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Tradiční masopust v Plešovci
Letošní zima byla dlouhá a po všech 

těch zimách - nezimách docela i stude-
ná. Nakonec se o slovo přihlásilo jaro 
a rtuť teploměru se začala přehupovat 
k příjemnějším teplotám. Poslední únorová 
sobota, kterou zalilo sluníčko, tak vytáhla 
k procházce mnoho z nás, ale především 
mnoho masopustních masek, které v prů-
vodu vesnicí provedl medvěd. Ten za do-
provodu harmoniky a bubnu vyzval k tanci 
nejednu z místních dam a ty jej odměnily 
koblihami a slivovicí. 

I když se letos zdálo, že masek bude 
méně, opak byl pravdou. Průvod ote-
vírali skalní příznivci masopustu a letos 
si zvolili téma ze školních lavic. Po obci 
se tak rozběhlo množství školáků a paní 
učitelka měla co dělat, aby své nehod-
né žáčky uhlídala. Děti však byly šikov-
né a dokonce uměly i vyjmenovaná slova 

po M - myslivec myslí, že mlynář mydlí myš 
mejdlem. Nezbedné děti přebíhaly ulici 
a občas blokovaly dopravu. Všichni, kdo 
ztratili minutu času a malou minci, se pak 
náramně bavili. 

V ulicích se objevilo obrovské množství 
masek, a tak se letos průvod pozvolna táhl 
celou obcí. Průvod byl pestrý a hlavně 
veselý. Byl slyšet smích a dobrá nálada 
a o tom celý tento ceremoniál je. Jaro 
je tady! 

Všem, jež se na letošním masopustu 
podíleli, patří obrovské díky za neopako-
vatelný zážitek. Poděkování patří i organi-
zátorům akce, kteří se snažili korigovat do-
pravu, a zajistit tak maximální bezpečnost 
průvodu. V závěru si však dovolím apelovat 
na některé řidiče - uberte plyn a zařaďte 
vyšší stupeň lidskosti! 

Za rok se těšíme o5 na milé setkání a ne-
zapomeňte si doma masku!              ToRo    

Více fotografií najdete v galerii 
na www.muchropyne.cz
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Mimořádně svolané zastupitelstvo k hazardu v Chropyni

Bezpečnostní situace v našem městě v roce 2016

Zasedání se konalo dne 9. února 2017 
ve velkém sále Městského kulturního střediska. 
Bylo svoláno na popud zastupitelů Mgr. Vla-
satého, paní Supové, pana Charváta, Ing. Ma-
cháčka, Ing. Štěpánka a Ing. Krejčíře s hlavním 
bodem programu „Zákaz hazardu v Chropyni“.

Jednání se zúčastnilo 16 zastupitelů, nepří-
tomen 1. Dle prezenční listiny bylo přítomno 
144 občanů. Veřejné zasedání zahájil a řídil 
člen rady města Chropyně pan Ivan Juřena, 
který v úvodu oznámil, že zastupitelstvo 
je usnášeníschopné, k přijetí usnesení je třeba 
9 hlasů, tedy nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva. Po schválení návrhové komise, 
programu jednání a výjimky z jednacího řádu, 
umožňující všem přítomným vystoupit v diskusi 
bez ohledu na to, zda jsou občany města, bylo 
přistoupeno k projednávání jediného bodu 
jednání - Zákaz hazardu v Chropyni. Před-
kladatel písemného materiálu k tomuto bodu 
programu navrhl, aby před jeho úvodním slo-
vem vystoupil nejprve vedoucí oddělení Policie 
ČR Hulín npor. Bc. René Šimčík se Zprávou 
o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti 
v územním obvodu města Chropyně v roce 
2016. Dle zprávy bylo v loňském roce v Chro-
pyni a Plešovci spácháno 49 trestných činů, 
což je o 7 trestných činů méně než v roce 2015. 
(Více informací z této zprávy je v samostatném 
článku na jiném místě v tomto čísle Zpravo-
daje.) Oblast veřejného pořádku v Chropyni 
a okolí zhodnotil jako víceméně stabilní a ne-
měnnou. Upozornil na bezpečnostní rizika 
v souvislosti s rozšiřováním provozu nonstop 
heren, zvláště spojených s provozem restaurač-
ních zařízení, konkrétně herna v ulici Moravské.

Poté vystoupil předkladatel písemného 
materiálu k otázce hazardu Mgr. Michal Vlasatý. 
Objasnil, co předkládaný návrh obecně závazné 
vyhlášky (dále jen OZV) o regulaci hazardu řeší 

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 
9. února vystoupil vedoucí Obvodního od-
dělení Policie ČR v Hulíně npor. René Šimčík 
s komplexní Zprávou o stavu veřejného pořádku 
a trestné činnosti na území města Chropyně 
a místní části Plešovec v loňském roce.

Dle této zprávy bylo celkem v Chropyni 
a v Plešovci spácháno 49 trestných činů. V tomto 
čísle je zahrnuto 14 majetkových trestných činů 
(krádeže, vloupání, podvody…), dále 13 trest-
ných činů proti veřejnému zájmu (především 
řízení motorových vozidel pod vlivem návykové 
látky, maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání z obydlí, výroba a držení omamných 
a psychotropních látek…), 12 trestných činů 
násilného charakteru (výtržnictví, ublížení 
na zdraví, loupež…), 3 mravnostní trestné činy, 
1 trestný čin proti mládeži (zanedbání povinné 
výživy), 6 ostatních trestných činů (hospodářské 
trestné činy, trestné činy v souvislosti s dopravní 
nehodou, porušování domovní svobody…).

Konstatoval, že v porovnání s rokem 2015 
poklesl počet trestných činů v Chropyni 

a v Plešovci z 56 na 49 činů. Znatelný pokles 
byl zaznamenán u trestných činů majetko-
vého charakteru (o 8 skutků), drobný nárůst 
je naopak evidován u násilných trestných činů 
(o 3 skutky), kdy se však jednalo zejména 
o prověřování náhlých úmrtí. Policie je volána 
k nálezu zemřelé osoby. Po prošetření byla tato 
náhlá úmrtí odložena jako přirozená.

Připomněl kauzy, které jistě zaznamenali 
i samotní občané například z médií, jako bylo 
několik případů odhalení a zajištění výrobců 
a distributorů omamných a psychotropních látek 
nebo tragická dopravní nehoda na železničním 
přejezdu.

Celková objasněnost trestných činů v roce 
2016 byla za celý služební obvod Policie ČR 
Hulín 68,33 %, přičemž v roce 2015 byla celková 
objasněnost 61,73 %.

Oblast veřejného pořádku v Chropyni a okolí 
zhodnotil jako víceméně stabilní a neměnnou, 
ostatně tak tomu bylo i v předchozím roce. V této 
zprávě, kterou předložil paní starostce a současně 
i všem členům zastupitelstva, neopomněl fakt, 

že obecně mezi bezpečnostní rizika v Chropyni 
patří i rozšiřování provozu nonstop heren, které 
mohou do města přitahovat hráče z blízkého 
okolí a měst, kde byl provoz zakázán, zejména 
když se jedná o hernu spojenou nebo sousedící 
s restauračním zařízením a tato je provozována 
po celých 24 hodin. Pokud se týká konkrétně her-
ny na ulici Moravské, policie zde v roce 2014 řešila 
3 přestupky, v roce 2015 1 trestný čin a 2 pře-
stupky, v roce 2016 zde byl řešen 1 trestný čin 
spáchaný v blízkosti herny (loupež) a 3 přestupky. 
Po otevření herny na ulici Nádražní nebyl do sou-
časné doby nahlášen žádný trestný čin nebo 
přestupek, který by mohl být spojován s hernou.

Vzhledem k obecně zhoršené bezpečnostní 
situaci v celé Evropě bude nadále posílen výkon 
služby i v Chropyni o další hlídky Policie ČR 
především v souvislosti s pořádáním kulturně-
-společenských akcí s koncentrací většího počtu 
osob na jednom místě. Proto byly, a i nadále 
budou, v našem města vídány například dvou-
členné hlídky se samopalem.

DJ

Zasedání zastupitelstva města Chropyně proběhne ve středu 29. března 2017 
od 16:00 v MKS. Pozvánku i projednávané materiály najdete na webu města 
v sekci Zastupitelstvo města – Dokumenty zastupitelstva: http://www.muchropyne.cz/obcan
/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/

a co bylo důvodem svolání tohoto zasedání. 
V přeloženém návrhu OZV se zakazuje technic-
ká hra a bingo, a to okamžitě bez čekací doby. 
Nebude se tedy čekat na konec platných po-
volení. On i velká část zastupitelů mají dostatek 
podkladů a informací k tomu, aby odpovědně 
rozhodli. Mrzí ho, že v takto důležité věci, jako 
je bezpečnost občanů, netáhne zastupitelstvo 
za jeden provaz.

K tomuto bodu jednání byl předložen 
i písemný protinávrh, jehož autorkou je sta-
rostka města Ing. Věra Sigmundová. Uvedla, 
že by se mělo rozhodovat ne emotivně, ale raci-
onálně a volit variantu regulace hazardu, kterou 
umožňuje nový zákon č. 186/2016 Sb. Ve svém 
zdůvodnění stručně shrnula nejdůležitější fakta, 
která jsou podložena čísly a lze je ověřit. 

K předloženým návrhům se rozvinula bo-
hatá diskuse, ve které zastupitel Mgr. Kalinec 
vystoupil s návrhem vyhlášení referenda s odů-
vodněním, že tato kauza je natolik závažná, 
že by si zasloužila využití demokratického nástroje. 

Vzhledem k tomu, že problému hazardu bylo 
v minulém čísle Zpravodaje č. 2/2017 věnováno 
dostatek prostoru a kompletní zápis z jednání 
zastupitelstva najdete na webových stránkách 
města, uvedu pouze ve stručnosti výsledky 
hlasování jednotlivých předložených návrhů. 

Nejprve zastupitelé hlasovali o protinávrhu 
Mgr. Kalince o vyhlášení místního referenda 
ve věci zákazu hazardu v Chropyni. Tento 
návrh nepřijali.

Protinávrh starostky města o přípravě 
obecně závazné vyhlášky regulující hazardní 
hry na území města Chropyně nebyl rovněž 
hlasováním přijat. 

Následovalo hlasování o původním návrhu 
usnesení předkladatele Mgr. Vlasatého o vydání 
Obecně závazné vyhlášky města Chropyně 
č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních 
her (plošném a okamžitém zákazu technické 
hry a binga na celém území města Chropyně 
a Plešovce). Tento návrh byl schválen v před-
loženém znění.

Ve všeobecné diskusi Mgr. Vlasatý poděkoval 
všem zastupitelům, kteří podpořili plošný zákaz 
provozování automatů v Chropyni. Na dotaz 
občana, ke kterému datu zmizí z Chropyně 
poslední automat, reagoval informací, jím 
ověřenou na legislativním odboru ministerstva 
financí. Může to trvat cca do 4 měsíců, maxi-
málně půl roku.

Po krátkých diskusních příspěvcích několika 
občanů města předsedající ukončil jednání 
zastupitelstva a poděkoval všem za účast.

BH

Pozvánka 
na Zasedání zastupitelstva
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Příjmová stránka se skládá z příjmů daňo-
vých, nedaňových, kapitálových a z přijatých 
dotací. Oproti roku 2016 předpokládáme 
další mírný nárůst v daňových příjmech 
ve výši cca 4 mil. Kč. V položce dotací jsou 
zatím zahrnuty pouze neinvestiční dotace, 
např. na výkon státní správy, na provoz domu 
s pečovatelskou službou apod. Součástí příjmů 
je také položka Financování, která je tvořena 
převážně převodem prostředků bankovních 
účtů z roku 2016. Převod plánujeme ve výši 
bezmála 9 mil. Kč a skládá se z nevyčerpaných 
prostředků na neuskutečněné investiční akce 
a zůstatků u jednotlivých položek. Protože 
v době tvorby rozpočtu není znám přesný zů-
statek na účtech, jedná se o odhad. Konečná 
částka bude upřesněna prvním rozpočtovým 
opatřením v měsíci březnu.

Výdajovou stránku okomentuji po vý-
znamnějších rozpočtových kapitolách.

Doprava – 5.703 tisíc Kč:
Na základě smlouvy, kterou jsme uzavřeli 

se Zlínským krajem, je náš letošní příspěvek 
na dopravní obslužnost ve výši 503 tisíc Kč. 
300 tisíc Kč jsme vyčlenili na zlepšení informač-
ního a orientačního systému v našem městě. 
I letos budeme zlepšovat stav komunikací. 
V první polovině roku proběhne poslední etapa 
rekonstrukce ulice Křižní, tentokrát její křížení 
s ulicí Palackého. Dojde k předláždění chodní-
ku na ulici Masarykova. Mlatové cesty v parku, 
chodníky na levé straně a v centrální část ná-
městí Svobody projdou rekonstrukcí za plánova-
ných 1.650 tis. Kč. Součástí této položky je také 
50 tisícový příspěvek na obnovu lávky u Josefínky.  
 
Vzdělávání – 7.741 tisíc Kč:

Položka se skládá z neinvestičních příspěvků 
našim školským příspěvkovým organizacím. 
V letošním roce došlo k mírnému navýšení 
příspěvku. U mateřské školy na 1.540 tis. Kč 
(v roce 2016 1.300 tis. Kč) a u zařízení škol-
ního stravování na 1.250 tis. Kč (v roce 2016 
900 tisíc Kč). Na základě kontrol, které v loň-
ském roce provedly orgány státní správy, a jimi 

navržených opatření k odstranění nedostatků 
došlo u základní školy k navýšení příspěvku 
na 4.881 tis. Kč (v roce 2016 to byly 4 mil. Kč). 

Kultura, církev, sdělovací prostředky – 
2.448 tisíc Kč:

Největší část prostředků kapitoly je přidě-
lena knihovně a to 1.098 tisíc Kč. Příspěvek 
na kulturu ve výši 150 tisíc Kč je příspěvkem 
města na provoz zámku v Chropyni, konkrét-
ně na částečnou úhradu energií. Tato částka 
je už několik let neměnná.

Zpravodaj města má rozpočet stejný jako 
v roce 2016 a to 518 tisíc Kč. 

Tělovýchovná a zájmová činnost – 
2.570 tisíc Kč:

Nejvýznamnější částkou rozpočtu jsou ne-
investiční transfery na tělovýchovu a sportovní 
aktivity. V letošním roce došlo k navýšení částky 
na 2 mil. Kč (v roce 2016 1.200 tis. Kč), které 
budou rozděleny mezi tělovýchovnou jedno-
tu, fotbalový klub a další sportovní aktivity 
chropyňských dětí a mládeže. Také v letošním 
rozpočtu byla vyčleněna částka na neinvestiční 
půjčené prostředky tělovýchovné jednotě 
(250 tis. Kč) a fotbalovému klubu (100 tis. Kč). 
Částka 350 tis. Kč je současně i na straně pří-
jmů, neboť půjčka bude po vyplacení dotace 
vrácena na účet města. 

Po dobrých zkušenostech z minulých let 
se příspěvky na využití volného času dětí 
a mládeže nemění, proto bude rozdělena část-
ka 220 tisíc Kč. Pravidelnými příjemci jsou např. 
Junáci, Pionýr, Kamínek a další dobrovolníci, 
kteří se věnují volnému času dětí a mládeže.

Zdravotnictví – 320 tisíc Kč:
Tato položka zahrnuje příspěvek na Zdravé 

město, ze kterého je například každoročně 
pořádán Den zdraví. Z položky je dále rozdě-
lována částka 200 tis. Kč občanským sdružením 
v sociální a zdravotnické oblasti. Významná část 
bývá poskytnuta Sociálním službám města Kro-
měříže a dalším provozovatelům domovů pro 
seniory, kde pobývají naši občané. Částka pro 

letošní rok je opět mírně navýšena, přesto ne-
pokryje všechny požadavky, které dostáváme. 

Bydlení, komunální služby a územní roz-
voj – 33.855 tisíc Kč:

Největší část položky tvoří příspěvek 
na činnost Správy majetku města Chropyně 
15,43 milionů Kč. Částka je přibližně srov-
natelná s rokem 2016. Odpisy SMM ve výši 
6,6 milionů Kč jsou ve stejné výši na straně 
příjmů i výdajů, jde pouze o účetní operaci.

Další významnou částkou je 3,5 mil. Kč 
určených na výkup pozemků v lokalitě Zadní 
díly (za ulicí Nádražní), které budou určeny 
k individuální výstavbě. 

Stejná částka je určena na vybudování in-
ženýrských sítí v lokalitě Podlesí, kde by mohli 
zájemci začít s výstavbou již v letošním roce. 

Neméně výraznou částkou 2,8 mil. Kč do-
financujeme rekonstrukci veřejného osvětlení 
převážně na hlavním průjezdu městem (ulice 
Drahy, Komenského, nám. Svobody, Masa-
rykova a Tovačovského). Celková výše této 
investice, včetně dotace, bude ve výši 5 mil. Kč.

Na uvedené položce je také 550 tis. korun 
určených k vybudování nového vodovodního 
řadu na Pazdernu, které proběhne v první 
polovině letošního roku. 

Dále je zde částka na přípravné práce 
na další etapu regenerace panelového sídliště, 
která by měla proběhnout v roce 2018. Jedná 
se o lokalitu na ulici Díly (pravá strana).

Součástí položky je i částka 700 tisíc Kč 
na územní plánování, je určená převážně na pro-
jektovou dokumentaci plánovaných akcí.  

Ochrana životního prostředí – 
6.563 tisíc Kč:

Sběr a svoz komunálních odpadů nás 
bude v letošním roce stát pravděpodobně 
2.900 tisíc Kč. Sběr a svoz nebezpečných od-
padů pak 1.100 tisíc Kč. Plánovaný příspěvek 
na sběr a třídění separovaného odpadu sdruže-
ní RESO (Regionální ekologické sdružení obcí) 
je pro rok 2017 ve výši 770 tisíc Kč.

Částka 1 milion Kč představuje podíl města 

Rozpočet v roce 2017 

Komisi k projednávání přestupků města 
Chropyně bylo oznámeno 69 přestupků.

Z celkového počtu bylo 62 přestupků 
odloženo ze zákonných důvodů. V drtivé vět-
šině se jednalo o návrhové delikty (38), návrh 
na projednání přestupku však nebyl podán. 
Dále se objevila oznámení věci, která patří 
do kategorie občansko-právních sporů (1), 
věci, kdy bylo oznámeno podezření ze spá-
chání přestupku, ale nebyla splněna faktická 
stránka přestupku (1), správní orgán nezjistil 
skutečnosti odůvodňující zahájení řízení (10), 
byl ohlášen přestupek, který už byl dříve pra-
vomocně rozhodnut (2).

Projednáno bylo 14 přestupků, z toho 
5 bylo přestupků proti veřejnému pořádku, 
1 proti majetku a 8 proti občanskému soužití.

Uloženo bylo celkem 5 pokut v celkové výši 
7.000 Kč. K dnešnímu dni je z uložených pokut 
zaplaceno 5.500 Kč. Na vymáhání zbylé části 
intenzivně pracuje finanční odbor.

Z celkového přehledu nově oznámených 
přestupků lze zjistit následující skutečnosti:

Poklesl počet oznámených přestupků proti 
občanskému soužití. Celkem bylo oznámeno 
43 přestupků, z toho 9 urážek na cti, ostatní 
oznámení se týkala hrubého jednání (23), 
vyhrožování újmou na zdraví (6), schválností 
(5). Z těchto oznámení bylo projednáno 
a rozhodnutím ukončeno 8 případů, všechny 
se týkaly hrubého jednání.

U majetkových přestupků došlo k nárůs-
tu ohlášených podnětů (7 krádež, 8 škoda, 

1 zpronevěra), k projednání však došlo pouze 
u jednoho přestupku. Ostatní byly odloženy.

Ohlášeno bylo 9 přestupků proti veřejnému 
pořádku, z toho se jednalo o neuposlech-
nutí výzvy úřední osoby (5), maření vykázání 
z obydlí (2) a porušení jiného předpisu (2 - oba 
dva případy se týkaly porušení § 15 zákona 
č. 379/2005 Sb., zákaz vstupu osob pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek). Správ-
ní orgán z těchto ohlášených případů projednal 
5 přestupků, jednalo se o neuposlechnutí výzvy 
úřední osoby (4) a maření vykázání z obydlí (1).

Přestupkovou agendu pro město Chropyně 
od ledna letošního roku zajišťuje Městský úřad 
v Kroměříži, oddělení právních činností, Velké 
náměstí 115.                                             DJ

Kolik bylo v loňském roce přestupků?
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na další investici do kompostárny. V polovině 
roku 2015 byl zahájen zkušební provoz, při 
kterém bylo zjištěno, že by bylo vhodnější, kdy-
by celá plocha kompostárny (jedná se zhruba 
o 3 tisíce metrů čtverečních) byla zpevněná. 
Kompostárna je už dnes plně funkční, ale 
zpevněním její plochy by došlo ke zlepšení 
manipulace s bioodpadem. Dále plánujeme 
vybudování zázemí obsluhy. Jedná se o umístění 
jedné unimobuňky s toaletou a nádrží na vodu.

Částka určená na monitoring skládky byla 
snížena na 35 tisíc Kč. 

Nejen obyvatelé ulice Hrad se mohou těšit 
na doplnění dětského hřiště u rybníka. Součástí 
300tisícové investice bude nákup dětských 
herních prvků, cvičebních strojů pro dospělé 
a malého piknikoviště pro projíždějící turisty.  

Z částky 150 tisíc Kč budou hrazeny útulkům 
náklady na psy, kteří byli odchyceni na území 
našeho města.

Sociální věci – 2.554 tisíc Kč:
Tato částka je určena na provoz Domů 

s pečovatelskou službou. Navýšení je způsobe-
no rozšířením provozní doby na soboty, neděle 
a svátky. Současně se zvýšením výdajové stránky 
počítáme také se zvýšeným výběrem poplatků 
od klientů, kdy průběžně dochází k navyšování 
poskytované péče. Částka 400 tis. Kč je urče-
na na zlepšení dvora domů s pečovatelskou 
službou. V letošním roce jsme podali žádost 

o dotaci na zlepšení zázemí pečovatelek a ná-
kup nového vozidla. U této dotace počítáme 
se spoluúčastí ve výši 150 tis. Kč.

Bezpečnost státu a požární ochrana –
3.550,10 tisíc Kč:

Nejvýraznější částí položky je 1,5 mil. Kč, 
které byly převedeny z roku 2016 na první 
dvě etapy vybudování kamerového systé-
mu v našem městě. Další 1 mil. Kč je určen 
na vyčištění příkopu směrem od bývalých lázní 
k Pazderně a na opravu propustku. 

Další významnou částkou je příspěvek 
na požární ochranu, resp. jako příspěvek 
sborům dobrovolných hasičů Chropyně 
a Plešovec a zásahové jednotce našeho města. 
Částka 1.040 tisíc zahrnuje 200 tis., které jsou 
určeny na práce spojené s pořízením nového 
cisternového vozidla značky Tatra. Celková výše 
investice byla odhadnuta na 6 milionů. 

Státní správa a místní správa – 
16.915 tisíc Kč:

Činnost zastupitelstva města má vyčleněnu 
částku 2.025 tisíc Kč. U této položky došlo 
k poklesu o cca 500 tis. Kč. 

Činnost místní správy zahrnuje položku 
určenou na platy, dohody a pojistné ve výši 
10.882 tis. Kč. Nákup materiálu a DHM ve výši 
465 tisíc Kč je určen na nákup knih, tiskovin, 
spotřebního a kancelářského materiálu. Dále 

na nákup drobného hmotného majetku, 
jako je například výpočetní technika nebo 
nový nábytek. Nákup vody a energií je ve výši 
307 tisíc Kč. Nákup služeb zahrnuje služby 
pošt, telekomunikací, právní, konzultační, 
služby auditu, školení, vzdělávání, provoz 
internetu, přestupkovou komisi a další. Tato 
položka je ve výši 1.965 tisíc Kč. V letošním 
roce bude zastupitelstvo města rozhodovat 
o formě opravy budovy radnice. Máme 
na výběr ze tří možností. První možností je pros-
tá oprava (odvlhčení sklepa, nové rozvody 
elektroinstalací a zdravotechniky, oprava 
střechy), druhou možností je oprava (viz výše) 
spojená se zbouráním současné přístavby 
a vybudování přístavby nové, třetí možností 
je zbourání celé budovy a vybudování nové. 
Všechna řešení mají svá pro a proti, proto 
zastupitelstvo vyčlenilo částku 600 tis. Kč 
na přípravu návrhů řešení. Tato budou zastu-
pitelům předložena na jednání 29. března. 

Rozpočet města je živý materiál, který 
je v průběhu roku aktualizován jednotlivými 
rozpočtovými opatřeními. Bohužel, některé 
akce se již do rozpočtu nevešly, ale máme 
je v tzv. zásobníku akcí. Již dnes víme, že převod 
z roku 2016 je vyšší, než se původně plánovalo, 
a jsme rádi, že jej budeme moci rozpočtovým 
opatřením již v březnu do rozpočtu zapojit. 

Věra Sigmundová 

Rozpočet v roce 2017 

reklama
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V minulém čísle Zpravodaje jsme vybízeli 
občany, kteří mají zájem o zkrášlení svého měs-
ta, k individuální péči a výsadbě květinových 
nádob. Informovali jsme vás, že od března bude 
Správa majetku města obměňovat keramické 
květináče v našem městě. 

A ejhle! Již v únoru se ozvaly první „vlaš-
tovky“ z Moravské ulice. Těší nás váš zájem 
o vylepšování svého okolí a připomínáme, 
že dalším dobrovolníkům z vašich řad budou 
poskytnuty podrobné informace na telefonním 
čísle SMM Chropyně 573 355 323.                                                                                                                           

redakce

Zpravodaj našeho města za svou 22letou 
historii tisklo již několik tiskáren. Tak, jak 
se vyvíjely technologie, šel kupředu i tisk. 
Nespokojili jsme se jen s tím, že se ze zasla-
ných dat po několika dnech v redakci objevil 
Zpravodaj. Hledali jsme vyšší kvalitu, flexibilitu 
a především tu nejpříznivější cenu. Před deseti 
lety jsme započali spolupráci s otrokovickou 
tiskárnou Hartpress. 

Jedná se o moderního a nadčasového 
dodavatele, který, jako mnoho firem, vznikl 
z popela a jako bájný pták Phoenix se něko-
likrát zrodil, třeba když v roce 1997 celý jeho 
provoz zatopila povodeň a výrobní zařízení 
byla z 95 % znehodnocena. Přes to všechno 
se podařilo znovu rozjet provoz na 3 směny, 
nakoupit špičkové technologie německé firmy 
Heidelberg a celý systém zdigitalizovat. Nyní 
s více než 80 zaměstnanci je Hartpress význam-
ným hráčem na poli tisku ve Zlínském kraji. 

Dne 3. února Hartpress oslavil 25. výročí 
od svého založení, a tak si dovolujeme po-
děkovat všem zaměstnancům, kteří se podí-
lejí na produkci Zpravodaje města Chropyně, 
za perfektní práci a velké poděkování patří 
i obchodní zástupkyni paní Bc. Zuzaně Eliášové, 
která se o nás, jakožto klienta, stará. Do dalšího 
čtvrt století přejeme firmě kvalitní dodavatele, 
hodně zdaru a mnoho spokojených zákazníků.

Redakce

Truhlíky 
v péči občanů

I představy lze 
vytisknout

Z jednání rady města
Rada Města Chropyně na svých jednáních 
v měsíci únoru projednala mimo jiné:
- schválila Výroční zprávu města Chropyně 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, za rok 2016 (evidováno 17 žá-
dostí, všechny byly v termínu vyřízeny);

- schválila uzavření smlouvy č. 1/2017 o na-
kládání s využitelnými složkami komunální-
ho odpadu mezi městem Chropyně a pro-
vozovnou truhlářské dílny v Plešovci;

- vyjádřila souhlas s vyhrazením dvou par-
kovacích míst u domu č. p. 618 v souladu 
s vyhláškou o místním poplatku;

- schválila postavení města Chropyně 
jako osoby zúčastněné na soudním řízení 
vedeném Krajským soudem v Brně pod 
spisovou značkou 29 A 205/216;

- vzala na vědomí výsledek výběrového 
řízení na zakázku malého rozsahu „Spo-
lečenská místnost DPS“ v objektu Domu 
s pečovatelskou službou v Chropyni;

- vzala na vědomí závěr zjišťovacího 
řízení k záměru „Modernizace trati Brno 
– Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“, 
který vydalo Ministerstvo ŽP v opatření 
dne 16. ledna 2017 č. j. 3263/ENV/17 
(dokumentace EIA);

- schválila bezplatný pronájem atletického 
oválu na stadionu v Chropyni ve dnech 
12. a 14. května 2017 na přípravu a uspo-
řádání okresního kola dětské hry Plamen;

- schválila bezplatný pronájem velkého 
sálu Městského kulturního střediska 
Chropyně za účelem uspořádání koncertu 
studentů pobočky SZUŠ D-Music, s. r. o., 
dne 28. března 2017;

- schválila úpravu v rámci ukazatele místní 
správy – ostatní nákupy; jedná se o převod 
částky 57 tis. Kč na uhrazení doplatku 
vozidla Škoda Octavia po ukončení lea-
singové smlouvy;

- vyjádřila souhlas s umístěním sídla 
spolku Sportovní klub mládeže JUNIOR 
Chropyně, z. s., na adrese J. Fučíka 675 
Chropyně;

- uložila projednat s Arcibiskupstvím 
olomouckým návrh na směnu pozemků 
s Římskokatolickou farností Chropyně 
bez doplatku; jedná se o směnu pozemků 
vyvolanou další etapou regenerace pa-
nelového sídliště u hřbitova a veřejného 
prostranství u bývalého Sokolského sta-
dionu;

- vyjádřila souhlas s odkoupením 3/12 po-
zemku p. č. 1039/8 ostatní plocha o výmě-
ře 810 m2 a 1/48 pozemku p. č. 1039/8 
v k. ú. Chropyně za cenu 180 Kč/m2;

- vyjádřila souhlas s odkoupením po-
zemku p. č. 1928/21 ostatní plocha o vý-
měře 637 m2 a 1928/4 trvalý travní po-
rost o výměře 3461 m2 v k. ú. Chropyně 
za celkovou cenu 85 tis. Kč; město mělo 
na užívání těchto pozemků uzavřenu ná-
jemní smlouvu a je v jeho zájmu uvedené 
pozemky vykoupit;

- doporučila zastupitelstvu města na pří-

štím jednání schválit převod majetku 
mezi městem Chropyně a Správou ma-
jetku města Chropyně v celkové hodnotě 
8 218 tis. Kč (regenerace sídliště XII. eta-
pa 2016);

- vzala na vědomí Zprávu o výsledcích 
inventarizačních prací majetku měs-
ta a příspěvkových organizací města 
k 31.12.2016;

- souhlasila s povolením stavby „Op-
tická přípojka Chropyně, č. p. 729“ 
ve vnitrobloku ulic Moravská a Nádraží, 
jejímž investorem je Sprintel, s. r. o., 
Prostějov;

- souhlasila se stavbou „Revitalizace byto-
vého domu č. p. 659, Chropyně“ včetně 
řešení odkoupení stavbou zabraných po-
zemků kupní smlouvou, jejímž předmětem 
bude převod stavbou dotčených pozemků 
obce do vlastnictví vlastníků jednotek 
bytového domu;

- neschválila postavení města jako osoby 
zúčastněné na soudním řízení, vedeném 
Krajským soudem v Brně pod spisovou 
značkou 30 A 23/2017 – 23;

- schválila záměr získání spoluvlastnické-
ho podílu Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových na pozemku 
p. č. 668/7 o výměře 271 m2 v celém roz-
sahu pozemku; 

- schválila zadávací podmínky pro za-
kázku malého rozsahu „Inženýrské sítě – 
Podlesí II. etapa“, návrh smlouvy o dílo, 
pověření starostky jmenováním výběrové 
komise na hodnocení nabídek uvedené 
zakázky;

- vyjádřila souhlas s realizační dokumen-
tací stavby „Oprava mostu výměnou v ulici 
E. Filly“, kdy navržené technické řešení 
mostu nezasahuje do průtočného profilu 
vodního toku, ani nedojde k vytvoření 
oblouku pochozí části mostu;

- schválila uzavření příkazní smlouvy 
na provedení výběrového řízení na do-
davatele stavby „Vodovod Pazderna“; 
cena výběrového řízení dle smlouvy činí 
25 tis. Kč bez DPH;

- vzala na vědomí informaci o hospoda-
ření města Chropyně v roce 2016;

- uložila předložit informaci o hospoda-
ření města na zastupitelstvu města dne 
29. března 2017;

- schválila uzavření smlouvy o realizaci 
stavby mezi městem Chropyně a Arcibis-
kupstvím olomouckým, jejímž předmětem 
je realizace stavby „Zastřešené pódium“ 
na pozemku p. č. 325/3 v k. ú. Chro-
pyně, jehož vlastníkem je Arcibiskupství 
olomoucké;

- uložila odeslat nabídku na odkup po-
zemků majitelům nemovitostí p. č. 093/3, 
718, 715/14, 716 a 717 v k. ú. Chropyně 
a to za cenu 180 Kč/m2 s tím, že veškeré 
náklady hradí kupující a daň z prodeje 
nemovitosti bude hrazena podle zákona 
(lokalita Zadní díly).

BH                                                                                                     
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Dlouhodobě nezaměstnaní si mohou
 zvýšit příjem v rámci veřejné služby 

Webové stránky 
ZŠ Chropyně

Mnoho základních škol ještě nemá své 
internetové stránky. Opravdu se takové stá-
le ještě najdou. A pak je mnoho takových 
škol, které internetové stránky školy mají, 
ale jen tak pro parádu, jen proto, aby byly. 
My se mezi takové školy nechceme zařadit. 
Navíc, někteří zákonní zástupci žáků měli 
k našim webovým stránkám připomínky, 
týkající se funkčnosti odkazů, otvírání při-
ložených souborů a podobně. Proto jsem 
rozhodl, že naše stávající stránky necháme 
přepracovat, omladit a zjednodušit. Cílem 
bylo vytvořit přehlednější a uživatelsky pří-
jemnější web, na kterém najdete všechny 
potřebné informace týkající se školy. 

Na hlavní stránce i v aktualitách vás bu-
deme informovat nejen o dění v naší škole, 
ale připravujeme také informace o aktuál-
ních nabídkách našich partnerů - SRPŠ při 
ZŠ Chropyně, sportovních oddílů, kroužků, 
hasičů a tak dále.

 
Velmi nám záleží na dobré a bezproblé-

mové spolupráci s rodiči. A kdy budou rodiče 
spolupracovat? Když budou mít aktuální 
informace o dění ve škole. Proto je v odka-
zu Pro rodiče seřazeno to nejpodstatnější, 
co rodiče zajímá. Od informace k zápisu 
do I. tříd, organizaci celého školního roku, 
termínů konzultací jednotlivých vyuču-
jících až po aktuální verzi Školního řádu 
ZŠ Chropyně. Velmi důležitou součástí 
tohoto odkazu je složka Tiskopisy ke sta-
žení. Ta, mimo jiné, obsahuje nejčastěji 
používané žádosti: o uvolnění z vyučování, 
o možnosti použití slovního hodnocení, 
o povolení přestupu, pokračování ve školní 
docházce atd. V odkazu Kontakty naleznete 
e-mailové adresy na všechny pedagogické 
zaměstnance školy, na které můžete posílat 
dotazy, žádosti, připomínky a podobně. Uči-
telé mají povinnost svou e mailovou poštu 
pravidelně kontrolovat a vyřizovat. Ve velmi 
navštěvovaném odkazu Galerie naleznete 
fotky a prezentace z akcí, které v naší škole 
proběhly nejen v letošním roce, ale i v letech 
minulých.

V minulém roce se na podzim uskutečnil 
Den otevřených dveří. Spousta zájemců 
se nemohla v tento den dostavit, a proto 
chceme v brzké době na webové stránky 
umístit virtuální prohlídku obou budov školy, 
kde se budete moci seznámit s nově zrekon-
struovanými učebnami a prostorami školy. 

Nápadů a novinek, kterými bychom chtěli 
stránky postupně vylepšovat a zdokonalovat, 
máme spoustu. Než se nám je ale podaří 
zapracovat, žádám vás o trpělivost.

Velice si vážíme vaší dosavadní zpětné vaz-
by a celý náš kolektiv bude rád za jakékoliv 
náměty, nápady nebo připomínky k našemu 
novému školnímu webu.

Tak tedy – navštivte www.zschropyne.cz

Mgr. Milan Bajgar

Lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR 
a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl 
roku, mají od února možnost zvýšit si příjem 
v rámci veřejné služby. Pokud odpracují v tom-
to režimu alespoň 30 hodin měsíčně, vzroste 
jim příspěvek na živobytí o 605 Kč. Pokud však 
ve veřejné službě pracovat nebudou a nepatří 

mezi zranitelné skupiny obyvatel (například 
seniory nebo osoby se zdravotním postižením), 
dávka na živobytí jim po šesti měsících neak-
tivity poklesne. 

Bližší informace sdělí kontaktní pracoviště 
ÚP Kroměříž.  

IZ

Fotografie určené ke zveřejnění ve Zpravodaji města Chropyně zasílejte do redakce 
v dostatečné kvalitě a jako samostatné přílohy, jinak nemohou být otištěny. Z fotografií, 
prosím, nevytvářejte koláže, které mnohdy nezapadají do formátu ani koncepce Zpravodaje. 

Do fotografií nevkládejte žádné popisky, ani označení datumu a času pořízení fotografií. 
Při ořezu fotografií pak zůstává pouze část časového popisu, který je třeba retušovat. 

Pokud požadujete popisku k fotografiím, doplňte ji pod Váš text. U více fotografií pak 
uvěďte i souvstažnost popisky k názvu fotografie. Počet a pořadí fotografií určuje 
výhradně redakce.

Podrobné informace o zasílání příspěvků naleznete na webu města Chropyně: 

http://www.muchropyne.cz/obcan/zpravodaj/prijem-prispevku

Děkujeme za pochopení.                                                                              Redakce

Upozornění redakce
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Král Ječmínek a letošní Hanácké slavnosti
Závěr letošního května bude v Chropyni ve znamení dalšího ročníku 

Hanáckých slavností. Od začátku roku se tým zainteresovaných osob 
zabývá přípravou programu a celkovým zajištěním této kulturní akce. 

V zájmu zpestření programu se mimo jiné připravuje řezbářská akti-
vita, při které by během slavností řezbář vytesal ze dřeva postavu krále 
Ječmínka, známého z pověsti. 

Vzhledem k tomu, že o podobě krále Ječmínka není mnoho infor-

mací, bylo osloveno Muzeum Kroměřížska s žádostí o doporučení mož-
ných podob krále Ječmínka. Muzeum navrhlo několik motivů, z nichž 
tři se tímto předkládají občanům k vyjádření názoru. 

Rádi uvítáme Vaše náměty a připomínky k navrhované soše krále 
Ječmínka. Vaše náměty posílejte k rukám vedoucí odboru vnitřních věcí 
Bc. Dany Jedličkové nebo na e-mail jedlickova@muchropyne.cz. Pozor: 
pouze do 10. dubna 2017.                                     Ing. Jiří Pospíšil

reklama
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Patrik Hartl: Okamžiky štěstí 
Nový dvojromán Patrika Hartla je možné začít 

číst z kterékoli strany. Vyberte si! Příběh souro-
zenců Veroniky a Jáchyma budete prožívat podle 
toho, který začátek zvolíte. Můžete s nimi hledat 
štěstí, doufat, věřit, dělat chyby a napravovat 
je. Budete se o ně bát, fandit jim a zamilovávat 
se s nimi. A nejenom s nimi.

Harry Potter a prokleté dítě - divadelní 
hra podle nového příběhu J.K. Rowlingové

Harry Potter to nikdy neměl snadné a teď, 
jako přepracovaný zaměstnanec Ministerstva kou-
zel, manžel a otec tří školáků, to má ještě těžší. 
Potýká se s minulostí, která nechce zůstat tam, 
kam patří, a jeho nejmladší syn Albus se mezitím 
musí prát s tíhou rodinného dědictví, o které 
nikdy nestál. Minulost a současnost se čím dál 
hrozivěji prolínají a otec i syn zjišťují nepříjemnou 
pravdu: temnota někdy vyvěrá z nečekaných míst.

Kristin Hannahová: Slavík 
Francie 1939. Ve vesničce Carriveau se Vianne 

Mauriacová loučí se svým manželem Antoinem, 
který byl povolán do zbraně. Vianne nevěří, 
že by mohlo dojít k válce, jenomže Němci vpad-
nou do Francie a země je plná nepřátel a tanků. 
Když se pak ve Viannině domě usadí německý 
kapitán, musí osamělá žena vycházet nepříteli 
vstříc, jinak přijde o vše…

Jan Herčík: Zvěrolékař léčí, zvířata uzdra-
vují 

V knize najdeme nejen psí příběhy - byť psi 
jsou přirozeně tím živočišným druhem, který pro 
nás pracuje nejvíc, ať už se jedná o psy vodicí, 
asistenční či třeba čtyřnohé záchranáře. I kočky 
dokážou zpříjemnit život těm, kteří se musejí 
vyrovnat s handicapem, a jednou se možná do-
čkáme i širšího uplatnění asistenčních koní. Jak 
je pro knihy „českého Herriota“ Jana Herčíka 
typické, veselé příběhy střídají dojemné osudy, 
kdy člověk a jeho věrný souputník musí vybojovat zdánlivě ztracený boj.

Alena Soukupová: O chytré myšce 
Pohádkový příběh o malé myšce a jejích 

zvířecích přátelích od řeky. Obrázková knížka 
pro nejmenší. 

Text psaný velkými písmeny se hodí také pro 
první samostatné čtení.

Vaše knihovnice

Knihovna doporučuje

Provoz platebního terminálu České spořitelny na pokladně 
Městského úřadu Chropyně byl pozastaven do doby dořešení 
technických a obchodních problémů způsobených při organizačních 
změnách v České spořitelně.

Děkujeme za pochopení.

Finanční úřad v Kroměříži oznamuje, že v letošním roce nebu-
dou jeho pracovníci vybírat daňová přiznání na Městském 
úřadě v Chropyni. Podatelna FÚ v Kroměříži je v provozu:  
Po, St 08:00—17:00; Út, Čt 8:00—15:30 a v Pá 08:00—14:00

Redakce

Informace Finančního 
odboru MěU Chropyně

Daňová přiznání
za rok 2016

Klub českých turistů
nabízí v březnu a dubnu hromadné akce:

18.03. Jarní otvírání rozhledny na Doubravě
 Pěší: 12 km nebo vlastní trasa
 Cíl: rozhledna Doubrava, 676 m. n. m., 10:00, návrat 

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

25.03. První jarní vycházka k soutoku Moravy a Hané
 Pěší: 9 km
 Start: Chropyně, u České spořitelny, 9:00
 Cíl: loděnice do 12:00
 Po trase soutěže a hry pro děti
 V cíli oheň na opékání a čaj

01.04. Výstup na Malou Lhotu – okolím Valašského Me-
ziříčí

 Start a počet km: libovolný
 Cíl: Malá Lhota, restaurace Pod Dubem, 11:00-14:00
 Informace: Ivana Weisová, tel.: 731 766 442

08.04. Zahájení turistické sezóny na Pulčínských skalách
 Pěší: 10, 20 km
 Start: Lidečko, žel. stanice, 8:00-9:00
 Cíl: Malá Lhota, restaurace Westernsalon U Vilíka, 12:00-

14:00
 Informace: Jan Hučík, tel.: 732 148 705

08.04. Za velikonočním vajíčkem
 Pěší: 6 km
 Start: zastávka MHD Zlín – Malenovice, křižovatka, 

9:00-10:00
 Cíl: tamtéž do 13:00

Šťastnou cestu přeje
 Jaroslava Pospíšilová
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Velikonoční bohoslužby 
v kostele sv. Jiljí v Chropyni 
13. dubna Zelený čtvrtek 18:30 
14. dubna Velký pátek 18:30 
15. dubna Bílá sobota 19:00 
16. dubna Hod Boží velikonoční 7:30 - při mši sv. 
 budou požehnány pokrmy
17. dubna Velikonoční pondělí 9:00 

Příležitost k velikonoční svátosti smíření bude v Chropyni v kostele 
o Květné neděli 9. dubna od 14:00 do 15:30. 

Všem čtenářům a občanům přeji a vyprošuji radostné a požehnané 
prožití velikonočních svátků v kruhu svých blízkých. 

P. Jiří Putala

Postní doba je pro křesťany čas přípravy na největší svátky – Veli-
konoce. Proto je spojena s výzvou k vnitřní duchovní obnově a vybízí 
k větší soustředěnosti a sebeovládání. V katolické církvi začíná doba 
postní Popeleční středou. 

Ten den přijímají věřící na čelo křížek popelem na znamení kajícnosti. 
Postní doba trvá 40 dnů na památku stejné doby, kterou strávil Ježíš 
Kristus na poušti, jako přípravu na své poslání. 

Do postu se ovšem nepočítají neděle, proto má ve skutečnosti 
46 dnů. Po posledním dnu postní doby následuje Velikonoční neděle. 

I. neděle postní se nazývala „Černá“. 
Název vznikl pravděpodobně proto, že v době půstu ženy odklá-

daly pestré součásti oděvu a oblékaly se spíše do tmavých šatů a zástěr 
a na hlavu vázaly černé šátky. 

II. neděle postní se nazývala „Pražná“. 
Takto se nazývala podle tradičního jídla „pražmy“ – staroslovanského 

pokrmu z nedozrálého obilí.  

III. neděle postní se nazývala „Kýchavá“. 
Původ názvu pochází z doby morové epidemie. Tato nemoc se zpo-

čátku projevovala kýcháním. Z obavy před nákazou se proto na kýchnutí 
začalo odpovídat „Pomáhej Pán Bůh“, nebo „Pozdrav Pán Bůh“. Údajně 
se tuto neděli sloužila mše z formuláře „Za odvrácení moru“. 

IV. neděle postní se nazývala „Družebná“. 
V tuto neděli údajně chodíval ženich s družbou do domu, kam chtěl 

o pomlázce přijít na námluvy. 

V. neděle postní se nazývala „Smrtná“. 
Váže se k ní starý zvyk vynášení Smrti (Moreny, Mařeny) zhotovené 

ze slámy a hadrů. Tento zvyk symbolizoval vyhánění zimy.

VI. neděle postní se nazývá „Květná“. 
Připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma a vítání zástupy, které 

mu mávaly palmovými ratolestmi. 

Názvy dnů svatého týdne: 
Zelený čtvrtek 

Připomíná se Ježíšova poslední večeře a zatčení. Český přívlastek 
zelený vznikl zkomolením původního německého názvu Greindonner-
stag (Lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). 

Velký pátek 
Připomíná se Ježíšovo umučení na kříži a uložení do hrobu. Tento 

den se neslaví v kostelech mše svatá, pouze bohoslužby slova, jejichž 
vrcholem je uctívání svatého kříže. 

Bílá sobota.
Den Ježíšova pobytu v hrobě. Večer se slaví obřady Vzkříšení, kte-

ré mají začínat po setmění a patří už k neděli. Při těchto obřadech 
se křtí dospělí a přívlastek „Bílá“ pochází zřejmě od bílého roucha nově 
pokřtěných. 

P. Jiří Putala

Názvy postních nedělí

Potřebujete nový občanský průkaz, cestovní doklad nebo 
řidičský průkaz?

Tyto osobní doklady vyřídíte na obecním úřadě s rozšířenou 
působností dle místa svého trvalého bydliště. 

Občané města Chropyně tedy tyto doklady vyřídí 
na Městském úřadu v Kroměříži.

Redakce

Informace radnice
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Dle údajů české Mensy mozek nenaro-
zeného dítěte obsahuje dvakrát větší počet 
neuronů, než kolik jich budeme kdykoliv 
během života schopni využít. Největší „moz-
kový“ potenciál totiž mají děti do 10 let. 
Z toho plyne, že dětský mozek dokáže přij-
mout a vyhodnotit více informací než dospělý. 
To potvrzují i lektoři vzdělávacích projektů 
společnosti EKO-KOM. Na osvětu třídění 
odpadu mezi dětmi společnost úspěšně sází 
již 20 let.

Společnost EKO-KOM i v roce 2016 rea-
lizovala své výukové programy zaměřené na 
rozšíření povědomí o prospěšnosti třídění 
obalového odpadu. PETky, plastové kelímky, 
plastové nádobky nebo papírové či skleněné 
obaly se úspěšně vracejí k recyklaci také díky 
intenzivní vzdělávací činnosti společnosti 
zaměřené na děti a širokou veřejnost. Jen 
v minulém roce byla realizována kom-
plexní environmentální výuka na 655 zá-
kladních školách, které se v téměř 6 tisících 
skupinách zúčastnilo více než 137 tisíc dětí. 

Nezisková společnost EKO-KOM ji organi-
zuje od roku 1997 a za 20 let tak celkově 
oslovila zhruba 2 a čtvrt milionu dětí. Také 
proto patří mladší generace mezi nejaktiv-
nější třídiče.

A díky těmto nejmladším třídičům patří Češi 
mezi nejlepší v Evropě. Každá třídící domácnost 
totiž ročně vyseparuje v průměru 4 barevné 
kontejnery odpadu – každý z nás vytřídí v prů-
měru přes 42 kg vytříděného papíru, plastů, 
skla a nápojových kartonů. 

„Za uplynulých 15 let obyvatelé ČR vy-
třídili přes osm milionů tun odpadu. Za tuto 
praktickou každodenní snahu chránit naši 
přírodu a krajinu je nutné ocenit každou třídící 
rodinu,“ říká Lucie Müllerová, tisková mluvčí 
společnosti, a dodává: „Je potěšitelné, že počty 
třídičů postupně stoupají a že jsme k tomuto 
nárůstu přispěli mnohaletou cílenou edukativní 
činností. Projektem Tonda Obal prošlo zhruba 
2 a čtvrt milionu dětí a toto ohromné číslo 
je současně i náš závazek pokračovat.“

Nezisková společnost EKO-KOM provo-
zuje již od roku 1999 celostátní systém, který 
zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového 
odpadu. Tento systém je založený na spolupráci 
průmyslových podniků, měst a obcí a společ-
ností nakládajících s odpady a zajišťuje, aby 
odpady z použitých obalů byly spotřebitelem 
vytříděny, svezeny sběrovou technikou, uprave-
ny, dotříděny a konečně využity jako náhrada 
primárních surovin. Aby byl systém dostateč-
ně efektivní, je třeba motivovat společnost 
ke třídění, a to jak děti, tak dospělé. 

Vzdělávací programy a projekty společnosti 
EKO-KOM podporují komunikační kampaň 
„Má to smysl, třídím odpad!“, která si klade 
za cíl maximalizovat počet českých a morav-

ských občanů ochotných třídit. „Naším cílem 
je samozřejmě co nejvyšší účast spotřebitelů, 
ale jsme realisté. Pomocí vzdělávacích a ko-
munikačních kampaní a programů chceme 
v následujících letech poskytovat spotřebitelům 
informace tak, aby se dnešních 72 % třídičů při-
blížilo 80 %, což by nás opět posunulo k abso-
lutní evropské špičce,“ uzavírá Lucie Müllerová, 
tisková mluvčí společnosti EKO-KOM.

Vzdělávací projekty
Tonda Obal

Jako první z  řady projektů vznikl v roce 
1997 vzdělávací školní program pro školy 
Tonda Obal na cestách, který za dvacet let 
existence oslovil přes 2 miliony dětí.

Tento program, kterým provází postavička 
Tondy Obala,  je určený primárně pro základní 
školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny 
učí třídit odpady a dozvědí se více o jejich 
dalším využití a recyklaci. Školám je tento 
program, který vhodně doplňuje učivo s té-
maty ekologie a ochrany životního prostředí, 
poskytován zdarma. 

Spoustu užitečných informací o třídění, 
včetně materiálů ke stažení, najdou zájemci 
na webových stránkách www.tonda-obal.cz.
 
Brána recyklace

Putovní výstava Brána recyklace vznikla 
v roce 2007. Původně zahrnovala exponáty 
z recyklovaných materiálů v oblasti umění 
a designu. Dnes jsou její součástí stovky expo-
nátů nejen běžně dostupných recyklovaných 
výrobků, které představují možnosti recyklace 
21. století.
www.branarecyklace.cz

Jana Balonová

Děti jsou k přijímání nových informací 
otevřenější než dospělí

podporuje 
kulturu
a sport 

v Chropyni

Pneuservis Mika Chropyně
naproti čerpací stanice EuroOil 
Tel.: 733 747 040, 723 771 911  
www.auto-cont.cz  e-mail: auto-cont@volny.cz
Provozní doba: Po – Pá  7:00 – 17:00
                         So          8:00 – 11:00

Postaráme se o pneuservisní práce, drobné opravy, 
geometrii, klimatizaci... vašeho auta.
Myslete na své auto a připravte ho na jarní sezónu. 

Volejte na tel.: 733 747 040.
Rádi Vás objednáme na dohodnutý čas.

reklama
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Dne 28. února dopoledne prošel ulicemi města masopustní průvod. 
Díky učitelkám 4. třídy mateřské školy a ochotným rodičům, kteří připra-
vili pěkné masky svým dětem i sobě, zůstala zachována tato pěkná lidová 
tradice i v Chropyni. Děkujeme panu harmonikáři V. Kuchařovi, panu 
fotografovi M. Tychlerovi, rodičům v maskách i  spoluobčanům, kteří 
odměnili děti za jejich zpívání.                                                  K+D

Od srdíček k srdíčku
Tak se jmenoval charitativní 

jarmark, který se uskutečnil 
21. února 2017 ve 4. třídě 
mateřské školy. Akci podpořily 
svými výrobky k prodeji rodiny 

dětí ze 4. třídy, Zručné babičky, 
učitelky 4. a 2. třídy MŠ.

Velké poděkování patř í 
všem, kteří se zúčastnili a při-
spěli finančně: rodiče a praro-

diče s dětmi z ostatních tříd, 
pedagogičtí i provozní zaměst-
nanci MŠ.

Pro Kryštůfka z Dřínova by-
lo vybráno celkem 7.232 Kč. 

Úžasné! Díky dobrým srdcím 
se Sbírka pro Kryštůfka roz-
rostla. Co nejdřív přejeme 
Kryštůfkovi návrat do běžného 
života.                           K+D

Masopustní úterý

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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Únorová besídka

Program „Buďme spolu“

Příjemný hudební podvečer jsme strávili 
ve čtvrtek 9. února 2017, kdy proběhla Úno-
rová besídka žáků ZUŠ Kroměříž, pobočka 
Chropyně v malém sále MKS v Chropyni. 
Se svými skladbami se představili žáci na klá-

vesové, smyčcové a dechové nástroje. Malé 
i velké sólisty vystřídala dua, tria i kvarteta. 
V letošním školním roce byla vyhlášena sou-
těž ZUŠ ve hře na housle a kytaru, na kte-
rou se připravují žáci p. uč. L. Koutného 

a M. Vaculíka. Besídku nám zpestřili sou-
těžním programem žáci, kteří naši poboč-
ku budou reprezentovat. Všem přejeme 
co nejlepší umístění v soutěži.

Mgr. Jana Milotová

Začátkem měsíce února navštívila 1. třídu MŠ paní Mgr. Svobodová. 
Velice poutavým a hravým způsobem seznámila děti s překážkami, 
které musejí každý den zvládat děti s handicapem. Děti si vyzkoušely, 

jaké to je mít problém se zrakem, sluchem či pohybem. Také zjistily, 
že navzdory jakémukoliv handicapu mohou tyto děti fungovat a žít 
plnohodnotný život. Celé dopoledne bylo velice příjemné a děti 
si chtěly vše vyzkoušet. Nakonec se rozloučily ve znakovém jazyce, který 
je paní Svobodová naučila.

p.uč. Sochová a Dokoupilová Hanulíková

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.
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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Magic the Gathering se po 18 letech vrátil do Chropyně

Dne 28. února se v sále 
ZUŠ Kroměříž konalo okresní 
kolo národní soutěže ve hře 
na smyčcové nástroje. Po úspěš-
ném zvládnutí školního kola 
se naše žačky ZUŠ Kroměříž, po-
bočka Chropyně z houslové třídy 
pana učitele Luďka Koutného 
a za klavírního doprovodu paní 
učitelky Lenky Obručové výteč-
ně předvedly i v kole okresním. 

V kategorii houslistů do 13 let 

získala krásné 1. místo Hana 
Konvičná. Její starší sestra Lucie 
Konvičná zvítězila v kategorii 
houslistů do 15 let a postoupila 
do krajského kola, které se bude 
konat 28. března v Uherském 
Hradišti. 

Blahopřejeme žačkám i panu 
učiteli a doufáme, že se Lucii bude 
dařit i v krajském kole.                                                                                                

Marek Bubeníček

Výborné umístění 
našich houslistek

Co mne zděsilo
Mám potřebu vyjádřit se k tomu, co po-

zoruji v ulicích Chropyně nejen poslední 
dobou. A co mě upřímně znechucuje a děsí. 
Přejdu rovnou k věci. Často se pohybuji 
ulicemi Tovačovská, Nádražní a K. H. Máchy 
a také směrem od Tovačovské k Albertu. 
Není výjimkou, že přímo na chodníku, jed-
nou dokonce uprostřed, leží hromada psích 
exkrementů. A když říkám hromada, nemyslím 
tím nic malého.

Kráčím znechuceně dál a co pár kroků, 

to na okraji chodníku další hromádka. A další. 
Okraje chodníků jsou téměř lemovány psími 
výkaly. Nebudu se zde vůbec zmiňovat o situaci 
na loukách, i když pro to město udělalo ma-
ximum, totiž že na louky umístilo koš - právě 
k tomuhle účelu. Stejně se situace nemění. 

Ale přece jen ve městě by člověk čekal, 
že to páníček daného psa sebere! Promiňte, 
ale nechat psa kálet přímo uprostřed chod-
níku? Nebo na kraji? A ještě to tam nechat 
na ozdobu?! Neřekla bych, kdyby to bylo 

v trávě, alespoň pár metrů od chodníku, i když 
i to by se mělo uklízet! Alespoň by to nebylo 
vidět, kudy člověk chodí. 

Důrazně proto vyzývám všechny pejskaře, 
aby po svých miláčcích opravdu uklízeli. V zimě 
to sice schová sníh, ale upřímně, nechali byste 
si to snad před dveřmi vašeho bytu? Nebo 
na dvoře? Tam to přece také seberete! Proto 
nevidím důvod, proč to nechávat uprostřed 
či na kraji chodníku!

Gabriela Suchánková

Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně uspořádala v neděli 
26. února 2017 turnaj karetní hry Magic the Gathering, o kterou byl 
nečekaně velký zájem.

Na turnaji, který se konal v místní klubovně, se sešlo neuvěřitelných 
23 hráčů.

Hráči přijeli na turnaj i ze vzdálenějších měst, například z Hranic 
na Moravě, Vyškova na Moravě, Uherského Hradiště, Brna, Přerova, 
Tlumačova, Hulína a v neposlední řadě i z Kroměříže. Na turnaji se ob-
jevila jak spousta mladých hráčů, tak i tatínků, co už mají rodiny. Vedle 
nováčků hráli i zkušení veteráni a můžeme si dovolit říct, že se zde sešlo 
i pár nejlepších hráčů z Moravy. Takže konkurence byla opravdu veliká.

Turnaj začal s menším zpožděním v 11:15. Čtvrtfinále končilo v 16:00.
Boje o postup do finále byly urputné. Nakonec turnaj ovládl Petr 

Kudela z Brna, Jiří Němec z Vyškova obsadil druhé místo, třetí místo 
obsadil Dominik Mašík z Kroměříže.

Člen pionýrské skupiny, který turnaj uspořádal, skončil těsně pod 
místy zajišťujícími postup a obsadil 10. místo.

Další turnaj má pionýrská skupina Obránců míru naplánovaný 
na neděli 26. března 2017.

V budoucnosti chce pionýrská skupina uspořádat i karetní kroužek 
pro děti a mládež z místní základní školy, aby se zde Magic znovu oživil 
a pokusil se vychovat nové budoucí šampióny.

Děkujeme všem hráčům za účast a nejlepším třem gratulujeme.
Lukáš Krč
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Pozvání 
na IX. Orientální show

Dům kultury Kroměříž pořádá 31. března 2017 již devátou Orien-
tální show. 

Začátek v 18:30, základní vstupné 100 Kč, děti/důchodci/ztp 70 Kč. 
Zveme všechny příznivce, fanoušky, kamarády nejen tance, ale 
i hudby a krásných kostýmů.

Tancovat budou TS RoseLine Kroměříž, TŠ Jany Norkové Zlín, 
Jahanara Group Olomouc, tanečnice Jasmína a Shanti, děti z TYMY 
Holešov, děti SVČ Šipka Kroměříž, děti DDM Němčice nad Hanou, 
děri DDM Tlumačov. Bubnovat budou bubeníci pod vedením Míry 
Čipery z Českých Budějovic.

AK

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

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

od 9:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 3. duben 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

Archiv Zpravodaje najdete na www.muchropyne.cz

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

informací tel.: 733 519 081.

Prodám
 zděný byt v zatepleném domě s novou 

střechou, 2 balkony,  3+1 v Chropyni. Cena 
dohodou. Tel.: 777 847 900.

Hledám pronájem
 bytu v Chropyni 2+1 nebo 3+1 bez RK, 

tel.: 734 301 670.

Důležité informace
pro inzerenty

Upozorňujeme občany, 
že zveřejnění  soukromé 
inzerce je zpoplatněno 

částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před 
uveřejněním oznámení.

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.

NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE

Deratizace města Chropyně včetně části Plešovec – jaro 2017.

Městský úřad Chropyně, odbor výstavby a ŽP Vám tímto oznamuje, že město Chropyně 
bude provádět ochrannou deratizaci v termínu od 13.03.2017 do 20.04.2017.

Vyzýváme Vás, abyste zajistili běžnou ochrannou deratizaci ve smyslu ustanovení 
§ 57 zák. č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvi-
sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Městu Chropyně provádí deratizaci odborná firma: SERVIS 3xD, J. Glazarové 9e, 
779 00 Olomouc, tel.: 585 418 391, mob.: 603 400 300, e-mail: servis3xd@seznam.cz

Důležitou podmínkou úspěchu ochranné deratizace našeho města je právě její kom-
plexnost a důslednost. Doporučujeme Vám proto tuto firmu kontaktovat a dohodnout 
se na provedení deratizace Vašeho objektu ve stejném termínu.

MA

Informace pro občany, bytové domy
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Expedice Yetti
V sobotu 4. února 2017 jsme se my, do-

spěláci Kamínku, vydali na túru pod názvem 
„Expedice Yetti“. Startem byly Hlubočky 
u Olomouce. Odtud jsme se vydali po žluté 
turistické značce směrem na Pohořany, kde 
jsme měli první větší odpočinkovou zastáv-
ku. Následně nás čekala trasa po „červené“ 
směrem do Radíkova. 

Po cestě nás pohltila hustá mlha a po chví-
li jsme zjistili, že jsme ztratili červenou značku. 
Zanedlouho se z husté mlhy vynořila skupinka 
dalších lidí, tak jsme neváhali a zeptali se jich 
na cestu. Zjistili jsme, že jdeme správně, 
a dokonce zkratkou. Byla to skvělá parta lidí 
z KČT Šternberk a trasu z Pohořan do Radí-
kova jsme šli společně. Do Radíkova jsme do-
razili se setměním. Poté, co jsme se občerstvili 
v hospůdce v Radíkově, jsme se vydali 
na cestu zpět do Hluboček. Potmě jsme ale 
sešli na původně plánovanou cestu ještě 
na Posluchov. Zdárně jsme dorazili do po-
sledního cíle naší expedice. Po posledním 
občerstvení a odpočinku jsme se vydali z Po-
sluchova nejkratší cestou zpět do Hluboček. 
Zde naše expedice také skončila. 

Celá trasa byla velice zajímavá a z počátku 
také náročná. Celou cestu jsme putovali 
mokrým sněhem, občas nás překvapila hustá 

mlha a nakonec jsme šli i za tmy lesními 
stezkami. Celý den nás doprovázel náš psí 
kamarád Nanucky. Všichni jsme nakonec 
zdárně dorazili zpět do Hluboček, kde nás 
čekal společný večer. Byla to super akce 
a snad se nás příště zúčastní více. 

Poděkování patří Markétce Procházkové 
za naplánování trasy a poskytnutí noclehu 
v útulném domečku a všem ostatním zúčast-
něným, kterými byli Petr Zavadil, Tom Křižan, 
Bára Vinklerová a Renča Pečinková.

Zuzka Horáková

Zprávičky 
z Kamínku

reklama
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Zprávničky z Kamínku 
aneb V Kamínku se pořád něco děje
Retro hrátky

V úterý 14. února jsme připravili pro děti „Retro hrátky“. Děti 
si zahrály „Člověče, nezlob se“, pexeso i domino. Hry byly rozloženy 
na šesti velkých stolech. Ti nejúspěšnější byli odměněni drobnou cenou 
a diplomem. Všichni na závěr dostali pamětní listy.

Ve čtvrtek 15. února si děti zahrály stolní hokej, piškvorky, goblíky 
a zajímavou hru „Spirale game“. Ta byla nejtěžší. Vyžadovala velkou 
trpělivost a zručnost. Opět se rozdávaly sladkosti, diplomy i pamětní listy.

Hana Paňáková
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Zprávničky z Kamínku 
aneb V Kamínku se pořád něco děje
Kamínkovský karneval

V pátek 16. února pořádal Kamínek svůj karneval. Klubovna se zaplnila 
nádhernými maskami. Ať už to byli Batmani, čarodějky, víly, upírky, rockové 
skupiny, úspěšná tenistka, čertice, dokonce nás navštívil sám Michael Jackson. 
Také pro masky byly připraveny různé soutěže a tombola. Masky si zatan-
covaly. Každá maska se představila a předvedla své vystoupení. Udělovaly 
se ceny za předvedené výkony. Došlo i na obvyklé sladkosti a pamětní listy. 

Všem vedoucím a instruktorům našeho Kamínku děkuji za přípravu těchto 
hrátek a Zuzce Horákové za pěkné pamětní listy a diplomy.

Všechny tyto akce byly uskutečněny za podpory města Chropyně, Kamí-
nek moc děkuje.                                                      Hana Paňáková
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Dne 18. února 2017 se naši nejmenší zúčast-
nili turnaje v Bystřici pod Hostýnem. Přihlásilo 
se 9 družstev. Turnaj byl pořádán pro ročníky 
narození 2010 a mladší. Pro naše nejmladší 
to byl premiérový turnaj, na kterém sbírali své 
první zkušenosti z halových turnajů a čekali 
na své první góly i body, kterých se nakonec 
dočkali. Vítězství dosáhli po sérii čtyř proher, 
a to ve skupině o udržení s celkem Otrokovic 

v poměru 3:2. Bylo to zároveň jediné vyhrané 
utkání na turnaji, které našim klukům zajistilo 
8. místo s celkovým skóre 5:34. Dvakrát se trefili 
Štěpán Ondráš a Denis Beňa, jednu branku 
přidal Zdeněk Mastný. V brance se kluci stří-
dali, ale nejčastěji se mezi tyče postavil Marek 
Štětina, který zneškodnil spoustu soupeřových 
pokusů. Samozřejmě musím vyzdvihnout 
i výkony Matyáše Kuchaříka, Honzy Tychlera, 

Matyáše Obdržálka i benjamínka týmu Micha-
ela Mourala. Kluci, pod vedením trenérského 
dua Lukáš Navrátil a Miroslav Štětina, bojovali 
ze všech sil a odvezli si spoustu zkušeností, kte-
ré je, doufejme, v dalších turnajích posunou 
až na medailové pozice. 

Poděkování za skvělý turnaj patří i povzbu-
zujícím rodičům a pořadatelům.

PB
reklama

Turnaj minipřípravek
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Dne 11. února se konala II. část zimního halového přeboru v ná-
rodní házené pro kategorii mladších žáků SMO, tentokrát ve Staré 
Vsi n/Ondřejnicí.

Ráno se scházíme u TJ v počtu šesti hráčů, když během pátečního 
večera a sobotního rána přichází SMS s omluvenkami kluků. Začínáme 
si zahrávat s myšlenkou, že zavoláme a z turnaje se omluvíme, ale vtom 
se objevuje poslední sedmý hráč a my můžeme vyrazit. Nálada není dob-
rá, přesto si před odjezdem dáváme za cíl odehrát všechny zápasy se ctí 
a bez zranění se vrátit. Během cesty probíhají mezi hráči družné diskuse, 
jak promíchat sestavy a jak můžeme nám známé soupeře překvapit.

Po příjezdu do haly a po první poradě skládáme sestavu pro zápas 
s týmem Svinova. Přes opatrný začátek kluci získávají sebevědomí 
a začínají hrát naplno, což přináší ovoce a vítězíme 5:4. Výhra evidentně 
všem zlepšuje náladu, všichni se vzájemně povzbuzují a „hecují“. Další 
utkání nás také povzbudí, remíza s Osekem 5:5. V následujícím zápase 
probíhá opět změna sestavy a dostavuje se vítězství 11:1 nad družstvem 
Vítkovice “B“, což nás nakopne k velmi dobrému výkonu a zazname-
náváme další body za výhru 2:1 s týmem Albrechtiček.

Do finále tedy postupujeme z 1. místa skupiny „B“ a čekají nás dva 
finálové zápasy o medaile s družstvem Stará Ves n/O. a Studénkou. 
S vidinou dobrého umístění nastupujeme do zápasu se Starou Vsí 
a vítězíme 5:3. Přichází poslední zápas turnaje a boj o zlato s týmem 
Studénky. Po pečlivé předzápasové přípravě a bojovném utkání nakonec 
ztrácíme body porážkou 5:2.

Ale ani toto nám neubírá na radosti ze stříbrného umístění v tur-
naji za týmem Studénky. Vítězství v oblastním ZHP znamená postup 
do finálového ZHP za účasti všech týmů oblastí ČR. V tuto chvíli jsme ná-
hradníky pro celorepublikové finále ZHP, při neúčasti některé z oblastí.

Závěrem bych rád vyjádřil poděkování hráčům za jejich přístup, nasa-
zení a odhodlanost tak dobře reprezentovat chropyňskou házenou, ale 
i rodičům za vstřícnou spolupráci v roli řidičů a podporovatelů. Závěrečné 
poděkování patří Petru Langrovi ml. a Luboši Benedíkovi za podporu 
týmu mladších žáků, především v druhé části turnaje.

Sestava družstva v 1. části turnaje: Adam Benedík, Kuba Dohnal, 
Standa Mokryš, Peťa Žemlička, Míša Pavlík, Míša Hradil, Dominik Lo-
renc, Michal Novotný.

Sestava družstva v 2. části turnaje: Adam Benedík, Kuba Dohnal, 
Standa Mokryš, David Koláček, Míša Pavlík, Míša Hradil, Zdeněk Krempl.

PL

Chropyňští mladší žáci 
házenkáři stříbrní

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci únoru:
- průměrná ranní teplota byla -0,6 °C,
- průměrná denní teplota byla 3,9 °C,
- nejteplejším dnem byl 23. únor s maximální průměrnou teplotou 

10,2 °C,
- nejchladnějším dnem byl 14. únor s minimální průměrnou 

teplotou -4,4 °C,
- celkové množství srážek bylo 19,6 mm.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo
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Společenská kronika 

Dne 12. března 2017 vzpomeneme 10. vý-
ročí úmrtí pana 

Vladimíra Paterny. 

Vzpomínají Zdeněk a Monika s rodinou.

Už nic víc Ti nemůžeme dát, jen svíci rozsvítit, 
kytičku položit a tiše vzpomínat.

Dne 14. února 2017 by se náš tatínek pan 

Jiří Vacula 

dožil 38 let. Dne 17. března 2017 jsme vzpome-
nuli 5. výročí jeho úmrtí. Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery 
Lucinka a Nikolka.

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

Dne 6. března 2017 to bylo 13 let od chvíle, 
co nás opustil pan 

František Staněk. 

S láskou vzpomíná manželka Ludmila, dcera Kája a syn Vladimír 
s rodinami.

Dne 1. března 2017 oslavil své 70. naroze-
niny pan 

Josef Plánka. 

Vše nejlepší a hodně zdraví přeje rodina.

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 7. března 2017 jsme si připomněli 
4. výročí úmrtí naší maminky, babičky a pra-
babičky paní 

Věry Mrázové 

a zároveň je 21. březen 2017 dnem, kdy si při-
pomeneme 13. výročí úmrtí našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka pana 

Jana Mráze. 

S láskou vzpomíná syn Jan s rodinou.

Vítání nových občánků 
našeho města

Dana Kunčarová

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí.

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti 
při výchově svých potomků.

 
Mezi občany Chropyně 
byly  18. února 2017 
přivítány tyto děti:

Antonie Ehrlichová

nar. 09.01.2017

Josef Heppler

nar. 02.12.2016

Anna Ramišová

nar. 30.12.2016

Pavel Kučeravec

nar. 08.12.2016

Eliška Skybíková

nar. 21.12.2016
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Společenská kronika 

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

       

        

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 4/2017 - 30. března (vychází 13. dubna)
č. 5/2017 - 4. května (vychází 19. května)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 2. března 2017 (číslo vychází 17. března 2017).  
Uzávěrka příštího čísla: 30. 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.

Nebylo Ti přáno s námi déle být, 
nebylo léku, abys mohla žít. 
Odešla jsi, jak Bůh si přál, 

v našich srdcích však žiješ dál.

Dne 13. března 2017 jsme vzpomenuli 
13. výročí úmrtí naší maminky a babičky paní 

Jarmily Ryšavé. 

S láskou a úctou stále vzpomínají syn Jaroslav a dcera Iveta s rodinou.

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

Dne 3. dubna 2017 si připomeneme nedoži-
té 66. narozeniny mé manželky a naší maminky 
a babičky paní 

Vilmy Plánkové. 

Dne 1. prosince 2016 to bylo 5let, co nás navždy opustila.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, 
za ruce, které nám tolik pomáhaly. 

Děkujeme za to, že jsi byl, 
za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 31. března 2017 uplyne 12 smutných 
let od chvíle, co nás navždy opustil pan 

Jan Zapletal. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 16. března 2017 jsme vzpomenuli 
1. výročí úmrtí mé manželky, naší maminky, 
babičky a prababičky paní 

Anny Smolkové. 

S láskou vzpomínají manžel Antonín, dcera 
Svatava s rodinou a vnučka Barbora s rodinou.

Jak tiše žila, tak tiše odešla. 
Skromná ve svém životě, 

velká ve své lásce a dobrotě.

Dne 20. března 2017 vzpomeneme 4. smut-
né výročí úmrtí mé manželky, naší maminky, 
babičky, prababičky paní 

Věry Konrádové. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcery, syn, vnučky a pravnuk.

Smutná je vzpomínka na den narození, 
vzpomínka na toho, kdo už s námi není. 

Ruku Ti už nepodáme, 
abychom Ti mohli k narozeninám přát, 

ale v ten den na Tebe budeme vzpomínat.

Dne 21. března 2017 by oslavila své 67. na-
rozeniny moje maminka paní 

Jaruška Trávníčková. 

Děkuji všem, kdo jí společně se mnou věnují tichou vzpomínku. 
Dcera Jana

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  
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Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: redakce, archiv Zpravodaje, archivy organizací, foto zdroj internet

Možná již byl čas odejít,
snad to tak v osudu bylo psáno,

zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli již vyprodáno ...

Dne 14. dubna 2017 uplyne 12 smutných let, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan 

Martin Loch.

Děkuji všem, kdo mu společně s námi věnují tichou 
vzpomínku.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz
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lečná vystoupení obnovit. Navázali na staré hity, ale 
připravili i řadu písní nových. Na pódiu se nejprve 
představí každá kapela sama. Poté se začnou muzi-
kanti prolínat a vše vyvrcholí skvělým vystoupením 
13 muzikantů ve společném programu, jenž je zásad-
ní součástí koncertu. Podmanivé melodie, rozmanité 
texty, plné sbory, skvělé instrumentální výkony, 
k tomu sametový alt zpěvačky Hradišťanu Alice 
Holubové a hlavně radost z muzicírování po více než 
dvě a půl hodiny. Přesně tak, jak to vyjádřil jeden 
z návštěvníků loňských koncertů: „Nebeská hudba, 
ďábelsky zahraná...“

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00
  
Kroměříž Mňága a Žďorp: Koncertní turné k nové desce 
24.03.  Třínohý pes 
 Legenda „Made in Valmez“, kapela z Valašského 

Meziříčí slaví letos 30 let existence a zároveň i vydání 
už 13. alba s názvem Třínohý pes. Přijďte si poslech-
nout písně, které psaly historii české rockové hudby, 
jako Hodinový hotel, Písnička pro tebe, Nejlíp jim 
bylo, Made in Valmez a udělat ze Společenského sálu 
DK kroměřížskou obdobu natřískané Lucerny v deva-
desátkách... Jednotné vstupné 300 Kč na pokladnách 
DK nebo on-line. 

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Přerov Na fašírky mi nesiahaj 
07.04. Pořad Studia L+S s M. Lasicou a M. Kňažkem.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Korunový džínový bál 2017 
08.04. Závěr plesové sezóny v Městském domě patří Koru-

novému džínovému bálu. Hudební doprovod Re-Vox 
a Jen Tak II. Vstupné 1 Kč + kuvert 199 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 20:30

Přerov Jakub Smolík s kapelou 
19.04. Oblíbený romantik se svými sladce laděnými písněmi. 

Po pěti letech opět na prknech Městského domu 
Přerov. Koncertní zábavné show. Vstupné 320 Kč, 
300 Kč, balkón 160 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Chropyně Slepená pohádka
12.04. Pohádka na motivy klasických českých pohádek 

pro mateřské školy a rodiče s dětmi. Hraje agentura 
Kateřiny Tomanové. Vstupné je 40 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně Stavění máje a pálení čarodějnic
30.04. Bližší informace v příštím vydání Zpravodaje.
 Kde: Areál zámeckého parku Chropyně
 
Hulín Na útěku 
30.03. Divadelní hra, se kterou přijíždí Divadelní spolek 

Kroměříž. Dvě ženy se vydávají na cestu za osobní 
svobodou. Netuší, že útěk je jen málokdy skutečnou 
nutností, že ani ten nejzbytečnější únik však nemusí 
být zcela marný.

 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Hulín Jak šlo vejce na vandr 
01.04. Veselá divadelní pohádka divadelní společnosti 

Koňmo s loutkami netradičních rozměrů, loupežníky 
životní velikosti, jejichž ukrutnost je nezměrná.

 Kde: Kulturní klub Hulín, 15:00
 

Hulín EXPO & PENSION 
01.04. Tradiční taneční zábava s oblíbenou bigbítovou 

kapelou EXPO & PENSION.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 20:00

Kroměříž Vandrovali hudci: Jiří Pavlica a Hradišťan 
20.04. & Vlasta Redl s kapelou 
 Spojení těchto dvou předních uměleckých těles 

v devadesátých letech vyprodávalo sály a oslovilo 
tisíce lidí jedinečným spojením folku, bigbítu a li-
dové hudby. Valašský hitmaker, jedinečný muzikant, 
písničkář a textař Vlasta Redl a primáš a umělecký 
vedoucí Hradišťanu Jiří Pavlica se vloni rozhodli spo-


