


2

Vážení a milí spoluobčané,
adventní čas je pro nás všechny obdobím těšení se na něco 

nevšedního, svátečního a příjemného.  Vánoční nálada s sebou 
přináší vzájemná sentimentální přání, větší míru lidských citů a také 
více možností k zamyšlení.

Pokusme se zamyslet nad tím, zda bychom nemohli v příštím 
období více pečovat o své vztahy v rodině, k rodičům i dětem. 
Nezapomínat na dobré mezilidské vztahy, toleranci, vstřícnost a vzá-
jemné pochopení, pečovat také o vztah ke svému okolí a přírodě.

Přeji nám všem pevné zdraví, dobrou pohodu a úsměv na tváři. 
Krásné Vánoce i celý rok 2018.

Božena Hrabalová

Vánoční poselství 
paní místostarostky

Vážení spoluobčané,
tak nám to zase uteklo a za několik dní tu budou Vánoce, svátky 

klidu a míru. Za poslední roky se zdá, jakoby Vánoce byly o drahých 
dárcích, jídle, hromadách cukroví a předhánění se, kdo bude mít 
lépe uklizeno. Dříve byly svátky o mezilidských vztazích a o tom, 
že se celá rodina sešla pospolu. Nežeňme se proto v novém roce 
pouze za materiálními hodnotami, ale hlavně budujme mezilidské 
vztahy. Bez komunikace, důvěry a respektu totiž nelze dlouhodobě 
udržet žádné vztahy, lidské ani pracovní. Buďme k sobě ohleduplní 
a tolerantní a mějme na paměti, že každý problém má své řešení 
a dá se řešit v klidu. 

A nezapomeňme, že nejcennější komodita, kterou všichni 
z nás máme, je čas. Všichni máme každý den pouze 24 hodin. A jen 
na nás samotných záleží, jak těchto 24 hodin prožijeme. Neříkejme, 
že „nemáme čas“, když si ten čas ve skutečnosti udělat nechceme. 
Všichni máme čas na to, na co jej chceme mít. A pokud jej nemáme, 
pak to znamená, že pro nás daná záležitost není natolik důležitá, 
abychom se jí zabývali. Využívejme proto čas ve svůj prospěch, 
přemýšlejme nad věcmi, které mají skutečně smysl, a zabývejme 
se tím, co nás těší. Do nového roku 2018 Vám přeji spoustu zdraví, 
životního optimismu a spokojenosti, ať máte dostatek času na své 
blízké a na to, co je pro Vás důležité.

Přeji nám všem klid a dostatek rodinné pohody, příjemné 
a klidné prožití svátků vánočních. 

S úctou                                                     
Věra Sigmundová

Dovolte mi poděkovat za celoroční trpělivou a poctivě odvá-
děnou práci grafikům manželům Martině a Tomášovi Rozkošným. 

Chtěla bych poděkovat bývalé jazykové korektorce Mgr. Janě 
Buksové i korektorce nové Mgr. Simoně Kutalové. Jen díky nim 
s tím „češtinem“ zdárně bojujeme :-)

Díky patří pracovníkům tiskárny HART PRESS, spol. s r. o., Ot-
rokovice, za precizně a včas odvedenou práci.

Slůvka chvály si zaslouží i členové folklórního souboru Ječmínek 
a jeho příznivci, kteří pravidelně tento Zpravodaj roznášejí do Va-
šich schránek.

Chci poděkovat i všem dopisovatelům, bez kterých by stránky 
tohoto periodika nebyly tak pestré. Díky i Vám, milí čtenáři, vždyť 
k čemu by byla naše společná práce, kdyby ji nikdo nečetl.

Přijmete přání všeho dobrého do nového roku 2018 a těšíme 
se s Vámi „nashledanou“ na stránkách Zpravodaje v dalším roce. 
Pamatujme všichni, že úsměv nebo slova jako „děkuji“, „prosím“, 
„promiň“ či „odpusť“ nic nestojí a přitom působí pravé zázraky!

Dana Jedličková

Vážení čtenáři a přispěvatelé, uveřejňujeme přehled uzávěrek 
Zpravodaje města Chropyně na rok 2018. Snažíme se reagovat 
na aktuální dění ve městě, a proto se uvedené termíny uzávěrek 
mohou změnit. V každém čísle Zpravodaje je na předposlední straně 
zveřejněna aktuální informace o uzávěrce a termínu vydání dvou 
následujících čísel Zpravodaje. 

číslo                 uzávěrka vždy ve 12:00                vychází
01/2018  4. ledna  19. ledna
02/2018  1. února  16. února
03/2018  1. března  16. března
04/2018  5. dubna  20. dubna
05/2018  3. května  18. května
06/2018  7. června  22. června
07/2018  9. srpna  24. srpna
08/2018  13. září  27. září
09/2018  18. října  2. listopadu
10/2018  22. listopadu  7. prosince

Redakce

Vánoční přání 
starostky města

Poděkování 
redakce

Uzávěrky Zpravodaje 
v roce 2018



3

Vážení spoluobčané, 
Městský úřad Chropyně bude v době od pátku 22. prosince 

2017 do pondělí 1. ledna 2018 včetně uzavřen. 

Poslední záležitosti v letošním roce můžete vyřídit ve čtvrtek 
21. prosince 2017, jinak se na Vás těšíme od úterý 2. ledna 2018. 

Příjemné prožití vánočních svátků, klid a pohodu v kruhu Vašich 
nejbližších, šťastné vykročení do roku 2018, dostatek pevného 
zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních, společenských i pracovních 
úspěchů přeje

Ing. Jiří Rosecký 
a kolektiv zaměstnanců města Chropyně

Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude v neděli 
17. prosince od 14:30 do 15:45 hodin v kostele sv. Jiljí. 

Neděle 24. 12.   9:00 Adventní mše sv.
 21:00 Půlnoční mše sv.  
Pondělí 25. 12.   9:00 Slavnost Narození Páně
Úterý 26. 12.  7:30 Sv. Štěpána, mučedníka
Neděle 31. 12.  7:30 Svátek sv. Rodiny, mše sv. 
  s možností obnovy manželských slibů 
Pondělí 1. 1.  9:00 Matky Boží P. Marie, Nový rok 

Kostel sv. Jiljí bude otevřen k návštěvě Betléma: 

Pondělí 25. 12. Hod Boží 14:00–16:00
Úterý 26. 12. Sv. Štěpána 14:00–16:00
Pondělí 1. 1. Matky Boží P. Marie, Nový rok 14:00–16:00 

Římskokatolická farnost Chropyně srdečně zve na: 

Adventní koncert SZUŠ D – MUSIC Chropyně v úterý 19. prosince 
2017 v 17:00 v kostele sv. Jiljí v Chropyni. Vstupné dobrovolné. 
Tříkrálový koncert SPS Moravan Kroměříž v sobotu 6. ledna 2018 
v 18:00 v kostele sv. Jiljí v Chropyni. 
Vstupné dobrovolné.

Příjemné prožití svátků Ježíšova narození, dar naděje, radosti 
a také blízkosti těch, které máte rádi a vše dobré do nového roku 
2018 přeje 

P. Jiří Putala 

Milí čtenáři,
oznamujeme Vám, že se budete muset od středy 27. do pátku 

29. prosince obejít bez služeb naší knihovny. I přesto Vám přejeme 
spoustu příjemných chvil strávených s knihou nejen o svátcích, ale 
i v celém novém roce.

Eva Kotulová a Karolína Olšanská

Vážení občané,
také SMM bude ve dnech 27. až 29. prosince uzavřena. Pracov-

níci SMM Vám budou plně k dispozici od 2. ledna. 
Markéta Buráňová

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem svým i celého našeho týmu pra-

covníků ZŠ Chropyně popřál radostné svátky plné klidu a pohody.

Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Zároveň Vám děkujeme za spolupráci v roce 2017 a těšíme 
se na další spolupráci v roce nadcházejícím.

Mgr. Milan Bajgar a kolektiv zaměstnanců ZŠ Chropyně

Tříkrálová sbírka proběhne v neděli 7. ledna 2018. Předem 
děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří přispějí drobným finančním 
příspěvkem či milým přivítáním koledníků. Na další stránce vidíte 
sami, že Vaše příspěvky pomáhají lidem v našem okolí.

Pokud byste se chtěli zapojit více – například se stát malým 
či velkým koledníkem – ozvěte se. Dobrých lidí není nikdy dost!

Stejně tak se můžete obrátit na Charitu Kroměříž nebo Charitu 
Chropyně v případě, že potřebujete pomoc. Bude-li to v našich 
silách, rádi pomůžeme.

Pavel Rozsypálek

Provozní doba 
na přelomu roku

Bohoslužby 
v kostele sv. Jiljí 

Městská knihovna

Správa majetku města

Vánoční přání

Tříkrálová sbírka 2018
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Adventní doba, Vánoce, Štědrý 
den… nejatraktivnější sváteč-
ní období v kalendářním roce. 
Těší se na ně snad všichni lidé, 
od těch nejmladších až po ty nej-
starší. Přejeme si radost, pohodu 
v rodině i ve světě. Přejeme si bo-
hatý stůl a co nejvíce dárků. 
Hledáme zaprášené zpěvníky a cé-
déčka, abychom si těmi krásnými 
písněmi ještě více umocnili krásu 
Vánoc. Krásu a pohodu, která 
se mnohdy zúží pouze na štěd-
rovečerní večeři, rozdávání dárků 
a snad i návštěvu kostela. 

Je tomu ale opravdu tak? 
Vždyť mnozí z nás si ani tento 
krátký čas pohody neužijí. Důvod 
je velmi prostý, jsou unaveni jak 
fyzicky tak i duševně. 

Začátek adventu působí na lidi 
jako povel k zahájení úklidů a ná-
kupů. Je potřeba nakoupit dárky, 
hromady jídla a všeho možného, 
co nám již několik měsíců před 
Vánoci nabízí snad každý obchod. 
Bez toho by totiž Vánoce nebyly 
Vánocemi. Vánoce se takto stávají 
svátky shonu, chaosu a stresu.

Neuvědomujeme si, že i přes 
naši velkou snahu udělat ně-
komu radost, nám něco chy-
bí. Chybí nám to nejdůleži-
tější, co člověk v životě potře-
buje. Chybí nám láska, láska 
k sobě samému, láska k bližnímu 
a především láska k Bohu. 

Láska k Bohu? To ale přece 
nejde milovat někoho, kdo 
podle názoru mnoha lidí, zvláš-
tě v naší republice, neexistuje. 
V jednadvacátém století přece 
člověk nemůže věřit v Boha, 
vždyť co by tomu řeklo okolí 
nebo ti, co všechno ví, jejich 
názor je neotřesitelný a snaží 
se nás vehementně přesvědčit 
o svých pravdách? Jak by to vy-
padalo, kdyby se člověk klaněl 
Bohu? Raději se bude klanět 
všelijakým věštcům, protože oni 
vědí, co potřebujeme k úplnému 
štěstí. Oni do nás dokonce i vidí. 
Zůstává ale otázkou, zda vidí 
alespoň za práh svých věštíren. 

Poměrně hodně lidí také 
tvrdí, že tam nad námi někdo 
nebo něco rozhodně je, ale Bůh 
to není. Proč tedy většina těchto 
lidí v těžkých chvílích svého ži-
vota prosí o pomoc Boha, proč 
neprosí o spásu létající talíře 
nebo to něco, co tam někde je. 
Je zarážející, že lidé, kteří tvrdí, 
že Bůh neexistuje, svalují každou 
špatnost právě na něj a ptají 
se, proč to dopustil. Za všechno, 

co se ve světě děje, je zodpověd-
ný člověk, ne Bůh. 

Bůh existuje a On do našich 
srdcí nevnáší nenávist, sobectví 
a všechny podobné nectnosti. 
Bůh se nestal člověkem z něja-
kého rozmaru. Věděl, co ho če-
ká a přesto to udělal. Pro naši 
spásu vzal na sebe kříž, který 
za nás nese dodnes. 

Zastavme se v tomto advent-
ním čase a začněme přemýšlet 
nad smyslem svého bytí na zemi. 
Poprosme ty, kterým jsme ublí-
žili o odpuštění, odpusťme také 
my těm, kteří ublížili nám. Pros-
me také Boha o odpuštění. Není 
to těžké, chce to jen pokoru 
a nebojme se, hřebínek nám 
proto z hlavy nespadne. Není 
na světě nic cennějšího a krás-
nějšího než láska k Bohu a k bliž-
nímu. Začněme rozdávat lásku, 
která otvírá srdce a ničí zlo! 

Dříve či později zjistíme, 
že ani sebekrásnější dary nám 
nepřinesou to, po čem oprav-
du toužíme. Ty nejtitěrnější, 
nejjemnější a nejcitlivější vztahy 
nejsou otázkou peněz. Jsou 
to hodnoty, které nelze koupit. 
Soulad a vzájemné porozumění, 
obětavou lásku, která bdí nad 
štěstím druhého člověka a umí 
pozapomenout na sebe, si ani 
za astronomickou sumu peněz 
nelze koupit. Můžeme si říkat, 
co bychom dali za to, kdyby-
chom se usmířili s manželem, 
manželkou, rodiči, dětmi, sou-
rozenci …. Kdybychom si už ko-
nečně odpustili a začali znovu.

Přestaňme to říkat. Konej-
me! Láska, po které toužíme, 
není daleko. Láska je v každém 
z nás, jen ji neumíme dávat 
a přijímat. Začněme ji přijímat 
od toho, kdo nám ji neustále 
dává, začněme ji rozdávat stej-
ně jako ten, který se pro nás 
narodil, pro nás také umřel. 
Milujme tak, jak nás miluje Ježíš 
Kristus, bez podmínek. Buďme 
upřímní k sobě, k bližním, k Ježíši 
a neodmítejme lásku, kterou nás 
neustále zahrnuje. Otevřeme 
oči, ať ji vidíme, otevřeme svá 
srdce, ať ji vnímáme. 

Vyměňme v adventním čase 
shon a chaos za lásku k člověku, 
vyměňme ji za lásku k Bohu. 
V žádném případě tím nic ne-
ztratíme, dostaví se jen pocit 
štěstí a jistota, že Bůh nás ni-
kdy neopustí. Bůh s námi byl, 
je a bude na věky věků.

PB

Adventní čas
Na Tříkrálovou sbírku 2017 se v Kroměříži a přilehlých obcích vybralo 

1.082.100 + 52. 965 (DMS) = 1.135.065 Kč. Z této částky Oblastní 
charita Kroměříž a dobrovolné charity získaly 58 % tj. 658.338 Kč. Tato 
částka byla použita následovně:
 50 000   pomoc lidem v nouzi - Chropyně
 20 396  pomoc lidem v záplavových oblastech – nákup čtyř 
    vysoušečů 
 7 680                pořízení kompenzačních pomůcek 
 3 200  pořízení čtyřkolového chodítka
 25 100   nákup elektr. polohovací postele + dekubitní mat-
    race + matrace 
 37 236   pomoc lidem v nouzi - Koryčany
 45 000  pomoc lidem v nouzi - Kvasice
 86 261   pomoc lidem v nouzi - Hulín
 79 328   pomoc lidem v nouzi - Kroměříž
234 000   na nákup automobilu pro zdravotní sestry
 70 000   pomoc Pečovatelské službě k nákupu automobilů
658 201   celkem vyčerpáno

Srdečně děkujeme všem dárcům a všem Tříkrálovým účastníkům, kteří 
se jakýmkoli způsobem podíleli na Tříkrálové sbírce 2017. Děkujeme, 
že spolu s námi pomáháte! 

Charita Kroměříž

Tříkrálová sbírka 2017

Pozornosti všímavých spoluobčanů jistě neunikl již v dřívější době 
zrenovovaný kříž v Tovačovské ulici, který se nachází před bývalou 
provozovnou firmy Dlažba Cyril Dragon. Za svého života dal pan Cyril 
Dragon kříž na vlastní náklady opravit, přestože je jeho majitel neznámý. 
Sochu nevlastní ani město Chropyně ani chropyňská farnost. 

Pozemek však nyní změnil svého majitele a ten nabídl sochu jako 
dar městu s tím, aby se přemístila na vhodnější místo. Po projednání 
a schválení v radě města byl vybrán vhodný městský pozemek, na který 
se kříž přesune ve spolupráci se SMM Chropyně a Kamenictvím Seibert 
Chropyně. Rovněž chropyňská farnost, zastoupená panem farářem 
Putalou, s novým umístěním památky souhlasila. 

Takže, až se budete procházet podél Zámeckého rybníka směrem 
k ulici Hrad a minete Malý rybník, spatříte i tento kříž. 
                                                                                                                              BH

Přemístění kříže
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Svoz odpadu
bude v době mezi vánočními svátky a na počátku roku 2018 prováděn 
v tyto dny : 

kontejnery pátek  22.12.
 sobota 30.12.
 sobota  06.01.
popelnice o obsahu 110 l   
Chropyně   středa 20.12. 
             čtvrtek 04.01. 
Plešovec   úterý 19.12.
 středa 03.01. 

Označování názvů ulic a budov čísly 
popisnými se na první pohled může jevit, 
a to zejména znalcům místních poměrů, jako 
okrajová a nepodstatná záležitost stejně jako 
vyznačování přístupů k významným objektům 
a zařízením ve městě. Opak je pravdou. Mít 
v řádném stavu systém označení názvů ulic 
a systém místního dopravního značení přístupů 
k důležitým objektům a zařízením ve městě 
je nesporně významným počinem pro dobrou 
orientaci ve městě, zejména jeho návštěvníků, 
a to i v dobách, kdy jsme obklopeni bezpočtem 
elektronických aplikací, významně vylepšujících 
naše orientační schopnosti. 

O významu problematiky označování ulic 
názvy a budov čísly popisnými případně ori-
entačními svědčí skutečnost, že má vymezený 
právní rámec, a to zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích a prováděcím předpisem – vyhláš-
kou číslo 326/2000 Sb., o způsobu označo-
vání ulic a ostatních veřejných prostranství 
názvy, o způsobu použití a umístění čísel 
k označení budov, o náležitostech ohlášení 
o přečíslování budov a o postupu a oznamo-
vání přidělení čísel a dokladech potřebných 
k přidělení čísel.

Z uvedeného právního rámce mimo 
jiné plyne, že: „Každá ulice a veřejné pro-
stranství ve městě musí být označeno jiným 
názvem. Pojmenování musí být uvedeno 
v nezkrácené podobě. Názvy musí být jed-
noduché, obecně srozumitelné, jednoznačné 
a pravopisně správné. Vlastník nemovitosti 
je povinen označení na své nemovitosti strpět 
a v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. 

Označení nesmí být poškozeno, odstraněno 
nebo zakryto. Budovy se označují čísly popis-
nými s výjimkou budov, u kterých to zákon 
o obcích vylučuje. K číslování se užívají arab-
ské číslice, v rozmezí 1 až 9999, bez jakých-
koliv dodatků. Vlastník budovy je povinen 
označit budovu určenými čísly na svůj náklad 
a udržovat je v řádném stavu.  Označení 
ulic a jiných veřejných prostranství provede 
na svůj náklad obec. K usnadnění orientace 
mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných 
veřejných prostranstvích označeny budovy 
vedle popisného čísla nebo evidenčního čísla 
ještě číslem orientačním.  Při zániku budovy 
obecní úřad přidělená čísla zruší“.

Porovnáním skutečného stavu označení 
ulic názvy a označení budov čísly popisnými 
ve městě s požadavky dotčených právních 
předpisů bylo zjištěno, že v daném ohledu 
existují možnosti pro zlepšení, a to výrazné. 
K podobnému závěru se dospělo posouzením 
stavu místního informačního a naváděcího 
systému dopravního značení.

Vzhledem k těmto skutečnostem při-
stoupilo město Chropyně k nápravě stavu, 
a to v rozsahu své odpovědnosti.  V rámci roz-
počtových možností letošního roku byla pro-
vedena modernizace místního informačního 
a naváděcího systému dopravního značení. 
Nový informační systém je aktuálně téměř 
dokončen. V rámci svého účelu informační 
systém mimo jiné zdůrazňuje přístupové trasy 
k průmyslovému areálu Fatra, aby se ma-
ximálně předcházelo bloudění kamionů 
po městě, ke kterému dochází i přes využívání 

technologií navigací bloudícími řidiči vozidel. 
V rámci modernizace místního informačního 
systému bylo provedeno označení názvů 
některých ulic, kde označení dosud nebylo 
nebo se nacházelo na zcela nevhodných 
místech. Pro příští rok je v rozpočtu města 
Chropyně nárokována částka, potřebná 
na modernizaci systému označení ulic 
ve městě jako celku. 

Co se týká označování budov čísly popis-
nými, tak jak je uvedeno výše, budovy musejí 
být označeny přidělenými čísly, a to vlastníky 
těchto budov. Objektů, které označeny 
nejsou nebo jsou označeny na nevhodných 
místech, je po Chropyni mnoho a nejsou 
to jen novostavby, ale i staré budovy. Po-
vinnost označení budov číslem popisným 
je třeba brát vážně. Neoznačení budov čísly 
popisnými může vést i k závažnějším problé-
mům než těm, co vznikají při doručování pošty.

JP

Názvy ulic, číslování budov, 
místní informační a naváděcí systém

Prosíme občany, aby dbali těchto termínů a přistavili popelnice pro 
odvoz odpadu v uvedené termíny obvyklým způsobem. 

V tomto roce nebude prováděn mimořádný svoz popelnic a kontej-
nerů, proto budou Správou majetku města Chropyně v pátek 22.12. při-
staveny velkoobjemové kontejnery na obvyklá místa dle potřeb obyvatel.

Tyto kontejnery jsou určeny pro běžný komunální odpad z domác-
ností, který vzhledem ke zvýšenému množství v období vánočních svátků 
nevejde do kontejnerů a popelnic. Je přísně zakázáno vhazovat 
zde stavební, velkoobjemový a nebezpečný odpad.  

Vánoční stromečky nevhazujte do kontejnerů, ale pokládejte je vedle.
VaŽP

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 8. leden 2018

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
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V tomto čísle Zpravodaje jsou Vám 
předloženy nejdůležitější body jednání rady 
města, která od minulého vydání zasedala 3x. 
Na svých jednáních mimo jiné:
- schválila změnu v systemizaci pracovních 

míst v MěÚ Chropyně z důvodu dlouho-
dobé nemoci a odchodu do důchodu 
zaměstnance úřadu, a to ze stávajících 
26 pracovních úvazků na 27 na dobu 
určitou do 31. května 2018 s účinností 
od 1. listopadu 2017;

- schválila uzavření smlouvy o nájmu 
na část parcelního čísla 1088/2 v k. ú. Chro-
pyně za cenu 13 Kč/m2/rok;

- vyjádřila souhlas s uzavřením smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci s omezujícími podmínkami 
mezi městem Chropyně a Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
jejímž předmětem je převod pozemku 
p. č. 668/7 v k. ú. Chropyně; 

- vzala na vědomí žádost o odkoupení čás-
ti pozemku p. č. 610/1 v k. ú. Chropyně; 
jedná se o část pozemku mezi pozemky 
p. č. 613/1, 610/3 a 609 a uložila zajistit 
předložení žádosti na jednání Zastupitel-
stva města Chropyně dne 29. 11. 2017;

- schválila uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě mezi městem Chropyně a firmou 
NET4GAS, s. r. o., jejímž předmětem je stav-
ba 6114-MORAVIA-VTL plynovod, úsek TU 
160 Bukovany – TU 167 Kyselovice;

- vyjádřila souhlas s prodejem pozemku 
v lokalitě Podlesí p. č. 192/3 za nabíd-
kovou cenu 500 Kč/m2 za stanovených 
podmínek určených pro II. etapu výstavby 
rodinných domů; 

- schválila Vnitřní směrnici č. 6/2017 
– Pravidla rozpočtového procesu pro 
příspěvkové organizace řízené městem 
Chropyně;

- schválila úpravu rozpočtu města Chro-
pyně pro rok 2017 u ukazatele Základní 
škola (rekonstrukce kotelny);

- schválila dodavatele zakázky pojištění 
majetku města Chropyně - pojišťovna 
Kooperativa, a. s., v nabídkové ceně 
189.556 Kč za rok; smlouva bude uzavřena 
na tříleté období;

- rozhodla o výběru nejvhodnější na-
bídky na službu „Svoz odpadů pro 
město Chropyně“ a to od firmy BIO-
PAS, spol. s. r. o., Kroměříž, s nabídkovou ce-
nou 2.591.390 Kč bez DPH;

- schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 20170620 „Oprava ulic Křižní a Palac-
kého v Chropyni – 3. etapa“; z realizace 
díla vyplynuly vícepráce, jež nebylo možné 
předvídat, zejména poškození hlavního 
kanalizačního řadu, úprava plochy před 
hasičskou zbrojnicí;

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
na akci „Kompostárna Chropyně – část so-
ciální zázemí“, a to firmy Energo IPT, s. r. o., 
Brno, s cenou prací 837.443 Kč bez DPH 
(studna, septik, unimobuňka);

- schválila uzavření smlouvy o poraden-
ských službách na organizaci výběrové-
ho řízení na zakázku malého rozsahu 
„Oprava chodníku a osazení zábrany 
v ulici Masarykova, Chropyně za cenu 
17 tis. bez DPH, výzvu k podání nabídek, 
návrh znění smlouvy o dílo a návrh firem 
k oslovení v uzavřeném výběrovém řízení“;

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
na akci „Pořízení nové cisternové auto-
mobilové stříkačky pro JSDH Chropyně“, 
a to nabídky firmy KOBIT, spol. s r. o., 
Praha, s nabídkovou cenou 6.164.950 Kč 
včetně DPH;

- schválila uzavření smlouvy mezi městem 
Chropyně a firmou TIZZI engineering 
na organizaci výběrového řízení pro akci 
„Autobusová zastávka Kovárna a rozšíření 
ulice K. H. Máchy, Chropyně“ v ceně 
za provedené práce 58 tis. Kč bez DPH;

- schválila Dodatek č. 4 ke smlouvě 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a sprá-
vě digitální technické mapy obce mezi 
městem Chropyně a Zlínským krajem, 
jejímž předmětem je úhrada ročního pří-
spěvku za správu jednotné digitální tech-
nické mapy v období let 2017 až 2020;

- schválila poskytnutí finanční dotace 
ve výši 50 tis. Kč společnosti Kroměřížská 
nemocnice, a. s., na zakoupení jednoho 
mobilního polohovacího lůžka určeného 
k provedení dialýzy pacienta;

- schválila př i jet í  f inančního daru 
od Nadace AGROFERT ve výši 20 tis. 
Kč, pro účely zvýšení kvality výuky žáků 
v ZŠ Chropyně;

- schválila dle návrhu vedoucí příspěvkové 
organizace Zařízení školního stravování 
Chropyně zvýšení ceny stravy pro cizí stráv-
níky o 5 Kč na základě nových kalkulací 
a udržení kvality stravy;

- uložila Komisi pro prevenci krimina-
lity města Chropyně zpracovat návrh 
obecně závazné vyhlášky omezující 
provozní dobu pohostinského zařízení, 
a to tak, aby provoz zařízení byl ukončen 
do 24:00, s účinností od 1. ledna 2018 
(stížnosti obyvatel na nedodržování 
nočního klidu a znečišťování okolí pro-
vozovny Kajot);

- vzala na vědomí informaci tajemníka 
městského úřadu o doručené Petici proti 
hazardu (předána na podatelnu města 
27. 9. 2017) a Petici proti těžbě štěrko-
písku v Chropyni (předána 25. 9. 2017); 
obě petice lze považovat jako bezpřed-
mětné, neboť byly doručeny až poté, 
co byly obecně závaznou vyhláškou města 
Chropyně některé hazardní hry zakázány, 
a referendum o těžbě štěrkopísku již bylo 
vyhlášeno;

- vzala na vědomí návrh rozpočtu města 
Chropyně na rok 2018 a uložila provést 
navržené úpravy; v návrhu rozpočtu 
byly uplatněny požadavky jednotlivých 
odborů, které byly do rozpočtu zapraco-
vány; předložený rozpočet byl nevyrov-

naný, bylo nutné snížit rozpočtové výdaje 
ve výši 22.625.700 Kč, aby se příjmy 
rovnaly výdajům;

- schválila smlouvu o podmínkách napoje-
ní, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení v rámci realizovaní 
investiční akce města Chropyně „Inženýr-
ské sítě – Podlesí II. etapa“;

- schválila proplacení částky 1.333.132 Kč 
z rozpočtu města za investiční akci „Re-
konstrukce kotelny ZŠ J. Fučíka Chropy-
ně“ (Technické zhodnocení budovy, která 
je v majetku města);

- vyjádřila souhlas s odkoupením pozem-
ku p. č. 30/2 o výměře 32 m2 v k. ú. Chro-
pyně od společnosti GasNet, s. r. o., Brno, 
za cenu 150 Kč/m2 a uložila předložit 
návrh na odkoupení na jednání zastupi-
telstva města;

- vyjádřila souhlas s uzavřením Smlouvy 
o poskytnutí dotace ve výši 148.620 Kč 
z rozpočtu obce Kyselovice na úhradu 
nákladů spojených s poskytováním terénní 
pečovatelské služby občanům s trvalým 
bydlištěm v Kyselovicích;

- schválila poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Domovu se zvláštním režimem Pržno 
ve výši 2.000 Kč, Rodinnému centru Kro-
měříž ve výši 2.000 Kč a částku 2.000 Kč 
na výměnu babyboxu v Krajské nemocnici 
Tomáše Bati ve Zlíně;

- doporučila Zastupitelstvu města Chro-
pyně schválit poskytnutí dotace Fotbalo-
vému klubu Chropyně ve výši 200.000 Kč 
na pokrytí nutných výdajů; 

- vzala na vědomí informace o postupu 
prací na přípravě záměru „Modernizace 
trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín-
-Přerov“ a uložila zaslat nositeli záměru 
vyjádření, jehož součástí bude vymezení 
rozsahu existence inženýrských sítí; 

- vzala na vědomí záměr pořízení změny 
č. 2 Územního plánu Chropyně, spočí-
vající ve zrušení stávajících zastavitelných 
ploch, definovaných v územním plánu 
symbolem T – těžba s ID č. 85 a symbolem 
D – komunikace s ID č. 84 s obnovením 
předchozího stavu využití dotčených po-
zemků a ukládá zajistit předložení záměru 
pořízení změny na jednání zastupitelstva;

- schválila Vnitřní směrnici č. 7/2017 – 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu na stavební práce, dodáv-
ky a služby po zapracování připomínek; 

- schválila výzvu k podání nabídky a tech-
nickou specifikaci na veřejnou zakázku 
„Zvýšení kvality a dostupnosti pečova-
telské služby města Chropyně“ dodávka 
automobilu a dále na zakázku stavební 
práce;

- schválila výzvu k podání nabídky a za-
dávací dokumentaci na veřejnou zakázku 
„Autobusová zastávka Kovárna a rozšíření 
komunikace ul. K. H. Máchy“;

- schválila Domovní řád Domů s pečova-
telskou službou Chropyně.

BH

Z jednání Rady města Chropyně
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Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
Dne 16. října 2017 jednalo zastupitelstvo 

města na svém veřejném zasedání za přítom-
nosti 15 členů zastupitelstva, dva členové byli 
omluveni. Jednání se zúčastnilo 16 občanů. 
Po zahájení a splnění všech úvodních formalit 
jednání, předsedající pan Ivan Juřena vyzval 
zastupitele k odsouhlasení předloženého 
programu jednání. Program 21. zasedání za-
stupitelstva byl odsouhlasen.

Rozpočtové opatření města Chropyně 
č. 4 v roce 2017

Předkladatelka písemného materiálu k to-
muto bodu jednání starostka města Ing. Věra 
Sigmundová vysvětlila přítomným zastupitelům 
potřebu několika úprav rozpočtu města. Do roz-
počtu je třeba na straně příjmů i výdajů zahrnout 
dotaci ze státního rozpočtu na zajištění voleb 
do Poslanecké sněmovny. Dále v souvislosti s no-
vým nařízením Vlády ČR o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, musí 
dojít k navýšení položky na platy zaměstnanců 
o 74 tis. Kč. V rozpravě předseda finančního 
výboru ZM Chropyně informoval přítomné 
zastupitele o kladném stanovisku výboru 
k předloženému materiálu, který zastupitelstvo 
následně schválilo v předloženém znění.

Obecně závazná vyhláška města Chro-
pyně č. 3/2017, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním od-
padem

Tato vyhláška byla předložena již na mi-
nulém zasedání zastupitelstva města a nebyla 
schválena. Paní starostka města připomněla, 
že vyhláška byla vypracována v souvislosti 
s výběrovým řízením na nového dodavatele 
svozu odpadu, které bylo schváleno a uloženo 
zastupitelstvem v měsíci červnu letošního roku. 
Do vyhlášky jsou zapracovány nové skuteč-
nosti a připravované změny v rámci systému 
odpadového hospodářství v našem městě. 
S tímto souvisí také nutnost změny nejen 
této „systémové“ vyhlášky, ale také vyhlášky 
„poplatkové“, která je obsahem následujícího 
bodu jednání zastupitelstva. Vyhláška byla 
schválena v předloženém znění.

Obecně závazná vyhláška města Chro-
pyně č. 4/2017, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů

Místní poplatek je pro rok 2018 navrhován 
ve výši 600 Kč/občana/rok (v letošním roce 
činí poplatek 636 Kč/občana/rok). Současně 
je do vyhlášky zakomponován systém posky-
tování nové úlevy na uvedeném poplatku 
od 1. 1. 2018 zapojením poplatníků do Mo-
tivačního systému pro odpadové hospodář-
ství (MESOH). V rozpravě k tomuto bodu 
byly vzneseny námitky vůči systému třídění 
odpadů, mělo by se spíše předcházet vzniku 
odpadu, náměty se týkaly i kontroly vážení 
vyprodukovaného odpadu, byla uvedena 
a vysvětlena možnost odvozu tříděného odpa-
du v pytlech do sběrného dvora. Ing. Macháček 
požádal o odpověď na otázku, co vedlo město 
ke změně systému od kontejnerů k pytlům. 
Ing. Sigmundová vysvětlila, že radu města 
vedla k rozšíření současného třídění odpadu 
o pytlový, snaha o zvýšení vytříděného odpadu, 
snížení komunálního odpadu a zároveň snaha 
odměnit občany města za jejich zodpovědný 
přístup k třídění odpadu. Po další diskusi bylo 
přistoupeno k hlasování o této vyhlášce. Vydání 
vyhlášky nebylo schváleno.

Návrh kandidáta na volbu přísedícího 
Okresního soudu v Kroměříži

Na základě žádosti předsedy okresního sou-
du byl doplněn počet kandidátů na přísedícího 
okresního soudu na období 2018-2021 dalším 
občanem Chropyně. Jmenování pana Milana 
Bajera bylo bez rozpravy schváleno.

Návrh výše odměn za výkon funkce pro 
neuvolněné členy a nečleny zastupitel-
stva od 1. ledna 2018

Tento návrh vychází z přípravy rozpočtu 
na nový rok a také z novely zákona o obcích. 
Odměňování členů zastupitelstev územních sa-
mosprávných celků se bude řídit nařízením vlá-
dy č. 318/2017 Sb. V rozpravě tajemník MěÚ 
Ing. Rosecký vysvětlil důvody nového systému 
odměňování členů i nečlenů zastupitelstva. 
Stanovení odměn je pouze v kompetencích za-

stupitelstva. Po krátké diskusi a vznesených pro-
tinávrzích bylo schváleno usnesení, které uklá-
dá tajemníkovi MěÚ v termínu do 18. 12. 2017 
předložit ke schválení zastupitelstvu odměny 
v nezměněné výši, s kumulací maximálně tří 
nejvyšších odměn za vykonávané funkce.

Volba člena Rady města Chropyně
Vzhledem k tomu, že na minulém jednání 

zastupitelstva nebyl zvolen pátý člen rady 
města, opakovala se tato volba i na tomto 
zasedání. Po schválení způsobu volby a členů 
volební komise, bylo přistoupeno k návrhu 
a hlasování o novém členovi rady. Zastupitel-
stvo města Chropyně v souladu s ustanovením 
§ 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů zvolilo 
Mgr. Stanislava Kalince do funkce člena Rady 
města Chropyně.

Všeobecná rozprava
Ing. Sigmundová otevřela rozpravu tématem 

stanovení místního poplatku za odpad. Požádala 
o opakované hlasování o vyhlášce a apelo-
vala na zastupitele, aby své stanovisko znovu 
zvážili. Mgr. Vlasatý podotkl, že nevidí důvod 
k opakovanému hlasování, systém se mu jeví 
jako nesmyslný. V diskusi zaznívaly různé názory 
na vhodnost nebo zbytečnost navrhovaného 
systému třídění. V rámci rozpravy vystoupil rovněž 
Ing. Jiří Pospíšil s návrhem výboru na ochranu ži-
votního prostředí. Upozornil na možnost získání 
dotace z Nadace partnerství Zelené oázy 2017 
a na možnost využít tohoto programu k obno-
vení ovocného sadu v lokalitě ulice Pazderna. 
Z debaty ohledně této záležitosti vyplynulo 
usnesení, kterým zastupitelstvo schvaluje záměr 
podání žádosti o grant z programu Zelené oázy 
2017 k záměru obnovení ovocného sadu v lo-
kalitě Pazderna. Další témata do rozpravy z řad 
přítomných se týkala například rekonstrukce 
prostoru kolem nádraží, rekonstrukce či výstav-
by nové radnice, zvýšení policejních kontrol 
za prodejnou Albert a na náměstí Svobody. 

Podrobný zápis z jednání je umístěn 
na webových stránkách města nebo je rov-
něž k dispozici v tištěné podobě k přečtení 
na sekretariátu městského úřadu.                           

BH

snahou redakční rady našeho „měsíčníku“ 
je informovat Vás o dění v našem městě 
v oblasti investiční, kulturní, sportovní i spo-
lečenské.  O tom, co se podařilo vybudovat, 
co se k vylepšení chystá, i co se nedaří. 
Pravidelnou rubrikou našeho časopisu jsou 
rovněž zprávy z jednání rady města nebo 
zkrácené zápisy ze zasedání zastupitelstva. 
Jednání rady města i zastupitelstva mají svůj 
schválený harmonogram. Stejně tak jsou 
předem nastaveny i uzávěrky jednotlivých 
vydání Zpravodaje. Při letmém pohledu 
do každého vydání se může každý z Vás 
přesvědčit o tom, že mezi datem uzávěrky 

a datem distribuce jednoho čísla je 14 dní. 
Pro dění ve městě je to někdy dlouhá doba. 
Co platilo v době uzávěrky, už v době 
roznášení Zpravodaje platit nemusí. A stalo 
se tak právě v minulém vydání Zpravodaje.  

Jeden z Vás, milí čtenáři, si postěžoval 
na dvě protichůdné informace, týkající 
se nového systému třídění směsného od-
padu, uvedené ve Zpravodaji města č. 9. 
Ve zmíněném čísle byly otištěny informace 
z jednání zastupitelstva konaného dne 
27. září 2017, kde bylo mimo jiné uvede-
no, že nebylo přijato potřebné usnesení 
k zavedení tohoto systému do praxe. Ovšem 

na další stránce tohoto časopisu už bylo 
umístěno upozornění na to, že MESOH 
začíná. 

A to je právě příklad toho, že mezi uzávěrkou 
a vydáním Zpravodaje je dlouhá doba. V me-
zidobí se totiž uskutečnilo mimořádně svolané 
zasedání zastupitelstva (dne 16. října). Na tomto 
jednání už byla OZV č. 3/2017 o systému třídění 
schválena. V době uzávěrky však ještě nebyl 
vyhotoven a ověřen zápis z tohoto jednání. 
Proto byla zveřejněna jen malá upoutávka 
na zahájení systému, a tak došlo k onomu otiš-
tění dvou protichůdných informací.

BH

Vážení čtenáři Zpravodaje,
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V naší škole nechceme žáky „jen“ naučit plynule číst, vypočítat 
rovnici nebo znát názvy chemických prvků. Snažíme se je také vést 
k tomu, aby si v sobě vypěstovali sociální cítění, potřebu pomáhat 
druhým. Proto se naše škola letos zapojila do projektu - Děti malují 
pro Konto Bariéry 2018.

Od října do března budou pod patronací Domu dětí a mládeže 
ve Znojmě žáci z mateřských a základních škol v celé České republice 

Děti malují pro Konto Bariéry 2018

Redakce Zpravodaje v září ve spolupráci se Základní školou 
v Chropyni vyhlásila výtvarnou soutěž o malbu na obálku vánočního 
Zpravodaje. Téma bylo jak jinak zima v Chropyni. Do redakce dorazily 
desítky krásných maleb a bylo opravdu těžké vybrat jen několik z nich. 
Trvalo nám dlouho, než jsme společně vybrali ty nejzajímavější ze všech. 

Vítězná malba, kterou naleznete na obálce tohoto čísla je od Adama 
Fialy. Druhé místo obsadila Veronika Omámiková a na třetím místě 
skončila malba Hynka Horsáka. 

Příběh obálky Zpravodaje

Mezi malbami se však objevilo i velmi zajímavé ztvárnění chropyň-
ského zámku, kterému se redakce rozhodla udělit zvláštní cenu. Tuto 
malbu od Jany Koudelkové Vám však dnes neukážeme. Ponecháme 
si ji v archivu a uvidíte ji na některé z příštích obálek Zpravodaje v roce 2018. 

Všichni jmenovaní za své předvedené malířské umění obdrželi drob-
nou cenu přímo z rukou paní místostarostky. 

Všem malířům děkujeme a přejeme hodně zdaru. 
Redakce

malovat obrázky pro Konto BARIÉRY. Chceme zaujmout porotce 
tří prestižních dětských výtvarných soutěží natolik, aby naši žáci získali 
některou z cen a současně se stali autory obrazové části stolního ka-
lendáře, který je na obchodních pultech už několik let nabízen pod 
názvem Děti malují pro Konto BARIÉRY. 

Výtěžek z jejich prodeje bude použitý například na pořízení me-
chanických vozíků, rehabilitačních kočárků nebo sluchadel.

Všem žákům, kteří se projektu účastní, přeji hodně zdaru. Vždyť 
i obálka tohoto vydání Zpravodaje pochází od žáka naší školy.

Mgr. Milan Bajgar
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Čtvrtek 19. října byl u na-
šich osmáků ve znamení exkurze 
do Prahy. Po tradiční a opět veselé 
cestě vlakem, kdy žáci objevovali 
například japonské kulinářské spe-
ciality, jsme se kolem půl 10 obje-
vili na hlavním nádraží. Hned 
na úvod nás čekal adrenalin - 
označit správně lístek a nastoupit 
najednou do metra před známým 
„Dveře se zavírají“. Zvládli jsme 

to a za pár minut stáli u vstupu 
na Pražský hrad. Po nezbytném 
zakoupení vstupenek jsme se na-
jednou ocitli přede dveřmi ka-
tedrály sv. Víta. Náhrobky čes-
kých králů, obrazy, sochy a kapli 
sv. Václava jsme prolétli rychle 
tlačeni davem dalších turistů. 
Následovala Zlatá ulička, Vla-
dislavský sál, spojený mimo jiné 
s předáváním státních vyzname-

nání nebo expozice Příběh Praž-
ského hradu. Po poledni jsme se 
pomalu vydali směrem k Vltavě. Po 
starých zámeckých schodech jsme 
se dostali na Karlův most. Seběhli 
jsme na Kampu, prohlédli si zámky 
na mostu zamilovaných a Lennono-
vu zeď.  Přes Muzeum Kampa jsme 
se dostali až k Národnímu divadlu, 
Akademii věd a památníku událostí 
17. listopadu 1989. Nohy pomalu 

začaly bolet a blízkost „Václaváku“ 
a tamních „fástfůdů“ začala být znát 
i u žáků. Kafe, hranolky a hambur-
gery prostě být musely. Posilněni 
kalorickou bombou jsme nastoupili 
před pátou odpolední do vlaku 
a v 8 jsme byli v Chropyni. Uvidíme, 
kam nás naše cestovatelské boty 
zavedou příští rok...

Mgr. Radek Podhorný 
a Mgr. Eva Vejdovská

„Tak co nového ve škole?“
Milí rodiče, klademe tuto otázku každý 

den a kolikrát se nám dostane jen pouhého 
zabručení, ve kterém odtušíme to obvyklé 
„nic“. Ale ejhle, nevím jak u Vás doma, ale 
u nás toho bylo nedávno hodně k povídání. 
Dcera povídala a povídala a s takovým zau-
jetím… A o čem?

V úterý 21. listopadu totiž navštívila 
„naši“ základní školu doktorka astrofyziky 
paní Lenka Zychová, která našim žáčkům 

přiblížila život hvězd a mezihvězdný pro-
stor.

Žáci 5. a 6. tříd se dozvěděli zajímavé věci 
o zrození a zániku hvězd. Žáci 4. tříd pak 
spoustu zajímavého o Slunci, Měsíci i naší Zemi. 
Mohli porovnat velikosti těch vesmírných těles, 
prolétnout se hvězdnou mlhovinou... 

My dospělí si možná ze školních lavic pa-
matujeme, že pro zrození hvězdy je potřeba 
jádro a hvězdná mlhovina. Naše děti teď 

už ví, že kdyby ono jádro bylo velké jako 
zornička našeho oka, mlhovina by musela být 
velká jako celá naše republika.

O zpestření výuky se žákům postaral spolek 
SRPŠ, který akci dětem zaplatil. Velký dík patří 
paní Zychové a také paní Aleně Kosturové, 
která s nápadem přišla a jen díky jejímu 
osobnímu aktivnímu zapojení se podařil tento 
nápad tak rychle a skvěle zrealizovat.

Dana Jedličková

Podzimní Praha
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Jiní… ne horší
Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch 

dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou 
poruchu některých mozkových funkcí a jejím 
důsledkem je, že dítě dobře nerozumí tomu, 
co vidí, slyší a prožívá.

Lidé s poruchou autistického spektra (PAS) žijí 
mezi námi, aniž bychom si toho mnohdy všimli. 
Pro ně samotné je však zvládání každodenního 
života velice náročné. Jsou jiní, ale rozhodně 
ne horší než my. Podle posledních čísel 
má každý šedesátý osmý člověk některou z po-
ruch autistického spektra.

Základní činností spolku Za sklem je podpora 
lidí a rodin s PAS při řešení jejich složité životní 
situace. Děti i mladí lidé s touto diagnózou 
se potýkají s nejrůznějšími problémy při vzdě-
lávání a jejich rodiče jsou často neuplatnitelní 
na trhu práce. Důsledkem je sociální vyloučení. 
Bohužel se stále setkáváme s neinformovaností 
laické i odborné veřejnosti. 

Naše organizace poskytuje odborné sociální 
poradenství a sociálně aktivizační služby v rámci 
celého Zlínského kraje. Služby jsou bezplatné 
a jsou poskytovány ambulantní i terénní for-
mou pro rodiny s dětmi, mladé lidi i dospělé 
osoby s PAS.

Příběh č. 1
Malého Františka k nám před dvěma lety 

přivedla za ruku jeho babička. Odmítal jakýkoliv 
způsob komunikace, nemluvil ani nereagoval 
na podněty či dotazy. Nechtěl mezi lidi, neu-
měl se podívat do očí, byl ze všeho vyděšený, 
a pokud jej někdo ke komunikaci nutil, reagoval 
nepřiměřeně až agresivně. Cestu mimo domov 
zvládal s obtížemi a pouze v doprovodu babičky. 
Bylo hodně těžké s ním navázat kontakt, ale dnes, 
po dvou letech pravidelných nácviků a konzul-
tací, zvládne k nám bez problému přijít a aktivně 
se zapojit do všech činností. Díky systematickému 
nácviku už dokáže cestovat v MHD. Navště-
vuje běžnou základní školu, kde mu asistent 
pedagoga pomáhá vedle studia i se začleněním 
do třídního kolektivu, aby už nedocházelo k jeho 
vyčleňování. František pozdraví, zaklepe, někdy 
se i usměje. Pro většinu lidí naprostá samozřej-
most, pro některé lidi s diagnózou PAS mnohdy 
nepřekonatelný problém. 

Máme skvělý tým odborníků – sociálních 
pracovníků i speciálních pedagogů. Poptávka 
po našich službách neustále narůstá a tak se mu-
síme rozšiřovat i my. Každodenní činností se naši 
uživatelé krůček po krůčku zlepšují v dovednos-
tech a začleňují. To je na naší práci úžasné, jsou 
vidět pokroky u každého případu.

Každý člověk s PAS může být plnohodnotně 
zařazen do společnosti, pokud se s ním odborně 
a co nejdříve pracuje. V opačném případě může 
skončit hospitalizací v psychiatrické léčebně. 

Příběh č. 2
Dnes 25letý mladý muž „H“ k nám začal 

docházet na pravidelné konzultace už před lety 
a byl na pokraji totálního vyčerpání. Nikdo mu 
nerozuměl, nedokázal vyjádřit své potřeby či po-
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Jiní… ne horší
city, nerespektoval žádná pravidla či povinnosti, 
stranil se lidem a nechtěl s okolím komunikovat. 
Jeho rodiče i sourozenci byli zoufalí, protože ne-
věděli, co mají dělat, aby jejich rodina fungovala 
a její členové se v ní cítili dobře a bezpečně. 
Velice podobná situace byla i ve škole, kterou 
„H“ navštěvoval. Díky malému povědomí, o tom 
co jsou poruchy autistického spektra a co takový 
žák potřebuje, měl „H“ obrovské kázeňské pro-
blémy a ze strany spolužáků byl šikanován. Většina 
učitelů byla bezradná, protože nevěděla, jak 
takového žáka vzdělávat a zapojovat do třídního 
kolektivu. „H“ zažíval pocity naprosté beznaděje 
a objevovaly se stavy deprese. Naštěstí se tato ro-
dina dozvěděla o činnosti naší organizace a přišli 
k nám.  Nyní, díky soustavné odborné spolupráci 
s celou rodinou a školou, se situace stabilizovala. 
Společně jsme dokázali udělat několik zásadních 
změn, které vedly k úspěchům, ale stále jsou věci, 
na kterých je třeba pracovat. V současné době 
mladý muž „H“ úspěšně ukončil střední školu 
a dnes dokonce studuje vysokou školu. Díky svému 
přístupu a podpoře ze strany rodiny, školy i naší 
organizace má velkou šanci na úspěšné zakončení 
vysoké školy a nalezení si vhodného zaměstnání.

Co děláme a co jsme dokázali:
• Podporujeme osoby a rodiny s PAS při řešení 

jejich složité životní situace
• Zvyšujeme informovanost rodičů, pedagogů, 

odborníků i obecné veřejnosti o problema-
tice PAS

• Pomáháme s orientací v sociálním systému 
v oblasti vzdělávání a zaměstnání

• Prosadili jsme zařazení PAS do zákona 
a aktivně se podílíme na tvorbě legislativy

• Denně provádíme sociálně aktivační činnost 
s dětmi i dospělými.

Další informace jsou na www.zasklem.com. 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete 
obrátit, telefonicky nebo e-mailem.

Tak jako každá nezisková organizace se po-
týkáme s nedostatkem prostředků. Rádi uvítá-
me jakoukoliv pomoc. Hmotnou i nehmotnou.

Za sklem, adresa poskytování: J. A. Bati 
5520, Zlín, tel. 603816230, e-mail: poradna@
zasklem.com, č. ú. 2400263108/2010.

Poznámka: Jména/iniciály v uvedených 
příbězích jsou fiktivní. 
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Výbor Klubu českých turistů Chropyně děkuje všem účastníkům 
za podíl na vánoční výstavě. Poděkování patří i městu Chropyně a Správě 
majetku města Chropyně.
Z prosincových akcí oblasti Valašsko–Chřibsko nabízíme:

26. 12. Štěpánský pochod
 Pěší: 12 km
 Start: konečná MHD Zlín, Veliková, 8:30
 Cíl: Trnava – restaurace Na Rozcestí, do 14:00
 Informace: Roman Lechner, telefon 604 200 227

30. 12.  Setkání turistů na Brdě
 Trasy podle vlastní volby po turisticky značených cestách 

z Bunče, Zdounek, Cetechovic nebo Kostelan
 Společný táborák bude zapálen kolem 11:00

31. 12.  Silvestrovská vycházka pěšky nebo na lyžích
 Pěší 10, 20 Km
 Start: Holešov, nádraží ČD, 8:00
 Cíl: tamtéž, 15:00 – 18:00
 Informace: František Hostaša, telefon 604 465 413

Do nového roku 2018 přejeme všem milovníkům pobytu v přírodě 
hodně zdraví a mnoho šťastných klidných kilometrů na turistických 
stezkách života.

Jaroslava Pospíšilová

Klub českých turistů

Ve středu 1. listopadu k nám do školní 
družiny zavítali členové jednotky Sboru dob-
rovolných hasičů Chropyně. Dětem ukázali, 
v čem spočívá jejich práce a seznámili je se zá-
kladní hasičskou výbavou, kterou používají 

k zásahům. Dozvěděli jsme se, k čemu hasiči 
potřebují tolik pracovních oděvů, jaký je rozdíl 
mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči 
nebo jak se hasiči dozví, že mají vyjet k zásahu. 

Celá akce se dětem velmi líbila, zvláště 

když hasiči povídání zpestřovali svými zážitky 
z praxe. Za velmi zajímavou přednášku dě-
kujeme veliteli JPO Petru Calabovi i Martinu 
Horovi a Pavlu Konrádovi.

děti a vychovatelky ze ŠD

Hasiči ve školní družině

Muzikoterapie
V říjnu navštívil 1. třídu MŠ pan 

Sklenář a přivezl plno zajímavých 
hudebních nástrojů z celého světa. 
Všechny nástroje dětem ukázal, 
povyprávěl o nich a také na ně za-
hrál. Děti si mohly vyzkoušet ná-
stroj, který je nejvíce zaujal. Úplně 

nakonec se spojily do jedné velké 
kapely a spolu vytvořily píseň. Děti 
byly nadšené a zaujatě vnímaly 
vše nové. Těšíme se na další mu-
zicírování.

p.uč. Sochová 
a Dokoupilová Hanulíková

Zasedání zastupitelstva města Chropyně se uskuteční v pondělí 
18. prosince v 16:00 hodin v místnosti číslo 10 v Městském kultur-

ním středisku. Pozvánku i projednávané materiály najdete na webu 
města v sekci Zastupitelstvo – Dokumenty zastupitelstva.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE
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V předvečer nejvýznamnějšího státního svátku 
se potemnělou Chropyní rozezněla pochodová 
hudba a v ulicích zmáčených podzimním deštěm 
se rozblikala mihotavá světýlka lampionů. Dlouhý 
průvod rodičů s dětmi se pak za doprovodu skau-
tů, hasičů a představitelů samosprávy vydal oslavit 
Den vzniku samostatného československého 
státu. Cestou ze sídliště prokličkoval dlážděnými 
uličkami staré Chropyně až na náměstí Svobody.

Zde potom za účasti čestné stráže Junáka 
a Sboru dobrovolných hasičů proběhl pietní akt, 
během něj starostka města Věra Sigmundová 
společně s některými členy Rady města Chro-
pyně položila věnce k pomníku padlých hrdinů. 
Oslavy 99. výročí vzniku republiky následně 
vyvrcholily zazněním státní hymny a minutou 
ticha. V krátkém projevu k občanům pak paní 
starostka připomněla důležitost státního svátku, 
hrdinství občanů padlých v bojích za svobodu 
a poděkovala všem občanům za účast.

K jejímu poděkování bych se rád připojil také 
já. Skutečnost, že ani nepříznivé počasí je od účas-
ti neodradilo, mě těší podobně jako zájem, který 
občané o tuto akci pravidelně projevují. Zájem 
a účast občanů budiž odměnou pro všechny, kteří 
se na přípravě celé akce podíleli. Jde zejména 
o mladé hasiče, kteří sami vyrobili a s čestnou jed-
notkou položili vlastní věnec, o skauty a skautky 
ze střediska Krále Ječmínka a zaměstnance Správy 
majetku města. Za výbornou spolupráci při orga-
nizaci oslav bych chtěl poděkovat také paní Daně 
Jedličkové a panu Ivo Novotnému. Napřesrok 
už bude naše země slavit stovku. Velkému výročí 
budou uzpůsobeny také oslavy v Chropyni a těším 
se, že se na nich všichni společně setkáme.

Jakub Kalinec

99. výroční vzniku Československa

www.muchropyne.cz

Archiv Zpravodaje 
najdete na
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V pátek 20. října se zúčastnili 
žáci pěvecké třídy p. uč. Luďka 
Koutného okresní pěvecké soutě-
že populárních písní pod názvem 
„Kostelecký slavíček“ konané 
v Kostelci u Holešova. Uskutečnil 
se již 16. ročník tohoto, v celém 
okrese, velmi oblíbeného pě-
veckého klání a nás může těšit, 
že stejně jako v minulých letech 
se naši mladí zpěváci ve velmi 

silné konkurenci neztratili. David 
Traxmandl si v kategorii 4. - 5. tříd 
vyzpíval krásné 1. místo. Zúčastnila 
se také Markéta Lipnerová a Ka-
rolína Nováková v kategorii žáků 
a žákyň 6. - 7. tříd. Děvčata za svůj 
výkon získala čestná uznání. 

Za předvedený výkon všem 
zpěvákům i panu učiteli srdečně 
blahopřejeme!        

Mgr. Jana Milotová

Kostelecký slavíček

V sobotu 4. listopadu se v sále Domu dětí a mládeže v Holešově ko-
nalo oblastní kolo soutěže mladých zpěváků populárních písní Zlínského 
kraje pod názvem „Dětská porta a melodie“, kde zaznívají písně všech 
žánrů od country až po jazz, včetně vlastní tvorby interpretů. 

Letos se již potřetí této soutěže zúčastnila žačka naší školy ZUŠ Kro-
měříž, pobočka Chropyně, jedenáctiletá Lenka Vaculíková z pěvecké 
třídy pana učitele Luďka Koutného. V kategorii zpěváků a zpěvaček 
do 14 let Lenka získala první místo a navíc postup do celostátního kola 
v Českých Budějovicích, které se bude konat 13. ledna 2018. 

Za celou pobočku srdečně gratulujeme a přejeme další pěvecké 
úspěchy nejen v celostátním kole.

Mgr. Jana Milotová

Pěvecký úspěch 
Lenky Vaculíkové

Inzerce
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Už se stalo tradicí, že se čle-
nové Spolku „PŘIDEJ SE K NÁM“ 
v době podzimních prázdnin 
účastní hudebního soustředění 
a nácviků na připravované kon-
certy v měsíci prosinci, které 
jsou pořádány společně se SZUŠ 
D-MUSIC. A že je program vy-
stoupení velmi nabitý, prozrazuje 
plakát s pozváním.  

Letošního soustředění se účast-
nilo 46 dětí organizujících se v pě-
veckých sborech Myšky, Myši 
a myšáci a v orchestru Two, Three, 

Four. Hrálo se, zpívalo, chodilo 
na procházky a hrály se vědo-
mostní hry. 

Děkuji všem dětem, pedago-
gům a rodičům za účast a příjemně 
strávené podzimní prázdniny. Dále 
děkuji městu Chropyně za pod-
poru, kterou věnovala v letošním 
roce spolku. 

Občany města Chropyně sr-
dečně zveme na Adventní koncert 
konaný 19. prosince v kostele 
sv. Jiljí. 

Bc. Ivo Novotný

Hudební soustředění Spolku 
„PŘIDEJ SE K NÁM“

Ve středu 13. prosince v 18:00 proběhne další ročník akce 

„Česko zpívá koledy“. 
Sejdeme se u zámku u vánočního stromu, od 17:30 hodin 
budou rozdávány texty koled a malé upomínky. 

V letošním roce akci obohatí soubor Ječmínek Chropyně. 
Pro děti i dospělé bude zajištěný čaj. 

Chropyňáci se k této akci poprvé připojili v loňském roce 
v počtu 118. 

Těšíme se, že nás letos bude ještě víc.
KD + DK + Ječmínci
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Druhý listopadový víkend 
si vyjeli naši mladí instruktoři 
na víkendovku pro 14+ na Te-
sák.  Akce se účastnili mladí lidé 
z pěti pionýrských skupin Olo-
moucko-zlínské krajské organizace 

Pionýra. Co je čekalo? Deskové 
hry, pohybové aktivity, praktic-
ké výtvarné činnosti, u kterých 
se pobavili nebo načerpali novou 
inspiraci do svého oddílu. Témata 
byla předávána praktickými čin-

Víkendový pobyt pro věkovou skupinu 14+

nostmi a prožitky. Vyráběli si masky 
podle obličeje, zkoušeli linoryt 
a konečnou podobou bylo vá-
noční přání. Nechyběla ani na-
bídka pohybových aktivit, ten-

tokrát v podobě lanovek. Prostě 
od všeho něco. 

Děkujeme MŠMT ČR za příspě-
vek na akci. 

Marcela Hrdličková
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Sotva začaly podzimní prázdniny, my vyrazili 
do Hostýnských vrchů. Ve středu odpoledne 
jsme se přemístili vlakem a následně autobusem 
na Tesák, kde jsme byli ubytovaní v hotelu 
Čerňava. Ve čtvrtek jsme si vyšlápli na Hostýn 
a cestou zpátky se podívali do Bystřice pod 
Hostýnem. 

Další den jsme jeli do Hranic, kde jsme 
navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně 
a následně plovárnu. Ve volných chvílích jsme 
vyráběli papírové draky, měli spoustu soutěží 
a zahráli jsme si oblíbené i nové hry. Prostě 
jsme si to náramně užili. V sobotu po obědě 
nás autobus odvezl domů.

Děkujeme městu Chropyně a MŠMT ČR 
za příspěvek na akci.

Marcela Hrdličková

Podzimní prázdniny ve Vsetíně
Letos jsme o podzimních prázdninách 

s dětmi opět zavítali do našeho oblíbeného 
Vsetína, a to od 26. do 28. října. Ve Vsetíně 
na nás čekala příjemně vytopená chata. 
Během tří dnů si děti zahrály různé hry a sou-
těže. Nesmím zapomenout zmínit návštěvu 
akvaparku s velkým tobogánem, kde se děti 
značně vyřádily. Připraven byl také karneval 
a stezka odvahy, kterou všichni zvládli skvěle. 
Vedoucí se s dětmi vydali na prohlídku města 
Vsetína a na drobné nákupy. 

Než jsme se nadáli, tak tři dny utekly jako 
voda. Děti si ještě dopoledne zahrály poslední 
hry, sbalily si své věci a posilnily se dobrým obě-
dem. Odpoledne vedoucí rozdali dětem diplomy 
a ceny. Ještě jsme stihli svačinku, uklidit chatu 
a vydali jsme se vláčkem zpět do Chropyně. 
Na nádraží na děti už netrpělivě čekali rodiče. 

Jsem ráda, že jsme se všichni v pořádku vrá-
tili a že se dětem ve Vsetíně líbilo. Tímto chci 
poděkovat všem vedoucím a instruktorům, 
kteří se po celé tři dny perfektně věnovali 
dětem a měli pro ně připravené hry a soutěže. 
Moc Vám všem děkuji. 

Zprávičky z Kamínku

Podzimní prázdniny s pionýrem

 Večerní pohádkový pochod
V sobotu 4. listopadu připravil náš Kamínek 

s místním KČT a přáteli Kamínku pro děti 
večerní pohádkově strašidelný pochod kolem 
Chropyně. Na trase na děti čekaly různé 
strašidelné postavičky, ať už to byly čarodějky, 
tříhlavý drak, Mrazík s Marfuškou, upíři i sám 
vládce pekel Lucifer s malým čertíkem, Karkul-
ka i šeredný vlk, nesměly chybět ani čertice, 
dvě hastrmanky u rybníka, sám pan král. Všem 
na cestu do cíle posvítila bludička Maruška. 

V cíli všichni účastníci dostali pamětní list 
a perníkovou medaili. Počasí všem přálo, hvěz-
dy s měsícem krásně svítily. Nikdo nezabloudil, 
nikoho čerti neodnesli do pekla a všichni 
se spokojeně vrátili z večerního pohádkově 
strašidelného pochodu domů.

Ráda bych poděkovala všem pohádkovým 
postavičkám, které stály na trase a také člen-
kám KČT za upečené perníčky. Všem Vám patří 
moje velké poděkování.      Hana Paňáková
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V sobotu 19. srpna se v Kroměříži konaly 
Krajské dožínky Zlínského kraje. Náš soubor 
se této akce účastní již řadu let. Letos jsme 
se tam potkali s panem Andrejem Babišem, 
se kterým jsme se nejen vyfotili, ale také pro-
hodili pár slov. Pan Babiš nás pozval na návště-
vu do Čapího hnízda. Zpočátku nás to velice 
překvapilo, ale potom se vše změnilo v obrov-
ské nadšení a jeho pozvání jsme přijali. V neděli 
5. listopadu se náš folklorní soubor Ječmínek 
Chropyně vydal na výlet do Olbramovic. 

Hned po příjezdu se nás ujaly dvě milé prů-
vodkyně, rozdělily si nás do dvou skupin a proved-
ly nás po celé ekofarmě. V areálu se nachází trvalá 
expozice handicapovaných zvířat, které po uzdra-
vení již nebylo možné vrátit zpět do volné přírody. 
Měli jsme možnost seznámit se s orlem mořským 
jménem Igor, rodinkou nosálů, kde je dominantní 

Ječmínek v Čapím hnízdě

samec Luis a jeho dvě samičky Coco a Chanel, 
liškou Eliškou, vydrou Vydrýskem, klokany, le-
mury, divočákem Růženkou a mnoho dalšími. 
V další expozici se na pastvinách pásla velká 
hospodářská zvířata. Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých věcí, nejen o našich domácích zvířa-
tech ale i cizokrajných. Viděli jsme z blízka ovce, 
krávy, které se vůbec nepodobaly Milce, koně, 
kozy a lamy.

Prohlídku jsme zakončili obědem v restau-
raci U Čápa. Po dobití energie jsme se vyřádili 
na lanovém hřišti. Sluníčko nádherně svítilo 
a tak jsme se na památku chtěli vyfotit v krojích. 
V průběhu převlékání nám přišla paní průvod-
kyně oznámit, že má pro nás překvapení. Přijel 
se na nás podívat pan Babiš. Nechyběla auto-
gramiáda a společné focení. Jako poděkování 
za pozvání na tak skvělé místo a pohostinnost, 
jsme zatancovali přímo v Čapím hnízdě, což 
je vlastně multifunkční hala, která z venku při-
pomíná hnízdo čápa. Později jsme poděkovali 
a rozloučili se. Cestou domů jsme hráli hry a hlav-
ně zpívali, jak je u nás zvykem. Byl to vydařený 
výlet, na který nám zůstanou krásné vzpomínky. 

Klárka, Šárka, Johča, Kika, 
Klárka a Kamča

Inzerce
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Zima je před námi a první sníh očekáváme každým dnem. Rád bych 
proto zavzpomínal na trochu teplejší část roku, kdy jako každé léto 
i letos vyrostl na louce nedaleko Náměště nad Oslavou dětský stanový 
tábor, na kterém si po dobu 14 dní užívalo více než 40 dětí. 

Rozděleny byly do 4 oddílů, přesněji tedy rodů, které bojovaly 
o přízeň českého krále Přemysla Otakara II. Přestože letošní celotáborová 
hra nesla název Hra o trůn, se stejnojmenným seriálem měla pramálo 
společného. Vedoucí a instruktoři z oddílů představovali hlavy českých 
šlechtických rodů, kteří slouží jedinému panovníkovi. Bohužel situace 
v zemi byla nelehká a bylo potřeba zajistit nástupce na královský trůn. 
Ten měl vzejít právě z jednoho z rodů. Zpestřením letošní hry byly za-
jisté i dramatické ukázky v dobových kostýmech, které si vedoucí před 
každou etapou secvičili. 

Ale nejen celotáborová hra zaplňovala program dětí na táboře. Kona-
ly se již tradiční závody, táborová olympiáda a neodmyslitelné táboráky, 
u kterých se zpívalo a hrálo, dokud se neusínalo. Aby se děti podívaly 
také za hranice tábora, navštívily v rámci celodenního výletu města Ná-
měšť nad Oslavou a Třebíč. V Třebíči si pak mohly vyzkoušet všemožné 
technické vymoženosti v ekotechnickém centru Alternátor, odkud 
se dětem ani vedoucím, po několika hodinách, nechtělo odcházet. 

Celým táborem nás provázelo velmi podařené počasí a nic tak 
nebránilo dětem, aby si celý pobyt maximálně užily. Tohle všechno 

Náměšť 2017

V sobotu 21. října oddíl badmintonu Chro-
pyně pořádal 16. turnaj amatérských hráčů 
ve čtyřhrách. Turnaje se zúčastnili hráči ze ši-
rokého okolí a pořadatelé byli potěšeni stálou 
přízní dvojic, ke kterým se připojilo i několik 
turnajových nováčků. Soutěžící byli v jedné 
velké skupině, kde si zahráli „každý s každým“.

Po vyčerpávajících zápasech nakonec 
zvítězila dvojice Gabriela Šimíková, David 
Krečmer (Orlová), stříbrnou medaili obsadil 
Honza Fridrich, Martin Soják (Tovačov) a bron-
zoví skončili Lukáš Tobolík, Rosťa Hafinec 
(Big comeback team, Holešov). 

Pořadatelé věří, že se hráčům turnaj líbil 
a opět přijedou bojovat na naše kurty.

Děkujeme za podporu městu Chropyně.
Oddíl badmintonu

16. amatérský turnaj v badmintonu

by nebylo možné bez finanční podpory, díky které jsme v letošním roce 
koupili nový jídelní stan, jelikož ten stávající byl v nevyhovujícím stavu. 
Velké díky proto patří zejména městu Chropyně a MŠMT, kteří nás 
podporují již dlouhá léta a my si jejich podpory velmi vážíme. V letošním 
roce se nám podařilo navázat spoluprácí s nadací SYNOT a doufáme, 
že i v dalších letech bude pokračovat. Nerad bych opomenul podě-
kovat za prácí vedoucím, instruktorům, hospodáři a zkrátka všem, kteří 
se na chodu tábora podíleli.  

Největší odměnou nám jsou úsměvy dětí a když se odjíždí, tak snad 
i nějaká ta slzička ukápne. O to více se pak těšíme na další rok, takže 
doufám, že se všichni potkáme na louce, zatím AHOJ!

Michal Kunčar



20

10/2017Zpravodaj města Chropyně

O přeborníka stolního tenisu Chropyně
V sobotu 21. října 2017, se konal již 

XV. ročník turnaje neregistrovaných „O pře-
borníka stolního tenisu Chropyně“. Při zahájení 
turnaje přivítal předseda oddílu všechny účast-
níky turnaje, jak hráče, tak fanoušky.

Turnaj se hrál na dvě skupiny a následně 
pavoukem. Nejlepším hráčem byl Josef 
Chlud, který porazil loňského vítěze Bed-
řicha Holíka. Protože oba nejsou obyvateli 
Chropyně, stal se přeborníkem Chropyně 
pro rok 2017 Jan Zapletal. Za mladé hráče 
byl vyhodnocen Michal Novotný, a stal 
se tak mladým přeborníkem Chropyně. 
Celou soutěž vedl Filip Král, který zařadil 
do soutěže i čtyřhry, což se přijalo s velkým 
nadšením. Vítězem se stalo družstvo ve slo-
žení Jozef Kučík a Jaroslav Piták. Druhé místo 
získalo chropyňské družstvo, ve složení Eliška 
Hudečková a Jan Zapletal.

Vítězové obdrželi z rukou předsedy stolního 
tenisu Ing. Josefa Maršála a Ivety Brandejsové 
poháry, diplomy a reklamní předměty spon-
zorů. Každý z hráčů obdržel malou pozornost.

Turnaj se vydařil a všichni byli velmi spoko-
jeni. Dokladem jsou i fotky, které byly během 
turnaje pořízeny.

Tak nečekejte na Vaše novoroční předse-
vzetí a příjďte se hýbat. Pravidelné sportovní 

aktivity neustávají ani během zimních týdnů. 
Přinášíme aktuální rozpis tréninků a cvičení. 

Nikdy není pozdě se zapojit, vždyť je opravdu 
z čeho vybírat.                                        DJ

V zdravém těle zdravý duch

Pořadatelé turnaje děkují sponzorům, pře-
devším městu Chropyně, ale také hráčům, kteří 
si za celý turnaj zahráli celkem 20 zápasů. Díky 
kvalitnímu občerstvení, které výbor oddílu při-
pravil, byli všichni účastníci nadmíru spokojeni 
a potvrdili účast i v dalším ročníku.

Předseda oddílu pozval účastníky turnaje 
i na velký turnaj v listopadu, což někteří přijali 
s nadšením a do soutěže se již dopředu přihlásili. 

ST

Soukromá inzerce
Koupím
 Simsona, 3.000 Kč, telefon 736 741 967.

Důležité informace
pro inzerenty

Upozorňujeme občany, 
že zveřejnění  soukromé 
inzerce je zpoplatněno 

částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před 
uveřejněním oznámení.

Město Chropyně neprovozuje 

žádný facebookový profil!

Pravidla pro 
vydávání Zpravodaje
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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45. ročník turnaje mužů ve stolním tenisu
Nenechte se mýlit! Ano, je to již 45. ročník turnaje družstev mužů 

ve stolním tenisu. Tento listopadový turnaj dvoučlenných družstev 
a jednotlivců je každoročním vyvrcholením sportovních aktivit oddílu 
stolního tenisu.

Turnaj má své příznivce po celé naší republice, a pokud jde o kvalitu 
hráčů, tak se můžeme pochlubit, že letos 18. listopadu přijeli do Chro-
pyně hráči nejen z okresních přeborů, ale také z 1. ligy. I když letos byl 
prodloužený víkend, v hlavní soutěži dvojčlenných družstev bojovalo 
celkem 18 dvojic. 

Slavnostního zahájení se ujal předseda oddílu stolního tenisu 
Ing. Josef Maršál, který přivítal starostku města Ing. Věru Sigmundo-
vou a pozdravil všechny aktivní i neaktivní sportovce, kteří se turnaje 
zúčastnili. Spolu se starostkou popřáli hráčkám a hráčům hodnotný 
sportovní zážitek. Předseda také poděkoval sponzorům za ceny 
a finanční příspěvky, bez kterých v současné době nemůže existovat 
žádný sportovní oddíl. 

A jak to vlastně dopadlo? V hlavní soutěži dvojčlenných druž-

Soutěž družstev:
1. místo Knybel Kamil KST Slezan Opava
 Janoštík Petr KST Jeseník
2. místo  Matějíček Martin KST Jeseník
 Bořík Milan SKST Baník Most
3. místo Konečný Lukáš TJ Chropyně
 Vlach Martin SK Přerov
4. místo Jánošík Pavel TJ Jiskra Otrokovice
 Polanský Pavel TJ Jiskra Otrokovice

Jednotlivci:
1. místo Knybel Kamil KST Slezan Opava
2. místo Matějíček Martin KST Jeseník
3. místo Bořík Milan SKST Baník Most
4. místo Vlach Martin SK Přerov

Kolo útěchy:
1. místo Jánošík Petr TJ Jiskra Otrokovice
2. místo Polanský Pavel TJ Jiskra Otrokovice
3. místo Nesvadba David TJ Chropyně
4. místo Konečný Roman TJ Chropyně

stev bojovalo celkem 18 týmů, které byly rozděleny do 4 skupin. 
Ze skupin postupovaly první tři týmy do hlavního kola. Hrálo 
se na devíti stolech, a to jak na hlavním sále, tak v herně stolního 
tenisu. V rámci turnaje byl rozehrán i turnaj jednotlivců, kde se hrálo 
na jednu porážku. Hrálo se i kolo útěchy. S potěšením lze konstato-
vat, že úroveň zápasů byla velmi vysoká a výměna míčků byla často 
odměněna obdivnými výkřiky a potleskem. K dobré herní pohodě 
přispěli i Filip Král a Ing. Martin Hynšt, kteří od rozhodcovského 
stolu měli všechno pod kontrolou. 

Ceny pro vítěze obou kategorií předával předseda stolního tenisu 
spolu se starostkou. Putovní pohár naplněný šampaňským, nechali 
vítězové hlavní soutěže za jásotu publika kolovat. Za hodnotné ceny, 
jak finanční, tak věcné, děkuje oddíl stolního tenisu všem sponzorům, 
kterými jsou: město Chropyně, PLYNY JEHLÁŘ, s. r. o., Prosperity 
FS - Bc. L. Brandejs , Ing. H. Stern, Europasta SE, Boršov nad Vltavou, 
Chropyňská strojírna, a. s., Autovest - R. Středa, Technosoft - J. Krejčíř, 
Kontejnerová doprava - R. Lučan, Petroil CZ Horní Moštěnice, s. r. o., 
Svornost SBD Kroměříž, ZO OS Fatra Chropyně, a. s., pan J. Hanák 
a I. Pišťáček. K dobrému průběhu celého turnaje přispěl i dobře fungující 
bufet pod vedením Ivety Brandejsové, kde se startující mohli občerstvit 
nejen dobrým pivem, nealkoholickými nápoji, ale také dobrým gulášem, 
klobásou a podobnými dobrůtkami. 

Pro úplnost uvádíme v tabulce přehled výherců. Závěrem lze jen 
říct, že se těšíme na další ročník a přejeme všem příznivcům sportu 
hodně úspěchů.

oddíl stolního tenisu
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V neděli 22. října se v Ostravě-Vítkovicích 
konal závod „Baby gym cup“ ve sportovní gym-
nastice. Oddíl sportovní gymnastiky TJ Chro-
pyně reprezentovalo 10 mladých gymnastek 
pod vedením trenérky Michaely Zavadilové. 
Účast i konkurence byla veliká. Závodilo zde 
192 gymnastek z celé Moravy.

V kategorii I. (ročník 2011, 2012) startovala 
děvčata, pro které to byl vůbec první velký zá-
vod a přijela spíše na zkušenou. V této kategorii 

závodily tři šikovné 5leté gymnastky (ročník 
2012). Nejlepší umístění vybojovala Kačen-
ka Kuchaříková, která dosáhla na stupínek 
vítězů a domů si odvezla bronzovou medaili. 
Pěkné 8. místo obsadila Anastázie Župková 
a na 10. místě skončila Sára Stojaníková. Další 
chropyňské gymnastky kategorie I. (ročník 
2011) se umístily následovně: 20. Marie Paři-
lová, 21. Emma Stojaníková, 29. Ema Šušková, 
30. Simona Ševčíková, 33. Agáta Navrátilová. 

Tréma u malých gymnastek zapracovala, ale 
i přesto podaly slušné výkony.

V kategorii II. (ročník 2010) nastoupily 
2 chropyňské gymnastky. Nejlépe se dařilo 
Marianě Župkové, která se umístila na 5. mís-
tě v konkurenci 42 závodnic. Ve stejné ka-
tegorii závodila i Ela Nosková, která skončila 
na 37. místě. 

Do příštích závodů přejeme malým gym-
nastkám více štěstí a hodně sil.                  VŽ

Kačenka Kuchaříková dovezla bronz z Ostravy

Přípravka národní házené
Nejmladší házenkáři se letos již dvakrát 

účastnili turnaje ve Vracově. 
V říjnovém klání odehráli osm zápasů, při-

čemž pětkrát vyhráli, dvakrát prohráli a jednou 
remizovali. V zápasech nastoupili na svou pre-
miéru dva hráči, kterým se povedlo, řekla bych 
velmi povedeně, se do hry zapojit. Utkání byla 
často vyrovnaná, gólově se prosadila většina 
střelců. Družstvo obsadilo třetí místo.

Po měsíci opět nastoupili ve vracovské 
hale proti sedmi soupeřům. Sestava hráčů byla 
téměř stejná jako posledně (Blažek, Žemlička, 
Kuchařík, Kočenda, Adámek, Valouch a Rami-
šová). Po dvou měsících tréninků šly děti do hry 
s bojovností a zápalem ukázat, co se stihly naučit 
či zdokonalit. I přes pár zaváhání, která stála tým 
body za dvě prohry, vybojovaly děti tři výhry 
a tím si zajistily i tentokrát třetí místo.

Děkuji hráčům za výkony, rodičům za spo-
lupráci.

Celý tým házenkářské přípravky přeje 
čtenářům spokojené vánoční svátky a do 
nového roku jen to nejlepší!

Iveta Kovaříková

podporuje 
kulturu
a sport 

v Chropyni

inzerce
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V sobotu 21. října vstoupila dvě chro-
pyňská družstva do podzimní části TeamGym 
sezóny 2017. Pod vedením trenérů Markéty 
Zavadilové, Reginy Horákové a Jana Vymětala 
se zúčastnila 7. ročníku Poháru města Příbram, 
který je předposledním závodem Českého 
poháru 2017. 

Družstvo Junior I, ve složení Veronika Ope-
líková, Veronika Vyskotová, Marie Medunová, 
Lenka Kusáková, Adriana Kolářová, Nikola 
Hrdličková, Alžběta Hošková, Dorota Vymět-
alová, Laura  Zapletalová a Lucie Opelíková, 
nedalo svým soupeřům žádnou šanci. Děvčata 
celkem suverénně zvítězila ve všech disciplínách 
(pódiová skladba, trampolína, tumbling) a po-
tvrdila tak, že v současné době ve své kategorii 
nemají konkurenci. 

Družstvo Junior IV, ve složení Adéla Koutová, 
Michaela Hřibová, Markéta Horáková, Runa Kobli-
hová, Amálie Koblihová, Vanesa Klásková, Kateřina 
Žatecká a Tereza Baďurová, pro kterou to byl vůbec 
první závod, obsadilo také 1. místo. Děvčata, i přes 
velkou nervozitu a obnovená zranění některých, 
podala velmi dobrý výkon.                             JK

Chropyňské gymnastky úspěšně vstoupily 
do podzimní části sezóny

V neděli 15. října proběhl v gymnastické 
hale TJ Bohemians Praha širší reprezentační 
výběr ČR na Mistrovství Evropy TeamGym 2018 
v portugalském Odivelas.

Tři chropyňské gymnastky v reprezentaci

Zde mohla být vaše inzerce. 
Cena od 310 Kč.

Pro více informací volejte redakci, 
nebo navštivte www.muchropyne.cz

Důležité upozornění 
pro dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně 
zasílejte na e-mail: zpravodaj@muchropyne.cz

reklama

Z chropyňského oddílu se výběru zúčastnilo 
5 svěřenkyň trenérek Markéty Zavadilové 
a Reginy Horákové. Do širšího výběru byly 
nominovány - Adéla Koutová, Markéta 
Horáková a Amálie Koblihová. Nyní je čeká 
náročná příprava na výběr do užší reprezenta-

ce, který proběhne na jaře 2018. Každý měsíc 
se budou muset navíc zúčastnit reprezentační-
ho soustředění v Praze nebo Třebíči. 

Blahopřejeme trenérkám i gymnastkám 
k dalšímu sportovnímu úspěchu a přejeme 
zdraví a sílu do dalšího tréninku.                         JK

 • NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •
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V soboru 4. listopadu se v Třebíči již podruhé 
uskutečnil teamgymový závod pro nejmenší – 
pouze dvojboj – akrobacie a trampolína bez 
podiové skladby. 

Chropyňská gymnastika vyslala do závodu 
na zkušenou čtyři družstva. Družstvo Junior I 
(do 11 let - Veronika Opelíková, Marie Me-
dunová, Lenka Kusáková, Veronika Vyskotová, 
Dorota Vymětalová, Adriana Kolářová, Alžběta 
Hošková, Nikol Hrdličková) v tomto závodě 
nejstarší kategorie, je sice již zkušené, ale tre-
nérky daly příležitost i méně obsazovaným zá-
vodnicím. Děvčata zacvičila obě disciplíny bez 
větších chyb a s velkou převahou závod vyhrála. 

Další tři družstva závodila úplně poprvé. 
V kategorii 2008 – 2009 soutěžilo družstvo 
ve složení Vít Ševčík, Lucie Opelíková, Bára 
Šilhánková, Rozárie Ševčíková, Veronika 
Machálková, Valerie Stavinohová a Viktorie 
Nečekalová. Téměř vše se jim vydařilo dle 
aktuálních možností a získali stříbrné medai-
le. Další dvě družstva v nejmladší kategorii 
(2010 a mladší) byla složena z přípravky tak, 
aby měla do závodu stejné šance a bojovala 
tak i mezi sebou. Větší štěstí mělo družstvo, 
ve složení Nela Baďurová, Elen Chylíková, 
Adéla Bosáková, Simona Ševčíková, Ka-

Účast na BABY TEAMGYM se vydařila

teřina Kuchaříková, Ema Šušková a Agáta 
Navrátilová, které si vybojovalo bronzové 
medaile. Druhé družstvo, ve složení Mariana 
Župková, Lucie Škorvánková, Ela Nosková, 

Lea Marie Koblihová, Anastázie Župková 
a Marie Pařilová, podalo rovněž pěkné 
výkony, ale skončilo na nepopulární čtvrté 
příčce.                                              MZ

Poslední závod Českého poháru – Re-
publikové finále ČASPV v soutěži TeamGym 
Open, který se uskutečnil 11. listopadu 
v Trutnově, byl zároveň posledním závodem 
dvou družstev chropyňských gymnastek. 

Družstvo Junior I (do 11 let - Veronika 
Opelíková, Marie Medunová, Lenka Kusá-
ková, Veronika Vyskotová, Dorota Vyměta-
lová, Laura Zapletalová, Adriana Kolářová, 
Alžběta Hošková, Nikol Hrdličková a Lucie 
Opelíková) bylo po celý rok 2017 neporazi-
telné. K nepřetržité šňůře vítězství si družstvo 
přidalo (i přes spoustu nečekaných a zbyteč-
ných nervózních chyb) díky vysoké obtížnosti 
na trampolíně a tumblingu a nejvyšší známce 
na pódiové skladbě další zlaté medaile 
a k tomu přidalo vítězství v Českém poháru. 

Družstvo Junior IV (do 17 let - Adéla Kou-
tová, Markéta Horáková, Amálie Koblihová, 
Michaela Hřibová, Vanesa Klásková a Kate-
řina Žatecká) závodící podle mezinárodních 
pravidel, si rovněž ze závodu odvezlo zlaté 
medaile a prvenství v Českém poháru. Ale 
ani jim se tentokrát nepodařilo zacvičit vše 
zcela bez chyb. 

V příštím roce nastanou změny v kádru 
z důvodu přechodu jedenáctiletých zá-
vodnic do nově sestaveného družstva J2 
(do 16 let), zařazení nováčků do nejmlad-
šího družstva (do 11 let), a také z důvodu 
změny pravidel teamgym, úpravy pódiové 
skladby J1 a nácvik zcela nové skladby J2. 
Zároveň to bude pro obě družstva výzva 
poprat se s novou situací a s konkurencí, 
která je rok od roku silnější.

MZ

Gymnastky opět přivezly zlaté medaile
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Milá maminko, Vážení rodiče. Následující vítání občánků našeho 
města proběhne v těchto termínech: 

27. ledna 2018 - obřadní síň
21. dubna 2018 - zámek
16. června 2018 - zámek

22. září 2018 - zámek
1. prosince 2018 - obřadní síň

Těšíme se na Vás.                    Dana Kunčarová

Vítání občánků v roce 2018

Postřehnout lze jenom stěží, 
jak ta léta rychle běží. 

Mnohý by si myslel jistě, 
že máš chybu v rodném listě. 
Nechce se nám věřit zkrátka, 

že už Tě má osmdesátka. 
A když už to nelze schovat, 

musíme to respektovat. 

Dne 23. prosince 2017 oslaví své 80. narozeniny 
můj manžel, náš tatínek a dědeček pan 

Antonín Kratochvíl. 

Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny 
oslav tak, jak se slaví. To Ti z celého 
srdce přeje manželka Eva, 
dcera Dana, synové Libor, 
Petr, Toník a vnoučata.

Na Štědrý den tomu bude rovných 30 let, 
co obletěla šťastná zpráva celý svět!
Narodila se holčička krásná jako 
panenka a dostala jméno 

 Pavlínka!

Hodně štěstí, zdraví, lásky 
a na čele žádné vrásky Ti přejí 
rodiny Chmelova a Mlčochova.

Společenská kronika 

Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci říjnu:
- průměrná ranní teplota byla 8,2 °C,
- průměrná denní teplota byla 14,0 °C,
- nejteplejším dnem byl 5. říjen s maximální průměrnou teplotou 

14,9 °C,
- nejchladnějším dnem byl 31. říjen s minimální průměrnou 

teplotou 5,3 °C,
- celkové množství srážek bylo 54,0 mm.
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Hřbitov je smutná zahrada, 
kde tiše pějí ptáci,

své drahé zde člověk ukládá, 
vzpomínat se sem vrací.

Kytičku přineseme, svíčku Ti rožneme, 
na Tebe, drahý tatínku, nikdy nezapomeneme.

Dne 3. prosince 2017 vzpomeneme 13. vý-
ročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka, dědečka a bratra pana 

Antonína Dolínka. 

Stále na Tebe vzpomínají manželka, syn Pavel s rodinou, dcera 
Ludmila s rodinou, čtyři vnoučata, sestra Vlasta s rodinou i ostatní 
příbuzní.

Dne 7. prosince 2017 by oslavila své 90. na-
rozeniny paní 

Jaroslava Otevřelová. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Zároveň 
si 27. prosince připomeneme 26. výročí úmrtí 
pana 

Ladislava Otevřela. 

Na oba s láskou a úctou vzpomíná syn 
Ladislav s rodinou.

Společenská kronika 
Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, 

už se k nám nevrátíš, už není naděje. 
Prázdný je domov, smutno je v něm, 

cestička k hřbitovu zůstala jen.

Dne 28. listopadu 2017 jsme vzpomněli 
2. smutné výročí úmrtí paní 

Ivany Chalánkové. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku. 
Za vzpomínku děkují manžel a dcery s rodinami.

Tvé zlaté srdce, maminko, 
zůstane navždy s námi! 

Bude nám žehnat na cestu, 
kterou teď musíme jít sami. 
Ta rána v srdcích stále bolí 
a zapomenout nedovolí.

Dne 8. prosince 2017 jsme vzpomenuli 
5. výročí úmrtí naší maminky, babičky, prababičky paní 

Růženy Kroupové. 

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

Osud Ti z tváří růže vzal a z očí jiskry zář. 
Však v srdcích nám Tě zanechal, 

dál s námi zůstáváš.

Dne 27. listopadu 2017 jsme vzpomenuli 
6. smutné výročí úmrtí mého manžela a našeho 
tatínka pana 

Marka Zatloukala. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka Pavla, děti Anetka, Natálka 
a Kristýnka, rodiče, rodina Šperkova, sestra s rodinou a kamarádi.

Dny, týdny, měsíce a léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.

Dne 27. listopadu 2017 uplynulo 10 let 
od úmrtí mého manžela, našeho tatínka a dě-
dečka pana 

Josefa Novotného. 

S láskou stále vzpomíná manželka Libuše, syn Jirka, vnuk Marek 
a vnučky Monika, Helena s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý, 
aby nám dal zapomenout…

Dne 1. listopadu 2017 jsme vzpomenuli 
18. výročí úmrtí mého manžela a našeho tatín-
ka, dědečka a pradědečka pana 

Pavla Zsemberiho. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpomíná manželka 
a tři synové s rodinami.

Tvůj hlas i úsměv vítr vzal,
jen vzpomínku na Tebe nám tu zanechal.

Odešel jsi náhle,nikdo to nečekal.
Osud to tak chtěl,jen to moc uspěchal.

Dne 19. listopadu 2017 jsme 
vzpomenuli 15. výročí úmrtí mého 
manžela, našeho tatínka 

a dědečka pana 

 Františka Vymětala. 

S láskou stále vzpomíná manželka, 
syn a dcery s rodinami.

Už Ti nic nemůžeme dát,
jen svíci rozsvítit, kytici položit a vzpomínat.

Dne 22. listopadu 2017 jsme 
si připomněli nedožité 90. narozeniny 
našeho milého tatínka, 
dědečka a pradědečka 
pana 

 Jana Mráze. 

S láskou vzpomíná syn Jan 
s rodinou.
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Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 1/2018 - 4. ledna (vychází 19. ledna)
č. 2/2018 - 1. února (vychází 16. února)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 23. listopadu 2017 (číslo vychází 8. prosince 2017).  
Uzávěrka příštího čísla: 4. ledna 2018 do 12:00 hod.
Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zve-
řejněn.

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

Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Náměstí Svobody 29, PSČ 768 11, IČ: 002 87 245. 
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Adresa redakce totožná s adresou vydavatele.
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. Simona Kutalová. 
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: redakce, archiv Zpravodaje, archivy organizací, foto zdroj internet

Upozorňujeme občany, že zveřejnění ve společenské 
kronice je zpoplatněno částkou 50 Kč za zveřejněnou 
osobu. Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

Společenská kronika 
Léta plynou,

ale vzpomínky nikdy nekončí.

Dne 13. prosince 2017 vzpomeneme 15. vý-
ročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka 
a dědečka pana 

Miloslava Polišenského. 

S láskou vzpomíná manželka, synové Miloslav, Zdeněk a Libor 
s rodinou.

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

Dne 16. prosince 2017 vzpomeneme 20. vý-
ročí úmrtí našeho tatínka, dědečka, bratra 
a švagra pana 

Josefa Kytlicy. 

Stále vzpomínají dcera Marie, syn Josef, vnuk František s rodinou 
a ostatní příbuzenstvo.

V našich srdcích žiješ dál.

Dne 17. prosince 2017 uplynou 2 smutné 
roky od chvíle, kdy dotlouklo srdce mého 
manžela, našeho táty a dědečka pana 

Jiřího Kopečného. 

S láskou stále vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje 
manželka Jiřina, syn Jiří s Petrou, dcera Andrea a vnoučata 
Zina, Daneček a Tomášek.

Před 20 lety na Štědrý den zemřela 
naše babička paní 

 Anna Kunčarová. 

Stále vzpomíná rodina.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
však vzpomínky na Vás nám zůstávají dál.

V prosinci uplyne 10 let od úmrtí paní 

Květy Slámové 

a jejího syna 

Jaroslava Slámy. 

Vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

Nezemřel jsem,neboť vím, 
že budu žít stále v srdcích těch, 

kteří mne milovali. 

Dne 31. prosince 2017 vzpomeneme 4. vý-
ročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka 
a dědečka pana 

Ing. Zdeňka Zdražila. 

Vzpomínají manželka Marie, dcera Petra s rodinou, syn Zdeněk 
s rodinou.

Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku či blahopřání.
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Chropyně VÁNOČNÍ HVĚZDA 
14. 12. Krásná vánoční pohádka plná zábavy, překvapení, 

vánočních zvyků a koled pro mateřské školy a rodiče 
s dětmi. Hraje Divadlo Scéna, Kuřim. Vstupné 40 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 9:30

Chropyně TANEČNÍ DIVADLO LOUSKÁČEK
21. 12. Realizátor: Moravská škola tance
 Kde: MKS Chropyně, 16:30

Chropyně PLES MĚSTA CHROPYNĚ 
13. 1. XIX. Ples města Chropyně. K tanci a poslechu hraje 

skupina Marathon Band a cimbálová muzika Dubina. 
Večerem bude provázet moderátor Mirek Karásek, 
připravena bohatá tombola, občerstvení zajišťuje 
firma Globál. Vstupné 250 Kč. Předprodej vstupe-
nek probíhá na Správě majetku města Chropyně, 
tel. 573 355 323. Plakátek uvnitř Zpravodaje.

 Kde: MKS Chropyně, 20:00

Chropyně MYSLIVECKÝ PLES 
20. 1. Hraje skupina Expo & Pension rock.
 Kde: MKS Chropyně, 20:00

Hulín TALKSHOW BOBA a HELUŠ Z ORDINACE 
8. 12.  V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 
 Martin Zounar a Martina Randová přijíždí se svou 

talkshow plnou zábavy a historek z natáčení úspěš-
ného televizního seriálu či komických historek 
ze života. Vstupné 200 Kč / 180 Kč dle místa sezení. 

 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Holešov  VÁNOČNÍ KONCERT BIG BAND HOLEŠOV 
22. 12.  JOSEFA HÁJKA
 Spolu s BBH vystoupí Young Moravia Jazzband ze ZUŠ 

Morava  Zlín, pěvecký soubor ZUŠ Holešov. Sólisté: 

Petra Foltýnová, Petra Kuciánová, Josef Vaverka a Martin 
Hejník. Vstupné 180 Kč, v předprodeji 140 Kč.   

 Kde: Kino Svět Holešov, 19:00 

Kroměříž ADVENTNÍ KONCERT BROLN  
10. 12. Nejen fanoušky folklóru a lidové hudby zveme na dru-

hou adventní neděli do Divadelního sálu Domu kultury 
Kroměříž, kde se představí Brněnský orchestr lidových 
nástrojů (BrOLN) se svými sólisty ve svém vánočně 
laděném koncertním programu. Zpívat budou Vlasta Gry-
cová, Martin Hrbáč, Václav Kovářík, Kamila Šošovičková 
a Michal Marhold.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž FRANTIŠEK NEDVĚD & KAPELA TIEBREAK 
17. 12. Folkové vánoce s Františkem Nedvědem. Letos 

v Divadelním sále Domu kultury v Kroměříži přivítá-
me skutečnou legendu tuzemské folkové i trampské 
hudby a jednoho z nejlepších zpěváků tohoto žánru 
u nás - nestárnoucího Františka Nedvěda, který Fol-
kové vánoce samozřejmě oslaví i se svou dlouholetou 
doprovodnou kapelou Tiebreak. Na programu budou 
písně jak z nejslavnějšího období členství v Bronto-
saurech či Spirituálním kvintetu, tak hity ze sólového 
období, které začalo v roce 1998 deskou Neváhej 
a vejdi. Zpěvák, který tento rok oslavil kulaté sedm-
desáté narozeniny, si zvlášť oblíbil písně kanadského 
písničkáře Gordona Lightfoota, které do češtiny skvěle 
otextoval Dušan Vančura.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž DAVID KOLER BARBOUR ACOUSTIC TOUR 
20. 12.  2017  
 Jeden z nejrespektovanějších českých muzikantů, bu-

beník, skladatel i osobitý zpěvák se vydává za fanoušky. 
Nejen fanouškové Lucie či Kollerbandu se mohou 
v předvánočním čase těšit na legendární písně z celé 
jeho hudební kariéry v netradičních, akustických 
aranžích v „unplugged“ verzích. Na turné se muzikant 
představí v sestavě, v níž nechybí ani jeho syn Adam, 
úspěšně kráčející v bubenických šlépějích svého otce.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž VÁNOČNÍ KONCERT MORAVSKÝCH MA-
26. 12.  DRIGALISTŮ 
 Zveme Vás na tradiční vánoční koncert Moravských 

madrigalistů. Na programu budou skladby známých 
i méně známých barokních autorů. Se sborem pod ve-
dením dirigenta Michaela Dvořáka vystoupí tito sólisté: 
Patrik Sedlář - housle, Kateřina Sedlářová - housle, 
Blahová Hana - housle, Marta Hanáková – viola, Eva 
Cahlová - violoncello, Miloslav Gajdoš - kontrabas, 
Mergentalová Martina varhany, Michaela Sedlářová - 
flétna, Romana Pávková - sopránové sólo.

 Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kro-
 měříž, 16:00

Přerov JAROSLAV HUTKA - VÁNOČNÍ KONCERT 
17. 12.  V PŘEROVĚ 
 Po veleúspěšném květnovém olomouckém koncertu 

k 70. životnímu jubileu se Jaroslav Hutka vrací kon-
certovat do svého rodného kraje. 

 Kde: Divadelní V. Klub Přerov, 19:00
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