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12. etapa projektu regenerace panelového sídliště
V letošním roce se po prvotním neúspěchu podařilo městu Chro-

pyně získat v rámci podprogramu „Regenerace panelových sídlišť“ 
dotaci ve výši 4 mil. Kč na realizaci již 12. etapy projektu regenerace 
panelového sídliště v Chropyni. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR. Realizaci stavby prováděla firma NOSTA, s. r. o., 
Nový Jičín, která tuto veřejnou zakázku vyhrála v rámci otevřeného 
výběrového řízení. 

Dvanáctá etapa se zaměřila tentokrát na plochu, která se nachází 
mezi základní školou a bytovým domem v ul. Moravská č. p. 660 - 665 
(tzv. „hokejka“). Tato etapa se zaměřila na aktivní i pasivní odpočinek 
téměř všech věkových kategorií obyvatel. Uzavřený prostor dostal 
zcela nový vzhled a chceme věřit, že i funkci, kterou je již zmiňovaný 
odpočinek, ale také nové zprůchodnění prostoru mezi tělocvičnou 
a ulicí Julia Fučíka. 

Předmětem zájmu dvanácté etapy v roce 2016 byla celková úprava 
uvedeného prostoru, spočívající ve zvětšení veřejného prostranství 
vnitrobloku, prostoru v těsné blízkosti „hokejky“ a základní školy 
na úkor oploceného pozemku školy, který byl využíván pro soukromé 
zahrádky. Tato etapa zahrnovala rekonstrukci některých stávajících 
chodníků a vybudování nové trasy chodníků s povrchem z asfaltového 
betonu - tyto nově propojují severní a jižní stranu regenerovaného 

území. Uprostřed je vybudováno nové dětské hřiště s bezpečnostním 
pryžovým povrchem, které by mělo sloužit jak malým, tak větším dě-
tem, a podél pěší komunikace byly osazeny dva kusy cvičících prvků 
pro dospělé. Došlo k posunutí oplocení základní školy a díky tomu 
mohlo dojít k propojení části mezi tělocvičnou a ulicí J. Fučíka. Byl 
upraven prostor před základní školou, kde byla plocha nově vydláždě-
na a upravena na bezbariérový prostor. Došlo ke zrušení souběžného 
chodníku podél plotu soukromé firmy a před školu byly doplněny 
2 ks skákacích trampolín a 3 ks betonových laviček s dřevěným se-
dákem. Místa na domovní odpad byla upravena a nově vydlážděna. 
Na celém řešeném území bylo vybudováno nové osvětlení. Celý prostor 
byl doplněn lavičkami, koši a stojany na kola a byly provedeny terénní 
práce včetně zatravnění. V nejbližší době nás ještě čeká doplnění 
prostoru novou výsadbou.

Celá stavba proběhla v řádných termínech vyjma dodání dvou 
herních prvků, jejichž výrobce sídlí v Německu a dodací lhůta se tak 
bohužel prodloužila. 

A kolik nás to stálo? Náklady je nutno rozdělit do tří částí – na část 
přípravnou, která zahrnuje především dokumentaci projektu, vyřízení 
všech nutných vyjádření a povolení, dále pak na část realizace, zahr-

nující samotnou stavbu včetně terénních a sadových úprav. Poslední 
část tvoří náklady související s realizací, tj. náklady na výběr dodavatele 
stavby, technický dozor investora, pracovníka BOZP, archeologický 
výzkum v rámci stavby, zpracování geometrického plánu, informační 
cedule. Náklady jsou zaokrouhleny na celé tisíce.

Náklady dokumentace projektu – 183 tis. Kč. Náklady řízení a pří-
pravy realizace projektu – 344 tis. Kč. Náklady stavební (vč. sadových 
úprav) – 7.137 tisíc Kč.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem občanům, rodičům, 
kteří vedli své děti poprvé do školy, vedení a pracovníkům školy, 
majitelům bytů v blízkosti stavby za trpělivost a vstřícnost při řešení 
nastalých situací, kdy vše probíhalo ke spokojenosti jak občanů, tak 
realizace stavby.

Věříme, že tato etapa bude sloužit všem ke spokojenosti.
VaŽP
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Zastupitelstvo města souhlasí 
se zveřejňováním zápisů ze zasedání

Na svém 14. zasedání konaném dne 21. září 
2016 zastupitelstvo města Chropyně odsouhlasilo 
zveřejňování zápisů ze zastupitelstva v anonymi-
zované podobě na oficiálních stránkách města. 
To znamená, že na oficiálních webových strán-
kách města v sekci Zastupitelstvo bude vytvořen 
archiv zápisů, a to zpětně minimálně za rok 
2016. Občané tak budou mít možnost seznámit 
se s celým průběhem jednání zastupitelstev, 
proto ve Zpravodaji bude vycházet již jen stručný 
výpis projednávaných bodů.

Jednání zastupitelstva v Městském kulturním 
středisku v Chropyni se zúčastnilo 13 členů 
(omluveni Ing. Hloušek, B. Hrabalová, Ing. Ma-
cháček, Ing. Krejčíř), přítomno bylo 29 občanů. 
Člen rady města Chropyně pan Ivan Juřena 
zahájil jednání a konstatoval, že zastupitelstvo 
je usnášení schopné. Po ustavení návrhové 
komise a odsouhlasení programu jednání 
se zastupitelstvo zabývalo Zprávou o činnosti 
Rady města Chropyně. V rozpravě k tomuto 
bodu se rozvinula diskuse, ve které se upřesňo-
valy závěry k projednávaným bodům minulého 
zastupitelstva – soudní spor s firmou HOCHTIEF 
CZ, a. s., studie přístavby radnice, prodej po-
zemku p. č. 610/1. O vyjádření k ceně pozemku 
části parcely byl požádán Ing. arch. Rybnikář, 
který po zhodnocení dvou znaleckých posudků, 
vypracovaných soudními znalci dodal, že měs-
to v posledních letech prodalo 15 pozemků 
bez rozdílu, zda na nich bude stát rodinný 
dům nebo na něm bude zahrada, za cenu 
450 Kč/m2. Dále se v diskusi o činnosti rady 
debatovalo o materiálu zpracovaném předsedou 
komise prevence kriminality, týkajícím se pří-
padné spolupráce s městskou policií okolních 
měst. Varianta zřízení vlastní městské policie 
je příliš nákladná a využití městské policie okol-
ních měst je kontraproduktivní. Po zavedení 
kvalitního kamerového systému, který se už rýsu-
je, není městská policie v současné době v Chro-
pyni nezbytná. Zastupitelstvo Zprávu o činnosti 
rady města Chropyně za období od 30. června 
do 21. září 2016 schválilo. 

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí 
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva města Chropyně za 3. čtvrtletí roku 
2016. Diskuse kolem 2. bodu jednání probíhala 
v několika oblastech, a to: odvolání rady města 
jako celku je v souladu se zákonem o obcích; 
nesrovnalosti v položkovém rozpočtu investiční 
akce „Oranžové hřiště“; průběh reklamačního 
řízení této investiční akce; písemné prohlášení 
nepřítomné členky zastupitelstva k průběhu 
jednání minulého 13. zasedání. Ke všem těmto 
okruhům se vedla vzrušená rozprava. 

Další bod jednání, a to Zprávu o činnosti Fi-
nančního výboru zastupitelstva města Chropyně, 
kterou předkládal její předseda, vzalo zastupitel-
stvo na vědomí. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

Rovněž tak zastupitelstvo vzalo na vědomí 
informace základní školy, mateřské školy i zařízení 
školního stravování o činnosti ve školním roce 
2015/2016 a zahájení školního roku 2016/2017. 
V rozpravě se řešila opotřebovanost čipů ve školní 

jídelně. Jídelna již situaci vyřešila a do budoucna 
bude nakupovat pouze čipy s delší dobou po-
užitelnosti. 

V sedmém bodu jednání předložila starostka 
města zastupitelům k projednání rozbor hos-
podaření města za osm měsíců letošního roku. 
Předkládaný písemný materiál podal informace 
o plnění schváleného rozpočtu města podle jed-
notlivých položek. Z materiálu je patrné, že město 
hospodaří s přebytkem, což je dáno především 
tím, že se veškeré investiční akce budou proplácet 
až ve druhé polovině roku. Zastupitelstvo vzalo 
tuto zprávu na vědomí. 

Dále zastupitelstvo schválilo rozpočtové 
opatření, kterým se řeší další odkup pozemků 
v lokalitě Zadní díly, tedy v lokalitě, kde se počítá 
s výstavbou rodinných domů. Jedná se o částku 
926 tisíc Kč. 

V majetkoprávních záležitostech zastupitelstvo 
schválilo poskytnutí účelového daru na opravu 
pořízené sekačky ve výši 54 tisíc Kč Fotbalovému 
klubu Chropyně, z. s., schválilo prodej pozem-
ku p. č. 417 o výměře 12 m2 v k. ú. Plešovec 
za cenu 450 Kč/m2, schválilo odkoupení po-
zemku p. č. 715/8 orná půda o výměře 4626 m2 
v k. ú. Chropyně za celkovou cenu 890 tisíc Kč. 

V dalším bodu jednání byla schválena Obecně 
závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Roční sazba poplatku zůstává ve výši 
636 Kč i pro rok 2017. 

Zastupitelstvo města projednalo a vydalo 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o noč-
ním klidu, regulaci hlučných zařízení, používání 
pyrotechniky a zajištění veřejného pořádku při 
pořádání veřejných produkcí. Příprava textu 
vyhlášky vyšla z novely zákona o přestupcích, 
která odebírá obcím možnost udělovat výjimky 
z nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí rady, 
jak tomu bylo v Chropyni doposud. 

Velmi obsáhlá rozprava se rozvinula při 
projednávání dalšího bodu jednání, a to Stu-
die zefektivnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu. Největší obavy u řady 
diskutujících vyplývaly z toho, že připomínky 
obyvatel, které vznesli při veřejných projed-
náváních, nebudou přiloženy k již zpracované 
dopravní studii. Z diskuse vyplynulo, že veškeré 
připomínky, ať již ústní nebo písemné byly 
zpracovány a jsou přílohou projednávaného 
materiálu a budou uplatňovány při zpraco-
vání projektové dokumentace, která se bude 
vyhotovovat na každou jednotlivou etapu 
samostatně ve chvíli, kdy na její realizaci budou 
uvolněny finanční prostředky. Na závěr této 
rozpravy zastupitelstvo vzalo na vědomí Studii 
zefektivnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu v Chropyni a uložilo radě 
města připomínky a návrhy občanů města k této 
studii zohlednit při zpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace. 

V dalším bodě jednání byla zastupitelstvem 
města Chropyně schválena Změna č. 2 ke Zři-
zovací listině Městské knihovny v Chropyni. 

Změna spočívá mimo jiné v opravě nesprávně 
registrované adresy subjektu. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí územní 
studii Chropyně – Zadní díly, která řeší využití 
plochy určené pro individuální výstavbu rodin-
ných domů. Kapacita tohoto řešeného území 
je 180 tis. m2, z toho 70 % by mělo být zastavěno rodin-
nými domy a 30 % bude tvořit veřejné prostranství, 
z toho 12 % bude tvořit veřejná zeleň a zelená 
plocha.

Do programu jednání tohoto zastupitelstva byl 
znovu zařazen bod Vystoupení města Chropyně 
z RESO, dobrovolného svazku obcí. Během diskuse 
byly vzpomenuty závěry z mimořádného jednání 
zastupitelstva města, které proběhlo 22. června 
2016 právě k této problematice. V diskusi se růz
nily názory, ale v závěrečném hlasování návrh 
na vystoupení města Chropyně z RESO nebyl přijat. 

Zákaz provozování výherních a hracích auto-
matů ve městě Chropyni byl dalším bodem jed-
nání. Předkladatelé tohoto materiálu požadovali 
projednání otázky zákazu gamblerství a závislosti, 
kterou automaty způsobují. Problematika hazardu 
je řešena novým zákonem č. 186/2016 Sb., o ha-
zardních hrách, ten však dle mínění předkladatelů 
nic nevyřeší, proto navrhují připravit na příští zase-
dání zastupitelstva návrh obecně závazné vyhlášky, 
kterou bude na území města hazard zakázán. 
V diskusi k tomuto bodu zaznělo několik různo-
rodých názorů ve smyslu počkat, až co přinese 
nový zákon; část zastupitelů je pro okamžitý zákaz 
provozování hracích automatů; názor, že zá-
kazy jsou všude kolem dokola a mnohá města 
už od striktních zákazů ustupují, jelikož peníze 
z hazardu jdou do rozpočtu měst a obcí a navíc 
zákaz hazard a jeho negativní dopady neodstraní, 
pouze se vše přesune do nelegální roviny. Ani dvo-
jité hlasování k této věci nepřineslo žádnou shodu, 
k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Posledním projednávaným bodem programu 
bylo zveřejňování zápisů ze Zastupitelstva města 
Chropyně. Bylo schváleno, jak již bylo zmíněno 
v úvodu. 

Ve všeobecné diskusi na závěr jednání za-
stupitelstva bylo uloženo radě města zařadit 
do Rozpočtu města Chropyně na rok 2017 částku 
1 milion Kč na realizaci části protipovodňových 
opatření. V rámci všeobecné diskuse podal rezig-
naci na svou funkci předseda komise prevence 
kriminality. Dále se diskutovalo o stavu dokon-
čovacích prací 12. etapy regenerace sídliště, ne-
funkčních lisech na PET lahve, třídění druhotného 
odpadu, stavu popelnic a čistotě kontejnerů, 
možnosti umístění kontejneru na azbest ve sběr-
ném dvoře, o postupu při nalezení nebezpečného 
odpadu na území města Chropyně.

Předsedající pan Ivan Juřena ukončil jed-
nání zastupitelstva a pozval všechny přítomné 
na 19. prosince 2016, kdy je plánováno 15. za-
sedání zastupitelstva.

Kompletní zápis z jednání zastupi-
telstva je k dispozici na sekretariátě měst-
ského úřadu a na webových stránkách 
města Chropyně v sekci Zastupitelstvo 
– dokumenty zastupitelstva.                  BH
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Město Chropyně společně s akademickým malířem, grafi kem a medailérem 
Karlem Zemanem pro vás připravilo 

při příležitosti 750. výročí první zmínky o Chropyni pamětní medaile.

Provedení mincí

tombak stříbro zlato

Pokud budete mít zájem o minci zlatou, stříbrnou nebo tombakovou, 
volejte na číslo 573 500 730 nebo objednávejte osobně na sekretariátě 

Městského úřadu v Chropyni. Bude se jednat o doražbu.
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Z jednání Rady města Chropyně v měsíci září a říjnu
Rada města Chropyně se na svých jednáních 
zabývala mimo jiné i těmito záležitostmi 
a přijala následující usnesení:
• projednala a vyjádřila souhlas s prodejem 

části pozemku p. č. 610/1 ostatní plocha 
o celkové výměře cca 166 m2 za cenu 
451 Kč/m2 zájemci, který s podmínkami 
prodeje souhlasí,

• vyjádřila souhlas s ukončením Smlouvy 
mandátní mezi městem Chropyně a panem 
Josefem Tinkou,

• schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
na výkon přenesené působnosti podle zá-
kona o přestupcích mezi městem Chropyně 
a městem Kroměříž a podáním výpovědí 
obdobných veřejnoprávních smluv s obcí 
Kyselovice, Záříčí a Žalkovice,

• schválila rozdělení zůstatku na podporu 
neziskových organizací v oblasti sociální 
a zdravotní, a to ve výši 15 tisíc Kč neziskové 
organizaci Hvězda Zlín, z. ú., a paní Věře 
Hýbnerové 2 tisíce Kč na částečnou úhra-
du provozních nákladů lekcí zdravotního 
cvičení pro ženy,

• schválila bezplatný pronájem prostor Měst-
ského kulturního střediska místní organizaci 
svazu tělesně postižených za účelem konání 
kulturního předvánočního odpoledne,

• vzala na vědomí rezignaci Mgr. Michala Vla-
satého na funkci předsedy Komise prevence 
kriminality ke dni 21. září 2016 a jmenovala 
do funkce předsedy této komise pana Aleše 
Dohnala a do funkce člena pana Milana 
Bajera,

• projednala materiál k vybudování kamerového 
systému předložený bývalým předsedou komi-
se prevence kriminality a navrhla optimalizaci 
a realizaci etap v rozsahu 1. a 2. etapy ve výši 
1,5 mil. Kč a uložila připravit zadávací doku-
mentaci pro výběrové řízení,

• uložila přepracovat návrh obecně závazné 
vyhlášky o zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejných prostranstvích tak, 
aby se zákaz vztahoval na celé území města 
a jen ve výjimkách definovat místo a čas, 
kde a kdy je požívání alkoholu na veřejném 
prostranství povoleno,

• projednala žádost o odkoupení pozemku 
p. č. 1003/5 v k. ú. Chropyně o výměře 
25 m2 a vyjádřila nesouhlas s prodejem,

• schválila kácení 1 ks thuje na pozemku 
p. č. 1195 v k. ú. Chropyně a 1 ks břízy 
na pozemku p. č. 1063/2 v k. ú. Chropyně 
a uložila podat u příslušného správního 
úřadu žádost o povolení ke kácení stromů,

• uložila zajistit zveřejnění prodeje ná-
kladního automobilu FORD TRANSIT 
za nabídkovou cenu 5.500 Kč a Multicar M 
25 sklápěč za nabídkovou cenu 16 tisíc Kč; 
po opětovném zveřejnění záměru prodeje 
vyřazených předmětů nebyla přijata žádná 
nabídka, proto navrhla likvidační komise 
snížení ceny,

• schválila přijetí finančního daru od společ-
nosti VaK Kroměříž, a. s., ve výši 5 tisíc Kč 
organizaci SMM Chropyně, jenž bude po-
užit pro nákup, případně obnovu krojů pro 
folklorní soubor Malý Ječmínek Chropyně,

• na základě návrhu ředitele SMM Chropyně 
schválila upuštění od přijímání vratných 
kaucí při přidělení bytů od nájemníků 
v Domě s pečovatelskou službou a uložila 
revidovat vnitřní směrnici SMM Chropyně, 
p. o., pro přidělování městských bytů a vrátit 
nájemníkům DPS přijaté kauce,

• projednala žádost o slevu z pronájmu te-
nisových kurtů a uložila zajistit stanovisko 
JUDr. Stanislava Handla k této žádosti 
nájemce areálu tenisových kurtů,

• projednala a schválila změnu systemizace 
pracovních míst zaměstnanců městského 
úřadu dle par. 92 odst. 2 písm. j) záko-
na č. 128/2000 Sb.; v současné době 
je do městského úřadu zařazeno 24 pra-

covníků s úvazkem 23,5; nově by bylo 
24 s úvazkem 24; důvodem je zefektivnění 
práce na podatelně navýšením úvazku 
pracovnice podatelny z částečného na plný,

• vyjádřila souhlas s udělením výjimky z obec-
ných požadavků na výstavbu (přesah stavby 
nad sousední pozemek) tak, aby záměr 
stavby náhrady stávajících balkonů lodžiemi 
na bytovém domě čp. 769 – 771 v Chropyni 
byl povolitelný stavebním úřadem,

• projednala a schválila kácení 19 ks katalp 
v ulici Díly na pozemcích p. č. 1039/17, 
1034 a 1039/7 v k. ú. Chropyně; na zá-
kladě stížnosti občanů na extrémní výskyt 
mšic, který způsobuje poškozování majetku 
obyvatel (zaparkované automobily), město 
požádalo Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský, pracoviště Kroměříž 
o zjištění poškození stromů; bylo zjištěno 
rozsáhlé napadení listů stejnokřídlým hmy-
zem čeleď Aphididae a houbovým pato-
genem z rodu Erysiphe; postřik vzhledem 
k rozsahu napadení a velikosti stromové 
aleje nebyl doporučen z důvodu nebezpečí 
pro obyvatele a zvířata,

• vzala na vědomí žádost spolku Lužňáci, 
z. s., o příspěvek na znovuvybudování lávky 
u Josefínky a rekonstrukci Naučné stezky 
okolo Chropyně,

• vzala na vědomí oznámení odboru vý-
stavby a životního prostředí Městského 
úřadu Chropyně o zastavení řízení ve věci 
„Středotlaká přípojka zemního plynu pro 
plynovou kotelnu bytového domu Díly 
čp. 620 v Chropyni“, 

• vzala na vědomí rozhodnutí odboru ži-
votního prostředí a zemědělství oddělení 
technické ochrany prostředí a energetiky 
o zrušení souhlasu k provozování zařízení 
ke sběru a výkupu odpadů a s jeho pro-
vozním řádem na pozemku p. č. 610/2 
v katastrálním území Chropyně.            BH

Město Chropyně zve na 15. zasedání 
Zastupitelstva města Chropyně, které 
se bude konat v 

pondělí 19. prosince 2016 od 16:00 

v místnosti č. 10 v Městském kulturním 
středisku Chropyně.

Úplné znění zápisů z jednání za-
stupitelstva včetně projednávaných 
materiálů najdete na webu města 

www.muchropyne.cz 

v sekci Zastupitelstvo - Dokumenty 
zastupitelstva.

Pozvánka 
na jednání 
zastupitelstva
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Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Volby se, jak víme, konaly v termínu 
7. a 8. října 2016. Do Zastupitelstva Zlínského 
kraje kandidovalo 20 politických stran, koalic 
a hnutí (v minulých volbách to bylo 22 subjektů). 
Za tyto strany se o 45 míst v krajském zastupi-
telstvu ucházelo celkem 816 kandidátů. Volební 
účast v celém volebním obvodu byla 38,50 % 
voličů, v Chropyni to bylo 31,95 % voličů.

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva 
za celý volební obvod čítající Zlínský kraj jsou 
značně odlišné od výsledků těchto voleb pouze 
na území našeho města. Podrobné informace 
o volební účasti a výsledcích voleb v kraji, 
v Chropyni a v jednotlivých volebních okrscích 
najdete v tabulkách případně na webových 
stránkách: www.volby.cz.

Mandát v krajském zastupitelstvu získali: 
KDU-ČSL (12 mandátů): Jiří Čunek, Mgr. 
Miroslav Kašný, Josef Bazala, Ing. Pavel Botek, 
Mgr. Šárka Jelínková, Mgr. Bc. Zdislava Odstrči-
lová, Ing. Pavel Karhan, Michaela Bláhová, Mgr. 
Ondřej Benešík, Mgr. Aleš Dufek, PhDr. Pavel 
Motyčka, Ph.D., MUDr. Róbert Teleky,

ANO 2011 (8 mandátů): Margita Balaští-
ková, Doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., Ing. Jiří 
Sukop, Ing. Radek Doležel, Ing. Jindra Miku-
láštíková, MBA, Ing. Pavel Pustějovský, Ing. 
Pavel Grabeníček, Ph.D., Ing. et Ing. Jiří Korec,
ČSSD (6 mandátů): MVDr. Stanislav Mišák, 
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, PaedDr. Petr 
Navrátil, Ing. Ladislav Kryštof, Mgr. Milena 
Kovaříková, Ing. Lubomír Vaculín,
STAN (6 mandátů): Mgr. Petr Gazdík, Mgr. 
Ivana Majčíková, MBA, Ing. Milan Plesar, 
PhDr. Ivo Frolec, Josef Zicha,
KSČM (4 mandáty): Ing. Ivan Mařák, Ing. 
Bc. Eva Badinková, Ing. Vítezslav Lapčík, 
Ing. Jaroslav Kučera, 
Svobodní+SsČR (4 mandáty): Ivo Valenta, 
Ing. Tomáš Pajonk, Helena Lasztoviczová, 
Ing. Michal Dvouletý,
ODS (3 mandáty): Jan Pijáček, Ing. Stanislav 
Blaha, JUDr. Dr. Stanislav Devátý, 
SPD (2 mandáty): MUDr. Jaroslav Dvořáček, 
Ing. Zdeněk Vacek.
Před uzávěrkou tohoto čísla Zpravodaje došlo 
k vytvoření krajské koalice KDU-ČSL, ANO 

2011, STAN a ODS, rozdělení míst v Radě 
Zlínského kraje nebylo ještě ukončeno.

V prvním kole voleb do Senátu PČR, které 
proběhlo současně s volbami do krajského 
zastupitelstva, měli ve volebním obvodě č. 76 
voliči na výběr z 9 kandidátů. Volební výsledek 
v Chropyni byl dán výsledkem v celém obvodu 
– do druhého kola voleb postoupili Ing. Jan 

Hašek (ANO 201) a Mgr. Šárka Jelínková 
(KDU-ČSL).  Volební účast v celém volebním ob-
vodu byla 34,49 %, v Chropyni to bylo 30,23 %.

Ve druhém kole, které se uskutečnilo týden 
po kole prvním, byla volební účast v celém 

volebním obvodu 15,91 %, v Chropyni přišlo 
k volebním urnám pouhých 12,01 % voličů. 

Senátorkou za náš volební obvod č. 76 
se stala Mgr. Šárka Jelínková, která získala 
8.023 hlasů, což je 53,48 %.

DJ
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Vážení občané, naše město se zapojilo do ce-
lostátního projektu Obec občanům, který 
pomáhá získat domácnostem, firmám i spol-
kům nové prostředky pro budoucí rozvoj. 
V rámci tohoto projektu proběhne energetická 
soutěž na dodávky elektřiny a plynu pro naše 
občany. Pokud chcete platit méně, bez starostí 
a za jasně stanovených podmínek, využijte této 
možnosti. Platí i pro občany se smlouvami 
uzavřenými na dobu určitou. 
Průměrná úspora domácnosti činí 5 260 Kč/rok. 
Vznik projektu byl iniciován samotnými obcemi, 
které reagovaly na přání občanů bezpečně získat 
lepší podmínky odběru elektřiny, zemního plynu 
a vody. Společně se zárukou transparentních 
smluvních podmínek a zajištění jednoduchého 
procesu případné změny dodavatele. 

Připravte si 
• Vyúčtovací fakturu za elektřinu a plyn.

• Smlouvu s aktuálním dodavatelem těchto 
energií včetně dodatků, pokud ji máte.

• Průkaz totožnosti a případně doklad SIPO.
 Zapojte se 
• Elektronickou přihláškou na www.chropyne.

obecobcanum.cz.
• Osobní registrací na městském úřade 

ve dnech pondělí 7. listopadu a pondělí 
21. listopadu vždy od 15:00 do 17:00 hodin.

Zapojení probíhá na základě přihlášky 
do Energetické soutěže a Dohody o zastupování, 
díky které se nemusíte o nic starat. Celý proces 
zpracování, garanci férových podmínek a dlou-
hodobý servis zajišťuje společnost Terra Group. 

Máte-li dotaz, kontaktujte koordinátora pana 
Ladislava Krampola na tel.: +420 731 408 620.

Průběh přihlášení 
1. Na základě vyplnění přihlášky a doložení 
všech dokumentů Vám po skončení energe-
tické soutěže pošleme SMS s vítězným doda-
vatelem a cenou. 
2. Poté zajistíme kompletní papírování k zajiš-
tění levnějších dodávek.
3. Odešleme Vám poštou smlouvu s vítězným 
dodavatelem, která platí vždy na 24 měsíců. 
Energetická soutěž pro Vás bude zajištěna 
opakovaně, a to každé 2 roky. 
4. Po celou dobu máte k dispozici komplexní 
zákaznickou péči na čísle +420 533 101 335.
Po úspěšném zpracování přihlášky obdržíte SMS 
s kódem, který zadáte na www.terragroup.cz, 
a my Vám zašleme ekologický balíček spořičů 
vody v hodnotě 1.000 Kč jako dárek.

Na komunikaci z Chropyně 
do Záříčí se na výjezdu z Chro-
pyně nachází úrovňové křížení 
s železniční tratí Brno – Přerov. 
Tento železniční přejezd, zabez-
pečený světelnou signalizací bez 
závor, se nedávno stal místem 
vážné dopravní nehody, při 
které zemřel člověk. Jedná se již 
o druhou dopravní nehodu, při 
které na přejezdu vyhasl lidský 
život. Problematika přejezdu 
je v současnosti hodně diskuto-
vanou záležitostí, a to jak s ohle-
dem na nehody v místě, tak v sou-
vislosti s připravovanou moder-
nizací železniční trati. 

Nedávno se v důsledku po-
slední dopravní nehody na pře-
jezdu uskutečnilo jednání zain-
teresovaných zástupců dotče-
ných stran, a to města Chropyně, 
Českých drah, Ředitelství silnic 
Zlínského kraje a Policie ČR, 
dopravního inspektorátu. Před-
mětem jednání bylo projednání 
otázek bezpečnosti silničního 
provozu v místě a hledání mož-
ností, jak bezpečnost zlepšit. 

Zástupce policie navrhl ře-
šení spočívající zejména v do-
plnění stávajícího světelného 
zabezpečení přejezdu závorami, 
doplnění krajské komunikace 
o dělící středovou čáru, nahraze-
ní dopravní značky dej přednost 
v jízdě stopkou v místě napojení 
místní komunikace od nádraží 
na krajskou cestu a úpravu 
stávajících autobusových zastá-
vek, případně jejich přemístění 
do větší vzdálenosti od přejez-
du či jejich zrušení. K těmto 

návrhům zástupci ČD uvedli, 
že přejezd je zabezpečen dosta-
tečným způsobem a že závory 
doplněny před předpokládanou 
modernizací trati nebudou. Sou-
časně přislíbili, že provedou ořez 
náletu v sousedství trati na pří-
jezdu vlaku od Kojetína s cílem 
zlepšit rozhledové poměry v mís-
tě. Zástupci Ředitelství silnic 
Zlínského kraje a města Chropy-
ně k návrhům, týkajícím se kraj-
ské cesty, místní komunikace 
a autobusových zastávek uvedli, 
že v součinnosti s příslušným 
silničním správním úřadem pro-
blematiku budou řešit. 

Město Chropyně zatím ve věci 
provedlo zjišťování, jak dalece 
jsou autobusové zastávky u že-
lezničního přejezdu využívány. 
Bylo zjištěno, že počet osob 
se zakoupeným lístkem na těch-
to zastávkách není velký, pro 
představu je ve srovnání např. 
s ulicí Hrad počet cestujících 
4x menší. Současně byla proble-
matika autobusových zastávek 
projednána s veřejností dne 
8. září při projednávání závěrů 
dopravní studie od firmy CDV. 
Bylo nalezeno řešení, které 
dosud není projednáno s provo-
zovatelem autobusové dopravy, 
ale prakticky by umožnilo zrušení 
problematických zastávek u že-
lezničního přejezdu a současně 
by dopravilo cestující až na vla-
kové nádraží, kam vlastně z au-
tobusových zastávek většinou 
směřují. Z uvedeného je zřejmé, 
že se aktivně prověřují možnosti 
provedení opatření pro zlepšení 

bezpečnosti dopravy v místě 
železničního přejezdu.  

K zajímavé otázce na činnost 
světelného zabezpečovacího 
zařízení, kdy tato zařízení někdy 
blikají bílým světlem a někdy 
žádným, tedy červenou ani bílou, 
a nebylo jasné, proč se tak děje, 
bylo zjištěno, že činnost světel 
je přímo spjata s řadou faktorů, 
zejména pak vzdáleností drá-
žního vozidla od přejezdu. Kon-
krétně blikající bílé světlo, tzv. po-
zitivní signál říká, že se k přejez-
du neblíží žádné drážní vozidlo, 
pokud nesvítí žádné světlo, 
znamená to, že brzy začne blikat 
červená nebo tato právě blikat 
přestala, no a blikající červená 
jsou jasný výstražný signál, na kte-
rý nelze nezastavit!

Pro úplnost uvádíme několik 
aktuálních informací k připravo-
vané modernizaci železniční trati 
Brno – Přerov. K tomuto staveb-
nímu záměru byla vyhotovena 
studie proveditelnosti. Tato studie 
řešila záměr variantně, přičemž 
bylo schváleno řešení ve variantě 
M2, která respektuje stávající 
železniční koridor v území včetně 
zachování dopraven a stávající 
dopravní obslužnosti. Projektová 
dokumentace dalších stupňů má 
respektovat řešení navržené studií 
proveditelnosti. Podle studie mají 
být stávající úrovňové přejezdy na-
hrazeny mimoúrovňovým křížením 
a ve značné části budou přejezdy 
zcela zrušeny. Navrženo je na-
příklad zrušení 8 přejezdů mezi 
Kojetínem a Věžkami, naopak by 
mělo být obnoveno křížení polní 

cesty, nacházející se mezi Chro-
pyni a lesem Rasina (dříve zrušený 
přejezd), a to formou nadjezdu. 
Co se týče přípravy stavby, tj. pro-
jektové části, předpokládá se do-
končení zpracování dokumentace 
pro stavební povolení nejdříve 
v polovině roku 2020. Předpoklad 
ukončení provádění stavby je v ro-
ce 2025. V současnosti má Správa 
železniční dopravní cesty (SŽDC) 
vypsanou veřejnou zakázku na pří-
pravnou dokumentaci pro moder-
nizaci tratě z Brna do Přerova v úse-
ku z Blažovic do Vyškova. Pokračuje 
tak v přípravě stavby trati, která 
má být v Česku první pro rychlost 
200 kilometrů za hodinu. Cena 
zakázky je 61,6 milionu korun, 
vyplývá z informací ve Věstníku 
veřejných zakázek. Celá přestavba 
pak bude stát cca 35 miliard.

Záměr modernizace trati Brno 
– Přerov je blížící se velkou 
změnou v území, která bude mít 
značný vliv na své okolí. Věřme, 
že přínosy modernizace trati 
budou občanům města výrazně 
prospěšnější než dopad případ-
ných negativ.

Ing. Jiří Pospíšil

Železniční přejezd

Celorepublikový projekt Obec občanům
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Ve čtvrtek 20. října 2016 se v našem kostele 
uskutečnil koncert žáků Základní umělecké 
školy Chropyně. I když venku panovalo ne-
vlídné počasí, atmosféra v kostele byla velmi 
příjemná. Koncert zahájil úvodním slovem pan 
farář a pak už nás obklopila krásná hudba. Vý-
kony všech muzikantů byly úctyhodné a všichni 
účinkující si právem zasloužili potlesk publika. 

Velké poděkování patří všem učitelům 
a jejich žákům za pilnou přípravu. Vždyť díky 
nim jsme měli možnost zastavit se v každoden-
ním shonu a užít si klidný podvečer.

ZK

Podzimní koncert 
v kostele sv. Jiljí

Často slyšíme dotazy občanů, jestli je možné přečíst si nové části 
kroniky města. Jak víte, pracujeme na jejím znění dva – kolega 
Mgr. Květoslav Machalík a já, Helena Sadyková. 

Máme vypracovaný seznam 23 témat. Kolega zpracovává 
9 témat, já ta zbylá. Každý sledujeme dění ve městě ve svém 
oboru. Zapisujeme události postupně, v následujícím roce všech-
no zpracujeme, sestavíme společně konečné znění a odevzdáme 
k posouzení Letopisecké komisi Rady města Chropyně. Potom 
je kronika vytištěna jako kniha. 

Víme, že mezi vámi, vážení spoluobčané, jsou lidé, které by 
bavilo podílet se na této práci. Proto nás napadlo vytvořit od ledna 

2017 takový „klub kroniky města“. Pokud by někdo měl zájem, 
může za námi přijít každou první středu v měsíci v 16:00 na radnici 
do zasedací místnosti v I. patře. Uvítáme Vás i Vaše náměty, zprávy, 
informace o událostech, o kterých si myslíte, že by mohly zajímat 
naše potomky. Tento návrh je pro ty z vás, kdo chcete zajímavě 
využít svůj volný čas. Historie se tvoří právě teď, dnešní události 
budou už zítra minulostí! 

Pokud máte zájem, uvítám, když se už teď ozvete na email: 
hsadykova@seznam.cz. Jistě bude naše spolupráce zajímavá pro 
všechny. Moc by nás potěšil i zájem občanů z Plešovce.

H. Sadyková a K. Machalík

Krajské město Olomouc hostilo tradiční 
putovní akci „Setkání Hanáků s hejtmanem 
Olomouckého kraje“. Přes sedm stovek kro-
jovaných Hanáků zaplnilo ve středu 28. září 
2016 centrum Olomouce. Tohoto výjimeč-
ného setkání se účastnil i náš dětský lidový 
soubor Chropyňáček, který po průvodu všech 
účinkujících vystoupil se svým programem 

na Dolním náměstí v Olomouci. O tom, 
že se vystoupení našeho souboru velmi líbilo, 
svědčil dlouhotrvající potlesk posluchačů. 
Myslím, že tento celodenní zájezd byl pro naše 
mladé muzikanty inspirativní a úspěšný. Velký 
dík patří i jejich maminkám, které svou pomocí 
přispěly ke zdaru celé této akce.

Hned následující týden vystoupil soubor Chro-

pyňáček v sále sokolovny Kojetín na akci zvané 
„Seniorské sympozium 2016“, které se uskutečnilo 
v rámci oslav „Dne seniorů“. Na pozvání centra so-
ciálních služeb Kojetín, které přišlo v červnu, jsme 
zareagovali velmi rychle a připravili široké pásmo 
písní z mnoha regionů naší vlasti. Odměnou na-
šemu souboru byl opět vřelý potlesk seniorů, kteří 
si i s námi společně zazpívali.    Luděk Koutný

Chropyňáček vystoupil v Olomouci a v Kojetíně

Zajímá vás práce na Kronice města?
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Lucy Foleyová: Kniha ztrát a nálezů
Mladá fotografka Kate Darlingová pátrá 
po minulosti své zesnulé matky, slavné bale-
ríny, jež byla jako malá adoptovaná. Náho-
dou se dostane k záhadnému portrétu ženy, 
která jako by z oka její matce vypadla - a přec 
to není ona. Když se jí podaří zjistit, že autorem 
portrétu je proslulý malíř Tom Stafford, který 
stále ještě žije na Korsice, začne se před Kate 
odvíjet příběh velké lásky, proti které se stavěl 
snad celý svět.

Blanka Hošková: Horko domácího krbu
Martina prožila dětství v dětském domově, 
a když se jednoho dne setká se svým bu-
doucím manželem, spálí mosty, opustí za-
městnání a odejde s ním do nového domu 
v jiném městě, aby s nadšením a plná lásky 
rozdmýchávala "teplo domácího krbu". Proč 
se až barvotisková idyla postupně změní 
v peklo a příjemné teplo v nesnesitelný 
žár? Kam se poděl milující muž? A vize do-
konalého manželského štěstí?

Angie Sageová: Kniha první Magyk - Pří-
běhy Septimuse Heapa
Na počátku je dítě nalezené v lese - příběh, 
který se pak odvíjí, je strhujícím dobrodružstvím 
v čarovném světě fantazie a kouzel. Kniha o Sep-
timusovi Heapovi je v zemi svého vzniku, Velké 
Británii, mimořádně úspěšná a mnozí ji považují 
za zdařilého konkurenta slavného Harryho Po-
ttera. Hrdinové příběhu jsou vylíčeni tak oprav-
dově, že se o ně skutečně budete strachovat 
a do poslední chvíle budete plni napětí, jak tento 
neuvěřitelný příběh dopadne. Zároveň je kniha neobyčejně vtipná a dra-
matické okamžiky se střídají s komickými situacemi i dojemnými momenty.

Jiří Kahoun: Pidibabka z Brd
V malebném městě Berouně stojí dům, který 
vypadá jako kostka. Je to školka, kam chodí 
i povídalka Emička. A tahle holčička má babič-
ku a dědu v jeskyňkové chaloupce schované 
za hustým křovím. Když je Emička s tatínkem 
navštíví, do chaloupky může vejít jen ona. Ba-
bička s dědou jsou totiž trpaslíci!

HM

Knihovna doporučuje

reklama

na sídlišti 
ul. Nádražní
cena 1000 Kč 
+ energie / měsíc
Volejte 608 500 167

Pronájem garáží

Neváhejte – poslední tři garáže!

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

neděle 27. listopadu 2016

15:30 – 15:45 Reprodukovaná hudba
15:45 – 16:15 Big Band D-JAZZ
16:20 – 17:00 Orchestr Two, Th ree, Four   
 za spolek "Přidej se k nám" 
17:00 – 17:15 Pozdravení paní starostky, 
 pana faráře a rozsvícení 
 vánočního stromu
17:15 – 18:00 Reprodukovaná hudba
AREÁL ZÁMECKÉHO PARKU

16:00 – 17:00  Tvořivé dílničky pro děti 
VESTIBUL ZÁMKU

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Tak jako chropyňský zámek, rybníky, kos-
tel svatého Jiljí či pověst o Ječmínkovi stala 
se i naučná stezka okolo Chropyně nedílnou 
součástí našeho města. Byla oblíbenou trasou 
generací před námi a i dnes po pěšinách le-
movaných informačními tabulemi potkáváme 
hloučky lidí či jednotlivce, kteří za hezkého 
počasí vyrazili na procházku, odpočinout 
si v krásné přírodě, která naše město obklo-
puje a dodává mu typický nádech jarní krásy 
i podzimní nostalgie.

Zub času a vandalství se však viditelně 
podepsaly i na naučné stezce, a ta se tak 
stala pro Chropyni v posledních měsících 
spíše ostudou.

Špatný technický stav informačních tabulí 
a stržení dřevěné lávky na trase naučné stezky 
bylo důvodem k diskusi, jaký že bude vůbec 
další osud stezky, kdo je zodpovědný za její 
současný stav a zda má význam naučnou stezku 
a zejména strženou dřevěnou lávku přes Malou 
Bečvu vůbec obnovit.

Po dlouhém bádání, dohadování, hledání 
variant a investora, který by se do obnovy lávky 
a oprav tabulí pustil, jsme se jako chropyňský 
spolek Lužňáci rozhodli, že se ve spolupráci 
se spolkem Sagittaria, který se v minulosti 
na opravách podílel, pustíme do opravy sami.

Aktuálně je zpracovaný návrh, který počítá 
jak s výstavbou nové dřevěné lávky k Josefín-
ce, tak i s opravou a rozšířením stávající trasy 
naučné stezky. Obnovou informačních cedulí, 
aktualizací jejich obsahu, doplněním barevný-
mi obrázky a rozšířením o informace týkající 
se nejen přírody, ale i historie našeho města 
a jeho okolí. Náklady na rekonstrukci by 
neměly přesáhnout 200 tisíc korun. Z toho 

Zámecký rybník v Chropyni 
se může pochlubit další novinkou. 
Tentokrát je to plovoucí ostrov, 
který by měl už zjara posloužit jako 
hnízdiště pro ohroženého rybáka 
obecného.

Rybák obecný patří k tažným 
ptákům a svá hnízda si staví na ob-
nažených březích řek a vodních 
ploch. Často na štěrkových nápla-
vech. Míst vhodných k zahnízdění 
díky rozšiřující se zástavbě v okolí 
vodních toků, jezer a k predaci není 
mnoho. Proto nejsou jeho populace 
u nás příliš početné a je zařazen mezi 
silně ohrožené živočichy. Budování 
náhradních hnízdních prvků, ke kte-
rým patří zejména plovoucí ostrovy, 
je jednou z možností, jak populace 
tohoto elegantního ptáka podpo-
řit a zajistit mu vhodné podmínky 
k rozmnožování.

Plovoucí ostrov v národní přírodní 
památce Chropyňský rybník vybudo-

vala Agentura ochrany přírody a kra-
jiny Bílé Karpaty spolu se Záchran-
nou stanicí volně žijících živočichů 
pod ČSOP Buchlovice. Na vodu 
byl spuštěn 22. září. Jedná se o po-
dobný typ, který najdeme například 
na Záhlinických rybnících. Sestá-
vá z dřevěné konstrukce rozměru 
cca 2 x 2 m s vrstvou drobného 
štěrku, dokola je chráněn malou 
ohrádkou, aby mláďata po vylíhnutí 
nevypadla do vody. Ostrov nad-
lehčují plováky a celý je ukotven 
k zamezení jeho pohybu po hladi-
ně. Celkové náklady na zbudování 
plovoucího ostrova činily 40 tisíc Kč, 
z toho 12 tisíc stál materiál.

Uvidíme, jak se plovoucí ostrov 
osvědčí. Pokud se podaří rybákům 
příští rok zahnízdit, bude Zámecký 
rybník jako významná ornitologic-
ká lokalita zase o něco pestřejší 
a zajímavější.

Michal Pospíšil

Plovoucí ostrov 
na Zámeckém rybníku

100 tisíc bude potřeba na zbudování nové 
dřevěné lávky přes Malou Bečvu. Finanční 
podporu na pokrytí části nezbytných nákladů 
přislíbilo i město Chropyně.

Věříme, že velká část z vás – občanů – opra-
vu informačních tabulí a obnovu dřevěné lávky 
k Josefínce ocení. Pokud vše proběhne podle 
plánu, mohla by být naučná stezka opravena 
a plně funkční již příští rok.

Pokud budete chtít naši činnost 
a obnovu lávky a naučné stezky podpořit, 

můžete využít náš transparentní účet 
číslo: 2901018223 / 2010 (Fio banka). 

Budeme rádi za jakoukoli formu finanční 
či materiální pomoci. Bližší informace najde-
te na webových stránkách www.luznaci.cz, 
na telefonu 778 824 951 nebo emailu: 
luznilesy@email.cz.

Děkujeme všem, kteří obnovu naučné stez-
ky dosud podpořili nebo v budoucnu podpoří, 
a zejména těm, kteří nám již nyní na projektu 
pomáhají.                                Lužňáci, z. s. 

Rekonstrukce naučné stezky a obnova dřevěné lávky

můžete využít náš transparentní účet
číslo: 2901018223 / 2010 (Fio banka). 

Budeme rádi za jakoukoli formu finanční

Autor článku zde uvedl chybné číslo 
účtu. Pokud chcete spolek podpořit, 
můžete tak učinit formou daru po sepsání 
darovací smlouvy spolkem. Správné číslo 
účtu budoucí veřejné sbírky bude zveřejně-
no v nejbližším možném vydání Zpravodaje. 

redakce



11

9/2016 Zpravodaj města Chropyně

Stolní tenis uspořádal turnaj 
mládeže ve věku do 19 let. Soupe-
řili mezi sebou hlavně mladší žáci, 
systémem každý s každým. 

Celkovým vítězem se stal 
nejstarší hráč Bedřich Blanarovič 
(ročník 2004). Druhé místo zís-
kal Ondřej Langr (ročník 2005) 
a jen těsně se na třetím místě 

umístil Matěj Okruhlica (ročník 
2005). 

Vítězové obdrželi od vedoucí-
ho turnaje Filipa Krále medaile, 
diplomy a reklamní předměty 
sponzorů. 

Turnaj se líbil a mladí hráči 
se těší na další utkání.

ST

Turnaj mládeže do 19 let 
ve stolním tenisu

V sobotu 8. října 2016 se konal XIV. roč-
ník turnaje neregistrovaných „O přeborníka 
stolního tenisu Chropyně“. Při zahájení tur-
naje přivítal předseda oddílu starostku města 
Chropyně Ing. Věru Sigmundovou a tajemníka 
TJ Františka Hrabala. 

Turnaj se hrál systémem každý s každým. 
Nejlepším hráčem byl Bedřich Holík, ten 
však není obyvatelem našeho města, takže 
přeborníkem Chropyně pro rok 2016 se stal 

chropyňský rodák Věrek Zapletal. Druhý 
se umístil jeho bratr Jan Zapletal a na třetím 
místě skončil Jan Moravský. Bramborová 
medaile patřila loňskému vítězi Marku No-
votnému. Vítězové obdrželi z rukou předsedy 
stolního tenisu Ing. Josefa Maršála poháry, 
diplomy a reklamní předměty sponzorů. Každý 
z hráčů obdržel malou pozornost.

Základní turnaj se vydařil a pro zpestření 
se hrály ještě čtyřhry. Vítězové byli Jan Zapletal 

a Jan Moravský. Druhé místo patří deblis-
tům Pavlu Gottwaldovi a Jaroslavu Pitákovi 
a na třetím místě se umístil smíšený pár Eliška 
Hudečková a Bedřich Holík.

Pořadatelé turnaje děkují sponzorům, ale 
především hráčům, kteří si za celý turnaj zahráli 
celkem 12 zápasů. Díky kvalitnímu občerstvení 
byli všichni účastníci spokojeni a přislíbili účast 
i v dalším ročníku.

ST

XIV. ročník turnaje neregistrovaných

Přijďte povzbudit naše hráče 
na „Turnaj družstev mužů“

ve stolním tenisu, který se uskuteční 
v sobotu 19. 11. 2016 od 9 hodin 

v hlavním sále tělocvičny 
Tělovýchovné jednoty Chropyně

Vážení spoluobčané, 
Město Chropyně ve spolupráci 

s místní organizací Svazu tělesně postižených 
v Chropyni Vás srdečně zvou na

XX. setkání s občany města,
 

které se uskuteční 
v úterý 22. listopadu 2016 od 16:00 

v Městském kulturním středisku v Chropyni.

Program: Beseda s vedením města 
nad problémy občanů.

Kulturní program: Květy paní Operety 
- divadelní představení 

se známými operetními melodiemi

Občerstvení zajištěno! 
Všichni jste srdečně zváni!

reklama
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Začal nový školní rok, a než jsme 
se nadáli, už jsme zažili spoustu 
nového.

V Rámci akce „Měsíc náborů“ 
uspořádal FK Chropyně zábavně 
sportovní dopoledne pro děti 
z MŠ a ZŠ Chropyně. Děti si formou 
her a překážkových drah vyzkoušely 
své schopnosti a pohybové doved-
nosti. A také zjistily, co vše se mů-
že malý fotbalista naučit. Celé do-
poledne proběhlo v uvolněné 
a sportovní atmosféře a dětem 
z 1. třídy MŠ se moc líbilo. Děku-
jeme za krásnou akci. 

Za pár dní nás navštívil pan 
Sklenář a přivezl plno zajímavých 
hudebních nástrojů z celého světa. 
Všechny nástroje nám ukázal, po-
vyprávěl o nich a také na ně zahrál. 
Děti si mohly vyzkoušet nástroj, 
který je nejvíce zaujal. Úplně nako-
nec jsme vytvořili kapelu a všichni 
spolu jsme vytvořili píseň. Děti byly 
nadšené a zaujatě vnímaly vše nové. 
Těšíme se na další muzicírování.

A nakonec, co by to bylo za za-
čátek školního roku bez oblíbe-
né soutěže „O nejšikovnějšího 
předškoláka“. Chropyňští hasiči 
uspořádali dopoledne plné her 

a zajímavých instruktáží pro před-
školní děti (1. a 5. třída). Jako první 
si děti změřily síly s překážkovou 
dráhou, kde mimo jiné musely 
zachránit zraněného medvídka 
a dopravit ho do bezpečí. Pře-
kážková dráha byla zaměřena 
na rychlost, zručnost, sílu, orien-
taci v prostoru a týmovou práci. 
Proběhnutí dráhy se časově měřilo 
a na nejrychlejší dvojici (z každé tří-
dy) čekalo finálové utkání. Ovšem 
než se časy spočítaly a vyhodnotily, 
dětí se ujali zkušení páni hasiči 
a zasvětili je do tajů hasičských 
uniforem, přístrojů a vybavení. Pak 
už ovšem nastala ta dlouho očeká-
vaná chvíle - vyhlášení vítězných 
dvojic. Těmi se staly dvojice Matěj 
Zahradníček a Ondřej Kovařík 
z 1. třídy, Kristýna Christová a Te-
reza Štolfová z 5. třídy.

Tito finalisté poté svedli ne-
úprosnou bitvu o první místo. 
Bylo vidět jejich plné nasazení 
při znovuzdolávání překážkové 
dráhy. Nakonec zvítězil Matěj 
Zahradníček a stal se tak „Nej-
šikovnějším předškolákem roku 
2016“. Celé dopoledne vyvrcholilo 
vyhlášením výsledků. Všechny děti 

Začátek nového školního roku v 1. třídě MŠ

reklama

dostaly sladkou odměnu a vítězové 
obdrželi věcné ceny. „Nejšikov-
nější předškolák roku 2016“ ob-
držel putovní pohár, který bude 
po celý rok vystaven v prostorách 

MŠ. Děkujeme dobrovolným ha-
sičům za skvělou akci a těšíme 
se na další ročník.

p.uč. Sochová 
a Dokoupilová Hanulíková

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci září:
- průměrná ranní teplota byla 13,0 °C,
- průměrná denní teplota byla 23,1 °C,
- nejteplejším dnem bylo 13. září s maximální průměrnou teplotou 

21,9 °C,
- nejchladnějším dnem bylo 23. září s minimální průměrnou 

teplotou 10,7 °C,
- celkové množství srážek bylo 25,6 mm/m2.

Zdroj: počasí-chropyne.cz
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O tom, že děti málo sportují, spíše věnují svůj 
čas hraní počítačových her, dívání se na televizi, 
a že z toho plyne jejich obezita, zdravotní problémy 
se zády a podobně, byla popsána spousta papíru.

My jsme se ve škole rozhodli, že nebudeme jen 
debatovat a stěžovat si, ale že zkusíme žáky naší 
školy ke sportu nějakou formou přivést. Proto jsem 
na Valné hromadě TJ Chropyně, která se uskuteč-
nila v dubnu letošního roku, vyzval vedoucí oddílů 
k tomu, aby uspořádali ve spolupráci s naší školou 
nábory do svých oddílů. 

Každoročně se pořádá náborový turnaj v há-
zené, který má velmi vysokou úroveň, a jde vidět, 
že má smysl. Tento sport se v Chropyni po letech 
opět dostal na vrcholovou úroveň a momentálně 
je v našem městě jednička!

Minulý školní rok uspořádali, jako další, nábor 
žáků 3. až 5. tříd členové oddílu badmintonu. 
A opět se podařilo pár dětí ke sportu přivést.  

V průběhu prázdnin mne kontaktoval předse-
da FK Chropyně, že by klub uspořádal pro žáky 
1. a 2. ročníku základní školy akci, která by byla 
zaměřena na seznámení dětí s fotbalem. Tento 
nábor se konal 14. září. Den probíhal formou spor-
tovního dopoledne v areálu fotbalového stadionu, 
na kterém bylo 10 stanovišť. Děti byly rozděleny 
do skupin a pod dozorem plnily různé úkoly.

Jako další se přihlásil oddíl stolního tenisu. Tímto 
by chtěli vyučující a žáci 2. až 5. ročníku Základ-
ní školy Chropyně poděkovat organizátorům 
za seznámení se stolním tenisem. Hodiny byly 
moc prima! 

Já bych se k poděkování přidal. Děkuji všem 
učitelům, trenérům, vedoucím družstev, dobro-
volníkům, sponzorům a rodičům, kteří vedou své 
děti ke sportu.                 Mgr. Milan Bajgar

Děti a sport

Důležité upozornění 
pro dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně 
zasílejte na e-mail: 

zpravodaj@muchropyne.cz

Zde mohla být vaše inzerce. 
Cena od 310 Kč.

Pro více informací volejte redakci, 
nebo navštivte 

www.muchropyne.cz

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

provozní doba v průběhu sezóny dle dohody 

Kde: Chropyně, 
naproti čerpací stanice EuroOil

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

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

3–4 zkušení technici
- provádíme drobné opravy vozidel

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

Pneuservis MIKA

reklama
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Letos na jaře se Gymnázium 
Kojetín přihlásilo do výzvy Olo-
mouckého kraje na přidělení 
dotace akci podporující envi-
ronmentální výchovu na školách. 
Naše škola obstála se žádostí 
o přidělení dotace na projektový 
den s názvem „Voda – sucho – 
záplavy“. Na projekt jsme získali 
částku 10.000 Kč.

Cílem akce, která se uskuteč-
nila na konci školního roku, bylo 
žáky a studenty seznámit s téma-
tem voda z mnoha úhlů pohledu 
formou vzdělávací, ale i zábavnou. 
Na šesti stanovištích se postupně 
dozvěděli o vodě v organismech, 
vodě v domácnosti, o suchu i zá-
plavách, o srážkách a ledovcích. 

Soutěžily mezi sebou týmy zhru-
ba deseti dětí, členové tří vítězných 
družstev si pak odnesli dřevěná 
pravítka a záložky s přírodovědnou 
tematikou. Ani ostatní účastníci 
neodešli s prázdnou, každý dostal 
tužku s přírodními motivy. 

Výsledkem celého projektu 
bylo vytvoření úplně nové meto-
diky, podle které mohou projek-
tový den zorganizovat i jiné školy.

Akce měla u žáků a studentů 
gymnázia, ZŠ náměstí Míru Kojetín 
a ZŠ Chropyně většinou kladný 
ohlas a řada z účastníků doufá, 
že se něco podobného na konci 
tohoto školního roku uskuteční 
opět.

Mgr. Dana Dýmalová

Projektový den 
Voda – sucho – záplavy

Vychutnejte si krásy podzimu v přírodě na turistických vycházkách 
a výletech:

5. 11. Večerní pochod kolem Chropyně
 Start: 17:00
 Více informací na plakátech a na informačních tabulích 

KČT

25. – 26. 11. Podzimní seminář zástupců odborů
 Informace: sekretariát oblasti

27. 11.  Vánoční výstavka a výstava zvonků
 Víceúčelový sál zámku
 Exponáty k vystavování se budou přijímat ve čtvrtek 

24. 11. od 13:00 do 16:00
 Více informací na plakátu 
 Informace: Jaroslava Pospíšilová, tel.: 737 937 978

3. 12.  Přerovský traverz
 Pěší: 12 km
 Start: Přerov, Sokolovna, 9:30
 Cíl: tamtéž
 Informace: Otakar Bujnoch, tel.: 737 348 442

Jaroslava Pospíšilová

Klub českých turistů

vítězný tým z Chropyně

Vážení a milí spoluobčané, blíží se

2.  výročí otevření
RESTAURACE U RYBNÍKA,
proto si Vás dovolujeme pozvat na tradiční

SVATOMARTINSKÉ 
HUSÍ HODY

ve dnech 
11. až 20. listopadu 2016.

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

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

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

Přijďte nás, prosím, v naší snaze podpořit.

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

Těší se na Vás kolektiv U Rybníka
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Pohádkový pochod
V měsíci září Kamínek spolu s KČT pořádaly Pohádkový pochod 

za králem Ječmínek. V pátek 16. září byl start u rybníku Hejtman. 
Na trase čekaly na účastníky nejrůznější pohádkové postavy. Tamhle 
čertíci zlobili svou čertí babičku, jinde hopsaly dvě žabky, na polní cestě 
čekaly dvě víly, v parku čekal Křemílek s Vochomůrkou, kousek se čertily 
čertice, nechyběla Eliška s Jindřichem, maskovaní indiáni i hastrmánci. 
U zámeckého rybníka čekala Večernice s princem Velenem, v zámec-
kém parku včelka Mája s beruškou. V cíli všechny účastníky vítal sám 
král Ječmínek. Každý dostal pamětní list a perníkovou medaili. Žízniví 
se občerstvili, hladoví opekli špekáček.

Moc děkuji všem pohádkovým postavičkám, poděkování patří také 
paní Pospíšilové i dalším členkám KČT hlavně za upečené perníčky. 
Všem vám moc děkuji.

Drakiáda
Také letos Kamínek pořádal drakiádu a to 15. října na chropyňských 

loukách. Po 14. hodině se začaly scházet děti spolu s rodiči i s dráčky. 
Na obloze záhy létali draci obři i mini dráčci, letci, parašutisti i oráči, 
krasavci se vznášeli spolu s nejzajímavějšími dráčky, létali draci veselí 
i draci skokani, objevil se drak neletec, to když přestal foukat vítr 
– nezbeda, který nás občas pozlobil. 

Letošní účast byla opravdu veliká, přišlo na 50 dětí spolu s rodiči. 
Po dvouhodinovém létání jsme udělili dětem diplomy spolu s drobnými 
dárky a pamětními listy. 

Děkuji všem Kamínkům za pomoc. Poděkování patří také městu 
Chropyně, které nás finančně podpořilo na obou těchto akcích.             

Hana Paňáková

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

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

od 9:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 7. listopad 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

Zprávičky z Kamínku aneb V Kamínku se pořád něco děje
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Středa 28. září byla pro mnohé svátečním odpočinkovým dnem. 
Pro nejmladší družstvo chropyňských házenkářů to však neplatilo. Brzy 
ráno vstávali, aby se vydali na podzimní turnaj přípravek do Svinova. 
Elán a dobrá nálada nechyběla hráčům, trenérům ani rodičům, kteří 
jeli podpořit naše nejmladší sportovce.

Kluci i holky odehráli celkem 8 zápasů (1 x 12 min), ve kterých bojo-
vali do posledních sil. Za to vše vybojovali krásné 3. místo. Gratulujeme!!!

Turnaj byl doplněn i o dovednostní soutěže jednotlivců, ve kterých 
se zástupci Chropyně neztratili. Získali 1 vítězství, které vybojoval Jakub 
Kadlčík.

Nutno podotknout, že bez obětavosti a laskavého přístupu trenérů 
by tento den nebyl tak báječný. 
Děkujeme :-)

Za rodiče K. K.

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.

Turnaj přípravek v házené
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podporuje 
kulturu
a sport 

v Chropyni

Dana Kunčarová

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí.

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti 
při výchově svých potomků.

 
Mezi občany Chropyně 

byly 1. října 2016 
přivítány tyto děti:

Štěpán Glos

nar. 17.7.2016

Tomáš Kubáň

nar. 14.7.2016

Martin Hála

nar. 11.7.2016

Nikola Zvonková

nar. 27.4.2016

Antonín Černý

nar. 19.4.2016

Adéla Skácelová

nar. 1.5.2016

Barbora Halásová

nar. 16.7.2016

Vincent Křepelka

nar. 9.7.2016

Victoria Milerová

nar. 2.8.2016

Antonín Kemény

nar. 27.7.2016

Vítání nových občánků našeho města

reklama



18

9/2016Zpravodaj města Chropyně

Společenská kronika 

Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 1. listopadu 2016 jsme vzpomenuli ne-
dožitých 88. narozenin mého manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka pana 

Vladimíra Míči. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Věra, děti Jana, Vladimír 
a Jiří s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dnes slavíš 70 let, čas letí a nevrátí se zpět.
Věk není to, v čem poznává se stáří,

když Tvé oči mládím září, 
a když se Tvé srdce umí pousmát, 

tak ten věk není znít.

Dne 22. listopadu 2016 oslaví své životní 
jubileum paní 

Ludmila Vymětalová. 

Milá maminko, možná Ti to málo říkáme, jak moc pro nás znamenáš, 
že jsi ta nejlepší maminka a vždy pro nás pochopení máš. Proto 
Ti chceme poděkovat a krásné narozeniny přát. Jen to nej 
Ti se srdce přejí dcery Ivana a Hana s rodinami, syn Radek. S přáním 
se přidávají sestry Vladimíra a Marie s rodinami.

Říkáte si, jak čas letí, 
životem se plavíte, 

už jste spolu půl století, 
zlatou svatbu slavíte. 

Vaše láska ať dále vzkvétá
i po další společná léta. 
Hodně lásky, také štěstí, 

přejí Vaše ratolesti.

Dne 22. října 2016 oslavili padesát let společného života manželé 

Marie a Karel Pavličíkovi. 

Vše nejlepší přejí Marie, Jitka, Lenka s vnoučaty a pravnoučaty.

Diamanty jsou vzácné a drahé, 
ale vy dva jste ještě dražší a 

vzácnější!

Dne 24. listopadu 2016 oslaví 
společných šedesát let 

Františka a Josef Hanákovi. 

Krásnou oslavu diamantové svatby a hodně lásky, zdraví a štěstí 
do dalších let přejí dcera, syn, vnoučata, pravnoučata a celá velká 
rodina.

Městské kulturní středisko Chropyně
Pondělí 21.11.2016 v 19:00

Vstupné: 100 Kč
Předprodej vstupenek probíhá od 17.10.2016 

na Správě majetku města Chropyně, tel.: 573 355 323

Čas plyne a roky ubíhají, 
však na Vás krásné vzpomínky nám zůstávají. 
Utichly kroky i Váš hlas, ale obraz zůstává v nás. 

Každičká vzpomínka smutný je vzdech, 
navždy však zůstanete v srdcích nás všech.

Dne 24. října 2016 to bylo již plných 
10 let, co od nás odešla naše maminka, babička 
a prababička paní 

Marie Šindlerová 

a dne 3. ledna 2017 tomu bude 
16 let, co nás opustil náš tatínek, 
dědeček a pradědeček 
pan 

             Richard Šindler. 

S láskou stále vzpomíná dcera 
Marie, vnučky Ivana a Dana 
s rodinami.

Ta rána osudu se nikdy nezahojí, 
jen vzpomínky na Tebe nám zůstávají...

Dne 25. října 2016 jsme vzpomněli nedožité 
58. narozeniny našeho milovaného tatínka 
a manžela pana 

Ing. Petra Večeři. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Hanka 
se synem Dominičkem. Kdo jste jej měli rádi, 
vzpomeňte s námi.
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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. 10/2016 - 24. listopadu (vychází 9. prosince)
č. 1/2017 - 6. ledna (vychází 20. ledna)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 20. října 2016 (číslo vychází 4. listopadu 2016).  
Uzávěrka příštího čísla: 24. listopadu 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.

Čas plyne a vzpomínky zůstávají.

Dne 11. listopadu 2016 vzpomene 7. výročí 
úmrtí pana 

Zdeňka Modlitby. 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk nikdy nesmíří.

Dne 7. listopadu 2016 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pra-
dědečka pana 

Jana Ivana Šaríka. 

Vzpomíná dcera Ivana s manželem a rodina Hrabálkova a Mačkova.

Kdo lásku a radost rozdával, ten neodešel, 
ale žije v našich srdcích dál.

Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil. 
Děkujeme, tatínku, hodný jsi byl.

Dne 12. listopadu 2016 vzpomeneme první 
výročí úmrtí mého manžela a našeho dědečka 
pana 

Františka Dragona. 

S úctou a láskou stále vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 14. listopadu 2016 vzpomeneme 
8. výročí úmrtí paní 

Jarmily Vrzalové. 

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

Smutný je domov, smutno je v něm. 
Chybíš mi, Olinku, každičký den.

Dne 25. listopadu 2016 to bude 6 let 
od chvíle, kdy navždy odešel můj manžel pan 

Oldřich Antoš. 

S úctou vzpomíná manželka Dáša.

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

Dne 22. listopadu 2016 by se dožil 80 let pan 

Josef Janda. 

Stále vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Dne 2. listopadu 2016 uplynulo dlouhých 
10 let od chvíle, co nás navždy opustila naše 
drahá maminka, babička a prababička paní 

Bohumila Havlíková. 

S láskou stále vzpomíná dcera s rodinou.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně Krysáci a ztracený Ludvík
8. 11. Pohádka podle známého večerníčku. Hubert, Hodan, 
 dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy, a Ludví-
 ček, sádrový trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, kte-
 rá zažívá na malém smetišti poblíž Vizovic jedno 
 dobrodružství za druhým. Představení pro mateřské 
 školy a rodiče s dětmi. Hraje Divadlo D5 Praha. 
 Vstupné je 35 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně Uršuloviny
21. 11. Představení, jehož hlavní protagonistkou je první 
 dáma humoru a majitelka nejnakažlivějšího smíchu 
 na světě Uršula Kluková. Diváci se mohou těšit na hi-
 storky o rodině, vzpomínky na Miloslava Šimka, ale 
 také na scénky, kde se Uršula Kluková představuje 
 jako první majitelka veřejného domu nebo naopak 
 velmi stydlivá dáma na návštěvě u sexuologa. Celý 
 večer je propojen řadou evergreenů v podání Šimona 
 Pečenky (barytonisty), který statuje na jevišti po bo-
 ku hlavní dámy celého večera, ale pozor zazpívá 
 i Uršula Kluková. Vstupné je 100 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně Na koníčka
2. 12. Rodinná komedie vhodná i pro mládež motivovaná 
 dílem Fan Vavřincové Taková normální rodinka. Hraje 
 divadelní soubor P.O.KRO.K. Vstupné je 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně O pejskovi a kočičce
12. 12. Humorná pohádka pro mateřské školy a rodiče s dět-
 mi. Hraje um. agentura ART Production TED, Brno. 
 Vstupné je 35 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 9:00    
                                                                                                                                                                                                                                        
Hulín Degustace francouzského vína Chablis 
4. 11.  (Burgundsko) 
 Nejsevernější vinařskou oblastí Bourgogne je Chablis, 
 kde se z odrůdy Chardonnay vyrábí skvělá vína, 
 jejichž charakter je dán specifickými půdními pod-
 mínkami. Degustovat budeme tato vína: Domaine 
 de Pisse Loup 2012, Domaine de Pisse Loup 2013, 
 Domaine de Pisse Loup 2014, Vieilles Vignes 2011 
 - Roland Lavantureux, Cote de Lechet - Dom. 
 Malandes 2013, Les Beauregards - Dom.Grand Rode 
 2010. Bonusová vína, mimo řízenou degustaci: Grand 
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 Cru Vaudesir 2010, Cuvee Helene Millesime 2008 
 barrique. Nebude chybět skvělá brazilská káva z Huš-
 těnovické pražírny od našeho kávomila Petra připra-
 vená na kávavoru La Cimbali.
 Kde: Kulturní klub Hulín

Holešov Melanie Scholtz a Adam Ben Ezra 
4. 11. Nádherný sametový hlas černošské zpěvačky Melanie 
 Scholtz z Jižní Afriky, zvuková kouzla izraelského 
 kontrabasisty Adama Ben Ezri a česká doprovodná 
 kapela - tři různé hudební kořeny,  tři odlišné inspi-
 race, tři mimořádné  hudební  individuality - to vše 
 rovná se jeden kouzelný večer v sále holešovského 
 zámku.
 Kde: Zámek Holešov, 19:30

Holešov Vánoční trhy
26. 11. Již tradičně se v sobotu před první adventní nedělí 
 konají Vánoční trhy. Součástí těchto trhů je i večerní 
 rozsvěcení stromečku.
 Kde: Náměstí Dr. E. Beneše Holešov

Kroměříž Nosáčkova dobrodružství
6. 11. Představení brněnského Hravého divadla Nosáčkova 
 dobrodružství vychází ze známého pohádkového 
 příběhu o Pinocchiovi. I zde je hlavní postavou paná-
 ček vyřazený ze dřeva, který ožije a svému otci působí 
 radosti i starosti. Často se dostává do nepříjemných 
 situací a prožívá různá zklamání, až nakonec pochopí, 
 že nelze vždy jednat, jak jej právě napadne, a že po-
 slouchat tatínkovy rady se vyplácí. Hra je určená 
 dětem od 3 do 9 let. Vstupné: 70 Kč, 50 Kč děti, 
 200 Kč rodinné.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 14:30

Kroměříž Zkrocení zlé ženy - Vídeňské české divadlo 
26. 11.  (bonusové představení) 
 Vídeňské české divadlo nastudovalo klasickou diva-
 delní komedii Williama Shakespeara Zkrocení zlé 
 ženy, již s úspěchem hrají již několikátou sezónu 
 a s níž dokonce hostovali na tradičním divadelním 
 festivalu Jiráskův Hronov.  Hru originálním způsobem 
 citlivě přebásnil režisér Zdeněk Homolka.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Přerov  Caveman 
3. 11.  Slavný hit o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, 
 o rozdílech mezi námi, o lásce i partnerství. Hrají 
 Honza Holík a Jakub Slach.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Zvířátka a loupežníci
10. 11. Pohádka Zvířátka a loupežníci je koncipována jako 
 činoherní dětský muzikálek na téma pohádek bratří 
 Grimmů o statečných zvířátkách. Pořádá Divadlo 
 Kapsa Andělská Hora.
 Kde: Městský dům Přerov, 8:30, 10:30

Přerov Pro tebe cokoliv  
28. 11. Divadelní představení Divadla Kalich s Janou Pau-
 lovou a Pavlem Zedníčkem a dalšími. Situační ko-
 medie plná zvratů a vtipných dialogů. 
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30


