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Hřiště ELÁ  HOP dokončeno

Z jednání zastupitelstva

V měsíci červenci byla dokončena celková rekonstrukce hřiště ELÁ 
HOP. Byly zde vyměněny veškeré herní prvky a ohraničení hřiště. 

Děkujeme tímto občanům za trpělivost a ukázněnost při rekonstrukci 

a věříme, že hřiště bude na dlouhou dobu sloužit svému účelu ke spo-
kojenosti všech, kterým je určeno.

Odbor VaŽP

V Městském kulturním středisku v Chropyni 
v měsíci červnu letošního roku jednalo zastupi-
telstvo města dvakrát. 11. zasedání 22. června 
se zúčastnilo 16 zastupitelů, omluven byl pan 
Charvát. Dle prezenční listiny bylo přítomno 
15 občanů. Jak uvedla v úvodní řeči starostka 
města Ing. Sigmundová, bylo toto jednání mimo-
řádně svoláno na žádost šesti členů zastupitelstva, 
za účelem projednání záležitostí svozu tříděného 
odpadu. Vzhledem k tomu, že se na zasedání 
dostavili zástupci členských obcí RESO a vedoucí 
třídící linky RESO Ing. Říkovská, navrhl místosta-
rosta Ing. Rosecký udělit jim výjimku z článku 
9 odstavec 10) písmeno a) jednacího řádu, aby 
se i oni mohli zapojit do rozpravy k projednáva-
ným záležitostem. 

K prvnímu bodu jednání „Finanční analýza 
na svoz separovaného odpadu s cílem zjištění 
množností svozu odpadu jinou firmou“ vystoupil 
Mgr. Bajgar, předseda finančního výboru zastupi-
telstva, a předložil analýzu, jejíž vypracování bylo 
uloženo finančnímu výboru zastupitelstva. Sou-
časně upozornil na dodatečně nalezenou chybu 
v závěrečné tabulce materiálu, kde u Technických 
služeb Přerov je uvedena špatná částka, v níž není 
započten pronájem kontejnerů, částka by měla 
být vyšší. Zastupitelé vzali v usnesení tuto finanční 
analýzu na vědomí.

K druhému bodu jednání „Svoz separované-
ho odpadu Chropyně“ členové zastupitelstva 
Mgr. Vlasatý a paní  Supová přednesli přítomným 
důvody, které je vedly k žádosti o svolání tohoto 
zasedání. Jelikož jsou přesvědčeni, že by město 
vystoupením ze svazku RESO ušetřilo nemalé 
prostředky, chtěli celou záležitost projednat 
co nejdříve, aby mohla být informována Valná 
hromada RESO, která je svolána na 23. červen 
2016. Dle slov Mgr. Vlasatého se na svozu třídě-
ného odpadu rýsuje možná úspora 845 tis. Kč 
v případě, že město přistoupí na nabídku firmy 
Biopas, případně úspora ve výši 750 tis. Kč, 
pokud město přistoupí na nabídku Technických 
služeb města Přerov. Mgr. Vlasatý uznal námitku 

Ing. Říkovské vznesenou na pracovním jedná-
ní zastupitelstva, že je k dobrému rozhodnutí 
potřebné mít ucelené informace, ale na druhé 
straně údaje uvedené v analýze, kterou zpraco-
vala Ing. Sigmundová, považuje za neověřitelné, 
neucelené, dle jeho slov je pan Hruška ze spo-
lečnosti EKO-KOM označil za nepřesné. Možnou 
úsporu při vystoupení Chropyně ze svazku RESO 
považuje za dost velkou částku, kterou by město 
mohlo investovat jinde. Závěrem svého úvod-
ního slova vyzval všechny přítomné zastupitele 
k vyjádření názoru na setrvání v RESO.  

Ve zmiňované analýze, kterou zpracovala 
starostka Ing. Sigmundová a byla zastupite-
lům přiložena k materiálům do zastupitelstva 
v písemné formě, bylo uvedeno mimo jiné, 
že RESO je dobrovolný svazek sedmi členských 
obcí s celkovým počtem obyvatel cca 15 tisíc. 
Tento svazek byl založen 2. srpna 1993 za účelem 
„vytvoření integrovaného systému hospodaření 
s komunálním odpadem“. V současné době 
probíhá třídění na lince pořízené v roce 1995 
za 5,8 mil. Kč. Tato linka je již technicky i morálně 
zastaralá a vzhledem k možnému získání až 85% 
dotace z OP ŽP na její výměnu je naplánována 
kompletní rekonstrukce.

V obsáhlé diskusi vystoupilo mnoho členů 
zastupitelstva s názory pro i proti vystoupení 
ze svazku RESO. Ing. Macháček si jako bývalý 
starosta pamatuje důvod, jak RESO vznikalo, 
ví, jak funguje, a je přesvědčen, že má své opod-
statnění. Mgr. Kalinec navrhl, aby se strategický 
plán odpadového hospodářství, který se má schva-
lovat v letošním roce, zpracoval pro všechny obce 
zapojené do svazku RESO, aby všechny členské 
obce řešily nakládání s odpadem jednotně. 
Ing. Sigmundová namítla, že není možné diktovat 
jiným obcím, jak mají nakládat s odpadem. 

Ing. Říkovská ve svém vystoupení zmínila i to, 
že se v průběhu času RESO mnohokrát snažilo 
vylepšit svoji ekonomickou situaci například spo-
luprací s firmou Biopas, která je největší svozovou 
firmou na okrese Kroměříž a sama třídící linku 

nevlastní, nebo snahou o zapojení města Kroměříž 
do RESO, či rozšířením činnosti o svoz městského 
komunálního odpadu. Tyto kroky nikdy nevedly 
ke zdárnému konci, nebyla k nim politická vůle. 
V České republice je na 700 svazků obcí, většina 
z nich byla založena z důvodu společného na-
kládání s odpady. I pro vyjednávací pozice pro 
sjednání svozových služeb je mnohem výhodnější, 
když vyjednává svazek s 15 tisíci obyvateli, než 
když budou vyjednávat jednotlivé obce. Je třeba 
se také připravit na rok 2024, od kterého bude 
zakázáno skládkování. Po roce 2020 se očekává 
velmi výrazné omezení poskytování dotací, proto 
je žádoucí s žádostí o dotace na zefektivnění 
provozu třídící linky příliš neotálet. Při přípravě 
analýzy hospodaření RESO za rok 2015 z vý-
sledných čísel vyšlo najevo, že konečný podíl 
na nákladech na svoz tříděného odpadu 
pro město Chropyně dokáže RESO dělat 
ještě levněji, než nabízí firma Biopas. Eko-
nomicky problematickým je provoz třídící 
linky. Rovněž zdůraznila, že není možné 
srovnávat RESO, které třídí pouze odpad, 
s firmou Biopas, která sváží komunální odpad, 
to jsou ekonomicky nesrovnatelné činnosti a upo-
zornila na návrh nového zákona, který přichází 
od roku 2018 s odstupňovanou cenou za tunu 
odpadu uloženého na skládku právě v závislosti 
na tom, kolik odpadu obce dokáží vytřídit, tedy 
budou motivovány k tomu, aby třídění rozvíjely. 

Paní Supová k tomu, že oslovování dalších zá-
jemců o vstup do RESO nedopadlo dobře, uved-
la, že ani ji osobně by nabídka vstupu do ztrátové 
firmy, do které musíte neustále vkládat příspěvky, 
neoslovila. O špatné situaci v RESO se ví dlouho-
době, ale dosud s tím nikdo nic nedělal.

Ing. Říkovská podotkla, že dosud bylo čerpání 
dotací opravdu velice omezené, jakékoli inves-
tice do RESO by hradily plně členské obce. Byl 
jen jeden projekt na pořízení vozového vozidla 
a rozšíření sběrné sítě.

Mgr. Bajgar se vrátil k analýze v úvodu před-
ložené finančním výborem. Jsou v ní tak rozdíl-
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Z jednání zastupitelstva
ná čísla, že se jemu samotnému jevilo jako je-
dině možné řešení vystoupení z RESO. Vnímá, 
že vystoupení Chropyně by celý svazek zničilo. 
Navrhl, aby RESO předložilo komplexní analýzu 
zpracovanou nezávislou firmou.

Mgr. Vlasatý uvedl, jak bylo těžké vyvolat 
jednání o problematice RESO a toto zasedání. 
Má pocit, že všechny návrhy opozice jsou odmí-
tány. Trvá na tom, že pokud by jednání o RESO 
neiniciovali oni, pak by se nic nedělo a provozní 
ztráta by se nadále navyšovala.

V dalších diskusních příspěvcích se hovořilo 
o nutnosti zpracování analýzy, o typu kontejnerů, 
vhodných pro tříděný odpad, a jejich zapůjčení 
městu společností EKO-KOM. Starosta Kyselovic 
Ing. R. Vlasatý zastává názor, že důležitost vzniku 
a existence RESO byla ve své době opodstatněná, 
ale jen do doby vzniku společnosti EKO-KOM. 
Sdělil, že nepovažuje za správné argumentovat 
pro zachování RESO tím, že by pád tohoto 
svazku způsobil komplikace ostatním členským 
obcím, především pak těm malým. Dle informací 
od EKO-KOM je systém sběru separovaného 
odpadu nastaven pro malé obce tak, aby ná-
klady byly pokryty odměnou od státu. Přikláněl 
se rovněž ke zpracování analýzy RESO.

Ing. Sigmundová upřesnila, že RESO není 
podnikatelský subjekt, ale rozpočtová organizace, 
nemá a ani nemůže dosahovat ani zisk, ani ztrátu.

Mgr. Vlasatý poukázal na to, že rozpočet RESO 
je tvořen ze dvou třetin příspěvky obcí, cílem 
by ale mělo být přiblížit se s náklady na RESO tomu, 
co by se zaplatilo za tuto službu komerční firmě.

V závěru opravdu dlouhé diskuse předklada-
telé souhlasili s tím, aby bylo vypracováno usne-
sení, které uloží starostce a panu místostarostovi 
projednat na Valné hromadě RESO vypracování 
komplexní finanční analýzy k 30. září 2016. Tento 
návrh byl přijat.

V rámci všeobecné rozpravy Mgr. Vlasatý požá-
dal o aktuální informace o jednání mezi městem 
a majiteli garáží u vlečky. Chtěl vědět, co je město 
schopné pro ně udělat. Ing. Sigmundová uvedla, 
že vyjednávání opravy příjezdové komunikace 
ke garážím u vlečky komplikuje nejasné vlastnic-
tví této cesty. Jelikož město nemůže investovat 
do majetku, který není jeho, navrhla rada města 
alespoň - jako vstřícný krok -, že garážníkům 
na jejich příjezdovou komunikaci přispěje, a to v po-
měru dvou třetin z celkové částky. S majiteli garáží 
proběhlo několik jednání, na posledním z nich, 
které inicioval jejich mluvčí pan Hanzlík, oznámili, 
že v mezidobí došlo k zasypání největších děr 
před objektem pana Kuriála a že postačí oprava 
nejhorších defektů – jedná se zhruba o 29 m2.

Další dotaz Mgr. Vlasatého mířil k reklamaci 
nových tenisových kurtů vybudovaných z pro-
středků města a Nadace ČEZ. Dle vyjádření 
hráčů je povrch naprosto nevyhovující. V rozpravě 
k tomuto problému sdělil Mgr. Kalinec, že věc 
je již řešena. 

Dotaz pana M. Pospíšila směřoval k řešení 
umístění nadjezdu či podjezdu v souvislosti 
s budoucím zdvojkolejněním trati. Starostka 
odpověděla, že k žádnému jednání zatím nedo-
šlo. Další dotazy se týkaly provozu kompostárny 
a docházky na jednání zastupitelstva.

Kompletní zápis z jednání zastupitelstva 22. čer-
vna 2016 je k dispozici na sekretariátě městského 
úřadu.

12. zastupitelstvo města proběhlo dne 30. čer-
vna 2016 za účasti 14 zastupitelů, omluveni 
byli Ing. Hloušek, paní  Supová a Mgr. Vlasatý. 
Na toto zasedání přišlo 54 občanů. 

Se zprávou o činnosti rady města vystoupil 
místostarosta Ing. Rosecký. K informaci o po-
skytnutém příspěvku místní farnosti ve výši 20 tis. 
Kč vystoupil v rozpravě zastupitel pan Horák. 
Požádal o vysvětlení, co k tomuto kroku radu 
města vedlo. Ing. Rosecký vysvětlil, že chropyňská 
farnost neobdržela od města od roku 2003 žádný 
příspěvek na opravy a kostel patří mezi kulturní 
památky Chropyně. Zastupitelstvo také vzalo 
na vědomí zprávu kontrolního výboru zastupitel-
stva města a zprávu o činnosti finančního výboru 
zastupitelstva. S rozpočtovým opatřením města 
Chropyně č. 3 v roce 2016 seznámila přítomné 
starostka Ing. Sigmundová. Příjmy i výdaje města 
jsou navýšeny v rozpočtu o částku 5.292 tis. Kč. 
Tato částka řeší dofinancování:
• opravy komunikací a chodníků ulic Křižní 

a Závětří o 160 tis. Kč po výběrovém řízení,                                        
• navýšení ceny akce „oprava spojovacího 

krčku mezi základní školou a školní jídelnou“ 
po výběrovém řízení,

• odkup pozemků v lokalitě plánované výstavby 
rodinných domků u nádraží (Zadní díly) ve výši 
1.580 tis. Kč,

• regenerace panelového sídliště 4.000 tis. Kč 
(navýšení původní částky je v souladu s ukon-
čeným výběrovým řízením a předpokládanými 
náklady na realizaci celé akce, po obdržení 
dotace z MMR bude tato součástí příjmu roz-
počtu a bude upravena dalším rozpočtovým 
opatřením),

• náklady spojené s rekonstrukcí dětského 
hřiště ve vnitrobloku (Elá hop) v Chropyni 
a dětského hřiště v Plešovci ve výši 150 tis. Kč,

• v neinvestičním příspěvku SMM ve výši 650 tis. 
Kč jsou zahrnuty rekonstrukce dvou vlhkých 
bytů v budově DPS č. 26, oprava střechy MKS 
nad hlavním sálem, drobné rekonstrukce míst-
ních komunikací, výstavba kontejnerového 
stání v parku v Plešovci,

• investiční příspěvek SMM ve výši 200 tis. Kč 
zahrnuje částku 150 tis. na zakoupení ko-
lumbária pro chropyňský hřbitov a 50 tis. Kč 
na zakoupení elektrického zvoníka pro kapli 
v Plešovci,

• další položkou rozpočtového opatření jsou 
finanční částky na odměny členům zastupitel-
stva a navýšení na platy zaměstnanců úřadu, 
jejichž dodatečná potřeba byla vyvolána 
personálními změnami v průběhu 1. pololetí 
2016, se kterými se při sestavování rozpočtu 
nepočítalo, do celkové částky 360,7 tis. Kč 
jsou zahrnuty náklady na výběrová řízení, 
proškolení, vybavení potřebnými certifikáty 
a dalšími nezbytnými potřebami,

• částka 250 tis. Kč je rozpočtovým opatřením 
vyčleněna na specifické komunikační systémy 
a infrastrukturu II., v rámci které by se dal 
zřídit portál občana, portál úředníka, přičemž 

dotace je hrazena ex post a je poskytována 
ve výši 90 % při spolufinancování 10 %.
Na tyto úpravy v rozpočtu je možné použít 

z rezervy pouze částku 2.925,6 tis. Kč, zbývající 
část prostředků ve výši 4.500 tis. Kč by by-
la hrazena z kontokorentu. Částka ve výši 
552 tis. Kč není zatím zapojena do výdajů v roz-
počtu a je uložena jako rezerva sociálního odboru 
do doby vyjasnění použití.

V majetkoprávních záležitostech zastupitelé 
schválili smlouvu o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je uložení plynovodní přípojky 
pro RD. Bylo rovněž projednáno a schváleno 
poskytnutí dotace ve výši 70 tis. Kč neziskové 
organizaci Sociální služby města Kroměříž, p. o., 
Kroměříž, na částečnou úhradu provozních ná-
kladů v roce 2016 spojených s pobytem obyvatel 
domovů pro seniory, kteří jsou původem občany 
města Chropyně. Dále byl schválen prodej bytové 
jednotky 11/4 v bytovém domě v Chropyni, 
ul. Masarykova 11 za cenu 360 tis. Kč. Bylo 
schváleno uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti za účelem umístění pod-
zemního telekomunikačního vedení, jeho pro-
vozování, údržbě a opravách na pozemcích města 
Chropyně. Zastupitelstvo schválilo odkoupení 
podílu 1/8 pozemku parcelní číslo 1104/20 orná 
půda o výměře 10.799 metrů čtverečních za cenu 
100,- Kč/m2. Celková cena podílu pozemku činí 
135 tis. Kč.

Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo do-
poručení auditorky města Ing. Lakomé k vyřazení 
z účetní evidence některých nerealizovaných 
investičních akcí. Zahájení prací na těchto akcích 
byla vždy schválena zastupitelstvem města. Jedná 
se o náklady na:
• sportovní halu z roku 2008 ve výši 595 tis. Kč,
• kompostárnu z roku 2012 ve výši 331 tis. Kč,
• hřiště v základní škole z roku 2012 ve výši 

26 tisíc Kč.
Náklady na investiční akce, které nebudou 

využity k další realizaci, musí být odepsány 
v souladu s § 33 odst. 5 vyhl. č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

V dalším bodě majetkoprávních záležitostí 
byl odsouhlasen výkup pozemků v celkové vý-
měře 12.697 m2 za celkovou cenu 2.200 tis. Kč. 
Pozemky se nachází v lokalitě u vlakového 
nádraží, kde město počítá s možnou výstavbou 
rodinných domů.

Starostka města přednesla úvodní slovo k účetní 
uzávěrce města Chropyně za rok 2015, která byla 
schválena v předloženém znění. Rovněž závěrečný 
účet města, včetně zprávy auditora za rok 2015, 
byl projednán a zastupitelstvo vyjádřilo souhlas 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Zastupitelstvo se dále vyjadřovalo k petici 
občanů Chropyně ze dne 23. března 2016. 
V textu petice občané požadují projednat 
možnosti omezení či zákazu chovu domácích 
a hospodářských zvířat v zahrádkářské kolonii 
u Zámeckého rybníka a možnosti výstavby nové 
lávky k Josefínce. Touto záležitostí se již zabývala 
rada města a uložila zpracovat odborné po-
souzení výše uvedených požadavků, se kterým 
seznámil přítomné pan Ivan Juřena. Z tohoto 
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posouzení vyplývá, že obec nemá příliš možností 
jak zasahovat do chovu domácích zvířat a tento 
chov jakkoli regulovat. Z ustálené judikatury 
Ústavního soudu ČR vyplývá, že není povoleno 
vydávat vyhlášky, kterými by byl regulován chov 
a držení zvířat v obci. Problém zahrádkářů, které 
obtěžuje zápach či zvuk chovaných zvířat, není 
problémem veřejnoprávním, nýbrž problémem 
soukromoprávním. Tento problém je nutno 
řešit s vlastníkem konkrétního zvířete a nemovi-
tosti, na které se toto zvíře nachází, a to soudní 
cestou. K druhému bodu petice bylo uvedeno, 
že investorem stavby lávky u tzv. Josefínky může 
být kdokoliv, kdo má důvody k její realizaci. 
Vzhledem k tomu, že přilehlé lesní prostory včet-
ně účelových komunikací, které vedly k původní 
dřevěné lávce, jsou ve vlastnictví Arcibiskupství 
olomouckého, bylo by vhodné, aby investorem 
bylo právě arcibiskupství. To však již dříve proje-
vilo nezájem na obnovení lávky. Město Chropyně 
nevlastní v dotčeném území žádné pozemky ani 
stavby, nepatří mu ani zdejší účelové komunikace 
a ani značení naučné stezky, které se zde nachází. 
V těchto souvislostech město Chropyně nemá 
příliš vhodnou pozici k tomu, aby se zhostilo role 
investora záměru výstavby lávky.

K této problematice probíhala opět živá dis-
kuse, ve které vystoupil zastupitel pan Charvát. 
Byl požádán Ing. Hrdličkou, aby na jednání před-
ložil jeho návrh usnesení k chovu zvířat, ve kterém 
žádá paní starostku, aby požádala právnickou 
kancelář Ritter a Šťastný o vypracování posudku 
na možnost zákazu chování psů a hospodářských 
zvířat v zahrádkářských osadách. Ing. Pospíšil 
ve svém vystoupení uvedl, že problematika byla 
opakovaně konzultována právě s výše uvedenou 
právní kanceláří. Mgr. Bajgar připomněl, že tuto 
vlnu stížností vyvolal chov dvou velkých psů, 
kteří utíkají, znečišťují pozemky a obtěžují ostatní 
hlasitým vytím. Bylo by vhodné žadatelům poskyt-
nout návod, jak mají postupovat, aby se problém 
vyřešil. Starostka informovala, že tato problema-
tika je řešitelná pouze soudní cestou a dodala, 
že chovatelka má již psy přemístěny, v osadě již 
nejsou. Další diskuse byla vedena v duchu mož-
nosti uložit usnesením starostce úkol, aby bylo 
zadáno vypracování posudku na možnost zákazu 
chovu psů a hospodářských zvířat a regulace 
ostatních činností v zahrádkářských osadách Spo-
lečnice I, II a U Zámku např. vyhlášením rekreační 
oblasti. Tento návrh usnesení nebyl přijat.

K druhému bodu petice občanů, tj. k mož-

nostem výstavby lávky u tzv. Josefínky uvedl pan 
Charvát, že vzhledem k objemu financí, které 
město poskytlo Arcibiskupství olomouckému 
na opravu kostela v devadesátých letech, přispělo 
na nákup nových varhan v roce 1999, nebo k výši 
příspěvku na opravu kapličky v Plešovci v roce 
1998, by mohlo nyní Arcibiskupství olomoucké při-
spět na výstavbu nové lávky. Ing. Rosecký poopravil 
nepřesnost v tom, že město neposkytlo prostředky 
Arcibiskupství olomouckému, nýbrž Římskokatolic-
ké farnosti Chropyně, což je jiný subjekt.

Jedním z nosných bodů rozpravy týkající se lávky 
byla její pořizovací cena, která se pohybovala dle 
různých názorů diskutujících v mezích od 70 tis. Kč 
až po 1 mil. Kč. včetně montáže. Pan M. Pos-
píšil uvedl, že již jednal se zástupcem Arcibis-
kupství olomouckého, které realizaci výstavby 
lávky nebrání, nechce však samo být investorem 
ani majitelem lávky. Je třeba vyjasnit vlastnické 
vztahy, jednalo by se o stavbu na cizím pozemku. 
O splnění potřebných norem a požadavků např. 
ze strany Povodí Moravy se též informoval. Spolek 
Lužňáci dosud nenašel jiného investora, proto 
se chce stavby ujmout sám. Ing. Sigmundová 
uvedla, že město by mohlo přispět spolku Lužňáci, 
lávka však bude majetkem spolku, nikoli města.

Předsedou přednesený návrh usnesení – zastu-
pitelstvo města Chropyně ukládá paní starostce 
a panu místostarostovi projednat osobně s olomou-
ckým arcibiskupem Janem Graubnerem obnovu 
zrušené lávky a její financování – nebyl přijat. 

K petici občanů tak nebylo přijato žádné 
usnesení.

K projednání Studie zefektivnění dopravy 
a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Chro-
pyni vystoupil s úvodním slovem člen rady města 
Ing. Blažek. Tato studie byla zpracována na zá-
kladě smlouvy o dílo firmou Centrum dopravního 
výzkumu, v. v. i., Brno. Studie se zabývá řešením 
některých lokalit ve městě Chropyně, ve kterých 
je složitá dopravní situace s následkem snížení 
bezpečnosti silničního provozu.

Více k tomuto bodu jednání je uvedeno 
v samostatném článku dnešního čísla Zpravodaje.

Po krátké přestávce pokračovalo 12. zasedání 
zastupitelstva volbou nového místostarosty města 
za Ing. Roseckého, který od 1. července 2016 
zastává funkci tajemníka úřadu. Zastupitelstvo 
města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 
m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů zvolilo do funkce místostaros-
ty paní Boženu Hrabalovou a dalším hlasováním 

jako členku rady města paní Veroniku Langrovou.
Do všeobecné rozpravy na závěr jednání zastu-

pitelstva se přihlásil Mgr. Bajgar s informací o tom, 
že jako statutární zástupce základní školy podal 
26. května 2016 trestní oznámení na neznámého 
pachatele pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu pomluvy. Dále byl zodpovězen dotaz 
pana M. Pospíšila k problematice RESO týkající 
se valné hromady a projednání požadavků vyplý-
vajících z usnesení minulého zastupitelstva města. 
Informace byly předány a vyvolaly velkou diskusi. 
Představenstvu RESO bylo valnou hromadou 
uloženo, aby se touto problematikou zabývalo. 
Výběr zpracovatele studie či analýzy bude plně 
v kompetenci RESO.

V diskusi se otevřel i problém provozování 
výherních hracích automatů, ale vzhledem 
k tomu, že chyběl materiál k prostudování této 
problematiky, nebylo následným hlasováním 
přijato navrhované usnesení, které by zakazovalo 
provoz hazardních her na území města Chropyně 
od 1. ledna 2017 a uložení zpracování a předlo-
žení obecně závazné vyhlášky zakazující hazardní 
hry na území města.

Dále rozprava pokračovala problematikou 
týkající se protipovodňových opatření (20. výročí 
katastrofálních povodní z roku 1997). Ing. Po-
spíšil informoval, že město má zpracovánu studii 
proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňo-
vých opatření, konkrétní technické kroky zatím 
realizovány nebyly. Pan Charvát vyjádřil nesouhlas 
s tím, že nebyly provedeny alespoň malé dílčí 
kroky. Dle vyjádření ředitele SMM se některé 
příkopy pročistily, což potvrdil i Mgr. Bajgar. 
Pan Dvořák vyjádřil obavy o majetek občanů 
a je přesvědčen, že roky se nic nedělá.

Bylo rovněž poukázáno na tvorbu louží 
na chodnících v parku na náměstí a opět byla 
vzpomenuta otázka zveřejňování plného znění 
zápisu z jednání zastupitelstva. Ing. Sigmundová 
sdělila, že oprava chodníků v parku se již řeší 
a o zveřejňování zápisu se uvažuje v souvislosti 
s pořízením Portálu občana, na jehož pořízení 
jsou připraveny prostředky v rozpočtu. 

S žádostí o radu, jak mají občané ulice Hrad 
postupovat, chtějí-li zřídit za ulicí Hrad dětské 
hřiště, vystoupil pan R. Kroupa. Starostka uvedla, 
že k tomu stačí písemná žádost adresovaná radě 
města.

Kompletní zápis z jednání zastupitelstva je k dis-
pozici na sekretariátě městského úřadu. 

BH
reklama

Pravidla pro vydávání Zpravodaje

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •

Na webu města: 
http://www.muchropyne.cz/content/files/mestsky-urad/ovv/zpravodaj-smernice.pdf

v sekci Zpravodaj – příjem příspěvků a inzerce najdete pravidla 
platná od 1. března 2016.

K dispozici jsou i na sekretariátu městského úřadu.

Z jednání zastupitelstva
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Zastupitelstvo města projednávalo na svém zasedání dne 30. června 
2016 mimo jiné i Studii zefektivnění dopravy a zvýšení bezpečnosti sil-
niční dopravy v Chropyni, kterou zpracovala firma Centrum dopravního 
výzkumu, v. v. i., Brno. Studie byla zadána na několik dopravně proble-
matických lokalit, které byly vytipovány na základě stížností a požadavků 
občanů našeho města. Vzhledem ke zvýšenému zájmu občanů přímo 
na jednání zastupitelstva přijali zastupitelé usnesení, aby byly jednotlivé 
návrhy řešení projednány s občany podrobněji. 
Harmonogram projednávání (označení dle zpracované studie):
1.  Zklidnění dopravy a doprava v klidu na ulici Hrad a řešení dopravy 

v klidu v části ulice Masarykova: úterý 6. září 2016 od 16:00 hod. 
v Městském kulturním středisku Chropyně v místnosti č. 10

2.  Zklidnění dopravy Ječmínkova, dopravní značení, organizace dopravy 
ve starší zástavbě města, řešení křižovatky (vjezdu) do rezidentní ob-
lasti sídliště a řešení křižovatky na severním konci náměstí Svobody: 
středa 7. září 2016 od 16:00 hod. v Městském kulturním středisku 
Chropyně v místnosti č. 10

3.  Řešení autobusových zastávek „Kovárna“ a zklidnění dopravy na Ha-
náckém náměstí: čtvrtek 8. září 2016 od 16:00 hod. v Městském 
kulturním středisku Chropyně v místnosti č. 10.

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 5. září 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

Už jeden měsíc absolvuji z ulice Hrázky každodenní cestu do práce. 
Jistě mnozí z vás víte, že jsem byla na červnovém zastupitelstvu zvole-
na do funkce místostarostky města Chropyně, jelikož nyní již bývalý 
místostarosta Ing. Jiří Rosecký obstál v konkurzu na uvolněné místo 
tajemníka úřadu.

Organizačním řádem Městského úřadu v Chropyni jsou místostaros-
tovi přiděleny určité kompetence a odpovědnosti, mezi které spadá 
mimo jiné i spolupráce se Správou majetku města Chropyně, p. o. 
Ale o okruhu mých kompetencí se nechci rozepisovat. Chci se v tomto 
článku zaměřit na jednu oblast, které si mnoho spoluobčanů všímá, 
a tou je čistota a pořádek ve městě. Jsem ráda, že spousta z nás není 
k dění v našem městě lhostejná, všímá si a dává podněty. I to bylo 
impulsem naší tzv. „inspekční cesty“, kterou jsme absolvovali s vedením 
správy majetku a vedením města po Chropyni na kolech. Naším cílem 
bylo nejen odhalovat nepořádek, ale podívat se na naše město i očima 
cykloturisty nebo běžného návštěvníka. Najeli jsme jedenáct kilometrů 
a nasbíranými náměty (srozumitelnější označení cyklostezky, informační 
tabule, doplnění městského mobiliáře, úprava náměstí apod.) se již za-
čínáme zabývat. 

A co pořádek? Jak město obstálo? Našly se úseky, kde bylo potřeba 
odstranit plevel, místa, která potřebovala dosekat trávu, ale i místa, která 
mají jiného vlastníka, než je město, a jsou zanedbaná. Kdybych měla 
ohodnotit čistou a udržovanost města na stupnici, kde 10 je nejvyšší 
počet bodů, dostala by správa majetku z mého pohledu 8,5 bodu.

Do tohoto hodnocení samozřejmě nemůžeme počítat stav některých 
chodníků a komunikací, které jsou předmětem postupně prováděných 

investičních akcí, i když i drobné opravy komunikací správa majetku 
průběžně provádí.

Jak jsem již zmiňovala, našla se místa, kde nebylo všechno v pořádku. 
Ale proč jsem musela sesbírat na nově zrekonstruovaném hřišti „ELÁ HOP“ 
krabičky od cigaret, pískem naplněné plastové lahve, obaly od bonbonů 
apod., když jsou všude odpadkové koše? To všechno za nás „musí“ dělat 
pracovníci správy města? Jsou pracovníci města nebo zaměstnanci RESO 
určeni i k třídění odpadu u kontejnerů? K tomuto článku přikládám 
fotografii místa, které mě inspirovalo k názvu mého článku: „Cestou 
do úřadu“.                                                          Božena Hrabalová

V případě vašeho zájmu je k dispozici na webových stránkách města 
(v sekci Aktuality) kompletní studie, která bude samozřejmě komentová-
na i při samotném projednávání.                             Věra Sigmundová

Cestou do úřadu…

Studie zefektivnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 
silniční dopravy v Chropyni 
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Vystoupení sboru 

ZeSrandy z Kroměříže
pátek 2. září 2016 od 18:00 

v Rytířském sále zámku

Připraven bude průřez repertoárem, zazní písně lidové, jazz, spirituály, pop.

Autovláček 
přijede opět do našeho města.

Termín: sobota 3. 9. 2016
Nástupní stanice: nám. Svobody, Chropyně
Odjezdy:  14:00       15:00          16:00
                  14:30       15:30          16:30

Jízdné: 20,- Kč

Časy odjezdů autovláčku jsou pouze přibližné.

NEDĚLE 4. ZÁŘÍ
20:30 - 22:20  SEDMERO KRKAVCŮ - česká filmová pohádka

PONDĚLÍ 5. ZÁŘÍ
20:30 - 22:10  ŽIVOT JE ŽIVOT - česká komedie

ÚTERÝ 6. ZÁŘÍ
20:30 - 22:15  GANGSTER KA - český kriminální thriller

STŘEDA 7. ZÁŘÍ
20:30 - 22:15  GANGSTER KA AFRIČAN - český kriminální thriller

LETNÍ KINO NA KOUPALIŠTI
Vstupné dobrovolné. Změna programu vyhrazena. Těšíme se na Vás. 

www.muchropyne.cz
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Školní rok se opět nachýlil ke konci a my se již tradičně těšili na náš 
oblíbený literární výlet. Letos jsme zamířili do Beskyd. V sobotu ráno 
jsme s nadšením vyrazili vstříc výletovému dobrodružství a poznávání 
naší krásné země.

Prvním cílem nám byla zřícenina hradu Starý Jičín. Tato krásná památ-
ka se nachází nad stejnojmennou obcí v Moravskoslezském kraji. První 
písemná zmínka o hradu pochází z roku 1240. Byl postaven na mís-
tě původní dřevěné tvrze a díky své strategické poloze a širokému výhledu 
do okolí plnil především vojenskou úlohu jako ochrana tzv. Jantarové 
stezky do Polska. Cesta na hrad byla strmá a vyčerpávající, ale výhled 
na krajinu pak stál za to. Počasí nám přálo, tak jsme všichni byli po ná-
maze odměněni dechberoucím výhledem na blízká i vzdálená místa. Po proh-
lídce a odpočinku nás čekala cesta zpět k autobusu. 

Jakmile jsme se všichni sešli, vyrazili jsme do nedalekého města Nový 
Jičín, kde jsme si prohlédli krásné náměstí a navštívili Expozici klobouků. 
Tato expozice je věnována technologickému procesu výroby klobouků 
a je rozdělena celkem do tří částí. První část je věnována technologii 
výrobního procesu, druhá část je ateliér, kde následuje úprava klobouků, 
jako je dotvarování a zdobení. Třetí, závěrečnou částí je pak „zkoušírna“. 
Jak už název napovídá, zde je možno si vyzkoušet množství různých 
klobouků, čepic a doplňků.

Po prohlídce a po občerstvení jsme vyrazili k našemu dalšímu cíli, 
kterým bylo město Štramberk a jeho Trúba. Štramberská Trúba je věž 
původního štramberského hradu, založeného koncem 13. století. V roce 
1783 se část hradu zřítila a byla rozebrána. Po přestavbě v roce 1903 
slouží věž dodnes jako rozhledna. Výhled byl opět překrásný a my se ko-
chali krajinou. Nesměli jsme zapomenout navštívit také jeskyni Šipku. 
Jeskyně Šipka je krasová jeskyně ve Štramberském krasu. Roku 1880 
se proslavila tím, že v ní tehdejší profesor novojičínského gymnázia Karel 
Jaroslav Maška, který zde dělal průzkum, objevil čelist neandrtálského 
dítěte, jež zemřelo ve věku 8 až 10 let. Maška svým výzkumem dokázal, 
že v pravěku jeskyni obývali střídavě lovci a dravá zvěř. V roce 1960 bylo 
toto území vyhlášeno národní přírodní památkou. Zde jsme si pořídili 
společnou fotografii a vydali se již na cestu do kempu. Jakmile jsme 
se ubytovali v kempu Rožnov a odpočinuli si po celodenním výletování, 
přišla na řadu vybíjená. Letos byla jiná než obvykle, hráli jsme tzv. jad-
gent. Z počátku jsme byli z těch pravidel všichni zmateni, ale pak nás 
to začalo bavit. Po vybíjené jsme měli již volnou zábavu. 

Druhý den ráno jsme vyrazili obhlédnout další impozantní zříceninu 
-  hrad  Hukvaldy. Po cestě jsme na chvíli zaváhali, zda jdeme správně. 
Po zkušenostech, že k hradu se jde pořád do kopce, nás zaskočilo, 
že cesta krásným parkem vedla z kopce. Nedalo nám to a zeptali 

jsme se kolemjdoucí. Paní nás uklidnila informací, že jdeme správně. 
Po chvíli se před námi objevil strmý kopec. Námaha ale opravdu stála 
za to. Hrad Hukvaldy je jedním z největších na Moravě a ukrývá mnoho 
krásných vyhlídkových míst a zajímavých zákoutí. Strávili jsme zde víc 
jak polovinu dne.

Po odjezdu z Hukvald jsme jeli navštívit ještě novou naučnou 
stezku „Beskydské nebe - Život v korunách stromů“ ve Frenštátu pod 
Radhoštěm. Její součástí je téměř stometrová dřevěná lávka nad roklí 
potoka Vlčáku ve výšce až šestnácti metrů. Na šesti zastaveních návštěv-
níci poznávají život ptačích obyvatel okolních stromů. Naučná stezka 
je dlouhá 1.800 metrů. 

Po návratu z celodenního výletu jsme si zahráli opět míčové hry 
a nesměl chybět ani tradiční táborák a opékání špekáčků. Později večer 
nám začalo pršet, tak jsme se odebrali do chatek nebo do společenské 
místnosti, kde jsme si pak zahráli společenské hry. 

V pondělí ráno jsme si sbalili veškeré své věci a vydali jsme se rovnou 
k domovu. 

Celý výlet nám počasí přálo. Navštívili jsme mnoho zajímavých 
míst a poznali jsme zase další kus naší nádherné země. Chtěla bych 
tímto poděkovat hlavně paní Maťhové, knihovnici Městské knihovny 
Chropyně, za celou organizaci letošního, ale i těch předchozích výletů, 
za její trpělivost a shovívavost.                              Zuzana Horáková

Tentokrát do Beskyd 
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V letošním roce pracoval na 1. stupni 
ZŠ Chropyně Klub šikovných dětí. Děti 
si mohly na společných schůzkách vyzkoušet růz-
né výtvarné techniky, stavěly ze stavebnic, hrály 
stolní i dramatické hry. Nejvíce oblíbené byly 
sportovní aktivity v tělocvičně nebo na hřišti.

Výsledkem společně strávených chvil bylo 
i rozvíjení kamarádských vztahů v době mimo 
vyučování a vzájemné obohacování o nápady, 
vědomosti a dovednosti, které děti mohou 
uplatnit třeba i v čase prázdnin.

Jitka Zawadská

V krásném prostředí chro-
pyňského zámku proběh-
lo 21. června pasování dětí 
1. třídy MŠ.

I letos v 1. třídě MŠ pro-
bíhala celoroční sbírka „Dobrý 

anděl“. Celkově se vybrala 
a odeslala částka 4.270 Kč. 
Děkujeme všem rodičům, kte-
ří pravidelně přispívali a pod-
pořili tento projekt.

Dále bychom rády podě-

kovaly všem rodičům za věcné 
dary, které věnovali naší třídě. 
Moc si toho vážíme.
Děkujeme.

p. uč. Sochová 
a Dokoupilová Hanulíková

Konec školního roku v 1. třídě MŠ

Klub 
šikovných dětí

inzerce
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Vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 
2016 v 8:00 hodin (první stupeň J. Fučíka 675). Budova školy bude 
otevřena v 7:40 hodin. Žáci se první den školy nemusejí přezouvat.

Rozdělení do prvních tříd proběhne podle vyvěšených seznamů. 
U vchodu budou stát zaměstnanci školy, kteří poradí a případně 
doprovodí do tříd.

Program prvního dne: seznámení s třídní paní učitelkou, 
informace pro zákonné zástupce žáků, kontrola seznamů a po-
třebných údajů.

Vyučování ve třídách bude ukončeno v  8:45 hodin. To znamená 
po první vyučovací hodině.

V pátek 2. září 2016 si žáci vezmou přezůvky a aktovky s sebou. 
Bližší informace předají všem žákům jejich třídní učitelé.

Obědy pro žáky si rodiče zařizují osobně u paní M. Vinklárkové, 
ředitelky Zařízení školního stravování Chropyně, v ulici Ječmínkova 
270.

Vzhledem k probíhající regeneraci sídliště v těsné blíz-
kosti školy bude umožněn přístup k hlavnímu vchodu jen 
po chodníku směrem od fotbalového stadionu.

Nejen prvňáčkům, ale všem žákům, učitelům a zaměstnancům 
naší školy přeji úspěšný a klidný školní rok 2016/2017.

Mgr. Milan Bajgar

Pokyny pro rodiče žáků 
prvních tříd

Amanda Lindhout: Dům v nebi: vzpomínka 
na únos, který změnil vše

Příběh Amandy Lindhoutové začíná jako 
úžasný cestopis inspirovaný magazínem National 
Geographic. Malá Amanda celé dětství vybírá 
z popelnic zálohované láhve, aby si mohla 
v charitativním obchodě koupit stará čísla časo-
pisu, díky jehož reportážím uniká z neutěšených 
domácích poměrů do neznámého, vzrušujícího 
světa. Po střední škole začne pracovat jako 
servírka a veškeré našetřené peníze investuje 
do cestování. To je její školou života – zvědavost ji zavede na nejkrásnější 
a nejodlehlejší místa planety a touha stát se novinářkou na volné noze 
do nebezpečných zemí, jako je Afghánistán či Irák, a nakonec také 
do Somálska. Lindhoutová ví, že Somálsko je nejnebezpečnější země 
světa, přesto přemluví svého bývalého přítele, nezávislého australského 
fotožurnalistu Nigela Brennana, aby se tam s ní vydal. Do té doby 
spolu bez sebemenších problémů procestovali tolik neznámých míst, 
že možnost skutečného ohrožení je pro ně abstraktním pojmem. Druhý 
den pobytu v Somálsku jsou však uneseni ozbrojenými extremisty, kteří 
za ně požadují výkupné ve výši tří milionů amerických dolarů…

Carol Rifka Brunt: Řekni vlkům, že jsem 
doma

Píše se rok 1987 a June Elbusová má čtrnáct 
let. Je uzavřená a nedůvěřivá, těžko se jen tak 
s někým spřátelí, nedokáže vyjít ani se svou starší 
sestrou. Na celém světě existuje pouze jediný 
člověk, který jí opravdu rozumí - strýc Finn, 
uznávaný malíř, její důvěrník a nejlepší kamarád. 
Jenomže Finn zemře na záhadnou nemoc, jejíž 
jméno Juneina matka dokáže vyslovit jen šeptem, 
a dívčin svět se převrátí vzhůru nohama.

Robert Galbraith: Ve službách zla
Zatímco ve Volání Kukačky soukromý de-

tektiv Cormoran Strike vyšetřoval smrt modelky 
Luly Landryové, v románu Hedvábník zkoumal 
záhadné zmizení spisovatele Owena Quinea. 
Obě díla čtenáře zaujala nejen propracovanou 
zápletkou, ale také přesvědčivým vykreslením 
života obyčejných lidí. V knize Ve službách zla 
se ve smrtelném nebezpečí ocitne sám Cormoran 
Strike a čtenáři se mohou těšit nejen na ďábelsky 
rafinovanou zápletku plnou nečekaných zvratů, 
ale také na poutavý příběh o vztahu muže a ženy na křižovatce jejich 
osobních i profesních životů. 

Ivona Březinová: Chobotem sem, chobo-
tem tam

Jednoho dne dojde v kabinetě přírodopisu 
k podivuhodné události - obživne tam mamutí 
mládě. Nečekaný objev se podaří čtveřici ka-
marádů a ti se hned rozhodnou se o mamutka 
postarat. Ale kam ho schovat? A jak jeho pří-
tomnost utajit? Míša, Nina, Vládík a Teo mají 
plnou hlavu starostí, zato mamutík se má čile 
k světu. Jak jen kolotoč nastalých bláznivých 
situací dopadne? Bavte se a luštěte s přiloženým pracovním sešitem. 
Pro toho, kdo pěkně přečetl knížku, to bude hračka!

Během druhého pololetí tohoto školního roku proběhly v místní 
knihovně besedy žáků s vedoucí knihovny paní Helenou Maťhovou. 
Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací a prohlédly si zařízení 
obou oddělení místní knihovny. Mladší děti byly pasovány na čtenáře 
a starší děti se zapojily do soutěže o nejzajímavější čtenářské deníky.

Chtěli bychom paní Maťhové moc poděkovat za obětavost, trpělivost 
a čas, který nám každoročně věnuje, a rozšiřuje tak čtenářské obzory 
dětí na 1. stupni.

učitelé a žáci ZŠ Chropyně

Návštěva knihovny

Branný den, který proběhl 17. června 2016 v okolí rybníka u zámku, 
byl bezvadný. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří ho pro nás připra-
vili: hasiči města Chropyně, Kamínek, Ječmínek, oddíl stolního tenisu, 
střelecký oddíl a Lužňáci. Pobavili jsme se, poučili, zasportovali jsme 
si a někteří už teď přemýšlejí o tom, že se do některých aktivit v novém 
školním roce zapojí.

Žáci a učitelé ZŠ Chropyně

Branný den

Na počátku letních prázdnin jsme uspořádali Červencovou noc. 
Akce se konala v areálu zámeckého parku a tentokrát naše volba padla 
na rockovou kapelu z Přerova s názvem Forum II. Věřím, že všichni pří-
tomní omluvili trochu opožděný začátek, protože když kapela spustila, 
parket před pódiem byl neustále plný. Počasí nám maximálně přálo, 
jídla i pití bylo na výběr dle chuti. 

Chci poděkovat všem vystupujícím, návštěvníkům, prodejcům ob-
čerstvení i našim zaměstnancům za skvělý průběh, bezvadnou atmosféru 
a věřím, že příští rok se na této akci opět sejdeme v hojném počtu. 

Markéta Buráňová

Červencová noc Knihovna doporučuje

Archiv Zpravodaje najdete na

www.muchropyne.cz
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Tak přesně tahle slova padala nejčastěji. 
Kdy? V sobotu 25. června 2016, kdy se konal 
celodenní výlet rodičů s dětmi do zábavního 
VIDA SIENCE CENTRA v Brně. Bývalý výstavní 
pavilon je přestavěn a jeho plocha dosahující 
téměř 5.000 m2 je zcela zaplněna interaktivní 
expozicí, nad kterou žasli malí i velcí. Od chvíle 
vstupu bylo na všech vidět, že neví, kam jít dřív, 
jak stihnout úplně všechno.

Úžasné byly exponáty simulující tornádo, 
oceán v lahvi, ovládání ponorky, horkovzduš-
ného balónu. Vyzkoušet se dal také simulátor 
zemětřesení, termovize či tři úrovně urputného 
vichru. Pěkně nás rozcuchal! 

Lákadlem byla možnost vyzkoušet si před 
kamerou moderování počasí. Vybrat si můžete 
model počasí Evropy nebo České republiky. 
Dokonce si můžete zvolit, jak krásné počasí 
budete předpovídat. S pomocí čtecího zaří-
zení pak musíte zvládat předpověď i ukázku 
aktuálních informací. I zkušený „mluvka“ jen 
tak snadno nestíhal vše správně zkoordinovat!

Exponátů byla spousta. Některé byly mokré, 
jiné horké, zvukové, hlavulámací i postřehové, 
klouzací i skákací, a hlavně poučné. Hojně 
navštěvované bylo téměř artistické kolo 
na visutém laně. Vidět tlukot vlastního srdce 

bylo pro děti také vzrušující, stejně jako v míst-
ním Vida divadle zhlédnout docela napínavé 
představení, ve kterém šlo skoro o život, když 
hrozilo, že všem dojde vzduch. Nebojte. Bylo 
to jen jako, protože celé představení bylo právě 
o tom všudypřítomném nic, které je kolem nás, 
bez kterého ale nikdo a nic nepřežije.

… Ani nejde všechny exponáty vyjmenovat. 
Všichni účastníci zájezdu obsypali všechny 
atrakce v sekcích věnovaných člověku, přírodě, 
naší planetě i lidské civilizaci a jejím objevům. 

Dostat je zpátky do autobusu nebylo vůbec 
snadné. I někteří tatínkové se pokoušeli 
vzdorovat!

Jedinou nepříjemností celého dne byla 
cesta autobusem ve velkém vedru toho červ-
nového dne. Ale věřte, že nepříjemná byla jen 
cesta tam. Cesta zpět už utekla v neutichajícím 
štěbetání o úžasných zážitcích.  A pak že je věda 
nuda. Vida! Není to pravda.

Díky za hezký den všem organizátorům z řad 
SRPŠ při ZŠ Chropyně.     Dana Jedličková 

zve k účasti na vycházkách, výletech a setkáních:
10. 9. Holešovská 50 rusavskými kotáry na kole i pěšky
 Pěší: 10, 25, 35, 50 km/cyklo: 25, 50 km
 Start: Holešov – sokolovna, 7:00
 Cíl: tamtéž do 19:00
 Informace: Ing. František Hostaša, telefon: 604 464 413

10. 9.  Zlínská 50
 Pěší: 12, 50 km
 Start: Zlín – autobusové nádraží, 6:30-9:00
 Cíl: restaurace U Máců, Zlín, 12:00-17:00
 Informace: Stanislav Chadim, telefon: 721 463 077

17. 9.  Vodní nádrže Zlínského kraje – Bojkovice
 Trasy: libovolné
 Kontrola: u budovy hrázného, 10:00-15:00
 Informace: Mgr. Markéta Klimentová, telefon: 737 005 174

17. 9.  Prohlídka Mikuláštíkového fojtství
 Pěší: 8 km z Vizovic, nám. T. G. Masaryka, 8:00, 
 Sraz: u fojtství v Jasenné, 10:00
 Informace: Ing. Miloslav Vítek, telefon: 736 754 033

18. 9.  Vodní nádrže Zlínského kraje – Bystřička
 Trasy: libovolné
 Kontrola: u hráze, restaurace U Mokrošů, 10:00-15:00
 Informace: Pavel Ejem, telefon: 608 766 889

8. 10.  Připravujeme zájezd na pochod slováckým vino-
hradem v Mutěnicích

 Přihlášky: Svatava Horáková, telefon: 724 934 402
 Jaroslava Pospíšilová, telefon: 737 937 978

JP

Klub českých turistů, odbor Chropyně

Vida, tak to jsem 
nevěděl!
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Žáci SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně 
se 29. června na zahrádce restaurace RACEK 
rozloučili se školním rokem. V průběhu celého 
odpoledne byly pro děti připraveny vědomost-
ní soutěže, taneční parket a bohatá tombola. 
Vrcholem odpoledne byla rodinná soutěž 

o putovní pohár „Hurá na prázdniny“. Přihlásilo 
se 16 družstev, z nichž pohár na rok 2016/2017 
získalo družstvo ZIKOSÁCI ve složení Ondřej, 
Jiří, Marie a Martin Zikosovi. 

Velké poděkování patří rodičům Mentlíko-
vým, Hynštovým, Bíbrovým, Sedlaříkovým, No-

votným, p. Horákové a firmě KAMAX-METAL, 
kteří finančně a materiálně podpořili tombolu. 
Celé odpoledne jsme si moc užili a ve večerních 
hodinách jsme se rozloučili s pokřikem: „Hurá 
na prázdniny!“

Bc. Ivo Novotný

Na konci května vystoupili 
naši žáci hudebního a tanečního 
oboru ZUŠ Kroměříž, poboč-
ka Chropyně na koncertě ZUŠ 
ve Sněmovním sále Arcibiskupské-

ho zámku v Kroměříži pod názvem 
„Hudební mládí“. 

Z naší pobočky se prezentovali 
tanečníci 3. a 4. ročníku ze třídy 
pí. uč. V. Koutné s doprovodem 

Důležité upozornění 
pro dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně 
zasílejte na e-mail: 

zpravodaj@muchropyne.cz

Zde mohla být vaše inzerce. 
Cena od 310 Kč.

Pro více informací volejte redakci, 
nebo navštivte 

www.muchropyne.cz

Hurá na prázdniny aneb Rozloučení se školním rokem

Hudební mládí

flétnového souboru pod vede-
ním pí. uč. P. Rolinkové a žačky 
z flétnové třídy pí. uč. J. Milotové. 
Toto vystoupení bylo mimořádné 

a jsme rádi, že jsme mohli přispět 
k pestrému programu v tak nád-
herných prostorách. 

Mgr. Jana Milotová
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Paní učitelka Veronika Koutná pozvala 
své žáky studující taneční obor na pobočce 
v Chropyni a žáky tanečního oboru z Kroměříže 
na koncert do lázeňského města Luhačovice, 
kde je její druhé pracovní působiště. Před 
představením si žáci prohlédli centrum lázní 
a měli možnost si zakoupit drobné suvenýry 
na památku tohoto dne. Večerní koncert 

byl prvním setkáním tanečních oborů ZUŠ 
Kroměříž a ZUŠ Luhačovice, jehož název 
„První taneční setkání“ vystihoval právě tuto 
skutečnost. Rozmanitou krásu lidského po-
hybu umocňoval původní zachovaný interiér 
lázeňského divadla, které slouží kulturním 
akcím již více než sto let. Příjemná atmosfé-
ra, která vyzařovala z publika, podporovala 

kvalitní výkon účinkujících, za který jim velmi 
děkuje nejen paní učitelka Veronika Koutná, 
ale i ostatní přítomní pedagogové.

Na závěr chceme poděkovat rodičům za dů-
slednou přípravu svých dětí na zájezd a žákům 
za vzorné a reprezentativní chování. 

MgA. Karla Koutná

Letošní školní rok jsme slavnostně zakončili pěti besíkami v MKS 
Chropyně, na kterých vystoupili všichni žáci hudebního oboru ZUŠ 
Kroměříž, pobočka Chropyně. Představili se jednotlivci i drobná komorní 
seskupení, z iniciativy dětí vznikla jak sourozenecká dua, tak tria a kvar-
teta složená z kamarádů, kteří si společně chtěli zahrát. Zněly skladby 
a písně vážné i populární, ve kterých se opět projevila spolupráce mezi 
všemi pedagogy, takže program byl velmi pestrý a zajímavý. 

Děkujeme rodičům a všem rodinným příslušníkům za to, že zaplnili 
celý sál a tím i projevili podporu svým ratolestem při jejich hudebích 
vystoupeních.                                             Mgr. Lenka Obručová

Ve čtvrtek 23. června 2016 jsme zopakovali úspěšnou akci pro žáky 
a příznivce naší pobočky ZUŠ Chropyně „Rozloučení se školním rokem“.

V pořadí druhé rozloučení se školním rokem 2015/2016 proběhlo 
v areálu Kynologického klubu v Chropyni. Cílem bylo užít si společ-
né odpoledne u táboráku, opéct špekáčky, zazpívat si a společně 
se pobavit stejně dobře jako v minulém roce. Při míčových a sportovních 
hrách nebylo poznat, který z žáků je hudebníkem a který tanečníkem. 
Ve velkém vedru se ke hře přidali i tatínci, radost z pohybu byla pro 
všechny společná. V podvečer opět nechyběl zpěv táborových písní 
za doprovodu žáků z kytarové třídy p. uč. Milana Vaculíka, letos se přidali 
i flétnisté ze třídy pí. uč. Jany Milotové. Společné setkání se opět velmi 
vydařilo, počasí nám přálo, krásné odpoledne přineslo nejen dobrou 
zábavu, ale i upevnění vztahů. 

Za poskytnutí areálu děkujeme Kynologickému klubu Chropyně.
MgA. Karla Koutná

Taneční obor ZUŠ Kroměříž v Luhačovicích

Rozloučení se školním rokem Zakončení školního roku
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Každý první pátek v červnu se schází bývalí 
zaměstnanci odboru hlavního energetika závodu 
Technoplast Chropyně a současní zaměstnanci 
Energetiky Chropyně. Letos to již bylo pošesté, 
kdy se v restauraci Orlovna konalo setkání. Sešlo 
se nás tam 50.

Setkání zahájili J. Olišar a M. Ligurský. A věřte, 
že to bylo krásné setkání. Někteří jsme se tam 
viděli po několika letech poprvé. Jako bychom 
se vrátili o několik desítek let zpět. Všichni jsme 
rádi zavzpomínali na uplynulá léta. Ze všech koutů 
se ozývalo vyprávění, smích a také trocha nostalgie. 
Ty prožité roky nám zůstanou jen ve vzpomínkách. 
Odpoledne uteklo jako voda a navečer jsme 
se pomalu rozcházeli do svých domovů s přáním, 

Všechny kříže v Plešovci byly pořízeny jen 
z milodarů, jak kdo z dobré lásky daroval. 
To je případ prvního kamenného kříže na hřbito-
vě. V roce 1889, za starosty Františka Dunaje, radní 
a výbor rozhodli, že starý dřevěný kříž ze hřbitova 
nahradí křížem kamenným. Byla zahájena sbírka 
a na tento kříž se složili všichni občané. Každý 
přispěl podle svých možností, někdo zlaťáky, 
jiný jen krejcary. Kamenný kříž na hřbitově byl 
zhotoven v Kroměříži v kamenické dílně na Mi-
líčově náměstí u mistra Antonína Becka (*1835 
- †1908) za 280 zlatých. Použitý pískovec byl 
do Kroměříže přivezen z Kotojedských skal. Svě-
cení postaveného kříže na hřbitově vykonal pan 
farář z Chropyně František Viceník dne 18. srpna 
1889 za velké účasti věřících.

Původní dřevěný kříž ze hřbitova byl upra-
ven za 10 zlatých a přemístěn na konec obce 
k cestě u domu č. p. 52 směrem do Chropy-

Musím se přiznat, že miluju les. Tu vůni 
a chlad. Ten klid a zeleň. K tomu vzpomínky 
na spoustu táborů a stanování či spaní po ši-
rákem na Vysočině u tatínka... Na tento výlet 
jsem se hrozně těšila, ale těsně před odjezdem 
se toho semlelo tolik, že jsem neměla moc 
chuť na výlet. 

Dopoledne 20. července jsme se vypravili 
autem k Penzionu na Bunči, kde jsme se sešli 
s dětmi a jejich rodiči z Chropyně, Kojetína 
i Kroměříže. Nakonec se nás sešlo 10 mami-
nek, 1 tatínek a 14 dětí od 3 měsíců do 8 let. 
Vyfotili jsme se a vyrazili na 3,5km túru. 
Počasí nám přálo, takže ze zatažené oblohy 
se záhy stalo slunečno. Naštěstí les příjemně 
ochlazoval, takže tlačení kočárků pro nás bylo 
snesitelné. Děti se bavily po svém. Honily se, 
dělaly výpravy do lesa. Sbíraly lesní maliny 
a jahody i houby a lezly do starých vojen-
ských úkrytů, tunelů v zemi. Na Brdo jsme 
došli všichni s radostí. Rozinka se část cesty 
nesla, část seděla v kočárku a část ťapkala 
po svých. Všechno pro ni bylo zajímavé. Všech-
ny rostlinky i brouci a kamínky. Dominiček byl 
zase nadšený ze společnosti několika starších 
kluků. Musím pochválit hlavně Dominička 

ně. Tento dřevěný kříž stál na tomto místě 
sedm let. Působením počasí byl ale chatrný 
a v zemi uhnilý. Hrozilo, že se vyvrátí. Pro-
to obec začala hledat dobrovolníka, který 
by nechal kříž obnovit. K tomu na své náklady 
přispěli manželé František (*1831 - †1910) 
a Josefa (*1834 - †1898) Chmelovi - výměnká-
ři z č. p. 9, kteří nechali kamenný kříž zhotovit 
v Kroměříži u kamenického mistra Julia Mer-
gentala (*1853 - †1904). Sídlo této dílny bylo 
v tehdejší části Nové Sady č. p. 34. Svěcení kříže 
vykonali dne 20. září 1896 pan Josef Doležel, 
farář v Chropyni, a pan Jan Vevoda kooperátor 
v Chropyni a měli u tohoto kříže velký zástup 
lidu a dojímavou řeč.

O tom se zmiňuje právě František Chmela, 
výměnkář z č. p. 9, který byl 15 let starostou 
Plešovce, dlouholetým členem výboru a obec-
ním kronikářem.

že se příští rok v červnu zase setkáme. Vzpomněli 
jsme také na ty, se kterými se již neuvidíme. 

Velký dík patří proto organizátorům J. Oliša-

rovi, M. Ligurskému a I. Hruškovi, kteří aktualizují 
seznam a starají se o pozvánky a jejich následné 
doručení.                                                  J.M.

Nejmladší je v Plešovci kříž nacházející 
se na začátku obce po pravé straně od Kroměří-
že. Kříž daly zhotovit děti po smrti manželů Jo-
sefa a Anny Kornelových v roce 1908 s textem:

"Stůj, synu můj – stůj, dcero má,
kam vede cesta Tvá?

Vštip v srdce, v mysl obraz můj
a šťastný bude odchod Tvůj!"

Z obecních kronik zpracovala
Marta Staňková

(4 roky), Matyho (3,5 roku), Sofinku (3,5 
roku) a Honzíka (8 roků), protože celou cestu 
zvládli sami po svých. 

Celkově jsem si lesní výšlap užila. Ani 

se nám nechtělo domů. Hry jsme si sice nestihli 
zahrát, o to víc jsme si užívali lesní atmosféru. 
Vždyť i cesta může být cíl. 

Eliška Bakajová

Po stopách Ferdy mravence z Bunče na Brdo a zpět

Kříže v Plešovci

Setkání bývalých a současných zaměstnanců Energetiky
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Český zahrádkářský svaz, ZO č. 1 Chropyně, nabízí pěstitelům jablek 
moštování od pondělí 12. září 2016.

Výměna jablek za lahvový mošt se bude provádět vždy v pondělí 
a ve středu v době od 13:00 do 16:00. Za 10 kg jablek vydáme 8 lahví, 
cena 8 Kč/láhev. Záloha za láhev je 4 Kč. POZOR! Výdej moštů bude 
podmíněn množstvím vrácených nebo přivezených lahví.

Prodej moštů bez dodání jablek se bude provádět až po ukončení 
zpracovatelské sezóny. Cena 11 Kč/láhev (0,7 l).

Drcení a lisování jablečné šťávy pro domácí zpracování (na burčák, 
do kvasu apod.) nutno objednat na úterý nebo čtvrtek dopoledne. 
Cena 3,50 Kč/l šťávy. Drcení ovoce cena 2,50 Kč/kg.

Sušení ovoce zajistíme průběžně dle dohody se zájemci. Cena 
150 Kč/přepravku surového ovoce.

Termíny zpracování objednávejte předem přímo v moštárně 
na Masarykově ulici nebo na tel. čísle 722 656 341 nebo 737 937 978. 
Ovoce ke zpracování musí být čisté, nenahnilé, bez trávy a listí. Láhve 
vracejte čistě vymyté.                                                                 JP

 Letošní ozdravný pobyt dvaceti čtyř členů MO 
STP Chropyně měl podtext poznávací a zahra-
niční. Pro relaxační a rekondiční pobyt vybrala 
naše dlouholetá organizátorka paní Zmeškalová 
netradiční, ale zajímavou destinaci - slovenské 
Bojnice. Nejen, že se mnozí z nás podívali 
do míst, která se nám po rozdělení naší repub-
liky značně vzdálila, ale cesta za zdravím byla 
obohacena i cestou poznávací. Celých šest dnů, 
v době od 12. do 17. června 2016, bylo svěřeno 
do režie cestovní kanceláře IMT TOUR, která 
nabídla kromě ubytování v pěkném prostředí 
lázeňského hotelu Regia také bohatý program. 
Tento program byl nezávazný, každý účastník 
si mohl vybrat z celé škály nabídek, od prochá-
zek, prohlídek památek, koupání v lázeňských 
bazénech a procedur, až po autobusové výlety 
do hor či za pamětihodnostmi Slovenska podle 
svých chutí a fyzických schopností.

Program započal hned první den při cestě 
z Chropyně do Bojnic zastávkou v Muzeu pálenic 
ve Vlčnově. A nezapomněli jsme ani ochutnat 
vyhlášené vlčnovské vdolečky.

Další dny byly vyplněny pestrým programem. 
S průvodkyní jsme prošli lázeňský areál. Většina 
z nás netušila, jak velké jsou bojnické lázně ukryté 
v lesoparku, jak jsou pečlivě udržované, opravo-
vané a jak jsou vstřícné svým klientům. Málokdo 
věděl, jak rozlehlý a nádherný je bojnický zámek.

Zajímavostí Slovenska je skanzen lidové kul-
tury Čičmany, obdivovali jsme největší pohyblivý 
betlém Slovenska  a křížovou cestu v Rajecké 
Lesné, s velkým zájmem jsme si prohlédli piaris-
tický klášter v Prievidzi. V Bojnicích se dala najít 
a navštívit spousta míst k odpočinku, posezení, 
občerstvení a hlavně získávat stále nové poznat-
ky. Okolí Bojnic skýtalo možnost kratších i del-
ších procházkových nenáročných tras. Celý pobyt 
byl zaměřen hlavně na pohyb - chůzi a plavání.

Nejnáročnějším dnem se stal den pátý, zá-
věrečný. Všichni jsme využili možnost zúčastnit 
se výletu na Malou Fatru - do Terchové, Muzea 
Jánošíka, a odvážnější si ověřili svou tělesnou 
zdatnost i odvahu na trase Jánošíkovými dierami. 
Na závěr jsme se vyvezli lanovkou z Vrátné doliny 
na Chleb a přesvědčili jsme se, jak jsou sloven-
ské hory krásné a že mohou být i nemilosrdné. 

Nám však poskytly spoustu poznání, příjemných 
zážitků a aktivního odpočinku.

Za to, že se náš ozdravný pobyt opět vydařil, 
je třeba poděkovat všem účastníkům za kama-
rádskost a tolerantnost. Ale především je nutno 

poděkovat paní Majce Zmeškalové za obětavý 
přístup a vzornou organizaci, kterou těmto akcím 
věnuje. A za všechny příznivce je nutno vyslovit 
přání, aby už teď začala přemýšlet o ozdravném 
pobytu 2017.                   Jar. Kajanovičová

Ozdravný pobyt trochu jinak

Pro zahrádkáře

reklama

Výstava v Chropyni: 24. a 25. září 2016.
Oblastní výstava v areálu Floria Kroměříž: 6. až 9. října 2016.

Připravujeme výstavy 
ovoce, zeleniny a květin
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Dnešní doba je plná elektronických vy-
možeností. Počítač je dobrý sluha, ale také 
zlý pán! Děti si už neumí představit život bez 
televize, bez rozhlasu, mobilních telefonů, bez 
internetu a dalších médií. Do spolků zabývají-
cích se volnočasovými aktivitami chodívá rok 
od roku méně a méně dětí. Proto jsem se roz-
hodl oslovit místní spolky. Byla svolána porada 
zástupců, na níž bylo domluveno, že dětem 
zkusíme ukázat široký výběr volnočasových 
aktivit, které se v Chropyni provozují. 

V měsíci červnu, za podpory místní základní 
školy (první i druhý stupeň), proběhla prezen-
tace zájmových spolků s cílem zaujmout svou 
činností mládež a nalákat je do svých řad. Akce 
dostala pracovní název Partyzánský samopal 
a proběhla v dopoledních hodinách dne 
17. června 2016 za postupné účasti všech tříd 
ZŠ Chropyně. K tomuto účelu posloužilo okolí 
zámeckého parku a stezka kolem zámeckého 
rybníku. Činnost prezentovaly spolky, které 
se ve volném čase zabývají prací s mládeží. Níže 
přikládám podrobnější seznam zúčastněných 
s kontakty, pokud by se zrovna vaše dítě chtě-
lo odpoutat od počítače a začít navštěvovat 
některý ze spolků po prázdninách:

Zájmový kroužek - MLADÍ HASIČI:
• kontakt: Fiala Tomáš, tel.: 775 530 067
• e-mail: mladihasicichropyne@seznam.cz
• každý pátek v 15:30 na hasičské zbrojnici 

v Chropyni (poplatek: 100 Kč/kalendářní rok)
• více se o dovíte na Facebooku - SDH Chro-

pyně

V sobotu 23. července 2016 
se v Chropyni konalo další kolo 
soutěže v požárním útoku mužů 
a žen zařazené do seriálu závodů 
VC – MHJ Přerov. 

Slunečné a bezvětrné počasí 
slibovalo rychlé útoky, které budou 
atakovat rekordy dráhy z loňského 
roku, kdy muži z SDH Ludslavice 
drží na trati 3B rekord 18,08 sekun-

dy a ženy SDH Zahnašovice na trati 
2B 17,49 sekundy. I když startovní 
listina čítala 21 mužských a 13 žen-
ských týmů celkem ze 4 okresů 
(KM, PR, OL a PV), nikomu se ty-
to rekordy nepodařilo překonat. 

Kategor ie mužů zač ínala 
ve 13:00 prvním požárním útokem 
domácích, kteří se po ne moc 
úspěšném útoku umístili celkově 

Partyzánský samopal

II. ročník MHJ v Chropyni 

na 5. místě. Nejlépe se dařilo 
mužům z SDH Ludslavice, kteří 
s časem 18,34 sekundy vyhráli prv-
ní místo, na druhém místě skončily 
SDH Rymice, na třetím místě SDH 
Morkovice. 

V kategorii žen se na prvním 
místě umístil SDH Císařov s časem 
18,14 sekundy, na druhém místě 
SDH Počenice a na třetím místě 
SDH Morkovice. 

Po odběhnutí všech týmů 
následovalo v 17:00 vyhodnocení 

a ocenění nejúspěšnějších druž-
stev. K ohodnocení věcnými cena-
mi přispěli též Hospůdka Buřvalka 
a DJ Horris, za což moc děkujeme. 
Velké díky patří také restauraci 
Stará Orlovna, městu Chropyně, 
SMM Chropyně, panu Koncerovi, 
obci Žalkovice, SDH Žalkovi-
ce, SDH Záříčí, SDH Litenčice, 
panu Remešovi, rozhodčímu MHJ 
a všem, kteří se jakkoliv podíleli 
na této soutěži.

SDH Chropyně

Asociace TOM ČR, TOM 21 401 Kamínek 
Chropyně
• vedoucí: Hana Paňáková, tel.: 733 708 049
• e-mail: panakovah@seznam.cz,
• roční členský poplatek 150 Kč, schůzky 

2x týdně, a to ve čtvrtek a v pátek v klu-
bovně na ul. Komenského

• více se o nás dovíte na Facebooku - TOM 
Chropyně-Kamínek

V neposlední řadě chci touto cestou 
poděkovat i spolkům, které projevily zájem 
o spolupráci, ale nemohly se zúčastnit v dopo-
ledních hodinách.

Přikládám odkaz na webové stránky města, 
kde naleznete potřebné informace, které 
se mohou hodit, pokud chcete vaše dítě 
po prázdninách přihlásit do některé organiza-
ce: http://www.muchropyne.cz/obcan/
zajmove-organizace

Calaba Petr

Střelecký oddíl - SSK JUNIOR Chropyně
• kontakt: Střecha Martin, tel.: 775 716 757
• e-mail: martinstrecha@seznam.cz
• www.sskchropyne.cz

LUŽŇÁCI 
• kontakt: Michal Pospíšil, tel.: 778 824 951
• e-mail: luznilesy@email.cz
• www.luznaci.cz

Taneční soubor - JEČMÍNEK
• kontakt: Magda Rapantová, tel.: 777 589 

366
• e-mail: petra.zdenek@seznam.cz
• kroužek nemá žádný roční paušální příspěvek 

na činnost, jen se předpokládá, že rodiče své 
potomky dovezou na nedaleká vystoupení 
(kroje půjčují), přijímá děti od 5 let, zkoušky 
probíhají v pátek od 17 hodin

• více se dovíte na Facebooku - Ječmínek 
Chropyně 

STOLNÍ TENIS 
•  e-mail: sportpinec@seznam.cz
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Ve Zlíně žije čtrnáctým rokem, a zatímco ostatní mladí lidé z něj 
většinou utíkají, on právě naopak, utíká z Prahy do našeho kraje. 
„Zlínský kraj je mým domovem a patří mu celé moje srdce. Lidé 
mě tu přijali za svého a dnes si málokdo uvědomí, že tu nejsem od-
jakživa. Velmi citlivě vnímám, že jsou tu pozitivnější a přátelštější lidé 
než ve zbytku republiky. Proto tu chci prožít celý život,“ říká čtyřiatři-
cetiletý Vladimír Kruliš, který v krajských volbách (7.- 8. října 2016) 
kandiduje jako jednička na kandidátce Strany Práv Občanů.
Nemáte úplně nezajímavý život, co Vás vlastně přivedlo do Zlína?

Přišel jsem na Univerzitu Tomáše Bati studovat marketingovou 
komunikaci a teď si ještě na Fakultě managementu a ekonomiky dokon-
čuji doktorát. Ihned po škole jsem začal podnikat v reklamě, pracoval 
na Filmových ateliérech ve Zlíně, což byly moje nejlepší „univerzity“.

V roce 2009 mě František Čuba, osobnost, která v životě dokázala 
neuvěřitelné věci, seznámil s Milošem Zemanem. Byl jsem jedním 
ze zakládajících členů Strany Práv Občanů ve Zlínském kraji. Později 
jsem objel celou republiku s týmem nadšených kamarádů, když jsme 
sbírali podpisy pod petici za přímou volbu prezidenta - díky více než 
100 000 podpisům a tlaku na zákonodárce dnes můžeme všichni volit 
prezidenta přímo a není to jen na poslancích a senátorech. Tehdy jsem 
poznal, že i běžný člověk může věci měnit, když v ně věří, bojuje za ně 
a hlavně je ochotný pro to něco obětovat.
Stále pracujete pro Miloše Zemana, máte na starosti organizaci 
jeho cest po republice. Jak jej občané vnímají?

Musím říci, že mám srovnání z celé České republiky, ale ve Zlín-
ském kraji je to víc emotivní, vroucné, lidi vnímají Miloše Zemana jako 
svého. Občané tu jsou totiž velmi přímí, řeknou, co si myslí. Stejně 
tak to dělá i Miloš Zeman. Někdy je to tvrdé a nepopulární, ale realita 
mu dosud dala vždy za pravdu. Je mým vzorem v tom, s jakým nasa-
zením pracuje pro lidi.
Proč jste se rozhodl kandidovat? Mladých lidí v politice moc 
nenajdeme.

Zlínský kraj si zaslouží více energie a dynamiky, říká Kruliš
Myslím, že Zlínskému kraji chybí mladí lidé, kteří nejsou zatíženi 

vazbami z minulosti, nikomu nic nedluží a mají energii i chuť věci dělat 
dynamicky. Kandidátka Strany Práv Občanů je dle mého výborně 
vyvážený tým osobností, které pro Zlínský kraj mnoho vykonaly a mají 
chuť dále pracovat. Velmi si všech svých kolegů vážím a vážím si také 
důvěry, kterou mi vyjádřili zařazením na čelo kandidátky. 

Chtěl bych teď Zlínskému kraji vrátit vše, co mi dal - prací na za-
stavení odlivu mladých lidí, zvýšením atraktivity kraje, ochráněním 
jeho obyvatel, kultury a zvyků, ale i lepší dopravní dostupností. Lidem 
v odlehlejších částech kraje chybí slušná práce a přitom jsou ochotní 
a zvyklí velmi tvrdě pracovat. Řídím se heslem „méně mluvit, více dě-
lat” - řeči totiž nic nezmění. Je na občanech, zda to vidí stejně a svým 
hlasem mi dají možnost dokázat, že se tvrdé práce nebojím a chci 
to dokázat konkrétními výsledky.
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Za finanční podpory města Chropyně proběhl ve dnech 
17. až 19. června 2016 na Městském koupališti v Chropyni již 5. ročník 
mezinárodního turnaje ve vodním pólu reprezentací do 13 let pod 
názvem „Pohár starostky města Chropyně“.

Tak jako minulý rok se ho zúčastnila reprezentace Slovenska, Polska, 
Moldavska a České republiky chlapců ročník narození 2003 a mladší. 
Po předcházejícím úspěšném ročníku se všechna reprezentační druž-
stva rozhodla, že přicestují na skvělý turnaj i letos. Svou letní přípravu 
zaměřila již na tyto mezinárodní zápasy. Pro český národní tým to byl 
vůbec první mezinárodní turnaj v letošním roce. Již od čtvrtka se český 
tým připravoval na městském koupališti na své reprezentační utkání. 
Od pátečního odpoledne až do nedělního finále bojovala všechna 
družstva v duchu fair play a odměnou jim byla pochvala od jejich tre-
nérů i návštěvníků koupaliště, pro které byl pohled na vodní pólo opět 
nevšedním zážitkem a zpestřením. Všechna zúčastněná reprezentační 
družstva byla velice mile překvapena, po dlouhé cestě do Chropyně, 
krásným městským koupalištěm v Chropyni a ochotou lidí udělat něco 
pro velmi dobrou věc. 

Po pátečních a sobotních utkáních dospěl mezinárodní turnaj 
ve vodním pólu až k nedělním zápasům o medaile. Třetí místo v malém 
finále vybojovalo družstvo reprezentace České republiky, když porazilo 
reprezentační výběr Slovenska 21:2. Ve finále nakonec zvítězila repre-
zentace Moldavska nad reprezentací Polska 16:8 a stala se tak vítězem 
mezinárodního turnaje.

Na slavnostním vyhlášení výsledků mezinárodního turnaje předali 
osobně starostka města Chropyně paní Ing. Věra Sigmundová a zástupce 
Českého svazu vodního póla pan Petr Přikryl všem účastníkům medaile 
za skvělé výkony a družstvům poháry za umístění v mezinárodním turnaji.

Nejlepším hráčem mezinárodního turnaje byl vyhlášen, tak jako 

minulý rok, Simion Cuzmin z týmu Moldavska a nejlepším brankářem 
Jakub Cholewinski z Polska.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům za jejich finanční 
podporu, bez které by se tento mezinárodní turnaj nemohl uskutečnit. 
Velké poděkováni družstvům za jejich ochotu vážit do Chropyně tak 
dlouhou cestu a letos i mezinárodním rozhodčím za jejich nestrannost. 
Dále pak hlavně zástupcům města Chropyně, starostce města paní 
Ing. Věře Sigmundové a panu Daliboru Kondlerovi. Veliké poděkování 
si také zaslouží správce městského koupaliště pan Vojtěch Štolfa 
za pomoc při organizaci a podporu.                               Jiří Jarolím

Těšíme se 
na Vaši návštěvu!

5. ročník mezinárodního  turnaje ve vodním pólu 
„Pohár starostky města Chropyně“
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Ve dnech 24.–26. června se družstvo mlad-
ších žáků oddílu národní házené TJ Chropyně 
zúčastnilo Poháru České republiky ve své 
kategorii. Na Pohár se družstvo probojovalo 
ze 3. místa v oblastní soutěži, kde jsme se umís-
tili se stejným bodovým ziskem jako druhá Stará 
Ves nad Ondřejnicí (se soupeřem jsme měli 
horší vzájemnou bilanci utkání). Tento oddíl 
z Ostravska se také stal pořadatelem celé akce.

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, zástupců svých 
oblastí. Za Západočeskou oblast (ZČ) tým 
Přeštic, za Středočeskou oblast (StČ) Bakov 
nad Jizerou, za Východočeskou (VČ) Pod-
horní Újezd, Jihomoravskou (JM) Ostopovice 
a za Severomoravskou oblast (SM) Stará Ves. 
Tým TJ Chropyně startoval jako náhradník 
za Severočeskou oblast (SČ). 

První hrací den jsme zahájili výhrou 13:15 
nad soupeřem z Podhorního Újezdu. Soupeř 
měl tým poskládaný z kluků, kteří v této vě-
kové kategorii setrvají ještě 2 roky. Ale jejich 
nasazení bylo neuvěřitelné. Co jim scházelo 
v centimetrech a kilech, bohatě vynahrazovali 
běhavostí a bojovností o míč. 2 body jsme ale 
získali. Odpoledne nás čekalo utkání s týmem 
Přeštic, který ráno dokázal vyrovnat utkání 
s Ostopovicemi, jež po celou dobu jednoznač-
ně vedly. Nástup do utkání jsme měli více než 
skvělý. Doslova jsme zaskočili jak soupeře, tak 
i sebe svým rychlým vedením 3:0. Po chvíli 
jsme však zcela nepochopitelně změnili styl 
hry a soupeř ještě do poločasu otočil skóre 
na 6:9. Do druhé půle jsme opět vkročili dobře. 
Drželi jsme se na dostřel 1-2 branek. Ovšem 
v posledních minutách jsme neskutečně rychle 
ztráceli míče a dostávali branky. Nakonec 
výsledek vypadal hůř než průběh utkání 10:17.

Druhý hrací den jsme zahájili s odhodláním, 
že medaile máme pořád na dosah a umístění 
ve svých rukou. Ranní utkání jsme hráli s Ba-
kovem. Tento tým obrů byl výzvou. Po prvním 
poločase jsme prohrávali 5:9, báli jsme se střílet 
a běhat. Ovšem ve druhém poločase nastal 
úplný obrat v projevu hry. Ihned po úvodních 
minutách bylo vidět, že se pokusíme otočit 
výsledek. A přes 2 naše vyloučení se nám 
to téměř povedlo. Utkání skončilo v základní 
hrací době nerozhodně 12:12. Ovšem měli 
jsme ještě šanci vyhrát při proměnění trestu 
po čase. Nepovedlo se, ale vzhledem k prů-
běhu utkání měl pro nás 1 bod cenu vítězství. 
Odpoledne jsme nastoupili proti týmu Osto-
povic, které doposud neprohrály a ve svých 
řadách měly největší čahouny. Po poločase 
jsme prohrávali 6:7, ale doufali jsme v podobný 
nástup jako v ranním utkání proti Bakovu. 
To se nám bohužel nepovedlo a utkání na-
konec skončilo za stavu 9:14 pro Ostopovice. 

Třetí hrací den byl skutečnou třešničkou 
na dortu. Vzhledem k ostatním zápasům jsme 
i se třemi body byli v boji o medaile. Neměli 
jsme sice vše jen ve vlastních rukách, ale mohli 
jsme se o to pokusit. Ostopovice s jistotou 
druhého místa ráno podlehly Bakovu rozdí-
lem, který pro nás znamenal jen bramborové 
místo, ale i tak to byla výzva. Nastoupili jsme 
proti domácí Staré Vsi. Utkání, které probíhalo 

doslova ve žlutém pekle (domácí barva), bylo 
skutečně vrcholem akce. Neuvěřitelné nasa-
zení kluků na obou stranách hřiště nakonec 
vyústilo v konečný stav 9:13 pro Starou Ves. 
To pro domácí znamenalo bronzové umístění 
a pro nás 5. místo s celkovým ziskem 3 bodů.

Výsledné pořadí akce: 1. TJ Přeštice (ZČ), 
2. Sokol Ostopovice (JM), 3. TJ Stará Ves n/O. 
(SM), 4. Sokol Bakov n/J. (StČ), 5. TJ Chro-
pyně (SM), 6. TJ S. Podhorní Újezd (VČ). 

V individuálních hodnoceních se umístil jako 
nejužitečnější hráč Ondřej Chrastina, mezi 
brankáři David Koláček i Adam Benedík. Mezi 
nejlepšími obránci se umístil Filip Suchyňa, 
v útočnících pak Standa Mokryš a Michal Pavlík.

Děkujeme touto cestou za podporu všem 
rodičům, fanouškům a sponzorům, kteří nás 
podporovali celou sezonu i během PČR 2016. 
Jedná se hlavně o město Chropyni a Chropyň-
skou strojírnu, a. s.                      Ing. Jiří Černý

Zisk 5. místa na Poháru České republiky

stojící zadní řada zleva: Jiří Černý, Ondra Chrastina, Petr Langr ml., Ondra Pluhař, 
Filip Suchyňa, Veronika Langrová, Martin Zikos, Petr Langr st.,
stojící přední řada zleva: Míša Hradil, Standa Mokryš, Miloš Blažek, Míša Pavlík, 
Matěj Langr, Vojta Langr, Peťa Žemlička,
ležící a sedící zleva: David Koláček, Kuba Dohnal, Adam Benedík

reklama
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Tak jako o týden dříve starší kolegyně, tak 
i mladší žačky národní házené TJ Chropy-
ně získaly titul vicemistryň České republiky 
v sezóně 2015/2016.

Chropyňská děvčata si jako vítěz Seve-
romoravského oblastního přeboru zajistila 
postup na vrcholovou akci v národní házené, 
a to na mistrovství České republiky. To se v le-
tošním roce konalo v západních Čechách 
v Přešticích u Plzně, v termínu 24.–26. června 
2016. V pátek chropyňská děvčata sehrála 
utkání s družstvem Března ze středních Čech 
a z Vracova z jižní Moravy. První utkání bylo 
velice vyrovnané a i přes pětiminutové vylou-
čení naší hráčky jsme dokázali soupeře porazit 
výsledkem 10:7. Odpolední utkání již bylo 
plně v rukou děvčat z Chropyně, o čemž svědčí 
výsledek 21:6. V sobotu dopoledne odehrály 
žačky utkání proti domácímu týmu z Přeštic, 
ve kterém podlehly soupeři výsledkem 12:7. 
Toto vítězství však domácí neoslavili naplno, 
protože si byli vědomi, že získali nesportovní 
výhodu úmyslným zraněním naší hráčky, které 

psychicky rozhodilo celý tým. V sobotu odpoled-
ne poté proběhlo utkání s Krčínem z východních 
Čech, při kterém Chropyně prokázala jasnou 
převahu a rozdrtila soupeře výsledkem 28:9. 
V neděli dopoledne se konalo poslední utkání 
MČR, kdy naše hráčky porazily bez problémů 
družstvo Raspenavy ze severních Čech výsledkem 
19:5. Individuální ocenění získala Nela Konrá-
dová, která byla vyhodnocena jako 3. nejlepší 
brankařka, a Eliška Novotná z Kroměříže, která 
se stala nejlepší útočnicí mistrovství ČR a byla 

také týmem zvolena nejužitečnější hráčkou 
družstva Chropyně. Na závěr lze doplnit, 
že tento výsledek je nejlepším, který mladší žačky 
v Chropyni dosáhly v hlavní sportovní soutěži. 

Na závěr děkujeme všem, kteří nám po ce-
lou sezónu pomáhali a podporovali nás, a to jak 
po stránce finanční, tak osobní. Jedná se hlavně 
o město Chropyni, Chropyňskou strojírnu, 
a. s., Falco computer, s. r. o., a pana Vladimíra 
Štrublíka, elektrorevize.

Mgr. et Mgr. Hana Štrublíková

Již nějaký čas mám možnost být součástí 
družstva mladších žáků oddílu národní házené 
v Chropyni.

Kluky znám nějaký ten pátek. Jeden 
je takovej, druhej makovej, každý jsme nějaký, 
každý z nás má své „vady na kráse“. I já je mám. 

Když kluci začínali, byli ve své kategorii 
jedni z nejmenších. Taky podle toho vypadala 
skóre z utkání. Ale co.

Být dobrý, nejlepší není jen záležitostí 
jednoho zápasu, jedné sezóny. Obzvláště když 
nemáte ty nejlepší podmínky. Je to dřina. Kdo 
to nezkusil, nic o tom nemůže vědět. Házená 
je tvrdý sport. Soupeře máte mnohdy blíž, než 
byste snad jen chtěli mít.

Za ten čas jsme všichni mohli vidět, jak 
se kluci zlepšovali a čím dál tím jsou lepší. 
V letošní sezóně se v oblastním Severomorav-
ském přeboru (soutěží 11 družstev, 2 mimo 
tabulku) umístili na krásném 3. místě, kde je jen 
o lepší brankové skóre předběhla Stará Ves n/O.

Jako náhradníci za Severočeskou oblast 
se ve dnech 24.-26. června kluci zúčastnili 
Poháru České republiky v národní házené 
v kategorii mladších žáků. Turnaj to byl ná-
ročný, teplota vzduchu byla okolo 40° C, 
brzy jsme všichni byli znaveni horkem, ale 

kluci taky četnými zraněními a jinými neduhy. 
Za to, že kluci hráli a všechno vydrželi, jim 
ode mě patří velký obdiv. Nám dospělým, 
co jsme se na ně „jen dívali“, bylo na umření. 
Co teprve hodinu běhat v takovém horku 
na hřišti jako oni! Nakonec kluci získali 5. místo. 
Nevadí, určitě jim to dalo bohatou zkušenost. 

Za rok mají možnost si to celé zopakovat. 
A doufám, že se do toho pořádně opřou, 
to oni totiž umí, když chtějí. Vždyť dokázali 
ve čtyřech hráčích otočit a srovnat skóre zápa-
su s daleko větším soupeřem, než byli oni sami.

Přeji všem klukům hodně sportovních 
i ostatních úspěchů, mnozí z nich se věnují 

i jiným koníčkům (malování, skautingu, zpívá-
ní, hraní na hudební nástroj, fotbalu, hasičům 
aj.). Přeji jim radost ze života a ze všeho, 
co dělají a dělat budou. Kluci, jste bezva 
i mimo házenou!

Zároveň chci poděkovat všem Vašim ro-
dičům, kteří nám velice ochotně pomáhají, 
a taky všem našim fanouškům.

A protože jsou třeba stále nové posily, 
Vy, chropyňští kluci, neváhejte a dojděte mezi 
házenkáře. Nové síly se vždycky hodí!

V.L.

Mladší žačky jsou vicemistryně ČR v národní házené

Príma kluci 
– házenkáři!
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Starší žačky TJ Chropyně oddílu národní 
házené si zajistily postup na Mistrovství ČR 
tím, že bez ztráty jediného bodu vyhrály 
Severomoravskou oblastní soutěž. Letos 
se tato vrcholná akce konala 17.-19. června 
v severočeském Mostě. Během prvního hracího 
dne děvčata sehrála utkání proti soupeřům 
z Bakova nad Jizerou a z Moravských Ostopo-
vic. Obě tato utkání skončila vítězstvím Chro-
pyně 20:13. Následující den byl nejnáročnější, 
protože děvčata sehrála utkání proti halovému 
mistru ČR z Přeštic, kdy po dramatickém vývoji 
nakonec soupeři podlehla 12:16. Bohužel 
tento den nám štěstí nepřálo a proti dalšímu 
soupeři z Krčína žačky uhrály jen remízu 12:12. 
Poslední hrací den šlo o vše, tentokrát stálo 
štěstí při Chropyni a děvčata porazila domácí 
z Mostu 11:7. Tímto výkonem potvrdila stří-
brnou příčku ze zimy. Individuální ocenění 
si z MČR odvezla Lucie Balášová jako 

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci červnu:
- průměrná ranní teplota byla 17,8 °C,
- průměrná denní teplota byla 24,1 °C,
- nejteplejším dnem byl 25. červen s maximální průměrnou tep-

lotou 27,4 °C,
- nejchladnějším dnem byl 10. červen s minimální průměrnou 

teplotou 13,4  °C,
- celkové množství srážek bylo 38,8 mm/m2.

Z místního pozorování v měsíci červenci:
- průměrná ranní teplota byla 18,3 °C,
- průměrná denní teplota byla 25,6 °C,
- nejteplejším dnem byl 11. červenec s maximální průměrnou 

teplotou 31,0 °C,
- nejchladnějším dnem byl 15. červenec s minimální průměrnou 

teplotou 15,0 °C,
- celkové množství srážek bylo 115,2 mm/m2.
                                                     Zdroj: počasí-chropyne.cz

3. nejlepší obránkyně a zároveň nejužitečnější 
hráčka družstva, dále Barbora Zdráhalová 
se stala 3. nejlepší brankařkou turnaje a na-
konec Tereza Pospíšilová se stala 3. nejlepší 
útočnicí.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří 

nám po celou sezónu pomáhali a podporovali 
nás, a to jak po stránce osobní, tak finanční. 
Jedná se hlavně o město Chropyni, Chropyň-
skou strojírnu, a. s., Falco computer, s. r. o., 
a P+P technik, s. r. o. 

Mgr. Pavla Černá

Chropyňské házenkářky obhájily stříbro
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Děkujeme za cestu, kterou jste s námi šli. 
Za ruce, které nám tolik pomáhaly. 

Děkujeme za to, že jste byli. 
Za každý den, který jste s námi žili.

Dne 9. června 2016 jsme vzpomenuli 
5. smutné výročí úmrtí našeho tatínka a dě-
dečka pana 

Blahoslava Procházky 

a dne 11. července 2016 jsme si připomenuli 
nedožité 82. narozeniny naší maminky a ba-
bičky paní 

Dobromily Procházkové. 

S láskou a velkou bolestí 
stále vzpomínají syn Milan 
a dcera Dana s rodinami.

Dne 1. července 2016 by se dožil 85 let pan 

Květoslav Langr. 

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 6. září 2016 vzpomeneme nedožité 
71. narozeniny mého milovaného manžela, 
našeho tatínka a dědečka pana 

Stanislava Flory.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene manželka 
a děti s rodinami.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem přátelům, sousedům 
a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s mým manželem panem 

Stanislavem Florou. 

Děkuji za projevy soustrasti a květinové dary. Manželka

Společenská kronika 

Vítání nových občánků našeho města

Sklenku vína pozvedáme, připíjíme na zdraví, 
spokojenost, štěstí, láska ať další léta osladí.

Dne 2. září 2016 oslaví naše maminka, ba-
bička a prababička paní 

Marie Otáhalová 

své 81. narozeniny. Všechno nejlepší do dalších let přeje dcera Květa, 
vnuk Ladislav, vnučka Klára s manželem a pravnoučátka Mareček, 
Mariánka a Klárka.

Vzpomínka na Tebe věčně živá 
v našich srdcích neumírá.

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

Dne 15. července 2016 by oslavil 50. na-
rozeniny pan 

Radek Flora. 

S láskou vzpomíná celá rodina. 

Čas rychle ubíhá, 
ale bolest v našich srdcích je stále hluboká.

Slzy v očích Tě neprobudí 
a domov prázdný zůstává.

Dne 13. července 2016 jsme vzpomenuli 
19. smutné výročí úmrtí našeho tatínka, dědeč-
ka a pradědečka pana 

Zdeňka Kroupy. 

Na jeho dobré a laskavé srdce stále vzpomínají 
dcery Věra a Jarmila s rodinami.

Kristýna JüptnerováLenka Růžičková Ella Pavlíčková

nar. 5. 6. 2016nar. 2. 6. 2016Dana Kunčarová nar. 24. 2. 2016

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 25. června 2016 
přivítány tyto děti:
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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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Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku či blahopřání.

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 8/2016 - 15. září (vychází 30. září)
č. 9/2016 - 20. října (vychází 4. listopadu)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 11. srpna 2016 (číslo vychází 26. srpna 2016).  
Uzávěrka příštího čísla: 15. září 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.

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

Dne 16. července 2016 jsme vzpomenuli 
3. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy opustil 
manžel a tatínek pan 

Ivo Nezhyba. 

Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali, děkuje manželka a synové.

Odešlas, maminko, neznámo kam, 
vzpomínky po Tobě zůstanou nám.
Vzpomínky krásné, maminko milá, 

že jsi Ty vždycky pro nás jen žila.

Dne 9. srpna 2016 by se dožila 70 let naše 
drahá manželka a maminka paní 

Vladimíra Knotková. 

S láskou stále vzpomíná manžel a dcera Iveta.

Dny plynou jak tiché řeky proud, 
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 10. srpna 2016 uplynulo devět let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Eduard Kelnar. 

Edíku, nikdy nezapomeneme!!! Syn Edward, rodiče, sestra Markéta 
s rodinou, bratr Petr a rodina Ircingova.

Už nic jiného nemůžeme Ti dát, 
jen květy na hrob položit, 

svíci zapálit a s láskou vzpomínat.

Dne 23. srpna 2016 jsme vzpomenuli 
20. výročí úmrtí naší maminky, babičky, sestry 
a švagrové paní 

Boženy Kytlicové. 

Stále vzpomínají dcera Marie, syn Josef a ostatní příbuzenstvo.

Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil. 
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš.

Na večer, kdy slunce zemi opustilo, 
Tvé srdce se navždy zastavilo. 
Odešel jsi nám s noční tmou, 

sám jen s bolestí svou.

Dne 4. září 2016 vzpomeneme nedožitých 
80 let a dne 10. září 2016 pak 5. smutné výročí úmrtí pana 

Stanislava Fraňka. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera a synové s rodinami.

Odešel jsem dříve, než jsem chtěl, 
osud mě předešel.

Kdyby to bylo možné, vrátil bych se zpět, 
aby náš život nebyl tak smutný jako teď.

Dne 31. srpna 2016 vzpomeneme nedožité 
73. narozeniny mého manžela, našeho tatínka 
a dědečka pana 

Františka Vymětala. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn Radek 
a dcery Ivana a Hana s rodinami.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně Chropyňské hody 
2.-4. 9. Program uveden ve Zpravodaji
 Kde: Areál zámeckého parku Chropyně

Chropyně Veroničin pokoj
20. 9. Mrazivý hororový thriller plný nečekaných zvratů a situací 
 o tom, jak je nebezpečné chodit kamkoliv s někým, 
 koho neznáme. Hru nastudoval Divadelní spolek Kro-
 měříž a autorem je Ira Levin. Vstupné je 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně O pejskovi a kočičce
23. 9. Humorná pohádka pro mateřské školy a rodiče s dětmi. 
 Hraje umělecká agentura ART Production TED, Brno. 
 Vstupné je 35 Kč. 
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně Vysavač 
9. 10. Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN 
 SHOW o zamilovaném stárnoucím uklízeči z nákup-
 ního centra. Osvěžující milostný příběh plný vtipných 
 eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných 
 nárazů i snění. Vstupné v předprodeji 270 Kč, na mís-
 tě 300 Kč. Předprodej vstupenek probíhá na Správě 
 majetku města Chropyně, tel. 573 355 323.  
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Hulín Vandrovali hudci 
28. 8. Jiří Pavlica Hradišťan & Vlasta Rédl s kapelou. Jediný 
 letní koncert na Moravě. Předprodej vstupenek 
 na www.kkhulin.cz a v kanceláři Kulturního klubu 
 Hulín. V případě deště se koncert uskuteční v Kul-
 turním domě Břest. 
 Kde: Letní kino Hulín, 19:00

Holešov Frank Sinatra Forever
8. 9. Hlavním protagonistou koncertu je Martin Mája 
 Nedbal, profesionální zpěvák a muzikant z Hulína. 
 Pro společné duety jsou přizváni zpěváci Markéta 
 Pešková, členka městského divadla v Brně, a Kamil 
 Horák, sólista předešlého projektu Hulínská Beatle-
 mania a zároveň zpěvák kapely Toujours. Hudební 
 doprovod zajistí bigband pod vedením Petra Poláka, 
 který v orchestru bude i hrát na saxofon. Vstupné 
 v předprodeji 160 Kč, na místě 210 Kč.
 Kde: Zámek Holešov - nádvoří, za nepříznivého 
 počasí v kině Svět Holešov, 19:00

Kroměříž XXII. mezinárodní festival vojenských
3.-4. 9. hudeb
 Na festivalu, který již tradičně proběhne na Velkém 
 náměstí,  se kromě domácích  orchestrů - Ústřední 
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 hudby Armády ČR a Vojenské hudby Olomouc 
 představí i dva zahraniční hosté - Vojenské hudby 
 Polské armády a Slovenské armády. Kromě nich 
 se diváci mohou těšit na sobotní vystoupení VUS 
 Ondráš s názvem Zbojník. Program nedělního odpo-
 ledne s showprogram zúčastněných orchestrů zpestří 
 mažoretky či motorizovaná jednotka Hradní stráže. 
 Na závěr nebude chybět ani oblíbený monstrkoncert 
 všech hudeb.
 Kde: Velké náměstí Kroměříž

Kroměříž 1+1=3
15. 9. Komedie o tom, jak jeden nedodržený harmonogram 
 změní nejeden lidský život. Kultovní hra dramatika 
 Raye Cooneyho v podání Malého Divadla Komedie. 
 John Brown je taxikář, který léta utajuje skutečnost, 
 že má dvě manželky. Vše klape kvůli přísně dodržova-
 nému harmonogramu. Jednoho dne se však kvůli 
 okolnostem dostane do nemocnice a na policii. 
 Nepodaří se mu tak dodržet svůj časový harmono-
 gram a rozjíždí se velký kolotoč lží, do kterých se stále 
 více zamotává. Zajímavé to začne být, když se ke vše-
 mu přiznává a poprvé říká pravdu, nikdo mu však 
 nevěří.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž Saturnin
13. 10. Národní divadlo Brno přiváží bláznivou hudební 
 féerií na motivy slavného humoristického románu 
 Zdeňka Jirotky o sluhovi, jenž  způsobí v poklidném 
 životě svého zaměstnavatele řadu překvapivých 
 zvratů a pomůže mu i k lásce jeho života. Swingovou 
 grotesku pro celou rodinu do divadelní podoby 
 převedl Martin Vačkář za vydatné pomoci milovníka 
 1. republiky, zpěváka a herce Ondřeje Havelky, který 
 se postaral o hudební složku. 
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Přerov  Ani za milion! 
12. 9. Divadelní představení s Jiřím Langmajerem a Adélou 
 Gondíkovou.
 Kde: hotel Jana, U Tenisu Přerov, 19:00

Přerov Frankie a Johnny 
20. 9. Příběh o tom, jakou dá práci vzájemné sbližování 
 dvou obyčejných lidí, kterým už život přichystal řadu 
 těžkých životních zkoušek. Divadelní představení 
 s Terezou Kostkovou a Alešem Hámou.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30
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