dem Aquatlon Zlín, kde se kombinuje pouze 
plavání a běh. Závod byl vedený jako Český 

pohár a podařilo se mi ho dokončit na celko-
vém 9. místě. 

První triatlonový závod jsem absolvoval 
v Přerově – Mamutman Triatlon. Na tomto zá-
vodě byly povoleny časovkářské speciály, takže 
jsem se dostal do velké nevýhody. Dokončil 
jsem na 7. místě, ale malou útěchou bylo, 
že jsem byl první z těch, co závod absolvovali 
na klasickém silničním kole.

Po tomto závodě přišla na řadu série Čes-
kého poháru – Triatlon Interval Ostrá, Triatlon 
Račice, Triatlon Opava, Triatlon Mělník a Triat-
lon Tábor. Závod v Račicích, kde jsem obsadil 
16. místo, byl zároveň i mistrovstvím České 
republiky v olympijském triatlonu. Nejlepší vý-
sledek jsem zaznamenal v Opavě, a to 10. mís-
to. Bodový součet ze všech absolvovaných 
závodů mi přinesl 11. místo v Českém poháru.

Posledním závodem sezóny byl oblastní 
triatlon v Morkovicích – Morkoman. Byl 
to čtvrtý závod ve čtyřech týdnech, takže 
jsem jej absolvoval s velkou únavou. Přesto 
se mi na tomto závodě podařilo vybojovat 
celkové 3. místo.

Chci poděkovat všem těm, co mě podpo-
rují. Jde o oddíl závodního plavání Plavecké 
sporty Kroměříž, městu Chropyně za finanční 

Badmintonový oddíl TJ Chropyně uspořádal 27. prosince tradiční 
vánoční turnaj ve čtyřhrách. Turnaje se zúčastnilo 32 hráčů ve dvou 
kategoriích. V kategorii rodičů s dětmi se zúčastnilo 6 párů a v kategorii 
dospělých 10 párů. 

Zápasy byly odehrány ve dvou skupinách a podle výsledku byly 
zařazeny do dalších skupin, ve kterých se hrálo o celkové umístění. 
V obou skupinách se svedly velké boje o konečné pořadí s těmito výsledky: 

Kategorie dospělých: 
1. Brožíkovi
2. Schmiedovi
3. Belhárkovi

Děkujeme sponzorovi badmintonového oddílu Chropyně firmě 
WSCNet, s. r. o. (OS CHROPNET) a za finanční podporu městu 
Chropyně.                                                                 Petr Zavadil

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci prosinci:
- průměrná ranní teplota byla 2,3 °C,
- průměrná denní teplota byla 5,1 °C,
- nejteplejším dnem byl 1. prosinec s maximální průměrnou 
 teplotou 8,4 °C,
- nejchladnějším dnem byl 31. prosinec s minimální průměrnou 

teplotou -4,0 °C,
- celkové množství srážek bylo 14,0 mm/m2.

Zdroj: počasí-chropyne.cz
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Krumlovský zvoneček

Memoriál Petra Poly 
Chropyňský oddíl sportovní gymnastiky pořádal 19. prosince již 

13. ročník gymnastického čtyřboje Memoriálu Petra Poly. Zúčastnily 
se ho kromě domácích gymnastky z Prostějova, Vysokého Mýta, Mo-
ravské Ostravy, Vítkovic, Frenštátu pod Radhoštěm, Uherského Ostrohu 
a Kopřivnice. Závodilo se v šesti kategoriích. V té nejmladší (2009 
a mladší) získala zlatou medaili jediná chropyňská zástupkyně Lucie 
Opelíková. Další cenný kov vybojovala v kategorii 2006-2005 Kateřina 
Žatecká (stříbro), Adéla Koutová (zlato) a Markéta Horáková (bronz) 
v nejstarší kategorii 2001 a starší. Velmi pěkný výkon podala také Vanesa 
Klásková (2005), která získala nejvyšší známku na přeskoku i na prostných 
a měla třetí nejlépe zacvičenou sestavu na bradlech, ale nezdar na kladi-
ně ji odsunul až na páté místo.                                                           MZ

Memoriál Pepy Ivana 2015

Pořadí na jednotlivých místech bylo pak následující:
1. „Fér plej“: Navrátil, Kožela, Hrabal
2. Chropyně A: Menšík M., Novotný, Chrastina 
3. Kantýna: Menšík T., Danek, Chytil
4. Chropyně B: Křižan T., Křižan J., Konečný, Honková
5. KIK: Krutil, Ivan, Koláček 
6. Překvapení: Mrázek, Dolák, Rozsypal
7. Sluníčka: Surá, Surýnek, Stejskal, Dudek
8. Vítězové: Štětina, Polášek, Havránek, Paňák

Na závěr bychom touto cestou rádi poděkovali M. Ivanovi a firmám 
Autovest Chropyně a Unicentrum plus, s. r. o., za sponzorské dary, všem 
organizátorům za pomoc a doufáme, že další ročníky se ponesou v přá-
telské a poklidné atmosféře bez vyhrocených situací stejně jako letos.

NO TJ Chropyně

Osm mladších chropyňských gymnastek závodilo 13. prosince 
v Krumlově ve dvojboji (kladina, prostná). Nejmladší děvčátka z gym-
nastické přípravky závodila teprve po druhé v životě, a tak jela spíše 
na zkušenou. Proto nás velmi potěšilo páté místo Mariany Župkové mezi 
nejmladšími závodnicemi (ročník 2010). V kategorii 2009 získala Lucie 
Opelíková ve velké konkurenci malých gymnastek z renomovaných 
oddílů cenné páté místo a také čtrnáctá Valerie Stavinohová zacvičila 
moc pěkně svoje sestavy a oproti předchozím závodům bylo vidět velké 
zlepšení. V kategorii 2008 závodily Šilhánková Barbora a Krčová Terezie 
a vybojovaly si 31. a 29. místo. Adriana Kolářová (2007) skončila osmá 
a v kategorii 2005 jsme získali zlatou medaili zásluhou Kateřiny Žatecké 
a bronz díky Vanese Kláskové.

Abychom celé vánoční svátky jen neprolenošili u televize a cukroví, 
přichystal oddíl nohejbalu na úterý 29. prosince 2015 již 13. ročník 
nohejbalového turnaje „Memoriál Pepy Ivana“. V tělocvičně se sešlo 
8 týmů, které se rozhodly poprat o putovní pohár tohoto turnaje. 
S výjimkou jednoho družstva, které přijelo z Kroměříže, byla všechna 
zbývající mužstva sestavená z chropyňských sportovců (z toho domácí 
nohejbalový oddíl byl zastoupen 2 týmy).

Po rozlosování do dvou skupin se hrálo systémem každý s každým 
v jednotlivých skupinách, přičemž postoupili všichni do 2. kola, kde 
vítěz jedné skupiny hrál proti poslednímu z druhé skupiny, druhý proti 
třetímu atd. Z tohoto boje vzešly 4 týmy, které se následně utkaly 
o stupně vítězů. Z domácího oddílu se do finále „prokopala“ obě 
družstva, nicméně štěstí nakonec nepřálo ani jednomu z nich, tudíž 
jedno skončilo na stříbrném, druhé pak na bramborovém místě. Přes-
to můžeme považovat tento ročník za vydařený… Alespoň se pohár 
po 2 letech vrátil zpět do Chropyně a celkovým vítězem se stalo družstvo 
s příhodným názvem „Fér plej“.  
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SDH Chropyně - sportovní družstvo mužů 
a kroužek mladých hasičů

Stříbrný mikulášský závod 
v Hulíně

Mladší žáci FK Chropyně 
vedou průběžnou tabulku 
okresní soutěže

na podzimní výsledky a po posledním mistrovském utkání zvednou nad své 
hlavy vítězný pohár.                                                                   L. Zalabák

Není to lehký úkol vymyslet 
jak nejlépe a výstižně poděkovat 
všem těm, kteří se s námi podělili 
o část svého výdělku a podpo-
řili tak sponzorským darem naše 
sportovní družstva SDH Chropyně 
– muži a zároveň také kroužek 
mladých hasičů.  

Díky Vašim darům se nám v roce 
2015 podařilo zajistit nové dresy, 
hadice, proudnice a další vybavení, 
které ke sportovní činnosti nutně 
potřebujeme, avšak vlastní zdroje 
nám na pokrytí výdajů nestačí.

Sport je pro nás srdeční záležitostí 
a právě na srdci máme jediné přání. 
Kéž byste mohli vidět našima očima, 
co pro nás tento sport znamená, 
protože pak byste jistě více pocítili 

důležitost našeho poděkování, které 
patří těmto sponzorům: P+P Tech-
nic, Energetika, Semademi, Auto-
servis Večeřa, p. Hájková, Konexpo, 
Chropyňská strojírna, Auttep, Stará 
Orlovna, Svitap, Kavárna Racek, 
město Chropyně, Správa majetku 
města Chropyně a dalším, kteří 
si nepřejí být jmenovaní, přátelům 
našeho sboru a všem, kteří se jakkoliv 
podíleli na naší celoroční činnosti.

DĚKUJEME.
S přáním jen toho nejlepšího 

do nového roku 2016, zdraví pro 
Vás i celé Vaše rodiny přeje Spor-
tovní družstvo mužů SDH Chropyně 
a kroužek mladých hasičů.

Vladislav Sedlařík st., 
Petr  Spodný

Gymnastický dvojboj s návštěvou Mikuláše a čerta se konal 5. pro-
since v Hulíně. V hojném počtu se závodu zúčastnily i gymnastky oddílu 
TJ Chropyně. Závodnice bojovaly o medaile na kladině a koberci-prost-
ná. V kategorii I (2009 a mladší) si vybojovala krásnou stříbrnou medaili 
Lucinka Opelíková, které se podařila sestava na lavičce a nezaváhala 
ani na prostných. Kategorii II (2008) reprezentovaly svým premiérovým 
závodem tři gymnastky. Nejvíce se dařilo Laurince Rýznarové, 16. místo, 
za ní se na 17. místě umístila Barunka Šilhánková a 19. příčku obsadila 
Terezka Krčová. Pro malé holčičky byl první závod velkým zážitkem. 
V kategorii III (2007 – 2006) měla TJ Chropyně největší zastoupení. 
V této kategorii se podařilo vybojovat stříbrnou medaili, o kterou 
se zasloužila Veronika Opelíková a vystoupila na stupně vítězů. 15. místo 
obsadila V. Vyskotová, 16. místo A. Kolářová a 19. místo N. Hrdličková. 
V kategorii IV závodila V. Klásková (7. místo) a v kategorii VI slavila 
úspěch A. Koutová, do třetice stříbrná medaile. 

K velké radosti všech zúčastněných gymnastek přišel medaile rozdávat 
sám Mikuláš a těm, kterým štěstí příliš nepřálo, předal ceny čert.

ZM

Na rozdíl od loňské sezóny, kdy byla zřízená pouze kategorie starších žáků, 
se letos podařilo sestavit i družstvo mladších žáků. Mladší žáci FK Chropyně 
se předvedli v podzimní části okresního přeboru na výbornou a první půli mistrov-
ské sezóny vyhráli výrazným bodovým náskokem. Nad druhým celkem průběžné 
tabulky (Ajax Bezměrov) mají 10ti bodový náskok. Při pohledu na skóre 58:16 
je zřejmé, že týmu se dařilo i střelecky. Nejednou vyprovodili soupeře dvoucifer-
ným skóre. Nad Lutopecnami vyhráli 11:1, ve Zdounkách 11:2. Ne každý zápas 
byl procházkou růžovou zahradou. V Lubné jsme vyhráli 3:1, ale klidně to mohlo 
být i obráceně. Jen nadstandardní výkon brankáře zabránil naší první prohře. 

Podzimní výsledky: Dřínov – Chropyně 2:7, Bezměrov – Chropyně 1:5, 
Chropyně – Zdounky 9:3, Lubná – Chropyně 1:3, Chropyně – Lutopecny 11:1, 
Chropyně – Dřínov 6:2, Chropyně – Bezměrov 6:4, Zdounky – Chropyně 2:11.

S podzimním výkonem a předvedenou hrou může být Tomáš Navrátil 
spokojen, i když přísné oko trenéra vždy najde ve hře nějaké nedostatky, které 
je třeba tréninkem odstranit. Všichni věříme, že chlapci v jarní části navážou 
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Těžké je každé loučení, když drahý z očí schází, 
nejtěžší však to poslední, když zpátky nepřichází, 

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

Dne 7. ledna 2016 uplynuly 2 roky od úmrtí 
našeho tatínka a dědečka pana 

Jaroslava Ryšavého. 

Vzpomínají syn Jaroslav a dcera Iveta s rodinou.

Společenská kronika 
Velké poděkování patří paní Melánii Chudové, která peněženku 
s doklady i velkým finančním obnosem pomohla vrátit zpět jejímu 
majiteli. Kéž by bylo více takto poctivých nálezců. Děkujeme.

Krásných květů plnou náruč 
k narozeninám Ti chceme dát, 

hodně zdraví, štěstí, lásky k tomu přát.

Dne 12. ledna 2016 se dožila 75 let paní 

Marie Nenutilová. 

Vše nejlepší přejí synové a ostatní příbuzenstvo.

Tvé zlaté srdce, maminko, zůstane navždy s námi! 
Bude nám žehnat na cestu, kterou teď musíme jít sami. 

Ta rána v srdcích stále bolí a zapomenout nedovolí.

Dne 8. prosince 2015 jsme vzpomenuli 
3. výročí úmrtí naší maminky, babičky, praba-
bičky paní 

Růženy Kroupové. 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Věra a Jarmila 
s rodinami.

Dne 20. prosince 2015 jsme vzpomněli 
7. výročí úmrtí pana 

Milana Macháčka,

našeho milovaného tatínka, dědečka-hříbečka 
a manžela, který by 13. ledna 2016 oslavil 
své 61. narozeniny. S láskou stále vzpomínají 

manželka Naděžda, děti, vnoučata a ostatní příbuzenstvo.

Kristýna Pochylá

Eliška Kochaníčková

Jan Mucha

Elen Majtánová

Richard Petrák

Jan Vávra

nar. 12.8.2015

nar. 23.10.2015

nar. 19.10.2015

nar. 13.10.2015

nar. 3.10.2015 nar. 22.9.2015

Dana Kunčarová

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 12. prosince 2015 

přivítány tyto děti:

Vítání nových občánků

Dne 7. ledna 2016 by oslavila 76. narozeniny 
moje maminka paní 

Boženka Lakosilová (Buchtová). 

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

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem, kdo se přišli rozloučit na poslední cestě 
s naším drahým manželem, tatínkem, dědečkem 
panem 

Miroslavem Havránkem. 

Za projevenou soustrast všem moc děkují 
manželka Dáša, dcera Martina s rodinou a syn Miroslav s rodinou.

Společenská kronika 
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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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Dne 9. ledna 2016 uplynulo 16 let od roz-
loučení s panem 

Antonínem Pospíšilem. 

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

Kytičku a gratulaci bychom Ti z lásky rádi dali, 
ale osud chtěl, abychom jenom vzpomínali.

Dne 21. ledna 2016 jsme vzpomenuli 
10. smutné výročí, co nás navždy opustil pan 

Pavel Mrázek. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, synové a dcera s rodi-
nami a ostatní příbuzenstvo.

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

Dne 14. ledna 2016 jsme vzpomněli 5. výročí 
úmrtí pana 

Jana Vorálka. 

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

        

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

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 2/2016 - 4. února (vychází 19. února)
č. 3/2016 - 3. března (vychází 18. března)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 7. ledna (číslo vychází 22. ledna 2016).  
Uzávěrka příštího čísla: 4. února 2016 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

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

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

Dne 2. února 2016 vzpomeneme 3. smut-
né výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček a můj manžel pan 

Alois Drahotušský. 

Dne 10. února 2016 uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan 

Alois Hánečka. 

Jen svíci hořící a kytici květů na hrob Ti můžeme 
dát. Chvíli postát a na Tebe vzpomínat.

Dne 31. ledna 2016 by se dožil 85 let náš 

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

S láskou vzpomíná manželka Anna, syn 
Lubomír a dcera Helena s rodinami.

tatínek, dědeček, pradědeček pan 

Zdeněk Kroupa. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Děkují dcery 
Věra a Jarmila s rodinami. Nikdy nezapomeneme.



28

1/2016Zpravodaj města Chropyně

Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně Myslivecký ples
13. 2. Myslivecký ples. K tanci a poslechu hraje kapela 
 EXPO & PENSION.
 Kde: MKS Chropyně, 20:00

Chropyně Školní ples
5. 3. Školní ples Základní školy Chropyně. K tanci a po-
 slechu hraje kapela KANCI PANÍ NADLESNÍ.
 Kde: MKS Chropyně, 20:00

Hulín  9. reprezentační ples ZUŠ Hulín
23. 1. K tanci a poslechu budou hrát Hulíňané, návštěvníci 
 se mohou těšit jako každým rokem na skvělou zábavu. 
 Předprodej vstupenek v ZUŠ Hulín. Vstupné 300 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:30

Hulín 1. selský pivovárek Kroměříž – degustace 
29. 1.  piva
 Degustace piva z nabídky produkce minipivovaru 
 1. selský pivovárek z Kroměříže. Jako občerstvení 
 je zajištěný pivovarský guláš s kváskovým čerstvým 
 chlebem. Přednáška s besedou od sládka pivovaru. 
 Vstup pouze po předchozí rezervaci. Vstupné 200 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Holešov XIV. reprezentační myslivecký ples 
6. 2. K  tanci a poslechu hraje AZ BAND  Holešov, TEXAS 
 Holešov. Bohatá myslivecká tombola. Zvěřinová ve-
 čeře, občerstvení. Zve Myslivecký spolek Horní Roveň 
 Přílepy. Vstupné je 200 Kč, malé sály 150 Kč.
 Kde: Zámek Holešov, 20:00

Kroměříž III. reprezentační ples společnosti Magic Bus, 
30. 1.  s. r. o. 
 K tanci a poslechu budou hrát: Dechová hudba Ha-
 načka – hlavní sál, cimbálová muzika Konzervatoře 
 P. J. Vejvanovského v Kroměříži, diskotéka One 
 Classic and Orchestra Herberta Novotného, zábavný 
 doprovodný program, bohatá tombola, dárek pro 
 každého. Vstupenky v ceně 250 Kč lze zakoupit 
 v pokladně DK Kroměříž, v SVČ Hulín, ve spol. Magic 
 Bus na tel. čísle 604 113 400, v Avoncentru 
 v ul. Vejvanovského v Kroměříži.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 20:00

Kroměříž Báječný karneval s Inkou Rybářovou 
21. 2. Inka Rybářová spolu s klaunem Rybičkou přijedou 
 roztančit Kroměříž při báječném karnevalu, který 
 můžete zažít v neděli 21. 2. 2016 ve společenském 
 sále Domu kultury! Oblíbená autorka dětských knížek 
 a parádních rytmických písniček pro malé i velké 
 zaručeně roztančí celý sál! Přijďte si užít báječnou 
 přehlídku masek, tanec, hudbu, odměny a karneva-
 lové soutěže. Vstupné: děti 60 Kč, dospělí 90 Kč, 
 rodinné 240 Kč.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 14:00

 Kroměříž Viktorie Hradská: Commedia finita - Divadelní 
24. 2.  společnost Karla Soukupa 
 Tak trochu nastavené zrcadlo české povahy, jejíž 
 nelichotivou tvář poznala i Ema Destinová - operní 
 diva světového formátu, která v Čechách neobstála. 
 Autorka Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední 

 léta života velké pěvkyně, které trávila v Čechách, 
 očima čtyř žen, učitelky hudby, uklízečky, placené 
 společnice a komorné. Čtyři monology plné závisti, 
 žárlivosti, nepochopení, v podání známých pražských 
 hereček (Valerie Zawadská, Kateřina Macháčková, 
 Anna Kulovaná a Lucie Kožinová) a jednoho herce 
 (Karel Soukup) nám vtipnou formou ukazují stále 
 přítomnou českou malost, která potírá velké talenty. 
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž Pocta Jiřímu Laburdovi a Janu Novákovi 
1. 3. Účinkují M. Mergentalová, H. Blahová, P. Sedlář, 
 studenti zpěvu ZUŠ Hulín. Vstupné dobrovolné. 
  Kde: Kino Nadsklepí Kroměříž, 19:00

Kroměříž Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - Moravské 
7. 3.  divadlo Olomouc 
 Maryša je další ukázkou české divadelní klasiky. Dra-
 ma nešťastně provdané dívky, která zahubí svého 
 manžela, patří jistě k notoricky známým - o to zajíma-
 vější bude pohled slovenského režiséra na tuto stále 
 dráždivou českou látku. Pohostinskou režii přijal rektor 
 Akademie umění v Bánské Bystrici Matúš Oľha.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Přerov Byt na inzerát
8. 2. Francouzská divadelní komedie spol. HÁTA Praha. Velmi 
 úspěšná komedie plná vtipných situací a dialogů.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Duo Jamaha 
27. 1. Hvězdy televize Šlágr, Duo Jamaha na prknech 
 Městského domu.
 Kde: Městský dům Přerov, 18:00
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