


2

2/2016Zpravodaj města Chropyně

Tradiční masopust v Plešovci

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

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

od 9:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 7. březen 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.

reklama

Více fotografií najdete v galerii 
na www.muchropyne.cz

V minulosti bylo masopustní období od Tří 
králů do Popeleční středy. V době masopus-
tu se na královském dvoře konaly hostiny, 
ve městech tancovačky a na vesnicích vep-
řové hody. Masopust byl pro lidi svátkem 
hodování, během kterého se připravovali 
na následný půst. A tato dávná tradice 
rozveselila první únorovou sobotu mnoho 
obyvatel Plešovce. 

Jak již bývá zvykem, průvod masek celou 
vesnicí provedl medvěd. Ten za doprovodu 
harmoniky a bubnu vyzval k tanci nejednu 
z místních dam, které jej odměnily koblihami 

a slivovicí. Je to až neuvěřitelné, ale průvod 
masek je rok od roku větší, což svědčí o oblíbe-
nosti této akce. Nejpočetnější skupina masek 
se letos nechala inspirovat příběhem 101 dal-
matinů a věřte, že jich bezmála tolik opravdu 
bylo. Vůdkyní smečky byla démonická módní 
návrhářka Cruella De Vil a v těsném závěsu 
ji doprovázel přítel Roger. 

Uhlídat 101 dalmatinů v Plešovci nebylo 
zrovna snadné. Pobíhali po cestě a místy kvůli 
nim kolabovala doprava. Všichni přihlížející, 
a že jich letos bylo opravdu hodně, dostali 
blechy i přes ujištění, že jde o blechy psí, které 

na člověka nejdou. A ti, jenž Cruelle De Vil 
přispěli na početnou smečku, za odměnu do-
stali piškotek a přátelský polibek. Ale to nebylo 
zdaleka vše. Průvod masek byl opravdu pestrý, 
a tak byli k vidění tučňáci z Madagaskaru, hou-
by, vodníci, zbojníci a mnoho dalších masek. 

Jarní sluníčko a dobrá nálada udělaly 
z této akce neopakovatelný zážitek. Obrovský 
dík patří maskám, které jsou každým rokem 
důmyslnější, a také organizátorům akce, kteří 
se snažili korigovat dopravu a zajistit tak maxi-
mální bezpečnost průvodu. 

ToRo
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Další vydařený ples

Město Chropyně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa investiční 
referent odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni, které se uvolní 
odchodem stávající investiční referentky. 

Nástup je 1. dubna 2016, případně dle dohody, pracovní poměr bude uzavřen na dobu 
neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce, platová třída 11.

Požadované vzdělání vysokoškolské v magisterském nebo bakalářském studijním pro-
gramu, ve studijním oboru stavebního nebo architektonického směru, případně jiného 
technického směru.

Další požadavky pro vznik pracovního poměru jsou uvedeny v oficiálním textu „Oznámení 
o vyhlášení výběrového řízení“, které lze nalézt ve vývěsce „Úřední deska“ u Městského úřadu 
v Chropyni a v elektronické úřední desce Městského úřadu v Chropyni pod číslem 10/2016 
na webových stránkách města Chropyně. 

Zájemci, kteří splňují uvedené kvalifikační předpoklady a další požadavky, mohou podat 
přihlášku do výběrového řízení nejpozději do pondělí 22. února 2016 do 12:00 
hodin na podatelnu Městského úřadu v Chropyni v souladu se všemi náležitostmi, 
které jsou uvedeny v „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení“. 

Případné dotazy k výběrovému řízení Vám budou odpovězeny tajemníkem MěÚ v Chropy-
ni na telefonu 573 500 735 nebo 724 184 626, případně e-mailem: kotula@muchropyne.cz. 

Ing. Jaroslav Kotula

Oznámení o vyhlášení výběrového 
řízení na pracovní místo 
v Městském úřadě v Chropyni Deratizace města Chropyně včetně 

části Plešovec – jaro 2016.

Městský úřad Chropyně, odbor výstav-
by a ŽP Vám tímto oznamuje, že Měs-
to Chropyně bude provádět ochran-
nou deratizaci v termínu od 7. března 
do 15. dubna 2016.

Vyzýváme Vás, abyste zajistili běžnou 
ochrannou deratizaci ve smyslu ustano-
vení § 57 zák. č. 258/2000 Sb., zákon 
o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Městu Chropyně provádí deratizaci 
odborná firma: SERVIS 3xD, J. Glaza-
rové 9e, 779 00 Olomouc, tel.: 585 
418 391, mob.: 603 400 300, e-mail: 
servis3xd@seznam.cz

Důležitou podmínkou úspěchu ochran-
né deratizace našeho města je právě její 
komplexnost a důslednost. Doporučuje-
me Vám proto tuto firmu kontaktovat 
a dohodnout se na provedení deratizace 
Vašeho objektu ve stejném termínu.

odbor VaŽP

Informace 
pro občany

Zde mohla být vaše inzerce. 
Pro více informací volejte redakci, nebo navštivte www.muchropyne.cz.

dívkám z tanečního studia Apo-
kalips z Olomouce.  Sportovní 
disciplína, kterou předvedly, 
se nazývá pole dance – tanec 
na vertikální tyči, spojuje prvky 
tance, silové akrobacie a flexi-
bility. Cvičitelky byly v minulém 
ročníku mistrovství ČR taktéž 
úspěšné a přivezly si krásné čtvr-
té místo v pole sport. Všech-
ny taneční i sportovní ukázky 
se přítomným líbily, což doka-
zoval silný potlesk. O výborné 
občerstvení se postarala firma 
Quickdeli Kroměříž a poprvé 
na našem plese bylo možno 
navštívit fotokoutek a odnést 
si krásnou památku ve fotografic-
ké podobě.

V tombole plesu se sešlo 118 vel-
mi pěkných cen, o losy byl mimo-
řádný zájem a dokonce v letošním 
roce byly zcela všechny vyprodány. 
Hlavní cenu TV Samsung předávala 
přímo paní starostka. 

Doufáme, že se všichni návštěv-
níci plesu příjemně bavili, skvěle 
si zatancovali a snad se někte-
rým povedlo odnést si hodnot-
nou cenu. Touto cestou dě-
kujeme všem 60 sponzorům, 
kteří věnovali věcný či finanční 
dar do tomboly. V příštím roce 
se Ples města Chropyně bude 
konat 14. ledna a již nyní může-
me slíbit, že se opět můžete těšit 
na co nejlepší program.   

Markéta Buráňová

Ples města Chropyně se konal 
v sobotu 16. ledna 2016. V le-
tošním roce jsme poprvé oslovili 
hudební skupinu Merllin. Svůj 
široký repertoár ukázala ve velkém 
sále všem příchozím, a jelikož 
pozdě po půlnoci byla požádána 
o přídavek, věřím, že naše volba 
byla správná. Milovníci cimbálové 
muziky měli možnost si již tradičně 
v malém sále zanotovat s kapelou 
Dubina. Osvědčeně z předchozích 
let se moderování opět ujal Mirek 

Karásek, uvítal všechny příchozí 
společně s paní starostkou a celý 
večer nás seznamoval s průběhem 
plesu. 

Taneční klub Gradace z Kro-
měříže se předvedl na úvod plesu 
s taneční formací Vltava a ještě 
o chvíli později vystoupil s ukáz-
kou 10 známých i méně známých 
tanců. Bylo vidět, že několi-
kanásobné ocenění mistrů ČR 
ve sportovním tanci jim právem 
patří. Poslední vystoupení patřilo 
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V posledním čísle Zpravodaje v loňském 
roce jste byli seznámeni s výsledky dotazníkové-
ho šetření, provedeného při příležitosti přípravy 
Programu rozvoje města Chropyně. Nezávisle 
na těchto výsledcích sestavila pracovní skupina 
SWOT analýzu. 

Jedná se o metodu analýzy, která bývá 
užívána jako příprava marketingových 
plánů. Výsledkem je sestava, do které 
se zapisují silné stránky (angl. Strenghts), 
slabé stránky (angl. Weaknesses), příležitosti 
(angl. Opportunities) a hrozby (angl. Thre-
ats). Silné a slabé stránky můžeme obecně 
chápat jako to, co se nás přímo týká – hle-
dáme to, v čem jsme dobří, na druhé straně 
to, co se nám nedaří. Jednoduše řečeno 
popíšeme své klady a zápory. Příležitosti 
a hrozby jsou externí vlivy, které můžeme 
těžko sami ovlivnit, ale které ovlivňují nás. 
Příležitostí je to, co nám okolí nabízí, hrozba 
logicky to, čím nás okolí ohrožuje. 

Potěšitelné je zjištění, že názor 15členné 
pracovní skupiny občanů, vybraných z růz-
ných odvětví a organizací, rozšířené o několik 
zastupitelů, kteří se chtěli na sestavení analýzy 

podílet, se shodl s názorem 253 domácností, 
které vyplnily dotazník. SWOT analýza našeho 
města tedy obsahuje tyto faktory: 

Silné stránky: S.01 – dostatečná občanská 
vybavenost; S.02 – kvalitní pečovatelská služba, 
domy s pečovatelskou službou; S.03 – klidné 
prostředí pro bydlení, pohodové maloměsto; 
S.04– možnosti sportovního vyžití, rekonstru-
ované koupaliště; S.05 – významní rodáci, král 
Ječmínek; S.06 – okolní příroda; S.07 – vzhled 
města a péče o zeleň; S.08 – bohatá nabídka 
volnočasových aktivit podporovaných městem; 
S.09 – strategická poloha města z hlediska do-
pravní dostupnosti; S.10 – efektivně fungující 
úřad a dobře hospodařící město; S.11 – udr-
žování hanáckých tradic, dobré kulturní vyžití; 
S.12 – lovecký zámeček; S.13 – vybudovaná 
technická infrastruktura; S.14 – dobrá obsluž-
nost veřejnou dopravou. 

Slabé stránky: W.01 – nedostatek mož-
ností pro dlouhodobý pobyt turistů ve městě; 
W.02 – přístup občanů k odpadu; W.03 – ab-
sence policejního oddělení nebo kamerového 
systému; W.04 – nezájem lidí o dění v obci, 
zhoršující se vztahy mezi lidmi; W.05 – vzhled 

náměstí Svobody; W.06 – nedostatečné propo-
jení okolních obcí sítí cyklostezek; W.07 – nízká 
propagace místních živnostníků a drobných 
podnikatelů; W.08 – kvalita komunikací 
ve staré části města, nedostatek parkovacích 
ploch v těchto částech; W.09 – nedostatek 
ploch k individuální výstavbě.

Příležitosti: O.01 – využití rozvojového 
potenciálu výrobního a logistického areálu; 
O.02 – maximální využití dotačních titulů; 
O.03 – využití nových technologií k propagaci 
města a informování občanů; O.04 – spolu-
práce města s okolními obcemi v rámci spolků 
a svazků obcí; O.05 – podpora znovuvyužití 
prostoru bývalých lázní, využití minerálního 
pramene; O.06 – rozšíření obchodní sítě; 
O.07 – modernizace železnice.

Hrozby: T.01 – stárnutí populace, odliv 
občanů v produktivním věku do velkých měst; 
T.02 – příliv nepřizpůsobivých obyvatel (vnitřní 
migrace); T.03 – změny klimatu; T.04 – nestálé 
legislativní prostředí na národní i evropské 
úrovni; T.05 – těžba štěrkopísku; T.06 – zhor-
šování kvality životního prostředí. 

Jiří Rosecký

Pracovní skupina sestavená k tvorbě Pro-
gramu rozvoje města Chropyně absolvovala 
v lednu další několikahodinový pracovní 
maraton. I v této fázi jsme přizvali zastupitele 
města, z nichž někteří přišli a aktivně se tak 
na návrhové části podíleli. Ze závěrů SWOT 
analýzy (silné a slabé stránky města, příleži-
tosti a hrozby, které ho ovlivňují) a výsledků 
dotazníkového šetření vyplynula vize našeho 
města a tři strategické cíle. 

První strategický cíl bude zaměřen na měs-
to jako takové, jeho občanskou vybavenost, 
bezpečí občanů, vzdělávání. Druhý strategický 
cíl se zaměřuje na samotný život ve městě, 
tedy na možnosti aktivního trávení volného 
času, podpora jednotlivých skupin obyvatel 
(senioři, rodiny, podnikatelé) a efektivní 
chod. Třetí cíl je zaměřen na turisty, aby 
pro ně město bylo atraktivní a dokázali jsme 
je zde udržet delší dobu, aby zde, lidově řeče-
no, utráceli své peníze. Nad těmito třemi cíli 
by měla být hlavní vize: Chropyně – naše klidné 
místo k životu. K naplnění těchto cílů a vize 
je nyní potřeba stanovit konkrétní opatření 
a aktivity. To byl hlavní úkol pracovní skupiny. 

Členové pracovní skupiny byli rozděleni 
do několika týmů, v rámci kterých měli navr-
hovat různá opatření. Vzájemnou konzultací 
svých návrhů pak vznikal ucelený soubor 
aktivit, kterým následně všichni členové 
přiřazovali své priority. Realizační tým nyní 
ve spolupráci s odborným vedením ze strany 
krajské metodické podpory tyto návrhy vy-
hodnocuje, seřazuje dle možnosti realizace, 
zařazuje je na časovou osu, odhaduje náklady 
a stanovuje možnosti financování. 

Návrhová část bude opět představena 
občanům, kteří se k ní budou moci vyjá-

Program rozvoje města je ve fázi tvorby návrhové části

dřit a navrhnout doplnění, jak tomu bylo 
po zpracování části analytické. Toto veřejné 
projednání jsme naplánovali na čtvrtek 
3. března 2016 od 17:00 do Městského 
kulturního střediska v Chropyni (místnost 
bude upřesněna). Příslušný materiál bude 
zájemcům k dispozici od pátku 26. února 
2016, a to buď na webových stránkách 
města v sekci Důležité dokumenty – Program 
rozvoje města nebo Vám může být jeden 

SWOT analýza naznačila budoucí směrování našeho města

výtisk distribuován místním poštovním do-
ručovatelem. Pokud budete mít o materiály 
v tištěné podobě zájem, je třeba si je do-
předu objednat, a to osobně na podatelně 
městského úřadu nebo na tel. 573 500 746 
u Bc. Jedličkové. Materiály je možné objed-
návat hned po vydání tohoto čísla Zpravo-
daje, distribuovány budou ve zmíněný den, 
tedy 26. února 2016. 

Jiří Rosecký

Veřejné projednání Programu rozvoje města Chropyně ve čtvrtek 3. března 2016 
v 17:00 v městském kulturním středisku. 
Materiály k dispozici – viz článek „Program rozvoje města je ve fázi tvorby návrhové části“

Upozornění pro občany



5

2/2016 Zpravodaj města Chropyně

Tříkrálová sbírka 2016

Hrajeme si s angličtinou
Je to přesně měsíc, co si Dominiček začal Hrát s angličtinou a musím 

říct, že pozoruju první úspěchy. Z ničeho nic mi řekne nějaké slovíčko 
nebo zazpívá anglicky nějakou písničku. Je pravda, že přesný překlad 
slovíčka a nebo písničky nezná, ale dokáže je správně použít. Nedávno 
mi říkal: „Mami, it´s raining!“ a pršelo. Nebo napodobuje medvěda 
a říká BEAR a mnoho dalších situací, které už si nevybavuju. 

Zajímavé však je, že má krásný anglický přízvuk. Možná je to i tím, 
že některé hlásky ještě nevyslovuje správně česky, ačkoliv anglicky znějí 
přirozeně. 

Navíc je v kolektivu dětí, kde se mu líbí. Velmi oceňuji přístup 
učitelky, která přizpůsobuje program dětem a dokáže je něžně zabavit 
a přitom mít i přirozený respekt založený na vzájemné domluvě. 

Eliška Bakajová

První skupina Hrajeme si s angličtinou je plně obsazená. Nyní 
vzniká nová skupinka. Tyto lekce jsou vhodné pro děti od 3 do 6 let. 
Deset lekcí stojí 700 Kč. 

Zájemci prosím hlaste se na e-mail: verababice@seznam.cz nebo 
telefonicky 602 848 435.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice 
a organizuje ji Charita České republiky. Lze přispět koledníkům do kasič-
ky, dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné 
DMS je 30 Kč, na konto TS jde 28,50 Kč) nebo na sbírkový účet 66 00 
88 22 / 0800 u České spořitelny. Více viz http://www.trikralovasbirka.cz. 

V obcích Břest, Chropyně, Kyselovice, Záříčí a Žalkovice zajišťuje 
sbírku oblastní Charita Kroměříž, která touto cestou děkuje všem, kteří 
pomohli s její realizací v uvedených obcích, a především všem štědrým 
dárcům. Výsledky letošní sbírky (leden 2016):

 Břest 34.984 Kč
 Chropyně (včetně Plešovce) 75.040 Kč
 Kyselovice 10.533 Kč
 Záříčí 15.237 Kč
 Žalkovice 22.101 Kč
 Celkem 157.895 Kč

Klíč k rozdělení Tříkrálové sbírky
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou určeny na pomoc lidem nemocným, 

se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro 
rozdělení výtěžku. Mimo jiné platí, že potřebným se nedávají peníze, 
ale je jim dána materiální pomoc. Sbírka je koncipována tak, že většina 
vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem 
jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. 

58 % se vrací do místní charity (podpora potřebných v oblasti 
sbírky), 15 % na Arcidiecézní charitu Olomouc, 10 % na humanitární 
pomoc do zahraničí, 5 % na krizový fond pro charitní soc. služby v krizi, 
2 % na nouzový fond, 2 % na režie sbírky v celé Olomoucké arcidiecézi, 
5 % na sekretariát Charity ČR v Praze. 

Oblastní charita Kroměříž  z Tříkrálové sbírky ani z jiných financí 
nekupuje žádné nemovitosti. Stejně tak Tříkrálová sbírka není určena 
na pomoc migrantům, chcete-li přispět na pomoc migrantům, lze tak 
učinit na zvláštní účet č. 446655 22 / 0800 u České spořitelny v. s. 917. 

Zhodnocení Tříkrálové sbírky z roku 2015 oblastní Charity 
Kroměříž 

Výsledek TS 2015: 847.200 Kč + 18.453 Kč (DMS) = 865 653 Kč. 
Příspěvek na migračního koordinátora CHČR: 3 346 Kč tj. 865 653 
– 3 346 = 862 307 Kč. Podíl 58 % z uvedené částky = 500 138 Kč.

Částka 500 138 Kč byla použita následovně: 70.000 Kč - přímá 
pomoc rodinám a lidem v nouzi (Kroměříž), 70.000 Kč - přímá pomoc 
rodinám a lidem v nouzi (Hulín), 30.000 Kč - přímá pomoc rodinám 
a lidem v nouzi (Kvasice), 110.000 Kč - na nákup automobilu pro 
zdravotní sestry, 31.000 Kč - dovybavení pokojů pro uživatele s chro-
nickým duševním onemocněním, 33.600 Kč - základní vybavení bytů 
a materiální pomoc uživatelkám Azylového domu, 30.000 Kč - dovyba-
vení provozu prádelny v Charitním domě pokojného stáří Cetechovice, 
21.350 Kč - nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek, 50.000 Kč 
- podpora uživatelů s chronickým duševním onemocněním v aktivizaci 
a zapojení se do společnosti a na trhu práce, 4.600 Kč - podpora uživa-
telů s chronickým duševním onemocněním při nácvikovém vaření a péče 
o domácnost, 19.186 Kč - řešení hygieny jídlonosičů a zvýšení kvality 
úklidu, 8.036 Kč - rekonstrukce Charity Hulín, 8.000 Kč - mikulášská 
družina, 13.800 Kč - pomůcky pro přepravu klientů. 

Více: http://kromeriz.charita.cz/products/rozdeleni-trikralove-sbirky/

Všem dárcům ať Pán odplatí!

P. Jiří Putala
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I pro letošní rok byly stanoveny priority volebního programu
Ne všechny priority volebního progra-

mu, určené na rok 2015, se zastupitelům 
podařilo naplnit. Většina však splněna byla, 
některé dílčí akce byly rozpracovány a přešly 
do letošního roku. Je třeba také konstatovat, 
že splnění některých cílů přejde do progra-
mu rozvoje obce, který je v současné době 
připravován. 

Tvorba chybějících rozvojových doku-
mentů města

Vytvoření již zmíněného dokumentu, 
tedy programu rozvoje obce, bylo prioritou 
loňského roku. Jelikož se jedná o dokument 
důležitý, a na přípravu nejednoduchý, bylo 
schválení finálního dokumentu přesunuto 
do roku 2016 a mělo by k němu dojít 
na březnovém zasedání zastupitelstva. 
O momentálním postupu ve zpracování 
tohoto dokumentu píšeme ve Zpravodaji 
na jiném místě. 

V roce 2016 bychom v rámci tohoto cíle 
chtěli zpracovat Studii zefektivnění dopravy 
a zvýšení bezpečnosti silničního provozu 
(měla by řešit zpomalení dopravy, vjezdy 
do sídliště, parkovací zóny aj.), zpracovat 
územní studii pro individuální bydlení 
v lokalitě mezi ulicí Nádražní a garážemi 
u železniční vlečky a aktualizovat Plán preven-
ce kriminality v souladu se strategií prevence 
kriminality státu na období do roku 2020.

Zvyšování bezpečnosti ve městě
K prioritám loňského roku patřilo zpo-

malení dopravy v ulici Ječmínkova. Bohužel 
se nám nedaří najít kompromisní řešení, 
se kterým bude souhlasit jak příslušné oddě-
lení dopravní policie, tak referenti z odboru 
dopravy Městského úřadu v Kroměříži. Stejný 
problém řešíme i na Hanáckém náměstí, kde 
se však nabízí možnost vyřešit zpomalení 
dopravy kolem tělocvičny v rámci další etapy 
regenerace panelového sídliště. 

Dalšími prioritami bylo jasně a konkrétně 
předat různým prodejcům informaci o tom, 
že na území města není povolen podomní 
prodej. Došlo tedy k osazení informačních 
tabulí na všech vjezdech do města a části 
Plešovec. O zákazu byla také informována 
Policie ČR, která mimo tuto oblast přislí-
bila také důslednější kontrolu dodržování 
obecně závazných vyhlášek (např. při 
dopravních akcích by měli také zakročit 
proti neukázněným majitelům psů, cyklistům 
na chodnících apod.). Do tohoto cíle také 
patří oprava veřejného osvětlení – v rámci re-
generace sídliště byly instalovány zcela nové 
lampy vč. sloupů v ulici Tyršova, v Plešovci 
bylo doplněno chybějící osvětlení v části 
za hřbitovem.

Na letošní rok jsme zařadili realizaci 
I. etapy kamerového systému ve městě, 
financování potřebné obnovy vybavení 
členů JSDH Chropyně (vč. hledání možností 
financování nákupu nového hasičského 
auta), pokračování ve zpomalování dopravy 
v problematických úsecích (Ječmínkova, Ha-

nácké náměstí), v rámci regenerace sídliště 
by mělo být rekonstruováno a dobudováno 
veřejné osvětlení za hokejkou a v prostorách 
nové školy, v současné době je zpracováván 
projekt a žádost na dotaci na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v Plešovci. 

Zvyšování kvality života ve městě
V loňském roce nedošlo k žádnému 

omezení dopravní obslužnosti města. V rámci 
studie zefektivnění dopravy bychom rádi 
našli cestu k tomu, aby všechny autobusy 
mohly zajíždět na zastávku na sídlišti. 

V letošním roce bychom chtěli zahájit 
jednání s některými majiteli pozemků v lo-
kalitě Nádražní o možnosti výkupů pozemků 
na budoucí zasíťování a umožnění indivi-
duální výstavby, pracujeme na kompletní 
rekonstrukci hřiště Elá-hop ve vnitrobloku 
sídliště, dovybavení hřiště v Plešovci. Rádi 
bychom také rozšířili kolumbárium na hřbi-
tově, zatím je tato akce kvůli nedostatku 
finančních prostředků v zásobníku akcí SMM.

Zkvalitnění péče o seniory v domovech 
s pečovatelskou službou

V roce 2015 došlo k uvolnění celkem 8 by-
tů v domovech s pečovatelskou službou (od-
chod do jiného pobytového zařízení, úmrtí, 
…). Tyto byty byly rekonstruovány a dva 
z nich přestavěny na bezbariérové. Proběhla 
také rekonstrukce kotelny a pokácením 
několika stromů byla zahájena revitalizace 
dvorního traktu. 

V letošním roce budeme pokračovat v re-
konstrukci uvolněných bytů, rádi bychom 
vybudovali denní místnosti v prostorách bý-
valé kotelny, pokračovali v revitalizaci dvora 
a zvyšovali úroveň poskytovaných služeb. 

Rozvíjení možností aktivního trávení 
volného času

Z daru Nadace ČEZ byly v loňském roce 
vybudovány dva antukové tenisové kurty 
(původně bylo počítáno s jedním, ale díky 
dobrému výsledku výběrového řízení mohly 
být vybudovány kurty dva). Město ze svého 
rozpočtu podpořilo sportovní organizace 
a individuální sportovce částkou 1,2 mil. Kč, 
mezi organizace zabývající se volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže byla rozdělena 
částka 200 tis. Kč, finančně podpořilo také 
činnost svazu tělesně postižených. Pokra-
čovali jsme v pořádání tradičních akcí jako 
chropyňské hody, hanácké slavnosti (pro 
rok 2017 bychom rádi připravili nový model 
těchto slavností), konaly se také hry seniorů 
Mikroregionu Jižní Haná, které vyhrálo druž-
stvo z Chropyně. 

V letošním roce chceme provést rekon-
strukci brouzdaliště na městském koupališti, 
pokračovat v podpoře sportovců a zájmových 
sdružení, vybudovat první hřiště pro seniory 
a pokračovat v pořádání tradičních akcí. 

Zlepšovat stav veřejného prostranství
Po jednoleté výluce, způsobené nesou-

hlasem obyvatel bydlících v části ulice Tyr-
šova směrem k mateřské škole, jsme pokra-
čovali v regeneraci panelového sídliště, která 
proběhla v části ulice Tyršova, avšak směrem 
k bývalému internátu. Zde došlo k rozšíření 
parkovacích kapacit, rekonstrukci komuni-
kací, vybudování chybějících chodníků, již 
zmiňované rekonstrukci veřejného osvětlení 
a regeneraci zeleně. Byla také dokončena 
první etapa rekonstrukce komunikací pů-
vodních částí města (ulice Křížní a Nová). 
Na Správu majetku města Chropyně, p. o., 
byl zakoupen nový stroj BELOS a dodávka, 
využívaná mj. i k rozvozu obědů. 

V letošním roce bychom rádi (pokud 
dosáhneme na dotační tituly) zregenero-
vali prostor mezi hokejkou a novou školou 
a vybudovali park mezi hřbitovem a vý-
robním areálem. Z vlastních prostředků 
zrealizujeme rekonstrukci komunikace v ulici 
Závětří a další části ulice Křížní a připravili 
jsme koncepci celkového ozdravení budovy 
městského úřadu včetně zřízení bezbariéro-
vého přístupu do druhého patra, vybudování 
infocentra a veřejného WC. 

Atraktivní město pro turisty
Podobně jako v minulých letech bylo 

město partnerem projektu Otevřené brány, 
který zastřešuje Zlínský kraj a spočívá ve zpří-
stupnění chrámu sv. Jiljí formou komento-
vaných prohlídek (náš kostel je otevřený 
o víkendech a v roce 2015 ho navštívilo 
1.111 návštěvníků, což je cca o 300 více 
než v roce 2014). V rámci propagace našeho 
města jsme využili nabídky na prezentaci 
v Moravia magazínu 2016, v publikaci Města 
a obce České republiky a na informačních 
panelech umístěných v Kroměříži (u ZŠ Ko-
menského a na Velkém náměstí). 

I letos bychom rádi přilákali turisty v rám-
ci Otevřených bran, díky rekonstrukci brou-
zdaliště přilákali více návštěvníků na kou-
paliště, využili dostupné informační kanály 
k propagaci města, a jak již bylo uvedeno, 
hledali možnosti zřízení informačního centra 
a veřejného WC. Aktivním jednáním s Arci-
biskupstvím olomouckým budeme usilovat 
o obnovení lávky u Josefínky a jsme ote-
vřeni pomoci sdružení Sagittaria při obnově 
naučné stezky. 

Zvyšovat kvalitu chropyňského školství
Hlavním cílem bylo provést opatření, kte-

rá zajistí zachování kapacity mateřské školy 
poté, co skončila platnost hygienických výji-
mek. Vybudováním samostatné jídelny, která 
bude v letošním roce dovybavena a uvedena 
do provozu, byla kapacita tříd zachována 
a školní docházka do mateřské školy tak byla 
umožněna všem potřebným dětem. Pokra-
čovali jsme také v podpoře uměleckých škol, 
a to především umožněním prezentace své 
činnosti na akcích pořádaných městem nebo 
podporou v pronájmech prostor potřebných 
k vystoupení. Do školní kuchyně byl pořízen 
nový konvektomat.
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... pokračování textu 
    z předchozí strany

Prioritou letošního roku je zahájení 
rekonstrukce dvorního traktu nové školy. 
Dále budeme pokračovat v podpoře umě-
leckých škol. 

Zvyšovat informovanost občanů
Na jaře a v předvánočním čase se usku-

tečnila tradiční Setkání s občany. Starostka 
spolu s místostarostou informovali veřejnost 
o záměrech města, o výsledcích dotazníko-
vého šetření, o přípravě rozpočtu na rok 
2016 a odpověděli na položené dotazy. 
První setkání bylo obohaceno o vystoupení 
cimbálové muziky Dubina, na druhém zahrá-
la dechová hudba Hanačka. Zpravodaj vyšel 
10x ročně, zvýšil se průměrný počet stran 
v jednom čísle, proto musel být v závěru roku 
dokonce navýšen rozpočet na jeho vydávání. 
Proběhlo testování rozklikávacího rozpočtu 
a došlo ke změně času vysílání hlášení měst-
ského rozhlasu. 

V letošním roce doplníme webové stránky 
o kalendář akcí (kde mj. budou uvedeny 
i splatnosti poplatků nebo termíny jednání 
rady a zastupitelstva) a vytvoříme sekci, 
ve které občané po přihlášení naleznou 
materiály do zastupitelstva, zápisy z jednání 
zastupitelstva, výstupy z jednání rady, vý-
borů a komisí a další. Také zorganizujeme 
další setkání s občany a budeme pravidelně 
publikovat informace o záměrech města 
ve Zpravodaji. 

V letošním roce dále chceme rozšířit 
provoz kompostárny a zřídit zázemí pro její 
obsluhu, doplňovat a obnovovat sběrná mís-
ta tříděného odpadu a realizovat informační 
kampaň s cílem navýšení objemu vytřídě-
ných odpadů. I nadále budeme pokračovat 
v hledání vhodného umístění bankomatu 
na sídlišti. 

Jiří Rosecký
reklama
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Zprávičky z Kamínku - jarní prázdniny
Kamínci si přichystali na pololetní a jarní prázdniny pro děti různé 

soutěže a hry.
Ve čtvrtek 28. ledna byla pro děti nachystaná soutěž „5 proti pěti“ 

a soutěž  „pantomima“. Děti byly rozděleny do družstev a pustily se do sou-
těžení. V první soutěži vyhrálo družstvo Marušky Ferencové a druhá soutěž 
v pantomimě, kterou si pro děti přichystal náš „Drobeček“, skončila neroz-
hodně. Všechny děti za soutěžení dostaly sladkou odměnu.

V pátek 29. ledna čekala na děti soutěž v „Člověče, nezlob se“ a „Pexe-
so“. Klubovna byla plná dětí. V soutěži „Člověče, nezlob se“ se umístila 
na 1. místě Nikol Podaná, na 2. místě Anetka Zatloukalová, na 3. místě 
Veronika Vorálková. V soutěži „Pexexo“ obsadila 1. místo Nikol Podaná, 
2. místo Naďa Čadílková, 3. místo Bára Žáčková. Ostatní děti dostaly dip-
lom za účast a sladkou odměnu.

V pondělí 1. února se v klubovně Kamínku dělal velký úklid. Přišli ve-
doucí, instruktoři a i starší děti (Lucie Žemličková, Lucie Brychtová a Radka 
Spurná). Všem účastníků velkého úklidu moc děkuji.

V úterý byl pro děti připraven karneval. Klubovna byla plná krásných 
masek. Po karnevalovém reji se každá maska představila, zazpívala písničku, 
zatančila nebo zarecitovala básničku. Mezi tanečky byly připraveny pro děti 
balónkové soutěže jako: kdo dřív dupnutím praskne nafukovací míček 
a nebo tanečky dvojic s míčkem mezi čely. Děti se dobře bavily, tancovaly 
a byly veselé. Byla i tombola, diplomy a ceny za soutěže. Celý karneval 

provázeli komentátoři, indiánka Anička, veselá kravička Patrička, krokodýlka 
Nikča Hofi. Na vše dohlížela odborná porota Martina a Renča Pečínkovi, 
Ivča Moštková a tygřice Nikča Hladná. O hudbu a foto se starala indiánka 
Zuzanka Horáková, ta nám vytvořila i všechny plakátky a diplomy. Všem 
vedoucím a instruktorů moc děkuji, karneval se mi moc líbil a hlavně: děti 
se dobře bavily!

Ve středu 3. února čekala na děti soutěž „Pro slepičí kvoč“. Nemyslete 
si, čtenáři, že to byla jednoduchá soutěž, to tedy rozhodně ne. Každý hráč 
si musel připevnit opasek se skořápkovým magnetem, který visel na provázku, 
a do toho bez pomocí rukou chytit vajíčko z pánvičky a donést do kurníku, 
vajíčko však nesmělo spadnout a rozbít se. Soutěž opravdu náročná. Odborná 
porota, Anička, Patrik, Nikča Hofi, Nikča HL a Markétka, na vše dohlížela. 
Renča vše zapisovala. Než se vyhlásili vítězové, tak si soutěž vyzkoušela i naše 
porota, Patrik a Nikča HL, Anička a Nikča Hofi. Boj to byl nelítostný, děti 
jim fandily mohutným pokřikem. Nakonec to vyhrál Patrik, Nikča HL. byla 
druhá, Nikča Hofi třetí a Anička čtvrtá. A jak dopadly děti? Na 1. místě 
byla Viktorka Tzvetková, 2. místo získala Lucie Žemličková a 3. místo patřilo 
Anetě Zatloukalové. Všem vedoucím a instruktorům moc děkuji za obětavý 
přístup k dětem při těchto všech soutěžích a také dětem za jejich účast.                 

Ve čtvrtek 4. února čeká poslední prázdninová soutěž na děti a to DABBL.  
A o této soutěži se, milí čtenáři, dovíte v příštím čísle Zpravodaje. 

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

Tel.: 777 752 795.

Dlouhodobě pronajmu
 byt 2+1, 3. patro, činžovní dům, 50 m2, plastová okna, vestavěné 

skříně na chodbě a v ložnici, rekonstruované jádro a kuchyně. Cena 
8.800 Kč včetně inkasa. Zájemci hlaste se na: ucitelkach@seznam.cz 
nebo 606 706 130. 

Hledám paní na hlídání
 pro syna (2 roky) hledám paní na občasné hlídání, zejména 

v dopoledních hodinách. Od podzimu 2016 bychom potřebovali 
vypravování a přesun do školky (nepravidelně, ne každý den). Řidičský 
průkaz je podmínkou. Vše ostatní vyřešíme při osobním setkání. 
Kontaktní e-mail: paneuropean1@seznam.cz

Upozorňujeme občany, 

že zveřejnění soukromé inzerce je zpoplatněno částkou 50 Kč. 
Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně zasílejte na e-mail:

zpravodaj@muchropyne.cz

Brněnští a chropyňští muzikanti si zahráli společně

reklama

V úterý 19. ledna 2016 se konal 
pro rodiče a veřejnost flétnový 
koncert ve víceúčelovém sále chro-
pyňského zámku. Na koncertě 
vystoupili žáci z brněnské ZUŠ ze tří-
dy paní učitelky Evy Chomoucké 
a Věry Křivé a žáci ZUŠ Kroměříž, 

pobočka Chropyně, z flétnové třídy 
paní učitelky Jany Milotové.  

Zazněly skladby v komorních se-
skupeních, které se v letošním škol-
ním roce připravují na soutěž v ko-
morní hře. Posluchači si poslechli 
tria a kvarteta. Žáci hráli převážně 

na zobcové a příčné flétny, před-
stavila se také jedna hobojistka, 
dvě žačky doprovázely na klavír. 
Zajímavostí byla poslední moderní 
skladba koncertu, kde brněnská 
flétnistka hrála na dvě flétny záro-
veň. Koncert se moc vydařil, naši 

žáci a hostující žáci z Brna si výborně 
zahráli, pro všechny muzikanty bylo 
toto odpoledne velice přínosné. 

Děkujeme městu Chropyně 
a Muzeu Kroměřížska za umožnění 
konání tohoto koncertu.

Jana Milotová
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5 000 - 50 000 
nebankovní úvěr pro zaměstnané, 
OSVČ, důchodce a MD

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

50 000 až 5 000 000 
úvěr zajištěný nemovistostí

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

Venčení psů v Chropyni

Zapomenutý příběh Jindřicha Blažka

reklama

Kolem venčení psů v Chropyni se toho napsalo již mnoho. Drobné 
šarvátky mezi majiteli psů a těmi, kteří s nimi spojují i problémy, na které 
mnozí v Chropyni dlouhodobě poukazují, jsou tu na denním pořádku.

V nedávné době vyvolalo pozdvižení zveřejnění textu na www 
stránkách města, které upozorňovalo chovatele psů na obecní vyhlášku, 
vymezující plochy, kde je venčení povoleno, a upozorňovalo na pře-
stupky, kterých se mohou neukáznění majitelé psů při venčení svých 
čtyřnohých miláčků dopouštět.

Nelibá reakce majitelů psů se dala očekávat. Pravdou totiž je, 
že kvůli malé skupince neukázněných majitelů psů se ukazuje prstem 
na všechny. Bez rozdílu. A to není fér.

Jelikož se na loukách Hejtman pohybuji dosti často, mohu potvrdit, 
stejně jako ostatní, kteří tuto nádhernou část přírody navštěvují, že psi 
bez vodítka a bez páníčka v blízkosti nejsou na loukách opravdu žádnou 
výjimkou. Stává se pak, že takový pes vyplaší nebo štve drobnou i vyšší 
zvěř, nehledě k tomu, že může rušit v hnízdění mnoho druhů ptáků, 
kteří si svá hnízda staví ve větvích keřů nebo na zemi.

Právě z tohoto důvodu bylo ono diskutované upozornění vydáno. 
Nejedná se v žádném případě o nějaký zákaz venčení, jak si to mohli 
někteří mylně vysvětlit. Jednalo se spíše o výzvu, aby se ti, kteří se těchto 
přestupků dopouštějí, zamysleli a uvědomili si, že kvůli nim pak může 
vina padat i na ty, kteří se v přírodě a nejen tam chovají slušně.

Polemika na toto téma však měla ještě jeden zajímavý a možná 
i prospěšný aspekt. Opět se otevřela diskuse na téma „hovínek“ všude 
kolem nás. Přeskočím obecně známé věci, abych čtenáři ušetřil čas, 
a půjdu přímo k věci.

Na místech, která jsou ve vyhlášce vymezena mimo město, kde 
je povoleno pejsky venčit, chybí odpadkové koše. Mnozí majitelé psů 
a nejen oni by zajisté uvítali, pokud by mohli ony „hovínka“ zabalit do 

sáčku a vložit do odpadkového koše. Nosit s sebou dvě hodiny pytlík 
s trusem, zejména v létě, není opravdu zrovna ideální.

Stejně tak by stálo k zamyšlení, zda by nebylo vhodné majitele psů 
upozornit také na to, že igelitové sáčky na psí exkrementy si mohou 
zcela zdarma, a to i několikrát do roka, vyžádat přímo na městském 
úřadě (na rozdíl od jiných měst). Jak vyšlo najevo, ne každý z majitelů 
psa o této výhodě ví. Stačila by pro začátek malá cedulka umístěná 
u přepážky, kde se platí poplatky za pejsky. 

Snad se tím aspoň z části omezí tak častý výskyt psích hovínek nejen 
na loukách Hejtman, pod Pazdernou, ale i v samotném městě a zejména 
na sídlišti.                                                             Michal Pospíšil

V průběhu celého roku 2015 si celý svět 
připomínal 70. výročí od konce 2. světové 
války. Za naši svobodu tehdy položilo své 
životy mnoho statečných lidí a bohužel, 
na osudy mnohých z nich se už téměř zapo-
mnělo. Jedním z nich byl i chropyňský rodák, 
vojín Jindřich Blažek, účastník Československé-

ho zahraničního odboje na Středním východě.
Jindřich Blažek se narodil v Chropyni č. p. 

273 v rodině rolníka Josefa Blažka a Štěpánky 
Blažkové dne 11. července 1914. Zde chodil 
do školy a vyučil se karosářem, později byl 
zaměstnán v ocelárnách v Olomouci. Koncem 
června roku 1939 dostali rodiče anonymní do-
pis, ve kterém jim pisatel sdělil, že syn Jindřich 
odjel s kamarády do Polska. Více se o něm 
nedověděli až do skončení války. 

Již v květnu 1939 vstoupil v Polsku do tzv. 
Československého legionu a byl tak jedním 
z prvních, kteří neváhali opustit svůj domov 
a na půdě cizího státu pomáhali znovu dobýt 
ztracenou československou svobodu a samo-
statnost. Jak se později dostal do Ruska, odtud 
v roce 1941 do Afriky a potom do Palestiny, 
není přesně známo. Sloužil v britské armádě 
a byl přidělen k vodním tankům. V červnu 1941 
byl při havárii tanku těžce zraněn a poranil si pá-
teř. Byl odsunut do polní nemocnice v poušti v Li-
byi a odtud transportován do Jeruzaléma. Téměř 
dva roky prožil ve velkých bolestech a přece 
toužil po vlasti. Důkazem toho jsou slova, která 
napsal na první stránku svého deníku v roce 1943: 
„9. června 1941 v půl 12 v noci stal jsem se že-
brákem, skutečným lazarem, který se již 21 mě-
síců sám neobrátí na bok. A přeci se chci 
podívat domů.“ I další záznamy Jindry Blažka 
vypovídají o jeho bezvýchodné situaci: „Nedo-
vedu si stěžovat, tak proto trpím..., První měsíc 
mám za sebou, kolik jich ještě bude?..., Rány 
jsou stále stejné. Když to vydržím, tak tu budu 
do konce války…“ 

Nebylo mu toho dopřáno, zemřel 21. dub-
na 1943 v židovské nemocnici v Jeruzalémě. 
Je pochován na hoře Olivetské a v roce 1944 
mu byl na hřbitově z prostředků sbírky jeho 
kamarádů odhalen pomník. 

Spoluobčané na svého rodáka nezapomněli. 
Jeho jméno můžete najít na pomníku obětem 
obou světových válek na chropyňském ná-
městí. Jeho životní příběh by neměl být nikdy 
zapomenut.                       Jana Burianová
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nabízí v období předjaří připravené turistické akce a říká:
Překonej svou pohodlnost a udělej něco pro sebe!
Udělej radost někomu ze svých blízkých tím, že ho vezmeš s sebou!
Projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly!

20. 2. Bučovice - Pochod Dlouhého, Širokého a Bystro-
zrakého 

 PT: 5, 10, 21, 33, 50 km
 Start: Bučovice, bistro U Draka (nádraží bus) 6:30-9:00
 Cíl: DDM – ul. Vyškovská 19:00
 Informace: František Plšek, telefon: 603 789 879

27. 2. Ledopády v Půlčínských skalách
 PT: 5 km ze Vsetína, jinak podle vlastní volby
 Cíl: není stanoven
 Informace: Jan Kubáček, telefon: 736 204 656

12. 3.  Přerovská 50 – memoriál Jiřího Caletky
 PT: 15, 25, 30, 35, 50 km
 Start: Přerov – Sokolovna 7:00-10:00
 Cíl: Sokolovna do 18:00
 Informace: Vítězslav Vaculík, telefon: 776 806 161 

19.-22. 3. Velikonoční výstava ve víceúčelovém sále chro-
pyňského zámku, podrobnosti na jiném místě 
Zpravodaje 

 19. a 20. 3. 13:00 – 17:00
 21. a 22. 3. 8:00 – 16:00

Šťastnou cestu přeje
Jaroslava Pospíšilová

Klub českých turistů

reklama
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Elektrifikace Chropyně
Elektrárna cukrovaru – to byl první počá-

tek elektrického osvětlení nejen závodu, ale 
i obce Chropyně. Závod začal za I. světové války 
rozvádět el. proud do soukromých bytů svých 
celoročních zaměstnanců, jelikož v době války 
nebyl petrolej a nebylo čím svítit. Tak se stalo, 
že tento přepych pronikl do některých chropyň-
ských domů. Síť vedla až do ulice U Hejtmana.

Tovární byty byly osvětleny elektřinou a bylo 
dovoleno svítit do 23. hodiny. Jen na zvláštní 
povolení ředitele cukrovaru mohli kvůli ne-
mocným nebo malým dětem svítit déle. Toto 
elektrické osvětlení poskytoval cukrovar svým 
zaměstnancům zdarma.

První elektrárna v Chropyni vznikla v roce 
1880 v bývalé zadinové stanici, po zrušení ace-
tylénového osvětlení závodu. Byl to malý lokál, 
ve kterém byl ležatě postaven dvouválcový 
pístový stroj se dvěma stejnosměrnými dynamy 
o výkonu 30 kW. Naproti tomuto stroji byla 
postavena dvouválcová rychloběžka o výkonu 
45 kW se stejnosměrným dynamem. Zařízení 
postavila berlínská firma AEG. V závodě byly 
montovány pro osvětlení uhlíkové žárovky nebo 
Křižíkovy obloukovky s napájením 110 V. 

V roce 1895 byla postavena elektrárna, 
do které byly přestěhovány stávající stroje 
a přidán ještě jeden starší stroj jednoválcový le-
žatý se dvěma dynamy o výkonu 22 kW a 110 V. 
Dále zde byl i parní stroj, který měl výkon 10 kW, 
110 V. Celkový výkon elektrárny byl tedy asi 
100 kW a 110 V stejnosměrný. Všech 7 dynam 
pracovalo do společné rozvodny, která měla 
5 mramorových polí, zasazených v dřevěné kon-
strukci. Vypínače, regulátory a měřící přístroje 
byly umístěny na čelní straně rozvodny a roz-
vody byly provedeny v mědi. Veškeré rozvody 
po továrně byly provedeny vodiči v gumové 
izolaci na porcelánových rolnách. Vedení 
po závodě bylo na dřevěných sloupech.

Asi kolem r. 1906 – 1908 bylo využito síly 
vody ve mlýně, který patřil cukrovaru. Bylo zde 
5 dynam o výkonu 50 kW, 4 x 110 V a páté dy-
namo pro potřeby mlýna. Přenos el. proudu byl 
proveden na dřevěných sloupech, které vedly přes 
obec do zahrady cukrovaru a elektrárny, vedením 
o průměru 70mm2. V elektrárně byl postaven mě-
nič, a to elektromotor 440 V, 40 kW pohánějící 
řemenem dynamo o výkonu 22 kW, 110 V, které 
bylo rovněž zapojeno do rozvodny cukrovaru.

Roku 1910 obec jednala o nákupu nových 
lamp na osvětlení obce od některé z českých 
firem. Rozmístit se měly následovně: u kostela, 
uprostřed náměstí, v Kojetínské ulici, na křižo-
vatce ulic Dlouhá a Hřbitovní, u dvora a u stud-
ně u Novákového.

V roce 1912 byla ve mlýně dynama zrušena 
a nahrazena jedním dynamem 40 kW, 440 V 
a na pile jedno dynamo 20 kW, 440 V, která 
společně pracovala do sítě, a výkon byl převeden 
do cukrovaru. Pohon těchto dynam zajišťovala 
dřevěná vodní kola – 2 ve mlýně a 1 na pile.

Toto zařízení pohánělo v těchto letech 36 elek-
tromotorů a to hlavně v kotelně pro pohon 
roštů, výtah škváry, vápenky, pohon dílen, sto-
lárny, krystalovny, vodní čerpadla, na splavech, 
u ventilátorů apod.     

Roku 1919 založil Moravský zemský výbor 
firmu Středomoravské elektrárny Přerov, která 
se stala se svými 17 malými elektrárnami prvním 
distributorem elektřiny v kraji včetně Chropyně.     

Místní kino, založené roku 1919, bylo záso-
beno el. proudem ze mlýna, kde byla zřízena 
elektrárna.

V roce 1921 byla v závodě postavena lo-
komobila s dynamem o výkonu 25 kW, 110 V 
a zapojena do společné rozvodny.

Od 23. 7. 1923 byla zřízena na Strži u Kro-
měříže, na náklady státu a Země Moravské, 
elektrocentrála o výkonu 1300 kW na 2 vodních 
Kaplanových turbínách.

V roce 1932 byla postavena trafostanice o vý-
konu 100 kW. Napojení bylo provedeno na síť 
Středomoravských elektráren Přerov, elektrický 
rozvod byl třífázový, z  primární sítě 22.000 V, 
sekundární 3 x 220/110 V. Motory v závodě 
byly napájeny 220 V a osvětlení bylo na 110 V. 

Za II. světové války byla zřízena a.s. Vý-
chodomoravské elektrárny Přerov, která byla 
v německých rukou. Po osvobození republiky, 
na základě Benešových dekretů, byl zestátněn 
energetický průmysl a vzniklo 6 národních pod-
niků – distributorů elektřiny. Jedním z nich byly 
Východomoravské elektrárny, krajské ředitelství 
Přerov. V 50. letech vznikly Olomoucké ener-
getické závody se sídlem v Přerově. Roku 1960, 
po změně státní správy, kdy Chropyně přešla pod 
Jihomoravský kraj, se staly distributorem elektřiny 
pro Chropyni Jihomoravské energetické závody. 
Roku 1990 vznikl státní podnik Jihomoravská 
energetika (JME), která byla roku 1994 nahraze-
na JME, a. s. Roku 2003 převzala majoritní podíly 
regionálních dodavatelů elektřiny firma E-ON, 
která v současnosti zajišťuje dodávky elektřiny 
na jižní a východní Moravě a v jižních Čechách.

Elektrizace městečka
Elektrizace městečka Chropyně začala 

4. března 1920, kdy se obec po různých doha-
dováních s cukrovarem sama postavila do čela 
snahy po elektrizaci městečka. Cukrovar, mající 
svůj vlastní elektrický proud ze svých zdrojů, 
vyvolal řízení zemského výboru, aby úhrada 
elektrizace Chropyně byla řešena půjčkou, kte-
rou by měli platit konzumenti, ne obec. Stavělo 
se, nikdo si nedělal starosti, kdo to zaplatí. Akce 
už byla natolik rozestavěna, že nezbývalo než 
ji dokončit. Když se Severomoravská energetika 
(SME) v Přerově domáhala zaplacení za elekt-
rifikaci městečka a ohlásila 9% úrok na dlužné 
položky, zjednal vládní komisař František Kaděra 
se starostou Antonínem Homolíkem  zaplacení 
dluhu z obecní pokladny.

Občanská záložna v Chropyni, jíž vládl Ant. 
Homolík vždy opatřila potřebné částky peněz, 
aby elektrifikace Chropyně byla přece jen pro-
vedena na účet obce. Cukrovar proti tomuto 
postupu protestoval, ale jako jindy zakročil 
Ant. Homolík a zemský výbor byl postaven 
před hotovou věc. Nezbylo mu nic jiného než 
významný a sociální čin schválit. Celkový náklad 
na elektrifikaci Chropyně činil 570 tisíc Kč. 
Nákupem dluhopisů a akcií SME Chropyňští 
dosáhli toho, že měli svého zástupce v dozorčí 

radě SME v Přerově. Dividendy z akcií a úroky 
z dluhopisů pak sloužily obci na krytí potřeb 
při dalším osvětlování městečka, školy, radnice 
i kostela. Roku 1935 byla obci Chropyně schvá-
lena záměna kmenového jmění obce za akcie 
Severomoravské elektrárny ve výši tehdejších 
13.863 Kč.

Za období tzv. „první republiky“ se v Chro-
pyni kompletně zavedla elektřina a bylo vy-
budováno základní osvětlení městečka. Přesné 
termíny nejsou známy.

V listopadu 1945 začal pravidelně vysílat 
obecní rozhlas. Roku 1946 bylo potvrzeno, 
že se obecní rozhlas osvědčil, hlavně při zveřej-
ňování zpráv MNV, vyhlašováním brigád, spo-
lečenských a sportovních akcí a úplně zaniklo 
hlášení místního policajta s bubnem. V září 
roku 1947 došlo k rozšíření místního rozhlasu, 
poněvadž dosavadní počet amplionů nestačil.

V letech 1957-1960 došlo k postupné 
rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení 
v Chropyni. Na tuto akci pak navazovaly další 
opravy a rekonstrukce v letech 1961 a 1964.

Roku 1962 byla zakoupena nová ústředna 
obecního rozhlasu a byla provedena montáž 
nových reproduktorů i do odlehlých míst 
městečka. V roce 1964 bylo zavedeno veřejné 
osvětlení a obecní rozhlas do části Hrad.

Roku 1973 bylo zavedeno veřejné osvětlení 
a obecní rozhlas na nové sídliště a roku 1976 
proběhla velká rekonstrukce veřejného osvět-
lení, byly vybudovány nové trasy veřejného 
osvětlení a obecního rozhlasu, některé už ve-
dením v zemi.

Roku 1992 bylo zjištěno revizí elektrického 
zařízení veřejného osvětlení města Chropyně, 
že jeho stav je velmi špatný. Zastaralé osvět-
lení s nebezpečnými, nechráněnými místy, 
špatná nebo žádná údržba byly důvodem 
pro generální opravu veřejného osvětlení 
v Chropyni. Rekonstrukce veřejného osvětlení 
města byla řešena především výměnou zasta-
ralých svítidel, demontáží a náhradou stožárů, 
rozvody osvětlení. Kabely jsou vedeny v zemi, 
mimo část „Pazderna“, kde zůstalo vrchní 
vedení kabelů. Nově bylo řešeno osvětlení 
zámku a zámecké zahrady. Rozpočet celé 
akce byl 3.857.000 Kč a celé město bylo 
znovu a kvalitně osvětleno 507 ks nových 
výbojkových svítidel.

Roku 2000 provedly Telekomunikační 
montáže Praha zásadní rekonstrukci obecního 
rozhlasu pro město Chropyně a obec Plešovec. 
Byl postaven bezdrátový obecní rozhlas. Na bu-
dově MěÚ v Chropyni je umístěna vysílací anté-
na – vysílač, který zajišťuje bezdrátové spojení 
s venkovními přijímači s reproduktory, které 
jsou umístěny na stožárech veřejného osvětle-
ní. Roku 2003 byl k bezdrátovému obecnímu 
rozhlasu přidán Varovný Informační Systém 
Obyvatelstva – VISO, který má pomáhat infor-
movat obyvatele Chropyně a Plešovce v případě 
nebezpečí nebo ohrožení obyvatel nebo jejich 
majetku. Je to síť mluvících sirén, podobně jako 
u obecního rozhlasu, které dosáhnou i do míst, 
kde není slyšet varovný signál sirén.

Květoslav Machalík
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Roman Koláček

Eliška Bajgarová

Tereza Černá

Žaneta Pospíšilová

Tomáš Pristovšek Stella Otáhalová

Damián BubeníčekEliáš Bubeníček

nar. 17. 11. 2015

nar. 03. 12. 2015

Dagmar Zapletalová

nar. 26. 7. 2015

nar. 28. 10. 2015

nar. 30. 9. 2015 nar. 27. 9. 2015

nar. 24. 9. 2015nar. 24. 9. 2015

Vítání nových občánků 
našeho města

Vítání nových občánků 
našeho města

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 9. ledna 2016 
přivítány tyto děti:

Věk není to, v čem se pozná stáří, 
když Tvé oči mládím září a když srdce se umí pousmát, 

tak ten věk není znát.

Dne 30. ledna 2016 oslavila své 82. naro-
zeniny paní 

Marie Vávrová. 

Za všechnu péči a starostlivost děkují a do dalších let hodně pevného 
zdraví přejí synové s rodinami.

Dne 14. února se dožívá krásných 85 let 
diskanťák 

Toník Valentíno Kytlica. 

Dědi, celá rodina ti přeje hodně zdraví, pohody 
a radosti u tvé milované dechovky.

Společenská kronika 

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci lednu:
- průměrná ranní teplota byla -2,5 °C,
- průměrná denní teplota byla 1,0 °C,
- nejteplejším dnem byl 28. leden s maximální průměrnou teplotou 

6,4 °C,
- nejchladnějším dnem byl 3. leden s minimální průměrnou tep-

lotou -9,3 °C,
- celkové množství srážek bylo 17,0 mm/m2.

Zdroj: počasí-chropyne.cz

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat ke slavnostnímu vítání Vašeho dítěte 

do života. Prosíme rodiče narozeného miminka, aby se přihlásili a tím 
potvrdili účast na slavnosti vítání. 

Obřad se bude konat v sobotu 5. března 2016 v obřadní místnosti 
Městského úřadu v Chropyni.

Hodinu vítání je možné si domluvit osobně nebo telefonicky na ma-
trice MěÚ Chropyně, tel. 573 500 741, nejpozději do 26. února 2016.

Těšíme se na Vaše miminko i na Vás!
Dana Kunčarová

matrika
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Nezemřela jsem, neboť vím, 
že budu stále žít v srdcích těch, kteří mě milovali.

Dne 7. února 2016 jsme si připomenuli 
3. smutné výročí úmrtí paní 

Věry Zajíčkové 

a zároveň 6. března 2016 vzpomeneme jejích 77 nedožitých let. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel, syn a dcera s rodinami a rodina 
Hlaváčova.

Dne 15. února 2016 uplynuly tři roky, co nás 
navždy opustila moje manželka, naše maminka, 
teta a babička paní 

Hedvika Ivánková. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Rodina

Dne 8. února 2016 uplynul rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan 

Jan Holub. 

Vzpomínají manželka, syn, dcera a sourozenci 
s rodinami.

Společenská kronika 

Dne 19. února 2016 slaví své 87. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička paní 

Drahomíra Pospíšilová. 

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

Dne 22. února 2016 oslaví své 80. naroze-
niny pan 

František Chalánek. 

Vše nejlepší přejí dcery s rodinami.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem, kdo se přišli rozloučit na poslední cestě 
s naší drahou maminkou a babičkou paní 

Ludmilou Večeřovou. 

Za projevenou soustrast všem moc děkuje syn 
Jaroslav s rodinou.

Dne 29. ledna 2016 uplynulo 15 let, kdy 
nás navždy opustil náš tatínek a dědeček pan 

Jindřich Večeřa. 

S láskou stále vzpomíná syn Jaroslav s manžel-
kou, snacha Hanka a vnoučata Lucie, Petr, 
Zuzana, Roman a Dominik.

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

Dne 15. února 2016 jsme vzpomněli 3. smut-
né výročí úmrtí paní 

Marie Pohlové. 

S láskou stále vzpomíná manžel Václav.

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

Dne 15. února 2016 jsme vzpomenuli 
3. smutné výročí, kdy nás opustil milovaný syn, 
tatínek, dědeček, bratr pan 

Radek Flora. 

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

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

Dne 19. února 2016 uplynou dva roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek a manžel, bratr,  strýc a švagr, pan 

Ing. Petr Večeřa. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka se synem a bratr s ro-
dinou. Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 2. února 2016 jsme vzpomněli 25. vý-
ročí úmrtí pana 

Bohumila Janíčka. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, zavzpomínejte 
s námi. Děkuje rodina.

Dne 6. února 2016 uplyne 18 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan 

Květoslav Otáhal. 

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Krásných květů plnou náruč 
k narozeninám Ti chceme dát, 

hodně zdraví, štěstí, lásky k tomu přát.

Dne 17. února 2016 oslavila své 80. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička paní 

Anežka Dragonová. 

Vše nejlepší přejí synové Miroslav, Petr a dcera Hana s rodinami.
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Společenská kronika 

Upozorňujeme občany, že zveřejnění ve společenské 
kronice je zpoplatněno částkou 50 Kč za zveřejněnou 
osobu. Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.
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Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: T. Rozkošný, archiv Zpravodaje, archivy organizací, 
foto zdroj internet

       

        

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

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 3/2016 - 3. března (vychází 18. března)
č. 4/2016 - 7. dubna (vychází 22. dubna)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla:  4. února (číslo vychází 19. února 2016).  
Uzávěrka příštího čísla: 3. března 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.

Jak tiše žila, tak tiše odešla. 
Skromná ve svém životě, 

velká ve své lásce a dobrotě.

Dne 20. března 2016 vzpomeneme 3. smut-
né výročí úmrtí mé manželky, naší maminky, 
babičky, prababičky paní 

Věry Konrádové. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcery a syn s rodinami.

Vůle osudu byla silnější než naše nejvroucnější přání.

Dne 26. února 2016 si připomeneme 3. smut-
né výročí úmrtí mé manželky paní 

Marie Sládečkové. 

S láskou a úctou vzpomíná manžel 
Miroslav s rodinou.

Místo gratulace jen svíce, 
místo objímání jen smutné vzpomínání.

Dne 24. února 2016 vzpomene nedožité 
60. narozeniny mé manželky, naší maminky, 
babičky paní 

Evy Štrbákové. 

S láskou a úctou stále vzpomíná manžel Miroslav s celou rodinou.

Těžké je každé loučení, když drahý z očí schází, 
nejtěžší je však to poslední, když zpátky nepřichází. 
Tu zůstanou jen vzpomínky, mnohdy i slza spadne. 

Láska však k Tobě, tatínku, nikdy neuvadne.

Dne 24. února 2016 by oslavil 83. narozeniny 
pan 

Josef Dragon. 

S láskou vzpomíná manželka, synové Miroslav, Petr a dcera Hana 
s rodinami.

Tatínku, dědečku, vzpomínka na Tebe věčně živá 
v našich srdcích nikdy neumírá. 

Sni dál svůj věčný sen o těch, které jsi miloval 
a kteří milovali nade vše Tebe. 

Dne 28. února 2016 by oslavil 80. narozeniny 
pan 

Josef Tryska. 

S láskou vzpomíná manželka, dcery Hana a Ilona s rodinami.

Maminky neumírají, ty jenom usínají,
aby se každé ráno probouzeli ve vzpomínkách svých dětí.

Dne 26. února 2016 by se dožila 90 let naše 
maminka, babička a prababička paní 

Ludmila Navrátilová. 

Dne 28. března 2016 vzpomeneme 15. výročí jejího úmrtí. S láskou 
a úctou vzpomínají dcery s rodinami.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně Homeless
22. 2. Černá komedie ze současnosti plná komických situací. 
 Hraje Nezávislá divadelní scéna SemTamFór Slavičín. 
 Vstupné: 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

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

Chropyně Kouzelný karneval
12. 3. Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi. Pod vedením 
 kouzelného principála Jirky Hadaše si děti užijí plno 
 tanečků a písniček, zasoutěží v žonglérských doved-
 nostech, vyzkouší si drezúru cvičených lvů a nebude 
 chybět ani pravá klaunská legrácka. Bohatá tombola! 
 Vstupné ZDARMA!
 Kde: MKS Chropyně, 15:00

Chropyně Čertův švagr
16. 3. Dětský muzikál pro mateřské školy a rodiče s dětmi. 
 Hraje Divadelní společnost Julie Jurištové. Vstupné: 35 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně Velikonoční zábava
24. 3. K tanci a poslechu bude hrát skupina KOSOVCI. 
 Bohaté občerstvení zajištěno!
 Kde: MKS Chropyně, 20:00

Chropyně Sluha dvou pánů
18.3. Známá klasická komedie Carla Goldoniho. Hraje
  Divadlo Haná Vyškov. Vstupné: 70,-Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Hulín  Povídání o pejskovi a kočičce
27. 2. Známé povídání pana Čapka o pejskovi a kočičce, kte-
 ré je svou hravostí blízké dětem od 3 let. Povídání o tom, 
 jak pejsek a kočička myli podlahu, jak pekli dort nebo 
 o tom, jak si pejsek roztrhl kalhoty a kočička mu je za-
 šila dešťovkou, si čítávali už prarodiče dnešních dětí. 
 Hrají herci divadla Sem TamFór Slavičín. Vstupné 40 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 15:00

Hulín Don Quijote De La Ancha
10. 3. Představení, které prodlužuje život. Nejhranější kome-
 die současnosti pod režijním vedením Boleslava Polívky. 
 Svéráznému zpracování osudu Dona Quijota a jeho věr-

 ného služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nad-
 sázka, fantazie ani mystifikace. Hraje Divadlo Klauniky 
 Brno. Vstupné 80 Kč, v předprodeji 60 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Kroměříž Báječný karneval s Inkou Rybářovou
21. 2. Inka Rybářová spolu s klaunem Rybičkou přijedou roz-
 tančit Kroměříž. Oblíbená autorka dětských knížek 
 a parádních rytmických písniček pro malé i velké zaru-
 čeně roztančí celý sál! Přijďte si užít báječnou přehlídku 
 masek, tanec, hudbu, odměny a karnevalové soutěže. 
 Vstupné: děti 60 Kč, dospělí 90 Kč, rodinné 240 Kč.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 14:00
 
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 Ladislav Zibura: 40 dní pěšky do Jeruzaléma
17. 3. Ladislav Zibura v létě sbalil svůj život do 12 kilogramů, 
 hodil batoh na záda a vypravil se pěšky do Jeruzaléma. 
 Bez mapy a orientačního smyslu se mu podařilo ujít 
 1400 kilometrů napříč rozpálenou krajinou Turecka 
 a Izraele, stanout pod Zdí nářků a prožít největší dob-
 rodružství svého života. Jeho cesta je příběhem omylů, 
 pozoruhodných setkání, šťastných i nešťastných náhod, 
 puchýřů a opruzenin. Těšit se můžete na vyprávění 
 cynického kavárenského povaleče, který vám svým 
 laskavě nekorektním humorem dokáže, že poutník 
 rozhodně nemusí být katolík, asketa ani nudný člověk. 
 Vstupné 120 Kč, studenti a senioři 90 Kč.
 Kde: Kino Nadsklepí Kroměříž, 19:30

Kroměříž Lenka Filipová s doprovodnou kapelou: 
20. 3.  Concertino
 Lenka Filipová je na české a slovenské kulturní scéně 
 značkou hudební kvality, úspěchu, ale i neobyčejné 
 lidské skromnosti. Koncerty plné emocí, virtuózních 
 muzikantských výkonů, komunikace s publikem, celá 
 řada hitů a nekonečná energie posouvá Lenku Filipo-
 vovu stále výš mezi elitu českých a slovenských umělců. 
 V tomto koncertu, který je věnovaný celé řadě úprav 
 věhlasných skladeb pro klasickou kytaru, zazní i úpravy 
 lidových písní, šansonu, ukázky keltských skladeb 
 i největší hity umělkyně. 
  Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kojetín Ples rudých koňů
12. 3. Kdo přijde s jakýmkoliv červeným doplňkem (šaty, 
 kravata, lodičky, ponožky, podvazky, zkrátka s čímkoliv 
 červeným) může pít po celý večer zelenou za 15 Kč. 
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:00

Přerov Honzo vstávej!
29. 2. Mrazivá hudební komedie Kláry Šimákové a Martiny 
 Vašákové.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Rychlé šípy
15. 3. Divadelní komedie Slováckého divadla. Přijďte si zavzpo-
 mínat a vidět na vlastní oči Mirka Dušína s jeho přáteli.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30
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