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Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí. Prázdniny utekly jako mávnu-
tím kouzelného proutku a máme tu září. No a právě první zářijový 
víkend se v Chropyni nesl ve znamení hodů, tedy svátku blahobytu, 
veselí a setkávání lidí. 

Hodovou akci v páteční podvečer zahájil sbor ZeSrandy. Jedná 
se o komorní pěvecké sdružení starších a pokročilých, kteří mají 
velmi blízky vztah ke kroměřížskému Gymnáziu. 

Ve zcela zaplněném Rytířském sále našeho zámku všichni s úžasem 
obdivovali neuvěřitelné výkony sboru, který zcela energicky neza-
měnitelným způsobem vedla PaedDr. Eva Kočařová za klavírního 
doprovodu paní Evy Zonové. 

Z počátku nesmělé publikum se stále intenzivněji připojovalo 
svým zpěvem k vystupujícímu sboru, čímž místy vznikalo jedno velké 
těleso. Neobyčejná akustika Rytířského sálu, jeho výzdoba a západ 
slunce podtrhly neopakovatelnou atmosféru pátečního večera. 
Padal jeden song za druhým, od lidových písní přes populární 
hudbu, a publikum každý z nich odměnilo bouřlivým potleskem. 

Spokojené a nadšené publikum si v samotném závěru koncertu 
skandováním a mega potleskem vyprosilo ještě jeden song. 

Pokud se Vám koncert líbil a nebo jste jej nestihli, nezoufejte. 
Pěvecký sbor ZeSrandy můžete vidět například už 14. října v Domě 
kultury v Kroměříži na 

Benefičním koncertu na podporu instalace 
„Lavičky Václava Havla“. 

Tento koncert pořádá Klub UNESCO a vystupovat zde budou 
celkem 3 sbory: studentský sbor Gymnázia Kroměříž, dívčí sbor SPgS 
a sbor ZeSrandy.                                                               ToRo

Sobotní odpoledne patřilo dětem. Právě pro ně byl na Sokol-
ském stadionu připravený bohatý program. K vidění byly modely 
aut, které dětem představil LMK Racek. Kdo si chtěl domů odnést 
krásného maňáska, ten si jej mohl vyrobit a zájem dětí byl o tuto 
atrakci obrovský. Nechybělo ani tradiční malování na obličej. 
K dobré náladě a tanci byla pro děti připravena dětská diskotéka. 
Ale to nebylo zdaleka vše. U městského úřadu bylo možné nastoupit 
na autovláček a nechat se svézt po našem městě. 

Těm odrostlejším sobotní podvečer zpestřila poslechová kapela 
Toujours. Sobotní program uzavřel Hodové Rockfest, na kterém 
se představila 4 hudební tělesa.                                           ToRo
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Také na letošní hody v Chropyni náš kamínek spolu s Muzeem 
Kroměřížska pořádal pohádkový zámek.

V Rytířském sále čekal na návštěvníky král se svou královskou 
rodinkou a paní králová rozdávala dětem královské perníčky, 
v Ječmínkově komnatě čekal tajemný Ječmínek se svou maminkou, 
ta přiblížila návštěvníkům pověst o něm. Hanačky vítaly návštěvníky 
v hanácké jizbě, byl tady Mrazík se svou berlou mrazilkou, které 
se dotkla Nastěnka, umrzla, Ivánek ji oplakal, jeho slzičky a polibek 
Nastěnku zase probudily…

Popelka přebírala hrách, Šípková Růženka se dotkla růže s trny 
a usnula na sto let, Večernice čekala na setkání s princem, Princez-
na se zlatou hvězdou bedlivě hlídala svou hvězdu na čele, Šíleně 
smutná princezna čekala, až ji někdo rozveselí, zavítala i krásná 
princezna z pavího království. Dva konšelé se dohadovali o poklad 
z železného vajíčka. 

Ve sklepení lakomá mlynářka všechny odháněla, na žebráka 
pouštěla hrůzu, nechyběl umrlec a černá vdova, na zámku řádil 
i Trautenberk, který pytlačil v Krakonošově lese, honil Anče 
a Kubu, zasáhnout musel i samotný Krakonoš. Krásné čarodějky na-
bízely tajemný nápoj lásky, loupežníci spolu s nezbedným čertíkem 
a kostlivcem lekali návštěvníky. Mezi tím vším se pohybovala tajem-
ná bludička, bubliny na všechny pouštěla malá hastrmanka, z lastury 
se usmívala mořská panna, vodu kolem sebe stříkal hastrman Rača.

Moc děkuji všem pohádkovým postavičkám, které zpestřily 
pohádkovou prohlídku zámku. Byli jste úžasní a jsem moc ráda, 
že vás to baví. 

Poděkování si zaslouží naše kastelánky, které trpělivě prováděly 
návštěvníky zámkem, i pracovníci Správy majetku města Chropyně 
za nachystání a převoz všech potřebných rekvizit.

Hana Paňáková

Průvodkyně zámku děkují turistickému oddílu Tom Kamínek, 
paní Haně Paňákové a jejím obětavým pomocnicím za přípravu 
a zorganizování „Pohádkového zámku“, jenž se konal v rámci 
Chropyňských hodů, dne 3. září 2016. Jako každým rokem i letos 
se nám povedlo vytvořit správnou atmosféru pohádky pro děti 
a jejich rodiče.

Průvodkyně zámku Chropyně
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Neděli tradičně zahájila hodová mše svatá, kterou tentokrát 
sloužil P. Pavel Lev, jenž si pro návštěvníky připravil velmi zajímavé 
povídání o patronovi našeho kostela sv. Jiljí. 

Pro ty, kdo neznají legendu o tomto světci a poustevníkovi, 
jen napovím, že jeho život byl velmi zajímavý a stal se patronem 
kojících žen a tělesně postižených. Během mše svaté malí Ječ-
mínci nechali požehnat dary země a bylo poděkováno za úrodu. 
Celou mši svatou rozezvučela Schola od sv. Marie Magdaleny 
z rodné obce našeho pana faráře, tedy z obce Hovězí. Odpolední 
pobožnost s novokněžským požehnáním sloužil P. Jiří Luňáček, který 
je kaplanem ve Vyškově.                                                      ToRo
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Nedělní odpoledne dětem zpříjemnila Míša Růžičková, která 
svým zpěvem a tancem rozdováděla nejen děti, ale i některé dospě-
láky. A tak to má být! Závěr hodů patřil 4. chropyňskému festivalu 
mládežnických dechových orchestrů, na kterém se představila jak 
místní mládežnická tělesa, tak i Mládežnický dechový orchestr z Ko-
jetína. Obrovský úspěch také sklidily Chropyňské babky, které nejen 
zazpívaly známé lidové písně, ale také zarecitovaly hanácká říkadla.

Více se o 4. mládežnickém koncertu dočtete na straně 17 tohoto 
Zpravodaje. 

Počasí bylo po všechny dny konání akce slunečné, a tak si na své 
přišly všechny věkové kategorie.                                          ToRo

Na 4. chropyňském festivalu mládežnických dechových orchestrů 
vystoupil i soubor Chropyňské babky. Naše vystoupení bylo ten-
tokrát trochu jiné, protože k našemu harmonikáři panu Kuchařovi 
se přidaly ještě tři hudební nástroje, a to trubka, klarinet a vozembouch. 
S výběrem repertoáru a jeho úpravou nám ochotně pomohl pan učitel 
Ivo Novotný. Zpívali jsme písničky z různých koutů naší země. 

Vystoupení doplnila paní Jarmila Zaviačičová vyprávěním v ha-
náckém nářečí a krásnou básní Král Ječmínek. Děkujeme za pozvání 
k vystoupení, muzikantům za doprovod a těšíme se na další příleži-
tostné setkání s našimi příznivci. A ještě malý dovětek: členka našeho 
souboru paní Zdenka Smékalová v těchto dnech oslavuje významné 
životní výročí a my všechny Chropyňské babky jí přejeme hodně zdraví, 
radosti, elánu, ať jí to stále zpívá tak, jak dosud.                                                                                                   

soubor Chropyňské babky

Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem, kdo se jakoukoli 
měrou podíleli na zdárném a pěkném průběhu letošních Chro-
pyňských hodů. 

Velké poděkování patří pracovníkům Správy majetku města 
Chropyně, p. o., za přípravu celého areálu a přípravu celého 
programu, ve kterém si zcela jistě každý našel to své. Děkujeme 
dobrovolníkům z farnosti za vyzdobení kostela a krásnou oslavu 
výročí patrona našeho kostela sv. Jiljí. Velké díky patří všem účin-
kujícím, pořadatelům a dalším organizátorům. Poděkovat chceme 
také sponzorům, kteří akci podpořili finančně. 

Ing. Věra Sigmundová a Božena Hrabalová

Více fotografií na www.muchropyne.cz
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V návaznosti na červnové vydání Zpravodaje 
pokračujeme v informacích o činnosti Rady 
města Chropyně. Některé úkoly, vyplývající 
z jednání rady, byly předmětem jednání 
Zastupitelstva města Chropyně a o nich jsme 
podrobně psali v minulém čísle. 
Rada města se v období červen – září 2016 sešla 
na svém jednání šestkrát a mimo jiné:
• vzala na vědomí souhlasné prohlášení Arci-

biskupství olomouckého, města Chropyně 
a Energetiky Chropyně ve věci vlastnictví 
ocelového mostu přes Mlýnský náhon 
v Chropyni; dle tohoto souhlasného pro-
hlášení se za vlastníka ocelového mostu 
považuje město Chropyně a Arcibiskupství 
olomoucké, každý s velikostí podílu 1/2, 
dále vzala na vědomí smlouvu o směně 
pozemků s tím, že na straně Arcibiskupství 
olomouckého vznikly překážky pro uzavření 
zmíněných projednaných dohod, a uložila 
Ing. Pospíšilovi informovat radu města 
v případě odstranění překážek na straně 
Arcibiskupství olomouckého,

• zamítla prodej části pozemků p. č. 81/2 
ostatní plocha v k. ú. Plešovec, odkoupení 
pozemků není možné, podmiňující je změ-
na územního plánu,

• projednala Smlouvu o smlouvě budoucí 
o umístění podzemního komunikačního ve-
dení se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s., Praha, na pozemcích 
města a uložila tuto ke schválení na jednání 
zastupitelstva,

• souhlasila s odkoupením podílu 1/8 po-
zemku p. č. 1104/0 od firmy ZENERGO 
Moravia, s. r. o., Praha, za celkovou cenu 
150 tis. Kč,

• projednala žádost občanů o vydání obec-
ně závazné vyhlášky omezující konzu-
maci alkoholických nápojů na veřejnosti 
a uložila předsedovi komise prevence 
kriminality zpracovat návrh obecně zá-
vazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu 
a jiných omamných a psychotropních látek 
na veřejném prostranství tak, aby návrh 
vyhlášky mohlo projednat zastupitelstvo 
na zářijovém zasedání,

• schválila uzavření Příkazní smlouvy mezi 
městem Chropyně a společností TIZZI, 
spol. s r. o., Kroměříž, jejímž předmětem 
je provádění činnosti „Koordinátor BOZP 
na staveništi“ v rámci stavby regenerace 
sídliště za cenu 22.500 Kč bez DPH, 

• schválila uzavření Dohody o provedení 
záchranného archeologického výzkumu 
mezi městem Chropyně a Ústavem arche-
ologické památkové péče Brno, jejímž 
předmětem je provedení záchranného 
archeologického výzkumu při stavbě 
„XII. etapa regenerace panelového sídliště“ 
za cenu ve výši 6 tis. Kč,

• projednala a schválila povolení stavby ply-
novodní přípojky na pozemcích p. č. 82/4 
v k. ú. Plešovec,

• souhlasila s povolením uložení vodovodní 
přípojky k rodinnému domu č. p. 44; 
přípojka bude uložena do pozemku 

p. č.  373/1 v k. ú. Chropyně, pozemek 
je v majetku města,

• schválila provedení přípojky plynovodu pro 
novou plynovou kotelnu bytového domu 
čp. 620, jehož vlastníkem je firma Alfa 
2000, s. r. o. ; tomuto schválení předcházelo 
jednání za účasti firmy Energetika Chropy-
ně a firmy Alfa 2000, s. r. o., která si chce 
zřídit vlastní plynovou kotelnu a odpojit 
se od systému centrálního vytápění,

• udělila souhlas s výstavbou garáže na po-
zemku p. č. 407/2 v k. ú. Chropyně,

• vzala na vědomí výroční zprávu Pečovatel-
ské služby města Chropyně za rok 2015,

• schválila povolení výjimky ze Zákazu vjezdu 
všech motorových vozidel do prostoru dvo-
ra objektů Domu s pečovatelskou službou 
Chropyně, 

• udělila souhlas se stavbou rodinného dom-
ku na pozemku s parcelním číslem 175/32 
k. ú. Chropyně včetně umístění stavby 
přípojek na pozemku p. č. 175/15,

• nesouhlasila s povolením a provedením 
stavby oplocení na pozemku parcelní číslo 
1104/22 v k. ú. Chropyně, neboť územní 
studie, která je dle územního plánu pod-
mínkou pro povolování a provádění staveb 
v lokalitě, není dosud pořízena,

• projednala a schválila návrh podání žá-
dosti na Katastrální úřad pro Zlínský kraj, 
jejímž předmětem bude prodloužení lhůty 
stanovené pro odstranění nesouladu mezi 
skutečností a zápisem v katastru nemovitostí 
na pozemku p. č. 81/2 v k. ú. Plešovec,

• schválila uzavření Smlouvy o realizaci stavby 
mezi městem Chropyně a Společenstvím vlast-
níků domu Nádražní 766, 767, 768 Chro-
pyně, jejímž předmětem je provedení 
revitalizace bytového domu spočívající v za-
teplení obvodového pláště a náhradě 
stávajících balkonů betonovými lodžiemi,

• projednala možnost uveřejnění reklamního 
inzerátu v publikaci Cestovní informátor 
a uzavření smlouvy se společností JOMA 
Travel, s. r. o., jejímž předmětem by bylo 
jeho zveřejnění za cenu 10.700 Kč; návrh 
nebyl přijat,

• schválila uzavření smlouvy o nájmu mezi 
městem Chropyně a uživateli pozemku 
p. č. 81/2 o výměře 73 m2 v lokalitě Plešo-
vec za cenu 12 Kč/m2/rok,

• projednala a uložila zveřejnění záměru 
prodeje části pozemku p. č. 610/1 o výměře 
cca 166 m2 v k. ú. Chropyně za minimální 
nabídkovou cenu 450 Kč/m2,

• schválila přijetí sponzorského daru od SRPŠ 
při ZŠ Chropyně, z. s., ve výši 35 tis. Kč,

• projednala a vydala nesouhlasné stanovisko 
s návrhem aktualizace záplavového území 
toku Morava a vymezením aktivní zóny 
a uložila toto stanovisko zaslat na Krajský 
úřad Zlínského kraje s řádným odůvodně-
ním, vázaným na Územní plán Chropyně,

• schválila uzavření příkazní smlouvy mezi 
městem Chropyně a firmou Fatra, a. s., Napa-
jedla, jejímž předmětem je obstarání reklamy 
za jednorázovou úplatu ve výši 350 tis. Kč,

• rada města jmenovala do funkce vedoucí 
Odboru vnitřních věcí Městského úřadu 
v Chropyni s účinností od 1. 7. 2016 
Bc. D. Jedličkovou, 

• vzala na vědomí zprávu o činnosti jednotky 
SDH Chropyně za 1. pololetí 2016,

• vzala na vědomí čtvrtletní hlášení o úrazech 
Základní školy Chropyně, p. o., za měsíc 
duben až červen 2016,

• vzala na vědomí upozornění právní kan-
celáře Ritter – Šťastný na změnu zákona 
č. 128/2000 sb., o obcích, provedenou 
zákonem č.106/2016 Sb. s účinky ode 
dne 1. července 2016; uvedenou novelou 
došlo mimo jiné ke změně, ze které plyne, 
že zastupitelstvo nebude schvalovat smlouvy 
o zřízení, změně či zrušení věcných břemen, 
jak tomu bylo do uvedeného data,

• rada města se podrobně zabývala zpraco-
vanými variantami řešení zřízení městské 
policie v Chropyni, případně spoluprací 
s městskou policií z okolních měst, kterou 
předložil radě předseda komise prevence 
kriminality Mgr. Vlasatý; po zvážení veške-
rých možností realizace a výše vynaložených 
prostředků na zřízení místního oddělení 
městské policie rada uložila předsedovi ko-
mise dopracovat variantu možného uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s městem Kroměříž 
na využití Městské policie Kroměříž,

• projednala a schválila uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene mezi městem 
Chropyně a firmou E.ON Distribuce, a. s., 
se sídlem v Českých Budějovicích, na zatí-
ženou nemovitost – pozemky p. č. 612/1, 
636/2, 700/4 v k. ú. Chropyně,

• na základě doporučení z jednání Zastupi-
telstva města Chropyně dne 1. srpna znovu 
projednala bod programu „Zveřejnění 
záměru prodeje části pozemku p. č. 610/1 
o výměře cca 166 m2 v k. ú. Chropyně“ 
a uložila zadat vypracování revizního zna-
leckého posudku předmětné lokality realit-
ní kanceláří Ing. arch. Antonína Rybnikáře,

• vzala na vědomí výsledky prodeje vyřaze-
ného majetku a uložila zajistit zveřejnění 
prodeje nákladního automobilu FORD 
TRANSIT za nabídkovou cenu 11 tis. Kč 
a multicar M25 sklápěč za nabídkovou 
cenu 20 tis. Kč,

• projednala a vzala na vědomí Obecně zá-
vaznou vyhlášku města Chropyně č. 1/2016 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a uložila předložit návrh obecně 
závazné vyhlášky na jednání zastupitelstva 
dne 21. 9. 2016 (nedoporučila návrh 
na zvýšení poplatku na 672 Kč, ale dopo-
ručila zachovat poplatek ve výši 636 Kč),

• vyjádřila souhlas s rozšířením stávajícího 
vjezdu k rodinnému domu na pozemku 
p. č. 115 v k. ú. Chropyně z důvodu nezbyt-
né manipulace s invalidním členem rodiny,

• projednala statický posudek Ing. arch. V. Bě-
líka, týkající se stavu ocelové lávky spojující 
ulici Emila Filly a Podlesí; lávka přes Mlýnský 

Rada města Chropyně informuje o své činnosti
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náhon je dle statika v nevyhovujícím stavu 
a musí být neprodleně opravena; rada 
vzala na vědomí provedení opravy a ulo-
žila provést poptávkové řízení na realizaci 
opravy a na základě jeho výsledku zařadit 
předpokládanou částku do rozpočtu města 
2016 rozpočtovým opatřením,

• schválila uzavření smlouvy o dílo mezi měs-
tem Chropyně a firmou TIZZI, spol. s r. o., 
Kroměříž, jejímž předmětem je zpracování 
žádosti o podporu z IROP a zpracování 
studie proveditelnosti týkající se projektu 
„Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské 
služby města Chropyně“ za celkovou cenu 
99 tis. Kč bez DPH; podíl financování to-
hoto projektu činí 10 % z rozpočtu města 
a 90 % dotace,

• rada se zabývala předloženým návrhem ře-
šení kamerového systému v Chropyni; tento 
úkol byl zadán radou města předsedovi 
komise prevence kriminality a zpracován byl 
ve spolupráci s projektantem Ing. Luton-
ským; bylo uloženo dopracování projektu 
ve smyslu rozšíření počtu kamer na náměstí 
Svobody v závislosti na připojení kamer k síti 
NN a zpracování druhé etapy kamerového 
systému v sídlišti,

• rada projednala a vyslovila nesouhlas se žá-
dostí o uzavření veřejnoprávní smlouvy ve vě-
ci výkonu správní agendy – projednávání pře-
stupků; pan Tinka požádal starostku města 
o odvolání z funkce předsedy Přestupkové 
komise města Chropyně, a to k 30. září; 
výkonem přestupkové agendy bude pově-
řen Odbor sociálních věcí Městského úřadu 
v Chropyni, konkrétně referentka odboru 
Mgr. I. Zlámalová; k podobné situaci do-
chází také v obcích Kvasice a Morkovice-
-Slížany; v této souvislosti požádalo město 
Morkovice-Slížany o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy ve věci výkonu správní agendy 
– projednávání přestupků dle § 53 odst. 1 
zákona č. 200/1990 Sb.,

• vzala na vědomí zprávu o výsledku ve-
řejnosprávní kontroly města Chropyně 
v roce 2016,

• vzala na vědomí vyhodnocení kulturních 
akcí za první pololetí letošního roku,

• vzala na vědomí oznámení odboru životní-
ho prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Zlínského kraje o zahájení vodoprávního 
řízení o povolení výjimky při používání zá-
vadných látek v rámci akce „Sanační zásah 
k napravení závadného stavu horninového 
prostředí a podzemních vod pod skladem 
kapalných odpadů spalovny průmyslových 
odpadů v Chropyni“,

• vzala na vědomí veřejnou vyhlášku odboru 
občansko-správních agend oddělení do-
pravy a silničního hospodářství Městského 
úřadu Kroměříž o stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemní komunikaci 
Chropyně – Kyselovice ve dnech 15. srpna 
až 15. prosince 2016 (oprava povrchu ko-
munikace),

• oznámení společnosti Fatra, a. s., Napaje-
dla, jako společnosti nástupnické, a spo-

lečnosti Energetika Chropyně, a. s., jako 
společnosti zanikající; nástupnickou společ-
ností je společnost Fatra, a. s., která bude 
pokračovat jak ve své původní podnika-
telské činnosti, tak i v dosavadní činnosti 
zaniklé společnosti Energetika Chropyně, 
a. s., v nezměněném rozsahu,

• schválila výjimku v počtu dětí na třídu 
v Mateřské škole Chropyně pro školní rok 
2016/2017,

• projednala a doporučila zastupitelstvu 
poskytnutí účelového daru na opravu 
pořízené sekačky na trávu ve výši 54 tis. Kč 
Fotbalovému klubu, z. s., Chropyně,

• vyjádřila souhlas s přesunem a odstíněním 
kontejnerů (sběrných nádob) na tříděný 
odpad v ulici Hrad u rodinného domu 
č. p. 795 a uložila zařadit finanční částku 
na realizaci dle možnosti do rozpočtu města, 

• vzala na vědomí vedené zjišťovací řízení 
Ministerstva životního prostředí k zá-
měru „Povrchová úprava plastových folií 
b. 310 Chropyně“ oznamovatele, kterým 
je Fatra, a. s., 

• na základě vlastní žádosti odvolala z funkce 
člena komise prevence kriminality pana 
Tinku a do funkce člena této komise jme-
novala pana A. Dohnala,

• na základě dalšího projednání a konzultace 
s Ing. arch. Rybnikářem uložila zveřejnění 
záměru prodeje části pozemku parcelní 
číslo 610/1 o výměře cca 166 m2 v k. ú. 
Chropyně za minimální nabídkovou cenu 
450 Kč/m2,

• uložila zveřejnit záměr prodeje části pozem-
ku p. č. 250 o výměře 12 m2 v k. ú. Plešovec 
za minimální nabídkovou cenu 450 Kč/m2,

• projednala a schválila uzavření Dohody 
o součinnosti v 1. fázi projektu Obec obča-
nům mezi městem Chropyně a firmou Terra 
Group Investment, a. s., jejímž předmětem 
je poskytnutí součinnosti obce při realizaci 
energetické soutěže pro domácnosti obča-
nů žijících ve správním obvodu obce a ulo-
žila informovat občany o konání energetic-
ké soutěže formou rozhlasu a Zpravodaje,

• vzala na vědomí výzvu odboru výstavby 
a životního prostředí Městského úřadu 
Chropyně k účasti na závěrečné kontrol-
ní prohlídce stavby „Zateplení spojovací 
chodby mezi pavilonem D (dílny a kabinet) 
a E (školní jídelna) v areálu ZŠ Chropyně 
ul. Komenského,

• vzala na vědomí informaci starostky města 
o stížnosti obyvatel domu s pečovatelskou 
službou v Chropyni na hlučné chování 
nájemníků bytového domu čp. 247, 

• projednala a schválila navýšení investičního 
příspěvku Správě majetku města Chropy-
ně, p. o., pro rok 2016 ve výši 150 tis. Kč 
na rekonstrukci bytu v Domě s pečovatel-
skou službou Chropyně a uložila zařadit 
potřebnou částku do rozpočtu; v současné 
době jsou uvolněné dva byty, z nichž mi-
nimálně jeden je třeba rekonstruovat jako 
bezbariérový; na realizaci zamýšlených dvou 
rekonstrukcí je zapotřebí cca 600 tis. Kč,

• projednala a vzala na vědomí informaci 
o činnosti ve školním roce 2015/2016 
a zahájení školního roku 2016/2017 Zá-
kladní školy Chropyně, p. o., a uložila před-
ložit tyto zprávy zastupitelstvu dne 21. září,

• projednala zprávu ředitelky MŠ Chropyně, 
p. o., o pravidelné finanční kontrole v tom-
to zařízení v souladu se zákonem, rada 
města vzala tuto zprávu na vědomí a uložila 
dodržovat doporučení kontrolního orgánu,

• rada města byla informována vedoucí 
odboru vnitřních věcí o tom, že od 1. říj-
na dojde v souvislosti s novelou zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ke změ-
ně ustanovení par. 47 odst. 3. a uložila 
zpracovat návrh textu do Obecně závazné 
vyhlášky o nočním klidu, regulaci hlučných 
zařízení, používání pyrotechniky a zajištění 
veřejného pořádku při pořádání veřejných 
produkcí a vydání této obecně závazné 
vyhlášky předložit k projednání na zasedání 
zastupitelstva města dne 21. září,

• rada města schválila uzavření Smlouvy 
o poskytování služeb mezi městem Chro-
pyně a firmou HCM COMPUTERS, s. r. o., 
jejímž předmětem je příprava podkladů 
žádosti o dotaci dle výzvy číslo 28 IROP 
včetně všech náležitostí, za celkovou cenu 
99 tis. Kč bez DPH, a dále uzavření smlouvy 
o poskytování služeb mezi městem Chro-
pyně a firmou HCM COMPUTERS, s. r. o., 
jejímž předmětem je příprava podkladů 
žádosti o dotaci dle výzvy číslo 04 IROP 
včetně všech náležitostí, za celkovou cenu 
100 tis. Kč bez DPH; předmětem dotace 
je podpora integrovaného operačního 
programu v oblasti Dobrá správa území 
a zefektivnění veřejných institucí, jejichž 
prioritou je posilování aplikací v oblasti 
informačních komunikačních technologií 
určených pro elektronickou veřejnou 
správu,

• schválila platový výměr ředitele ZŠ Chro-
pyně a MŠ Chropyně (1. září byla schvá-
lena nová Příloha č. 9 k nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb. – stupnice platových tarifů 
podle platových tříd a platových stupňů 
pro zaměstnance uvedené v par. 5 odst. 9),

• vedoucí finančního odboru informovala 
radu města o vývoji hospodaření od po-
čátku roku a vzniku nových požadavků 
na nové rozpočtové opatření města Chro-
pyně č. 5 v roce 2016; rada města projed-
nala a schválila převody mezi položkami 
rozpočtu v rámci schválených ukazatelů 
v souladu s usnesením ZM 26/09/2015 
a vzala na vědomí ostatní návrhy úprav 
rozpočtu a uložila předložení rozpočtového 
opatření na jednání zastupitelstva 21. září,

• vzala na vědomí informaci vedoucího od-
boru výstavby a životního prostředí o zpra-
cované Územní studii Chropyně – Zadní 
díly, zpracovanou firmou AKTÉ projekt, 
s. r. o., a uložila předložit k projednání 
na jednání zastupitelstva 21. září,

• projednala materiál zastupitelů Mgr. Vlasa-
tého a paní Supové o zákazu provozování 
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výherních automatů ve městě Chropyni 
a doporučila zabývat se provozováním 
výherních automatů, loterií a jiných obdob-
ných sázkových her dle zákona o loteriích 
na jednání zastupitelstva města v prosinci 
2017 a uložila starostce města předložit 
na prosincovém jednání vyhodnocení dopa-
du zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a ji-
ných podobných hrách, na život ve městě,

• projednala materiál zastupitelů Mgr. Vla-
satého a paní Supové k vystoupení města 
Chropyně z RESO a doporučila zastupi-

telstvu města neschválit vystoupení města 
Chropyně z tohoto dobrovolného svazku 
obcí,

• projednala předložený materiál zastupitelů 
Mgr. Vlasatého a paní Supové ke zve-
řejňování zápisů z jednání Zastupitelstva 
města Chropyně v anonymizované podobě 
na webových stránkách města, zajistit 
anonymizaci zápisů a zveřejnění zápisů 
ze zastupitelstva zpětně minimálně za ob-
dobí roku 2016, rada města tento návrh 
zastupitelstvu nedoporučila schválit, 

• rada města vyjádřila souhlas s povolením 
a provedením rekonstrukce střechy rodin-
ného domu na pozemku p. č. 742 a uložila 
vyznačit souhlasné stanovisko města Chro-
pyně na situačním nákresu stavby,

• vzala na vědomí zprávu o provedených 
kontrolách v roce 2016 na Základní škole 
Chropyně, p. o.,

• vzala na vědomí výsledky výběrového řízení 
na opravu střechy Městského kulturního 
střediska v Chropyni.

BH

V městském kulturním středisku v Chropy-
ni jednalo dne 1. srpna 2016 zastupitelstvo 
města Chropyně. Zúčastnilo se 14 zastupi-
telů (omluveni Ing. Hloušek, pan Juřena 
a Mgr. Kalinec), dle prezenční listiny bylo 
přítomno 22 občanů.

V úvodu jednání byl přítomným představen 
nový člen zastupitelstva Mgr. Igor Štěpánek, 
který nabyl mandát člena zastupitelstva dnem 
1. července za odstupujícího Ing. Roseckého. 

Po předložení návrhu programu vystoupil 
Mgr. Vlasatý a navrhl doplnění programu 
jednání o dva body, a to o bod programu 
č. 4 – Revokace rozhodnutí Rady města Chro-
pyně usnesení číslo RM 3/48/16 – zveřejnění 
záměru prodeje části pozemku p. č. 610/1 
v k. ú. Chropyně a o bod č. 5 – Reklamace 
díla – tenisové kurty Chropyně. S technic-
kou připomínkou vystoupil tajemník MěÚ 
Ing. Rosecký a upozornil na to, že revokace 
usnesení rady zastupitelstvem není podle záko-
na o obcích možná. Pouze starosta města mů-
že pozastavit výkon rozhodnutí rady města, po-
kud se domnívá, že rozhodnutí rady je špatné 
nebo protizákonné, a může takové rozhod-
nutí předložit k posouzení zastupitelstvu. 
Mgr. Vlasatý uvedl, že se domnívá, že za-
stupitelstvo je vrcholným orgánem města 
a je nadřazeno radě města. Starostka požádala 
o vyjádření přítomného právního zástupce 
města JUDr. Handla z Advokátní kanceláře 
Ritter – Šťastný, ten uvedl, že rozhodnutí 
o zveřejnění záměru prodeje pozemku 
je v pravomoci rady a neví, v čem by takové 
rozhodnutí mělo být nezákonné. Ing. Sigmundo-
vá požádala předkladatele, aby návrh na dopl-
nění bodu o revokaci usnesení stáhl, neboť ta-
ková revokace je nezákonná. Pan Vlasatý uvedl, 
že pokud zastupitelstvo jeho návrh na projed-
nání uvedeného bodu neschválí, bude namítat 
u státního zastupitelství, že mu jako zastupiteli 
nebylo umožněno projednat jím navrženou 
věc. Ing. Sigmundová upozornila zastupitele, 
že je porušován platný jednací řád. Paní Rapantová 
dále namítla, že obsáhlé materiály k nově zařaze-
ným bodům do programu jednání byly zastupite-
lům předány bezprostředně před zasedáním a za-
stupitelé tak nedostali dostatek času na řád-
né prostudování tak, aby byli schopni dobře 
rozhodnout. Rozšíření programu jednání bylo 
schváleno.

K prvnímu bodu jednání - Informace o vý-
sledku soudního sporu s firmou HOCHTIEF 
CZ, a. s., úvodní slovo přednesla starostka 
města. V soudním sporu s výše uvedenou fir-
mou se město snažilo uplatnit smluvní pokutu 
ve výši 3,6 milionů Kč. Kontrola ze Státního 
fondu životního prostředí vytkla městu, 
že tuto pokutu nevymáhá. Městu hrozilo, 
že část dotace poskytnuté na rekultivaci sklád-
ky, bude muset vrátit. Město ve sporu neu-
spělo. Soudní spor stál 160 tis. Kč na soudních 
poplatcích a následně bylo město odsouzeno 
k úhradě nákladů protistraně ve výši 86 tis. Kč. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu nepodá-
vat další odvolání v této věci, pravděpodobně 
by město spor znovu prohrálo. V rozpravě 
k tomuto bodu vyslovil Mgr. Vlasatý domněn-
ku, že při schvalování rozpočtu města, kdy byla 
schválena i potřebná částka na tento spor, 
uvedla starostka, že spor město určitě vyhraje. 
U písemného materiálu k tomuto bodu mu 
chyběla kopie rozsudku. JUDr. Handl vysvětlil, 
že rekultivace skládky dotovaná SFŽP proběhla 
v roce 2011. Akce byla dokončena, staveni-
ště vyklizeno, pouze nebylo možné zaměření 
stavby. Z toho důvodu bylo bez průvodních 
poznámek dílo převzato o 36 dnů později. 
V roce 2012 provedl SFŽP kontrolu této akce 
a vytkl městu, že za zpoždění neuplatnilo 
smluvní pokutu. Na základě tohoto kontrol-
ního řízení zahájilo město soudní spor, aby 
se vyhnulo případným korekcím a vrácení části 
dotace. Nemyslí si, že by kdy bylo řečeno, 
že spor město vyhraje. Výdaje za soudní spor 
jsou stále mnohem nižší, než by byla případná 
vratka dotace. Do rozpravy se zapojila zastu-
pitelka paní Supová, která uvedla, že i ona 
měla dojem při jednání finančního výboru, 
že se jedná o soudní spor, který město určitě 
vyhraje, a že výdaje za soudní spor, o kte-
rém město vědělo, že prohraje, jsou podle 
jejího názoru zbytečně vyhozené prostředky. 
JUDr. Handl oponoval, že zbytečné výdaje 
to nebyly. Dotační kontrolní orgány neustále 
hledají možnosti, jak dotace korigovat. Po ná-
lezu kontrolního orgánu by jistě byla nařízena 
částečná vratka dotace. Tímto pravomocným 
rozsudkem soudu se nyní město může vrácení 
dotace bránit. Pan Vlasatý se dotázal, kdo dílo 
špatně převzal, kdo je na protokolu podepsán 
za město. Tato osoba by nyní měla nést osobní 

zodpovědnost za svou chybu a dále se dotá-
zal, zda městu nehrozí pokuta ze strany SFŽP, 
když nevymohlo smluvní pokutu. JUDr. Handl 
uvedl, že přejímací protokol je podepsán teh-
dejším starostou Ing. Hlouškem, dále že smluvní 
pokutu nemá právo stát po obci vymáhat. 
Kontrolní orgán SFŽP se odvolával na obecné 
ustanovení paragrafu 38 zákona o obcích, dle 
kterého se má obec chovat jako řádný hospo-
dář, a pokud podá město odvolání a zaplatí 
znovu 250 tis. Kč za soudní spor, o kterém 
dnes ví, že neuspěje, jako správný hospodář 
by se nechoval. Zastupitelstvo hlasováním po-
tvrdilo, že se vzdává práva na vymáhání smluvní 
pokuty podáním odvolání proti rozsudku.

Zastupitelstvo schválilo v předloženém 
znění Rozpočtové opatření města Chropyně 
č. 4 v roce 2016, které se týkalo úpravy roz-
počtu z důvodu úhrady soudních výloh druhé 
straně (86.529 Kč). V rozpočtu bylo prozatím 
připraveno na tento účel pouze 70 tis. Kč.

Další bohatou diskusi otevřel projednávaný 
bod – Stavební úpravy a přístavba radnice. 
Starostka města stručně seznámila všechny 
přítomné se záměrem přístavby radnice. 
K tomuto bodu se vyjadřuji v samostatném 
článku tohoto Zpravodaje.

Ve čtvrtém bodu programu, o který bylo 
jednání zastupitelstva rozšířeno, se jednalo 
o zveřejnění záměru prodeje části pozemku 
p. č. 610/1 v k. ú. Chropyně. Materiál před-
ložili zastupitelé paní Supová a Mgr. Vla-
satý. Jedná se o prodej pozemků, které užívá 
předkladatel a jeho sousedé. Nesouhlasí 
s navrženou prodejní cenou pozemku a upo-
zornil na zřejmé nesrovnalosti ve znaleckém 
posudku, který ocenil hodnotu prodávaných 
pozemků ve výši 425 Kč/m2. Předkladatel 
si nechal zpracovat vlastní oponentní zna-
lecký posudek, ve kterém je administrativní 
cena dotčeného pozemku stanovena ve výši 
227 Kč/m2. Navrhl proto, aby zastupitelstvo 
města revokovalo usnesení rady města, dále 
požaduje, aby byl zpracován oddělovací 
geometrický plán, který vymezí nově vznik-
lé pozemky na části původního pozemku 
p. č. 610/1 v k. ú. Chropyně a zveřejní zá-
měr prodeje za minimální nabídkovou cenu 
200 Kč/m2. Písemný materiál k tomuto bodu 
jednání byl zastupitelům předán až při zaháje-
ní tohoto zasedání. V rušné diskusi zaznělo ně-
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kolik skutečností, například, že pozemky byly 
již v minulosti nabízeny k odprodeji, ovšem 
k jejich odkoupení nedošlo z důvodu vysoké 
ceny (150 Kč/m2), stanovisko právníka – pro 
stanovení ceny je rozhodující znalecký posu-
dek - názory současných uživatelů pozemků, 
že tyto pozemky nejsou stanoveny jako 
stavební, nýbrž veřejné prostranství, na které 
se vztahuje nižší ohodnocení - připomínka, 
že pozemek je zatížen blízkým sběrným 
dvorem (přelétající odpad), opětovně byl 
zpochybňován znalecký posudek, který ne-
chalo vypracovat město. Bylo rovněž řečeno, 
že se mohlo předejít dlouhé a nepříjemné 
diskusi, kdyby materiály k jednání byly před-
loženy včas. V rozpravě zaznělo i to, že zastupi-
telstvo nemá právo zasahovat do kompetence 
rady, tzn. že stanovení ceny prodávaného 
pozemku je výhradně v její pravomoci. Přes 
tuto zákonnou výhradu pokračovala diskuse, 
ve které se zpochybňovala stanovená výše 
ceny prodávaného pozemku (450 Kč/m2), 
která je v čase a místě cenou obvyklou.

Po několika neúspěšných pokusech bylo 
zastupiteli přijato usnesení, které doporu-
čuje Radě města Chropyně znovu projednat 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku 
p. č. 610/1 v k. ú. Chropyně.

Schválením doplňujících bodů programu 
byl zastupiteli paní Supovou a Mgr. Vlasatým 
předložen další materiál týkající se reklamace 
tenisových kurtů. Z rozpočtu města a z pro-
středků získaných z dotačního titulu „Oran-
žové hřiště“ (dotace ČEZ) byla provedena 
rekonstrukce dvou tenisových kurtů. Předkla-
datelé upozornili, že dílo vykazuje zřejmé vady 
a nemělo být městem vůbec převzato a mělo 
by se nezávislým znalcem nechat posoudit, 
zda byl dodržen technologický postup a zda 
byly použity správné materiály. Následně pak 
uplatnit reklamaci.

V rozpravě zazněly připomínky hráče tenisu 
pana Kroupy, manželky správce kurtů paní 
Přecechtělové i některých zastupitelů, kteří 
potvrdili špatnou kvalitu tenisových kurtů. 
Byly vzpomenuty také připomínky zhotovitel-
ské firmy ke kvalitě údržby tenisových kurtů. 
Starostka města proto na základě dřívějších 
stížností vyjednala s majitelem firmy týdenní 
údržbu kurtů, provedenou pracovníky doda-
vatelské firmy. Ta by měla prokázat (nepro-
kázat) způsobilost tenisových kurtů. Diskuse 

se stočila i k počtu rekonstruovaných kurtů 
(rada města prováděla průzkum trhu a za výši 
dotace 900 tis. Kč bylo možné zrekonstru-
ovat kurty dva). Po poznámce přítomného 
právníka, že ke stavbě existuje smlouva o dílo 
a z ní vyplývající sankce a podmínky pro uplat-
nění reklamace, zastupitelstvo vzalo na vědomí 
projednávaný bod a uložilo Radě města Chro-
pyně uplatňovat reklamaci na toto dílo.

Ve všeobecné diskusi jednání zastupitelstva 
vystoupil Mgr. Vlasatý a uvedl, že má z dneš-
ního jednání zastupitelstva velice rozporuplné 
pocity. Je nemile překvapen tím, jak funguje 
rada města. Výstupy dle jeho názoru by měly 
být na lepší úrovni, proto navrhl hlasovat 
o odvolání rady města jako celku. Tento návrh 
usnesení nebyl přijat.

Tomuto jednání zastupitelstva byl přítomen 
i bývalý tajemník městského úřadu, který 
využil příležitosti a rozloučil se s přítomnými. 
Po dlouhých letech ve funkci odešel k 30. červ-
nu 2016 do důchodu. Poděkoval za dlou-
holetou vzájemnou spolupráci a popřál všem 
zastupitelům hodně seriozních a férových 
jednání ve prospěch města Chropyně.

BH 

Třinácté zastupitelstvo s nečekanou tečkou

Plánovaná přístavba k objektu radnice 
Na mimořádně svolaném veřejném zastupi-

telstvu města Chropyně, které proběhlo v rušné 
atmosféře dne 1. srpna 2016, byla mimo jiné 
projednávána i plánovaná přístavba k současné 
budově radnice. Co vedlo radu města k tomuto 
záměru? Nyní budu citovat důvodovou zprávu 
vedoucího odboru výstavby a životního pro-
středí, která byla na tomto jednání předložena 
včetně souhrnné technické zprávy: „Budova 
radnice je velmi starým objektem. Řada kon-
strukcí či instalací, i když v minulosti prošla 
rekonstrukcí, dnes dožívá, nebo nereflektuje 
na požadavky dnešních právních předpisů. 
V tomto smyslu jsou ve velmi špatném stavu 
zejména elektroinstalace budovy, které vykazují 
v důsledku svého stavu a přetížení časté poru-
chy a hrozí riziko vzniku větších škod požárem. 
Rozvody zdravotechniky (voda, kanalizace) 
rovněž dožívají, o čemž svědčí opakované větší 
či menší havárie - poruchy v odtoku splaškových 
vod a netěsnosti v rozvodech vody. Topenářské 
rozvody jsou sice nové, ale kotelna včetně 
plynových kotlů je na hranici životnosti. Bu-
dova jako celek trpí průnikem zemní vlhkosti 
do sklepních prostor a do místností v přízemí, 
strop nad posledním nadzemním podlažím 
není dostatečně tepelně zaizolován a brzy 

bude nezbytné řešit novou střešní krytinu. Druhé 
nadzemní podlaží není bezbariérově přístup-
né. Budova dlouhodobě postrádá dostatečné 
prostory pro archivaci dokumentace. Částečně 
nedostatkem budovy, ale zejména Chropyně 
jako takové, je také absence informačního 
centra a veřejných WC. V těchto souvislostech 
se nejprve zrodil záměr na obnovu instalací 
v budově v rozsahu elektroinstalací a zdravo-
techniky, následně pak záměr na přístavbu rad-
nice, která řeší mimo jiné informační centrum, 
WC bezbariérové včetně WC pro veřejnost, výtah 
do druhého podlaží, technickou místnost (nová 
kotelna) a archiv. Provedení přístavby radnice 
je podmíněno odstraněním stávajících jednopod-
lažních přístavků budovy. S ohledem na významný 
vliv obou záměrů na provoz MěÚ by bylo vhodné 
oba záměry spojit a realizovat současně. Náklady 
na provádění jsou značné a bude nezbytné zaměřit 
se na získání externích zdrojů. Náklady rekonstruk-
ce slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace 
byly vyčísleny na cca 1,7 mil. Kč., sádrokartonové 
podhledy cca 0,33 mil. Kč. A přístavba radnice 
včetně odstranění jednopodlažních přístavků 
na cca 8,5 mil. Kč.“ 

Tento materiál vyvolal mezi zastupiteli 
rozporuplné reakce a diskusi, ve které pře-

važoval názor, že informační centrum je pro 
Chropyni zbytečné, archiv se může přemístit 
do prázdných budov školy, bezbariérovost 
řešit docházením za klienty do vestibulu 
úřadu, případně přímo do domácností, vrátit 
se k projektu výstavby domů pro seniory 
u zámku. O nutnosti potřeby veřejného 
WC naštěstí nikdo nepochyboval. 

Ano, náklady na rekonstrukci a přístavbu 
radnice se pohybují ve výši 10,5 mil. Kč, ale 
nebývalo zvykem, že radnice by měla být vi-
zitkou obce či města? A že tomu tak skutečně 
je, jsem se přesvědčila na mnoha místech naší 
vlasti. Při turistických toulkách jsem obdivovala 
vzornou údržbu a malebnost obecních úřadů 
o reprezentativních městských úřadech ne-
mluvě. Nechtěla bych vzbudit dojem, že rada 
města řádně nezvažuje priority vynaložených 
prostředků na investice, ale není cíl „zatrak-
tivnit město pro turisty“ jedním z volebních 
programů politických stran a hnutí? Přilákání 
turistů i kvalitnější nabídka služeb je i součástí 
Strategického plánu rozvoje města Chropyně.

Zastupitelstvo v tomto bodě nedošlo k žád-
nému závěru a já se přikláním k tomu, aby byla 
plánovaná rekonstrukce a přístavba radnice znovu 
vrácena na jednání zastupitelstva.                 BH

Město Chropyně děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory ve výši 150.000 Kč pro Pečovatelskou službu města Chropyně 
z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2016. Finanční podpora je určena na úhradu nákladů 
spojených se základními činnostmi této jmenované terénní sociální služby.                                                          Ing. Věra Sigmundová

Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu 
pečovatelské služby 
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Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 
a do Senátu Parlamentu České republiky

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu 
Parlamentu České republiky, které vyhlásil 
prezident republiky, se uskuteční tradič-
ně ve dvou dnech, a to v pátek 7. října 
od 14:00 do 22:00 a v sobotu 8. října 
od 8:00 do 14:00. 

Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému 
pobytu v obci nebo na území vojenského 
újezdu v územním obvodu kraje.
Místem konání voleb jsou volební místnosti 
v jednotlivých volebních okrscích. V případě 
města Chropyně to jsou:
• v okrsku č. 1 místnost č. 10 v Měst-

ském kulturním středisku v ulici 
Komenského čp. 39, a to pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v Chro-
pyni, bydlící v ulicích Berniska, Drahy, 
Emila Filly, Františkov, Hájenka, Haltýře, 
Hrad, Hrázky, Ječmínkova, Komenské-
ho, Krátká, Masarykova, Míru, Mrlínek, 
Na Strži, náměstí Svobody, Pastvisko, 
Podlesí, Skaštická a U Hejtmana;

• v okrsku č. 2 místnost pobočky 
městské knihovny v objektu Mateř-
ské školy Chropyně v ulici Tyršova 
čp. 570, a to pro voliče s adresou mís-
ta trvalého pobytu v Chropyni, bydlící 

v ulicích Díly, Dr. Emila Axmana, Hřbi-
tovní, Křižní, Nová, Palackého, Pazderna, 
Tovačovská, Tyršova a Závětří;

• v okrsku č. 3 ve třídě II.A v přízemí 
budovy Základní školy Chropyně 
v ulici J. Fučíka čp. 675, a to pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v Chro-
pyni, bydlící v ulicích Moravská, Včelín 
a Vlčí Doly;

• v okrsku č. 4 ve třídě I.A v přízemí 
budovy Základní školy Chropyně 
v ulici J. Fučíka čp. 675, a to pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v Chropy-
ni, bydlící v ulicích J. Fučíka, K. H. Máchy, 
Nádražní, Oujezdy a Řadová;

• v okrsku č. 5 v místnosti objektu 
Klubovny mládeže v Plešovci čp. 55, 
a to pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v Chropyni, bydlící v místní části 
Plešovec.

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje
Ve volební místnosti budou na viditelném 

místě vyvěšeny hlasovací lístky označené ná-
pisem „vzor", prohlášení kandidáta o vzdání 
se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání 
kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin 
před zahájením voleb; při zjišťování výsledků 
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového 

kandidáta nepřihlíží; dále případná informace 
o tiskových chybách na hlasovacích lístcích 
s uvedením správného údaje.

Volební místnost musí být pro každý 
vo lební  okr sek vybavena zákonem 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, který musí být voličům 
na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou to-
tožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním pasem České republiky. Nepro-
káže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky potřebnými 
doklady, nebude mu hlasování umož-
něno. 

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu 
voličů pro volby do zastupitelstev krajů obdrží 
volič od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku šedé barvy opatřenou úředním 
razítkem.
Voličský průkaz 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu 
do výpisu ze zvláštního seznamu voličů 
ve dnech voleb ve volebním okrsku spada-
jícím do volebního obvodu, kde jsou volby 
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič 

reklama
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Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 
a do Senátu Parlamentu České republiky
přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který 
se dostavil do volební místnosti s voličským 
průkazem, je povinen po prokázání totožnos-
ti a státního občanství tento průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů. 
Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva 
kraje se tisknou samostatně pro každou po-
litickou stranu, politické hnutí nebo koalici. 
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo 
určené losem. Vzhledem k tomu, že politické 
strany, politická hnutí nebo koalice mohou 
kandidovat pouze v některých krajích, nemu-
sí být číselná řada na dodaných hlasovacích 
lístcích úplná. Hlasovací lístky jsou opatřeny 
otiskem razítka krajského úřadu.

Hlasovací lístky byly voličům distribuovány 
do místa jejich trvalého pobytu, neboť právě 
podle trvalého pobytu jsou voliči rozděleni 
do jednotlivých volební okrsků. 

Řada voličů ve skutečnosti bydlí na jiné ad-
rese. Také nekvalitní a neoznačené poštovní 
schránky znemožnili dodání hlasovacích lístků 
řadě voličů. Pokud jste tedy hlasovací lístky 
neobdrželi nebo v případě, že dojde k jejich 
poškození nebo ztrátě a nebo volič zjistí, 
že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, 
je možné požádat ve volební místnosti 
okrskovou volební komisi o vydání nové 
kompletní sady hlasovacích lístků.
Hlasování

Po obdržení úřední obálky, popřípadě 
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud 
se volič neodebere do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu 
hlasování umožněno. V tomto prostoru 
vloží volič do úřední obálky šedé barvy 
jeden hlasovací lístek politické strany, 
politického hnutí nebo koalice, pro niž 
se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku 
může přitom zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost. Pokud by tímto 
způsobem bylo označeno více kandidátů, 
k přednostním hlasům se nebude přihlížet 
a takový hlasovací lístek se počítá ve prospěch 
politické strany, politického hnutí nebo ko-

alice. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku 
nemají na jeho posuzování vliv. Ve prospěch 
politické strany, politického hnutí nebo 
koalice se počítají i takové hlasovací lístky, 
na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, 
změněna nebo dopsána. K takovým úpravám 
se nepřihlíží. Neplatné jsou hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném tiskopise, 
které jsou přetržené a které nejsou vlo-
ženy do úřední obálky. Poškození nebo 
přeložení hlasovacího lístku nemá vliv 
na jeho platnost, jsou-li z něj patrné po-
třebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li 
v úřední obálce vloženo několik hlasova-
cích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpra-
vu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže 
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
a nebo nemůže číst nebo psát, může být 
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen 
okrskové volební komise, a hlasovací lístek 
za něho upravit a vložit do úřední obálky 
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební 
schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky. Svůj požadavek 
nahlaste přede dnem konání voleb na te-
lefonní číslo 573 500 741 paní Kunčarové. 
Ve dnech konání voleb je nutno požádat 
přímo příslušnou okrskovou volební komisi.
Zveřejnění výsledků voleb

Volby zveřejňuje Český statistický úřad 
na svých webových stránkách www.volby.
cz. Průběžné výsledky jsou oznamovány po 
uzavření volebních místností, výsledek voleb 
do zastupitelstva kraje vyhlašuje a uveřejňuje 

krajský úřad vyvěšením zápisu o výsledku 
voleb do zastupitelstva kraje na úřední desce 
krajského úřadu ihned po jeho podepsání. 
Celkové výsledky vyhlašuje a uveřejňuje 
Státní volební komise.
Senát Parlamentu České republiky

Současně s volbami do zastupitelstev krajů 
se v našem volebním obvodu budou konat 
také volby do Senátu Parlamentu České 
republiky. Tyto volby se konají ve stejných 
dnech jako volby do zastupitelstev krajů.

Pro tyto volby platí stejná ustanovení, 
která jsou uvedena v tomto příspěvku 
k volbám do zastupitelstev krajů, uvádíme 
zde proto pouze odlišnosti.
Hlasovací lístky

Pro volby do Senátu jsou vytištěny pro ka-
ždého kandidáta samostatně. Na každém hla-
sovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.
Hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně 
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde 
vloží do úřední obálky žluté barvy jeden 
hlasovací lístek pro kandidáta, pro kte-
rého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek 
se nijak neupravuje. Neplatné jsou hlasovací 
lístky, které nejsou na předepsaném tisko-
pise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, 
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy 
do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, 
je-li v úřední obálce vloženo několik hla-
sovacích lístků.
Druhé kolo voleb

Pokud žádný z kandidátů nezíská 
ve volebním obvodu, kde kandiduje, 
v prvním kole voleb do Senátu, konaném 
ve dnech 7. a 8. října, nadpoloviční většinu 
všech odevzdaných hlasů, a nebude tak 
zvolen žádný z kandidátů, bude se konat 
druhé kolo voleb, které proběhne v pátek 
14. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 
15. října od 8:00 do 14:00. Ve druhém 
kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří 
se v prvním kole umístili na prvých dvou mís-
tech. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb 
do Senátu již nebudou dodány předem, ale 
volič je obdrží přímo ve volební místnosti 
ve dny konání voleb.

Dana Jedličková

Vážení občané, naše město se zapojilo do veřejné energetické soutěže v rámci 
projektu Obec občanům, kde pro domácnosti i místní firmy a spolky získalo 
exklusivní ceny za elektřinu a plyn. Využijte možnosti bezpečně šetřit až desítky 
procent a přihlaste se. Více informací o soutěži získáte na webu města nebo 
v informativním letáčku, který naleznete ve vaší schránce. Zapojte se i Vy a získej-
te další volné prostředky pro Vás. Také na www.chropyne.obecobcanum.cz 
najdete další doplňující informace, anebo se rovnou můžete přihlásit on-line.

Celorepublikový projekt Obec občanům 
dorazil i do Chropyně
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K velké nelibosti občanů města Chropy-
ně, Plešovce a Zářičí došlo v poslední době 
celkem ke čtyřem poruchám na vodovodním 
přivaděči Břest – Chropyně, který je vyrobený 
z osinkocementového materiálu o profilu 
DN 300. 

Stalo se tak nejprve 5. srpna při opravě 
VTL plynovodu DN 700 Hrušky – Kyselovi-
ce, kterou zajišťuje firma NET4GAS, s. r. o. 
V místě křížení sítí došlo vlivem zemních prací 
prováděných při opravě plynovodu k porušení 
vodovodního přivaděče. Tím následně došlo 
k přerušení zásobování pitnou vodou cca 5 500 
obyvatel. Porucha na vodovodním přivaděči 
byla přes noc havarijní službou VaK Kroměříž, 
a. s., opravena. Po odčerpání vody a očištění 
přivaděče byla stanovena příčina poruchy 
na přivaděči – podélná trhlina v místě, kde 
bylo potrubí obnaženo a nesprávným způso-
bem vyvěšeno přes nevhodný bodový lanový 
závěs. Do prostoru výkopu vniklo velké množ-
ství vody z vodovodního přivaděče. Tento 
silně podmáčený terén byl pak příčinou další 
poruchy 30. srpna. Opět vznikla jako zlom 
na osinkocementovém potrubí cca 1,50 m 
od místa předchozí poruchy. Příčinou poruchy 
byla kombinace vlivů - podmáčení území 

v důsledku první poruchy a zemních záho-
zových prací a úpravy terénu v ochranném 
pásmu vodovodu prováděné firmou opravující 
plynovod. Při opravě došlo opět k velkému 
podmáčení terénu. Třetí poruchou vzniklou 
v ranních hodinách v neděli 4. září 2016 byla 
vyřešena technická nedokonalost a netěsnost – 
vyosenou opravnou spojku osazenou 30. srpna 
bylo nutno opravit srovnáním a dotěsněním. 
Zatím poslední, v pořadí čtvrtá porucha, vznikla 
okolo 4 hodiny ranní v pátek 9. září a byla 
opravena v dopoledních hodinách. Příčinou 
byl opět silně podmáčený terén ze série před-
chozích poruch. 

Vedení společnosti VaK Kroměříž, a. s., 
po celou dobu havarijní situace jedná s fir-
mou NET4GAS, s. r. o., která je realizátorem 
opravy plynovodu a která je zodpovědná 
za škody způsobené na vodovodním přivaděči 
v majetku VaK Kroměříž, a. s. Vzhledem 
k tomu, že je vysoce pravděpodobné, že po-
ruchy by v podmáčeném území pokračovaly, 
rozhodlo vedení VaK Kroměříž, a. s., o radi-
kální opravě vodovodního přivaděče v délce 
cca 70 m. Bude provedena výměna původního 
potrubí za potrubí PE 100 RC DN 300 v celém 
podmáčeném území tak, aby místa napojení 

byla již ve stabilizovaném suchém místě, 
a budou provedena i další technická opatření 
ke stabilizaci potrubí – opěrné podzemní beto-
nové bloky. Vzhledem k tomu, že jde o havarijní 
situaci velkého rozsahu, přikročila společnost 
VaK Kroměříž, a. s., k okamžitému vypracování 
návrhu technického řešení přeložky formou jed-
noduché projektové dokumentace, objednání 
materiálu a zajištění realizace. Potrubní materiál 
byl navezen 13. a 14. září, zemní práce jsou 
prováděny od 15. září. Vlastní realizace přeložky 
bude trvat nejméně 2-3 týdny. 

Při přepojování potrubí budeme muset ještě 
nejméně jednou přívod vody do Chropyně, 
Zářičí a Plešovce uzavřít. O termínu budou 
občané i firmy informováni v předstihu, podle 
průběhu stavby přeložky. Náklady na opravu 
vodovodního přivaděče budou Vodovody 
a kanalizace Kroměříž, a. s., vymáhat po viníku 
havárie – firmě NET4GAS, s. r. o. Náklady 
na opravy a přeložku přivaděče přesáhnou 
částku 1 milion Kč.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 
se tímto svým zákazníkům omlouvají za přerušová-
ní dodávek pitné vody a komplikace s tím spoje-
né, které však nebyly způsobeny naší společností. 

Ing. Ladislav Lejsal, Ing. Petr Vedra

Poruchy na vodovodním přivaděči Břest – Chropyně
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První den školního roku 
2016/2017 přišlo do naší školy 
celkem 404 žáků, kteří jsou roz-
děleni v 18 třídách. Na I. stupni 
je 11 tříd a celkem 271 žáků. 
Po delší době máme 3 první třídy, 
kde je celkem 59 žáků. Většímu 
počtu žáků na I. stupni odpovídá 
i větší zájem o školní družinu, která 
má 3 oddělení s 90 žáky. Na II. stup-
ni je 7 tříd a celkem 133 žáků.

Pedagogický sbor posíl i l i 
3 zkušení kolegové z Kroměříže 
a z Prostějova. Celkem na naší 
škole působí 24 pedagogů, 3 vy-

chovatelky a 3 asistentky pedago-
ga. O chod a čistotu školy se bude 
starat 7 správních zaměstnanců. 

V průběhu prázdnin se ve ško-
le intenzivně pracovalo. Vzhle-
dem k tomu, že v minulém roce 
proběhla celková rekonstrukce 
tělocvičny a přilehlých prostor 
v budově školy v ulici Komen-
ského, rozhodli jsme se letos 
nasměrovat větší část investic do 
budovy školy v ulici J. Fučíka, kde 
sídlí celý I. stupeň a školní družina. 
V celém přízemí pavilonu A došlo 
k výměně podlahových krytin 

a výmalbě. V patře se uskuteč-
nila výměna podlahy a výmalba 
u 4. tříd. Aby se dětem stále 
nepletly šatny, které jsou k jed-
notlivým třídám přiděleny, byly 
od sebe barevně rozlišeny.  

V  ulici Komenského si pozor-
nější z vás jistě všimli, že je pre-
cizně opravena přední část soklu, 
ze kterého se už uvolňovaly beto-
nové plotny, a  hrozilo nebezpečí 
úrazu. Nově příchozí žáky 6. tříd 
čekaly vymalované třídy. Letos 
se nám na II. stupni také podařilo 
dořešit zabezpečení šaten. 

Jak to v budovách naší 
školy vypadá, jak mají žá-
ci vybaveny učebny hudeb-
ní výchovy, cizích jazyků, 
matematiky a informati-
ky se můžete přijít podívat 
ve čtvrtek 20. října 2016 
od 14:00 do 16:00, kdy 
se v budovách školy uskuteč-
ní Den otevřených dveří 
ZŠ Chropyně, na který jste 
všichni srdečně zváni.

Mgr. Milan Bajgar

V minulém čísle Zpravodaje jsem se kriticky zamýšlela nad přístu-
pem některých občanů k čistotě našeho města. Dnes je tomu naopak. 
Fotografie mluví za vše. Děkujeme všem, kteří mají rádi přírodu a okolí 
svého bydliště si dokážou zpříjemnit podobně jako obyvatelky Domu 
s pečovatelskou službou na ulici Hrázky.                                         BH

Jak jsme Vás již informovali, 
pořídilo město Chropyně v rám-
ci zefektivnění třídění odpadů 
celkem 500 sad tašek na tříděný 
odpad za necelých 21 tis. korun. 
Mají pomoci obyvatelům, kteří 
již poctivě odpad třídí, a zároveň 
motivovat ty, pro něž ještě třídění 
není samozřejmostí.

Jednotlivé tašky jsou barevně 
odlišeny tak, aby bylo třídění 
odpadů co nejjednodušší. Žluté 
jsou určeny na plasty, modré 
na papír a zelené na sklo. 

Zájemci o třídění si stále mo-
hou tašky vyzvednout v 1. poscho-

dí Městského úřadu Chropyně 
v kanceláři životního prostředí 
a investic nebo na pokladně v pří-
zemí. Jsou vydávány oproti podpisu 
v úřední dny od 8:00 do 11:00 
a od 13:00 do 16:30 nebo v neú-
řední dny na základě telefonické 
nebo e-mailové domluvy. 

Podmínkou pro vyzvednutí 
tašek je, aby domácnost měla 
uhrazený poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
(za odpady).

Odbor VaŽP

Zahájení nového školního roku v Základní škole Chropyně 

Potěšilo násTašky na tříděný odpad 
je stále možno si vyzvednout
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4. chropyňský festival je za námi 
a bylo se nač dívat. Na hodovou 
neděli 4. září se sjelo 5 hudeb-
ních seskupení na Sokolský stadion 
do Chropyně. Organizátorem akce 
byl Spolek „Přidej se k nám“ a město 
Chropyně. 

Celé odpoledne bylo hudebně 
velmi pestré. Od jazzových světových 
melodií Franka Sinatry, Luise Arm-
stronga, Jamese Browna a Glenna 
Millera přes lidové písně až po rocko-
vé songy od legendy Ozzyho Osborna 
a kapely Black Sabbath. 

Na samém začátku se před-
stavil dechový kvintet The Young 
& Restless (Mladí a neklidní), dále 
následovalo vystoupení Big Bandu 
D-JAZZ pod vedením Herberta No-
votného. V lidovém tónu pokračoval 
malý dechový orchestr ZUŠ Kojetín 
pod vedením Libora Žabenského 
a Chropyňské babky s pásmem li-
dových písní z různých koutů České 
republiky. Celé setkání zakončil 
orchestr TWO, THREE, FOUR pod 
vedením Iva Novotného, který 
si pro toto vystoupení vybral filmové, 
muzikálové a rockové skladby. Celým 
pořadem bravurně provázela paní 
Pěva Horáková. 

Chtěl bych moc poděkovat všem 
přítomným divákům za vytvoření 
výborné atmosféry, při které se skvěle 
vystupovalo. Dále bych chtěl podě-
kovat městu Chropyně za podporu 
všech muzikantů a Správě majetku 
města Chropyně za velmi vstřícný 
a pohotový přístup při organizaci 
celého odpoledne. Těšíme se na vidě-
nou koncem května na již 5. ročníku.

Členové Spolku 
„Přidej se k nám“

4. chropyňský festival mládežnických dechových orchestrů
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Už několik let zde v Chropyni funguje spolek rodičů a přátel místní 
základní školy. Jeho cílem je snaha udělat něco dobrého pro žáky naší 
školy. Spolek je tvořen rodiči žáků - dobrovolníky, kteří bez nároku 
na honorář věnují část svého volného času této dobré věci.

Naše ochota pomoci se však neobejde bez podpory Vaší, vážení 
rodiče. V průběhu měsíce října se na Vás obrátí třídní učitelé Vašich dětí 
a budou Vám tlumočit naši prosbu o finanční příspěvek ve výši 150 Kč 
pro nový školní rok. Pokud máte dětí více, stačí zaplatit jen za staršího 
ze sourozenců. 

Chceme Vaši pomoc, a tak je spravedlivé, abyste naopak věděli, 
co s těmito prostředky SRPŠ dělá. Vězte tedy, že v minulém školním 
roce se na příspěvcích vybralo celkem 42 tisíc Kč. Celkové příjmy spolku 
se ale dostaly až na částku 130 tisíc Kč. Vidíte tedy sami, že se Váš příspě-
vek podařilo ztrojnásobit. Jak? V průběhu školního roku se například 
konal dvakrát bazárek, zájezd do Mutěnic a do Vida Science Centra 
v Brně, výtěžky těchto akcí vždy míří na konto SRPŠ. Hlavním pod-
nikem, který sice stojí nejvíce úsilí a námahy, ale na straně druhé je také 
největším zdrojem financí, je školní ples. 

A kam peníze spolku míří? Kam jinam než do naší školy, k našim 
žákům a jejich učitelům. 

Příjemným pravidelným zpestřením předvánočního období 
se na I. stupni už stalo Mikulášování. Během nadílky byly rozdány 
balíčky v celkové hodnotě 8 tisíc Kč. Škole byl poskytnut příspěvek 
na dopravu žáků 7. tříd na lyžařský zájezd ve výši 500 Kč na žáka. Loni 
to bylo celkem 6 tisíc, letos je pro lyžaře připraveno 10 tisíc Kč. Částkou 
35 tisíc Kč přispělo už podruhé SRPŠ na dopravu žáků 3. a 4. ročníku 
na plavání. Pravidelně SRPŠ finančně pomáhá i s cestou deváťáků na sice 
poněkud smutnou, ale zato velice poučnou exkurzi do Osvětimy. Loni 
pomohlo 7 tisíc Kč, letos je připraveno 9 tisíc Kč. S pomocí příspěvku 
ve výši 13 tisíc Kč navštívili žáci I. stupně divadlo ve Zlíně. Částku 39 tisíc 
loni, letos částku 35 tisíc Kč dostal k dispozici ředitel školy k tomu, aby 
si škola sama vybrala věci, jejichž zakoupení pomůže ke zvýšení kvality 
vzdělávání v naší škole.

Jsme přesvědčeni, že pouhou prostou matematikou si každý dokážete 
spočítat, že se Vašemu dítěti 150korunový příspěvek vrátí. Vezměme jen 
ty naše malé plavce, plavat jezdí čtyři třídy, ve třídě je cca 20 žáků, pří-
spěvek od SRPŠ na plavání činí 35 tisíc, tj. více než 400 Kč/žáka. Nebo 
výlet deváťáků do Osvětimy, příspěvek SRPŠ činí hrubým odhadem 
300 Kč/žáka. Nutno dodat, že tyto příspěvky od SRPŠ míří pouze k těm 
žákům školy, kteří mají příspěvek zaplacený. Pokud u žáka nemáme 
evidovánu platbu příspěvku, pak hradí platby v plné výši.  

Vážíme si každého Vašeho příspěvku. Víme, že začátek školního 
roku je pro nás rodiče mimořádně finančně náročný, proto s výběrem 
příspěvku čekáme až do konce měsíce října. Věříme však, že chápete, 
že bez počátečního vkladu tvořeného právě Vašimi příspěvky bychom 
toho moc nezmohli. Ještě jednou velké díky každému z Vás. 

Poděkování si zaslouží i škola samotná. Panu řediteli Mgr. Milanu 

Nový školní rok začíná i pro SRPŠ při ZŠ Chropyně
Bajgarovi děkujeme za vstřícnost a skvělou spolupráci při organizování 
společných aktivit. Obrovské díky patří také každému třídnímu učiteli. 
Vážíme si Vaší pomoci a nelehké práce při výběru příspěvků. 

Ještě jednou díky a brzy na viděnou na nějaké další akci SRPŠ, třeba 
na zájezdu do Mutěnic 8. října… tedy pokud jako já nebudete mít tou 
dobou zrovna plné ruce práce s probíhajícími volbami. Nebo se můžeme 
vidět na školním plesu. Už dnes si můžete v kalendáři zakroužkovat datum 
4. března 2017, letošní deváťáci se na „svůj“ ples už těší. Rádi Vás uvidíme.

PS: Prosím, nečtěte tento článek s kalkulačkou v ruce! Tento výčet 
je orientační, veškeré údaje i přesná čísla jsou řádně evidována v účet-
nictví spolku.                                                           Dana Jedličková

reklama
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Aneb už je to letos deset roků, co Kamínek 
pořádá tábory

Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Každý rok 
se na našem táboře odehrávají různé dobro-
družné nebo pohádkové příběhy. S Kamínkem 
už jsme tábořili na hoře Řípu, pak jsme bojo-
vali o záchranu pohádek, tábořili jsme s indiá-
ny (když tábor navštívili představitelé města 
Chropyně, tak si dovolily zlé bledé tváře unést 
naši paní starostku a odvážný Vinnetou s Old 
Shatterhandem ji pak zachraňovali), byli jsme 
na táboře s Arabelou, se šíleným vědátorem jsme 
cestovali časem, zachraňovali jsme tajemnou 
zemi Koresan, pluli jsme s piráty z Karibiku, 
tábořili jsme s mafií, následoval i Petr Pan. Le-
tošní táboření bylo na ,,Kačerově“ se Skrblíkem, 
Rampou Mek Kvákem, Šikulou, paní Čvach
tovou, s kačery, Kačkou i nezbednými  Rafany,  
se kterými jsme tábořili na T.Z. Bojanovice pila 
a to od 7. do 20. srpna. 

Hned po příjezdu se děti zařadily ke svým 
oddílům a začaly si barvit oddílová trička 
a hledat jméno oddílu s bojovým pokřikem. 
Šest oddílů neslo letos jména: ÉRA, ŠIKULÁCI, 
RAFANI, MÁGOVÉ, ČVACHŤÁCI a HURIKÁ-
NI. Večer všechny přivítal sám velký Skrblík 
se všemi z Kačerova. Děti se Skrblíkem a jeho 
přáteli hledaly různé poklady, cestovaly s ním 

po celém světě. Byly v Americe, v Egyptě 
přímo v pyramidě faraónů, na lanové dráze. 
Zažily stezku odvahy i faktor strachu. Podívaly 
se do tajemného znojemského podzemí. Učily 
se vázat uzly, morseovku, pracovat s buzolou, 
poznávat léčivé byliny, podávat první pomoc… 
Každý večer se hodnotilo, rozdávaly se diplo-
my a drobné odměny. Nástupy vždy končily 
oddílovými pokřiky a také krásnou táborovou 
hymnou, kterou složila naše „Máří s Horýskem“. 
Povedla se jim. 

Vše uteklo jako voda. Při posledním ná-
stupu byly sečteny oddílové body. Na prvním 
místě skončil zlatý oddíl Martiny Pečínkové 
s instruktorkami B. Balášovou a N. Hladnou 
(Mágové), získal putovní pohár. Stříbro získal 
oddíl p. Ježe a P. Sivce s instruktory Beňou, 
S. Nečekalovou (Rafani). Na třetím místě 
se umístil oddíl Hurikáni s vedoucími B. Vinkle-
rovou, Z. Hofírkovou a instruktory T. Křižanem 
a P. Pánikem. Odměnu dostal nakonec každý 
a následovala velká diskotéka. Všichni se řádně 
vyhopsali, někteří i slzu utřeli, to že to tak rychle 
vše uteklo. Nebuďte smutní, už teď se můžete 
těšit na další rok táboření s Kamínkem!

Každý tábor má nějaké to téma, jak už jsem 
uvedla, a tak chci moc poděkovat programovým 
vedoucím, a to hlavně V. Horákovi - Horýskovi, 

naší Máří Markétce Opravilové - Procházkové, 
Petru Miškovi - myšákovi a Verunce Žigmun-
dové. Poděkování si také zaslouží všichni naši 
vedoucí, a to P. Zavadil - Drobeček, R. Pečínko-
vá, M. Pečínková, V. Daněk – doktor, P. Sivec, 
B. Vinklerová, Z. Hofírková, P. Jež a instruktoři 
N. Hofírková, A. Bláhová, B. Balášová, N. Hlad-
ná, P. Palacký, L. Paňák a naši začínající in-
struktoři M. Žemličková a P. Žák i všichni další, 
kteří nám letos přijeli pomoci, jelikož letos bylo 
na táboře neuvěřitelných 84 dětí! Také naše ku-
chařky v čele s naší H. Sivcovou, N. Navrátilovou, 
M. Pečínkovou, E. Vavrysovou, I. Moštkovou 
si velké díky zaslouží. O zdraví dětí se obětavě 
staraly dvě zdravušky Z. Horáková a V. Bílková. 
Všem moc děkuji, byli jste skvělí, moc vám všem 
děkuji za péči, kterou jste věnovali dětem.  

Jak se říká: kdo zažil, nezapomene - kdo 
nezažil, nepochopí!

Díky patří i paní starostce a paní místosta-
rostce za milou návštěvu tábora a dárky, které 
s sebou přivezly, díky městu Chropyně za finanč-
ní příspěvek na náš tábor.

Jsem ráda, že se dětem tábor líbil a že jsme 
všechny děti dovezli domů v pořádku. Ještě 
jednou všem moc děkuji. Více najdete na našem 
facebooku  TOM - Chropyně Kamínek.

Hana Paňáková

Táboření s Kamínkem
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Dne 31. července dorazily 
děti do tábořiště na zcela jiném 
místě, než na jaké jsme byli po tak 
dlouhou dobu zvyklí jezdit, celých 
96 km směrem na jih. Naši drahou 
Jeřmaň pro tento rok vystřídaly 
malebné Buchlovice a Močálek 
tábořiště „U Zabitého“, na kterém 
jsme prožili 14 nezapomenutel-
ných dobrodružných dní. 

Hned po příjezdu byli všichni 
mírně zaraženi způsobem, jakým 
fungovaly zdejší sprchy. Pokud 
jste se chtěli osprchovat, museli 
jste si s sebou vzít parťáka, který 
vám bude pumpovat. S tímto 
zařízením byla spojena i potřeba 
napumpovat si ráno vodu na umý-
vání rukou. Počáteční nedůvěra 
v tento systém ale brzy opadla 
a každé ráno se našla dvojice 
až trojice dobrovolníků, či hříšní-

ků, co místo rozcvičky napumpo-
vala vodu pro tábor na celý den. 

Tábor ale nebyl pouze o pum-
pování vody. Neprodleně po pří-
jezdu si všichni chtě nechtě mu-
seli vyřídit povolení k pobytu, při 
kterém si vyzkoušeli, jak úžasný 
může být byrokratický aparát… 
Obzvlášť v provedení našich skvě-
lých vedoucích, představujících 
lékaře, psychology, zaměstnance 
migračního oddělení a portrétisty. 
A právě tato byrokraciáda byla to, 
co nastartovalo náš tábor. Během 
následujících 14 dní proběhlo ně-
kolik různých závodů (při kterých 
jsme se dozvěděli spoustu nových 
poznatků, jako třeba to, že se v le-
sích okolo Buchlovic potulují 
tygři…) a taky spousta her, během 
kterých jsme si zkusili, jak těžké 
je pohybovat se neslyšně po stéb-

Skautský stanový tábor „U Zabitého“
lech trávy, trefit nepřátelské vozi-
dlo pomocí velice nebezpečných 
biologických zbraní (srolované 
ponožky, mnohdy ne zcela čer-
stvé) a jak důležité je si pořádně 
promyslet, k čemu se dobrovolně 
upisuji. V neděli 7. srpna nás pak 
čekala táborová olympiáda s ori-
ginální táborovou svící, později 
svítilnou, v jejímž závěru si děti 
vyzkoušely, jak těžké to měli čet-
níci v Saint-Tropez. Volné chvíle 
bez programu se pak trávily různě, 
někdo zvolil možnost zchladit 
se v potoce zurčícím okolo tábo-
ra, jiní se zase scházeli v jídelně 
či v jednom ze dvou tee-pee nad 
některou z mnoha deskových 
her. V polovině tábora nás svou 
návštěvou poctila delegace z ve-
dení našeho města v čele s paní 
starostkou a také velké množství 
rodičů, kteří se přijeli podívat, jak 
se jejich ratolestem daří. 

Dobrodružství probíhalo také 
v podobně celodenních výletů. 
První výprava nás zavedla do obce 
Kunovice do leteckého muzea, 
odtud pak naše kroky vedly přes 
Staré Město u Uherského Hradi-
ště, kde jsme navštívili Kovozoo 
se sochami zvířat vyrobených 
ze starého železa. Druhý celodenní 
výlet nás čekal na hrad Buchlov. 
Aby cesta nebyla jen tak jednodu-
chá a nudná, šli jsme po azimutu. 
Myslím si, že největší šok dostala 
spousta Čolků ve chvíli, když 
nás azimut nasměroval na Holý 
kopec, který nebyl vůbec holý, 
ale na jehož vrcholu se rozkládal 
nádherný bukový porost. Třetí 

výlet pak již byl jen půldenní 
a podívali jsme se během něj 
do zámku v Buchlovicích.  

Čtrnáct dní uběhlo jako voda 
a my jsme se poslední večer 
táborovým ohněm rozloučili s tá-
bořištěm a nachystali se na odjezd 
domů. Takto slovy se dá jen těžko 
vystihnout, jak skvělé chvíle jsme 
si tam užili. Nevím, kolik čtenářů 
si dnes dovede představit, jak 
krásně svítí hvězdy na noční ob-
loze nad spícím táborem, jak hřeje 
a září do noci táborový oheň 
a také rozpolcenost na konci 
tábora, kdy se člověku chce, a zá-
roveň nechce domů. Poslední, 
co zbývá napsat, je to, že to bylo 
super! A za rok zas :-)

Jan Skalík

P.S.: Zuzce Hradilové. Na táboře 
se povedlo získat stopu tvé fretky 
táborové (Mustela putorius furo 
taboricus). Na výzkumu tohoto 
zvláštního živočicha dále pracu-
jeme a doufám, že se o jedince, 
kterého máš doma, řádně staráš. 
Přikládám obrázek stopy.
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Podle posledních poznatků 
se tento druh fretky vyskytuje 
pouze v blízkosti skautských tábo-
rů, a to pouze za velmi raritních 
okolností. Jednou z těchto okol-
ností bývá kupříkladu podvrtnutý 
kotník, spojený s návštěvou kla-
sické ochočené fretky (Mustela 
putorius furo) na táboře.

Několik dalších náhledů 
na tábor:

„Z mého pohledu se tábor po-
vedl. My vedoucí jsme se opravdu 
snažili, aby si děti odvezly zážitek, 
který jen tak nezapomenou. Podle 
dětí se nám to povedlo, což mě 
jako vedoucího vždy potěší. Sa-

mozřejmě to, že se tábor povedl, 
je hlavně zásluhou mých kolegů 
(vedoucích), kteří, i přes únavu 
a bolesti, dokázali realizovat vše, 
co jsme plánovali, a děti neustále 
hlídali nebo s nimi podnikali nej-
různější aktivity (deskovky, lakros 
atd.). Myslím si, že nejen děti, ale 
i my vedoucí jsme si tábor užili 
a určitě se těšíme na další.“ 

Petr Měrka,
 vedoucí oddílu Čolků

„Skautský stanový tábor 2016 
se nesmírně povedl. Byli tam 
úžasní vedoucí a úžasný program. 
Zasportoval jsem si a taky se hodně 
naučil a to vše díky našim úžasným 
vedoucím, kteří měli neskutečnou 

snahu tohle zorganizovat. Takže 
klobouk dolů a těším se na tábor 
2017.“            Matěj Němeček

„Podle mě se skautský stanový 
tábor povedl. Nemůžu to moc 
hodnotit, protože tohle byl můj 
první skautský tábor, ale i tak 
mě přesvědčil na dalších pár let 
skautingu. Povedl se tím stylem, 
že program byl docela naučný 
a trochu i opakovací z toho, 
co jsme brali na schůzkách. Vel-
kou poctu a velké díky u mě mají 
vedoucí, protože zorganizovat tak 
dobrý tábor se povede jen máloko-
mu. A navíc to s námi vydrželi tolik 
dní bez jediné ztráty na životě.“

Dominik Donát

„Ze začátku bylo těžké zvyknout 
si na bojové podmínky, ale nako-
nec to šlo vcelku rychle. Každá 
večerní cesta na záchod byla tak 
trochu stezka odvahy. Jídlo tady 
bylo dobré a časem jsme si zvykli 
i na šťávu, i když čaj byl lepší. 
S dětmi byla sranda, občas sice 
zlobily více, než by měly, ale ne-
bylo to nijak strašné. Nejlépe bylo 
v tee-pee, jediné, co nám chybělo, 
byla kytara k ohni, ale u velké-
ho klasického táboráku už byla. 
No a musím říct, že i když dnešní 
děti mi nepřijdou tak odolné a skoro 
všechno je skolí, tak jsme to všechno 
hrdě zvládli! Tak zase příští rok…“

Danča Juránková, 
táborová vedoucí

1.10.  Okolím Valašského Meziříčí
 Pěší: 10, 25 km, cyklo: 45, 75 km
 Start: Val. Meziříčí – hvězdárna, 9:00 – 10:00
 Cíl: tamtéž, 12:00 – 16:00
 Informace: Ladislav Hojgr, telefon: 605 215 879

1.10. Chřibská 33
 Pěší: 12, 20, 33 km, cyklo: 45 km
 Start: Buchlovice nákupní zóna, 7:00
 Cíl: tamtéž do 17:00
 Informace: Jan Prášek, telefon: 776 627 201

8.10.  Slováckým vinohradem – Mutěnice
 Odjezd autobusu z Chropyně, nám. Svobody, 7:30
 Informace: Jaroslava Pospíšilová, telefon: 737 937 978

8.10.  Podzimními Chřiby
 Pěší: 5, 16, 25 km, cyklo: 65 km
 Start: Napajedla, KČT, 8:00
 Informace: Karel Janošek, telefon: 603 489 387

14.10.  Strašidlácké hrátky v Přerově
 Sraz: Laguna, restaurace Bašta u Dokládalů, 19:15
 Informace: Ladislav Župka, telefon: 721 034 995

Vyberte si a přidejte se k nám.                       Jaroslava Pospíšilová

Mustela putorius furo „taboricus“

Klub českých turistů

Tradiční vánoční výstavku Klubu českých turistů doplní letos 
skupina Zručných babiček výstavkou zvonů a zvonků vytvořených 
různými technikami z rozličných materiálů.

Tvoříte nebo máte sbírku zvonků z kovů, z keramiky, ze skla, 
z nití, z papíru, z přírodních plodů…? Pak je naleštěte, naškrob-
te, rozezvučte své poklady a obohaťte letošní výstavu. Budeme 
je bedlivě hlídat. Už nyní srdečně děkujeme.

Podrobnosti o výstavě připomeneme včas ve Zpravodaji. 
Jaroslava Pospíšilová

Do Vánoc času dost, 
nač ten shon…
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Kotě po provozu na koupa-
lišti začíná v prostorách mateřské-
ho centra od 14. září. Změna je jen 
v cvičení pro kojence a nechodící 
děti, které bude v pondělí od 9:00 
do 10:30. Cvičení chodících dětí 
je v pondělí od 10:30 do 12:00. 
Cvičení vede fyzioterapeutka Klára 
Štětinová.

Hernička bude od  9:00 
do 11:00. Porodní asistentka Eliška 
Bakajová připravuje výtvarnou 
a rukodělnou činnost. Novinkou 
bude malá šicí dílna, kde si maminky 
mohou ušít např. masážní polštáře, 
kapsáře apod. Program herničky 
najdete na dveřích KoTě.

Pro zájem jsme otevřeli další 
skupinu Hrajeme si s angličtinou. 

Tato hodina od 16:00 do 17:00 
a pak od 17:00 do 18:00 je ome-
zena na 7 dětí, aby výuka mohla 
být co nejkvalitnější. Jsou poslední 
2 volná místa. Přihlásit se mů-
žete na e-mailu: verababice@
seznam.cz, nebo telefonním čísle: 
602 848 435.

Ve středu od 17:00 do 18:00 
pod vedením Kláry a Věry bude 
cvičení pro dospělé, zaměřené 
na zádové svalstvo a dno pá-
nevní. Cvičení je i pro těhotné, 
které porodní asistentka Věra 
Hýbnerová připraví na porod. 
Novinkou bude i kurs zaměřený 
na dno pánevní. Bližší informace 
o náplni kursu bude v dalším 
vydání Zpravodaje.

VH

Začátkem srpna se třicet pionýrů z Olomouckého a Zlínského kraje 
vydalo na jedenáctidenní putování na sever s cílem Helsinky. Pionýrská 
skupina Obránců míru Chropyně měla zastoupení v pěti lidech.

Naše severské putování začalo v Kroměříži. Přes noc nás autobus 
dopravil do Litvy na Klaipedu. Tady jsme si užili osvěžení ve vlnách Baltu 
a vycházku po písečných dunách v chráněné oblasti na Kurské kose. Další 
zastávka po cestě přes Lotyšsko byla v estonském Tallinu. Naše kroky vedly 
do centra města, kde jsme obdivovali historickou část. Obřím trajektem 
jsme se přesunuli na pět dní do Helsinek. Finští pionýři nás ubytovali 
ve svém chatkovém táboře, který byl trochu jiný, než známe z našich krajů. 
Dřevěné chatky byly vytápěné elektrickými přímotopy, součástí tábora byl 
domeček se saunou a za ním obrovské jezero. I když jsme bydleli na okraji 
lesa, vstup dále do lesa jsme měli zakázaný, protože se tam vyskytují losi 
a hlavně medvědi a vlci. Někteří byli smutní, protože v prostorách, které 
jsme měli k dispozici, nacházeli mnoho hříbků, a dále do lesa nemohli.

První den ve Finsku byl odpočinkový. K relaxu jsme využívali saunu, 
lodičky na jezeře a hřiště. Další dny jsme vyjížděli do Helsinek po památ-

kách – skalní kostel, Sibeliův monument, vojenská pevnost Suomenllina, 
ale také jsme zavítali ke sdružení Seta a seznámili jsme se s jejich činností. 

Den před odjezdem nás navštívili v táboře zástupci finských pionýrů - 
PINSKUT. Při minulé návštěvě (před dvěma lety) jsme finským pionýrům 
představili naše výchovné programy z cyklu Výpravy za poznáním a ti z nich 
byli velmi nadšeni, protože jsme si v mnohém blízcí a řešíme podobné 
problémy. Nyní jsme debatovali nad přínosy práce s výchovnými programy.

Cesta domů byla trochu náročná. Nočním trajektem jsme se dostali 
do Švédska a další větší zastávka nás čekala v Kodani, kde jsme se vyfotili 
u nejnavštěvovanější turistické atrakce - sochy malé mořské víly - a pro-
hlédli si historickou část města – např. královský palác, jehož součástí jsou 
čtyři paláce a na náměstí mezi nimi jsme mohli sledovat střídání stráží. 
Naše trasa pomalu končí. Ještě návštěva v Německu v Tropical Island 
a už se těšíme domů. 

Cesta byla daleká, ale všichni jsme si přivezli mnoho zážitků a vzpomínek.
Akce byla finančně podporována z MŠMT ČR. 

Marcela Hrdličková

Pionýrské putování na sever

První sobotu v září se v klubovně mládeže v Plešovci uskutečnilo 
ukončení prázdnin pro děti všeho věku. Jako už spoustu let se o program 
postarali místní dobrovolní hasiči. Odpoledne byl pro děti připraven pestrý 
program na nově zrekonstruovaném hřišti. Spousta her, malování na obličej, 
občerstvení a ke všemu hrála pěkná hudba.                   SDH Plešovec

Ukončení prázdnin 2016KoTě oznamuje
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Napadlo mě propojit příběh našeho města s prohlídkou zámku 
a hledáním pokladu krále Ječmínka. V úterý 30. srpna se sešlo 6 maminek 
s přibližně 13 dětmi a na závěr se přidali ještě tři opozdilci.

Přečetli jsme si pověst o Ječmínkovi a vyrazili směr zámek. Překvapilo 
mě, jak děti (i ty roční) poslouchaly. V zámku už to bylo jiné. :) Prů-
vodkyně dlouho takovou skupinku nezažila, ale trpělivě zapojovala děti 
do výkladu, např. při hledání Ječmínkova znamení na stole i pojmenová-
vání historických nástrojů. Na atraktivnosti jistě přidala i místnost se zvířaty 
obývajícími blízký rybník a mokřady. V neposlední řadě chytla za srdce 
hlavně kluky výstava tanků na konci expozice. Líbí se mi, jak je celková 
expozice různorodá a každý se v ní najde. Pro děti je taková prohlídka 
ideální, protože v každé místnosti upoutá něčím jiným a mnoho věcí 
si mohou osahat. Mě překvapilo, že král Ječmínek chodil v kroji a dodnes 
se prý zjevuje na zámku a spouští alarm. Letos prý čtyřikrát.

Venku nás čekalo hledání pokladů tentokrát po stopách stříbrňáky. 
Děti došly až ke stříbrné koruně a v okolí 5 kroků od koruny hledaly 
poklad. Našli ho Honzík s Dominičkem. Poklad tentokrát byly stříbňáky 
(piškoty v alobalu) a drahokamy (gumoví medvídci).

O pár dní později jsem potkala paní průvodkyni. Chválila nás, 
že děti vedeme k poznávání už od útlého věku. Zároveň si posteskla, 
že Chropyňáci svůj zámek přehlížejí a návštěvnost drží spíše lidé z okolních 
vesnic. Ráda bych vás, milí spoluobčané, vybídla, abyste nezapomínali 
na náš zámek a občas jej navštívili. Pořád je o co stát.    Eliška Bakajová

reklama

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

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

od 9:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 3. říjen 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

Jako v předchozích letech, tak i letos 
se uskutečnily v pátek 9. září 2016  Hry seniorů 
Mikroregionu Jižní Haná. Akce se zúčastnily 
všechny obce tohoto svazku – Chropyně, 
Hulín, Kvasice, Tlumačov. Hlavní organizá-
torskou a hostitelskou obcí byla obec Kvasice. 
Místem konání byl Sokolský dům v Kvasicích. 
Celý program sestavil přípravný výbor složený 
ze zástupců jednotlivých obcí Mikroregionu 
Jižní Haná. Za každou obec soutěžila dvě 
5členná smíšená družstva. V 8 disciplínách 
- jízda na koloběžce, házení kroužků na cíl, 
střelba z luku, přenášení vajíček, stloukání 
zajíce ze dřeva, přesmyčky názvů měst, splétání 
provázků a šipky - museli soutěžící prokázat 

nejen sportovní zdatnost, ale také zručnost 
a pohotovost. 

Soutěžní družstvo Chropyně I. ve složení 
Václav Kuchař, Antonie Kuchařová, Marta Krč-
mová, Ludmila Lokobauerová a Dana Součková 
se umístilo na 5. místě. Družstvo Chropyně II. 
ve složení Josef Řezáč, Marie Malá, Jarmila 
Kytlicová, Jarmila Zaviačičová a Anna Štolfová 
se umístilo na pěkném 6. místě. Všechna zúčast-
něná družstva předvedla v jednotlivých soutěžních 
disciplínách velmi kvalitní a vyrovnané výkony. 

Pro všechny přítomné, tedy i pro diváky, byl 
připraven vědomostní kvíz o ceny. Vyhlašování 
výsledků Her seniorů se neobešlo bez rozdávání 
medailí a diplomů včetně milých dárků. 

Každá obec měla také pro zpestření připravený 
kulturní program. Účastníci z města Chropyně 
si připravili velmi povedené vystoupení Kuchařin-
ky a Chropyňské babky na závěr všem zazpívaly 
za doprovodu harmonikáře. Pak už se rozproudila 
volná zábava – k tanci zahrála Záhorácká kapela. 

Cílem této akce bylo, jako vždy, hlavně 
se dobře pobavit a zapomenout na všední staros-
ti. Všichni, kteří se této akce zúčastnili, odcházeli 
spokojení a plni zážitků a už se těší na další již 
VIII. hry seniorů 2017, které se budou konat 
v Tlumačově. Na webových stránkách města Chro-
pyně www.muchropyne.cz si můžete prohlédnout 
další fotografie z této akce, která si získává čím dál 
větší oblibu.                         Lenka Horáková

VII. hry seniorů 2016 Mikroregionu Jižní Haná 
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Výchozím místem třetího dne byly Jetřichovice, vesnice s nád-
herným barokním kostelem sv. Jana Nepomuckého a množstvím 
starých chalup – roubených chalup s podstávkou – stulených pod 
pískovcovými skalami nebo naopak zasazených do svahů čedičových 
kopců. Každý si dle svých schopností a sil mohl zvolit a projít v krás-
ném slunečném dni trasu 9 km až 18 km. Zatímco někteří se vydali 
na hrádek Falkenštejn a Trpasličí skálu, v níž jsou opravdu vytesány 
reliéfy a sošky rozverných trpaslíků i se Sněhurkou, většina se vydala 
po červené značce na vyhlídkové skalní útvary Jetřichovických skal. 
Mariina skála, Vilemínina vyhlídka, Rudolfův kámen jsou opředeny 
tajemnými příběhy a z altánků vybudovaných na samém vrcholku je je-
dinečný kruhový výhled na skalní krajinu. Dostat se nahoru však zna-
menalo stoupat po úzkých, vlhkých, kluzkých a už i dost vyšlapaných 
schodech, můstcích, lézt skalními komíny po žebřících a dávat pozor 
na každičký krok. Totéž, snad ještě více, platilo při krkolomném výstupu 
skalními průrvami na zříceninu loupežnického hrádku Šaunštejn, který 
vznikl někdy ve 14. století. Nedaleko od něj je Malá Pravčická brána. 
I přes únavu z náročného dne bylo ale, tak jako v předešlé večery, 

Za poznáním severního koutu naší republiky, unikátní přírodní 
oblasti Českého Švýcarska, odjelo v polovině srpna 45 nadšenců pěší 
turistiky. Zájezd připravil Klub českých turistů Chropyně.

Už první den přinesl spoustu zážitků a dobrodružství. Výstup 
na Panskou skálu u Kamenického Šenova (známou spíše jako čedi-
čové varhany) a prohlídka Dolského mlýna - zříceniny původního 
kamenného trojkolového mlýna a pily z roku 1515 – vyvolaly vzpo-
mínku na princeznu Krasomilu a krále Miroslava, kteří se v těchto 
místech ukrývali před královskými zbrojnoši. Kouzlo těchto míst láká 
filmaře stále. Natáčely se zde i exteriéry novějších pohádek Peklo 
s princeznou a také Ztracený princ. Nedaleko na rozcestí se pne 
do výšky 27 metrů Královský smrk, památný strom, jehož obvod měří 
3 metry a jeho stáří se odhaduje na 180 let.

Dojít po svých do místa ubytování se stalo v této partě už samo-
zřejmostí, i když tentokrát prudké stoupání po skalních schodech 
bylo pro některé hned první těžkou zkouškou. Do turistického hotelu Lípa, na okraji Vysoké Lípy, však dorazili všichni zdrávi 

a v časovém limitu. 
Následující den by bylo možné nazvat dnem výletním. Pravčická 

brána – největší pískovcový skalní most v Evropě, Mezní louka, Divoká 
soutěska, Edmundova soutěska i Hřensko jsou místa turisticky velmi 
atraktivní. I my jsme obdivovali nádherné scenérie národního parku 
České Švýcarsko. Unikátní krajinu, bizardní a jedinečné pískovcové 
skalní věže, hluboké kaňony se svislými skalními stěnami, nedotčenou 
přírodu. Místa, která mnohde nabývají pralesovitý charakter. Při plavbě 
po soutěskách -  kde převozník sice opakoval stokrát omleté fráze, 
ale byl velmi vtipný - jsme i my popustili uzdu fantazii a spatřili v ka-
menných útvarech lva či opici, želvu a delfína, Anku, Blanku, Danku, 
Manku, ba i babičku Casablanku. Zklamáním bylo město Hřensko. 
Podél hlavní cesty stojí jeden vietnamský stánek vedle druhého 
se vším možným harampádím, barevnými trpajzlíky, čápy, větrnými 
mlýny a všude spousta, spousta hlučných německých turistů. 

u večeře veselo. Vyprávění, co kdo viděl, vyfotil, přehlídka nalezených 
hřibů, hry, karty, zpěv… 

V den odjezdu se obloha zamračila, přeháňkový déšť změnil pů-
vodní plány. Pěší túra nikoho nelákala, a tak jsme autobusem popojeli 
do Děčína. Cestou kolem krásných secesních vil a židovské synagogy 
jsme vystoupali do Nebíčka. Romantická vyhlídka na Pastýřské stěně 
patří mezi nejkrásnější v Česku. Z levého břehu řeky Labe je celé město 
vidět jako na dlani. Bohužel, kvůli dešti, nemohli někteří z nás zvolit 
na vyhlídku dobrodružnější cestu ve skalním terénu a vyzkoušet někte-
rou z tras Via ferrata na Pastýřské stěně. Při návštěvě děčínského zámku 
a zahrad se na nás opět usmálo sluníčko. Prohlídka zámku, kaple 
sv. Jiří, výklad průvodkyně a krása Růžové zahrady všechny nadchla. 

Po obědě se znovu spustil velký liják, a tak nám ani nebylo líto, 
že se přiblížil čas odjezdu. Pečlivě připravený program zájezdu 
se naplnil. Unavení, ale bohatší o spoustu zážitků jsme odjížděli domů. 
Cesta byla příjemná, bezpečná a ubíhala velmi rychle. Tak zase za rok. 
Zdrávi došli.                                                                                      H+H

Byli jsme ve Švýcarsku, ale českém



26

8/2016Zpravodaj města Chropyně

V sobotu 17. září se za mírně nepříznivého 
počasí konala v areálu KK Technoplast Chro-
pyně v pořadí již 5. chropyňská Voříškiáda.

Dopoledne patřilo soutěžím v posluš-
nosti, poté následovala samostatná výstava 
psů všech plemen s průkazem i bez průkazu 
původu.

Závěr akce byl korunován bohatou tom-
bolou s celkem 187 hodnotnými cenami. 
Reakce účastníků na sociálních sítích svědčí 
o maximální spokojenosti.

Vítězové v poslušnosti: začátečníci – Mi-
chaela Trnkalová se zlatým retrívrem Tessy, 
pokročilí – Hana Šafaříková s chodským 

psem Tessem, zkouškaři – Ing. Iva Postavová 
s kníračkou Arigou.

Na odpolední výstavě bylo posouzeno 
celkem 87 psů v sedmi kategoriích, vítězo-
vé z jednotlivých kategorií se utkali o titul 
„Nejkrásnější pes výstavy“. Vítězství si odvezla 
Zuzana Hrušková se svou fenkou Sally.

V kategorii „Dítě a pes“ si prvenství odvez-
la Míša Javorová s pudlem Andainem. 

Ceny vítězům předávala již tradičně 
starostka města paní Ing. Věra Sigmundová.

Cenu fair play věnovanou chovatelskou 
stanicí Kotrčův mlýn obdržela členka našeho 
KK paní Alena Fusková za příkladný přístup 

k celé akci i přes zdravotní indispozici její 
boxerky Agáty.

Pořadatelé touto cestou děkují sponzo-
rům, bez jejichž přispění by akce nemohla 
mít tak vysokou úroveň, jmenovitě firmám 
Hot-tech, DOGTRACE, Chropyňská strojírna, 
Kamax-metal, město Chropyně, Technocar, 
Robicont, Globál-catering-Ocknecht Pavel, 
Krmiva Hulín, Maso pro psy, 1st. Choice, 
Mara Mar, Alavis, Propag a dalším.

Poděkování výboru patří rovněž všem 
členům KK, kteří se podíleli na přípravě 
a organizaci této zdařilé akce.

Výbor KK

Voříškiáda 2016

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.
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Triatlonista Lukáš Purkar se zúčastnil závodu Světového poháru série 
Biathle Word Tour. V Grazu na vzdálenostech 1600 m běh - 200 m 
plavání - 1600 m běh vyhrál v kategorii seniorů. Lukáš i tento závod 
absolvoval za podpory města Chropyně.                                        LP

V letošním 6. čísle Zpravodaje města Chropyně a v hlášeních roz-
hlasu jsme informovali naše občany o záměru obnovit opět činnost 
oddílu atletiky v Chropyni. Dne 16. srpna se uskutečnila ustavující 
schůzka některých bývalých členů výboru oddílu atletiky za účasti 
paní Renaty Zmidlochové, která nám sama nabídla uplatnit své 
trenérské schopnosti v Chropyni.

Ve středu 7. září se na stadionu uskutečnila schůzka zástupců 
znovu obnoveného oddílu atletiky a TJ Cropyně, z. s., s rodiči a jejich 
dětmi, které mají zájem o tento sport. Na schůzce byly přítomným 
zájemcům poskytnuty vyčerpávající informace pro vedení tréninků. 

Tréninky budou probíhat vždy v pátek, zprvu (v případě vyho-
vujícího počasí) na stadionu v 16:30, v případě nevhodného po-
časí a v zimě budou ve školní tělocvičně. K dosavadním zájemcům 
se přidali další. 

Jejich rodiče si vyzvedli přihlášky do oddílu. Pokud by měl ješ-
tě někdo zájem se přihlásit, je to možné, příjem nových zájemců 
o atletiku není časově omezen.

V pátek 9. září pak na stadionu proběhly závody pro děti, kon-
krétně běh na 60 m, skok daleký a běh na 400 m. Dětí sice mnoho 
nepřišlo, zato nadšení jim nechybělo. Vzhledem k jejich nízkému 
počtu a většímu rozdílu v datech narození nebyla provedena dů-
sledná kategorizace v rozdělení podle pohlaví a věkových kategorií. 
Toto je zřejmé i v níže uvedených výsledcích jednotlivých disciplín.

V běhu na 60 m měl nejlepší čas Kadlčík Jakub (2008) 11:30, 
na dalších místech pak byly Spurná Radka (2003) 11:09, Jedličková 
Martina (2007) 11:81, Alexová Eliška (2007) 12:06, dále pak Alex 
Daniel (2009) 12:80 a Otradovský Tomáš (2006) 13:05. 

Ve skoku dalekém dosáhl nejlepšího výkonu Kadlčík Jakub 
266 cm, dále pak byla Spurná Radka 265 cm, Jedličková Martina 
250 cm, Otradovský Tomáš a Alexová Eliška skočili 204 cm a Alex 
Daniel dosáhl 173 cm. 

Na závěr se uskutečnil běh na 400 m, ve kterém zvítězil Kadlčík 
Jakub časem 1:42, druhý byl Otradovský Tomáš za 2:08, třetí Alex 
Daniel za 2:09 a čtvrtá Alexová Eliška časem 2:11.

Je jen škoda, že se závodů nezúčastnilo více dětí, protože atle-
tika pro ně nabízí spoustu možností, ať už je to pobyt v kolektivu 
se spoustou hezkých zážitků, uplatnění vzájemné soutěživosti, 
případně dobrý fyzický základ pro uplatnění se i v jiných sportech. 

Věříme, že se najdou ještě další zájemci 
o tento sport se širokým výběrem pro spor-
tovní vyžití. 

A podmínky pro to v Chropyni máme 
výborné a bylo by škoda toho nevyužít.

Ing. Stanislav Dřímal

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

provozní doba v průběhu sezóny dle dohody 

Kde: Chropyně, 
naproti čerpací stanice EuroOil

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

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

3–4 zkušení technici
- provádíme drobné opravy vozidel

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

Pneuservis MIKA

Lukáš Purkar vyhrál 
závod Světového poháru

Založení 
oddílu atletiky

reklama
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Hraďáci na dračích lodích v roce 2016
Letos jsme se přihlásili již do 10. roční-

ku festivalu dračích lodí DRAČÍ MORAVA 
– DRACI NA HANÉ, kategorie FUN a DRA-
ČIC, který probíhal 20. a 21. srpna na řece 
Moravě v areálu Kanoistiky Kojetín. 

Tento rok již závodily všechny kategorie 
dračích lodí také s deseti pádlujícími. Smíšená 
posádka musela mít dvě ženy, dračice samozřej-
mě všech deset. Hraďačky a Hraďáci soutěžili 
v tradičních dvacítkových lodích. Smíše-
ná posádka obsadila loď v kategorii FUN. 
V ní pádlovaly pouze čtyři ženy, které doplňo-
valy 16 mužů. V kategorii DRAČIC soutěžilo 
20 žen. Náš amatérský tým rozšířili noví sportov-
ci, kterým se nádherná dračí loď a pádlo velmi 
zalíbily. Obě družstva měla skvělou bubenici, 
kormidelník s licencí byl přidělený pořadateli.

V sobotu 20. srpna jsme se probudili 
do krásného letního slunečného dne. Všich-
ni účastníci přijeli do kojetínské loděnice 

se sportovním nadšením ve smluvenou hodinu. 
Každá z našich posádek měla předepsané čtyři 
rozjížďky na 200 m. Finálové jízdy se nejezdily. 
Jen se spočítaly časy všech rozjížděk. Z výsled-
ku se stanovilo konečné pořadí jednotlivých 
posádek pro každou kategorii samostatně. 
V sobotu všechna dračí družstva odjela tři prů-
běžné závody. Byla to pro nás velká příprava 
na závěrečné nedělní jízdy. Abychom všichni 
měli okamžitý přehled o našich sportovních 
výkonech, spěchali jsme po každé rozjížďce 
zkontrolovat cílovou obrazovku. Zde byly vidět 
výsledky nasnímané kamerou. Sledovali jsme, 
jak jsou průběžné jízdy našich osádek srovnatel-
né s ostatními družstvy. Cílové časy jednotlivých 
dračích lodí byly v některých soupeřeních 
v průběhu závodu velmi vyrovnané, lišily 
se od sebe jen o „dračí vous“. 

V neděli 21. srpna již nebylo to pravé letní 
počasí, ochladilo se a také spadla nějaká 

kapka deště. Přesto jsme se snažili ze všech sil 
o co nejlepší výsledky v našich dračích 
soutěžích. Dámská posádka pádlovala také 
na 1000 m. Smíšená posádka vybojovala krásné 
7. místo v kategorii FUN na 200 m. Velký boj 
svedly Hraďačky s Heparinkami. Všechny jsme 
pádlovaly s obrovským nasazením a obsadily 
2. místo v naší kategorii na 200 m. V závodě 
na jeden kilometr jsme opět skončily druhé. 
Odměnou nám byly dva krásné poháry a dvě 
sady stříbrných medailí.

Děkujeme všem, kteří nás potěšili svou 
přítomností, podporou a povzbuzováním. 
Tímto jste přispěli k našemu nadšení a chuti 
pokračovat ve výborné sportovní činnosti, 
která sdružuje stejně naladěné „dračice a dra-
ky“. Příjemně strávená sobota s nedělí, dobrá 
nálada slibuje pokračování i příští rok. Možná 
si zkusíme zapádlovat i v desítkové lodi.

Hraďáci
reklama
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Již 8. ročník nohejbalového turnaje pod záštitou Správy majetku 
města Chropyně se uskutečnil v sobotu 6.srpna na kurtech firmy 
Technosoft. Po několika letech, kdy se hrálo v extrémních teplo-
tách, se letos počasí docela uskrovnilo a sluníčko se objevilo teprve 
až na semifinálová utkání. Na obou kurtech hrálo ve dvou skupinách 
vždy 6 týmů (3 z Kroměříže, 1 z Těšnovic, zbytek z Chropyně) systémem 
každý s každým, z každé skupiny pak postoupila 4 nejlepší družstva, která 
se utkala o postup do semifinále. Ve finále se nakonec potkala 2 družstva 
z Chropyně (obě z domácího nohejbalového oddílu), která bojovala 
o 3. místo. Přestože to byl poměrně vyrovnaný zápas, na bedně skon-
čil tým ve složení Menšík Martin, Novotný Marek, Křepelka Miloš 
a Polášková Petra. Bramborovou pozici tak obsadili: Chrastina Jiří, Hon-
ková Věra a Konečný Radim (ten byl mj. vyhlášen i talentem turnaje). 
O první místo bojovalo mužstvo z Kroměříže s týmem z Těšnovic. Pěkný 
zápas skončil vítězstvím Těšnovic (Novák J., Málek M., Miškovský R.) 
a Kroměřížáci  (Kleveta T., Surýnek J., Kašpárek L. a Surá D.) si tentokrát 
odvezli 2. místo. Celý turnaj probíhal v pohodové atmosféře a cenu 
si nakonec odneslo každé družstvo. Pořadí na dalších místech:
5. Ježek S., Kovařík J., Horák V.
6. Menšík T., Danek J., Chytil M.
7. Křižan T., Vinklerová B., Konečný Roman
8. Halma D., Vrbíček J., Bosák M. (KM) 
9. Krutil P., Blažek J., Navrátil P., Petřík T.
10. Rozsypal Z., Žigmund J., Černý D.
11. Tabarka Z., Hodný R., Mikulčák V., Súkupová J. (KM)
12. Havlík J., Medek L., Šabršula M.

Na závěr bychom opět rádi poděkovali všem sponzorům, kteří 
přispěli jakýmkoli podílem k uskutečnění dalšího ročníku, zejména 
pak: SMM Chropyně, Technosoft – Krejčíř Jiří, Svitap J.H.J., spol. 
s. r.o., Gastroma, Myslivecké sdružení Chropyně, UNICENTRUM 
plus, s. r. o., Optik Janoušek, Autovest Chropyně, Horák Josef 
– Samelektro.                                                        NO TJ Chropyně

Chropyňské kopanec 2016

reklama
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Stalo se pěknou tradicí, že se národní házenkářky scházejí během 
prázdninové herní přestávky v Chropyni. I letos tomu bylo tak. Oddíl 
národní házené TJ Chropyně pořádal dne 13. srpna pod záštitou paní 
starostky Ing. Věry Sigmundové již 7. ročník turnaje žen O pohár starostky 
města Chropyně. Finančně uspořádání akce podpořil Zlínský kraj a také 
město Chropyně.

Zúčastnila se ho družstva KNH Moravská Slavie Brno, TJ Sokol 
Vracov, domácí – ženy TJ Chropyně a jako čtvrté nasazené doplnily 
účastníky dorostenky TJ Chropyně. Vyšlo i počasí, takže vše proběhlo 
ke všeobecné spokojenosti. Kdo tedy zvítězil? První místo patřilo ženám 
TJ Chropyně, druhé byly překvapivě, ale zaslouženě naše dorostenky. 
Bronz si odvážely hráčky Vracova a čtvrté – bramborové umístění - patřilo 
Moravské Slavii z Brna.

Proběhlo také již tradiční hodnocení jednotlivců. Nejlepší brankář-
kou byla zvolena Silvie Čajková z Vracova, druhé místo obsadila Michaela 
Sedláčková z TJ Chropyně (ženy), třetí příčka patřila Tereze Žigmundové 
také z TJ Chropyně (ženy). Mezi obránkyněmi byly hodnoceny: 1. Terezie 
Schmidtová (TJ Chropyně – ženy), 2. Lucie Balášová (TJ Chropyně – 
dorostenky), 3. Andrea Polanská (TJ Sokol Vracov). Z útočnic byla první 
Tereza Gajdušková (TJ Sokol Vracov), druhá Pavla Černá (TJ Chropyně 
– ženy) a třetí Tereza Kosatíková (TJ Chropyně – dorostenky). Hod-
nocena byla také nejlepší střelkyně. Stala se jí opět Tereza Gajdušková 
z Vracova, druhá byla Pavla Černá (TJ Chropyně – ženy) a třetí střelkyní 
se stala Marie Polášková (TJ Chropyně – ženy). Tereza Gajdušková byla 
vyhodnocena jako nejlepší hráčka turnaje.

A protože naše ženy zvítězily již potřetí v řadě za sebou, vítězná 
putovní trofej zůstává našemu družstvu natrvalo. Paní starostka Ing. Vě-
ra Sigmundová, která pohár vítězkám předávala, je postavena před úkol 
připravit do dalších let novou trofej, za což jí moc děkujeme. Dík patří 

také panu Ing. Stanislavu Dřímalovi, předsedovi TJ Chropyně, který 
paní starostce pomáhal s předávání cen vítězům a také podpořil náš 
turnaj. Zbývá ještě poděkovat všem hráčkám za velké nasazení a pěk-
nou hru, pořadatelům za přípravu a organizaci celé sportovní akce, všem 
divákům za jejich zájem a slušné povzbuzování a dalším sponzorům, 
tj. panu Markovi Polišenskému a společnosti Kamax-Metal, s. r. o., 
za finanční podporu.

Těšíme se na další setkání s národní házenou.
Mgr. P. Černá

VII. ročník turnaje žen O pohár starostky města Chropyně

Městské kulturní středisko Chropyně
čtvrtek 6. října 2016 v 19:00

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci srpnu:
- průměrná ranní teplota byla 16,4 °C,
- průměrná denní teplota byla 23,7 °C,
- nejteplejším dnem byl 4. srpen s maximální průměrnou teplotou 

23,8 °C,
- nejchladnějším dnem byl 10. srpen s minimální průměrnou 

teplotou 13,7  °C,
- celkové množství srážek bylo 64,0 mm/m2.

Zdroj: počasí-chropyne.cz
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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.

Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně. 
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732. Registrační číslo: MK ČR E 12039. 

Redakce: Božena Hrabalová, Bc. Dana Jedličková  
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná. 
Jazyková úprava: Mgr. Jana Buksová. 
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. 9/2016 - 20. října (vychází 4. listopadu)
č. 10/2016 - 24. listopadu (vychází 9. prosince)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 15. září 2016 (číslo vychází 30. září 2016).  
Uzávěrka příštího čísla: 20. října 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.

Rok za rokem ubíhá, čas rány hojí, 
vzpomínky na Tebe, maminko, 

však stále stejně bolí.

Dne 12. října 2016 uplyne již dlouhých 
10 let, co nás navždy opustila naše maminka, 
babička, sestra paní 

Marie Horáková. 

Kdo ji znal a měl ji rád, zavzpomínejte s námi. Dcera Dana, syn 
Vlastimil a syn Josef s rodinami.

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.

Dne 15. října 2016 vzpomeneme nedožité 
90. narozeniny naší maminky paní 

Františky Otáhalové. 

Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal.

Dne 31. října 2016 vzpomeneme smutné 
10. výročí úmrtí našeho milovaného syna, bratra 
a strýce pana 

Václava Jurčíka. 

S láskou stále vzpomínají rodiče a sestra s rodinou. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

Dne 4. září 2016 uplynul rok od chvíle, kdy 
nás navždy opustila naše maminka, babička 
a prababička paní 

Olga Lišková. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dcery Lenka 
a Marcela s rodinami.

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

Dne 20. září 2016 uplynul rok od chvíle, kdy 
nás navždy opustil můj manžel, náš dědeček 
a bratr pan 

Radomír Baštinec. 

S láskou stále vzpomíná manželka, dcera, synové a vnoučata.

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

Dne 26. září 2016 uplynuly 4 roky od chvíle, 
co nás beze slova rozloučení navždy opustila naše 
milovaná maminka, babička a prababička paní 

Libuše Štolfová. 

Za tichou vzpomínku všem, kdo ji měli rádi, děkujem manžel Ros-
tislav a dcera Jitka s rodinou.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel,
za ruce, které pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl, 

za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 6. října 2016 vzpomeneme na 2. smutné 
výročí úmrtí pana 

Vladimíra Spáčila. 

S láskou vzpomíná manželka a synové s rodinami.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně Vysavač
6. 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 na držku a snění. Vstupné v předprodeji 270 Kč, 
 na místě 300 Kč. Předprodej vstupenek probíhá 
 na Správě majetku města Chropyně, tel. 573 355 323. 
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně Vzpoura nevěst
17. 10. Co všechno předchází tomu nejkrásnějšímu dni v životě 
 ženy? Není toho málo! Českou komedii o ženách 
 nejen pro ženy psanou ženami přímo pro herečky 
 a jednoho herce vám přinese divadelní soubor Dámská 
 Šatna Kroměříž.  Vstupné 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně O chytré kmotře lišce
19. 10. Veselá pohádka pro mateřské školy a rodiče s dětmi. 
 Hraje Divadlo Andromeda Praha. Vstupné 35 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 9:00 

Hulín Když se zhasne
6. 10. Konverzační komedie současných mladých autorů 
 o dvou manželských párech a jednom povedeném 
 večírku… Hraje divadelní soubor Hanácká scéna Ko-
 jetín. Vstupné 60 Kč v předprodeji a 80 Kč na místě.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Holešov Dagmar Pecková a hudební sny
29. 10. Jedinečná Dagmar Pecková říká: „Mahler a Wagner 
 -  dvě jména, která ovlivnila celou mou pěveckou ka-
 riéru.  K těmto písním - snům se můžu kdykoliv vracet 
 a stále mě budou překvapovat svou nevýslovnou 
 dokonalostí.“  Koncert bude dirigovat charismatický 
 italský dirigent Andrea Fornaciari.
 Kde: Zámek Holešov, 19:30

Kroměříž Michal Horáček: Na cestě - koncertní recitál
5. 10. Autorský recitál nabízí písně z tvůrčí dílny Hapka & Ho-
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 ráček i ze spolupráce s dalšími hudebníky - „produkty 
 s doživotní zárukou“, které už dávno prověřil čas, roz-
 hlasový éter i zájem posluchačů mnoha generací. Před-
 prodej vstupenek na pokladnách DK a on-line. Vstupné: 
 300 Kč / 250 Kč senioři, děti / ZTP + ZTP/P.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž Slavnostní koncert k 55. výročí založení pěvec-
11. 10.  kého sboru Moravští madrigalisté
 Známý pěvecký sbor pořádá v secesním sále Psychiat-
 rické nemocnice v Kroměříži koncert, kterým oslaví 
 výročí založení. Na programu bude výběr z reperto-
 áru, sborový zpěv doplní instrumentalisté a sopránové 
 sólo. Diriguje Jiří Kadavý.
 Kde: Psychiatrické nemocnice Kroměříž, 19:00 

Kroměříž Saturnin – Národní divadlo Brno
13. 10.   Bláznivá hudební féerie na motivy slavného humoris-
 tického románu Zdeňka Jirotky o sluhovi, jenž  způso-
 bí v poklidném životě svého zaměstnavatele řadu pře-
 kvapivých zvratů a pomůže mu i k lásce jeho života. 
 Swingovou grotesku pro celou rodinu do divadelní po-
 doby převedl Martin Vačkář za vydatné pomoci milov-
 níka 1. republiky, zpěváka a herce Ondřeje Havelky, 
 který se postaral o hudební složku.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Přerov Hurá na duchy aneb Zachraňme divadlo 
1. 10.  s Majdou a Petrem
 Zábavný pořad pro děti s Majdou a Petrem.
 Kde: Městský dům Přerov, 15:00

Přerov  Jak si vypěstovat vlastní semínka  
13. 10. Beseda s uchovatelkami společnosti Gengel, paní 
 Štefkovičovou a Komendovou o domácím semena-
 ření, seznámení se semínkovnami. 
 Kde: Korvínský dům Přerov, 17:00

Troubky n.B. Bez předsudků
9. 12. Divadelní komedie s Janou Paulovou a Pavlem Zed-
 níčkem. Hra se odehrává v motelu, kde musí v jedi-
 ném volném pokoji neplánovaně přespat Diego 
 s Fionou, dva letití přátelé. Společná noc jim nabíd-
 ne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které 
 se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Cena 
 350 Kč. Předprodej vstupenek v Kadeřnictví Vávrová 
 Hana, Dědina 296/26 Troubky a u pana Blaho Mi-
 lana, Prostějovská 470 Tovačov, tel: 774887944, 
 www.cablaho.cz.
 Kde: Kulturní dům Troubky nad Bečvou, 19:00


