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Rada města Chropyně jednala o výstavbě vodojemu 

XVIII. ples města Chropyně
V Městském kulturním středis-

ku Chropyně se v sobotu 21. led-
na konal Ples města Chropyně. 
Celý večer hrála k tanci i posle-
chu velmi početná kapela Junior 
Band. V doprovodném programu 
vystoupil taneční klub Swing Kro-
měříž a děvčata ze ZUŠ Kroměříž, 

pobočka Chropyně pod vedením 
Karly Koutné. Večerem provázel 
moderátor Roman Fojtík, který 
v úvodu všechny přítomné při-
vítal společně s paní starostkou 
Ing. Věrou Sigmundovou. Pro 
velkou oblibu jsme i v letošním 
roce oslovili karikaturistu Martina 

a zabývala se na svých jednáních dne 11. a 25. ledna 2017 mimo jiné 
i těmito záležitostmi:
- schválila uzavření Smlouvy o nájmu movité věci mezi městem 

Chropyně a společností TA Triumph – Adler, jejímž předmětem 
je užívání barevného multifunkčního kopírovacího stroje;

- schválila vzájemný zápočet odpisů mezi zřizovatelem a zařízením 
školního stravování a správou majetku města;

- schválila rozpis rozpočtu města Chropyně na rok 2017;
- vyjádřila souhlas s prodejem nově vzniklého pozemku v lokalitě 

ČOV p. č. 1376/45 o výměře 31 m2 v k.ú. Chropyně firmě E.ON 
Distribuce za cenu 600 Kč/m2;

- vzala na vědomí informace k přípravě investiční akce „Autobusová 
zastávka Kovárna, rozšíření ulice K. H. Máchy v Chropyni“, uložila 
pokračovat v přípravě této investiční akce;

- vzala na vědomí informaci o směně pozemků města Chropyně 
s Arcibiskupstvím olomouckým v prostoru mezi ulicí Hrad a parko-
vištěm u křižovatky Komenského a Drahy;

- schválila návrh Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby s platností 
od 1. února 2017 a uložila vystavit novou smlouvu všem stávajícím 
klientům DPS;

- uložila zahájit jednání o bezúplatném převedení pozemků, které 
jsou ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, na město Chropyni, 
a to p. č. 986/4, 6, 7, 8 o celkové výměře 340 m2 v k. ú. Chropyně;

- vzala na vědomí informace o plánované akci „výstavba pódia“ 
v lokalitě Sokolského stadionu, přípravě regenerace centrálního 
náměstí města Chropyně spolu s úpravou chodníků po levé straně 
náměstí;

- schválila uzavření smlouvy o dílo  - deratizace v roce 2017 – s firmou 
3xD, spol. s r.o., Olomouc, jejímž předmětem je deratizace města 
Chropyně pro rok 2017;

- vzala na vědomí Plán odpadového hospodářství města Chropyně 
včetně vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje a uložila předložit 
Plán odpadového hospodářství Zastupitelstvu města Chropyně dne 
29. března 2017;

-  schválila postup zainvestování pozemků v lokalitě Podlesí, který 
je spojen s vybudováním inženýrských sítí pro druhou etapu výstavby 
rodinných domů včetně podmínek nastavených pro prodej pozemků 
v uvedené lokalitě. Cena za pozemky bude činit 500 Kč/m2 a ná-

klady za vyhotovený geometrický plán budou zájemcům o stavební 
pozemky stanoveny dle poměru výměry kupovaného pozemku 
k výměře všech stavebních pozemků v lokalitě;

- schválila znění kupní smlouvy na stavební pozemky včetně navržené 
regulace zástavby a znění pro zveřejnění záměru prodeje stavebních 
pozemků;

- uložila na dalším zasedání rady předložit zadávací dokumentaci pro 
výběrové řízení na výběr zhotovitele stavby „Inženýrské sítě – Podlesí 
II. etapa“, zveřejnit záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě 
Podlesí;

- vyjádřila souhlas s pokračováním přípravy záměru výstavby 
„Chropyně – objekt sociálního bydlení“ na pozemku p.č. 1239/3 
v k.ú. Chropyně a schválila uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmě-
tem je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného 
územního a stavebního řízení a pro zadání veřejného výběrového 
řízení a schválila uzavření smlouvy o poradenské činnosti, jejímž 
předmětem je zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na pod-
poru sociálního bydlení;

- schválila rozdělení provozního příspěvku MŠ Chropyně na rok 2017 
ve výši 1.500 tis. Kč (425 tis. Kč na energie, 1.075 tis. Kč na ostatní 
provozní náklady); 

- schválila rozdělení provozního příspěvku Zařízení školního stravování 
Chropyně na rok 2017 ve výši 1.250 tis. Kč (460 tis. Kč na energie, 
790 tis. Kč na ostatní provozní náklady);

- schválila rozpočet SMM Chropyně pro rok 2017;
- vyjádřila souhlas k žádosti společnosti Vodovody a kanalizace 

Kroměříž, a. s., ze které vyplývá, že tato společnost připravuje zá-
měr výstavby vodojemu na pozemcích 1583/22 1583/18 1583/23 
a 1583/19 v k. ú. Chropyně; nový vodojem má být zřízen z důvodu 
zabezpečení dodávek v době poruch na vodovodním přivaděči; 

- vzala na vědomí informaci starostky města o podané žádosti 
jedné třetiny členů zastupitelstva ke svolání Zastupitelstva města 
Chropyně v době od 6. do 10. února 2017 a o skutečnosti, 
že toto zastupitelstvo bude svoláno na čtvrtek 9. února 2017 
od 17:00 ve velkém sále Městského kulturního střediska 
v Chropyni.

                                                                                                                                                   BH

Hrona, který všechny zájemce 
velmi zdařile ztvárnil. Samozřejmě 
nechybělo výborné občerstvení, 
které připravila firma Globál 
Kroměříž, a bohatá tombola. 
Děkujeme všem pořádajícím 

i účinkujícím za velmi povedený 
ples a naše poděkování také patří 
všem sponzorům, kteří přispěli 
do tomboly. Příští rok v lednu 
zase na viděnou.

Markéta Buráňová
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PAPÍR (modrý kontejner) 
VHAZUJTE: 

veškerý neznečištěný papír, 
zbavený kovových a plastových 
částí, veškeré nápojové kartony 
(od džusu, vína, mléka, kefíru...) 
Nápojové kartony je potřeba 
vypláchnout, nemusí se zbavovat 
plastových uzávěrů. 
NEVHAZOVAT: 

papírové pleny, hygienické 
vložky, mastný nebo jinak znečiš-
těný papír. 

Papírové krabice je potře-
ba sešlápnout, větší krabice 
roztrhat! Nevhazujte prosím 
do kontejneru na papír objemné 
kartony. Z technických důvodů 
je pak nelze z kontejneru vysypat 
a při svozu způsobují veliké kom-
plikace a nebezpečné situace. 
Kartony je potřeba rozložit, svázat 
a uložit mezi kontejnery, nebo 
odnést na sběrný dvůr. 

PLASTY (žlutý kontejner) 
VHAZUJTE: 

PET lahve (od stolních vod, li-
monád, od mléka pouze vyplách-
nuté), tvrdé plasty (lahve od jarů, 
aviváží), měkké plasty (kelímky 
od jogurtů, másel atd.), PE folie 
(igelitové sáčky, tašky), mikrote-
nové sáčky, pěnový polystyren. 
NEVHAZOVAT: 

PVC, linoleum, gumu, hadice, 
molitan, drobné plastové před-
měty, plasty se zbytky obsahu, 
sáčky špinavé od masa, textilie, 
boty, nebezpečné odpady 
(plastové obaly od motorových 
olejů a chemikálií). 

PET lahve je potřeba se-

šlápnout!!! Nevhazujte prosím 
do kontejneru na plasty objemné 
folie (např. ze stavebních materi-
álů). Z technických důvodů je pak 
nelze z kontejneru vysypat a při 
svozu způsobují veliké komplikace 
a nebezpečné situace. Objemné 
folie je potřeba smotat, svázat 
a uložit za kontejnery, nebo od-
nést na sběrný dvůr. 

SKLO BAREVNÉ (zelený kon-
tejner) 
VHAZUJTE: 

veškeré skleněné lahve od ná-
pojů a potravin, nepotřebné skle-
nice, tabulové sklo. 
NEVHAZOVAT: 

porcelán (talíře, hrníčky), ke-
ramiku, varné sklo, drátosklo, 
autosklo a vše, co nemá se sklem 
nic společného. 

Do barevného skla lze vho-
dit bílé sklo, ale ne naopak! 

SKLO ČIRÉ (bílý kontej-SKLO ČIRÉ (bílý kontej-
ner)ner) 
VHAZUJTE: 

veškeré skleněné lahve od ná-
pojů a potravin, nepotřebné 
sklenice. 
NEVHAZOVAT: 

porcelán a keramiku (talíře, 
hrníčky), varné sklo, drátosklo, 
autosklo a vše, co nemá se sklem 
nic společného. 
Do bílého skla nevhazujte sklo 
barevné! Tabulkové sklo patří 
do skla barevného! 

PLECHOVKY (šedý kontejner) 
VHAZUJTE: 

plechovky, různé kovové obaly 

z domácností a jiný drobný kovový 
odpad. 
NEVHAZOVAT: 

plechovky od barev, plechovky 
se zbytky ředidel, olejů, chemiká-
lií – to je odpad nebezpečný, 
který může každý občan zdarma 
odevzdat při svozu nebezpečné-
ho odpadu, nebo ve sběrném 
dvoře.

DROBNÝ ELEKTROODPAD 
(červené kontejnery) 
VHAZUJTE: 

drobné elektrospotřebiče a ba-
terie. Je tak vhodný například pro 
klávesnice, kalkulačky, mobilní 
telefony, discmany nebo elek-
trické a elektrotechnické hrač-
ky. Rozměr otvoru pro vhození 
30 x 50 cm odpovídá standardní 
velikosti počítače. 
NEVHAZOVAT: 

zářivky, úsporné žárovky a větší 
zařízení, jako jsou televizory a po-
čítačové monitory.

Kontejnery mají celokovo-
vou konstrukci s nerezovým 
otočným bubnovým vhozem 
a povrch upravený červeným 
lakem. Nádoby mají dokonce 
integrovaný box na sběr ba-
terií a akumulátorů a jsou, dle 
sdělení firmy Asekol, také lépe 
zabezpečeny proti nežádoucí-
mu vniknutí.

B Í L É  K O N T E J N E R Y B Í L É  K O N T E J N E R Y 
- na starý textil-  na starý textil
VHAZUJTE: 

veškeré oděvy – bavlněné 
i umělé, veškerý textil - i bytový 
– záclony, závěsy, ubrusy apod., 

boty a veškeré hračky - plyšové, 
plastové i elektronické. 

Odpady by měly být do kon-
tejneru vkládány čisté a zabalené 
do menších balíků nebo v igelito-
vých taškách.

BIOLOGICKÝ ODPAD (hnědý 
velkoobjemový kontejner)
VHAZUJTE: 

listí, trávu, zbytky rostlin: 
kořeny a listy zeleniny, květi-
ny, apod., kousky větví keřů 
i stromů (posekané, nastříha-
né, prořezané nebo zpraco-
vané štěpkovačem), spada-
né ovoce (prokládané trávou 
a řezem z keřů), zbytky zeleniny 
a ovoce: okrojky z brambor, mrk-
ve, okusky jablek, apod., čajové 
sáčky, kávová sedlina, skořápky 
z vajec, dřevěné odřezky a nepo-
užitelné zbytky řeziva a dřevěných 
materiálů neobsahující nebez-
pečné látky (barvy, laky, lepidla, 
oleje, dehet…), které vznikají 
v domácnostech.
NEVHAZOVAT: 

živočišné zbytky.

Odpad, který nepatří do kon-
tejnerů, nelze z různých důvodů 
recyklovat, proto jej ukládejte 
do popelnice. 

Větší věci (plastové židle, li-
noleum atp.) do kontejneru 
na velkoobjemový odpad, 
nebo do sběrného dvora.

Vše, co se nevejde do ot-
voru kontejneru na který-
koli tříděný odpad, do něj 
nepatří!

VaŽP

Jak třídit - Co do kontejnerů vhazovat 
a co do nich naopak nepatří
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Z tabulky je patrno, že nedosahování zákonem stanovených limitů pro 
třídění komunálního odpadu se bude obcím a potažmo občanům značně 
prodražovat. Požadavky zákona na třídění komunálního odpadu je třeba 
brát vážně. V domácnostech, kde se s tříděním odpadu ještě nezačalo, bude 
třeba neodkladně začít, a tam, kde se třídí, bude nezbytné vylepšovat. 

S účinností od 1. 1. 2018 zákon řeší i poplatky od občanů – místní 
poplatek zůstane stejný jako doposud na trvale žijícího občana, nově 
bude zavedeno osvobození – pokud platí jinde, nemusí platit v místě 
trvalého pobytu. Preferováno je zavedení platby za skutečně vyprodu-
kované množství odpadu: pay-as-you-throw (PAYT), tj. zaplať, kolik 
vyhodíš. Poplatek PAYT není vázán na trvalý pobyt, u bydlícího občana 
bez trvalého pobytu bude plátcem majitel nemovitosti. Základem 
poplatku by měl být paušál, omezený zákonem, přičemž obec může 
jít níž, a další motivační složka, kterou si stanoví obec sama. Poplatek 
za uložení odpadu na skládku bude bez DPH, plátcem bude původce 
odpadu (obec). Současně se zákonem o odpadech je připravován 
Zákon o výrobcích s ukončenou životností, který vychází z principu 
rozšířené odpovědnosti výrobce a stanoví ve vztahu k vybraným výrob-
kům především povinnosti jejich výrobcům, s cílem zajistit ekologické 
nakládání s těmito výrobky na konci jejich životnosti.

V současné době je Město Chropyně 
schopno vytřídit cca 21 % odpadů 

z celkového množství za rok. 
Toto číslo zdaleka nedosahuje výše uvedených cílů stanovovaných 

v návrhu zákona. Město Chropyně se v souvislosti s připravovanou 
legislativou rozhodlo provést několik kroků a opatření, které by 
napomohly třídění odpadů.

Již dnes nám ve městě slouží sběrný dvůr, do kterého lze, vyjma 
azbestu a zbytkového odpadu, odkládat veškerý odpad, který může 
vzniknout v domácnostech. K okamžitému odložení slouží celkem 
130 nádob na vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plast, 
sklo, kovy, textil, elektro, BRKO – biologicky rozložitelný komunální 
odpad), které jsou rozmístěny na stanovištích dle potřeb obyvatel. 

S přípravou nového zákona o odpadech, který by měl vstoupit 
v platnost v roce 2018, jsou na obce kladeny zvýšené nároky 
na třídění odpadů. V současné době je zákon těsně před do-
končením. 

Základem tohoto zákona je požadavek na snížení zbytkového 
komunálního odpadu na minimum. Za zbytkový komunální odpad 
je přitom nutno považovat to, co z komunálního odpadu zůstane 
po důsledném oddělení vytříditelných složek a nebezpečného od-
padu. V novém zákoně o odpadech se zvyšuje poplatek za uložení 
odpadu na skládce. Cílem tohoto zvýšení je dle MŽP přechod 
z odpadového hospodářství na tzv. oběhové hospodářství, což 
v praxi představuje zvýšení třídění a využívání odpadů a především 
předcházení odpadů. Se zákazem skládkování se počítá od roku 
2024, kdy bude zavedena tzv. recyklační složka. To znamená, 
že pokud obec nebude splňovat zákonem stanovené limity třídění,

Zvyšování třídění komunálního odpadu je nevyhnutelné

 Poplatkové období v roce 

Poplatková skupina: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030 a dále

Využitelný odpad 900 1150 1350 1550 1700 1850 2000 2000

Zbytkový odpad 500 500 500 500 500 500 500 500

Pracovní kompromisní návrh poplatku za skládkování – Kč/t (k 16. 6. 2016):

Využitelný odpad – omezení výhřevnosti v sušině na 6,5 MJ/kg a AT4 10mg O2/g sušiny (spotřeba kyslíku na gram sušiny)
Zbytkový odpad – odpad, který není využitelný, nebezpečný, ani technologický.

Požadavek na další kontejnery (papír, plast, sklo) je v současné 
době v jednání se společností EKO-KOM, a. s. Město pořídilo pro 
své občany tašky na tříděný odpad, které je možno si vyzvednou 
na odboru výstavby a životního  prostředí v kanceláři č. 103 (investice 
a životní prostředí), nebo v přízemí na pokladně. K odkládání většího 
množství biologického odpadu slouží kontejnery rozmístěné po městě 
a tento odpad je možno odložit také přímo na kompostárně.

Dalším nezbytným krokem ke snížení nejen nákladů, ale také množ-
ství odpadů ukládaných na skládku bude revize počtu odpadových 
nádob na poplatníka. V rámci této revize budou osloveni občané, 
kteří s ohledem na počet trvale hlášených osob v domácnosti, mají 
přiděleno více odpadových nádob.

Uvedením kompostárny do provozu se podařilo snížit produkci 
směsného komunálního odpadu mezi lety 2015 – 2016 cca o 50 tun 
a v loňském roce došlo k mírnému nárůstu tříděného odpadu (přesná 
čísla budou uvedena ve Zpravodaji po konečném zpracování evi-
dence). Přesto jsme stále procentuálním podílům tříděného odpadu 
uvedeným v návrhu zákona velmi vzdáleni. 

A co nastane, nebudeme-li dosahovat potřebného množství 
vytříděných složek? Zřejmě první věcí, která všechny napadne, 
je zvýšení poplatku. 

A PROTO jedinou možností je zvýšení třídění nás všech. 

OPRAVDU TO MÁ SMYSL! 
 
Provozní doba Sběrného dvora v Chropyni:
Období letního času: pondělí, středa   od 12:00 do 18:00 
 sobota  od 08:00 do 14:00 

Období zimního času:  pondělí, středa   od 11:00 do 17:00 
 sobota  od 09:00 do 15:00 

Děkujeme všem, kteří se zapojují do třídění odpadu ve městě.

odbor VaŽP, Ing. Říkovská

bude na skládce další rok ukládat za cenu využitelného odpadu 
dle níže uvedených podrobností.

Komunální odpad (s výjimkou odpadů nebezpečných) ukládaný 
na skládku před rokem 2024 se zpoplatní cenou za zbytkové odpady, 
pokud v bezprostředně předcházejícím roce dosáhl cílů recyklace, 
tj. zákonem stanovených minimálních cílových limitů třídění (podíl 
papíru, plastů, skla a kovů z celkové produkce komunálního odpa-
du) alespoň: v roce 2017 37%, 2018 40%, 2019 45% a 2020 50%. 
V dalších letech, z hlediska snižování množství komunálního odpadu 
a tzv. kapacitní nouze zařízení pro využití odpadů po roce 2023, 
jsou cíle recyklace nastavené následovně: 2021 40%, 2022 44%, 
2023 48%. Kdo dodrží uvedená procenta vytříděných složek 
komunálního odpadu, může zbytkový odpad v dalším roce ukládat 
na skládku za cenu zbytkového odpadu, kdo nedodrží, bude odpad 
ukládat další rok za cenu využitelného odpadu: 
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Proč jste článek pana Michala Pospíšila 
nazvaný „Hazard v Chropyni, nová herna 
a přístup města k výherním automatům“ 
nenašli v lednovém vydání Zpravodaje města 
Chropyně?

Uvedený článek dorazil do redakčního 
mailu ve čtvrtek dne 5. ledna v 15:27. 

Dne 6. ledna ráno byl pan Pospíšil tele-
fonicky informován o tom, že text článku 
redakční rada vyhodnotila jako text, který 
by mohl být vnímán jako text, který se do-
týká cti a dobré pověsti v článku několikrát 
zmiňovaného zastupitelstva jako celku i jeho 
jednotlivých členů. Proto byl text článku 
před jeho otištěním plně v souladu s článkem 
6 odstavec 7 Vnitřní směrnice č. 2/2016, 
Pravidla pro vydávání Zpravodaje města 
Chropyně, předán všem členům zastupitelstva 
k vyjádření, a to prostřednictvím e-mailu dne 
6. ledna 2017 v 11:37.

Text zmiňovaného mailu:
„Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, 

dne 5. ledna (15:27) byl do redakce Zpra-
vodaje doručen článek pana Michala Pospíšila 
o hazardu v našem městě.

Jelikož mi Vnitřní směrnice č. 2/2016, 
Pravidla pro vydávání Zpravodaje města, 
v článku 6 ukládá povinnost každý příspěvek 
cituji "obsahující tvrzení, které se dotýká cti, 
důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby, nebo 
jména a dobré pověsti právnické osoby, po-
skytnout této osobně k vyjádření", činím tak 
touto cestou a článek před tím, než bude 
otištěn, postupuji všem členům zastupitelstva 
bez výjimky.
Potřebuji od každého z Vás sdělení, zda:
- souhlasíte s jeho otištěním,
- zda se k tomuto článku budete vyjadřovat, 
- pokud ano, pak toto Vaše písemné vyjádření 

potřebuji mít v redakci nejpozději v termínu 
uzávěrky dalšího Zpravodaje, tedy do čtvrtku 
2. února 2017 12:00.“

Na tento e-mail do uzávěrky tohoto vy-
dání reagovali tito zastupitelé:
- paní Hrabalová (6. ledna), vyjádření podá-

vat nebude,
- Ing. Sigmundová (6. ledna), vyjádření 

bude písemně předáno redakci k otištění 
v únorovém vydání Zpravodaje města 
Chropyně,

- Mgr. Bajgar (6. ledna), vyjádření podávat 
nebude,

- pan Juřena (7. ledna), vyjádření podávat 
nebude,

- Mgr. Kalinec (9. ledna), vyjádření podávat 
nebude,

- pan Charvát (16. ledna), vyjádření podávat 
nebude,

- Ing. Krejčíř (25. ledna ve 14:41) reagoval 
na text článku komentářem, který požádal 
prostřednictvím redakce předat také pisa-
teli článku; Redakce tak učinila obratem 
(25. ledna ve 14:44),

- Mgr. Vlasatý (2. února), vyjádření bude 
písemně předáno redakci k otištění 

Proč nebyl článek otištěn
v únorovém vydání Zpravodaje města 
Chropyně,

- paní Supová (2. února), vyjádření podávat 
nebude.

Dne 25. ledna (15:09) zaslal autor člán-
ku do redakce Zpravodaje následující 
e-mail:

„Děkuji za zaslání vyjádření pana za-
stupitele Krejčíře. Jeho doporučení si vezmu 
k srdci a budu se snažit jimi do budoucna řídit. 
S odstupem času i já sám musím konstatovat, 
že některé, i ve vyjádření pana zastupitele uve-
dené, pasáže mohly být a měly být formulovány 
trochu obligátnějším způsobem. 

V kontextu těchto zjištění a s přihlédnutím 
k novým informacím a skutečnostem, které 
se od doby tvorby původní verze článku vyskytly, 
tedy stahuji svou původní žádost o zveřejnění 
článku, který Vám byl do redakce Zpravodaje 

města Chropyně dne 5. ledna 2017 doručen. 
Namísto toho Vám zašlu v blízké době článek 
sice týkající se stejné tématiky, nicméně jak 
doufám v podobě, která nebude zatížena příliš 
subjektivně kritickými pohledy na danou věc 
z mojí strany.“

Dne 2. února (11:58) poslal autor 
do redakce mail, ve kterém uvedl:
„Na základě žádosti jednoho ze zastupitelů, 
který by chtěl uveřejnit ve Zpravodaji svou 
reakci na můj původní článek, jehož zveřejnění 
bylo odsunuto, bych chtěl požádat o publi-
kaci v příloze umístěného článku. Jedná 
se o drobně upravenou původní verzi 
onoho inkriminovaného článku.“

Tolik shrnutí faktů.

Božena Hrabalová, Dana Jedličková
reklama
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Hazard v Chropyni, 
nová herna a přístup města k výherním automatům

Otevření nové herny s výherními automaty 
a elektronickou ruletou vyvolalo mezi občany 
našeho města vášnivé debaty. V hospodách 
i na Facebooku se čile diskutuje o přístupu 
města k hazardu, o nevhodnosti umístění herny 
uprostřed sídliště v sousedství dětského hřiště, 
o gamblerství, negativních dopadech heren 
na sociální prostředí hráčů, jejich rodin, oby-
vatel okolních domů a nárůstu kriminality. 
Na vedení města začala padat ostrá slova kriti-
ky, jak že je možné, že tato nová herna v našem 
městě vůbec vznikla? Velkou nevoli vzbudily 
také velké reklamní billboardy umístěné 
v Kojetíně a Kroměříži, které do nové herny 
s nonstop provozem lákají.

Pokusím se v několika krátkých odstavcích 
shrnout základní fakta o problematice hazardu, 
povolování heren a přiblížit nedávnou historii 
pokusů hazard v Chropyni zakázat či alespoň 
omezit.

Nová herna Joker je umístěna v prostorách 
bývalé herny Kulička (pizzerie Porto) v budo-
vě původně sloužící jako výměníková stanice 
pro chropyňské sídliště. Ona vlastně není 
až tak nová. Jen se přestěhovala, coby jedna 
z největších heren, z Kroměříže. V Kroměříži 
je totiž hazard omezen, stejně jako v Kojetíně 
zakázán, veřejnou vyhláškou. Pokud herně 
vyprší povolení a město, v jehož obvodu byla 
herna provozována, s prodloužením platnosti 
nesouhlasí, je běžnou praxí, že se taková herna 
přemístí na jiné lukrativní místo - do jiného 
města - kde hazard není zakázán.

Vzhledem k omezení či úplnému zákazu 
hazardu v sousedním Kojetíně, Kroměříži 
a několika dalších městech neuniklo zrakům 
pozorného občana, že se fungující herny 
v Chropyni staly magnetem přitahujícím po-
chybné existence a gamblery právě z těchto 
destinací. Spolu s nimi se do našeho města 
přesunulo i to, kvůli čemu byl provoz podob-
ných heren v jiných městech zakázán. Sociální 
a finanční problémy hráčů, jejich rodin, rušení 
nočního klidu a zvýšení kriminality.

Herny jsou v našem městě v současnosti tři. 
V budově nonstop baru Mix, v restauraci Racek 
a nyní nově i na sídlišti coby herna Joker.

O omezení hazardu se v Chropyni na půdě 
zastupitelstva diskutuje již druhé volební 
období. O jeho zákaz usiloval před několika 
lety zastupitel Ing. Kroupa, dlouhodobě tuto 
myšlenku podporuje pan zastupitel Charvát 
a o zákaz či omezení hazardu usiloval také 
Ing. Krejčíř. V roce 2015 dokonce padl 
návrh na vypsání referenda k této otázce. 
Na několika posledních jednáních Zastupitelstva 
města Chropyně v roce 2016 tuto myšlenku 
zákazu hazardu nejvíce prosazoval zastupitel 
Mgr. Vlasatý, který ostatní zastupitele důrazně 
varoval před možným přesunem heren a před 
souvisejícími hrozbami a sociálně patologickými 
jevy, které by se mohly velmi negativně projevit 
v oblasti zhoršení bezpečnosti občanů Chropyně. 
Mgr. Vlasatého v souvislosti se zákazem hazardu 
podpořili i další zastupitelé, a to Mgr. Štěpá-

nek, Ing. Macháček, paní Supová, Mgr. Bajgar. 
Ze současné koalice to byli pouze Mgr. Kalinec 
a pan Charvát, kteří rovněž vyjádřili podporu 
zákazu hazardu. Co se týče rady města, tak její 
členové si dlouhodobě trvají na ponechání 
heren v Chropyni. V každém hlasování zastupi-
telstva města ohledně zákazu heren tak chyběl 
jeden či dva hlasy, kvůli kterým návrhy neprošly. 
Všechny snahy o regulaci výherních a hracích 
automatů tak skončily neúspěchem. Buď nebylo 
dostatek objektivních informací k rozhodnutí, 
nebo argumentovali, že jim byly podklady pro 
jednání předloženy příliš pozdě, případně chyběl 
jeden či více hlasů od těch, kteří na zasedání 
zastupitelstva chyběli, nebo se raději politicky 
zdrželi hlasování.

Alibismus a koaliční dohoda, kterou zastu-
pitelé zarputile odmítají zveřejnit, byť tvrdí, 
že neobsahuje žádné tajné informace (pro 
doplnění – toto volební období je to poprvé 
v novodobé historii města, kdy byla vůbec 
písemná koaliční dohoda sepsána, a to na po-
pud současné starostky Ing. Sigmundové), 
vnáší do atmosféry každého jednání o trochu 
více tajemna. Regulaci hazardu v našem měs-
tě také do jisté míry brání fakt, že jsou daně 
z provozu hracích automatů významným pří-
jmem do rozpočtu města. Za rok 2015 to bylo 
1.333.130 Kč a v roce 2016 vynesly obci herní 
automaty 1.402.880 Kč. Přitom srovnatelnou 
částku by město mohlo ušetřit lepší přípravou in-
vestičních akcí, šetrnějším zadáváním veřejných 
zakázek a uvážlivějším investováním do majetku 
a infrastruktury. Stačí vzpomenout slavnou 
kompostárnu, nazývanou též dotační černou 
dírou, nemalé náklady na provoz RESO, kde 
se zastupitelstvo brání úsporám v řádech statisíců 
korun ročně a přitom by stačilo pouze vyměnit 
svozovou firmu, tedy využít lepších podmínek 
na trhu, dále studii protipovodňových opatření 

za milion korun a schválenou opravu šestime-
trového mostku pro pěší přes mlýnský náhon 
v ulici E. Filly za více než půl milionu korun. 
Až to vypadá, jako by automaty městu vydě-
lávaly na zaplacení chyb a přešlapů. A že jich 
za poslední tři roky nebylo málo (povolení těžby 
štěrkopísku, chystané spuštění spalovny, nevý-
hodný prodej pozemků bývalých lázní, atd.).

Otázkou zůstává, zda tyto příjmy městu 
vyváží negativní dopady provozu heren v po-
době sociálních problémů, narušování pořád-
ku, rušení nočního klidu, snížení bezpečnosti 
a zvýšení kriminality. Ve světle těchto skuteč-
ností může leckomu nedávný výrok jednoho 
ze zastupitelů, že peníze z hazardu mohou 
pomoci financovat sportovní činnost mláde-
že, připadat jako naprosto šokující. Příjem 
z automatů coby významnou položku rozpoč-
tu města obhajuje i paní starostka Ing. Věra 
Sigmundová. Zastupitel Ing. Blažek se naopak 
staví do pozice skutečného patriota a vizioná-
ře, když veřejně několikrát prohlásil, že ruku 
pro zákaz hazardu nezvedne. Své rozhodnutí, 
které je dle jeho slov neměnné, zdůvodnil tím, 
že v historii nikdy žádná prohibice nesplnila svůj 
účel, naopak by mohla vést ke vzniku nových 
nelegálních heren. A proto z principu hlaso-
vat pro omezení hazardu nebude. Obdobně 
se k problematice regulace hazardu v Chropyni 
staví evidentně i někteří další zastupitelé, kteří 
se raději místo vyjádření svého osobního názoru 
hlasování zdržují a svá rozhodnutí odůvodňují 
nedostatkem podkladů, informací či nutností 
zpracovat nejdříve studii, jaký dopad by mohla 
regulace hazardu na rozpočet města mít.

Smutné je, že se za celou dobu od roku 
2013 až do teď nikdo nedotázal na názor 
občanů. Boj o regulaci či zákaz hazardu v na-
šem městě stále probíhá. A je bohužel pořád 
nerozhodný. Není vítěze, ani poražených. 
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Vyjádření zastupitele Mgr. Michala Vla-
satého k článku pana Michala Pospíšila:

Vůbec nerozumím důvodům, proč nebyl 
panu Michalu Pospíšilovi jeho článek ve Zpra-
vodaji města otištěn, a nemyslím tím teď to, 
jestli pan Pospíšil poslal článek do redakce 
zpravodaje pár minut po uzávěrce, či nikoliv. 
Ale v případě, že bylo důvodem neotištění 
článku pana Pospíšila to, že se redakce od-
volávala na pravidla pro vydávání Zpravodaje 
města, konkrétně na obsah článku 6, pak jsem 
jednoznačně názoru, a působí to na mě tak, 
že se jednalo spíše o „přehnanou cenzuru“. 
Chápu, že Zpravodaj města musí být určitým 
způsobem cenzurován, ale když se zaměřím 
na článek 6 zmiňovaných pravidel pro vydávání, 

tak jsem v textu pana Pospíšila nenašel žádná 
tvrzení, která by se měla dotýkat cti, důstoj-
nosti nebo soukromí fyzické osoby nebo jména 
a dobré pověsti právnické osoby. Tento článek 
naopak velmi výstižně popisuje současné dění 
v Zastupitelstvu města Chropyně a skutečnosti 
uváděné panem Pospíšilem veskrze odpovídají 
pravdě. Já sám s většinou skutečností v tomto 
článku souhlasím, nenapsal bych to možná tak 
ostrými slovy, ale to už je na zvážení pisatele, 
jakou formu zvolil. Navíc je vše, co zde napsal, 
dohledatelné v zápisech z veřejných zasedání 
Zastupitelstva města Chropyně, tedy nemůže 
nikdo říci, že je napadán nebo očerňován, 
je zde pouze interpretováno to, co se skutečně 
stalo a co kdo veřejně na zasedání zastupitelstva 

řekl. Pan Pospíšil je svéprávnou, plně odpo-
vědnou osobou, jako každý z nás má právo 
se svobodně vyjádřit a na druhé straně, pakliže by 
se „někdo“ jeho výroky cítil poškozen, má prá-
vo se bránit zákonnými prostředky. Myslím 
si ale, že v tomto článku pana Pospíšila nebylo 
nic závadového, aby nemohl být otištěn, a mu-
seli jsme se k „otištění“ či „neotištění“ vyjadřovat 
všichni zastupitelé, jak po nás bylo požadováno 
redakcí zpravodaje, považuji to v tomto případě 
za zcela zbytečné. Funkce zastupitele města 
je funkcí veřejnou a už z podstaty bychom měli 
umět přijmout a snést i kritiku, zejména jestliže 
je ta kritika konstruktivní a opřená o reálná 
fakta, jak tomu bylo v tomto případě.

Mgr. Michal Vlasatý

Hazard v Chropyni, 
nová herna a přístup města k výherním automatům
Klasická válka dvou stran, při které se zapomíná 
na civilní oběti, tedy ty, na které negativní 
vlivy spojené s provozem obdobných zařízení 
nejvíce dopadají. Nemalý počet lidí závislých 
na automatech, jejich rodiny a občany, kteří 
v blízkosti heren žijí a rádi by raději viděli město 
jako poklidné místo k životu, namísto obav 
o vlastní bezpečnost, bezpečí svých blízkých 
a malých děti, kteří všichni se v okolí těchto 
podniků denně pohybují.

Jak může město hazardní hry regulovat 
a proč vznikla nová herna na sídlišti?

Podle nového zákona č. 186/2016 Sb. 
o hazardních hrách, který platí od 1. ledna 
2017, rozhodují o umístění herních prostor 
ve svém obvodu samotná města a obce. Pří-
padné povolení či nepovolení herny tedy nově 
rozhodne městský úřad, na rozdíl od předešlé 
právní úpravy, kdy většinou rozhodovalo 
ministerstvo a obce byly jen účastníky tohoto 
povolovacího řízení prakticky bez možnosti 
se umístění herny bránit. 

Provoz heren zákon o hazardních hrách 
zpřísňuje. Nově může být herna provozována 
pouze ve stavebně oddělených prostorech, 
nesmí být spojena s barem - tedy není možné, 
aby hráčům bylo nabízeno jakékoli občerstvení, 
nápoje či jiné výhody, a nesmí být v provozu 
v době od 3 hodin v noci do 10 hodin ráno. 
Tedy konec nonstop heren. 

Proč je tedy nová herna Joker otevřena 
nonstop, proč nabízí bar s občerstvením a proč 
je v rozporu s novým zákonem nad venkov-
ním vstupem označena reklamou? Odpověď 
je jednoduchá. Povolení k provozu byla her-
ně udělena těsně před koncem roku, tedy 
ještě podle starého zákona a starých podmí-
nek. Na nové podmínky bude muset přejít 
až po vypršení nyní platného povolení, tedy 
za jeden kalendářní rok. Po tu dobu bude 
v provozu 24 hodin den co den, tedy nepře-

tržitě. A nepřetržitě bude narůstat cifra, která 
formou daní přistane v rozpočtu města. Jeden 
a půl milionu je přece hezké kapesné, nebo ne?

Podle starého i nového zákona může 
obec hazardní hry regulovat nebo zakázat. 
A to formou obecně závazné vyhlášky. Oba 
zákony i výklad jejich právní úpravy, včetně 
metodického pokynu ministerstva vnitra, 
dávají jasný návod, jakým způsobem může 
obec tuto vyhlášku připravit. Jsou pořádány 
semináře a problematika byla a je často od-
borně diskutována a prezentována právníky 
i stanovisky ministerstva. Přesto byla poslední 
snaha o omezení hazardu na posledním zase-
dání zastupitelstva 19. prosince 2016 smetena 
ze stolu. A důvod? Jelikož už nelze otevření 
nové herny zabránit, a nyní provozovaným 
automatům vyprší povolení nejdříve za rok, 
nemá smysl vydávat novou vyhlášku. Počká se, 
až vyprší platnost povolení k provozu heren, 
a nové se pak dál povolovat nebudou. 
Na současně platná povolení je prý chystaná 
obecní vyhláška krátká. Tento závěr paní 
starostky přesvědčil i předkladatele návrhu 
vyhlášky, pana Mgr. Vlasatého. A tím celá 
debata o hazardu a jeho regulaci skončila. 

Tento názor je ale naprosto chybný. Přes-
tože má velká část automatů a heren platné 
povolení k provozu, jak starý zákon o loteriích, 
tak nový platný zákon o hazardních hrách 
jasně stanoví, že v případě vydání obecně 
závazné vyhlášky o regulaci či zákazu hazard-
ních her jsou v případě rozporu podmínek 
provozu s touto vyhláškou, byť byla vydána 
po datu nabytí platnosti provozování herny, 
povinny orgány, které toto povolení vydaly, 
toto vydané povolení zrušit a to i před datem 
ukončení jeho platnosti. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že provozovatelé museli znění zákona 
znát a být si vědomi této pro ně nepříjemné 
možnosti, nehrozí městu, které by takovou 
vyhlášku vydalo, finanční postih ani platba 

odškodného, což potvrzuje nejeden právní 
výklad, rozsudek i metodický pokyn ze strany 
ministerstva.

Jak to tak vypadá, v Chropyni asi není mezi 
zastupiteli politická vůle rozhodnout o zákazu 
či omezení výherních automatů. Přestože jsou 
právní možnosti, kterými lze problematiku 
hazardu v našem městě řešit, nehledají se mož-
nosti a způsoby, ale důvody, proč tuto otázku, 
která trápí nemalou část občanů, donekonečna 
odkládat a čekat, že se situace nějak „zázračně“ 
vyřeší sama.

Na to jsme si ale už v Chropyni zvykli. 
Je to běžná praxe zejména posledního zvolené-
ho zastupitelstva, samozřejmě až na světlé vý-
jimky několika málo zastupitelů, kteří si na po-
litiky na rozdíl od jiných nehrají, ale snaží 
se skutečně vyjít vstříc občanům a pracovat 
ne pro ekonomiku a finanční zisky, ale pro 
budoucnost města a všech občanů, kteří tu žijí.

Rada na závěr. Pokud se má otázka ha-
zardu jednou provždy vyřešit, je třeba, aby 
zastupitelé nevycházeli jen ze svých osobních 
dojmů a představ o správnosti toho či jiného 
řešení. Ze strany občanů je nezbytné, aby dali 
na herny a provozování automatů najevo svůj 
názor, a to nejlépe tak, že se osobně přijdou 
zeptat zvolených zastupitelů na dalším veřej-
ném zasedání zastupitelstva v březnu, proč 
je tak složité otázku hazardu, přes všechna 
jasná a objektivní negativa, která hazard přináší, 
v našem městě řešit? 

Názor nás - voličů - by neměl být politi-
kům lhostejný. Pokud se ale budeme spoléhat 
na ostatní a sami nic neuděláme - po vzoru 
„však on to někdo řekne na zastupitelstvu 
za nás“ -, neozveme se a budeme nadále jen 
znepokojeně brblat, těžko něčeho proti vůli 
radnice dosáhneme. Vyčítat si to pak musíme 
sami. Svalovat vinu na ostatní by pak bylo 
opravdu velmi žalostné.

Michal Pospíšil

Reakce na článek pana Michala Pospíšila
A tak se ptám: „O co půjde příště?“ Vzpomenete si, jak rychle opadly 

vzedmuté emoce okolo „kauzy“ štěrkopísek, kompostárna…? Jak rychle 
kauzy vznikly, tak rychle také skončily…, a to díky nereálným (nerea-

lizovatelným) nápadům a požadavkům. Proto mám zato, že i v tomto 
případě má akce „hazard“ jediný účel, a o hazard samotný vůbec nejde. 
Jde pouze o získání moci, vlivu, je to boj o ovládnutí radnice…   

Věra Sigmundová 
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Problematika hazardu se 18. ledna 2017 stala 
premiérově tématem veřejného shromáždění 
občanů. Paní starostka sdělila tisku, že přišli ti, 
které tam čekala, a ač byla na MěÚ přítomna, 
mezi občany shromážděné před úřadem nepři-
šla. Je prý otázkou, zda ve vyhrocené atmosféře 
by byl prostor k diskusi. Na shromáždění jsem 
byl, nic vyhroceného jsem nezaznamenal. 
Nejvyšší představitel města nemá právo takto 
uvažovat, ale má morální povinnost mezi občany 
přijít a postoje radních obhájit nebo připustit 
nutnost jejich korekcí. Nemá ani právo přehlížet 
ty, které tam čeká. Vyžaduje to ovšem poněkud 
méně arogance.

Neúčast paní starostky na shromáždění 
občanů možná poněkud osvětlila její postoj 
z první poloviny roku 2014, kdy na adresu 
případného referenda o hazardu poznamenala, 
že problémem je i jeho závaznost. Referendum, 
ať si kterýkoliv představitel myslí cokoliv, nelze 
zařadit do kategorie „chléb a hry“. Občané mají 
v takové situaci právo vyslovit většinový názor 
a jejich zastupitelé povinnost většinový názor 
respektovat. S výjimkou čtveřice zastupitelů 
Supová, Charvát, Ing. Macháček, Mgr. Vlasatý 
jsem přítomnost žádného jiného nezaznamenal, 
což je škoda. Možná by potom nemuseli tvrdit, 
že nemají dostatek informací nebo že zákaz 
hazardu by mohl vést ke vzniku nelegálních 
heren a je třeba napřed zpracovat studii, jaký 
dopad by měla regulace hazardu na rozpočet 
města. Co tak zpracovat si sami představu, kde 
se v rozpočtu dá ušetřit a výpadek z hazardu 
nahradit? Ostatně jeden způsob navrhoval 
už na začátku těchto jednání v roce 2013 
Ing. Krejčíř. Jiný potom Ing. Hrdlička.

Nemíním vnucovat čtenáři moje osobní 
vypořádání se s uvedenými názory zastupitelů 
a pokusím se zprostředkovat názory odbor-
níků. Nesporná právní autorita Ústavní soud 
ČR dospěl k názoru, že provozování hracích 

Hazard 
věc veřejná

automatů je na samém okraji společensky 
akceptovatelných aktivit. Na tomto okraji 
se ovšem zuby nehty drží značná část chropyň-
ských zastupitelů. Bohužel. Navíc v období, 
kdy bylo mezi 57 zeměmi zjištěno, že ČR 
je zemí s nejvyšším výskytem, třikrát vyšším než 
v SRN, automatů na hlavu. Ani to nebránilo 
paní starostce sdělit, po navýšení počtu au-
tomatů v Chropyni zhruba na dvojnásobek, 
že jí to na město velikosti Chropyně nepřipadá 
příliš a celou kauzu označila za začátek předvo-
lebního boje. Je možné, že ona je od června 2013 
v permanentním předvolebním boji, u jiných 
to nepozoruji. Řekla ovšem i potěšitelnou 
informaci, že pokud budou problémy, nová 
herna bude v tom místě, kde je, zrušena. Aby 
radosti nebylo příliš, zatím nevylučuji, že by bylo 
zastupitelstvo ochotno ji pouze v rámci města 
přestěhovat. Pokud ano, tak podotýkám, že vedle 
kravína je prázdný objekt. Stanovisko paní starost-
ky k příspěvku z hazardu říká, že peníze by se daly 
oželet. Chápu to tak, že vedení města konečně 
objevilo cestu, jak na příjmu z hazardu nelpět. 

Řešení hazardu je i problém medicínský. 
Pro odpověď na tvrzení některých zastupitelů, 
že zákaz nic neřeší, jsem využil stanoviska pri-
máře pro léčbu závislostí MUDr. Nešpora. Ten 
ve spolupráci s odborníky i z jiných oblastí sdě-

lil, že je prokázána souvislost mezi omezením 
heren a snížením kriminality nebo sociálních 
problémů. Dodal, že nejlepší by bylo herny zrušit 
a v jejich prostorách vybudovat obchody, školky 
a podobná zařízení. Jako příklad uvedl Ma-
ďarsko, kde byly automaty zakázány. Sdružení 
Brnění zveřejnilo poznatek, že nelegální herny 
lze nejlépe schovat v obci, kde jsou i ty legální. 
Vezmeme-li v potaz fakt, že na rozpočtový 
příjem 2,5 mil. Kč je nutno prohrát v hernách 
na území města 16 mil. Kč, víme hned lépe, kam 
někteří zastupitelé toto město vedou a čemu 
část občanů vystavují.

K tvrzení některých zastupitelů, že nemají 
o hazardu dostatek informací jenom tolik. 
Po 43 měsících, kdy je hazard v MZ opako-
vaně řešen, nemá dostatek informací pouze 
ten, kdo je mít nechce, bohorovně je přehlíží 
nebo tímto „argumentem“ jenom kamufluje 
své nebo volebně stranické skutečné postoje 
k regulaci hazardu. Kdo si nedokáže za 3,5 roku 
sehnat dostatek informací, má ve vztahu k sobě 
samému plné právo na funkci zastupitele rezig-
novat. Ve vztahu k voličům se možná toto právo 
mění na povinnost. Všem zastupitelům, kterých 
se to týká, přeji dostatek odvahy toto právo 
využít nebo tuto morální povinnost naplnit.    

Ing. František Kroupa
reklama
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Město herny 
nepodporuje?

Ve Zpravodaji města Chropyně číslo 4/2014 
vyšel článek paní starostky „Město herny 
nepodporuje“. Kromě popisu tehdy platné 
legislativy týkající se provozu herních automatů 
obsahuje článek tvrzení, která je třeba uvést 
na pravou míru.
1. „Plošným zákazem hazardu dojde ke vzniku 

tzv. černých heren a zvýšenému užívání 
internetového sázení.“

 Vznik černých heren je problém především 
velkých měst, kde je velká anonymita. 
Kromě Policie ČR může od 1. 1. 2017 po-
stihovat nelegální hazard i Celní správa díky 
nové legislativě. Doba, kdy si stát neuměl 
v této oblasti sjednat pořádek, definitivně 
skončila. Internetové sázení je mimo veřejný 
prostor a lze kontrolovat. 

2. „Odvody z tohoto podnikání do rozpočtu 
města jsou použity na podporu činnosti 
sportovních a zájmových organizací.“

 Ve skutečnosti se tyto prostředky „roz-
pustí“ do rozpočtu města. Nejsou tedy 
bonusem pro tyto organizace nad rámec 
finanční podpory, kterou město poskytuje. 
Že finanční situace těchto organizací při 
zajišťování své činnosti je i při stávajících 
podmínkách problematická, může potvrdit 
např. vedení oddílu kopané či národní 
házené.

 Odvody z hazardu do městské pokladny jsou 
obvyklým argumentem většiny zastupitelů 
pro obhajobu tohoto byznysu ve městě. 
Na původ těchto peněz se nepřihlíží podle 
pořekadla známého už od dob starověkého 
Říma „peníze nesmrdí“.

3. „Město by nemělo bránit občanům v jejich 
svobodném rozhodování a omezovat jejich 
práva. Sem patří i svobodný výběr výplně 
volného času.“

Každá závislost podle svého stupně brá-
ní sama o sobě svobodnému rozhodování. 
Je jedno, zda jde o závislost hráčskou na vý-
herních hracích přístrojích, na alkoholu, dro-
gách či kouření. Zde je třeba připomenout 
rozpravu v obou komorách Parlamentu ČR 
při projednávání tzv. protikuřáckého zákona. 
Zastánci kouření argumentovali, že zákaz 
kouření povede k významnému rušení hospod 
a tím i k omezení svobody podnikání a budou 
omezena lidská práva kuřáků. Přitom zkušenosti 
ze zahraničí tyto obavy neprokázaly. Hlavním 
smyslem tohoto zákona je vytlačit tuto zdraví 
škodlivou závislost z veřejného prostoru.

foto: M. Pospíšil

Dalším argumentem používaným např. 
radním Ivanem Juřenou ke zdůvodnění 
negativního stanoviska k zákazu hazardu je, 
že občan, který hraje hazardní hry, je plno-
letý a plně odpovědný za své rozhodování. 
Plnoletost je sice podmínkou pro hraní ha-
zardních her, pro uplatnění volebního práva 
atd. Nechrání však před hráčskou závislostí 
a všemi negativními projevy a důsledky 
z toho plynoucími.

Škodlivé důsledky závislosti na hracích au-
tomatech a souvislost se zvýšenou kriminalitou 
jsou všeobecně známé. Také v Chropyni máme 
oběť dluhové pasti v důsledku hráčské závislos-
ti. Oběť, která po sobě zanechala kromě dluhů 
vdovu a tři děti. Těch, co v konečné bilanci 
prohráli značné finanční prostředky, je daleko 
víc, aniž se k tomu přiznají.

Na jednání zastupitelstva města se po-
žadavek zákazu výherních hracích přístrojů 
a videoloterijních terminálů projednával 
už několikrát. Bylo to z iniciativy zastupitelů 
Ing. Kroupy, pana Charváta, Ing. Krejčíře 
a naposledy v prosinci 2016 Mgr. Vlasatého. 
Obecně závazná vyhláška však přijata nebyla, 
i když hlasování bylo v některých případech 
těsné.

Bylo jen otázkou času, kdy po účinnosti 
zákazu provozování hazardních her v okolních 
městech (Kojetín, Kroměříž, Hulín, Přerov) 
si tento byznys s lidskou závislostí a neštěstím 
najde příznivé podmínky k rozšíření své pů-
sobnosti.

Ačkoliv paní starostka „Vnitřně nesouhlasí 
s touto volnočasovou aktivitou“, nepodpoři-
la na jednání zastupitelstva dne 19. 12. 2016 
místní vyhlášku o úplném zákazu hazardu 
navrženou Mgr. Vlasatým. Už tehdy přitom 
musela vědět o probíhajícím schvalovacím 
řízení na ministerstvu financí na novou hernu 
Joker v Chropyni.

I když se legislativa týkající se tohoto 
druhu podnikání stále zpřísňuje, jeho 
plošný zákaz v celostátním měřítku nelze 
předpokládat v důsledku silné lobby jeho 
provozovatelů. V pravomoci místních samo-
správ (zastupitelstev) však zůstává možnost 
v místě svého působení tuto činnost zakázat 
či regulovat. Pokud zastupitelé nereflek-
tují na oprávněné obavy občanů o svoji 
bezpečnost, pak jednou z možností, jak 
se dožadovat opětovného hlasování zastu-
pitelstva ve věci zákazu hazardu, je petice 
občanů podpořená mítinkem. Tak tomu bylo 
18. ledna 2017 před chropyňskou radnicí. 
Petici podepsalo už přes 400 občanů, z nichž 
okolo 200 bylo přítomno na mítinku.

Porovnáním výše zmíněného článku paní 
starostky v chropyňském Zpravodaji s předne-
senými argumenty nechť si každý učiní názor 
na to, zda herny město podporuje či nikoliv. 
Zmíněný článek je ukázkou hrubé názorové 
manipulace paní starostky s veřejným míně-
ním. Manipulace, která bohužel účinkuje 
na naše zastupitele, a nejen na ně.

A. Hrdlička

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
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V poslední době se v našem 
městě hodně mluví o hernách, 
hracích automatech, gamblingu 
a problémech s tím spojených. 
Slýchám různé názory. Někte-
ří si v Chropyni herny nepře-
jí, jiní jsou proti zrušení s tím, 
že je to každého věc, jestli hraje 
nebo nikoliv. Jak dopadne hlaso-
vání na zastupitelstvu města, kde 
se bude řešit, zda ve městě herny 
zrušit, ponechat nebo regulovat, 
v době kdy tento článek do Zpra-
vodaje připravuji, ještě nevím. 
Co ale vím, je to, jakým způsobem 
žáky naší školy poučit a sezna-
movat je s touto problematikou 
v širších souvislostech. 

Tento školní rok jsem pověřil 

preventistku patologických jevů 
vypracováním nového Minimální-
ho preventivního programu, který 
je zaměřen na primární prevenci 
rizikového chování. Základním 
principem primární prevence ri-
zikového chování u žáků je vý-
chova k předcházení a minima-
lizaci rizikových projevů chování, 
ke zdravému životnímu stylu, k roz-
voji pozitivního sociálního chování, 
rozvoji psychosociálních dovedností 
a zvládání zátěžových situací.

Program je prioritně zaměřen 
na předcházení rozvoje rizik, kte-
rá směřují, mimo jiné, zejména 
k následujícím projevům v cho-
vání žáků: závislostnímu chování, 
užívání všech návykových látek, 

gamblingu, agresi, šikaně, násilí, 
vandalismu a tak dále. V kapitole 
zabývající se hazardním hraním 
jsme jako předlohu použili rám-
cový koncept MŠMT. Je v něm 
podrobně vysvětleno, co je to ha-
zardní hraní, jaký má vůbec význam 
slovo gambling, jak se hazardní 
hraní dělí, co je to patologické 
hráčství, jaké jsou fáze vývoje zá-
vislosti, možné příznaky hazardního 
hraní u žáka a související problémy, 
typologie hráčů a také, velmi 
aktuální, problematika hraní her 
a sázení žáků na internetu.

Oslovil jsem odborníky, kteří 
se zabývají různými druhy závislostí, 
aby v naší škole přednášeli a diskuto-
vali s žáky na toto téma a seznámili 

je s konkrétními případy z praxe. 
Přednášky se uskuteční s největ-
ší pravděpodobností v průběhu 
května.

Je mi jasné, že žádné programy, 
přednášky, besedy ani školení sto-
procentně nezaručí, že do toho ně-
jaký žák, lidově řečeno, nespadne. 
Ve škole se budeme snažit, aby se tak 
stávalo co nejméně. Každopádně 
i zde platí to, že největší podíl při 
výchově a osvětě je na rodině.

Jako ředitel školy budu proti 
tomuto nešvaru dělat maximum, 
co mi dovolí legislativa a co je v mých 
kompetencích. Jako zastupitel města 
budu hlasovat pro to, aby byly herny 
v našem městě zrušeny. 

Mgr. Milan Bajgar

Rizikové chování ve školním prostředí – Hazardní hraní

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce
Vážení rodiče,

chci vás informovat o tom, že došlo ke změně obvyklého termínu 
zápisu.

Nově školský zákon říká, že zákonný zástupce je povinen přihlásit 
dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna 
do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou 
školní docházku.

Termín zápisu k povinné školní docházce je stanoven 
na 12. duben 2017 od 13:00 do 16:00 v budově ZŠ v ulici 
J. Fučíka 675.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 
a děti, kterým byla školní docházka minulý rok odložena.

Dokumenty, které je nutné k zápisu přinést:
- občanský průkaz zákonného zástupce,
- rodný list dítěte,
- zápisní list, 
- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Zápisní list a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání si budou moci 
rodiče vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnou a vytisknout z webo-
vých stránek Základní školy Chropyně na adrese www.zschropyne.cz.

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní do-
cházky, musí být žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného 
školského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Tuto žádost je možné doručit již v době zápisu!

Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z for-
mální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li 
s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dal-
ších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen 
u všech součástí zápisu. 

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá 
o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. 

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá 
nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní 
docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy 
za podmínek stanovených v § 36 Školského zákona.

Mgr. Milan Bajgar

To je titulek článku, který byl otištěný v časo-
pise „Pro města a obce“ a upoutal moji pozornost. 
Oč se jedná, je vlastně patrné již z nadpisu. Město 
Vsetín inspirované Ostravou se rovněž zapojilo 
do snahy okrášlit nejen svá náměstí, ale i ostatní 
prostranství, výsadbou letniček do venkovních 
okrasných květinových nádob. Kampaň „Adoptuj 
si svůj truhlík“ vyhlásila vsetínská radnice. Do spo-
lečného sázení se zapojily rodiny, party kamarádů, 
neziskové organizace, školy, školky, senioři a různé 
zájmové spolky.

A co my, Chropyňáci, nevyzkoušíme to také? 
Při zpracovávání Programu rozvoje města 
Chropyně vyšlo najevo, že máme svoje město 
rádi, líbí se nám jeho vzhled a jsme ochotni pro 
vylepšení našeho města něco udělat (rozhodně 
ano 22 %, spíše ano 52,2 % obyvatel – výsledek 
dotazníkového šetření). Naše město zatím 
nemá svého zahradníka, takže bychom tímto 
počinem odlehčili správě majetku města, která 
je dostatečně vytížena běžnou údržbou.

Společně s vedením Správy majetku města 
Chropyně vybízíme obyvatele, kteří si chtějí 
okolí svého bydliště zkrášlit, k již zmíněné akti-
vitě. Současné květinové nádoby, které jsou po 
našem městě rozmístěny, již dosloužily, proto 
je chceme v průběhu měsíce března obměnit. 

Mám zájem o vylepšení svého okolí, co pro 
to mám udělat? Všechny zájemce bude 
od měsíce března letošního roku evidovat 
správa majetku města na telefonním čísle 
573 355 323. Na „Vaši adopci“ čekají květinové 
nádoby u kostela sv. Jiljí, na náměstí Svobody 
u pošty, ve dvoře DPS, na Moravské ulici 
u mateřské školy a další. Po dohodě s pracov-
níky Správy budou okrasné květinové nádoby 
přiděleny zájemcům, budou obstarány květiny 
pro výsadbu, a pokud bude v parném létě málo 
deště, garantuje Správa i pomoc se zaléváním. 

Věřím, že započneme pěknou tradici, kte-
rou můžeme do budoucna rozšířit i o kampaň 
„Rozkvetlý balkon“.       Božena Hrabalová

Truhlíky v péči občanů
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Knihovna doporučuje
Zuzana Pospíšilová: Knihovnické pohádky

Zajímavá pohádková kniha, v níž potkáte 
skřítky knihovníčky, vysvobodíte zakletou kni-
hovnici, budete svědky toho, jak se z čarodějnice 
stane vášnivá čtenářka, a možná se i dozvíte, jak 
vznikla první kniha. Jistojistě se však utvrdíte 
v tom, že knížky jsou výborní kamarádi, se kterými 
nikdy nehrozí nuda.

Claire Contrera: Kaleidoskop srdcí  
Tragická smrt snoubence Wyatta ponořila 

Estelle do vod deprese, životního zklamání 
a hledání cesty, kam dál. Rozhodla se prodat dům, 
kde jí mrtvého partnera vše připomíná, a pokra-
čovat dál v práci ve své umělecké galerii. Náhoda 
či osud jí pak do cesty postaví nejlepšího přítele 
jejího bratra, který byl kdysi její velkou láskou. 
Je to nová životní šance, nebo může Oliver opět 
Estelle zlomit srdce, jako to udělal už tenkrát?

Ellen Marie Wisemanová: Tmavé stěny 
Willardu

Izzy je sedmnáct a je poloviční sirotek. Žije 
u pěstounů a okolnosti smrti jejího otce jsou víc 
než tragické. Nešťastná dívka najde vítané vytržení, 
když v místním zrušeném psychiatrickém sanatoriu 
najde starý deník. Objeví v něm okno do své vlastní 
minulosti. Claře Cartwrightové bylo v roce 1929 
právě osmnáct let. Zmítá se mezi autoritativními 
rodiči a láskou k italskému přistěhovalci. Když 
odmítne vnuceného ženicha, nechá ji otec zavřít do soukromého útulku 
pro duševně choré... I když se Izzy musí porvat s potížemi spjatými s novým 
životním začátkem, Clařin příběh ji stále poutá k dávné minulosti. Pokud 
Clara opravdu nebyla duševně nemocná, může to nějak objasnit i Izzyino 
trauma? Pátrání po Clařině osudu přiměje Izzy přehodnotit vlastní životní 
rozhodnutí - s šokujícími důsledky.

Václav Větvička: Vlastivěda krajiny mého 
srdce

Vlastivěda v podání Václava Větvičky není žádné 
nudné memorování. Autora pořadů Dobré jitro 
na stanici Dvojka Českého rozhlasu totiž putování 
po vlasti baví, a když nás něco baví, jde poznávání no-
vého jaksi samo od sebe. Zkoušeli jste se třeba někdy 
zamyslet nad tím, kolik místních názvů je odvozeno 
od jmen zvířat - a proč? A že to nejsou jen Ovčáry, 
Kravaře nebo Telecí! Nebo v kolika názvech se skrývá 
nějaká číslovka? Znáte třeba Třibřichy nebo Sedmidomí? Nemusíte si lámat 
hlavu sami, autor vás na spoustu takových míst zavede. Jsou-li krajinou vašeho 
srdce lesy, pak s ním rádi zavítáte na Šumavu, láká-li vás vlastivěda bájeslovná, 
pak jistě nevynecháte Podblanicko. Najděte si na stránkách této knížky krajinu 
svého vlastního srdce - Václav Větvička dokáže svým vyprávěním zaujmout 
a nadchnout, ba přímo otevřít oči pro vše zdánlivě obyčejné kolem nás.

Bonus: Zdeněk K. Slabý: Papírový drak
Příběh o papírovém drakovi, ze kterého 

se stal drak opravdový, měl původně vyjít v nakla-
datelství Albatros v roce 1968. Dlouho odpočíval 
v zásuvce psacího stolu. Až po dlouhých letech ho 
tam autor znovu našel a poslal znovu do naklada-
telství. A protože se dohledaly i původní ilustrace 
Václava Sivka, může tato humorná pohádka 
po více než 45 letech konečně vyjít v celé své 
kráse a nápaditosti.

Příjemné chvíle strávené s dobrou knihou!

Nová prodejna v Chropyni
Prodej potřeb pro řemeslo, zahradu a dílnu.
Elektro nářadí, ruční nářadí, měřidla, vše pro svařování, 
brusivo, ochranné pomůcky.
Široký sortiment hadic a savic, nářadí pro zahradu.
Servis elektrického nářadí a kompresorů.
Broušení nářadí a nástrojů.

Ječmínkova 814, Chropyně; Otevřeno Po – Pá  8 – 16 hod.

Tel.: 721 857 595, e-mail: info@madaronaradi.cz
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Klub českých turistů
Končí zima? Hlásí se jaro? Vezmeme boty podle počasí a vypravíme 

se pozdravit přírodu i sami sebe.

25. 2.  Ledopády v Pulčínských skalách
 Start: Pulčín nebo libovolný, čas neurčen, ledopády 

5 km od Pulčína
 Informace: Jan Kubáček, tel.: 773 676 739

11. 3.  Přerovská 50 - memoriál Jiřího Caletky
 Start: 7:00 - 10:00, Přerov - sokolovna
 Pěší: 5, 15, 22, 30, 35, 50 km
 Cíl: tamtéž do 18:00
 Informace: Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161

První zápis Antonína Pospíšila 
v turistické kronice:

S turistickou činností na Osmi-
leté střední škole v Chropyni jsme 
začali na jaře roku 1957, kdy jsme 
se rozhodli plnit podmínky odzna-
ku 100 jarních kilometrů. S žáky 
pátých tříd jsme podnikli několik 
výletů do okolí. Jako přepravní 
prostředek jsme zvolili kolo.

Při prvním výletě do Kroměříže 
jsme navštívili zámek a Podzámec-
kou zahradu.

Při okruhu Kroměříž – Bezmě-
rov – Kojetín jsme udělali zastáv-
ku v Květné zahradě, prohlédli 
si kolonádu a bludiště. Cestou 
dále jeli někteří žáci poprvé 
z kopce. Jeli jsme však opatrně 
a nikomu se nic nestalo. Smůlu 
měla jen Slávka Kapounková, 
které neustále padal řetěz.

Velmi zdařilý byl také výlet 
do Tovačova. Jeli jsme přes Ko-
jetín, protože přes Záříčí je špatná 
cesta. Prohlédli jsme si zámek 
a muzeum. Velmi pěkně je zde 
uspořádána zvláště „hanácká 
izba“. Účastníky zajímalo i domácí 
nářadí, které se již neužívá. Někte-
ří poprvé viděli putýnku, kolovrat, 
dížu a kopišť. Dřevěné obuvnické 
floky považovali za malá párátka 
do zubů. Chtěli jsme se podívat 
i na pískoviště Donbas, ale zdrželi 
jsme se dlouho v zámku a při ob-

čerstvení, takže jsme od návštěvy 
Donbasu upustili.

Výletu do Přerova se zúčastnila 
jen děvčata. Žádali jsme o ná-
vštěvu muzea J. A. Komenského, 
avšak když jsme tam dojeli, bylo 
zavřeno. Prohlédli jsme si město, 
podívali se na Přerovské strojírny 
a potom jsme prožili velmi pěkné 
odpoledne na březích Bečvy. 
Koupačky jsme s sebou neměli, 
ale přece se děvčata okoupala. 
V prádle, dokonce i v sukních 
a trikotových šatech se cítila ve 
vodě stejně dobře jako v plavkách. 
Bylo nám tam veselo.

Všechny výlety se žákům líbily. 
Přinesly jim nejen rekreaci, ale 
i poučení. Po skončení akce a po 
získání odznaků jsme v turistické 
činnosti již nepokračovali.

V roce 1957 se výletů zúčast-
ňovali: Jarka Bajgarová, Jarka 
Opustilová, Dáša Polešáková, M. 
Bajgar, Marie Florová, Lidka Na-
vrátilová, Věra Povalačová, Boh. 
Hůvr, Karla Matoušková, Jarka 
Pazderová, Věra Soušková, Polda 
Klaška, Lidka Teličková, Josef Vrá-
blík, Staňa Zapletal, Staňa Křižan, 
Vlaďa Kutěj, M. Matúšů, Mirek 
Mlčoch, Jiří Novák, Bořek Sle-
záček, Boris Šálek, Mirek Úlehla, 
Mirek Skopal, Draha Šírová, Zdena 
Šmudlová, Josef Olšanský.

Jaroslava Pospíšilová

60 let organizované turistiky v Chropyni

V.A. Antonín Pospíšil

V.B. Jaroslava Pospíšilová

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 6. březen 2017.

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

18. 3.  Jarní otvírání rozhledny na Doubravě
 Pěší: 12 km
 Start: 8:00 - Vizovice, nám. T. G. Masaryka 
 Cíl: 10:00 - rozhledna Doubrava 676 m. n. m., návrat 

libovolný
 Informace: Ivana Křenková, tel.: 736 754 627

Datum tradiční jarní vycházky k soutoku řek Moravy a Hané bude 
zveřejněno v turistických vývěskách u prodejen Albert a COOP.

Zdrávi došli!

Jaroslava Pospíšilová
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Žačka ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně 
Lenka Vaculíková, z pěvecké třídy pana učitele 
Luďka Koutného, se zúčastnila dne 14. ledna 
2017 republikového finále soutěže Melodie 
v sólovém zpěvu v Českých Budějovicích.

Do této celostátní soutěže postoupila zís-
káním prvního místa v oblastním kole, které 
proběhlo 3. listopadu 2016 v Holešově.

V Českých Budějovicích obsadila ve velké 
konkurenci zpěvaček a zpěváků narozených 
v roce 2001 a mladších krásné 3. místo.

Za velmi krásné umístění a za reprezentaci 
ZUŠ i města Chropyně blahopřejeme.

Mgr. Jana Milotová

V celostátním kole 
3. místo v sólovém zpěvu

Výlet za kulturou spojený se zábavou
I v letošním školním roce jsme nezapo-

mněli odměnit naše žáky tanečního oboru 
ZUŠ Kroměříž a pobočky Chropyně za jejich 
usilovnou práci dárkem ve formě výletu. 
Na úterý 10. ledna jsme připravili zájezd 
do Brna. Při plánování tohoto dne jsme mysleli 
na to, jak uspokojit naše žáky nejen po stránce 
rozšiřování kulturního rozhledu, ale jak jim 
dopřát i trochu zábavy. Město Brno naštěstí 
skýtá nespočet možností jak využít mrazivé 
lednové odpoledne, přitom zůstat v teple 
a ještě se pobavit. 

JumpPark (trampolínový park) nabízí 
možnost se bavit a zároveň udělat něco pro 
své tělo. Pod vedením profesionálních trené-
rů si žáci vyzkoušeli nejrůznější druhy skoků 
na trampolínách. Měli možnost hrát míčo-
vé hry, při nichž nemůžete přestat skákat 
na trampolíně, a nechyběla ani výuka přeme-
tů s pádem do jámy vyplněné molitanovými 
kostkami. Zcela fyzicky vyčerpané děti dopl-
nily energii svačinkou připravenou z domova 

v autobuse při přejezdu do Mahenova divadla 
a šlo se za kulturou. 

Pro žáky jsme vybrali baletní představení 
Black and White v choreografii Maria Ra-
dačovského, což je současný umělecký šéf 
baletu Národního divadla Brno. Balet Black 
and White je inspirovaný Labutím jezerem, 
ale zároveň choreografovou osobní zkuše-
ností. Vychází z přesvědčení, že převyprávět 
klasické dílo v moderním kontextu není 
neuctivé, ale naopak cenné. Hodnota díla 
zůstává nedotčena, mění se jen interpretace, 
neboť každá doba vyžaduje nový pohled. 

Jak nová sportovní zkušenost, tak obrovský 
umělecký zážitek z baletního představení zane-
chal v dětech i v nás dospělých nezapomenu-
telné vzpomínky. Jsme rádi, že náročná příprava 
zájezdu se zúročila, a těší nás, že naše děti při 
studiu na základní umělecké škole neznají jen 
dřinu na učebnách a zodpovědnost při vystou-
pení, ale umí se i společně bavit a radovat. 
MgA. Karla Koutná a Veronika Koutná

Děkujeme za obrovskou podporu, kte-
rou jste nám vyjádřili mimořádně velkým 
zájmem o vstupenky na Školní ples. Váš 
zájem nás velice těší, bohužel kapacita sálu 
je omezená a není v našich silách vyhovět 
všem zájemcům… Snad příště.

SRPŠ

V sobotu před Popeleční středou, 
projde Plešovcem masopustní průvod 
v čele s medvědem. Průvod vyjde ve 14 ho-
din od klubovny mládeže. Můžete nechat 
dveře otevřené - pozdravit masopustní mas-
ky a zatancovat si s medvědem! Záro-
veň všechny zveme na tradiční zábavu 
spojenou s pochováváním basy, která 
se uskuteční také v sobotu 25. února 2017 
od 20 hodin v klubovně mládeže. Podpoř-
te masopustní průvod nebo se do průvodu 
přidejte - každá maska je vítána!!!
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Po vánočních prázdninách nás v angličtině 
v KoTě přivítaly prostory v novém kabátě. Děti 
baví nová světla, se kterými si hrají a reagují na 
fráze: switch the lights off - let's sleep/switch 
the lights on - wake up. Na novém linoleu 
se jim výborně běhá a sáňkuje na saních 
z pěnových kostek. 

Dominantou se stala nová výmalba 
s Medvídkem Pú, kde si děti můžou vyskočit 
a sáhnout na namalované postavičky velké 
jako ony samy a u toho poslouchat let's jump 
- touch a tiger, hledat barvy s písničkou 
I see something blue nebo vyrůst jako stromy 
– I'm a big tall tree.

KoTě chce poděkovat výtvarnici Mgr. Lu-

Prostory KoTě 
v novém kabátě

Soukromá inzerce
Pronajmu
 byt v Chropyni 2+1, volný od února, více 

informací tel.: 733 519 081.

Koupím
 garáž v Chropyni, tel.: 602 207 400.

Prodám
 cihlový byt 3+1 (72m2) v Chropyni. Dále 

mrazák (320 l) 1.000 Kč. Tel.: 737 419 503.

Důležité informace
pro inzerenty

Upozorňujeme občany, 
že zveřejnění  soukromé inzerce 
je zpoplatněno částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před 
uveřejněním oznámení.

cii Hradilové, která je au-
torkou nádherné výmalby, 
kterou se svou sestrou Moni-
kou Hradilovou namalovaly. 
Podklad daly Bc. Eliška Ba-
kajová se svou sestrou Mi-
chaelou Procházkovou, kte-
rým také patří dík. Tato skvě-
lá děvčata to udělala zdarma! 
To už se dnes tak často ne-
stává, aby se zdarma mnoho 
hodin dělalo pro děti. Ty jsou 
nadšené a my dospělí také. 
Pokud by si někdo chtěl udě-
lat takový dětský pokojíček, 
kontakt určitě na výtvarnici 
Mgr. Lucii Hradilovou předáme. 

Od března by KoTě chtělo 
otevřít kurs angličtiny, která 
bude hlavně konverzační. 
Kurs povede Mgr. Rozehna-
lová. Veškeré informace jsou 
na našich vývěskách ve staré 
škole a u Alberta. Objednáv-
ky posílejte na verababice@
seznam.cz                        VH

reklama
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Zemědělství a rybníkářství v Chropyni
dokončení z minuléno čísla

Panská půda, panské šenky, 
mlýny a ostatní panský majetek 
nebyl podle starodávné výsady 
zdaněn. Až od roku 1698 také 
vrchnosti platily řádnou daň, 
která dosahovala asi 75% úrovně 
daní poddanských a předepisovala 
se na základě panských pod-
danských lánů. Až od roku 1757 
platila vrchnost, na základě terezi-
ánského katastru, spravedlivé daně 
jako poddaní.

Obec Chropyně musela na pan-
ských dávkách platit 290 zlatých 
a 13 krejcarů a 188 měr ovsa. 
K tomu patřila ještě panská robota. 
Úbytek obyvatelstva byl důvodem 
rozšíření počtu dní roboty, na pro-
řídlý počet usedlých sedláků spadly 
povinnosti, které dříve vykonávali 
v plném počtu lidí. Při stavbě 
chropyňského dvora konali pod-
daní robotu povozy až do Kel-
če pro vápno, na dřevo jezdili 
až do Budišova, víno dováželi z Ra-
kouska a od Pezinku na Slovensku.

Roku 1750 se platilo z chro-
pyňských včelínů vrchnosti 2 zlaté 
a 28 krejcarů ročně. V Chropyni 
bylo 24 půllánů. 

Podle Robotního patentu Ma-
rie Terezie z roku 1775 se začalo 
robotovat od 1. 1. 1776 a robo-
tovalo se podle něj až do zrušení 
roboty roku 1848.

Chropyňští podruzi (hofeři) 
a baráčníci robotovali 13 dní pěší 
1 osobou v roce.

Domkáři, do II. třídy zařaze-
ní, robotovali 52 dní 1 osobou 
v roce. Domkáři byli trojí – rusti-
kální – měli domek na pozemku 
odkoupeném od obce, domini-
kální – pozemek odkoupený od 
panství, svobodní – na svobod-
ném gruntě.

Podsedníci (2) do II. třídy 
zařazení robotovali 52 dní 1 oso-
bou v roce.

Podsedníci (20) do IV. třídy 
zařazení robotovali 1 a 1/2 dne 
v týdnu (78 dní v roce).

Sedláci (4) v VIII. třídě za-
řazení robotovali 3 dny v týdnu 
1 kusem dobytka (ročně 156 dní).

Sedláci (20) v IX. třídě ro-
botovali 3 dny v týdnu 2 kusy 
dobytka (156 dní ročně). 

Mimo to ještě v době od Jana 
Křtitele do Václava robotovali 
1 den v týdnu (celkem 13 dní) 
jednou pěší osobou. Tento pra-
covník dostával od vrchnosti 
1 a 1/2 libry chleba denně.

V roce 1828 bylo v Chropyni, 
podle obecních knih, 24 sedláků 

(pololáníků) s domovními čísly 
2, 4, 11, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 
40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 57, 58, 60, 61 a 63. Každý 
z těchto sedláků hospodařil 
na 18 – 20 jitrech polí, luk 
a zahrad na území chropyňském 
a na 5 – 6 jitrech na území zářičském.   

Podsedníků bylo 22 s domov-
ními čísly 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
15, 16, 18, (138) 22, 26, 32, 
37, (39) 43, 55, 56, 62, 64 a 65 
(59). Každý z nich měl na území 
chropyňském 4 – 5 jiter polí, luk 
a zahrad a na území zářičském 
do 2 jiter. Při tom užíval každý 
pololáník a podsedník 3 – 5 měřic 
obecního pole.                                                    

Roku 1848 byla zrušena ro-
bota, sedláci byli zproštěni všech 
dávek a povinností, stali se úpl-
nými vlastníky svých pozemků 
za určitou náhradu. Byly zřízeny 
tzv. vyvazovací komise, které 
vyměřovaly vrchnosti odškodné 
za zrušení robot a ostatních sel-
ských povinností.

V Chropyni se někteří podsed-
níci vykoupili z roboty už r. 1840 
a zaplatili za to 180 zlatých.

Když 2. listopadu 1847 vrch-
nostenský úřad Kroměříž začal 
vyjednávat o výkupném z roboty, 
tak vyjednávalo už jen 16 pololá-
níků, 18 podsedníků a 60 dom-
kářů. Ostatní už byli „abolanti“, 
tj. vykoupili se z roboty už dříve.

Z robotujících pololáníků mělo 
12 ročně 156 dní roboty s 2 koňmi 
a 13 dní pěší roboty, ostatní po-
loláníci měli jen 156 dní roboty 
s 1 koněm. Každý větší pololáník 
měl za vyvázání dvojspřeží z roboty 
dát vrchnosti 1040 zlatých, za pěší 
robotu 45 zlatých. Celkem tedy 
1085 zlatých (1 zlatý = 60 krejcarů 
= 2,10 koruny).

Ostatní pololáníci s jedním 
koněm museli zaplatit 520 zlatých.

Z podsedníků robotovalo 
16 pěše po 78 dnech, za což mu-
seli zaplatit vrchnosti 210 zlatých, 
a 2 robotovali pěše 52 dní 
do roka, za což museli zaplatit 
140 zlatých.

Ze 60 domkářů 15 konalo 
pěší robotu po 26 dnech a museli 
se vykoupit z roboty 52 zlatými, 
45 robotovalo po 13 dnech  v roce 
a museli dát 26 zlatých.

Museli platit hotově nebo splá-
cet s 5% úrokem, vše bylo řádně 
zapsáno. Vlastní robota přestala 
existovat, ale vrchnost si vyhradi-
la právo, za denní plat, povolat 
větší pololáníky při žních k práci 
na chropyňském dvoře na 4 dny, 

při senoseči 2 dny, při sekání otavy 
2 dny, celkem 8 dní v roce. Robo-
tující s těmito podmínkami a s obsa-
hem panského protokolu souhlasili.

Rozvojem městečka se začal 
majetek hrubousedlých od roku 
1868 dělit. Vznikalo to kvůli 
pijáctví, nedbalostí, špatným hos-
podařením, ale také těžkou ho-
spodářskou krizí.

První statek, Michálkův grunt 
č. p. 27, rozprodávala Občanská 
záložna. Pečliví a šetrní bezzemci 
skupovali pole měřici za měřicí 
(1 měřice = 1/5 ha). 

Mnoho selských pozemků 
skupoval chropyňský cukrovar - 
Rozsypalův půllán č. 4, Láníkův 

půllán č. 40, Vymětalův půllán 
č. 47, Kopečného půllán č. 41, 
Pazderův půllán č.42 a koupil také 
Němcův podsedek č. 13.

Vrchnosti náležela popisná 
čísla: 1 - hájovna, 12 - mlýn, 
14 - pálenice s nálevnou (dnes 
hostinec „U Bučka“), 29 - bývalá 
škola (dnes radnice), 30 - zámek, 
38 - dvůr, 39 - hospoda s pivovarem.
Obci náleželo: č. 54 - bývalá 
radnice.
Ostatní čísla patřila bezzemkům 
a chalupníkům: 17, 19 – na Pan-
čavě, 28 – naproti radnici, 33 - 36 
– v Mrlínku, 51 – 53 v ulici Míru. 

Mgr. Květoslav Machalík

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.

reklama
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Po úspěšné sezoně 2015 v olympijském tri-
atlonu, celkové desáté místo v Českém poháru, 
jsem vstupoval do nové sezony s plánem toto 
umístění ještě vylepšit a absolvovat na zkušenou 
několik závodů v Rakousku. 

Po kvalitní zimní přípravě, v období la-
dění formy, mě zastavilo zranění stehenního 
svalu. Jeho léčení bylo náročné a zdlouhavé. 
Přípravné závody jsem absolvoval v nepříliš 
ideální formě. Prvním velkým testem sezony 
bylo mistrovství České republiky v olympijském 
bezhákovém triatlonu konané 11. června 
v Plzni. Zde jsem ve své kategorii (24 až 29 let) 
obsadil 9. místo. 

Pro druhou část sezony bylo mým cílem mis-
troství ČR v hákovém olympijském triatlonu, 
konané v prvním týdnu měsíce září. Ve snaze 
dohnat tréninkové manko, zaviněné zraněním 
na konci přípravného období, jsem absolvoval 
ve vysokém nasazení velké množství tréninko-
vých hodin. Na rozzávodění jsem absolvoval 
regionální triatlonový závod v Oseku na Beč-
vou, kde jsem skončil na celkovém 3. místě. 
Týden nato, 10. července, jsem se v Rakousku 
zúčastnil závodu Mostiman Triathlon – mistrov-
ství Dolního Rakouska, na kterém jsem vybo-
joval v kvalitní zahraniční konkurenci 9. místo 
celkově a 4. místo ve své věkové kategorii. 
Po tomto závodě jsem chtěl v rámci přípravy 
na mistrovství republiky absolvovat každý ví-
kend nějaký z oblastních triatlonových závodů 
a mezi nimi pokračovat v tvrdé přípravě. 

Bohužel jsem si naložil daleko víc, než 
mé tělo bylo schopno zvládnout. Začátkem 
srpna jsem musel zařadit nucenou pauzu 
z důvodu přetrénování a celkového vyčerpání 
organismu. Nakonec jsem musel na doporučení 
lékařů předčasně ukončit závodní sezonu. 

Triatlonová 
sezona 2016

podporuje 
kulturu
a sport 

v Chropyni

I přes tyto patálie jsem se sezonou spokoje-
ný, nabral jsem cenné zkušenosti, které využiji 
v dalším období přípravy na velké závody. Svých 
výsledků jsem mohl dosáhnout díky podpoře 
rodiny a také nemalé podpoře ze strany města 
Chropyně, za což všem děkuji. 

Na sezonu 2017 chystám změnu, a to v po-
době návratu na střední triatlonové distance 

(1,9 km plavání – 90 km kolo – 21,1 km 
běh). První velký závod mě čeká 3. června 
v Pardubicích – CZECHMAN. Do druhé 
části roku se pak rozhodnu podle aktuální 
situace, jestli se zaměřím na Český pohár 
v dlouhém triatlonu nebo se vydám na za-
hraniční závody.

Tomáš Procházka

Správa majetku města Chropyně vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor 
za účelem podnikání. 

Jedná se o nebytové prostory:
- v objektu č. p. 55 na náměstí Svobody o výměře  55 m2 – první patro (volné ihned)
- v objektu č. p. 39 v Komenského ulici o výměře 56 m2 - první patro (volné ihned)
- v objektu č. p. 348 v Komenského ulici o výměře 28 m2 – přízemí (volné od 1. 4. 2017)

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

reklama

NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE



17

2/2017 Zpravodaj města Chropyně

Zimní halový pohár národní házené v kategorii mladší žáci
Dne 21.  ledna se druž-

s tvo mladš ích žáků oddí lu 
NH TJ Chropyně zúčastnilo první 
části zimního halového poháru 
ve své kategorii Severomoravské 
oblasti. Turnaj se konal ve spor-
tovní hale v Troubkách.

Do sportovního zápolení se za-
pojilo 10 týmů, a to ze Studénky, 
Svinova, Vítkovice „A“, Vítkovice 
„B“ (nehraje dlouhodobou sou-
těž), Osek nad Bečvou, Kokory, 
Albrechtičky, Stará Ves nad On-
dřejnicí, Draken Brno (JMOP) 
a Chropyně. 

Z časových důvodů a počtu 
týmů byla družstva rozlosována 
do 2 skupin A/B. Po odehraném 
základním kole následovaly 
zápasy o umístění v celkovém 
pořadí.

Družstvo našich borců na-
stoupilo kvůli chřipce v oslabené 
sestavě, kde zkušenější hráče dopl-

ňovali a střídali dva mladší chlapci 
(oba žáci 3. třídy), pro které 
to bylo první vystoupení za tým.

První zápas hráli s týmem 
Kokor a zvítězili 6:1, další zápas 
se Studénkou znamenal prohru 
1:5. V pořadí třetí zápas a pro-
míchaná sestava značila výhru 
9:2 s Vítkovicemi „B“. Poslední 
zápas v základní skupině pro nás 
s méně neznámým soupeřem 
z Brna (Jihomoravská oblast) 
nenechali naši chlapci náhodě 
– výhra 10:1. Průběžné 2. místo 
po základní skupině bylo pří-
jemné, ale ještě kluky čekaly 
2 finálové zápasy.

Nejdříve se utkali s družstvem 
Vítkovic „A“ (vítěz druhé skupiny) 
a po vyrovnaném a dramatickém 
zápolení zápas končí remízou 3:3. 
Poslední zápas s Albrechtičkami 
plný nervozity a herních zvratů 
nám přinesl vítězství 3:1.

Novoroční pohár Frenštát pod Radhoštěm
Gymnastického trojboje ve Frenštátu pod Radhoštěm se zúčastnilo 

pouze šest chropyňských gymnastek. Hlavním důvodem byla chřipková 
epidemie, která byla příčinou velkého počtu odhlášených závodnic také 
z ostatních oddílů. I tak se ale na 35. ročníku tohoto závodu představila 
více než stovka závodnic z celé Moravy a především Slezska. Závodilo 
se na přeskoku, kladině a bradlech. V nejmladší kategorii (ročník na-
rození 2012) získala Kateřina Kuchaříková stříbrnou medaili. Dalším 
dvěma závodnicím z chropyňské přípravky, Emě Šuškové (2011) a Lucii 
Škorvánkové (2010), už tolik štěstí nepřálo, ale byl to jejich úplně 
první závod v životě, takže děvčata jela spíše sbírat zkušenosti a jejich 
12. a 19. místo jsou předznamenáním lepších výsledků do budoucna. 
V kategorii 2009 už zkušenější závodnice Lucie Opelíková podala pěkný 
a vyrovnaný výkon, ale ve velké konkurenci to tentokrát na medaili ne-
stačilo. Pátá příčka v sedmnáctimístném závodním poli je ale určitě skvělé 
umístění. To si v této kategorii také vybojovala Rozálie Ševčíková. Trénuje 
teprve od září a byl to její první závod. Její třinácté místo nám dává tušit, 
že tato talentovaná gymnastka o sobě svými výkony v budoucnu dá více 
vědět. Jedinou zástupkyní ve starších kategoriích byla Amálie Koblihová 
(2014), která si především díky pěkně zacvičené kladině vybojovala velmi 
pěkné, ač nepopulární, čtvrté místo.                                               MZ

V neděli 15. ledna se v chro-
pyňské tělocvičně uskutečnil 
14. ročník gymnastického čtyř-
boje Memoriál Petra Poly. Zá-
vod byl z původního tradičního 
prosincového termínu z technic-
kých důvodů odložen na leden, 
ale bohužel ani tento termín 
se nakonec neukázal být příliš 
šťastným, neboť se závodu zú-
častnilo nejméně závodnic v celé 
historii tohoto memoriálu. 

Hlavním důvodem byla nej-
spíš chřipková epidemie. Kro-
mě domácích závodnic bojova-
la o cenné kovy ještě děvčata 

z Moravské Ostravy, Frenštátu pod 
Radhoštěm, Vsetína a dalekých 
Dobřichovic.

Chropyňským gymnastkám 
se podařilo získat zlato v kategorii 
2007, 2005-2003 a 2002 a starší 
zásluhou Alžběty Hoškové, Kate-
řiny Žatecké a Markéty Horákové, 
stříbro zásluhou Lucie Opelíkové 
(2009), Adriany Kolářové (2007), 
Veroniky Opelíkové (2006) 
a Michaely Hřibové (2002 a starší) 
a bronz vybojovala Mariana Žup-
ková (2010) a Veronika Vyskotová 
(2006).

MZ

Memoriál Petra Poly

Naši chlapci byli úžasní, bojovali 
jako draci, což jim přineslo celkové 
2. místo po první části turnaje.

Druhá část tohoto turnaje 
se odehraje v únoru ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí. Snad už budou 

chlapci nastupovat v sestavě, jak 
jsme na ně zvyklí, a soupeřům 
ukáží, co dovedou.

Držíme jim pěsti, ať mají i na-
podruhé štěstí!

Veronika Langrová
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Kytičku květů na hrob pokládáme,
s úctou a láskou vzpomínáme.

Dne 1. února 2017 jsme vzpomenuli ne-
dožité 85. narozeniny mého manžela, našeho 
tatínka, dědečka a pradědečka pana 

Vojtěcha Kuchaříka. 

Dne 5. července 2017 vzpomeneme 7. výročí jeho úmrtí. Vzpomínají 
manželka, syn a celá rodina.

Srdečné přání chceme Ti dát, 
v něm štěstí, zdraví blahopřát.

Dne 13. února 2017 oslavil své 50. naro-
zeniny pan 

Jiří Skopal. 

Přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a na čele žádné vrásky. Dlouhý 
život bez bolesti.  Přejí Chmelovi, Kochaníčkovi a Skopalovi.

Dne 19. února 2017 slaví své 88. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička paní 

Drahomíra Pospíšilová. 

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

Za Tvoji lásku posíláme pěkné poděkování, 
abys tu byla ještě hodně dlouho s námi.

U srdce Tě chceme hřát,
když Ti budem všichni přát.
Hodně zdraví, lásky měj,

dědovi vždy pomáhej.
Vždyť je Tvoje potěšení,

nad jeho lásku a péči není.
My Ti chceme lásku splácet

 a domů se rádi vracet.

Dne 5. února 2017 oslaví své 65. naroze-
niny pan 

Jaromír Col. 

Vše nejlepší, mnoho životní pohody, hodně 
zdraví, spoustu krásných dnů a rybářských úlovků 
Ti ze srdce přejí manželka a synové s rodinami.

Milá maminko, Vážení rodiče. Následující vítání občánků našeho 
města proběhne v těchto termínech: 

  29. dubna 2017 – zámek
  17. června 2017 – zámek

Těšíme se na Vás.                    Dana Kunčarová

Vítání v roce 2017 

Dne 13. února 2017 oslaví naše maminka 

Oldřiška Vítková 

krásné 75. narozeniny. Pevné zdraví, spokojenost a osobní pohodu 
přejí manžel, dcery Eva, Hana s manželem, syn Milan s manželkou, 
vnoučata Eva s manželem, Tomáš, Sandra, Adam, Patrik a pra-
vnouček Denisek posílá velkou pusu.

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci lednu:
- průměrná ranní teplota byla -6,5 °C,
- průměrná denní teplota byla -2,4 °C,
- nejteplejším dnem byl 13. leden s maximální průměrnou tep-

lotou 2,8 °C,
- nejchladnějším dnem byl 7. leden s minimální průměrnou tep-

lotou -12,5 °C,
- celkové množství srážek bylo 9,2 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: Bedřich Holík

V poslední době do redakce Zpravodaje dorazily fotografie 
z různých zákoutí našeho města od našich spoluobčanů. Vel-
mi nás těší Váš zájem o fotografii. Zpravodaj je o našem městě 
a to tvoříte právě vy. Pokud tedy vyfotografujete nějaké hezké zá-
koutí nebo kus přírody v našem městě a okolí a budete se chtít o foto-
grafii podělit, zašlete ji prosím na e-mail: zpravodaj@muchropyne.cz. 
Pokud bude fotografie kvalitativně odpovídat tiskovým požadavkům 
a bude tematicky vhodná k rubrice Chropyňské počasí, rádi Vám 
ji otiskneme.

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

       

        

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

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 3/2017 - 2. března (vychází 17. března)
č. 4/2017 - 30. března (vychází 13. dubna)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 2. února 2017 (číslo vychází 17. února 2017).  
Uzávěrka příštího čísla: 2. března 2017 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.

Odešla jsi, maminko, neznámo kam,
vzpomínka na Tebe zůstala nám,

vzpomínka krásná, maminko milá,
že Ty jsi pro nás navždycky žila.

Dne 28. března 2017 uplyne 16 let od chví-
le, co navždy odešla od svých nejbližších naše 
drahá maminka, babička a prababička paní 

Ludmila Navrátilová. 

Dne 27. února 2017 by se dožila 91 let. Stále vzpomínají dcery 
s rodinami.

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

Dne 19. února 2017 uplynou tři roky od chví-
le, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, 
manžel, bratr, strýc a švagr pan 

Ing. Petr Večeřa.  

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Hanka se synem Domini-
kem a bratr Jarek s rodinou. Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.  

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Dne 7. února 2017 si připomeneme čtvrté 
smutné výročí úmrtí paní 

Věry Zajíčkové 

a zároveň 6. března 2017 vzpomeneme jejích nedožitých 78 let. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel, syn a dcera s rodinami a rodina 
Hlaváčova.

Čas plyne, a vzpomínky zůstávají.

Dne 6. února před 19 lety zemřel můj man-
žel, náš tatínek, dědeček a pradědeček pan 

Květoslav Otáhal. 

S láskou vzpomíná celá rodina.

Vůle osudu byla silnější 
než naše nejvroucnější přání.

Dne 26. února 2017 si připomeneme 
4. smutné výročí úmrtí mé manželky paní 

Marie Sládečkové. 

S láskou a úctou stále vzpomíná manžel Miroslav s rodinou.

Dne 14. března 2017 vzpomeneme 10. vý-
ročí úmrtí pana 

Stanislava Drobného. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, 
děkuje manželka a synové s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

Dne 20. února 2017 si připomeneme 10. vý-
ročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka, 
tchána, dědečka a pradědečka pana 

Antonína Hubáčka. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Terezie, syn Antonín 
s manželkou Danou a s celou rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

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. Jana Buksová. 
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
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všichni zváni na Hasičský bál spojený s pochováním 
basy, který se uskuteční v sobotu 25. února 2017 
od 20 hodin v sále Vzdělávacího a informačního 
centra na Masarykově náměstí 8 v Kojetíně. 

 Kde: Sokolovna Kojetín, 10:00

Kroměříž Partička míří do Kroměříže 
21. 2. Ondřej, Michal, Igor, Richard, Marián, Dano a možná 

i nějaký ten host. Budete mít jedinečnou možnost 
si užít čistou improvizaci! A o tom, že vše není dopředu 
připravené, se přesvědčíte v momentě, kdy se aktivně 
zapojíte se svými nápady... Za jak dlouho uhádne 
Geňa Párty? Jaké hry si kluci zahrají a bude i Muzikál? 
Tak na to se přijďte podívat! Vstupné 430 Kč.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 17:30 a 20:30
 
Kroměříž Věra Martinová a kapela „Jako dřív“ 
23. 2. S výběrem toho nejlepšího za třicet let kariéry bohatě 

naplněných písněmi a hraním vystoupí první dáma 
české folk & country music. Na koncertě zazní jak 
léty prověřené hity, tak nejnovější zpěvaččina tvorba. 
Zpěvačka a interpretka se společně se svou kapelou 
představí v nejrůznějších hudebních polohách a při-
pomene tak i řadu excelentních autorů a interpretů, 
se kterými spolupracovala (Michal Tučný, Jaromír 
Nohavica, Pavel Vrba, Ivan Hlas, Pavlína Jíšová, 
Ivo Viktorin a další). Přijďte si poslechnout jednu 
z nejvýraznějších osobností naší hudební scény!

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž Masopustní jarmark 2017 
25. 2. Zveme vás na tradiční Masopustní jarmark. Čeká vás 

nejen spousta dobrot a pochutin, ale také zábavný 
hudební program s dechovou kapelou Zdounečanka 
a cimbálovkou Dubina a samozřejmě tradičním prů-
vodem masopustních masek od SVČ Šipka Kroměříž. 
Během dne ochutnáte teplé speciality z pravé mo-
ravské zabijačky, tradiční koláče i zdravé mlsání - raw 
zákusky, mrkvové dorty a podobně. Přijďte s námi 
prožít masopustní hodování!

 Kde: Hanácké náměstí Kroměříž, 9:00 – 18:00

Kroměříž Mńága a Žďorp: Koncertní turné k nové desce 
24. 3.  Třínohý pes 
 Legenda „Made in Valmez“ slaví letos třicet let 

existence a zároveň i vydání už třináctého alba. 
Koncertní turné tentokrát nemine ani Kroměříž, 
kde připomenou všechny důležité hity svojí kariéry 
a samozřejmě zahrají i ty nejnovější kousky! Jednotné 
vstupné 300 Kč na pokladnách DK nebo on-line. 

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Přerov Hvězdné manýry 
1. 3. Komedie divadelní společnosti HÁTA Olgy Želen-

ské. Povedená bláznivá fraška, která se odehrává 
v elegantním hotelu v Palm Beach v roce 1942.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Manželský čtyřúhelník 
22. 3. Divadelní komedie agentury Fanny. Ztřeštěná komedie 

o rozdílném pohledu mužů a žen na to, co život 
přináší.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Chropyně O Šípkové Růžence 
7. 3. Klasická pohádka na motivy bratří Grimmů pro 

mateřské školy a rodiče s dětmi. Hraje Divadelní 
společnost Julie Jurištové. Vstupné: 35 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně Dětský karneval s Pavlem Novákem ml. 
11. 3. Maškarní ples pro děti. Pavel Novák & Family Vás 

i Vaše děti vtáhne do proudu písniček, masek, her 
a tanečního skotačení.  Bohatá tombola! Vstupné: 
děti zdarma, dospělí 20 Kč.  

 
Chropyně „Minipárty“ s Karlem Šípem 
15. 3. Zábavná talk show, která je volnou alternativou velmi 

úspěšného televizního pořadu Všechnopárty. Oba 
pořady pojí to nejdůležitější – osoba moderátora, 
komentátora a baviče Karla Šípa. Do Chropyně 
dorazí se svým hostem Josefem Aloisem Náhlovským. 
Vstupné 250 Kč. Předprodej vstupenek probíhá 
na Správě majetku města Chropyně.

 Kde: MKS Chropyně, 19:00 

Hulín Hana a Petr Ulrychovi & JAVORY BEAT 
9. 3. Legendy české hudební scény vystupují přes 40 let  

a s kapelou Javory Beat zavítají i do Hulína. Klasické 
Javory, které vystupují s tradičními nástroji, dopl-
ňuje bigbítová odnož JAVORY BEAT, která vnáší 
do hudebního výrazu skupiny novější nástrojové 
prvky. Vstupné 190 Kč v předprodeji, 220 Kč 
na místě.  

 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Hulín Halina Pawlowská – Chuť do života  
20. 3. One woman show Haliny Pavlovské Chuť do života 

aneb o vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitom-
ců, kteří zasluhují, abychom se jim společně smáli. 
A taky, pochopitelně, o jídle! Protože: všechno 
je putna, jen když nám chutná…  Vstupné 200 Kč 
v předprodeji, 220 Kč na místě.

 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Kojetín Vodění medvěda a Hasičské bál s pochováním 
25. 2.  basy 
 V sobotu projde ulicemi Kojetína masopustní průvod 

v čele s medvědem. Průvod vyjde v 10 hodin ze soko-
lovny směrem Tyršova ulice - Masarykovo náměstí 
- nám. Míru - Vyškovská - Sladovní - Polní - Olo-
moucká - Závodí - Podvalí - Kroměřížská - Ná-
dražní - nám. Republiky. Na náměstí u radnice 
předá starosta města ostatkové právo! Zároveň jsou 


