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Letos tento den připadl na sobotu, a pro-
to už v pátek ráno rozzářilo park na náměstí 
v Chropyni 3 500 včeliček, a to pro radost 
a potěšení všech kolemjdoucích.

Jedna z pochval byla napsána paní Blankou 
Tychlerovou dokonce ve verších: 

Na náměstí, jejdanáčku, 
přiletěly včeličky, čí to práce asi bude? 

Dětí z naší školičky! 
Děkujem Vám, paní učitelky, 

hned to tu krásné máme a všem dětem jisto jistě
za krásné včelky všichni zatleskáme!

Velké poděkování za přípravu "včeličko-
vého dne" si zaslouží děti, rodiče a učitelky 
4. třídy MŠ a zručné babičky.                  

 KD

foto JaMi, ToRo 

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 5. červen 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

Den Země – 22. duben
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Novinky ve městě
Blíží se letní sezona, doba procházek, cykloturistických výletů, 

koupání, návštěv zámků a muzeí a s tím související i doba větší návštěv-
nosti našeho města. V letošním létě chceme vylepšit komfort nejen 
návštěvníkům našeho koupaliště doplněním laviček, ohřívanou vodou 
i v dětském brouzdališti, ale také zpříjemnit průjezd po cyklistické 
trase č. 47 – Moravská stezka – vybudováním odpočinkových posezení 
se stříškou, pracovně nazývaných „piknikoviště“.  

Tato piknikoviště však nebudou sloužit jen cyklistům. Budou umístěna 
tak, aby posloužila k odpočinku Vám, kteří se rádi procházíte kolem 
zámku, zámeckého rybníka a svojí procházkou projdete i kolem ulice 
Hrad, kde rozšíříme o posezení a nové prvky dětské hřiště. V rozpočtu 
města pro letošní rok byla rovněž vyčleněna částka na opravu a vylep-
šení informačního systému města. Tím chceme pomoci návštěvníkům 
k lepší orientaci ve městě a zlepšení současného stavu v označení ulic 
a důležitých objektů. 

Nové truhlíky na květiny a několik nových laviček určitě neunikly 
vaší pozornosti. Výzva k jejich osázení a následné péči se však trochu 
minula účinkem. K současným dobrovolníkům, kteří si vylepšují okolí 
svého bydliště květinami a údržbou zeleně, přibyla jen hrstka zájemkyň, 
která o péči osázených truhlíků projevila zájem. Škoda, že jich není více. 

Již nejméně rok se zastupitelstvo města zabývá na svých zasedáních 
problematikou odpadového hospodářství. Někteří zastupitelé se nás 
snaží přesvědčit o jednoduchosti celého problému. Nenechte se ale 
mýlit. Je jednoduché ukončit naše členství ve svazku obcí RESO. 
Je relativně jednoduché vypsat výběrové řízení na dodavatele služby 
– svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu 
a provozu sběrného dvora. Co se stane? Budeme mít pravděpodobně 
okamžité levnější nakládání s odpady (ano, všimněte si, že odpady 
je nutné vnímat jako celek, nelze z nich jednotlivé části vydělovat), ale 
na jak dlouho? Uvědomme si, že firma, která uvedenou zakázku vyhra-
je, dostane za každý úkon zaplaceno. Platba za svoz popelnic, platba 
za uložení na skládku, platba za svoz tříděného odpadu, platba za jeho 
likvidaci, platba za provoz a likvidaci odpadu ze sběrného dvora. Tudíž 
uvedené firmě nebude záležet na složení likvidovaného odpadu. Dalším 
problémem, který je spojený s odpady, je platba, kterou do systému 
přispíváte. Ta je k dnešnímu dni 636 Kč na občana a rok (senioři nad 
70 let platí 50 %). A nejeden z vás si jistě povzdychne: „Proč já bych 
měl třídit, když platím stejnou částku jako můj soused, který vyhazuje 
veškerý odpad do popelnice nebo ho v horším případě pálí v kotli?!“

Odpadovým hospodářstvím se zabývám dlouhou dobu, hledala jsem 
spolu s vedením města systém, který bude spravedlivější. Systém, který 
zvýhodní občany, kteří dodržují zákon a třídí (ano, třídění je naší po-
vinností ze zákona), před občany, kterým je osud naší planety lhostejný. 
V zákoně o odpadech je zakotveno, že již v roce 2016 měl být podíl 
vytříděných složek minimálně 40 %, tento podíl by se měl dále zvyšovat 
a v roce 2020 by měl dosahovat dokonce 50 %. V našem městě byl podíl 
vytříděných složek pouhých 28 %. Obce, které nebudou tyto podíly 
dodržovat, budou mít výrazně vyšší poplatek (dokonce až 4násobně) 
za uložení odpadu na skládce. A jsme zase na začátku – pokud se nám 
nyní, v krátkodobém horizontu, podaří vysoutěžit nižší poplatky za svoz 
směsného komunálního a tříděného odpadu, jistě se nám v budoucnu 
budou zvedat náklady na poplatek za uložení odpadu na skládku. 

Vylepšením vzhledu našeho města chceme přispět nejen k tomu, 
aby se u nás dobře cítili naši hosté, ale abychom zvyšovali kvalitu života 
ve městě ke spokojenosti Vás, našich spoluobčanů.

Božena Hrabalová, foto H+H

Změnit na: Snahou vedení města je, změnit celý systém nakládání 
s odpady. Řešit odpadové hospodářství komplexně a dlouhodobě. Chce-
me motivovat občany ke zvýšení třídění, šetřit tím pádem jejich peníze 
a zároveň zabezpečit stagnaci jejich platby díky snižování podílu odpa-
dů ukládaných na skládku. Ale zároveň bude celý systém dobrovolný, 
to znamená, že pokud některý z občanů nebude chtít třídit, ponese nákla-
dy za svůj odpad v plné výši.                                Martina Adámková

Odpady

Péče o hezké prostředí je pro některé naprostou samozřejmostí.

reklama
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Kam kráčí Zastupitelstvo města Chropyně?
Vážení občané, 

v minulém čísle Zpravodaje města Chro-
pyně podobně nazval svůj článek pan 
Ing. František Kroupa, a jelikož mi tento název 
připadá opravdu výstižný, dovolil jsem si jej 
použít i já. 

Jako zastupitel našeho města cítím potřebu 
vyjádřit se k tomu, co se děje v současném 
zastupitelstvu. Opakovaně a naprosto přímo 
se vyjadřuji, že jsem velmi znepokojen přístu-
pem koaličních zastupitelů a rady města. Mám 
na mysli celkový přístup ke všem zásadním 
tématům, která se v poslední době v zastu-
pitelstvu řešila. Je toho mnoho, ale alespoň 
některé z těchto témat chci zmínit.  

Za prvé obrovské zklamání z přístupu 
vedení města a rady města k problematice 
hazardu, a tím pádem i k bezpečnosti v našem 
městě obecně. Nechci se opakovat, ale to, 
jakým způsobem argumentovali někteří radní 
a zastupitelé (zejména ČSSD), kteří prosazovali 
zachování heren v našem městě, bylo až k smí-
chu nebo možná spíše k pláči. Přesto jsem 
moc rád, že se nakonec našla v zastupitelstvu 
zodpovědná většina a byla schválena vyhláška 
o úplném zákazu výherních automatů (tech-
nické hry a binga) na celém území města 
Chropyně a místní části Plešovec. Od té doby 
jsem od občanů našeho města obdržel ne-
spočet dotazů, kdy budou herny uzavřeny 
a zda nehrozí namísto heren v Chropyni něco 
„možná ještě horšího“. Tyto dotazy se množí 
zejména v poslední době, poté co byly občany 
zaznamenány nové billboardy v okolních měs-
tech a následně i v Chropyni na budově herny 
na sídlišti – název „Peklo již brzy v Chropyni“, 
respektive se množí obavy, že by měl místo 
této herny v roce 2018 vzniknout motorkářský 
klub. K tomuto bych chtěl všem občanům 
našeho města sdělit a uklidnit je, že je na-
prosto nereálné, aby takovýto klub v Chropyni 
na sídlišti vznikl. Je to podle mého názoru 
pouze zoufalá reakce provozovatelů heren 
a snaha o zastrašení našich občanů! Cílem 
tohoto zastrašování je vyvolání obavy, že mís-
to heren může vzniknout něco „možná ještě 
horšího“! Vážení občané, tyto obavy jsou 
opravdu zbytečné, mám mezi motorkáři hod-
ně známých, a když jsem si uvedené prověřil, 
opravdu nemá nikdo z nich zájem jezdit „se vy-
stavovat“ do Chropyně na sídliště. Zároveň 
bych chtěl naše občany uklidnit i v tom smys-
lu, že by se našlo určitě dost zodpovědných 
zastupitelů, kteří by našimi společnými silami 
zabránili jakékoliv další hrozbě spočívající 
v narušení bezpečnosti v našem městě. Mu-
síme vydržet, postupně se v našem městě, 
na základě nedávno schválené vyhlášky, ze stra-
ny Ministerstva financí ČR ruší platná povolení 
na provozování automatů. Bude to bohužel asi 
ještě pár měsíců trvat, než z Chropyně herny 
úplně zmizí, ale jsem přesvědčen, že jdeme 
správným směrem.  

Za druhé jsem neskutečně rozladěný přístu-
pem všech koaličních zastupitelů (ČSSD, KSČM 
a paní Hrabalové a Langrové) při diskuzích 
o možnosti jednoduchých a efektivních úspor 

v rámci svozu odpadu, a to zejména vystou-
pením města Chropyně z Regionálního svazku 
obcí (RESO). Starostka Ing. Sigmundová, 
která je předsedkyní představenstva RESO, 
a s ní i rada města je spíše nakloněna variantě 
dalších milionových investic do RESO z důvodu, 
aby byl tento svazek konkurenceschopný ostat-
ním firmám na trhu. Dále chtějí různými mo-
tivačními programy přinutit občany více třídit 
odpad, a tím docílit údajně lepších čísel RESO.  

Já a druhá část zastupitelů, zejména opozi-
ce, jsme naopak názoru, že bychom měli šetřit 
peníze hned, jednodušším a efektivnějším 
způsobem. Je to přitom tak jednoduché, 
stačí si regulérně vysoutěžit lepší podmínky 
pro město Chropyně u konkurenčních firem 
zabývajících se odpadovým hospodářstvím 
a ušetřili bychom takto na odpadovém hos-
podářství v našem městě oproti současnému 
stavu minimálně půl milionu korun ročně, 
ne-li více! Nechápu, proč se těmto reálným 
úsporám koalice tak brání a proč řešíme 
v zastupitelstvu takovou jednoduchou věc 
už téměř jeden rok. 

Další, doslova šokující, bylo pro mě zjiš-
tění, že si někteří zastupitelé, radní, úředníci 
a jejich rodinní příslušníci nechávali a nechávají 
vyplácet odměny formou dohod o provedení 
práce! V případech úředníků a jejich rodinných 
příslušníků se jedná o částky nad rámec platu 
řádově na osobu až v desítkách tisíc korun 
ročně! U některých zastupitelů, zejména pak 
u vedení města, se jedná o odměny v řádech 
statisíců korun. Na minulém zastupitelstvu jsem 
citoval jmenovitě, kdo si kolik takto „přivydě-
lal“, a vycházel jsem z relevantních informací, 
které jsem si předtím se svými kolegy vyžádal 
přímo z Městského úřadu Chropyně. 

Na jednání zastupitelstva k tomuto proběh-
la bouřlivá diskuze. Ne, že bychom tyto peníze, 
nad rámec jejich platů, vedení města záviděli, 
ale předmětem jejich dohod o provedení práce 
je většinou to, co vyplývá zastupitelům přímo 
ze zákona o obcích, a tedy na to nemají nárok! 
Například by se měli starat o rozvoj města, 
o potřeby občanů a o zkvalitňování života 
ve městě. K tomuto samozřejmě patří i pořádá-
ní společensko-kulturních akcí a snaha o roz-
voj kulturního života v našem městě. Tohle, 
co je zde teď vyjmenováno, je ze zákona 
o obcích povinností každého zastupitele, 
zvláště pak zastupitele uvolněného pro vý-
kon funkce starosty či místostarosty. Vyplácet 
si za tohle odměny formou dohod o provedení 
práce, je podle mého názoru tristní! Tato fakta 
jednoznačně potvrzují metodická stanoviska 
ministerstva vnitra pro postup v těchto pracov-
něprávních věcech, tzn. že toto opravdu není 
v souladu s právními předpisy a dochází zde, 
podle mého názoru, ke zneužívání některých 
ustanovení zákoníku práce. 

Když už na nic, tak na toto měli zareago-
vat všichni zastupitelé bez ohledu, jestli jsou 
v koalici nebo ne! A nestalo se tak, jelikož 
v dalším bodě jednání na minulém zastupitel-
stvu si chtělo vedení města nechat odhlasovat 
dohody o provedení práce na mnohatisícové 

částky nad rámec svých platů, a to z důvodu 
údajné práce navíc na přípravě a průběhu 
Hanáckých slavností 2017. Vážení, prosím Vás, 
kdo jiný než vedení města by se měl na těch-
to oslavách v Chropyni podílet?! Myslím si, 
že tohle mají uvolnění zastupitelé v řádném 
platu za své funkce a na menších obcích to dě-
lají starostové a místostarostové naprosto běžně.   

Z těchto důvodů jsem na posledním zastu-
pitelstvu navrhl hlasování o odvolání starostky 
a místostarostky. Cítil jsem to jako jediné 
možné východisko a cestu ke změně. Věděl 
jsem sice předem, že je to marné, respektive, 
že odvolání neprojde, ale chtěl jsem vyzkoušet, 
jestli na to někteří zastupitelé (KSČM a další) 
mají odvahu. Někteří totiž se mnou například 
při osobním rozhovoru sdílejí společný názor 
na špatné fungování vedení města, vymezují 
se, odsuzují, co se děje, ale odvahu změnit 
to svým hlasováním nemají. Jsem rád, že jsem 
viděl realitu, že něco jiného říkají člověku 
do očí a něco jiného pak provedou při sku-
tečném hlasování. Problém není jenom v ne-
správném způsobu odměňování a využívání 
institutu dohod o provedení práce. Také jsem 
na zastupitelstvu vzpomenul další „kostlivce“ 
současného vedení města a totiž záležitost 
tenisových kurtů Chropyně. Na rekonstrukci 
kurtů byla využita dotace z ČEZ. Akce byla 
udělána špatně. Paní starostka pořád hájila 
firmu zhotovitele díla, dodnes (už téměř 
rok) se bavíme o reklamaci díla – kurtů, tyto 
jsou nehratelné, je podáno trestní oznámení 
v této věci a dodnes vedle kurtů leží hromada 
suti, kterou firma zhotovitele měla v rámci 
této investiční akce odvézt na skládku. Kon-
trolní výbor zastupitelstva se několikrát usnesl, 
že je to v rámci této akce velký problém, paní 
starostka vyplatila firmě zhotovitele fakturu 
za cca 320 tisíc bez DPH, za odvoz a vyskládkování 
suti, přitom suť u kurtů pořád leží, to je neod-
diskutovatelné. Dále vyplatila firmě zhotovitele 
škvárové podloží za cca 177 tisíc bez DPH, které 
tam, dle provedené sondy, ve skutečnosti není. 
Ptal jsem se znova na zastupitelstvu, kde jsou 
tyto peníze „navíc“, jak se bude řešit skutečnost, 
že tyto prostředky chybí. Chybí v součtu té-
měř 500 tisíc korun při ceně díla cca 1 milión 
160 tisíc a koaličním zastupitelům to nepřipadá 
divné. Dostal jsem odpověď, že věc se reklamuje 
(upozorňuji, že se reklamuje pouze to, že jsou 
kurty měkké a nedá se na nich hrát).

Nikdy jsem se takto ve zpravodaji nevyjadřo-
val a nestěžoval jsem si, do zastupitelstva jsem šel 
s čistými úmysly a myslel jsem si, že se zde rozumní 
lidé vždy na všem domluví. Už si to nemyslím 
a jsem nemile překvapený, jak koaliční zastu-
pitelé ve všem „drží basu“, i když je to možná 
někdy proti jejich přesvědčení. 

Já osobně si však myslím, že člověk by měl 
být za každé situace sám sebou a měl 
by si zachovat svoji hrdost a svůj názor. Snad 
se to jednou změní a bude v našem městě zastu-
pitelstvo, které bude „táhnout za jeden provaz“ 
a pracovat společně pro Chropyni napříč poli-
tickým spektrem, alespoň já bych si to moc přál.

Mgr. Michal VLASATÝ
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Reakce na článek zastupitele Mgr. Michala Vlasatého
Zákaz hazardu – vedení města a radní zastávali názor, že je lé-

pe hazard regulovat než ho úplně zakázat. Regulace by nám 
umožnila mít na jedné straně výnosy do rozpočtu města a na stra-
ně druhé účinný nástroj na  udržení pořádku a bezpečí v na-
šem městě. Zastupitelé nakonec schválili vydání obecně závazné 
vyhlášky, která provozování výherní hracích automatů, videolo-
terních terminálů a binga na území města zakazuje. Čas ukáže, 
zda tato cesta byla ta správná. Dosud herny na území našeho 
města stále fungují. Na otázku jednoho z občanů, kterou vznesl 
na únorovém jednání zastupitelstva města, ke kterému datu zmizí 
poslední automaty z Chropyně, odpověděl pan Vlasatý, že to bude 
do cca 4 měsíců, maximálně půl roku.  

Odměny formou dohod o provedení práce – toto téma si rozdělme 
a nejdříve se věnujme zastupitelům. S neuvolněnými zastupiteli jsou 
uzavírány dohody o provedení práce, např. na provádění fyzických 
inventur, na pořádání různých kulturních akcí, apod. Mzda (plat) 
za odvedenou práci na dohodu o provedení práce se dle zákoníku práce 
nazývá „odměna“, proto pojem může být zavádějící. Nejedná se tedy 
o odměnu jako takovou, ale o ohodnocení práce, kterou pro město 
ve svém volném čase a nad rámec svých povinností vykonají. 

U uvolněných zastupitelů (starostka a místostarostka města) jsou 
také uzavírány dohody o provedení práce, např. na pořádání Ha-
náckých slavností. Konkrétně tyto dohody jsou uzavírány opakovaně 
od roku 2007. Od uvedeného data jsou pořádány třídenní Hanácké 
slavnosti, s nimiž je spojena náročná příprava, která bývá zahájena 
již v lednu daného roku! To znamená, že i tyto částky jsou vypláce-
ny na základě odvedené práce. Co se týká výše těchto dohod, pak 
uváděné sousloví „…o odměny v řádech statisíců korun…“ je pouze 
manipulativním vyjádřením součtu těchto částek za několik let. 

Úředníci města mají nejčastěji uzavřeny dohody o provedení 
práce, kterou vykonávají nad rámec svých pracovních povinností, 
např. organizace Hanáckých slavností, příp. provádění fyzických in-
ventur. Za odvedenou práci dostanou finanční odměnu vyplývající 
z uzavřené dohody. 

V případě rodinných příslušníků vadí panu zastupiteli přede-
vším rodinní příslušníci, kteří pro město vykonávají doručovací 
službu. Již několik let jsou k roznášce místní pošty využíváni 
občané našeho města. Bohužel ne vždy byli tito občané do-
statečně svědomití (např. zapomenutá pošta v restauraci, vha-
zování oznámení o uložení zásilky místo snahy obálku skuteč-
ně doručit, apod.). Za tuto službu jsou odměňováni pevnou 
sazbou, která byla stanovena jako polovina částky uváděné 
v oficiálního ceníku České pošty, přičemž není přihlíženo 
k váze zásilky. To znamená, že pokud bychom využívali služeb Čes-
ké pošty, stálo by nás doručování nejméně dvakrát více. Měsíční 
odměna doručovatelce je, dle skutečně roznesené pošty, ve výši asi 
3.000 Kč. Pokud opět manipulativně vynásobíte uvedenou částku, 
dojdete k onomu „…až v desítkách tisíc korun ročně…“. Obdobné 
je to i s roznosem volebních obálek, kdy platíme pouze částku, 
kterou nám plně hradí ministerstvo vnitra. 

Všichni pracovníci jsou odměňováni za vykonanou práci. Pokud 
by vás dohody více zajímaly, odkazuji na březnové jednání zastupi-
telstva, na kterém byl této problematice věnován samostatný bod. 
I v rámci projednávání na jednání zastupitelstva bylo opakovaně 
zdůrazněno, že v žádném případě nedocházelo a nedochází v sou-
vislosti s uzavíráním dohod o provedení práce k porušování žádného 

zákona, ani zákoníku práce, ani zákona o obcích. S tímto závěrem 
se ztotožnila i auditorka našeho města. 

Oranžové hřiště – jedná se o investiční akci, která byla podpořena 
formou daru z Nadace ČEZ. Bohužel po předání díla bylo zjištěno, 
že kurty nejsou hratelné z důvodu měkkého povrchu, který jsme re-
klamovali. Firma reklamaci přijala a snažila se o nápravu uvedeného 
stavu. Po několika pokusech o zlepšení stavu, a dokonce i výměně 
antuky, se stav kurtů zlepšil pouze dočasně a velmi rychle se znovu 
objevily stejné vady. Ve snaze zjistit příčinu závady jsme na kurty po-
zvali také znalce z oboru výstavby kurtů, který bohužel nebyl schopen 
problém jednoznačně identifikovat. V zimním období jsme opakovaně 
komunikovali jak s firmou, tak s projektantem a znalcem. Na zákla-
dě několika konzultací byl navržen postup opravy. Abychom si byli 
jisti, pozvali jsme na začátku letošního roku majitele jiné firmy, která 
se také zabývá výstavbou kurtů. Ten znovu celou záležitost posoudil 
a navrhl postup dalších prací. V současné době jsme vyzvali firmu 
ke sjednání nápravy. Požadovali jsme provedení skrývky navezeného 
materiálu (kamenné drti), dále skrývku dalších 8 cm podloží (z důvodu 
špatného stavu škváry) a doplnění 20 cm škváry a 1,2 cm antuky. Práce 
by měly proběhnout v nejbližších týdnech. Ostře se ohrazuji proti tvrzení, 
že „…paní starostka vyplatila firmě…“. Dle vnitřní směrnice města Chropy-
ně musí starostka města podepisovat všechny faktury nad 50 tisíc korun, 
to znamená, že i veškeré faktury, které přesáhly částku 50 tisíc korun 
a souvisely s touto akcí, jsem podepsala. Platbu provádí finanční odbor.

Uvedená vysvětlení byla panu zastupiteli opakovaně předkládána 
na jednáních zastupitelstva města. Tedy pokud by vás některá z uvedených 
témat zaujala, je možné argumenty a diskuze k nim dohledat v posledních 
zápisech ze zastupitelstva města, uvedených na webových stránkách města. 
Bohužel, pokud není vůle naslouchat, musí se věci opakovat stále dokola. 

Věra Sigmundová
reklama

www.muchropyne.cz

Archiv Zpravodaje 
najdete na
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V době, kdy píši tyto řádky, je most přes 
Mlýnský náhon spojující ulice Emila Filly 
a Podlesí uzavřen. Ale vraťme se na začátek 
této investiční akce. 

V závěru loňského roku jsme na základě 
odborného posudku zjistili, že stará lávka 
je již za hranicí své životnosti a bude nutné 
naplánovat její celkovou opravu. Předpo-
kládali jsme, že při výrobě nové budeme 
moci použít nosníky z lávky stávající. Částku 
na opravu odborníci odhadli na cca 600 tis. Kč. 
Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. 
Nejlevnější nabídku podala firma Kamax Me-
tal Kroměříž, s. r. o., a po podepsání Smlouvy 
o dílo mohla oprava začít. Bohužel na začátku 
letošního roku, poté co firma odkryla nosnou 
konstrukci, bylo zjištěno, že poškození této 
konstrukce je vyšší, než se předpokládalo, 
a nelze ji tedy dále použít. S firmou jsme 
se dohodli, že v rámci vysoutěžené ceny bude 
vyrobena lávka zcela nová. Instalace lávky 
byla naplánována na poslední březnový týden 
a došlo k předání staveniště. Poté, co bylo 
provedeno odkrytí patek, z důvodu přípravy 
na usazení nové lávky, byl objeven další pro-
blém. Pilíř z ulice Emila Filly byl značně zvětralý 
a po novém posouzení statikem byl vyhodnocen 
jako nezpůsobilý k dalšímu užívání. Stav byl 
natolik vážný, že z důvodu bezpečnosti našich 
občanů muselo dojít k úplnému uzavření lávky. 
Bohužel, k tak velkému zásahu je již zákonem 
vyžadováno povolení k odstranění stavby a sta-
vební povolení, které nám musí vydat Stavební 
úřad v Kroměříži. Na vydání obou povolení 
jsme okamžitě začali pracovat a pevně věřím, 
že co nejdříve bude oba břehy Mlýnského ná-
honu spojovat nová lávka, která bude dlouho 
sloužit k vaší spokojenosti.  

Věra Sigmundová

Oprava lávky Dopravní omezení 
v době konání Hanáckých slavností

V sobotu 27. května 2017 bude z důvodu 
konání Hanáckých slavností 2017 v době 
od 7:00 do 19:00 uzavřena část ulice Komen-
ského (od křižovatky s ulicí Ječmínkovou) až po 
náměstí Svobody (po křižovatku s odbočením 
na Kojetín) – viz přiložená mapka. Žádáme 
řidiče, aby respektovali pokyny dopravních 
hlídek a využívali objízdnou trasu ulicí Ječ-
mínkova. K přesunu autobusových zastávek 
nedojde, pravidelné spoje linkové dopravy 
budou projíždět uzavírkou.

Dále žádáme majitele, kteří parkují svá 
vozidla v jednosměrné ulici od Střediska vol-
nočasových aktivit (stará škola) až po prostor 
před Českou spořitelnou na náměstí Svobody, 
aby z důvodu průchodu Jízdy krále Ječmínka 
a krojované chasy ve výše uvedeném termínu 
odstavili své automobily na jiném místě. Při 
průchodu průvodu by mohlo dojít k jejich 
poškození a za případné škody město neod-
povídá – viz červeně vyznačená trasa na mapě. 

Věra Sigmundová

Vážení spoluobčané,
přijměte prosím naše srdečné pozvání na další, tentokrát již 17. ročník 

Hanáckých slavností.
Připravili jsme pro Vás několik již tradičních akcí, ale také jeden zcela unikátní 

projekt. V průběhu konání slavností bude v prostoru před zámkem umělecký řezbář 

tesat sochu krále Ječmínka. Tato socha by měla být dokončena v neděli v podvečer 

a po skácení májky bude slavnostně odhalena. 

Přijďte se podívat na vlastní oči, jak postupně vzniká socha tak výrazné osobnosti 

našeho města. Těšíme se na setkání s Vámi.

Věra Sigmundová a Božena Hrabalová
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Ve velkém sále městského kulturního 
střediska proběhlo dne 29. března od 16:00 
za přítomnosti 16 členů zastupitelstva (jeden 
člen neomluven) a (dle prezenční listiny) 
95 občanů opět rušné veřejné jednání 
zastupitelstva. Během téměř šesti hodin 
bylo projednáno dvacet bodů schváleného 
programu. Z tohoto jednání je k dispozici 
na webových stránkách města kompletní 
zápis, který obsahuje 37 stran a je k dispozici 
k přečtení i na sekretariátě městského úřadu. 

Jednání zastupitelstva zahájil a řídil člen 
Rady města Chropyně pan Ivan Juřena.

V prvním bodu jednání – Možnosti 
rozvoje RESO – předkladatelka písemného 
materiálu starostka města Ing. Věra Sigmun-
dová seznámila s výsledky studie zpracované 
Hnutím DUHA a rovněž byli přítomní se-
známeni s motivačním systémem třídění od-
padu, který prezentoval Ing. Staněk, autor 
projektu „Moje odpadky“. Z bohaté diskuse, 
která upozorňovala na neefektivnost svazku 
obcí RESO a naopak na vylepšení stavu 
formou zvýšeného třídění odpadu, vyšly dva 
návrhy na usnesení. Návrh na vystoupení 
města Chropyně z dobrovolného svazku 
obcí RESO k 31. prosinci 2017 nebyl přijat. 
Schváleno bylo usnesení, které ukládá 
Radě města Chropyně připravit podmínky 
pro výběrové řízení na sběr, svoz a uložení 
směsného komunálního a separovaného 
tříděného odpadu a provoz sběrného dvora. 

Problematika uzavírání dohod o pro-
vedení práce se zastupiteli byla dalším 
projednávaným bodem jednání. Písemný 
materiál k tomuto bodu jednání předlo-
žili zastupitelé Mgr. Michal Vlasatý a paní 
Vladimíra Supová. Tento bod se rozhodli 
zařadit na program jednání proto, že dle 
jejich názoru, v minulosti docházelo a do-
chází k neodůvodněnému čerpání odměn 
zastupitelů a dalších osob formou dohod 
o provedení práce. Rovněž z obsáhlé disku-
se, týkající se této oblasti, byla navržena dvě 

usnesení. Prvním usnesením bylo schvále-
no s okamžitou platností uzavírat dohody 
o provedení práce v souladu s metodikou 
ministerstva vnitra. Návrh druhého usnesení 
– na odvolání Ing. Věry Sigmundové z funkce 
starostky a radní a paní Boženy Hrabalové 
z funkce místostarostky a radní – nebyl přijat.

V návaznosti na připravovanou novelu 
zákona o obcích, dle které bude od 1. ledna 
2018 podléhat schvalování pracovněprávních 
vztahů mezi městem a členy zastupitelstva za-
stupitelstvu města, předložil člen rady města 
Ing. Vladimír Blažek po předchozím schvá-
lení radou města návrh na uzavření dohod 
o provedení práce v souvislosti s organizač-
ním zajištěním Hanáckých slavností 2017. 
Jelikož pracovněprávní vztah nelze uzavřít 
zpětně, jsou tyto dohody navrženy s platností 
od 1. dubna 2017. Projednání uzavření 
dohod o provedení práce na přípravu 
Hanáckých slavností 2017 byl další dlouze 
diskutovaný bod jednání. Ze tří předložených 
návrhů na usnesení nebyl žádný návrh přijat. 

Dlouhá diskuse se vedla také k dalšímu 
bodu jednání zastupitelstva. Tím byla těžba 
štěrkopísku v katastrálním území Chropyně 
a Plešovce. Předkladatelem písemného ma-
teriálu k tomuto bodu jednání byl zastupitel 
Mgr. Michal Vlasatý. V roce 2015 se usne-
sením město Chropyně zavázalo, že bude 
aktivně postupovat proti záměru těžby, ale 
dle jeho názoru, v této věci město nekoná. 
Vzhledem k tomu, že není odborníkem 
na projednávanou problematiku, požádal 
o spolupráci na přípravě písemného mate-
riálu i připravení prezentace pana Michala 
Pospíšila (Lužňáci). S oponentním názorem 
vystoupil Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí OVŽP 
městského úřadu. Nemyslí si, že by přístup 
radnice k uvedené problematice byl liknavý. 
V bohaté diskusi k uvedené problematice 
vystoupil i Ing. Antonín Stojan, předseda 
představenstva EKO AGROSTAV, a. s., Pře-
rov. Z tohoto projednávání vzešly dva návrhy 

na usnesení, a to zřízení Výboru na ochranu 
životního prostředí Zastupitelstva města 
Chropyně s tím, že paní starostce bylo ulo-
ženo zajistit ustanovení členů výboru na příš-
tím zasedání zastupitelstva města. Druhým 
usnesením zastupitelstvo města schválilo 
konání místního referenda k otázce těžby 
štěrkopísku v lokalitě Hejtman v termínu 
konání parlamentních voleb 2017.

V dalších bodech jednání vzalo zastupi-
telstvo na vědomí Výroční zprávu o hospo-
daření Základní školy Chropyně, Mateřské 
školy Chropyně, Zařízení školního stravování 
Chropyně a Správy majetku města Chropyně 
za rok 2016.

Starostka města následně předložila návrh 
prvního rozpočtového opatření města v le-
tošním roce, kterým je řešeno zapojení ne-
dočerpaných prostředků z roku 2016 zpět 
do rozpočtu města. Úpravy příjmů a výdajů 
jsou ve výši 9.591.000 Kč. Celková výše roz-
počtové rezervy je nyní 1.927.100 Kč. Roz-
počtové opatření města bylo schváleno.

V majetkoprávních záležitostech zastupi-
telstvo schválilo prodej pozemku p. č. 268/2 
o výměře 94 m2 za cenu 210 Kč/m2, schvá-
lilo prodej pozemku p. č. 1376/45 o výměře 
31 m2 za cenu 600 Kč/m2 za účelem výstavby 
nové trafostanice. Dále byl schválen prodej 
pozemku p. č. 1232/16 o výměře 160 m2 
v k. ú. Chropyně za cenu 450 Kč/m2, prodej 
pozemku p. č. 1232/2 o výměře 106 m2 za ce-
nu 451 Kč/m2 a prodej pozemku 1232/17 
o výměře 132 m2 v k. ú. Chropyně za cenu 
450 Kč/m2. Byla schválena směna pozemků 
ve vlastnictví města Chropyně za pozemky 
ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého. 
Cena směňovaných pozemků je dle dohody 
účastníků stejná. Jedná se o nápravu vlast-
nictví pozemků vedených pod komunikací. 
Další směna pozemků ve vlastnictví města 
Chropyně p. č. 300/4 o výměře 74 m2, 
p. č. 301/12 o výměře 1401 m2 za pozemky 
ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého 
p. č. 303/1 o výměře 755 m2, p. č. 301/11 
o výměře 720 m2 byla zastupiteli schválena. 
Jednalo se o nezbytné napravení vlastnictví 
pozemků pod komunikacemi na ulici Hrad 
od křižovatky ul. Komenského a Drahy. 
Byla schválena Smlouva o bezúplatném 
převodu vlastnického práva na město Chro-
pyně části pozemku p. č. 1039/8 ostatní 
plocha – zeleň. Zastupitelstvo rovněž 
schválilo odkoupení podílu 3/12 pozemku 
p. č. 1039/8 o výměře 810 m2 za cenu 180 Kč/m2 
a odkoupení 1/48 pozemku p. č. 1039/8 
za stejnou cenu. Dalším usnesením zastu-
pitelstvo schválilo Protokol města Chro-
pyně č. 4 o předání majetku mezi městem 
a SMM Chropyně v celkové hodnotě 
8.218.009,12 Kč. Dále bylo schváleno 
odkoupení pozemku p. č. 1928/21 o výměře 
637 m2 a 1928/4 o výměře 3461 m2 v k. ú. 
Chropyně za celkovou cenu 85 000 Kč (zre-
kultivovaná skládka odpadů). Byla projed-
nána a schválena žádost na odkoupení 
pozemku p. č. 192/4 o výměře 710 m2 v k. ú. 

Z jednání zastupitelstva města v měsíci březnu

reklama
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Z jednání zastupitelstva města v měsíci březnu
Chropyně za cenu 500 Kč/m2 za účelem 
výstavby rodinného domku. Zastupitelstvo 
schválilo žádost firmy VaK Kroměříž, a. s., 
o odkoupení pozemku p. č. 1583/23, 
1583/19, 1583/39, 1583/40 o celkové vý-
měře 1 189 m2 za cenu 600 Kč/m2 (výstavba 
věžového vodojemu). Bylo schváleno od-
koupení podílů pozemků p. č. 715/14, 716, 
717, 718 a 1093/3 v k. ú. Chropyně v celkové 
výměře 8 581 m2 za 180 Kč/m2 (plánovaná 
výstavba rodinných domů Zadní díly). Zastu-
pitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí finanční podpory z roz-
počtu Zlínského kraje k zajištění dostup-
nosti sociálních služeb na území Zlínského 
kraje pro rok 2017. Dále schválilo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Chropyně příspěvkové 
organizaci Sociální služby města Kroměříže 
ve výši 50.000 Kč na částečnou úhradu 
provozních nákladů v roce 2017 spojených 
s pobytem obyvatel domovů pro seniory, 
kteří byli původně občany města Chropyně. 
V závěru projednávání majetkoprávních 
záležitostí zastupitelstvo schválilo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Chropyně na podporu 
sportovních aktivit a sportovního vyžití 
občanů města, především dětí a mládeže 
do 19 let na rok 2017; uzavření darovací 
smlouvy a poskytnutí mimořádného finanč-
ního daru TJ Chropyně a FK Chropyně. Zá-
věrečným usnesením tohoto bodu programu 
bylo schváleno uzavření souhlasného pro-
hlášení a dohoda o narovnání kanalizačního 
řadu nacházejícího se na Hanáckém náměstí 
v Chropyni mezi městem Chropyně a firmou 
VaK Kroměříž, a. s.

Starostka města Ing. Věra Sigmundová 
byla předkladatelkou další projednávané 
záležitosti a tou byl Střednědobý výhled 
rozpočtu města Chropyně do roku 2020. 
Tento výhled rozpočtu je pomocným ná-
strojem územního samosprávného celku 
sloužícím pro střednědobé finanční pláno-
vání rozvoje jeho hospodářství. Tento výhled 
byl schválen. Změnu Statutu Sociálního 
fondu zaměstnanců města Chropyně a Roz-
počet Sociálního fondu zaměstnanců města 
Chropyně na rok 2017 předložil k projed-
nání člen rady města Ing. Vladimír Blažek. 
Zastupitelé tuto vnitřní směrnici schválili. 
Dalším schváleným usnesením byla místosta-
rostka paní Božena Hrabalová delegována 
k zastupování města na Valné hromadě 
společnosti VaK Kroměříž, a. s., konané dne 
27. dubna 2017.

Následujícím usnesením zastupitelstvo 
vzalo na vědomí informace o odhadu 
investičních nákladů pro jednotlivé varianty 
rekonstrukce nebo výstavby objektu radnice 
města Chropyně a uložilo zpracovat projek-
tovou dokumentaci pro územní řízení pro 
variantu c) tj. demolice stávajícího objektu 
a novostavba radnice v pasivním standardu.

V dalším bodu jednání zastupitelstvo 
vzalo na vědomí Plán odpadového hos-

podářství města Chropyně, včetně vyjádření 
Krajského úřadu Zlínského kraje, který 
se zpracovává na dobu nejméně 5 let. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu 
o činnosti Rady města Chropyně za období 
od 19. prosince 2016 do 29. března 2017. 
O činnosti rady města jste průběžně infor-
mováni na stránkách Zpravodaje. V diskusi 
v souvislosti s tímto bodem jednání byly 
vzneseny dotazy na současný stav opravy 
lávky v ulici Emila Filly.  

Další materiál – Zpráva o činnosti Kontrol-
ního výboru Zastupitelstva města, předložený 
jeho předsedou Bc. Ivo Novotným – zastupi-
telstvo vzalo na vědomí, stejně jako Zprávu 
o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva 
města Chropyně, kterou předkládal předseda 
Mgr. Milan Bajgar. V diskusi k tomuto bodu 
zazněla výtka k obsahu některých předkláda-
ných materiálů, na jejichž základě má výbor 
vyjadřovat své stanovisko pro zastupitelstvo 
zejména v oblasti investic. 

Informace o hospodaření města Chropy-
ně v roce 2016 byly předposledním bodem 
jednání zastupitelstva, ke kterému přednesla 
úvodní slovo starostka města. Účetní závěrku 
a závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích 
přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 
kalendářní rok musí zastupitelstvo obce 
projednat do 30. června následujícího roku. 
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření 
bude k dispozici v měsíci dubnu, proto budou 
uvedené dokumenty předloženy na plánova-
ném červnovém zasedání zastupitelstva.

Po všeobecné diskusi, ve které byly mimo 
jiné zmiňovány příspěvky do MAS Jižní Haná, 
záležitost reklamace tenisových kurtů, opra-
vy místních komunikací, předsedající pan 
Ivan Juřena poděkoval za účast a jednání 
zastupitelstva ve 21:57 ukončil.

Příští plánované veřejné zasedání za-
stupitelstva města Chropyně by se mě-
lo uskutečnit ve středu 28. června 2017.

BH
reklama
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Město podporuje 
volnočasové aktivity

Také v letošním roce město finančně podpořilo kromě nejrůzněj-
ších sportovních subjektů ty, kdo se celoročně věnují udržení i rozvoji 
volnočasových a zájmových aktivit především dětí a mládeže, ale také 
seniorů a zdravotně postižených.

Z rozpočtu města letos získaly příspěvek na činnost tyto subjekty:
- Asociace TOM ČR, TOM 21401 Kamínek Chropyně, částku 53.600 Kč,
- Junák - český skaut, středisko Krále Ječmínka Chropyně, z. s., částku 

45.800 Kč,
- spolek PŘIDEJ SE K NÁM částku 45.700 Kč,
- KoTě, o. p. s., částku 35.000 Kč,
- Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně, částku 

34.900 Kč,
- Svaz tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace 

Chropyně, částku 32.000 Kč.
Bc. Dana Jedličková

Občas slyšíme, že tady není kam jít, kde se pobavit a kam přihlásit 
děti, aby doma nezlobily. Daly jsme si s kolegyní Květou Dvořákovou 
práci a nestačily jsme se divit. Našly jsme tolik možností, o kterých 
opravdu věděl jen málokdo. Proto vám předkládáme výpis všech akcí, 

ze kterých si můžete vybrat. Přejeme dobrý výběr a příjemně strávený čas 
Váš i Vašich dětí.  

Přehled začneme sportem v Chropyni. 
Helena Sadyková

Jak si lze v Chropyni zpestřit volný čas

Obnova bytového fondu
Město Chropyně disponuje v současné době stovkou bytů. Jedná 

se zejména o malometrážní byty sociálního charakteru. Téměř polovina 
těchto bytů je součástí DPS. V zájmu zajištění důstojného prožití podzimu 
života našich seniorů se město Chropyně snaží, mimo jiné, také zajiš-
ťovat příjemné podmínky pro jejich bydlení. Ročně tak projde zhruba 
pět bytů kompletní rekonstrukcí, takže novým nájemníkům DPS jsou 
většinou předávány klíče od prakticky nového bytu, což jistě přispívá 
k jejich rychlejší aklimatizaci na nové životní podmínky i prostředí. Vě-
říme, že se našim seniorům v DPS příjemně bydlí, k čemuž jistě přispěje 
i právě dokončovaná výstavba společenské místnosti nebo připravovaný 
projekt na úpravy dvorního traktu.

Pochopitelně, také ostatní byty v majetku města se postupně dostávají 
na hranici životnosti, takže i zde plánujeme jejich postupnou obnovu. 
Jedná se v současné době zejména o byty na náměstí Svobody č. p. 247 
a v domě na ulici Drahy, č. p. 220.

Stanislav Kalinec

Pravidla pro vydávání Zpravodaje

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •

Na webu města: 

http://www.muchropyne.cz/content/files/mestsky-urad/ovv/zpravodaj-smernice.pdf

v sekci Zpravodaj – příjem příspěvků a inzerce najdete pravidla 
platná od 1. března 2016.

K dispozici jsou i na sekretariátu městského úřadu.

Rozvrh hodin pro letní období: …pokračování v čísle 7
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Město Chropyně děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční 
podpory pro Pečovatelskou službu města Chropyně ve výši 823.900 Kč 
z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského 

kraje pro rok 2017 určenou na úhradu nákladů spojených se základními 
činnostmi této jmenované terénní sociální služby.

Bc. Lenka Horáková

Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu 
Pečovatelské služby města Chropyně

Protipovodňová opatření a jez Haltýře
Smutné 20. výročí katastrofických povodní z roku 1997 mne přimělo 

k tomu, abych napsal pár řádků o opatřeních, která se na ochranu proti 
povodním v našem městě za tu dobu vybudovala. Bohužel kromě vyčištění 
strouhy u lázeňského pramene letos na jaře ani jedno. Přestože mohli skeptici, 
tak jako před rokem 1997, namítat, že se potýkáme spíše s problémy sucha 
a povodně by již v tak velkém rozsahu hrozit nemusely, události posledního 
dubnového víkendu, kdy chybělo jen málo, aby se v Troubkách řeka Bečva 
opět vylila z koryta, jasně upozornily, že ochrana proti povodním by měla 
být stále aktuálním tématem, kterým by se naše město mělo zabývat.

V rámci globálních klimatických změn, díky nevhodnému způsobu hos-
podaření na velkých půdních blocích, neutěšenému stavu lesních porostů 
a obrovským plochám urbanizované krajiny pokryté betonem, dlažbou 
a asfaltem dochází stále k častějšímu výskytu extrémního počasí a klimatických 
jevů, tedy obdobím sucha na straně jedné a naopak extrémním srážkám 
a následným povodním na straně druhé. Důkazem toho byly i ne příliš velké 
srážky v oblasti povodí Bečvy kolem 27. dubna, kdy již 24 hodin trvající déšť 
dokázal řeky zvednout až na třetí povodňový stupeň.

Přestože je většina města mimo největší riziko záplavy, stále zůstává dost 
okrajových částí, které jsou velkou vodou ohroženy. O možnostech, jak 
domy a majetek v těchto částech města ochránit, se de facto ví již 20 let, 
ale dosud se kromě studie nikdo k realizaci konkrétních opatření k ochraně 
proti povodním neodhodlal.

V rámci strategických prvků na vodním toku Malé Bečvy, která z logiky 
věci s povodněmi přímo souvisí, by bylo kromě „koryta“ (aquadukt před 
mlýnem) dobré vzpomenout na jez Haltýře, který dosud nemá majitele, 
nemá manipulační řád a jeho technický stav není zrovna nejlepší. Po po-
slední rekonstrukci před několika lety došlo sice k opravě dřevěných polí 
jednotlivých stavidel, nicméně v případě extrémních průtoků nelze, na rozdíl 
od stavu v minulosti, již se všemi stavidlovými poli manipulovat. Což 
je v případě povodní dost velký problém.

Na konci března letošního roku došlo ve spolupráci Arcibiskupských lesů 
a statků Olomouc, Povodí Moravy, MRS PS Chropyně, města Chropyně 
a spolku Lužňáci, z. s., k terénním úpravám podjezí za pomoci bagru 
a k odstranění části dřevin a kmenů omezujících průtok v korytě pod jezem. 
Bylo by však vhodné zamyslet se, zda-li by se město Chropyně nemělo pokusit 
tento jez – dosud patřící nikomu – vzít do vlastních rukou a zainvestovat 
do jeho oprav tak, aby opět v případě povodní bylo možné s tímto jezem 
funkčně manipulovat a aby se prodloužila jeho životnost. Vždyť na jezu jsou 
závislé i rybníky, sádky, rybník Zámecký a malá vodní elektrárna v budově mlý-
na. Určitě by to stálo minimálně na zvážení na nejbližším veřejném zasedání 
zastupitelstva našeho města.                                                  M. Pospíšil

Jedná se o práci ve dvousměnném provozu v terénu v domácnostech 
klientů pečovatelské služby (Chropyně, Kyselovice, Záříčí a Žalkovice), 
konkrétně o každodenní pomoc lidem v seniorském věku a lidem 
se zdravotním postižením (pomoc při osobní hygieně, při úklidu, 
při přípravě jídla a pití, s nákupy, rozvoz obědů, doprovod k lékaři 
apod.). Pracovní poměr je na dobu neurčitou s možností nástupu již 
od 1. července 2017 nebo dle dohody. Platová třída 5. 

Požadavky pro vznik pracovního poměru, požadavky na vzdělání, 
včetně náležitostí písemné přihlášky a potřebných dokladů, jsou zveřej-
něny na webových stránkách www.muchropyne.cz nebo na úřední desce 

Město Chropyně vyhlašuje veřejnou výzvu 
na obsazení pracovního místa 
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA CHROPYNĚ

městského úřadu, případně ve vývěsních skříňkách, osobně si je můžete 
vyzvednout u tajemníka úřadu nebo vedoucí odboru sociálních věcí. 

Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami je nutno 
doručit v obálce označené slovy „Výběrové řízení – pracovník v sociál-
ních službách“ nejpozději v úterý 30. května 2017 do 11:30 na adresu 
město Chropyně, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně, nebo osobně 
na podatelnu Městského úřadu Chropyně. Rozhoduje datum a čas 
doručení přihlášky do podatelny, nikoli datum podání k poštovní 
přepravě. 

Ing. Jiří Rosecký, tajemník úřadu 
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V sobotu 8. dubna proběhl v našem městě již třetí ročník velké-
ho úklidu přírody, který společně zorganizovaly spolek Lužňáci, z.s., 
SDH Chropyně a MRS PS Chropyně. Třicet dobrovolníků, včetně rodičů 
a dětí, se v rámci celostátní akce Ukliďme Česko zapojilo do sběru 
odhozených odpadků a černých skládek.

Úklid probíhal na místech, kterými vedou oblíbené vycházkové trasy, 
zejména kolem Zámeckého rybníka, na trase naučné stezky, u bývalých 
lázní, kolem rybníka Hejtman, na chropyňských loukách a podél toku 
Malé Bečvy a Svodnice.

Podařilo se vysbírat kolem tuny odpadků. V rámci celkového množství 
jednoznačně převažoval odpad komunálního charakteru, PET láhve 

Zde mohla být vaše inzerce. 
Cena od 310 Kč.

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

Důležité upozornění 
pro dopisovatele a inzerenty.

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

a obaly od potravin. O čem tato situace svědčí? Je skutečně tak těžké 
prázdný obal od oplatků složit zpátky do kapsy či batůžku a vyhodit 
jej o pár kroků dál do kontejneru? 

I přes všechny nešvary, na které účastníci úklidu v terénu narazili, 
měli z celé akce dobrý pocit. Počasí se tentokrát vydařilo a na závěr 
společně na rybářské chatě u táboráku opekli pár špekáčků a celou akci 
ohodnotili na výbornou.

Všem, kteří se úklidu zúčastnili, patří velký dík. Dále pak Správě 
majetku za odvoz pytlů s odpadem. Doufejme, že i příští rok se tato 
dobrá parta lidí sejde ve stejně hojném počtu a přidají se k ní i ostatní 
spolky, které se letošního úklidu neúčastnily.

Michal Pospíšil - Lužňáci

Úklid přírody okolo Chropyně 2017
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Klub českých turistů

Báječné dny / Raphael Montes 
Teo Avelar je samotář. Žije se svou invalid-

ní matkou a svým psem, nemá mnoho přátel 
a většinou rozmlouvá jen s mrtvolami v univerzitní 
laboratoři. Dokud nepotká Clarice. Spontánní, 
exotickou, ambiciózní studentku, která právě 
píše filmový scénář o třech kamarádkách, jež 
vyrazí na road trip po Brazílii, aby našly lásku. Teo 
je Clarice úplně pohlcený a začne ji stalkovat. 
Je odhodlaný s ní podniknout cestu podle jejího 
scénáře. A tak ji unese.

Nebýt sám / Magda Váňová 
Konrádovi rodiče zahynuli při autohavárii. 

Svůj dětský ráj ztratil. Vyrůstal u strýce a tety 
na malém městě a teprve v dospělosti si uvědomil, 
jak byl osamělý, že zatrpklá teta a bezradný strýc 
mu rodinu nenahradili.

Dešťová hůl / Jiří Hájíček
Zbyněk, profesí správce pozemků, se po mnoha 

letech setkává se svou dávnou láskou, aby jí po-
mohl se zdánlivě jednoduchým majetkoprávním 
problémem. Vrací se na venkov, na místa svého 
dětství a dospívání, a zamotává se do nejasných 
okolností sporu o pozemek, ale také do své osobní 
a manželské krize.

Knihovnice

Knihovna doporučuje

připravil na následující období tradiční akce a zve Vás na:

27.05. Za loštickým tvarůžkem 
 Start: Loštice, fotbalové hřiště, 7:00
 KČT letos nezajišťuje autobus

03.06 Za králem Ječmínkem
 Start: Chropyně, u „lázní“ 16:00–16:30 
 Cíl: sokolský stadion, do 19:00
 Informace: Jaroslava Pospíšilová
 Telefon: 737 937 978

10.06. Orizaro pohádkovým lesem
 Start: Přerov, Laguna, 14:00–15:30 
 Cíl: Laguna, do 17:00
 Informace: Ladislav Župka
 Telefon: 721 034 995

10.06. Hradišťskými chodníčky
 Pěší: 7 km
 Start: Uherské Hradiště, nákup. středisko Dukla, 

Na Rybníku, 8:30–10:00
 Cíl: tamtéž, do 13:00
 Informace: Helena Dudešková
 Telefon:  605 720 097

Dobrý start a šťastnou cestu přeje
Jaroslava Pospíšilová
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Ze života na Základní škole Chropyně
Vážení čtenáři,

pravidelně Vám předkládám informace 
například o tom, kolik bylo přijatých dětí 
do prvních tříd, co se přes prázdniny ve škole 
opravilo, co nového chystáme, prostě o těch 
„velkých akcích“.

V tomto čísle bych rád udělal výjimku a pro-
střednictvím fotografií vás seznámil s běžným, 
každodenním chodem školy. S událostmi, které 
se ve škole poslední dobou udály. 

V galerii naleznete například fotografie 
z karnevalu, který pořádala školní družina, 

výtvory žáků II. stupně z výtvarné výcho-
vy, fotografii z hodiny českého jazyka, kdy 
se žáci seznamují s knihami, které do žákov-
ské knihovny pořídilo SRPŠ při ZŠ Chropyně, 
za což jim děkujeme. 

Mgr. Milan Bajgar

Více fotek a informací naleznete 
na nových webových stránkách školy www.zschropyne.cz.
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V listopadu 2016 byl na poradě taneční sekce Zlínského kraje přijat 
návrh na uspořádání tanečních seminářů pro žáky tanečních oborů 
základních uměleckých škol Zlínského kraje. Neuběhlo ani pět měsíců 
a dobrá myšlenka se proměnila ve skutečnost. 

Ve dnech 28. a 29. dubna 2017 se v rámci 10. jubilejního ročníku 
festivalu TANECVALMEZ sešlo ve Valašském Meziříčí 165 dětí ze všech 
koutů našeho kraje, aby se na tanečních seminářích vzdělávaly v taneč-
ních technikách. Z naší ZUŠ Kroměříž a pobočky Chropyně se zúčastnilo 
celkem 46 žáků z taneční třídy pí. uč. Veroniky Koutné, Karly Koutné 
a Venduly Válkové. 

Během dvou dnů proběhlo šest 1,5hodinových tanečních lekcí. 
Profesionální lektoři vyučovali jazzovou techniku, street a techniky 
současného tance. Dva dlouhé tancem naplněné dny jsme završili 
v 16 hodin na náměstí Valašského Meziříčí oslavami Mezinárodního dne 
tance, kde všichni účastníci společně zatančili „flashmob“, což je krátká 
choreografie, kterou ve stejný čas a na různých místech naší republiky 
tančí všichni příznivci tance. Vyvrcholením festivalu TANECVALMEZ bylo 
představení taneční skupiny Dekkadancers v KD Zašová, které měli naši 

žáci možnost zhlédnout před návratem domů. V historii Zlínského kraje 
prozatím podobná akce takového rozsahu nikdy neproběhla, a proto 
mě velmi těší, že se první ročník tak vydařil. Děkuji všem zúčastněným 
žákům a jejich pedagogům a již nyní se velmi těším na další setkání. 

Fotogalerie: www.zuschropyne.rajce.idnes.cz
MgA. Karla Koutná

Setkání tanečníků Zlínského kraje

Noc kostelů pořádá Římskokatolická 
farnost Chropyně kostel sv. Jiljí v pátek 
9. června 2017

18:00 – 18:05  Nechte zvony znít
18:05 – 20:00  Zastavte se na chvíli
18:00 – 20:00  Doprovodný dětský 
 program na faře

 Těšíme se na Vás!
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Své hudební umění předvedli žáci na třídních besídkách
Nezadržitelně se nám blíží konec školního roku a, i když jsme ne-

zaháleli ani v jeho průběhu, závěr se opět nese v duchu závěrečného 
sprintu. Ve dnech 26. a 27. dubna se téměř všichni naši žáci ZUŠ 
Kroměříž, pobočka Chropyně představili na třídních besídkách. Čtyři 
besídky plné rodičů, prarodičů a dalších přátel školy a hudby svědčily 
o velkém zájmu a podpoře účinkujících dětí. 

I v letošním roce zde žáci zúročili celoroční práci a předvedli velmi 
pěkné výkony. Velký obdiv a nadšený potlesk patřil také dvěma ta-
tínkům, kteří se osmělili a přišli na pódium podpořit a doprovodit své 
dítko hrou na kytaru. Chtělo to hodně odvahy a vlastně i obrovskou 
přípravu, ale rozhodně se vyplatilo. Doufejme, že více rodičů bude doma 
s dětmi muzicírovat a snad se to i odváží na některé z dalších besídek 
předvést ostatním.

Chropyňáček
na Hanáckém dni

V sobotu 22. dubna 2017 se v Kroměříži 
konal 2. ročník folklorní akce pod názvem 
„Hanácký den“.

Celé toto hudební odpoledne, které bylo 
organizačně zajištěno městem Kroměříž, ZUŠ 
Kroměříž a Domem kultury, směřovalo k pod-
poře hanáckého folklóru ve městě Kroměříž 
a jeho okolí formou prezentací souborů, krojů, 
zvyků a obyčejů, tvůrčích dílen i regionální 
gastronomie. 

Kvůli nepřízni počasí musela být celá akce 
přeložena z Hanáckého náměstí do Domu kul-
tury v Kroměříži, což se nakonec ukázalo jako 
velmi šťastné řešení nejen pro návštěvníky, ale 
hlavně pro vystupující v zaplněném divadelním 
sále. Velmi dobré ozvučení, nasvícení pódia 
a perfektní organizace, to vše přispělo k mimo-
řádné kvalitě vystoupení souborů, mezi nimiž 
nechyběl ani náš lidový soubor Chropyňáček, 

který publikum potěšil směsicí mnoha písní 
z různých regionů.

Závěrem chci moc poděkovat všem orga-

nizátorům a vyjádřit přání, aby se příští ročník 
vyvedl stejně dobře jako ten letošní.
   Luděk Koutný

Na těchto besídkách se představili i absolventi hudebního oboru 
ve hře na zobcovou flétnu – Vendula Milotová, Karina Supová, na kla-
vír – Tereza Ludvíková, Lucie Jedličková a na kytaru - Štěpán Horák. 
Kdo nestihl přijít na tyto besídky, má možnost zhlédnout naše absol-
venty (i když s jiným programem) na Koncertě filmových melodií, který 
se bude konat v pátek 19. května v sále MKS Chropyně. Zde se absolventi 
představí ještě jednou, převážně v komorních seskupeních, a bude jim 
slavnostně předán zasloužený absolventský list. 

Těší nás, že máme možnost se s Vámi rodiči a přáteli školy scházet při 
těchto příjemných příležitostech. Za Vaši podporu a náklonnost Vám 
děkujeme a těšíme se zase někdy příště na viděnou.

Mgr. Lenka Obručová
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V úterý 11. dubna proběhla 
v prostorách chropyňského zámku 
27. krajská přehlídka školních pě-
veckých sborů, jejímž pořadatelem 
byly NIPOS-ARTAMA ve spolupráci 
se Soukromou základní uměleckou 
školou D-MUSIC Kroměříž. 

Letošní soutěže se zúčastnily ty-
to pěvecké sbory. Nižší kategorie 
byla zastoupena DPS Myšky ze SZUŠ 
D-MUSIC Kroměříž, DPS Plamínek 
ze ZŠ Holešov, DPS miniDIZO 
ze ZUŠ Valašské Meziříčí. Vyšší ka-
tegorie byla zastoupena DPS Myši 
a myšáci ze SZUŠ  D-MUSIC Kro-

měříž a pěveckým sborem Carmina 
Bona ze ZŠ Zlín-Malenovice.

V nižší kategorii byla velká kon-
kurence a vysoká úroveň sborů, 
o čemž svědčí i udělená Zlatá 
pásma a ocenění poroty. Myšky 
obhájily zlato a získaly ocenění 
za hlasovou kulturu. Neztratili 
se ani starší Myši a myšáci, kteří 
se umístili ve stříbrném pásmu. 

Touto cestou bych chtěl poděko-
vat paní Soně Víchové, která nám 
vyšla velmi vstříc a na zámku nám 
připravila téměř domácí prostředí.

Miroslav Uhlíř

Měsíc duben patřil v Chropyni opět 
pěveckým sborům. Sborové zpívání se ko-
nalo 9. dubna 2017. Již potřetí proběhlo 
setkání pěveckých sborů „Zpěvem napříč 
generacemi“. 

Letos rozezpívaly Rytířský sál chropyň-

ského zámku místní dětský pěvecký sbor 
ze SZUŠ D-MUSIC Myšky, Dětský pěvecký 
sbor Slunečnice ze ZUŠ Kroměříž a Pěvecký 
sbor ZeSrandy taktéž z Kroměříže. 

Na organizaci setkání se podílely spolek 
„Přidej se k nám“, město Chropyně a Mu-

zeum Kroměřížska. Jsme moc rádi, že toto 
setkání se pomalu stává tradicí, a naším 
přáním je, aby tato tradice vydržela i nadá-
le. Budeme se těšit na společné setkání při 
čtvrtém ročníku. 

Miroslav Uhlíř

Krajská přehlídka 
školních pěveckých sborů

Pěvecké sbory na zámku v Chropyni
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Soutěž dechových orchestrů
Orchestr Two, Three, Four při SZUŠ D-MU-

SIC pobočka Chropyně se zúčastnil 7. dubna 
krajského kola soutěže ZUŠ ve Zdounkách. 
V kategorii I. B do 14 let a do 45 členů získal 
1. místo bez postupu do ústředního kola. Dále 
byla udělena cena za mimořádný výkon ve hře 
na bicí nástroje Michalovi Novotnému. 

Děkuji celému orchestru za pečlivou přípra-
vu a vzornou reprezentaci školy. 

Dále nás reprezentoval 24. dubna v krajském 
kole v Uherském Ostrohu jazzový orchestr 
D-JAZZ, kde hrají žáci z Chropyně Lenka 
Velešíková, Jiří Maršálek, Jan Horák, Tomáš 
Kocourek, Václav Kuchař a Tomáš Novot-
ný. Orchestr získal 1. místo s plným počtem 
hodnotících bodů, které může porota udělit, 
a to 25,00 a právem postoupil do ústředního 
kola, které se bude konat 10. června v Litvínově. 

Přejeme mnoho úspěchů.
Bc. Ivo Novotný

Letní provoz v mateřském centru KoTě
V loňském roce poprvé KoTě, o. p. s., mělo 

své hodiny na koupališti. Pro děti tak bylo lepší 
být v přírodě než v uzavřených prostorách. 
Za příznivého počasí (nad 18°C a bez deště) 
od 1. června budou všechny kurzy pro-
bíhat na koupališti. Cena zůstává stejná 
(35 Kč jednotlivé vstupné, 300 Kč permanent-
ka na 10 vstupů). Pokud budete chtít zůstat 
s dětmi na plavání, musíte si zaplatit snížené 
vstupné (30 Kč za hodinu) a projít turniketem.

Cvičení dětí v pondělí od 09:30 bude 
pro všechny děti, jak chodící, tak i nechodící. 
Zapůjčíme vám indické šátky a naučíme různé 
druhy vázání. 

Ve čtvrtek budou od 09:30 místo herničky 
probíhat na koupališti dovednostní aktivity. 

Protože nelze vše dělat v přírodě, doplněné 
budou pohybovými hrátkami, tanečky apod. 
Vstup na koupaliště bude branou na tenisové 
kurty od 09:15.

Novinkou bude cvičení a plavání 
pro dospělé, každou středu (začínáme 
7. června v 18:00) cvičení SM systém, cvičení 
s overbaly, popruhy, Pilates a rehabilitační 
cvičení pod vedením fyzioterapeutky Kláry 
Štětinové. Po cvičení můžete pokračovat 
ve večerním cvičení ve vodě a plavání 
od 19:00 do 20:00.  Novinkou bude cviče-
ní ve vodě a volné kondiční plavání. Jsou 
vítání i muži, kterým určitě pomůžeme od 
bolesti zad a zlepšíme kondici. Na tento 
kombinovaný kurs je cena na cvičení 55 Kč 
a plavání 45 Kč. Zvolit můžete i jen jednu 
variantu. Přihlašovat se nemusíte, na kou-
pališti je místa dost! Stačí jen zaplatit lek-

torce, která povede kurz, dobrá nálada 
a chuť udělat něco pro své zdraví. Snad nám 
bude přát počasí a využijeme tak naše krásné 
koupaliště až do konce sezóny.

Přijímáme přihlášky na kursy angličtiny pro 
děti i dospělé, které budou od poloviny září. 
Kurz pro dospělé se prodlužuje na 1,5 hod., 
cena je 1.000 Kč na 10 lekcí.

Podrobnější informace o kursech najdete 
na vývěsce u obchodu Albert.

KoTě, o. p. s., chce poděkovat Bc. Eliš-
ce Bakajové za vedení herničky. Nahradí 
ji Mgr. Ivana Rozehnalová, která už v KoTě 
pracuje od nového roku a vede kurs angličtiny 
pro dospělé. Elišce přejeme do dalšího radost-
ného období vše nejlepší a držíme palce, aby 
nové děťátko bylo tak zdravé a krásné jako její 
Dominik a Rózička.

Věra Hýbnerová

podporuje 
kulturu
a sport 

v Chropyni
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Obnovení schůzek Junáka – oddílu Čolků
Po výměně vedení oddílu se v pátek 24. března 2017 zúčastnilo 

schůzky 14 členů oddílu. Po prvotním zmapování stavu oddílu a sezná-
mení se se všemi členy byla činnost zahájena pravidelnými pátečními 
schůzkami s programem, který děti baví a zajímá je, což je znatelné 
po více jak měsíci fungování pravidelné činnosti účastí 16 dětí, které 
chodí pravidelně každý týden. Oprášili jsme uzlování, šifry, morseovku, 
začali plnit skautskou stezku, před Velikonocemi se děti zkusily naučit 
plést tatary, přičemž na každé schůzce nesmí chybět hry jak v klubovně, 
tak venku. Po výstupu na Ivančenu a účasti na kladení věnců u příležitosti 
72. výročí osvobození máme na polovinu května naplánovanou výpravu 
do Rajnochovic na oblíbenou chatu „Muničák“.

Pavel Pospíšil

Čolci (zase) na Ivančeně
Na horách sníh. V nížinách prší. S touto 

předpovědí nasedáme 22. dubna v 6:30 
na náměstí do aut. Letos poprvé jedeme auty 
a ne vlakem. A ještě že tak! V půlce cesty 
se spouští déšť. Hned, co jsme zaparkovali, 
musíme všichni vytáhnout pláštěnky a pomalu 
se vydat na cestu. 

V lese na nás čeká místy i 20centimetrová 
sněhová pokrývka. Čím výš se dostáváme, tím 
víc mlha houstne. Při napojení na hlavní tu-
ristickou trasu si připadáme jako na skautské 

dálnici. Davy lidí proudí nahoru a někteří 
se už vydávají zpátky dolů.

Když se konečně dostaneme k rozcestníku 
k mohyle, musíme čekat dobrou chvilku, aby-
chom si mohli prohlédnout, jak to tu vypadá 
po nedávné rekonstrukci. Všude je tu plno 
lidí! Ani neustálé pršení neodradilo návštěvníky 
ze všech koutů Česka i Slovenska uctít památku 
skautů, kteří padli v odboji ke konci druhé 
světové války. 

Někteří z našich Čolků se letos vydali na Ivan-

čenu úplně poprvé, ale někteří už potolikáté, 
že by tu v Beskydech mohli dělat průvodce. 
A právě těm bylo nejvíc líto, že jsme se tento 
rok nevydali ještě výš – zdolat královnu Beskyd, 
Lysou horu. Lehké krupobití spolu s občasným 
deštěm nás letos bohužel odradilo. Příště se ale 
nedáme a na tu Lysou vylezeme!
Tak za rok zas!           Kateřina Jedličková

#nekonecnedobrodruzstvi
www.facebook.com/skautichropyne

www.junak-chropyne.cz
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V letošním školním roce se Gymnázium Kojetín zapojilo do projektu 
Světová škola, který zaštiťuje olomoucký ARPOK, program Varianty Člo-
věka v tísni a Multikulturní centrum Praha. Cílem projektu je uspořádat 
osvětovou akci s environmentální nebo globální tematikou pro školu 
i veřejnost. My jsme si vybrali téma Kambodža a pomoc tamnímu sirotčinci. 

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na výstavu ve Vzdělávacím 
a informačním centru v Kojetíně. Jsou zde k vidění fotografie ze sirot-
čince v Phnom Penhu, který finančně i materiálně podporuje nezisková 
organizace S. O. S. Děti Kambodži z Kroměříže. Dále je možné vidět sérii 
fotografií od brněnské neziskové organizace NaZemi s názvem Musím 
být trpělivá... Tyto fotografie spojují dva odlišné světy – olympijské hry 
v roce 2012 v Londýně a továrnu na výrobu oděvů v Kambodži, která 
byla dodavatelem firmy Adidas pro olympijskou kolekci. Na výstavě 
se také můžete seznámit s tématy Rudí Khmerové, jídlo jihovýchodní 
Asie a textilní továrny jihovýchodní Asie. Výstavu můžete navštívit 
do konce května. 

Součástí projektu je i sbírka školních pomůcek, hraček či hygienic-
kých potřeb pro sirotčinec v Phnom Penhu. Opět až do konce května 

Pojďte s námi do Kambodži

Filipojakubská noc
Poslední dubnová neděle byla ve znamení již 

tradičního stavění máje, který symbolizuje nejen 
odchod zimy a definitivní vládu jara, ale je před-
zvěstí května - měsíce lásky. Dobrovolní hasiči 
spolu se zaměstnanci SMM vztyčili májku před 
chropyňským zámkem za doprovodu muzikantů 
SZUŠ D-MUSIC.  

Program pak pokračoval na sokolském stadio-
nu pálením čarodějnic, což je starý pohanský zvyk, 
který ožívá o filipojakubské noci. Od pradávna 

se věřilo, že existují dny, kdy mají nečisté síly větší 
moc než jindy, a právě na obranu před těmito 
nečistými silami se na mnoha místech pálily ohně, 
které měly zlé živly odehnat. 

O takzvaném sabatu se do našeho města 
slétly čarodějnice z blízkého i dalekého okolí 
a začal jejich nefalšovaný rej. Za doprovodu hudby 
SZUŠ D-MUSIC si bylo možné zahrát mnoho 
her s oddílem Kamínek, prohlédnout hasičské 
vozidlo nebo si užít krásný výhled na zábavních 

atrakcích, o které byl obrovský zájem. U stánků 
s různorodým občerstvením si přišel každý na své. 
Při západu slunce byly vyhlášeny nejkrásnější čaro-
dějnice a celou akci uzavřela kapela ONE CLASSIC 
& ORCHESTR. 

Za povedenou akci děkujeme organizátorům 
a všem, kteří se na jejím hladkém průběhu podíleli. 

ToRo

budete moci dary předat v budově gymnázia v době od 7:40 do 8:05. 
Sbírka bude do Kambodži převezena prostřednictvím neziskové organiza-
ce S. O. S. Děti Kambodži.  

Věříme, že Vás tento projekt oslovil, že se rádi přijdete podívat 
na výstavu a případně přispějete i malým darem do sbírky. 

Tým Světové školy a Mgr. Dana Dýmalová 

Více informací o projektu naleznete i na těchto internetových stránkách: 
http://arpok.cz/pro-pedagogy/svetova-skola/ 
http://www.sosdetikambodzi.cz 
http://www.nazemi.cz/cs/musim-byt-trpeliva 
http://www.gkj.cz/web/evvo

více fotografií najdete na 
www.muchropyne.cz
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Zprávičky z Kamínku aneb V Kamínku se pořád něco děje
Zdobení májky a pálení čarodějnic

Letošní stavění májky a pálení čarodějnic se konalo v neděli 30. dubna.  
Od rána pěkně svítilo sluníčko a májka, která byla nachystaná před zám-
kem na louce, čekala jen na nazdobení růžičkami, které vyrobili vedoucí 
a instruktoři spolu s dětmi z Kamínku. Po 16. hodině začaly přicházet děti, 
aby májku nazdobily pestrobarevnými růžičkami. Věnec odborně upevnili 
na májku pracovníci Správy majetku. Když májka byla nazdobená, tak 
se chropyňští hasiči ujali jejího stavění za mohutného povzbuzování 
všech přítomných diváků. Jakmile byla májka postavena a ukotvena, tak 
se všichni odebrali na sokolský stadion, kde započal čarodějnický rej. 
Každá čarodějnice musela předvést svou zručnost, například v chození 
na hrníčkových chůdách, v běhu s koštětem apod. Také si čarodějnice, 
ale i ostatní děti, mohly vyrobit pavoučí masky a šlo jim to velmi pěkně. 
Opodál stála ohnivá hranice i s čarodějnicí, která majestátně vyčnívala. 
Následně byla hranice i s čarodějnicí zapálena. Nad ohněm odborně bděli 
naši chropyňští hasiči. Než hranice s čarodějnicí dohořela, tak odborná 
porota vybrala k ocenění 15 NEJ čarodějnic a čarodějů. 

Čarodějnicím a čarodějům přeji hodně zdaru v jejich další činnosti 
a hodně letů na koštěti bez nehod a za rok opět na viděnou.

Ceny pro děti na tuto akci byly pořízeny za přispění města Chropyně 
a SMM Chropyně. Kamínek moc děkuje.

Celou tuto akci doprovázela příjemnou hudbou a zpěvem SZUŠ pod 
vedením pana Bc. Novotného, za kterou moc děkujeme. Poděkování 
také patří všem Kamínkům za vyrobení 350 růžiček, věnce pod májku, 
čarodějnici na hranici a připravené hrátky nejen pro čarodějnice. Po-
děkování patří také naší Zuzance za krásné čarodějnické diplomy. Moc 
vám všem  děkuji.

O našich akcích se dovíte i na Facebooku: TOM Chropyně – Ka-
mínek.

Hana Paňáková

Den otevřených dveří 
na kompostárně

sobota 27. května 2017 
09:00 – 14:00

Další fotografie k nahlédnutí na: 
https://goo.gl/photos/v2ZzdtW94wmDwPNn8.
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Mírový běh zavítá i do Chropyně

Štafeta Peace Run je příležitostí k setkání lidí. Samotným posláním 
celoevropského běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, 
porozumění a současně překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších 
přesvědčení, kultur i sociálního postavení.

Mezinárodní tým běžců nese symbol – mírovou pochodeň, kterou 
si cestou předávají statisíce lidí s přáním dobré vůle, míru a přátelství.

Trasa Peace Runu 2017 odstartovala 26. března na západním pobřeží 
Irska. Na území naší republiky vstoupí 8. června u Lipna nad Vltavou. 
Cestou na Slovensko se zastaví i u nás. Štafeta Mírového běhu zavítá 
do našeho města v neděli 18. června kolem 14. hodiny. Přesný 
čas doběhu bude upřesněn. 

Chcete se zapojit? Chcete si také podržet pochodeň a poslat své mí-
rové přání ostatním? Všechny potřebné informace, včetně kontaktu na ko-
ordinátora trasy z Olomouce do Zlína, najdete na: www.mirovybeh.cz.

DJ

„Mír neznamená nepřítomnost války. Mír znamená přítomnost harmonie, lásky, spokojenosti a jednoty.“ 
Sri Chninmoy

Pionýrské jaro na Skavsku
Poslední dubnový víkend jsme vyrazili 

na víkendovku na Skavsko. V pátek to vypa-
dalo, že víkend strávíme v chatě a budeme 
se dívat, jak za okny prší. První večer jsme 
se učili šifrovat. Je mnoho způsobů, jak skrytě 
sdělit zprávu, a některé z nich už zvládáme – 
čtení pozpátku, přesmyčky, prokládání textu, 
šifru Velký polský klíč, morseovu abecedu a ji-
né. Večer před spaním jsme zhlédli film. V so-
botu ráno nás přivítalo nebe bez mraků a do-

konce i sluníčko svítilo. Dopoledne jsme pro-
váděli různé chemické pokusy ze surovin, které 
jsou dostupné v každé domácnosti, jako je jed-
lá soda, ocet, jar nebo coca cola. Do oběda 
jsme prošli velkou šifrovací soutěží, ve které 
jsme použili šifry, které jsme se večer naučili. 
První část sobotního odpoledne jsme hráli 
různé hry na hřišti, potom za námi přijeli myslivci 
a povídali jsme si o přírodě, zvěři, prohlédli jsme 
si trofeje a zbraně, stříleli jsme ze vzduchovky 

a na závěr jsme společně sázeli stromky. Beseda 
s myslivci se nám velmi líbila a těšíme se na další 
setkání. Na svačinku jsme si opékali buřty a do ve-
čeře jsme malovali obrázky na téma pravidla 
správného chování v lese. Večer nás čekal opět 
film a v neděli dopoledne úklid a cesta domů.

Akce proběhla za finančního příspěvku 
města Chropyně a MŠMT ČR. Děkujeme za pří-
spěvek na akci.

Veronika Hrdličková
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III. ročník soutěže v požárním útoku se vydařil
V sobotu 29. dubna 2017 se v Chropyni ko-

nalo další kolo soutěže v požárním útoku mužů 
a žen zařazené do seriálu závodů Velké ceny 
– Moravské hasičské jednoty okresu Přerov. 

V pátek, kdy jsme celou soutěž za neustá-
lého mrholení připravovali, ještě nikdo netušil, 
jaké krásné počasí nás v sobotu čeká. Ráno 
nás přivítalo sluníčko, které krásně vysušilo 
trať, jasná obloha, odpoledne teploty šplhaly 
k 15 °C s protrhanou oblačností a slabším větrem. 
Startovní listina čítala 23 mužských a 14 ženských 
týmů celkem z 5 okresů (KM, PR, OL, PV, ZL). 
Vše směřovalo k tomu, že na dráze budou padat 
opět krásné časy, a tak se i stalo. V obou kate-
goriích byly překonány traťové rekordy z roku 
2015, kdy muži z SDH Ludslavice (KM) drželi 
na trati 3B rekord 18,08 s, ženy SDH Zahnašovice 
(KM) na trati 2B 17,49 s.

Přípravka národní házené
Dne 29. dubna 2017 jsme se zúčastnili 

turnaje ve vracovské hale. 
Jeli jsme v sestavě ochuzené o stálého 

brankaře, ale jeho náhradník - Jakub Valouch 
- se role zhostil parádně a podal velmi pěkný 
výkon. V útoku dávali góly převážně Jakub Ka-

dlčík a Laura Donátová, ovšem svou bojovností 
o míč se neztratili herně ani Matyáš Kuchařík, 
Jan Žemlička a Matěj Kočenda.

Malí házenkáři vyhrávali postupně všechna 
utkání, dařilo se jim soupeře pěkně ubránit 
a nedovolit jim mnoho úniků, aby vsítili mnoho 

gólů. Prohráli jsme až ve finále s Ostopovicemi, 
a tím jsme získali krásné druhé místo.

Děkuji dětem za výkon a těším se na další 
zápasy, kde zase získají nějaké zkušenosti 
v národní házené.

trenérka Iveta

Kategorie mužů odstartovala ve 13:30 
prvním požárním útokem domácích, kteří 
se po vcelku vydařeném útoku na první soutěži 
v letošním roce umístili celkově na 8. místě. 
Nejlépe se dařilo mužům z SDH Valšovice (PR), 
kteří s časem 17,82 s vybojovali první místo, 
na druhém místě skončili muži z SDH Zahnašo-
vice (KM), na třetím místě SDH Prchalov (NJ, 
vícemistr Extraligy ČR 2016). 

V kategorii žen se na prvním místě umístil 
SDH Radíkov (PR, vícemistr Extraligy ČR 2013) 
s časem 17,45 s, na druhém místě SDH Zahna-
šovice (KM) a na třetím místě SDH Pravčice 
B (KM). 

Po odběhnutí všech týmů následovalo 
v 18:00 vyhodnocení soutěže a ocenění 
nejúspěšnějších družstev. Věcnými cenami 
přispěli Plastika, a. s., 1. selský pivovárek 
Kroměříž, restaurace Stará Orlovna, hospůd-
ka Buřvalka a restaurace Racek, za to jim 
moc děkujeme. Velké díky za pomoc 
s materiálním zabezpečením patří také měs-
tu Chropyně, SMM Chropyně, panu Kon-
cerovi, obci Žalkovice, SDH Žalkovice, SDH 
Litenčice, panu Remešovi, rozhodčímu MHJ 
a všem, kteří se jakkoliv podíleli na té-
to soutěži.

SDH Chropyně



24

5/2017Zpravodaj města Chropyně

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci dubnu:
- průměrná ranní teplota byla 6,8 °C,
- průměrná denní teplota byla 12,2 °C,
- nejteplejším dnem byl 2. duben s maximální průměrnou teplotou 

17,4 °C,
- nejchladnějším dnem byl 19. duben s minimální průměrnou 

teplotou 2,3 °C,
- celkové množství srážek bylo 58,2 mm.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo

Ani v zimě jsme rozhodně nezaháleli
Zimní část přípravy fotbalové 

sezóny 2016/2017 starší přípravky 
pod vedením trenérského dua 
Petr Spálovský a Radek Baštinec 
probíhala již tradičně v prosto-
rách tělocvičny Základní školy 
na ulici J. Fučíka. Tréninky probí-
haly 2x týdně, vždy ve středu a pá-
tek od 17:30. Účast byla dobrá. 

K zimní přípravě patří i zpest-
ření v podobě halových turnajů. 

Letos jsme jich absolvovali celkem 
8. Začátky byly kruté. Přechod 
z venkovního hřiště do tělocvičny, 
která neodpovídá velikostně stan-
dardním tělocvičnám, na kterých 
turnaje probíhají. Tento hendikep 
byl ihned poznat. Na turnajích 
jsme sice byli z poloviny úspěšní, 
ale konec jsme nedotáhli a od-
jížděli jsme zklamaní. Smůlu jsme 
prolomili v lednu 2017 na turnaji 

v Tovačově krásným 3. místem. 
Poté jsme vybojovali zasloužené 
1. místo na turnaji v Němčicích 
na Hané v únoru 2017, kde jsme 
excelovali ve všech zápasech. 
Zimní turnajovou přípravu jsme 
zakončili 2. místem v Nezamys-
licích v březnu 2017. To byl také 
poslední turnaj. Pak jsme se již 
díky počasí přesunuli na umělou 
trávu, kde tréninky nyní probíhají, 
než vyběhneme na trávu. 

Zasloužené a velké díky patří 

všem hráčům a hráčkám, trenér-
skému tandemu a v neposlední 
řadě rodičům za podporu, do-
pravu a super fandící publikum. 
V blízké době nás čeká první mis-
trovské utkání, které se uskuteční 
na domácí půdě. Věříme, že zimní 
příprava byla intenzivní, pestrá 
a že vše naučené zúročíme a před-
vedeme. Tímto Vás srdečně zveme 
a těšíme se na velkou účast z řad 
fanoušků. Děkujeme za podporu.

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

17. června 2017 – zámek
30. září 2017 – zámek

2. prosince 2017 – obřadní síň

Těšíme se na Vás.                    Dana Kunčarová

Vítání v roce 2017 

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 29. dubna 2017 
přivítány tyto děti:

Isabela Jurčíková

nar. 21.02.2017

Timea Brožíková

nar.  27.01.2017

Ema Štrublíková

nar. 24.01.2017

Kvido Zdražil

nar. 06.12.2016

Tereza Šebelová

nar. 22.11.2016

Jakub Horák

nar. 29.12.2016

Matěj Pavela

nar. 20.02.2017

Šimon Dočkal

nar. 17.01.2017

Tomáš Žáček

nar. 01.03.2017

Lukáš Dvořák

nar. 28.02.2017

Vítání nových občánků našeho města

Společenská kronika 
Děkuji za všechna ústní, písemná, hudební i textová přání 

k narozeninám. Vědomí, že ještě mezi Vás patřím, mě velmi potěšilo. 
Jaroslava Pospíšilová

Odešel jsem dříve, než jsem chtěl, 
osud života mě předešel. 

Kdyby to bylo možné, vrátil bych se zpět, 
aby váš život nebyl tak smutný, jako teď.

Dne 15. května 2017 jsme vzpomněli šesté 
smutné výročí úmrtí našeho milovaného syna, 
bratra a vnuka pana

Petra Pavlíka.

S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci 
a ostatní příbuzenstvo.
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Společenská kronika 

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

Dne 1. dubna 2017 uplynulo 13 let od chví-
le, kdy nás navždy opustila paní 

Alena Chybová, roz. Kuchaříková, 

a dne 15. května 2017 jsme vzpomenuli její 
nedožité 65. narozeniny. Stále vzpomínají 
rodiče, bratr, dcery a syn s rodinami.

Dne 3. května 2017 jsme vzpomenuli 
20. smutné výročí úmrtí pana 

Aloise Kunčara 

a dne 28. května 2017 vzpomeneme 10. výročí 
úmrtí jeho syna pana 

Františka Kunčara. 

Vzpomíná rodina.

Čas všechno mění, pláč časem ustane, 
vzpomínka v našich srdcích na Tebe zůstane.

Dne 4. května 2017 jsme vzpomenuli 
1. výročí úmrtí mé dcery slečny 

Lenky Čejkové. 

Stále vzpomínají maminka, bratr s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen vzpomínka v srdcích zůstává dál.

Dne 14. května 2017 uplynulo 8 let od chví-
le, kdy nás náhle a nečekaně opustil náš syn 

Ing. Jan Polišenský. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu, prosím, spolu s námi 
tichou vzpomínku. Děkují rodiče, bratři Marek a Vlastík s rodinou, 
syn Honzík s Aničkou.

Kytičku květů Ti do větru posíláme
a s láskou na Tebe vzpomínáme…

Dne 15. června 2017 uplyne smutné 4. vý-
ročí chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Stanislav Křepelka. 

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

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

Dne 16. května 2017 jsme vzpomenuli ne-
dožité 74. narozeniny pana 

Františka Ondruška. 

Dne 25. července 2017 vzpomeneme 6. výročí jeho úmrtí. 
Vzpomínají manželka Jana, Rosťa s Andreou 
a Zdeněk s rodinou.

Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po Tobě zůstala nám,

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

Dne 5. května 2017 jsme vzpomenuli 
3. smutné výročí úmrtí mé maminky, naší ba-
bičky, prababičky paní 

Zdeňky Šáríkové. 

Stále vzpomínají dcera Ivana s manželem, rodina 
Mačkova, Hrabálkova a kamarádky.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas,
jen velkou bolest zanechal jsi v nás.

Vzpomínky na Tebe v srdcích si zachovají,
kdo rádi Tě měli, tak jako my, stále vzpomínají.

Dne 17. května 2017 jsme vzpomněli nedo-
žité 76. narozeniny pana 

Jaroslava Ryšavého. 

Stále vzpomíná syn Jaroslav a dcera Iveta s rodinou.

Jsou lidé, 
kteří pro nás v životě znamenají více než ostatní.

O to těžší je naučit se bez nich žít.

Dne 8. května 2017 by se dožil 50 let pan 

Vladimír Horák. 

S láskou a úctou stále vzpomínají rodiče a sestra Lenka s rodinou. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.



27

5/2017 Zpravodaj města Chropyně

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. 6/2017 - 8. června (vychází 23. června)
č. 7/2017 - 10. srpna (vychází 25. srpna)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 4. května 2017 (číslo vychází 19. května 2017).  
Uzávěrka příštího čísla: 8. června 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.

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

Dne 19. května by oslavila své 75. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička paní 

Veronika Nagyová, 

a náš tatínek, dědeček a pradědeček pan 

Vojtěch Nagy, 

který nás opustil před 15 lety, by dne 5. dubna 
2017 oslavil své 82. narozeniny. Stále vzpomí-
nají syn Libor, dcery Jana a Vlasta s rodinami. Když na Tebe vzpomínáme,

stále v očích slzy máme.
Vzpomínka je jako živá,

snad se na nás z nebe díváš.

Dne 29. května 2017 vzpomene 7. smutné 
výročí úmrtí pana 

Vladimíra Navrátila. 

Dne 5. června 2017 by oslavil své 97. narozeniny. Stále vzpomínají 
dcery s rodinami.

Dík za Vaše vychování, lásku a starosti, 
za pohádky v dětství a malé dětské radosti.

Dne 9. června 2017 vzpomeneme 6. smutné 
výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana 

Blahoslava Procházky 

a dne 11. července 2017 si připomeneme 
nedožité 83. narozeniny naší maminky a ba-
bičky paní 

Dobromily Procházkové. 

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají syn 
Milan a dcera Dana s rodinami.

Dne 29. května 2017 by oslavila 60. naro-
zeniny moje manželka paní 

Jana Vítková. 

Za celou rodinu s láskou vzpomínají manžel 
Václav a synové Michal a Tomáš s rodinou.

Smutné jsou večery, smutnější den,
chybíš nám, tatínku, všude a všem.

Miloval jsi domov svůj a všechny v něm,
teď Tě má v náručí královská zem.
Ve svém hrobečku tichounce spíš,

k nám, drahý tatínku, se nikdy nevrátíš.

Dne 26. května 2017 vzpomeneme nedožité 
77. narozeniny pana 

Antonína Dolínka. 

Stále na Tebe s láskou vzpomínáme. Manželka, syn Pavel s man-
želkou, dcera Ludmila s rodinou, vnoučata Tomáš, Lukáš, Evka 
a Pavla, pět pravnoučat a sestra Vlasta s rodinou.

Díky Ti, tatínku, za dětství mé,
za chvíle, kdy jsi tu byl s námi.

V srdci mám hezkou vzpomínku,
kolik měl jsi pro nás lásky.

Dne 20. května 2017 vzpomeneme 4. smut-
né výročí úmrtí pana 

Zdeňka Dolníčka. 

S láskou a úctou stále vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Kvě-
toslava s rodinou.

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.
Foto: redakce, archiv Zpravodaje, archivy organizací, foto zdroj internet
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz
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cí přijíždí do Kroměříže pražské Divadlo Spejbla 
a Hurvínka, aby zde odehrálo představení hry, která 
patří k tomu nejlepšímu na repertoáru jednoho z nej-
známějších dětských divadel u nás. V příběhu autorů 
Martina Kláska a Denisy Kirschnerové se Hurvínek 
z Máničkou dostanou do země plné žíznivých květin, 
kterým vládne protivná princezna Gerbera, jež do-
stane zálusk i na jejich Žeryka! Podaří se jim oběma 
svého pejska vysvobodit? Uvidíte sami... Představení 
je pro děti od 4 let a trvá zhruba hodinu. Vstupenky 
v předprodeji na pokladnách DK a on-line.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 16:00 a 18:00 

Kroměříž Koncert kapely Kapka 
05.06. Krásný hudební večer je pohlazením na duši. Nád-

herné písničky z lidové i taneční tvorby nabídnou 
hvězdy Česko-slovenské televize Šlágr – kapesní 
kapela KAPKA s Petrem Šimáčkem a Danou So-
kolovou. Máte možnost slyšet harmoniku tak, jak 
ji běžně neuslyšíte – v lidovém tónu, populární 
až rockové úpravě i v klasické hudbě. Kapela 
KAPKA má široký a neotřelý repertoár. KAPKA hraje 
ve složení Petr Šimáček harmoniky a Dana Sokolová 
kytara, mandolína, vozembouch.  

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Přerov Fragile CZ Tour 
25.05. Koncert nejprestižnější slovenské vokální skupiny.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Mamut Tour Bike. Dětský Mamut Tour Bike 
27.05. 17. ročník závodu v cyklomaratonu. Registace od 6:00. 

Samostatný závod pro děti od 2 do 14 let od 9:00.
 Kde: Výstaviště Přerov

Přerov Folklorní festival V zámku a podzámčí 
05.-10.06. Na folklorní festival přijedou Hanáci z celého okolí, 

soubory z Čech, Moravy i Slovenska. Bude povídání 
o víně, hanácký průvod městem a především uvidíte 
všechnu krásu i rozmanitost krojů, tanců a písní. 
Festival probíhá na historickém Horním náměstí. 
Program Folklorního festivalu V zámku a podzámčí 
2017: 05.06. Hanácký průvod městem Přerov, 
07.06. Folklor a víno - povídání o víně doprovází 
NS Břeclavan, 05.-09.06. Vzdělávací program 
pro MŠ a ZŠ Folklorní střípky, 09.06. Folklorní 
pořad Dárek na nádvoří zámku, 10.06. Hlavní 
program festivalu na Horním náměstí - Pěvecká 
soutěž O zámecký klíč, pořad dětských souborů, vy-
stoupení folklorních souborů, 10.06. od 19 hodin 
posezení u cimbálu na nádvoří přerovského zámku.

 Kde: Horní náměstí Přerov

Chropyně Čtyřlístek v pohádce 
25.05. Pohádka na motivy známého komiksu Čtyřlístek pro 

mateřské školy a rodiče s dětmi. Hraje Divadlo D5 
Praha. Vstupné 40 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 9:00 

Chropyně Hanácké slavnosti   
26.-28.05. Program uvnitř Zpravodaje.
 Kde: Areál zámeckého parku Chropyně

Chropyně Jak je důležité míti Filipa  
08.06. Konverzační komedii uvádí Divadelní spolek J. K. Tyl 
 Brodek u Přerova. Vstupné 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Hulín Z pohádky do pohádky 
02.06. Další ročník z tradičních koncertů pod širým nebem. 

Tentokrát se přesuneme do světa pohádek. Tolik 
sborů na jednom jevišti? To si nenechejte ujít!

 Kde: Letní kino Hulín, 19:30

Holešov Holešovská regata 2017 
16.-17.06. V pátek se můžete těšit na koncert legendární 

české kapely Olympic a kapely Katapult. Během 
sobotního celodenního programu zahraje a zazpívá 
Janek Ledecký, Vojta Dyk a B-Side band, Hodiny, 
The Tap Tap, Mandrage, Monkey Business a další. 
Nebude chybět soutěž netradičních plavidel, přejezd 
vodní lávky a další doprovodný program pro celou 
rodinu. 

 Kde: Zámecká zahrada Holešov

Kojetín Hanácká kojetínská desítka  
21.05. 5. ročník běžeckého závodu
 Kde: Fotbalový stadion Morava Kojetín, 9:30

Kojetín Velká cena města Kojetín 
28.05. Taneční soutěž 2017 v standardních a latinskoame-

rických tancích.  
 Kde: Sokolovna Kojetín, 8:00-20:00

Kroměříž Den dětí města Kroměříže 2017 
27.05. Srdečně zvány jsou všechny děti a rodiče, na které 

čeká akční dopoledne a zábavné odpoledne plné 
her, tancování, zpívání, soutěží i překvapení. Vstup 
zdarma.

 Kde: Pionýrská louka Kroměříž, 10:00 

Kroměříž Hurvínkova cesta do Tramtárie 
04.06. S příběhem plným fantazie a nečekaných situa-


