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Hřiště na Hradě dokončeno
V měsíci říjnu bylo dokončeno doplnění
hřiště na Hradě.
Celá plocha byla nejprve zpestřena malým
altánkem a následně bylo ke stávajícím herním
prvkům instalováno několik herních zařízení,
jedno venkovní posilovací zařízení a koš.
Věříme, že nově upravený prostor, který
je zasazen do jednoho z nejhezčích míst v našem
městě, do blízkosti NPP Chropyňský rybník,
bude sloužit ke spokojenosti všem věkovým
kategoriím obyvatel i odlišně zaměřeným uživatelům, jako turistům, cyklistům, dětem, rodičům
i prarodičům, prostě všem, kteří sem zamíří.
Na tomto místě je nutno také podtrhnout zásluhu „Hraďáků“, bez jejichž aktivního přístupu
by k rozšíření hřiště nejspíše nedošlo.
Děkujeme tímto občanům za trpělivost
a ukázněnost při realizaci.
Odbor VaŽP

Vyrostlo nám nové dětské hřiště v Chropyni
V průběhu měsíce září jste mohli vidět, jak se mění stávající hřiště
na louce u ul. Hrad na nové. A jak to začalo?
Malá skupina obyvatel ulice Hrad z vlastní iniciativy dala dohromady projekt, vybrala prvky, vše dala na papír a přinesla na podatelnu
městského úřadu. Následně oslovili všechny radní a paní starostku
se záměrem na vyjednání podpory při rozdělování rozpočtu města. U všech
oslovených jsme se setkali s podporou a pomocí. Paní starostka s paní
místostarostkou navrhly obnovu hřiště spojit s vybudováním altánů kolem
Zámeckého rybníka, a tak vzniklo nové hřiště s krásným posezením.
K naší velké radosti se hřiště hned stalo oblíbenou zastávkou při
procházkách našich spoluobčanů a jejich ratolestí, tak i dětí ze širokého
okolí. Jeden z organizátorů této akce řekl: „K úplné značce ideál ještě

chybí přivést na toto hřiště osvětlení, které by zajistilo bezpečnost
a větší kontrolu i v nočních hodinách.“ Zase důvod proč zajít na radnici
a pokusit se vyjednat i tuto maličkost. Jedinou kaňkou je nepořádek
z nedopalků cigaret kolem laviček. Napadlo mě, dát tam informační
tabuli UDRŽUJ POŘÁDEK, HRAJÍ SI ZDE DĚTI. Co myslíte, bude
to mít smysl?
Naše upřímné děkuji patří všem radním a zastupitelům.
Radek Kroupa
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Máme projekt na úpravu prostoru před nádražím
Prostor před nádražím už dlouhé roky trápí
špatný technický stav komunikací, nedostatek
parkovacích míst jak přímo před nádražím, tak
před rodinnými domy. Také příjezdová cesta
je v havarijním stavu, přerostlé stromy zasahují
do vozovky a zhoršují výhled do křižovatky, dochází ke křížení tras chodců, cyklistů a automobilů.
Proto jsme si nechali zpracovat urbanistickou studii, jak přednádraží revitalizovat.
Chceme tak zvýšit bezpečnost dopravy, zlepšit
vzhled prostranství a nabídnout vyšší komfort
lidem, kteří v této lokalitě žijí.
Na zářijovém zasedání zastupitelstva nám
architekt z firmy CAD PROJEKT PLUS, s. r. o.,
z Prostějova představil možné řešení. Centrální
část prostoru bude tvořit okružní křižovatka,
čímž už nebude docházet ke křížení tras
účastníků dopravního provozu. Směrem od restaurace bude křižovatku lemovat obousměrná
cyklostezka s chodníkem. Ve směru k železniční
stanici povede obousměrná komunikace a k nádražní budově se bude stáčet jednosměr-

ná komunikace. U té bude vybudováno
10 parkovacích míst. Přímo před železniční stanicí
bude nová autobusová zastávka a další 4 parkovací
místa pro nájemníky bytovek. Před železniční

budovou bude také přístřešek na kola. V Nádražní
ulici vzniknou podélná parkovací stání. A před
restaurací necháme upravit zeleň.
Projektanti přibližnou cenu díla vypočítali
na 26,5 milionu korun. Vycházeli jsme i z toho,
že můžeme na revitalizaci přednádraží v okruhu
200 metrů od nádražní budovy získat z IROPu
až 90 % uznatelných nákladů. Zbylé prostory,
které jsou ve vzdálenosti nad 200 metrů (jedná
se o úpravy směrem k ulici Tovačovská a směrem
do sídliště), budou plně hrazeny z rozpočtu
města. Jde o částku přibližně 8,5 milionů korun.
Cena díla je vypočítána podle příslušných tabulek a my doufáme, že vysoutěžená cena bude
nakonec nižší.
Nyní budeme řešit projektovou dokumentaci
k územnímu a stavebnímu řízení, se samotnou
realizací počítáme na přelomu roku 2018 a 2019.
Celou studii si můžete prohlédnout
na stránkách města v sekci Zastupitelstvo města
– Dokumenty zastupitelstva – 20. zasedání.
Věra Sigmundová

Z činnosti rady města
Rada města Chropyně na svém zasedání dne 20. září 2017 mimo jiné:
- schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města s Hospicem na Svatém Kopečku u Olomouce,
na částku 5 tisíc Kč;
- schválila uzavření smlouvy o dílo na organizaci výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu „Kompostárna Chropyně – část sociální
zázemí“ s Ing. Liborem Malůškem, Zlín, za cenu 14 tisíc Kč bez DPH;
- vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje v přezkumném řízení ze dne 11. září 2017 čj. KUZL 61455/2017, kterým
bylo zrušeno stanovisko čj. KUZL 52690/2016 ze dne 23. 08.2016
o prodloužení platnosti stanoviska EIA (těžba štěrkopísku v lokalitě
„Hejtman“);
- schválila dočasné užívání a vstup na pozemky v k. ú. Chropyně
v souvislosti s výstavbou nového věžového vodojemu, jehož investorem bude VaK Kroměříž;
- vzala na vědomí Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně
č. 3/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem a doporučila Zastupitelstvu města Chropyně
její projednání a schválení;
- vzala na vědomí Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a doporučila

její projednání a schválení;
- vzala na vědomí žádost o odprodeji části pozemku p. č. 610/1
v k. ú. Chropyně;
- vzala na vědomí informaci o provedené finanční kontrole v Mateřské škole Chropyně za rok 2017;
- vzala na vědomí informaci o zahájení školního roku v MŠ Chropyně (k 1. září 2017 zapsáno 159 dětí); schválila povolení výjimky
v počtu dětí na třídu pro školní rok 2017/2018, a to ze stávajících
24 na 28 dětí ve čtyřech třídách (ustanovení § 23 odst. 5 školského
zákona č. 561/2004 Sb.);
- vzala na vědomí informaci o zahájení školního roku 2017/2018
v Zařízení školního stravování v Chropyni (588 strávníků ve školních a předškolních zařízení včetně okolních obcí, 125 strávníků
ostatních);
- vzala na vědomí informaci o zahájení školního roku 2017/2018
v Základní škole Chropyně (celkem 395 žáků v 18 třídách);
- vzala na vědomí informaci o finanční kontrole v Zařízení školního
stravování Chropyně za rok 2017;
- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce a zpracování údajů městského
kamerového a dohlížecího systému mezi městem Chropyně a Krajským
ředitelstvím policie Zlínského kraje na dobu neurčitou s účinností
od 21. září 2017.
BH
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Výsledky voleb a místního referenda
Ve dnech 20. a 21. října v našem městě proběhlo dvojité hlasování. Souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se konalo také historicky první místní referendum.
Volební výsledky a výsledky referenda jsou v přiložených tabulkách.
Tato čísla nebudu popisovat slovy, raději se pokusím zodpovědět některé
otázky, které mi byly v průběhu těchto dvou dnů položeny:

odboru vnitřních věcí MěÚ Chropyně), jelikož zajištění volební agendy
spadá do mých kompetencí, ale do komisí Vás mohu paní starostce
navrhnout pouze v případě, že volební strany nezaplní okrskovou
komisi v plné výši.
Pouze zapisovatele – v našem městě zapisovatelky – deleguje vždy
starosta obce. Omlouvám se za genderovou nevyváženost, možná
by to pánové mohli přijmout jako výzvu a vládu žen v této pozici
zkusit přerušit :)

Je to velká změna, chystat volby souběžně s místním referendem?
Je, a velká. Zákony ošetřující obě hlasování jsou sice v mnohém
podobné, ale také v řadě věcí odlišné. Především používají jinou
terminologii. U voleb hovoříme o voliči, volební místnosti, voličském
průkazu, okrskové volební místnosti... U referenda se však jedná
o oprávněnou osobu, hlasovací místnost, hlasovací průkaz, okrskovou
komisi... Neztratit se v rozdílných pojmech nebylo snadné. Lehké
nebylo se také zorientovat v rozdílných termínech pro uskutečnění
jednotlivých zákonem předepsaných úkonů k jejich přípravě. Navíc
bylo třeba vybavit místnosti dalšími urnami a dalšími zástěnami. A svolat
dvě různé komise.

V počtech voličů je asi chyba. Jiný je počet u Poslanecké sněmovny a jiný u referenda, nedopatření?
To v žádném případě. Nezapomeňte od občanů města s trvalým pobytem, starších 18 let, se státním občanstvím ČR (oprávněných hlasovat
v referendu) odečíst voliče, kteří požádali o voličský průkaz a odjeli
hlasovat jinam. Odečíst je třeba také ty, kdo hlasovali v nemocnici,
v lázních apod. A naopak přičíst občany, kteří zde nebydlí, ale přišli
volit s voličským průkazem.
Dá se říci, která věková kategorie chodí k volbám nejvíce?
Bohužel, nejsme oprávněni sledovat věkové složení voličů. Pouhým
pozorováním mohu jen poznamenat, že nejvíce si svého práva svobodně volit patrně váží občané staršího věku. Věřte, že místy byly i fronty
u volebních uren. Nejvíce voličů využilo své právo rozhodnout o svém
poslanci hned v prvních hodinách voleb. Do páteční 18. hodiny odvolila celá jedna třetina všech, kdo se k volbám letos dostavili. Tato čísla
vycházejí ze sledování účasti u voleb do Poslanecké sněmovny. Něco
takového sledovat u místního referenda zákon zakazuje.

Proč sedělo v každé místnosti tolik lidí? To by nestačila jedna
komise?
Kdepak, zákony něco takového neumožňují. Volby i referendum
musí mít samostatnou komisi, která dohlíží na hladký průběh hlasování. Odděleny musí být i urny, tak to říká zákon. Naopak je judikáty
doporučováno, aby se obě hlasování konala v jedné místnosti.
Kdo vybírá členy okrskových komisí?
U voleb (ať už do sněmovny, prezidenta atd.) si členy do okrskových
volebních komisí navrhnou samy politické strany. Všichni jsou následně
i jmenováni. Letos své zástupce do 5 komisí delegovalo celkem 9 politických stran. Bohužel funkce člena komise se nakonec ujalo pouhých
31 osob. Ostatní na tyto posty rezignovali.
U místního referenda dostal možnost navrhnout do každé okrskové
komise svého zástupce spolek Lužňáci, stejnou možnost dala paní
starostka i výboru na ochranu životního prostředí. Zbylí členové byli
vybráni z pomyslného zásobníku těch, kdo o takovou funkci projeví
před každými volbami zájem.
Ráda bych všem členům okrskových komisí touto cestou poděkovala
za skvělou práci. Byť se řada z nich této funkce ujala poprvé, zvládli
to skvěle. Díky moc, byli jste opravdu dobří.

Kdo je autorem otázky, o které se hlasovalo v místním referendu?
Otázku schválilo zastupitelstvo, ale její znění pochází od předsedy
spolku Lužňáci.
Výsledek místního referenda zní jednoznačně: ne těžbě. Bylo
potřeba vypsat referendum? Nestačila petice občanů?
Tuto otázku pokládáte na špatném místě, nejsem členem zastupitelstva. To rozhodlo o vypsání referenda.
Dovolím si jen konstatovat, že petici proti těžbě podepsalo sice
1 072 občanů našeho města, podpisová akce byla spuštěna už v červenci
2015, samotná petice však byla na Městský úřad v Chropyni doručena
až 22. září 2017, tedy v době, kdy už bylo dávno o konání místního
referenda rozhodnuto.

Mohl bych tam příště sedět třeba i já?
Určitě. Chcete-li se i Vy – třeba hned v blížící se volbě prezidenta
– takto do voleb zapojit, pak své služby nabídněte přímo politickým
stranám. Jen tak máte stoprocentní jistotu, že se členem okrskové komise opravdu stanete. Můžete se samozřejmě nahlásit i mně (vedoucí

Na protější straně najdete podrobné výsledky hlasování v místním
referendu a volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Dana Jedličková

Více informací k volbám 2017naleznete na
www.volby.cz nebo www.info.cz/volby-2017
reklama

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

„Den starostky“.
V tento den budu přítomna na městském úřadě a v době
od 9:00 do 17:00 Vás ráda vyslechnu.
Dalším termínem je 6. listopad 2017 a 4. prosinec 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.
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Vánoční FLORIA
Koncert Báry Basikové i ohnivou show hrůzostrašných čertů
zažijete na výstavě Floria Vánoce
Vánoční výstava Floria Vánoce se na kroměřížském výstavišti uskuteční od 1. do 3. prosince. Sváteční
atmosféru navodí vánoční koncerty, divadelní představení, výstava jedinečných betlémů i fascinující
pochod rohatých luciferů spojený s rozsvícením Vánočního stromu splněných přání.
„Výstaviště se promění v pohádkové království, kde malí i velcí zažijí to pravé kouzlo Vánoc. Letošní
expozice se ponese v duchu vánočních pohádek. Návštěvníci se doslova propletou bludištěm těch
nejznámějších příběhů,“ říká organizátor výstavy Vojtěch Zahradník.
Pátek vyvrcholí koncertem Báry Basikové s pěveckým sborem
Výstavy se tradičně zúčastní školy a školky z Kroměříže i z blízkého okolí, které budou soutěžit
o nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček. Školy během pátečního programu navíc představí své
vánoční besídky.
Sváteční koncert Báry Basikové v doprovodu pěveckého sboru začne v 19 hodin. Publikum se může
těšit na známé zpěvaččiny písně i vánoční koledy ve speciálním aranžmá. Na koncert je stanoveno
zvláštní vstupné a vstupenky je možno zakoupit v předprodeji.
Pochod děsivých čertů ve stylu „Krampuslauf“ a rozsvícení
Vánočního stromu splněných přání
Sobota se ponese v divadelním duchu. Program obstarají Divadlo Kejkle, Říše loutek Kroměříž
a další v představeních nejen pro děti. O zpestření se postará známý tanečník Jan Onder se svou
Vánoční taneční show.
Závěr dne bude patřit nespoutaným čertům s řinčivými řetězy a ručně zhotovenými maskami. Strašidelní pekelníci projdou s koňskými povozy celé výstaviště za doprovodu kouřových efektů, kravských
zvonů i obrovských řehtaček. Svůj pochod zakončí ohnivým řáděním.
„Poté, co se výstaviště vzpamatuje z divokého nájezdu pekelných čertů, bych Vás rád pozval ke slavnostnímu rozsvícení Vánočnímu stromu splněných přání, kde si společně zazpíváme koledy a zahřejeme
se teplým svařákem nebo čajem. Náš vánoční strom bude mít během výstavy kouzelnou moc. Návštěvníci
pod ním mohou zanechat drobné dárky a potěšit děti z Dětského domova Kroměříž,“ říká Vojtěch Zahradník.
Vánoční koncert Pavla Nováka a pěveckého sboru
Nedělní program obstará Vánoční minishow Michaely Sloukové, hudební představení „Mikulášování“,
vánoční koncert Pavla Nováka a celá výstava bude ukončena slavnostním koncertem pěveckého sboru.
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O stavbě nové radnice jsme ještě nerozhodli,
čekáme na výsledky studie
Na zářijovém zasedání zastupitelstva byla novostavba nové radnice
opět jedním z hlavních témat. Na minulém jednání (v červnu) jsme
se usnesli, že si necháme zpracovat další architektonické návrhy, jak
by měla novostavba vypadat. Vyčlenili jsme na to z rozpočtu částku
200.000 korun a oslovili jsme další tři architektonické firmy. Ty měly
stejné zadání, jako první oslovená firma z Prahy, která nám svůj návrh
prezentovala už na zastupitelstvu v červnu. Kritéria tedy byla následující:
aby budova odpovídala pasivnímu standardu, byla bezbariérová a s výtahem, měla velkou zasedací místnost a obřadní síň, turistické a informační
centrum, veřejné toalety a archivační prostory ve sklepě. Objem nové
budovy činí 8 000 metrů3. Tím, že budou rozšířené sklepní prostory,
bude nová budova asi o jednu třetinu větší než současná. Nepůjde ale
o zvětšení jako takové, rozšířen bude de facto jen suterén.
Všechny architektonické firmy dodržely uvedené požadavky a jimi
představené návrhy se v podstatě lišily jen dispozičním řešením interiéru a vizuální stránkou exteriéru. Tím, že došlo k navýšení objemu
budovy, došlo i k navýšení ceny za stavbu nové radnice. Bez demolice
by měla stát okolo 40 milionů korun, na tom se shodly všechny čtyři
architektonické firmy. Protože se jedná o vyšší částku, než jsme původně
předpokládali, rozhodli jsme se se zastupiteli, že si necháme zpracovat
podrobnou studii, kolik by reálně stála oprava stávající radnice. Tímto
krokem se chceme ujistit, že novostavba je opravdu jediným možným
řešením. Já osobně jsem naprosto přesvědčena o tom, že novostavba
je jedinou možností. Navíc počítáme s tím, že budou vypsány dotace
na stavbu budov v pasivním standardu a my tak získáme část finančních
prostředků na stavbu. Nejen že stávající budova neodpovídá současným
hygienickým a technickým parametrům, ale například archivační prostory
jsou naprosto nevyhovující. Některé dokumenty tak musejí úředníci
mít v krabicích ve svých kancelářích. V jedné z kanceláří je ve stropě
už tak velká prasklina, že je skrz ni vidět na střechu. Navíc přístavba

se odklání od hlavní budovy, elektroinstalace je nevyhovující a současné
zázemí neodpovídá potřebám a chodu úřadu. Budova neposkytuje ani
komfort návštěvníkům úřadu. Pokud přijdou za úředníkem na jednání
více jak dva lidé, v podstatě se do kanceláře úředníka nevejdou. Chybí
i zasedací místnost. To je jen malý výčet nedostatků současné budovy.
Chci předeslat, že stavba nové radnice neznamená komfort pro úředníky
a vedení města, ale hlavně pro místní občany, návštěvníky a turisty.
Veřejné WC a turistické centrum ve městě citelně chybí už několik let.
Počkáme tedy do konce letošního roku, než bude zpracován přesný
finanční odhad, kolik by stála případná rekonstrukce. Poté se zastupiteli
zhodnotíme situaci a rozhodneme, co bude dál se stávající budovou.
Zda ji necháme generálně opravit, nebo postavíme novou.
Věra Sigmundová

Kalendář na rok 2018 do každé domácnosti
Milí spoluobčané, město Chropyně
v součinnosti s místními podnikateli vydalo
stolní kalendář pro rok 2018. Tento kalendář
můžeme považovat za malý dárek k Vánocům
pro nás všechny, díky kterému si připomeneme kulturní, sportovní i jiné aktivity, které
se v průběhu roku v našem městě odehrávají.
Snažili jsme se, aby Vám kalendář také poskytl
důležité informace a kontakty na organizace,
spadající pod město.
Tento kalendář obdrží zdarma každá

domácnost v Chropyni a Plešovci. Součástí
tohoto článku je poukázka k vyzvednutí
kalendáře. Tu odstřihněte a na základě jejího předložení Vám bude předán kalendář
Chropyně 2018. Kolik poukázek předložíte, tolik kalendářů obdržíte. Uchylujeme
se k takovéto distribuci vzhledem k tomu,
že v některých poštovních schránkách by mohlo dojít k poškození nebo zcizení zásilky.
Kalendáře jsou k vyzvednutí připraveny: na podatelně městského úřadu,
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na sekretariátě městského úřadu, v redakci
Zpravodaje na městském úřadu (pondělí a středa 8:00–11:15 a 12:15–17:00)
a v městské knihovně na ulici Masarykova (pondělí a středa 13:00–16:30, úterý
a čtvrtek 9:00–12:00 a 13:00–18:00).
Děkujeme všem firmám, které se díky
sponzorskému příspěvku podílely na vydání
kalendáře. Jsme přesvědčeni, že se Vám náš
dárek bude líbit.
BH
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Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
Ve středu 27. září 2017 se konalo již 20. veřejné zasedání zastupitelstva v tomto volebním období. Přítomno bylo 13 členů zastupitelstva
a 37 občanů. Nepřítomni zastupitelé byli omluveni. Schválený program
jednání obsahoval 20 projednávaných bodů, takže délka zasedání se protáhla
až do večerních hodin. Podrobný zápis z jednání je umístěn na webových
stránkách města nebo je zájemcům k dispozici k přečtení na sekretariátu
městského úřadu. Nyní nabízíme zkrácený výpis z průběhu jednání.
Záměr „Vybudování přestupního terminálu Chropyně“
Zástupci firmy CAD PROJEKT PLUS, s. r. o., z Prostějova, s pomocí
vizualizace představili záměr revitalizace celého prostoru před nádražní
budovou a přilehlých částí ulice Nádražní. Na modernizaci a výstavbu
dopravních terminálů je možné čerpat dotaci z IROP ve výši až 90 %
z uznatelných nákladů, což by mohlo pokrýt velkou část nákladů
na úpravy do vzdálenosti 200 m od nádražní budovy. Zbylé části navržené úpravy dále do ulice Nádražní, směrem ke garážím i směrem k ulici
Tovačovská budou plně hrazeny z rozpočtu města. V rozpravě k tomuto
bodu jednání zazněly dotazy na odhadovanou cenu této akce – přibližně
26,5 mil. Kč, přičemž podíl města by v ideálním případě mohl činit odhadem 8,5 mil. Kč. Po diskusi k tomuto tématu bylo přistoupeno k hlasování
a urbanistická studie byla jednohlasně schválena.
„Novostavba radnice“ – návrh architektonického řešení
V úvodním slově k tomuto bodu jednání starostka města připomněla,
že úkol předložit další varianty výstavby nové radnice byl uložen zastupitelstvem na minulém zasedání. Byly prezentovány architektonické návrhy Boca
Studia z Prostějova, architektonický návrh kanceláře AR projekt, s. r. o.,
Brno a návrh Ing. Karla Srněnského z Kroměříže. V diskusi k tomuto bodu
zaznívaly především připomínky k vysokým cenám výstavby nové radnice,
které se pohybují v rozmezí cca 40 – 60 mil. Kč. Na dotaz zastupitele
Mgr. Vlasatého, zda rekonstrukce stávající radnice by byla stejně nákladná
jako výstavba nové, odpověděl Ing. Srněnský, že dle jeho názoru je současná
budova radnice již neopravitelná, stav je po technické životnosti a její celková
rekonstrukce by byla stejně nákladná, jako výstavba nové a přitom by stále
stará budova neodpovídala současným nárokům na provoz. V rozpravě k tomuto bodu se vystřídalo několik diskutujících s rozdílnými názory na nutnost
výstavby nového objektu radnice. Usnesením k tomuto bodu zastupitelstvo
uložilo radě města zadat vypracování stavebně technického průzkumu budovy
radnice včetně rozpočtu pro rekonstrukci objektu radnice.
Majetkoprávní záležitosti
Bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami
mezi městem Chropyně a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze. Dále bylo schváleno uzavření smlouvy mezi
městem Chropyně a spolkem Lužňáci, z. s., o poskytnutí dotace ve výši
50 tis. Kč z rozpočtu města na opětovné vybudování lávky u Josefínky.
Dalším unesením zastupitelstvo uložilo zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p. č. 610/1 sousedící s pozemky p. č. 610/3 a p. č. 610/4
za cenu 12 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. prosince 2018 za účelem
rekreační činnosti.

Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2017
Z tohoto rozboru vyplývá, že příjmy jsou plněny na 67 % a výdaje jsou
čerpány na 46 % ročního rozpočtu. Hlavním důvodem prozatím nízkého
čerpání výdajů je skutečnost, že většina investičních akcí bude zúčtována
až v závěru roku. Bylo vzato na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2017
Z překládaných úprav rozpočtu byl předložen například finanční dar
ve výši 30 tis. Kč pro TJ Chropyně, dotace na zvýšení kvality a dostupnosti
pečovatelské služby, dotace na snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení. Ve výdajích se řešila částka 250 tis. Kč na vícepráce v ulici Křižní a Palackého. Po úpravách je rozpočtová rezerva navýšena o více než
2 mil. Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno.
Zprávu o činnosti Rady města Chropyně
Zastupitelstvo rovněž vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
od 28. června do 27. září 2017.
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru města Chropyně
Tato zpráva byla vzata na vědomí. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil
zastupitel Mgr. Vlasatý s připomínkami k čerpání dotací, k nedostatečné
práci kontrolního výboru. V rámci tohoto bodu jednání vzalo zastupitelstvo města na vědomí rezignaci Mgr. Michala Vlasatého na funkci člena
Kontrolního výboru.
Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Chropyně
Nevyvolala žádnou diskusi, zprávu zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Plán práce Výboru na ochranu životního prostředí Zastupitelstva
města Chropyně do konce roku 2017
Tajemník úřadu požádal, aby v navrženém plánu práce byly provedeny
úpravy. Po těchto úpravách obsahoval plán již pouze činnosti spadající do kompetence zastupitelstva. Poté byl upravený plán práce zastupiteli schválen.
Informace o činnosti ve školním roce 2016/2017 a o zahájení
školního roku 2017/2018
Ředitel základní školy, ředitelka mateřské školy i ředitelka zařízení školního stravování předložili informace o činnosti těchto školských zařízení,
zastupitelstvo je vzalo na vědomí. V rozpravě se diskutovalo o návrhu občana na zvýšení ceny stravenky z důvodu pestřejší stravy v jídelně, o počtu
strávníků a o celkové dobré úrovni stravovacího zařízení. Zastupitelstvo
vzalo informativní zprávu na vědomí.
Návrh kandidátů na volbu přísedících Okresního soudu v Kroměříži
V rozpravě byl na návrh Ing. Macháčka seznam kandidátů doplněn
o návrh dalšího kandidáta, a to Mgr. Vlasatého. Zastupitelstvo rozšířený
seznam přísedících soudců schválilo.
Změna územního plánu Chropyně
Jednalo se o změně funkčního využití ploch pozemků v k. ú. Chropyně
ze stávajícího RZ (zahrádkové osady) na BI (bydlení individuální). Zastupitelstvo uložilo, aby bylo v rámci pořizované změny č. 1 Územního plánu
Chropyně prověřeno a případně změněno funkční využití požadovaných
ploch pozemků.
Návrh na odstoupení od smlouvy o zavedení, provozování
a koordinaci motivačního a evidenčního systému pro odpadové
hospodářství mezi městem Chropyně a Ing. Radkem Staňkou
(MOJE ODPADKY)
Zastupitelka paní Vladimíra Vlasatá otevřela debatu na téma třídění
odpadu prostřednictvím systému Moje odpadky, jelikož je přesvědčena, že tento systém je pro Chropyni nevyhovující, zbytečně nákladný.
Po obsáhlé diskusi na téma třídění a netřídění odpadu formou pytlové
metody, došlo k hlasování o návrhu na odstoupení od výše uvedené
smlouvy. Návrh nebyl přijat.
Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem
Tato vyhláška umožní zavedení pytlového systému do provozu.
Potřebné usnesení však nebylo přijato. Obsahem 17. bodu programu
mělo být vydání druhé vyhlášky potřebné ke spuštění tohoto systému,
a to Obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
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a odstraňování komunálních odpadů. Vzhledem
k tomu, že nebyla schválena vyhláška č. 3/2017,
upozornil tajemník úřadu na bezpředmětnost
schvalování vyhlášky o poplatku za provoz.
K hlasování nedošlo.
Zrušení RESO
Účelem tohoto bodu bylo udělit mandát
k tomu, aby byl dobrovolný svazek obcí RESO
poslán do likvidace. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil a Zastupitelstvo města Chropyně schválilo
zrušení RESO, dobrovolného svazku obcí, a jeho
vstup do likvidace ke dni 1. ledna 2018, pověřilo
starostku a místostarostku jako zástupce města
Chropyně v tomto svazku obcí, aby hlasovaly
na valné hromadě RESO pro zrušení a jeho vstup
do likvidace, hlasovaly pro jmenování likvidátora
RESO, schválily likvidační zůstatek a podepsaly
dohodu o zrušení RESO, DSO.
Volba člena Rady města Chropyně
V dalším bodu programu bylo nutné
dovolit pátého člena rady města, jelikož jeden člen rady města k datu 31. srpna 2017
podal rezignaci, pokud nebude rada opět
pětičlenná, přejdou její pravomoci na zastupitelstvo. Zastupitelstvo schválilo způsob volby
člena rady, a to veřejnou volbou aklamací.
Po zvolení volební komise byl navržen starostkou města jako nový člen rady Mgr. Stanislav
Kalinec. Žádné další návrhy podány nebyly.
Předsedkyně volební komise proto vyzvala
přítomné zastupitele, aby svým hlasováním
rozhodli o zvolení nového člena rady. Pro bylo
7 zastupitelů, proti žádný, 5 členů zastupitelstva se hlasování zdrželo, 5 členů zastupitelstva
nebylo přítomno jednání. Bylo konstatováno,
že pátý člen rady města Chropyně nebyl zvolen.
Tento patový stav vyvolal bouřlivou diskusi
o druhém kole volby nového člena rady.

Všeobecná rozprava
Po krátké přestávce ve všeobecné rozpravě
řídící jednání zastupitelstva oznámil, že nové
hlasování o pátém členovi rady bude na programu
příštího zasedání zastupitelstva a vyzval přítomné
k diskusi o dalších záležitostech. Z řad občanů
padaly dotazy na postupné rušení výherních hracích automatů ve městě a na výši příjmů z odvodů
(od počátku roku 4 mil. Kč). Ing. Macháčková
doplnila, že řízení o rušení automatů je v kompetenci ministerstva financí. V průběhu všeobecné

rozpravy navrhl zastupitel Ing. Blažek doplnění
programu tohoto jednání zastupitelstva o bod
číslo 21 nazvaný „Druhá volba člena Rady města
Chropyně“. Tento návrh nebyl přijat. Další dotazy občanů směřovaly k plánované rekonstrukci
náměstí Svobody, nevyjasněnému vlastnictví
jezu Haltýře, sečení trávy v parku, na náměstí
a u zámku, okolnosti vstupu policie do budovy
úřadu, zkušebního provozu lávky v ulici E. Filly.
Další, v pořadí již 21., zasedání bylo stanoveno na pondělí 16. října 2017.
BH

Vážení spoluobčané,
Město Chropyně ve spolupráci s místní organizací Svazu tělesně postižených
v Chropyni Vás srdečně zvou na

XXII. setkání s občany města,
které se uskuteční

v úterý 21. listopadu 2017 v 16:00
v Městském kulturním středisku v Chropyni.
Program:
Beseda s vedením města nad problémy občanů
Kulturní program: „Sranda kvete v každém věku“ hudebně zábavný pořad
(nejslavnější české a slovenské hity od roku 1960 do současnosti)
Občerstvení zajištěno!

Všichni jste srdečně zváni!
inzerce

Soukromá inzerce

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •

Prodám
 udržovanou řadovou garáž v Chropyni
na ulici Komenského. Velikost 18m2, suchá,
s elektřinou (220 V). Cena 130.000 Kč.
Více informací na tel.: 777 495 725.
Pronajmu
 garáž na Nádražní ulici. Tel.: 722 803 815

Důležité informace
pro inzerenty
Upozorňujeme občany,
že zveřejnění soukromé
inzerce je zpoplatněno
částkou 50 Kč.
Poplatek je splatný před
uveřejněním oznámení.
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Fénixové na nejvyšším vrcholu Slovinska
Přísahal bych, že budík začal zvonit tak
pět minut po tom, co jsem zavřel oči.
Je neskutečná tma. Po paměti nahmatávám
spínač hodinek a skrz zalepená víčka mžourám
na ciferník. Rozsvítí se na něm 3:04. Chvíli
mi trvá, než tomu uvěřím, ale to už Kuba
rozepíná stan a dovnitř se nahrne studený
vzduch. Slyším, jak peřeje řeky Sávy, na jejímž břehu táboříme, hučí do temné noci
a přehlušují tlumený hovor kluků stojících před
stany. Přinutím se vylézt z vyhřátého spacáku
a přidávám se k nim. „Vypadáš, jako kdybys
celou noc svařoval,“ posvítí mi Tom čelovkou
do obličeje místo pozdravu. Trochu mě utěšuje, že nevypadá o moc líp.
Ve čtyři ráno zastavuje naše přeložená
škodovka na parkovišti u Aljaževa Domu,
horského hotelu pojmenovaného po prvním
velkém horolezci té malé středomořské země,
v níž letos trávíme konec září. Dál už musíme
po svých. Příštích patnáct hodin, ve větru
a sněhu, s dvoukilometrovým převýšením
až na nejvyšší vrchol Slovinské republiky. Ještě
předtím ale zjišťujeme, jak je to s placením
parkovného. „Výběrčí je tady od pěti ráno
do osmi večer,“ hlásí Kamil po zběžném
prostudování cedule vyvedené ve slovinštině
a němčině. Vrtá mi hlavou, kterým z těch dvou
jazyků vládne, pročež se mi dostane odpovědi,
že ani jedním, že jde o přibližný a velmi volný
překlad. „Tak jako tak, toho výběrčího určitě
nestihneme, takže s poplatkem si nemusíme
dělat starosti,“ mrkne na mě s výrazem správného Čecha. Vyrážíme do tmy a já si vroucně
přeju, abychom později to auto našli tam, kde
jsme jej odstavili.
Ztratit se v černočerné tmě Julských
Alp nám pak trvá necelých sedmnáct minut.
Po několika neúspěšných pokusech najít červenou značku nástupní trasy to vzdáváme. Vracet
se, to by nás ale zdrželo ještě víc. Kompasem
ověřujeme směr a vydáváme se vzhůru – napřímo, přes vrstevnice, krleš. Devadesát minut
se prodíráme více či méně neprostupným lesem. Mihotavá světla pěti čelovek doprovází
přerývané funění a srdce bijící na poplach. Zdá
se to nekonečné, ale pak se už ztrácí i poslední
stromy a Julské Alpy nám otevírají svou suťovitou
náruč. Zvedám oči k obloze a hledám jejich štíty
– kromě hvězd, mezi nimiž rozeznávám jen linie
Velkého vozu, však zatím není vidět nic. Svítání
nás zastihuje až kolem sedmé. V sedle Luknja,
kde krátce odpočíváme, už leží sníh. Chvíli sledujeme kozorožce vyhrabávající si zpod sněhu
trávu, a pak oblékáme sedáky a nasazujeme
přilby. Dál už bude potřeba lézt.
Cvak – cvak, ozývají se pak celé dopoledne zámky karabin při přejišťování. Technické
lezení, kde o vzdušné úseky rozhodně není
nouze, se střídá s přechody zasněžených planin, při nichž se otevírá pohled na sluncem
ozářené alpské vrcholky. V jedenáct hodin,
v sedle pod Triglavskou škrbinou, dnes poprvé
potkáváme lidi. Po pár anglicky prohozených
větách zjišťujeme, že jde o skupinu Čechů
a Slováků. Klasika, nikdo jiný by v zimě přece
zpoza kamen nevylezl. Vrcholový útok vzdá-

MESOH začíná!
Pokud jste ve své poštovní schránce nenašli zásilku s pilotními informacemi k motivačnímu
(pytlovému) systému, můžete si ji vyzvednout přímo na Městském úřadě v Chropyni u paní
Adámkové (I. patro, dveře číslo 103).
inzerce
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Fénixové na nejvyšším vrcholu Slovinska
vají. Výšvih se dá špatně odjistit, na jižní straně
prý sníh taje a navíc – nemají mačky. Takové
řeči nemám rád, protože vás vždycky znejistí.
A hlavně – o tom, že to nejde, se má každý
přesvědčit sám. A mačky s sebou máme. Vydáváme se vzhůru a z vrcholového útoku se stává
nádherné zimní lezení. Do jižní stěny Triglavu
se skutečně vehementně opírá slunce, ale jistit
se dá a my se pomalu přibližujeme k vrcholu.
Jsme tam v 12:36. Na nejvyšším vrcholu
Slovinska, na nejvyšší hoře bývalé Jugoslávie,
na kótě 2 864. „To už si na Facebook můžu
napsat, že jsem skoro ve třech tisících, ne?“,
vytahuje David mobil a dělá si selfíčko. Na tuhle
chvíli jsem čekal: „Víte, jak se slovinsky řeknou
tabletové děti, hoši? Otroci mobilnih telefonov.“
Kluci se smějí a spokojeně se rozhlíží kolem:
na nekonečně modrou oblohu, vápencové štíty
a moře bílých oblak pod námi, které bohužel
zakrývá výhled na moře opravdové, vzdálené
odsud vzdušnou čarou jen 70 kilometrů.
Asi po dvaceti minutách pak zahajujeme sestup. Přes vrchol Malého Triglavu (2 739 m. n. m.)
sestupujeme zajištěnou céčkovou ferratou.
Ocelové lano je tady zapadané sněhem, do nějž
se občas zaboříme až po pas. Vylézt nahoru
je možnost – vrátit se dolů povinnost, přijde mi na mysl horolezecká poučka, když
mi na mokré skále potřetí uklouzne noha.
Šestikilometrový sestup, při kterém klesáme
o 2 060 výškových metrů, je jako obvykle
mnohem namáhavější než výstup. Málem ani
nezaznamenám, jak se Země – s námi, s Alpami
a celým světem – otočila kolem své osy. Večer
přichází nenápadně, stmívá se podobně dlouho,
jako se rozednívalo. Na parkoviště pak přicházíme už s rozsvícenými čelovkami. Auto tu naštěstí
stojí, výběrčí poplatků tu už není. Vyšlo to.
Ve 22:14 už ležím ve spacáku a do vysokohorského deníčku stručně zaznamenávám,
jaké to bylo. Jak jsme výstup na Triglav, který
se má rozdělit do dvou dnů, zvládli za jeden.
Jak náročné byly lezecké úseky a závěrečný
výšvih. Jak jsem unavený. „Co dělá šéf?“, ozývá
se z vedlejšího stanu. „Zase si zapisuje! Že jsme
tabletové děti, a že jezdíme na hory jenom
kvůli selfíčkům, aby nás mohl pomlouvat
ve Zpravodaji,“ volá zpátky Kuba. Hodím
po něm propisku a zhasínám. Bylo toho
víc než dost – a ještě nás toho ve Slovinsku
dost čeká. Pokračování jako obvykle najdete
na www.facebook.com/skautichropyne
Jakub Kalinec
inzerce

STŘÍHÁNÍ PSŮ
V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA.

KROMĚŘÍŽ, CHROPYNĚ
A OKOLÍ

TEL.: 731 455 816
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Mláďata labutě Zpěvanky již létají a slaví 100 dní od narození
První a jediná mláďata labutí zpěvných, která se narodila
ve volné přírodě v České republice, se již učí létat na Zámeckém
rybníku v Chropyni. Čtyři labuťátka se poprvé ukázala veřejnosti
4. června a poprvé vzlétla v úterý
5. září. Tedy po 93 až 95 dnech
od vylíhnutí.
Jejich matka, ornitology pojmenovaná Zpěvanka, je vybízí
ke krátkým letům takřka každý
večer. Většinu dne je ale s mláďaty ukrytá v hustém rákosí.
Labutě zpěvné jsou při hnízdění
velmi plaché na rozdíl od našich
labutí velkých. Ne každému
se proto poštěstí je vidět z ornitologické pozorovatelny při

návštěvě Zámeckého rybníka
v Chropyni. Večerní video letících mláďat si můžete prohlédnout na: https://youtu.be/
u5QIqSR2Q7Y.
Dne 11. září 2017 se mláďata
labutě zpěvné Zpěvanky dožila 100 dní: https://youtu.be/
l3dp3exAWNM.
Jejich hnízdiště je pravidelně
sledováno členy Moravského
ornitologického spolku a vzniklo
i video dokumentující jedinečné
hnízdění labutí zpěvných v České
republice, které si můžete prohlédnout na: https://youtu.be/
GG50_cLlj-M.
Jiří Šafránek
Foto: Jiří Novák

Další informace o Zpěvance ...
Od našich labutí velkých se pozná labuť zpěvná podle žlutě zbarveného zobáku. Samice labutě zpěvné je navíc označena kroužkem
a límcem s kódem 7R42. Okroužkována byla v Německu na zimovišti
labutí zpěvných v lednu 2006, a to jako dospělá samice. Proč se nevrátila do svého severského rodiště a usadila se na Moravě, zůstává pro
ornitology záhadou.
Její nejoblíbenější rybníky se nacházejí v Tovačově, Kojetíně
a Chropyni. Objevila se také na jižní Moravě, v Maďarsku i v Polsku.
inzerce

Od členů Moravského ornitologického spolku dostala jméno Zpěvanka
a postupně se stala ornitologickou celebritou.
Již v roce 2009 to vypadalo, že vytvoří pár se samcem labutě velké, ale k jejich zahnízdění nakonec nedošlo. I v následujících letech
se o samce labutí velkých zajímala, ale až v únoru 2011 potkala v Tovačově samce svého druhu. Ten ale krátce nato uhynul.
Dalšího samce potkala až v loňském roce a letos s ním zahnízdila
na Zámeckém rybníku v Chropyni. Oba ptáci se již více než měsíc střídali
v sezení na hnízdě, které bylo dobře ukryto v hustém rákosí. V neděli
4. června poprvé vyvedli svá mláďata na volnou hladinu k velké radosti
nejen ornitologů, ale i místních milovníků přírody.
Videa Zpěvanky a jejich mláďat najdete na Videokanále MOS:
Jarmila Kačírková, Chropyně, 11. 9. 2017 - mláďata mají 100 dní: https://
youtu.be/l3dp3exAWNM
Jiří Šafránek, Chropyně, 8. 9. 2017: https://youtu.be/u5QIqSR2Q7Y
Jarmila Kačírková, Chropyně, hnízdění 2017: https://youtu.be/GG50_cLlj-M
Adolf Goebel, Chropyně, 7. 6. 2017: https://youtu.be/lWcQch4cKa8
Jiří Šafránek, Chropyně, 5. 6. 2017: https ://youtu.be/QlHsjXDu-gA
Pavel Vojtěchovský, Tovačov, 29. 4. 2016: https://youtu.be/TDsqkkUcurE
Jarmila Kačírková, Chropyně, 28. 3. 2016: https://youtu.be/LFbRojBJBGw
Adolf Goebel, Chropyně, 1. 3. 2014: http://youtu.be/SI4ProqSmIc
Jarmila Kačírková, Chropyně, 1. 3. 2014: http://youtu.be/MGIVHMmFrCs
Adolf Goebel, Tovačov, 19. 3. 2011: http://youtu.be/VeJs46eMsK0
Adolf Goebel, Kojetín, 20. 5. 2007: https://youtu.be/6qEn1R2VzoY
Informace o lokalitě najdete na: http://www.dodinart.cz/chropyne.html
a na: http://klub300.cz/clanky/lokality/289-novou-pozorovatelnu-ptactva-mame-v-chropyni.
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Říjnové události v Kamínku
Projekt 72 hodin – Společné odpoledne se seniory z DPS Chropyně
Dne 12. října jsme připravili společné odpoledne Kamínků a seniorů
z DPS Chropyně. Připravili jsme si promítání fotek z táborů a různých akcí,
za doprovodu kytary a ukulele jsme zazpívali naši táborovou i kamínkovskou píseň, nechybělo ani pár známých táborových i netáborových písní.
Následovalo rozdělení všech účastníků do menších skupinek a vypuklo
zápolení ve společenských hrách jako je Dobble, Grabolo a podobně.
Procvičili jsme si logické myšlení, postřeh a také přesnost. Na závěr
nesmělo chybět ani menší občerstvení. Pro všechny účastníky byla připravena káva a zákusek. Za výborný zákusek děkujeme naší Hani Pani.
Doufáme, že se všem společné odpoledne líbilo, tak jako nám,
a těšíme se někdy na viděnou při podobné akci.
Tato akce byla zapojena do celorepublikového projektu 72 hodin,
který pořádá Česká rada dětí a mládeže.
Zuzana Horáková
Drakiáda
Sluníčko nás pěkně hřeje,
počasí nám také přeje.
Máme tady neděli,
kam ti draci letěli?
Drakiádu máme dnes,
žádná nuda, žádný stress.
Kamínci se chystají,
na draky se poptají.
Nejdřív jméno, potom dráček,
na obloze ani mráček.
Vítr sice nefouká,
Renča ale zahouká.
Začínáme pouštět draky,
běhá máma, táta, děti taky.
Každý dráček originál,
také různý materiál.
Na louce to krásně září,
děti se pak hezky tváří.
Barvy duhy vidíme,
nohy v trávě brodíme.
I hry jsme si připravili,
abychom se nenudili.
Kroužky, kruhy, chůdečky,
prošly se i babičky.

Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným maminkám, tatínkům, dětičkám, babičkám a ostatním, za krásně strávené nedělní
dopoledne dne 15. října. Poděkování také
patří všem Kamínkům za skvěle odvedenou
práci a organizaci.
Ráda bych také připomněla, že tahle

Pro děti je čajíček,
copak si dá tatíček?
Pro dospělé svařák máme,
zmrzlé ruce to my známe.
Všichni sedí na polínku,
zpívají si u ohýnku.
Opečeme špekáček,
to zvládne i prvňáček.
Poslední část drakiády,
poznal si tu kamarády?
Diplom, cenu, náramek,
dostal každý i Adámek.
Martina Pečinková
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drakiáda byla součástí projektu 72 hodin.
Děkujeme městu Chropyně za finanční
podporu. Největší poděkováni patří naší
nepřekonatelné Hani Pani, která opět
zvládla vše nachystat a zorganizovat.
Martina Pečinková
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O nejšikovnějšího předškoláka
Jako každý rok i letos proběhla soutěž
„O nejšikovnějšího předškoláka“. Jednotka
požární ochrany Chropyně uspořádala dopoledne plné her a zajímavých instruktáží
pro předškolní děti (1., 4. a 5. třída). Jako
první si děti změřily síly s překážkovou dráhou,
kde musely zachránit zraněného medvídka
a dopravit ho do bezpečí (jako správní hasiči).
Překážková dráha byla zaměřena na rychlost,
zručnost, sílu, orientaci v prostoru a týmovou
práci. Proběhnutí dráhy se časově měřilo
a na nejrychlejší dvojici čekalo finálové utkání.
Ovšem než se časy spočítaly a vyhodnotily,

dětí se ujali zkušení páni hasiči a zasvětili
je do tajů hasičských uniforem, přístrojů
a vybavení. Pak už ovšem nastala ta dlouho
očekávaná chvíle - vyhlášení vítězných dvojic.
Těmi se staly dvojice Lilianka Ottová a Dominik Hušek z 1. třídy, Kateřinka Kuchaříková
a Anetka Polášková ze 4. třídy, Samuel Kratochvíl a Filip Kotůlek z 5. třídy. Tito finalisté
poté svedli neúprosnou bitvu o první místo.
Bylo vidět jejich plné nasazení při znovuzdolávání překážkové dráhy. Nakonec zvítězila
Lilianka Ottová a stala se tak „Nejšikovnějším
předškolákem roku 2017“.

Celé dopoledne vyvrcholilo vyhlášením výsledků. Všechny děti dostaly sladkou odměnu
a vítězové obdrželi věcné ceny. „Nejšikovnější
předškolačka roku 2017“ obdržela putovní
pohár, který bude po celý rok vystaven
v prostorách MŠ.
Celé dopoledne probíhalo v uvolněné
soutěživé náladě a děti si tuto akci maximálně
užívaly. Děkujeme JPO Chropyně za skvělou
akci a těšíme se na další ročník.
p. uč. Sochová
a Dokoupilová Hanulíková

inzerce

ZIMNÍ PNEU
Řidiči nezapomeň,
že pro zimní provoz
platí zákonem stanovená
hloubka dezénu

4 mm.

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

ToRo

Postaráme se o pneuservisní práce, drobné opravy,
geometrii, klimatizaci... Vašeho auta.
Myslete na své auto a připravte ho na zimní sezónu.
Volejte na tel.: 733 747 040.
Rádi Vás objednáme na dohodnutý čas.
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Krušné hory nemusejí být jen krušné
i když v nich občas zaprší. Přesvědčilo se o tom 44 členů a příznivců
Klubu českých turistů Chropyně na konci prázdnin. Ve dnech 31. srpna
až 3. září se zúčastnili turistického zájezdu s místem určení Karlovarsko.
Díky bezvadné organizaci jsme navštívili a uviděli hodně zajímavých
míst, prošli jsme několik pěších túr a spousty procházek. I ti méně zdatní
si dokázali, že s odhodláním a vytrvalostí se leccos dá zvládnout. Jedinou
neovlivnitelnou závadou na této akci byly rozmary počasí, které nelze
naplánovat ani podplatit.
Déšť nás přivítal hned na první zastávce pod Andělskou horou blízko
města Ostrov nad Ohří. Ničím však nezkazil zážitek z výstupu na zříceninu
a ani neubral kouzlu pověsti o historii tohoto hradu. Pokračováním byla
prohlídka historické části města Ostrov s rozlehlým zámeckým parkem
a úhledným náměstíčkem.
Karlovy Vary jsou lázeňským městem s bohatou dlouhodobou historií,
která poskytuje návštěvníkům stále nové zážitky a poznatky. První naše
kroky vedly do sklárny Moser, byla to strhující podívaná jak na výrobu,
tak na hotové výrobky v prodejní či výstavní galerii. Samotné lázně,
trochu zamlžené kapkami deště, nám nabídly spousty možností - projít
se kolonádami, ochutnávat vodu z léčivých pramenů, vyjet lanovkou
k zajímavým místům, např. Jelení skok, rozhledna Diana, Motýlí dům aj.
Pro mnohé byl novinkou sestup do podzemí s prohlídkou míst, kde
pramení hlavní karlovarské Vřídlo.
Třetí den patřil krásnému lázeňskému městu Jáchymov, odtud směřovala naše cesta na horu Klínovec a zpáteční túra do městečka Boží Dar.
Také tady jsme viděli různé zajímavosti, prošli jsme po dvoukilometrové
cestě naučnou stezkou přes rašeliniště nebo tzv. Ježíškovu poštu, známou
především dětem.
Poslední den se na nás počasí usmálo. Po prohlídce města Loket
nebo stejnojmenného hradu jsme si zvolili slunečnou desetikilometrovou trasu podél řeky Ohře se zastávkou u historií opředených skalních
útvarů nazvaných Svatošovské skály. Po krátkém odpočinku a občerstvení
pokračovalo naše putování do městečka Doubí, kde byl připraven náš
autobus na zpáteční cestu k domovu.
Čtyři dny, které jsme prožili k naší velké spokojenosti, byly vyplněny
množstvím zážitků, byly příjemně náročné, bez fyzického vypětí, každý
účastník si mohl sám vybrat výši náročnosti dle své chuti a schopností.
Všichni účastníci obstáli na výbornou.
Dovoluji si jménem všech turistů i neturistů poděkovat Klubu českých
turistů za výběr zájezdu i za jeho organizaci.
J. Kajanovičová

Tři, dva, jedna - START
Poslední zářiový víkend jsme si užili páteční
pionýrské přespávání. Večerním programem
byly různé deskové hry a na závěr dne si děti
z papírů vyrobily vlaštovky, které připevnily
na provázek a vlaštovky byly připraveny k odletu do teplých krajin. V sobotu po snídani jsme
se všichni přesunuli do Květné zahrady. Nejprve
jsme si prohlédli celý areál - rotundu, Králičí
kopec, kolonádu či labyrint. Návštěvu zahrady
jsme zakončili velkou hrou, kterou pro nás
připravili naši vedoucí. Dopoledne nám rychle
uteklo a my se vydali na oběd do restaurace,
kde jsme si pochutnali na smaženém kuřecím
řízku s bramborem. Spokojeni a s plnými bříšky
jsme se přesunuli zpátky do kluboven ke hrám.
Zde si pro nás chodili naši rodiče.
Akce se konala za finanční podpory MŠMT
ČR a města Chropyně. Děkujeme za příspěvek.
Další naší akcí budou podzimní prázdniny
na Tesáku a výtvarné dílny „Okénko do světa
umění“.
Marcela Hrdličková
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Zahrádkáři vystavovali

Vážení a milí spoluobčané, blíží se

Víceúčelový sál chropyňského zámku provonělo ve druhé polovině
září ovoce, zelenina a květiny. Navzdory jarním mrazíkům a letnímu
suchu připravili zahrádkáři nejen z org. č. 1 Českého zahrádkářského
svazu tradiční výstavu. Kromě vystavovatelů známých z předešlých výstav
představili výsledky své pěstitelské péče i další. Objevem roku je Petr
Lejsal, nejmladší účastník výstavy, s ukázkami několika druhů ovoce.
Mimo známé, běžně pěstované plodiny, mohli návštěvníci vidět méně
známé druhy, např. oskeruše Libora Blažka, ačokču Aleny Ludvové, mandle Dany Adámkové, jedlé kaštany Mirka Bakaje, kdoule z plešovského
parku, rakytník řešetlákový Dany Adámkové a Petra Lejsala, asijský druh
jablka-hrušně Milana Baleje a další.
Květinovou výzdobu zajistily tradičně Eliška a Marie Blažkovy, Věra
Růčková, Vyvlečkovi, Eva Zaoralová, Dobromila Zavřelová, Jaroslava
Pospíšilová a další.
O týden později reprezentovali naši zahrádkáři Chropyni na oblastní
výstavě ve FLORII Kroměříž.
Všem vystavovatelům děkuji a přeji hodně dalších pěstitelských úspěchů. Děkuji také pořadatelkám za přípravu a služby v sále, pracovnicím
zámku, městu Chropyně a Správě majetku města Chropyně.
Jaroslava Pospíšilová

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

SVATOMARTINSKÉ

HUSÍ HODY
ve dnech
10. až 13. listopadu 2017.
Připravena bude:
.... husí paštika nebo topinka s játýrkama.
Svatomartinské vínko bílé, červené, rosé,
potom pečené husí stehýnko se zelím červeným nebo bílým,
knedlíček houskový, karlovarský nebo bramborový,
na závěr třeba „švarcvaldský dort“
nebo něco úplně jiného…
Přijďte nás, prosím, v naší snaze podpořit.
Rezervace na tel.: 607 042 609
e-mail: restauraceurybnika@seznam.cz
Těší se na Vás kolektiv U Rybníka

Charita Chropyně
vyhlašuje Humanitární sbírku
veškerého dámského, pánského a dětského oblečení z bavlněného
materiálu - i poškozeného (tj. trička, košile, mikiny, tepláky a teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona), dále lůžkovin, ručníků,
utěrek, látek - nejméně 1 m2 (i poškozené), zimního oblečení
(jen nepoškozeného, bez fleků, děr, molů a rozbitých zipů), dále
se sbírají kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky,
pásky), nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky,
knihy, plyšové hračky, spací pytle (nepoškozené), boty (pouze
nové), přikrývky a polštáře (pouze péřové).

Sbírka bude probíhat ve dnech: 9. a 10. listopadu 2017
od 16:00 do 18:00 a v sobotu 11. listopadu 2017
od 9:00 do 12:00.
Místo: Městské kulturní středisko ul. Komenského
Čisté věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
Děkujeme za Vaši pomoc
Pavel Rozsypálek
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Chropyňská Voříškiáda
Letos už po šesté se uskutečnila v areálu
kynologického klubu Chropyňská Voříškiáda.
Počasí nás letos nepotěšilo a ráno nás čekal
uplakaný a zamračený den. Hned od brzkého
rána se stavěly stany a připravovaly výstavní
a soutěžní kruhy. Závodníci nás nezklamali
a všichni přihlášení přijeli včas, za to je čekal
uvítací balíček plný psích dobrot od našeho hlavního sponzora JK Animals a dalších
sponzorů.
Dopoledne bylo věnované závodům
poslušnosti, ve kterém se předvedli dle
úrovně obtížnosti pejsci velikosti jorkšíra
až po pejsky, u kterých se předpokládá,
že musí být vycvičení, jinak si s nimi páníček
neporadí. Aby to nebylo tak jednoduché,
vymysleli jsme pár záludností, které běžně
pejsek při výcviku netrénuje. Při rohlíkovém
aportu jsem čekala, že většina pejsků hozený
rohlík okamžitě sežere (což můj pes udělal),
ale řekla bych, že nadpoloviční většina
si s úkolem poradila velice dobře. Druhá
zkouška byla párečkové odložení a i s tím
si pejsci poradili po svém.
Odpoledne probíhala výstava psů kříženců, psů bez průkazu
původu a psů s průkazem původu. Výstavu posuzovala paní Marie
Kubínová, která se zhostila nelehkého úkolu, vybrat z každé kategorie ty nejkrásnější pejsky. Na závěr akce nechyběly soutěže - Dítě
a pes, Nej pes výstavy a Pes šikulka. Je úžasné, co dokáží majitelé své
pejsky naučit. Viděli jsme tanec se psem, válení sudů, kličkování mezi
nohama, jeden pejsek se dokonce modlil a na závěr udělal paničce
ze svého hřbetu stoleček, na kterém si prostřela ubrousek a nalila
čaj do hrnečku. Za tímto výkonem se skrývá mnoho hodin výcviku
a trpělivosti, který si zasloužil ocenit.
Děkujeme městu Chropyně, které přispělo na organizaci Voříškiády
a také paní starostce Ing. Věře Sigmundové, která předala cenu pro Nej
pejska výstavy. V neposlední řadě poděkování patří členům a příznivcům
kynologického klubu, kteří pomohli s přípravou a s organizací samotné
akce. Bez Vás bychom akci nemohli uskutečnit.
Hana Lučanová
inzerce

Lukáš Purkar 6. ve Světovém poháru
Triatlonista Lukáš Purkar se zúčastnil závodu Světového poháru série Biathle Word Tour.
Ve Weidenu na vzdálenostech 1600 m běh - 200 m plavání - 1600 m běh skončil na 6. místě.
Lukáš i tento závod absolvoval za podpory města Chropyně.
PL

podporuje
kulturu
a sport
v Chropyni
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Nábor mládeže do stolního tenisu
Dne 20. září se konal nábor nových hráčů stolního tenisu. Tento
nábor byl zaměřený na děti z druhých tříd ZŠ Chropyně. Celkem
se ho zúčastnilo 55 dětí, 3 nejlepší byly odměněny osvěžující nebo
sladkou cenou. Účastníci, kteří se nedostali na stupeň vítězů, si odnesli
alespoň symbolickou cenu - pingpongový míček. Děti soutěžily ve skoku

z místa, udržení míčku na raketě, ale také v tom, jak co nejvícekrát
přepinknout míček přes síťku na stůl.
Oddíl stolního tenisu děkuje paní PaedRd. M. Purkarové za domluvení akce a pedagogickému sboru za doprovod a dohled nad soutěží.
Stolní tenis
inzerce

Zde mohla být vaše inzerce.
Cena od 310 Kč.

Důležité upozornění
pro dopisovatele a inzerenty.

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

Příspěvky do Zpravodaje
města Chropyně zasílejte na e-mail:
zpravodaj@muchropyne.cz
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Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci září:
- průměrná ranní teplota byla 11,8 °C,
- průměrná denní teplota byla 17,8 °C,
- nejteplejším dnem bylo 9. září s maximální průměrnou teplotou
19,6 °C,
- nejchladnějším dnem bylo 23. září s minimální průměrnou
teplotou 9,7 °C,
- celkové množství srážek bylo 102,0 mm.
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Vítání nových občánků
našeho města

Vítání občánků v roce 2018
Milá maminko, Vážení rodiče. Následující vítání občánků našeho
města proběhne v těchto termínech:

Příchod nového človíčka
je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům
a přejeme jim hodně radosti
a především trpělivosti
při výchově svých potomků.

27. ledna 2018 - obřadní síň
21. dubna 2018 - zámek
16. června 2018 - zámek
22. září 2018 - zámek
1. prosince 2018 - obřadní síň

Mezi občany Chropyně
byly 30. září 2017
přivítány tyto děti:
Dana Kunčarová
Valerie Soukupová

nar. 01.07.2016
Jaroslav Mužík

nar. 01.03.2017
Eliáš Havránek

nar. 29.06.2017
Kristýna Dutkevičová

nar. 31.07.2017

Těšíme se na Vás.

Dana Kunčarová

Jakub Otta

nar. 08.12.2016
Michala Menšíková

Lukáš Miroslav Havránek

nar. 01.06.2017

nar. 11.06.2017

Laura Tomaštíková

Barbora Havlíková

nar. 05.07.2017

nar. 14.07.2017

Laura Alánová

Matěj Blažek

nar. 15.08.2017

nar. 12.08.2017
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Kateřina Ivánková

nar. 17.06.2017
Michal Graclík

nar. 19.07.2017
Patrik Štefan

nar. 19.08.2017
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Turisté, Základní škola Chropyně, p. o.,
Zručné babičky a jejich přátelé v Chropyni
Vás srdečně zvou na

Dne 18. října 2017 jsme vzpomněli 5. smutné
výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka
a dědečka pana

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
a výstavu
NAD BETLÉMEM SVÍTÍ HVĚZDA

Břetislava Nenutila.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
synové a vnoučata.

pořádanou ve víceúčelovém sále chropyňského zámku
3. prosince - 6. prosince 2017.
Výstava je otevřená v neděli 13:00 - 18:00,
v pondělí a úterý 8:00 - 16:00,
ve středu 8:00 - 14:00.

Už Ti nic nemůžeme dát,
jen svíci rozsvítit, kytici položit a vzpomínat.
Dne 18. října 2017 to byly 4 roky od chvíle,
co nás navždy opustil pan

Výrobky se přijímají
ve čtvrtek 30. listopadu 13:00 - 16:00
a v pátek 1. prosince 9:00 - 12:00
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku.

Ing. Josef Zezula.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera s rodinou, syn Martin
a pravnoučátka.
Zapomenout se nedá,
stín na duši sedá a je těžké se s tím naučit žít.

Prodej výrobků si zajistí vystavovatelé.
Výstava je podporována městem Chropyně.

Dne 24. října 2017 uplynuly 4 roky od úmrtí pana

Vstupné je dobrovolné, děti 1 Kč.

Františka Zapletala.
S láskou vzpomíná manželka a dcera a syn s rodinami.
Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout…
Dne 1. listopadu 2017 jsme si připomenuli
nedožité 89. narozeniny našeho milého a laskavého tatínka, dědečka a pradědečka
pana
Vladimíra Míči.
S láskou stále vzpomínají děti
Jana, Vladimír a Jiří s rodinami.
Všem, kdo vzpomenuli
s námi, děkujeme.

Před 11 lety, dne 2. listopadu, zemřela naše
drahá maminka, babička a prababička
paní

Zapojte se do vánoční výstavky

Bohumila Havlíková.

Vystavíme Vámi přinesené betlémy, hvězdy, hvězdičky
a komety vyrobené z různých materiálů a různými technikami: papírové, perníkové, ze dřeva, skla, háčkované,
vyšívané, pletené, malované…

Stále s láskou
vzpomíná dcera s rodinou.

Těšíme se na všechny výrobky, které podpoří výstavu.
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Kytičku a gratulaci bychom Ti z lásky rádi dali,
ale osud chtěl, abychom jen vzpomínali.

Dne 14. listopadu 2017 vzpomeneme
9. výročí úmrtí paní

Dne 2. listopadu 2017 by oslavil své 70. narozeniny pan

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

Zdeněk Galíček.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná celá rodina.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 14. listopadu 2017 vzpomeneme
5. výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka
a dědečka pana

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

Josefa Chudy.

Dne 7. listopadu 2017 vzpomeneme 11. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana

S láskou stále vzpomíná manželka s rodinou.
Navždy se zavřela kniha Tvého života,
zůstaly jenom vzpomínky a prázdnota…

Jana Ivana Šaríka.

Dne 23. listopadu 2017 uplyne 13 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil můj manžel,
náš tatínek a dědeček pan

Vzpomíná dcera Ivana s manželem a rodina Hrabálkova a Mačkova.
Kdo lásku a radost rozdával, ten neodešel,
ale žije v našich srdcích dál.
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil.
Děkujeme, tatínku, hodný jsi byl.

Karel Lakomý.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 12. listopadu 2017 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí
mého manžela a našeho tatínka

Léta plynou, ale vzpomínky nikdy nekončí.
Dne 25. listopadu 2017 uplyne 7 let od chvíle, kdy mne navždy opustil můj manžel pan

a dědečka pana
Františka Dragona.

Oldřich Antoš.

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

S úctou vzpomíná manželka Dáša.

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

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. 10/2017 - 23. listopadu (vychází 8. prosince)
č. 1/2018 - 4. ledna (vychází 19. ledna)
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.

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 19. října 2017 (číslo vychází 3. listopadu 2017).
Uzávěrka příštího čísla: 23. listopadu 2017 do 12:00 hod.
Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn.

Redakce: Božena Hrabalová, Bc. Dana Jedličková
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná.
Jazyková úprava: Mgr. Simona Kutalová.
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: redakce, archiv Zpravodaje, archivy organizací, foto zdroj internet

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce.
Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.
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Přehled akcí
v Chropyni a okolí

Lháři

Chropyně
22. 11.

Siesta s Pavlem Trávníčkem

Chropyně
01. 12.

více informací na
www.muchropyne.cz

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
Veselá pohádka plná vtipných situací, převleků,
písniček pro mateřské školy a rodiče s dětmi. Hraje
CziDivadlo, Praha. Vstupné: 40 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 9:30
LHÁŘI
Milosrdná komedie o nemilosrdných věcech. Černý situační anglický humor a skvěle napsaný text
jsou hlavními taháky této divadelní hry. V hlavních rolích se představí: Václav Kopta (Sněženky
a Machři), Vojta Záveský (Na Stojáka), dále
Jana Šulcová, Marcel Vašinka/Čestmír Gebouský,
Vendulka Křížová/Simona Vrbická, Daniel Bambas/
Gustav Hašek, Anna Kulovaná/Daniela Choděrová
a Rozálie Víznerová. Jana Šulcová v roli, ve které
jste ji ještě neviděli a poprvé bude stát na jevišti
i se svou dcerou Rozálií Víznerovou. Taktéž Václav
Kopta a Simona Vrbická – manželé, kteří budou
spolu na jevišti poprvé od školy. Britskou černou
komedii o citlivých policistech uvádí Agentura
Familie, Praha. Vstupné: 250 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně
03. 12.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Program uveden ve Zpravodaji.
Kde: Areál zámeckého parku Chropyně, 15:30

Břest
17. 11.

KONCERT S JOSEFEM ZÍMOU
Dechová hudba Hanačka z Břestu v letošním roce
vydává nové CD s názvem „Písničky zpívám“. Při
této příležitosti připravila koncert, během kterého
bude CD představeno veřejnosti. Hosty na tomto koncertě budou nekorunovaný dechovkový
král a hlavní protagonista legendární Vlachovky
Josef Zíma a moderátor, scénárista, básník, textař
a cimrmanolog Miloň Čepelka. Vstupné 190 Kč,
v předprodeji 150 Kč (v IC Hulín, u kapelníka Miroslava Bureše na tel. 777 186 177, e-mail: mirbures
@seznam.cz, případně v podatelně MěÚ Chropyně).
Kde: Kulturní dům Břest, 18:00

Koncert s Josefem Zímou

Chropyně
14. 11.
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SIESTA S PAVLEM TRÁVNÍČKEM
Talk show s legendárním hercem, moderátorem a dabérem Pavlem Trávníčkem, ve které zavzpomíná na natáčení pohádek, seznámí diváky s veselými historkami, čas bude i na otázky diváků a na autogramiádu.
Zábavný pořad uvádí agentura MARCUS – Pavel
Trávníček. Vstupné: 150 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 18:00
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Hulín
22. 11.

PETR BENDE A BOHOUŠ JOSEF
Akustický recitál plný pohody. Cena vstupenky
je v předprodeji 250 Kč, na místě 280 Kč.
Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Holešov
04. 11.

POHÁDKOVÝ ZÁMEK
Jedná se o noční prohlídku zámku, který bude volně
průchozí bez průvodce. Pro děti jsou připraveny soutěže
s pohádkovými bytostmi, dále pak divadelní vystoupení,
rytířský turnaj, fakírská show a tradiční jarmark. Vstupné:
dospělí 70 Kč, děti 40 Kč. Děti do 3 let zdarma.
Kde: Zámek Holešov, 17:00-21:00

Kroměříž
11. 11.

WOHNOUT UNPLUGGED TOUR
Můžete se těšit na všechny zásadní hity partičky
kolem bratří Homolů v upravených akustických verzích, včetně písně Svaz českých bohémů. Nebudou
chybět však i kousky zcela nové, napsané speciálně
pro „bezdrátovou šňůru“. Vstupné: 300 Kč, studenti,
senioři 250 Kč, ZTP, ZTP/P 150 Kč.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Přerov
17. 12.

JAROSLAV HUTKA - VÁNOČNÍ KONCERT
V PŘEROVĚ
Po veleúspěšném květnovém olomouckém koncertu
k 70. životnímu jubileu se Jaroslav Hutka vrací koncertovat do svého rodného kraje. Exkluzivní vánoční
koncert, na kterém vedle Hutkových nejznámějších
písní „Náměšť“ a „Havlíčku, Havle“ zazní také staré
a neznámé moravské posvátné a vánoční balady.
Kde: Divadelní V. Klub Přerov, 19:00

