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Tradiční rozsvícení vánočního stromu
Na 1. neděli adventní se v podvečerních hodinách konalo "Roz-

svícení vánočního stromu". Na začátku se areálem zámeckého parku 
rozezněla reprodukovaná vánoční hudba, kterou brzo vystřídal Dětský 
pěvecký sbor Myšky pod vedením Miroslava Uhlíře. Poté na podium 
vystoupal Mikuláš se svými pomocníky, který hodné děti obdaroval 
sladkým balíčkem. Následovalo vystoupení orchestru Two, Three, Four 
za spolek „Přidej se k nám“. Velmi početné publikum si mohlo vychutnat 
výběr krásných vánočních písní. Chvíli před pátou hodinou odpolední 
došlo i na sváteční slovo paní starostky Věry Sigmundové a pana faráře 
Jiřího Putaly. A pak už se odpočítávalo a vánoční strom se rozzářil 
do mrazivého večera. Na závěr celého programu vystoupila kapela Poutníci. 

Během celé akce se ve víceúčelovém sále chropyňského zámku 
konala výstava vánočních ozdob a zvyků, pro děti zde byla připravena 
rukodělná dílnička. 

V letošním roce celou akci podpořila Místní akční skupina Jižní Haná, 
velké díky patří nejen jí, ale všem, kteří se na přípravě i celém průběhu 
podíleli. Poděkování posílám i všem příchozím, kteří i přes velmi chladné 
počasí přišli.                                                   Markéta Buráňová

Ještě k vánoční výstavě
Součástí svátečního rozsvěcování vánoč-

ního stromu města je již tradičně výstava 
ručních prací chropyňských žen a dětí 
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku. 
I na konci uplynulého roku byly k vidění 
ručně vykouzlené ozdoby na vánoční stro-
mek, ukázky dekorací na vánoční stůl, byt 
i dům. Zájemci si mohli nakoupit perníčky, 
keramiku, ozdoby a drobné hračky, háčkova-
né, paličkované, pletené, vyšívané, adventní 
věnce, doplňky pletené z papíru i z pedigu. 

Premiéru měla na výstavě soutěž žáků 
prvního stupně ZŠ o originální ozdobení 
vánočního stromku. Děkuji návštěvníkům 
za jejich hodnocení. Nejvíce soutěžních bodů 
odevzdali pro stromek číslo 7, ale nápaditě, 
pečlivě byly zhotoveny všechny ozdoby.

Samostatnou částí výstavy byly ukázky 
betlémů, komet, hvězd a hvězdiček zho-
tovených různými technikami z různých 
materiálů pod názvem „Nad Betlémem 
svítí hvězda". Obdivuhodným byl především 
háčkovaný betlém sestavený z 65 figurek 
dospělých a 7 dětí od Květy Dvořákové. 
Její „darovníci“ přišli pozdravit a obdarovat 
narozené děťátko tím, co měli doma nej-
lepšího. Nesli v náručí vánočku, jehňátko, 
nůši ovoce, zeleninu na kolečkách, ošatku 
vajec, na míse klobásy, houpací kohouty atd. 

Pastevci - valaši přihnali stádo 35 oveček 
od Elišky Blažkové, svatou rodinu uháčkovala 
Lidka Lokobauerová, palmy ke stáji Staňka 
Lacinová. 

Opět se bylo na co dívat, obdivovat ná-
paditost, trpělivost, vytrvalost a píli tvůrkyní. 
Děkujeme, děkujeme, děkujeme!

Jaroslava Pospíšilová

Více fotografií najdete na www.muchropyne.cz
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Chystá se veřejné projednávání 
týkající se stavby dvojkolejné železniční tratě

Vážení spoluobčané, na posledním zasedání zastupitelstva, které 
se konalo před Vánocemi, jsme řešili důležitý bod, a to záměr Českých 
drah modernizovat železniční trať na úseku Brno – Přerov. Chci Vás proto 
seznámit s informacemi o této investici, které máme zatím k dispozici.

Dvoukolejná trať bude řešena podjezdem
České dráhy mají už několik let v úmyslu trať rozšířit o další kolej. 

Záměr se zrodil už před několika lety, ale teprve v roce 2015 se na nás 
České dráhy obrátily, abychom se vyjádřili k jejich návrhům a preferovali 
nějakou z navržených variant řešení. Tehdy jsme jim písemně sdělili, 
že upřednostňujeme varianty M2, případně K3, kdy modernizace trati 
spočívá ve zdvoukolejnění v trase současného vedení železniční dopravy. 
Součástí jejich studie bylo i řešení křížení trati s krajskými, okrskovými 
a užitkovými komunikacemi. V případě křížení s krajskou komunikací 
směrem na Záříčí jsme preferovali řešení křížení nadjezdem. Současně 
jsme žadatele o stanovisko upozornili na vysokou hladinu spodní vody 
v případě budování podjezdu a na skutečnost, že v místě současného 
křížení není vybudování nadjezdu možné z důvodu stávající zástavby. 
Z tohoto důvodu jsme ve svém stanovisku doporučili vybrat jiné vhod-
né místo k vybudování nadjezdu, současně jsme požadovali zachování 
křížení s účelovou komunikací u Rasiny kvůli přejezdu zemědělské 
techniky, čímž by byla snížena dopravní zátěž středu města. Po delší 
odmlce se v závěru loňského roku znovu ozvaly České dráhy a začalo 
se řešit posuzování stavby trati vzhledem k vlivu na životní prostředí 
(tzv. EIA). Už je vydán posudek znalce a proběhne veřejné projednávání, 
kterého se budete moci zúčastnit i vy, občané. O termínu konání Vás 
budeme včas informovat. Poté bude vydáno stanovisko Ministerstva 
životního prostředí a vše nasvědčuje tomu, že bude kladné. 

Naše pravomoci jsou omezené
V současné době investor a jeho projektanti začínají plánovat jed-

notlivé fáze pro projektové řízení. My jsme se, jako město Chropyně, 
zúčastnili schůzky s projektanty a znovu jsme vznesli naše požadavky 
a připomínky. Našim hlavním požadavkem bylo, aby byla protihluková 
ochrana rozšířena do prostoru zastavitelných ploch v lokalitě Zadní Díly. 
V této lokalitě do budoucna počítáme se stavbou rodinných domů. Náš 
požadavek byl přijat a investor jej zapracuje do další dokumentace pro 
územní řízení. Sice se tato dokumentace v současné době chystá, chci 
však zdůraznit, že není zpracováno nic konkrétního a hmatatelného, 
ve věci zastavěné části v  ulici Tovačovská. České dráhy mají připravena 
jen nějaká schémata v dokumentaci pro toto řízení. Zatím je rozhodnuto 
pouze o tom, že křížení tras bude řešeno podjezdem a obnoví se zrušený 
přejezd u Rasiny, kde bude nadjezd. Vyšší hladina spodní vody bude 
v rámci tohoto projektu řešena vybudováním tzv. vany s čerpadly. 
Investor bude přihlížet i k dalším požadavkům samospráv. Chci však 
říci, že naše pravomoce zasahovat do této věci jsou značně omezené. 

Investor chce co nejlevnější řešení
České dráhy daly jasně najevo, že je pro ně prioritní co nejlevnější 

a nejefektivnější řešení. Nicméně pokud budou chtít řešit křížení 

v ulici Tovačovská podjezdem, nebude jim stačit stávající veřejný prostor 
a investor uvedl, že možná bude zapotřebí i další území, na kterém 
nyní stojí rodinné domy. České dráhy zmínily postup, že možná bude 
potřeba vykoupit i pozemky, které leží v blízkosti trati. Znovu zdůrazňuji, 
že se jedná pouze o jednu z možností a nic není definitivně rozhodnuto. 
Navíc tyto návrhy nejsou podloženy žádným projektem, proto ani zatím 
není jasné, jak velkého území by se případné odkupy, příp. bourání 
týkalo. Ve snaze vyhnout se tomuto kritickému řešení v Tovačovského 
ulici jsme navrhli alternativní řešení. Naší myšlenkou je vybudování 
„obchvatu města“. Ten by ústil z jedné strany na komunikaci směrem 
na Kyselovice, za provozovnou firmy pana Františka Kotáska, na straně 
druhé by komunikace vedla souběžně s tratí a ústila by za nynějším 
železničním přejezdem. Nadjezd by byl, při tomto řešení, umístěn 
za železniční vlečkou do Průmyslového areálu v lokalitě Vlčí doly. V sou-
časné době necháváme zpracovat jednoduchou studii, která nám vyčíslí 
předpokládané náklady tohoto řešení. Je však jasné, že i kdybychom 
na tuto akci získali dotaci, nejsme schopni obchvat financovat pouze 
z rozpočtu města. Proto jsme jednali i se zástupci Zlínského kraje, kteří 
nám přislíbili, že se budou tomuto řešení věnovat a vyhodnotí, zda 
je z finančního hlediska reálné či ne. Další jednání s investorem a pro-
jekční firmou probělo 16. ledna 2018, tedy po uzávěrce Zpravodaje. 
O dalším vývoji této záležitosti Vás budeme informovat.

Věra Sigmundová

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. únor 2018

Mimo tyto dny je možné si se mnou domluvit schůzku 
telefonicky na tel.: 573 500 730, 

e-mailem: sigmundova@muchropyne.cz nebo osobně na sekretariátě.

reklama
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Víceúčelový sál chropyňského zámku 
posloužil dne 29. listopadu 2017 k veřejné-
mu zasedání zastupitelstva města, kterého 
se zúčastnilo dle prezenční listiny 10 zastupite-
lů, 7 členů zastupitelstva se z jednání omluvilo 
a přítomno bylo 20 občanů. 

Předsedající tomuto jednání pan Ivan Juře-
na předložil v úvodu návrh programu jednání. 
Vzhledem k podstatné nepřítomnosti členů 
zastupitelstva navrhla starostka města Ing. Věra 
Sigmundová přesunout bod programu nazvaný 
„Pořízení změny č. 2 Územního plánu Chro-
pyně“ na příští jednání zastupitelstva v pondělí 
18. prosince.

Ve stručnosti nabízím výpis z průběhu jed-
nání, podrobný zápis najdete na webových 
stránkách města, nebo je k dispozici k přečtení 
na sekretariátě městského úřadu.

Zprávu o činnosti rady města Chropyně 
Předkladatelka této zprávy místostarostka 

Božena Hrabalová informovala o jednání rady 
města za období od 16. října do 29. listopadu 
2017. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Chropyně a plán 
činnosti výboru na rok 2018 

byla předložena předsedou výboru Bc. Ivo 
Novotným. Konstatoval, že výbor se v mezidobí 
sešel třikrát, pouze jednou byla účast členů 
taková, aby byl výbor usnášeníschopný. Zastu-
pitelstvo vzalo zprávu na vědomí a plán práce 
na rok 2018 byl schválen v předloženém znění.

Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Zastupitelstva města Chropyně a plán 
činnosti na rok 2018. 

Předseda výboru Mgr. Milan Bajgar před-
nesl komentář ke zprávě o činnosti v době 
od posledního zasedání zastupitelstva. Výbor 

se v mezidobí sešel jedenkrát, projednal všech-
ny materiály předkládané na tomto zasedání. 
S výjimkou jednoho bodu doporučuje materiá-
ly ke schválení. Předseda výboru dále předložil 
návrh plánu práce na příští kalendářní rok. Za-
stupitelstvo vzalo zprávu o činnosti na vědomí 
a plán činnosti schválilo v předloženém znění. 

Zprávu o činnosti Výboru na ochranu ži-
votního prostředí a plán činnosti výboru 
na rok 2018 

vzalo zastupitelstvo na vědomí a schválilo 
v předloženém znění plán činnosti výboru, 
který přednesl předseda výboru Mgr. Stanislav 
Kalinec. V rozpravě k tomuto bodu byla zmí-
něna nutnost ochrany před povodněmi, zvláště 
v lokalitě bývalých lázní a oblasti pod Pazdernou.

Rozpočtové opatření města Chropyně 
č. 5 v roce 2017 

předložila starostka města Ing. Věra Sigmun-
dová. Toto rozpočtové opatření řeší na straně 
příjmů zvýšení dotace ze státního rozpočtu 
města na jednotku požární ochrany ve výši 
14 tis. Kč. Ve výdajích navýšení příspěvku ZŠ 
na rekonstrukci kotle na vytápění budovy 
na ul. J. Fučíka (333 tis. Kč), podporu fotba-
lovému klubu, který letos nezískal plánované 
dotace od MŠMT ve výši 200 tis. Kč. Další výdaj 
ve výši 50 tis. Kč je příspěvkem na zakoupení 
polohovacího lůžka pro pacienty dialýzy. V dis-
kusi k tomuto bodu programu se hovořilo právě 
o dotaci pro fotbalový klub Chropyně, o jeho 
nedoplatcích za energie a platbách SMM a TJ. 
Diskutovalo se rovněž o mládežnickém fotbalu 
a o výkonnostním fotbalu, který se bez financí 
hrát nedá. V průběhu diskuse byly také zmíněny 
předpokládané změny ve funkcích předsedy 
fotbalového klubu, tajemníka i sekretáře. 
Náhrady za ně se teprve hledají. Rozpočtové 
opatření bylo schváleno v předloženém znění.

Majetkoprávní záležitosti 
se týkaly žádosti o odkoupení části pozemku 

p. č. 610/1 v k. ú. Chropyně – výklenek mezi 
pozemky p. č. 613/1, p. č. 610/3 a budovou 
sběrného dvora na parcele č. 609. Zastupitelstvo 
města Chropyně prodej části pozemku p. č. 610/1 
neschválilo. Žádosti o odkoupení pozem-
ků p. č. 192/3, p. č. 192/22, p.č. 191/1 
a p. č. 192/19 v lokalitě Podlesí, za účelem 
výstavby rodinných domů, byly schváleny v před-
loženém znění. Dále bylo schváleno uzavření 
smlouvy o bezúplatném převodu 1/2 podílu po-
zemku p. č. 668/7 o výměře 271 m2 v k. ú. Chro-
pyně mezi městem Chropyně a Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem v Praze. Nabízené odkoupení pozem-
ku p. č. 30/2 v k. ú. Chropyně od společnosti 
GasNet, s.r.o., která pozemek vlastní, za cenu 
150 Kč/m2, bylo zastupitelstvem schváleno 
v předloženém znění. Bylo schváleno uzavření 
smlouvy na úhradu nákladů spojených s poskyto-
váním terénní pečovatelské služby mezi městem 
Chropyně a obcí Kyselovice ve výši 148.620 Kč. 
V rámci majetkoprávních záležitostí se projed-
návala i žádost Fotbalového klubu Chropyně, 
z. s., o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
ve výši 200 tis. Kč na podporu činnosti organi-
zace v roce 2017. Uzavření darovací smlouvy 
bylo zastupitelstvem schváleno. Rovněž byla 
schválena žádost společnosti Kroměřížská ne-
mocnice, a. s., o sponzorský dar ve výši 50 tis. Kč 
na pořízení mobilního elektrického polohovací-
ho lůžka určeného k provedení dialýzy pacienta. 
V předloženém znění bylo schváleno usnesení 
ZM o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí finanční podpory k zajištění 
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského 
kraje – navýšení podpory o 65 tis. Kč. Uzavře-
ní nájemní smlouvy týkající se části pozemku 
p. č. 610/1 o výměře 157 m2 v k.ú. Chropyně 
za cenu 12 Kč/m2/rok za účelem rekreač-

Z jednání Zastupitelstva města Chropyně

Velký dík dárcům krve
V závěru měsíce listopadu dochází pravidel-

ně k setkávání vedení města s dobrovolnými 
dárci krve, kteří dosáhli v uvedeném roce 
jubilejních odběrů. Stejně tak tomu bylo 
i 28. listopadu, kdy přijalo naše pozvání 
9 občanů našeho města, kteří v roce 2017 da-
rovali plnou krev a krevní plazmu jako jubilejní 
odběr, to znamená, že darovali tuto vzácnou 
tekutinu více než 50 krát. 

Těžko se hledají slova, jak těmto lidem po-
děkovat při představě, kolika nemocným a zra-
něným možná zachránili život. Při společném, 
příjemném setkání v kanceláři starostky města 
Ing. Věry Sigmundové zazněla mnohokrát slova 
díků a obdivu těmto našim spoluobčanům: 
panu Květoslavu Chmelovi (120 odběrů), 
panu Karlu Kolaříkovi (80), paní Drahomíře 
Pirnosové a panu Janu Zapletalovi (70), panu 
René Zvardoňovi, panu Petru Dočkalovi 
a panu Pavlu Šrámkovi (60), panu Miroslavu 
Horákovi a panu Pavlu Chmelovi (50). 

Božena Hrabalová
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ní činnosti bylo schváleno na dobu určitou 
do 31.12.2018. 

Návrh obecně závazné vyhlášky města 
Chropyně o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů. 

Schválením této vyhlášky se zabývali zastupi-
telé již na minulém zasedání a to 16. října t. r., 
avšak nebyla hlasováním přijata. Starostka města 
znovu předložila k projednání tento návrh OZV. 
Vyhláškou se stanovuje výše místního poplat-
ku za svoz odpadu pro rok 2018 a současně 
se umožňuje občanům, zapojeným do pytlové-
ho systému třídění, poskytovat slevu z tohoto 
poplatku. V rozpravě k tomuto bodu jednání 
se hovořilo o počtu občanů, kteří se již 
do tohoto systému třídění zapojili. Během 
necelých dvou měsíců, kdy tento systém město 
provozuje, je zapojeno cca 150 stanovišť, což 
obnáší přibližně 450 občanů. Z diskuse k to-
muto bodu vyplynulo, že by měly být veřejnosti 
znovu vysvětleny podmínky a výhody třídění 
komunálního odpadu formou dalších informací 
ve Zpravodaji a zveřejňováním odpovědí 
na nejčastěji kladené otázky. Hlasování zastupi-
telstva rozhodlo o vydání OZV města Chropy-
ně č. 4/2017 o místním poplatku za odpadový 
systém.

Návrh obecně závazné vyhlášky města 
Chropyně o místním poplatku ze psů 

byl schválen v předloženém znění. Pro in-
formaci uvádím sazby poplatků:     
- v rodinných domech za 1. psa 300 Kč, 

za 2. a každého dalšího 450 Kč,
- v činžovních a panelových domech za 1. psa 

1.000 Kč, za 2. a každého dalšího 1.500 Kč,
- za psa, jehož držitelem je důchodce činí 

poplatek v rodinných domech za 1. psa 
100 Kč, za 2. a každého dalšího 200 Kč, 
v bytových domech za 1. psa 200 Kč, 
za 2. a každého dalšího 300 Kč,

- za psa, jehož držitel je přihlášen k trvalé-
mu pobytu na ohlašovně, bude poplatek 
stanoven podle místa skutečného výskytu 
psa.

Návrh obecně závazné vyhlášky města 
Chropyně, kterou se reguluje provozní 
doba pohostinských zařízení. 

Podnětem k jejímu zpracování byly časté 
stížnosti obyvatel na neustálé narušování 
veřejného pořádku a znečišťování veřejného 
prostranství provozem a návštěvníky provozov-
ny nonstop na Moravské ulici. Návrh vyhlášky 
zpracovala komise prevence kriminality a pro-
jednala ji také rada města. Podle této vyhlášky 
bude provozní doba pohostinských zařízení 
začínat v sobotu, neděli a ve dnech pracovní-
ho klidu nejdříve v 9:00 hodin, v ostatní dny 
nejdříve v 8:00 hod. Konec provozní doby 
je stanoven v pátek, sobotu a ve dnech pře-
cházejícímu dnu pracovního klidu nejpozději 
v 01:00 následujícího dne, v ostatní dny 
do 23:00 hodin. Na Silvestra je povolena zavírací 

doba do 04:00 hod. následujícího dne. Návrh 
byl schválen v předloženém znění.

Volba přísedících soudců Okresního sou-
du Kroměříž 

byla již několikrát projednávaná. Nomina-
ce kandidátů na tuto funkci byla předsedou 
Okresního soudu v Kroměříži doporučena 
a zastupitelstvem města odsouhlasena v před-
loženém znění. 

Informace o průběžném plnění Progra-
mu rozvoje města Chropyně za rok 2017 
a stanovení priorit na rok 2018 

předložila na jednání místostarostka města. 
Hodnocení k tomuto bodu vycházelo z vý-
hledového materiálu „Program rozvoje města 
na období 2016 – 2023“. Diskuse k tomuto 
bodu programu se týkala kamerového systému 
města a jeho využití pro potřeby Policie ČR 
a také záměru vybudování sociálního bydlení 
pro potřebné občany v ulici Drahy. Zastupitel-
stvo vzalo tyto materiály na vědomí.

Jmenování tajemníků výborů Zastupitel-
stva města Chropyně 

vyplynulo z nutnosti převedení zpracování 
veškerých materiálů a výstupů z jednání rady 
města, zastupitelstva města a jeho výborů na 
modul IS GINIS, který Městský úřad Chropyně 
používá. Vzhledem k technickým a bezpečnost-
ním možnostem a z důvodu menšího admini-
strativního zatížení předsedů těchto výborů, 
je jmenováním tajemníků (úředníků úřadu) 
zajištěno vyhotovování a distribuce materiálů. 
Zastupitelstvo schválilo materiál v předloženém 
znění.

Všeobecná rozprava 
byla posledním bodem programu jednání. 

Hovořilo se o shlukování osob s nevhodným 
chováním v prostoru za prodejnou Albert. 
Starostka přislíbila řešení ve spolupráci s Policií 
ČR Hulín. Na dotaz ohledně odstranění nele-
gální skládky v prostoru bývalých lázní reagoval 
vedoucí odboru výstavby a ŽP vysvětlením, 
že celá záležitost se může řešit až po vyhlášení 
této oblasti „aktivní záplavovou zónou“. 

Diskuse byla uzavřena, předsedající zase-
dání ukončil poděkováním za účast a pozval 
přítomné na další jednání zastupitelstva dne 
18. prosince 2017.

V kulturním středisku v místnosti 
č. 10 proběhlo dne 18. prosince 2017 
další veřejné zasedání zastupitelstva 
města, kterého se zúčastnilo 12 členů 
zastupitelstva, 5 členů bylo omluveno 
a přítomno bylo 35 občanů. 

Na návrh Mgr. Kalince byl program do-
plněn o bod č. 1 „Aktuální informace města 
o plánované výstavbě dvojkolejky“, vzhledem 
k přítomnosti občanů z ulice Tovačovská, jichž 
se případná výstavba bude dotýkat. Do pro-
gramu jednání byly zahrnuty další dva body 
jednání.

Aktuální informace města o plánované 
výstavbě dvojkolejky

Po úvodním slovu Mgr. Kalince vystoupil 
s bližšími informacemi k tomuto záměru Čes-
kých drah vedoucí odboru výstavby a životního 
prostředí Ing. Jiří Pospíšil. O studii proveditel-
nosti k záměru modernizace trati Brno – Přerov 
bylo město informováno v roce 2015. České 
dráhy – investor tohoto záměru – požádaly 
město o vyjádření k jednotlivým předloženým 
variantám. Město Chropyně svým stanoviskem 
podpořilo variantu M2, která nepřinese změnu 
v trase železnice, pouze přibude druhá kolej 
na straně vzdálené od Chropyně. Součástí 
studie z roku 2015 byla i navržená řešení 
křížení modernizované trati s komunikacemi. 
V případě křížení s krajskou komunikací v ulici 
Tovačovská byl navržen podjezd pod želez-
niční tratí. Dále se řešilo obnovení zrušeného 
přejezdu u Rasiny (pro využití zemědělskou 
technikou). Všechny zbývající přejezdy byly 
navrženy ke zrušení bez náhrady. V první 
polovině roku 2017 se projednávání tohoto 
záměru modernizace znovu objevilo, a to v sou-
vislosti s vydáním posudku vlivu na životní 
prostředí EIA. Město Chropyně do procesu EIA 
uplatňovalo požadavek na rozšíření navržené 
protihlukové ochrany i do oblasti teprve při-
pravované zástavby rodinnými domy v lokalitě 
Zadní Díly. Akceptování tohoto požadavku 
bylo Českými drahami přislíbeno zapracováním 
do projektové dokumentace, která se teprve 
nyní připravuje. Město Chropyně se zúčastni-
lo již několika vstupních jednání, ze kterých 
vyplývá, že v současné době není zpracováno 
nic konkrétního, neexistují zatím žádné výkre-
sy. Zpracovatel dokumentace firma Morava 
Consult z Olomouce má pouze schémata 
kolejového řešení. Dále se ve svém příspěvku 
Ing. Pospíšil zmínil o možných variantách ře-
šení křížení trati s krajskou komunikací, které 
jsou na jednáních s investorem (České dráhy), 
zpracovatelem dokumentace a městem Chro-
pyně konzultovány. K tomuto bodu jednání 
se vyjadřovali v diskusi jak zastupitelé, tak 
občané Tovačovské ulice. Diskuse byla ob-
sáhlá a týkala se malé informovanosti občanů 
o této záležitosti (zde znovu připomínám, 
že podrobný zápis z jednání zastupitelstva a ob-
sahu diskuse k jednotlivým bodům naleznete 
na webových stránkách města). Bylo přijato 
usnesení, ze kterého vyplývá úkol pro radu 
města Chropyně, přizvat na březnové zasedání 
zastupitelstva zástupce investora a zmapovat 
možnosti financování obslužné komunikace 
(vybudování obchvatu). 

Pořízení změny č. 2 Územního plánu 
Chropyně

Paní starostka připomněla, že se v mezidobí 
objevily nové právní názory, které přikládají 
stále větší váhu pravděpodobnosti uplatňování 
náhrady škody investorem za zmařenou těžbu 
štěrkopísku a navrhla, aby se projednávání 
této záležitosti přesunulo na březnové zasedání 
zastupitelstva po důkladném právním prověření 
veškerých důsledků pořízení změny územního 

Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
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plánu. V následné výměně názorů o výsledku 
referenda a zodpovědnosti zastupitelů k přijetí 
rozhodnutí, bylo přijato usnesení, ve kterém 
bylo uloženo vedoucímu odboru výstavby 
a ŽP zmapovat do březnového zasedání za-
stupitelstva města v součinnosti s vhodnými 
institucemi dopady pořízení či nepořízení 
změny územního plánu v kontextu s výsled-
kem místního referenda k těžbě štěrkopísku. 
Schváleno v předloženém znění.

Změna č. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva 
města Chropyně

Mgr. Kalinec okomentoval drobné změ-
ny jednacího řádu, nejpodstatnější změnou 
je zrušení návrhové komise při jednáních 
zastupitelstva. V rozpravě k tomuto bodu 
se polemizovalo o nutnosti či zrušení návrhové 
komise zvláště při formulaci usnesení při na-
vržení protinávrhu jednání. Změna jednacího 
řádu byla schválena v předloženém znění.

Stanovení odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Chropyně za výkon 
funkce a dalších peněžitých plnění z roz-
počtu města a rozhodnutí o výši měsíční-
ho peněžitého plnění fyzickým osobám 
za výkon funkce

Tajemník MěÚ Ing. Jiří Rosecký vysvětlil 
přítomným, že předložení a projednání tohoto 
materiálu vychází z novely zákona o obcích, 
která vstoupí v účinnost 1. ledna 2018. Před-
ložený materiál obsahuje návrh na stanovení 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva tak, 
jak bylo tajemníkovi uloženo na předchozích 
jednáních. Nově bude zastupitelstvo schvalovat 
i odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou 
členy zastupitelstva. Dále se v souvislosti s nove-
lizací zákona o obcích předkládá zastupitelstvu 
ke schválení poskytování příspěvku na stravné, 
ošatné - které je poskytováno pouze účastní-
kům obřadů, poskytování cestovních náhrad 
a příspěvku za opotřebení soukromého telefo-
nu ke služebním účelům (služební telefony ne-
jsou až na výjimky pořizovány, určení pracovníci 
používají svá zařízení, ve kterých mají služební 
SIM kartu). V diskusi k tomuto materiálu zazněly 
protichůdné názory na vyplácení náhrad, zvláště 
starostce a místostarostce.  Ze vzrušené debaty 
však vyplynulo, že stanovené náhrady jsou 
historicky dané, nejde o nic nového. Zastupi-
telstvo materiál schválilo v předloženém znění.

Návrh na uzavření dohod o provedení 
práce se členy zastupitelstva města

Tajemník MěÚ Ing. Rosecký uvedl, že navr-
žené dohody o provedení práce budou se členy 
zastupitelstva uzavřeny k provedení ročních 
fyzických inventur za rok 2017, které budou 
provedeny v lednu 2018. Dohody podle novely 
zákona o obcích musí schválit zastupitelstvo. 
Schváleno v předloženém znění.

Statut sociálního fondu zaměstnanců 
města Chropyně

Tajemník byl předkladatelem i dalšího 
materiálu. Kromě drobných změn, opět vynu-

cených novelizací zákona o obcích od 1. ledna 
2018, je ve statutu navrženo zvýšení odvodů 
do sociálního fondu o 0,5 %. Zastupitelstvem 
byl materiál schválen v předloženém znění. 

Majetkoprávní záležitosti
Členka rady města paní Veronika Langro-

vá předložila ke schválení doručenou žádost 
o odkoupení pozemku p. č. 192/17 v lokalitě 
Podlesí v k. ú. Chropyně za účelem výstavby 
rodinného domu za minimální nabídkovou 
cenu 500 Kč/m2. Zájemci souhlasí s podmínkami 
prodeje. Schváleno v předloženém znění.

Rozpočtové opatření města Chropyně 
č. 6 v roce 2017

Paní starostka osvětlila přítomným potřebu 
posledních korekcí rozpočtu letošního roku. 
V předkládaném rozpočtovém opatření je nej-
více změn vyvoláno zlepšeným hospodařením 
a také přesunutím některých plánovaných akcí 
na rok 2018. Schváleno v předloženém znění.

Stanovisko Finančního výboru zastupitel-
stva města Chropyně k návrhu rozpočtu 
na rok 2018

Předseda výboru Mgr. Milan Bajgar doporu-
čil navržený rozpočet města Chropyně na ka-
lendářní rok 2018 ke schválení v předloženém 
znění. Zastupitelstvo vzalo toto stanovisko 
na vědomí.

Rozpočet města Chropyně na rok 2018
Starostka města okomentovala předložený 

návrh rozpočtu na příští rok. Do návrhu rozpoč-
tu jsou zahrnuty akce převáděné z roku 2017. 
Je zde například alokovaná částka na rekon-
strukci centrální části náměstí, úpravu předná-
dražního prostoru, na přípravu opravy železného 
mostu v zahrádkářské kolonii, na autobusovou 
zastávku na Kovárně a na rozšíření vjezdu 
do sídliště, na opravu další části spojovacího krčku 
v základní škole, na investiční akce SMM, na so-
ciální bydlení, na další etapu regenerace sídliště, 
na investici do veřejného osvětlení, na úpravu 
povrchu v kompostárně, na další dětská hřiště, 
na nákup nového hasičského auta a další. Roz-
počet města byl schválen v předloženém znění.

Návrh Obecně závazné vyhlášky města 
Chropyně, kterou se mění OZV č. 4/2017, 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

Předkladatelka Ing. Věra Sigmundová sezná-
mila přítomné se změnovou vyhláškou, která do-
plní nedávno schválenou vyhlášku k motivačnímu 
třídění odpadů. Touto změnovou vyhláškou bude 
schválena cena jednoho eko-bodu, od které 
se bude odvíjet sleva poskytovaná občanům 
zapojeným do systému třídění. Navíc se touto 
vyhláškou poplatníkovi, jehož stanoviště získalo 
v roce 2017 alespoň 0,1 eko-bodu, poskytne jed-
norázová sleva ve výši 20 % z místního poplatku 
za odpad. Projednávání vyhlášky opět vyvolalo 
obsáhlou diskusi, ve které se ozývaly negativní 

a skeptické názory k zaváděnému systému třídění 
odpadu, ale zazněla i statistická čísla k zaváděnému 
systému, která jsou naopak optimistická. Dotazy 
se týkaly i uplatňování slev pro podnikatele. Hla-
sováním členů zastupitelstva byla OZV schválena 
v předloženém znění.

Návrh kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Chropyně na změnu počtu členů 
výboru

Předkladatel pan Miroslav Charvát byl po-
věřen předsedou výboru, aby ústně informoval 
o neutěšeném stavu v kontrolním výboru. 
Po volbách nominoval každý volební subjekt 
do kontrolního výboru jednoho člena. Výbor 
pracoval v 7 lidech. V září 2017 rezignoval 
Mgr. Vlasatý, ale hnutí Společně pro Chro-
pyni nenavrhlo nového kandidáta. Výbor 
tak pracuje v 6 lidech. K usnášeníschopnosti 
je třeba, aby se jednání zúčastnila nadpoloviční 
většina členů. Jednání se však dlouhodobě 
neúčastní Ing. Hloušek za stranu TOP 09, 
která souhlasí s odvoláním svého člena vý-
boru. Kontrolní výbor tak bude nově zasedat 
v počtu 5 členů. Usnesení, které odvolává 
člena kontrolního výboru za stranu TOP 09, 
bylo schváleno v předloženém znění.

Všeobecná rozprava
V této závěrečné diskusi byly předloženy 

připomínky k dopravní situaci v ulici Ječmín-
kova, chybějící lampě veřejného osvětlení 
v téže ulici, znovu se zmiňovalo pořízení 
změny územního plánu vzhledem k výsledku 
referenda, dále byly dotazy na stálé fungování 
hracích automatů.

Podrobný zápis z celého průběhu jednání 
zastupitelstva najdete na webových stránkách 
města, nebo je k dispozici k přečtení na sekre-
tariátě městského úřadu.                         BH

Z jednání Zastupitelstva města Chropyně

II. kolo 
volby prezidenta

Na webu města 

byla nově zřízena sekce 

ODPADOVÝ SYSTÉM,

ve které budou průběžně 
zveřejňovány aktuální informace 
včetně harmonogramu svozu odpadu.

pátek 26. ledna 14:00-22:00
sobota 27. ledna 8:00-14:00

hlasovací lístky budou k dispozici 
přímo ve volebních místnostech
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za období listopad – prosinec 2017. 
Jednání rady města proběhlo v uve-
deném období 4krát a rada města 
mimo jiné:
- schválila úpravu rozpočtu města pro 

rok 2017 v rámci ukazatele Státní správa 
(zkoušky odborné způsobilosti v důsled-
ku personálních změn),

- schválila termíny zasedání Rady města 
Chropyně a Zastupitelstva města Chro-
pyně v roce 2018,

- doporučila zastupitelstvu města vydat 
OZV města Chropyně, kterou se reguluje 
provozní doba pohostinských zařízení, 

- vzala na vědomí návrh OZV města 
Chropyně o místním poplatku ze psů 
a uložila její předložení na jednání za-
stupitelstva,

- vzala na vědomí OZV o místním po-
platku za využívání veřejného prostran-
ství a uložila její předložení na jednání 
zastupitelstva,

- vzala na vědomí návrh rozpočtu města 
Chropyně na rok 2018 a uložila jeho 
předložení ke schválení na jednání za-
stupitelstva,

- schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlou-
vě o dílo z 16. března 2012 mezi městem 
Chropyně a firmou HART PRESS, s. r. o., 
jejímž předmětem je výtisk a dodání Zpra-
vodaje města Chropyně na dobu určitou 
do 31. března 2018 a uložila připravit vý-
běrové řízení na výtisk a dodání periodika 
Zpravodaj města Chropyně,

- vyjádřila souhlas s uzavřením do-
datku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu 
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti 
sociálních služeb na území Zlínského 
kraje pro rok 2017 (navýšení dotace 
o 65 tis. Kč),

- schválila záměr provedení změny způ-
sobu odvodnění střechy tribuny spor-
tovního areálu s cílem zrušit dosavadní 
vypouštění dešťových odpadních vod 
do veřejné kanalizace a uložila realizovat 
změny odvodnění střechy tribuny podle 
projektové dokumentace zpracované 
firmou PIKAZ Kroměříž, spol. s r. o.,

- schválila  náv rh smlouvy  o d í lo 
č. 13/2017 mezi městem Chropyně 
a firmou CAD PROJEKT PLUS, s. r. o., 
Prostějov, jejímž předmětem je zhotove-
ní projektové dokumentace pro územní 
řízení na akci „Revitalizace přednádraž-
ního prostoru a ulice Nádražní“ za cenu 
197 tis. Kč bez DPH,

- schválila Smlouvu o dílo a Obchodní 
smlouvu mezi městem Chropyně a firmou 
RESTA DAKON, s. r. o., Přerov, jejímž 
předmětem je zpracování výkopové ze-
miny tříděním a následně její rozprostření 
v lokalitě Podlesí či odvoz s uložením 
na skládku – terénní úpravy pro výstavbu 
rodinných domů,

- vzala na vědomí informaci o průběž-
ném plnění Programu rozvoje města 

za rok 2017 a stanovení priorit na rok 
2018,

- vyjádřila souhlas s odkoupením pozemku 
v lokalitě Podlesí p. č. 192/22 a 191/1 
za účelem individuální výstavby rodinné-
ho domu za cenu 500 Kč/m2,

- vzala na vědomí informaci o dočasném 
umístění kamenného kříže z Tovačovské 
ulice a jeho následné přesunutí na jiné, 
vhodnější místo,

- doporučila Zastupitelstvu města 
Chropyně schválit stanovení odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva 
za výkon funkce, dalších peněžitých plnění 
z rozpočtu města a rozhodnutí o výši 
měsíčního peněžitého plnění fyzickým 
osobám za výkon funkce,

- schválila uzavření Veřejnoprávní smlou-
vy mezi městem Chropyně a městem 
Kroměříž, jejímž předmětem je výkon 
přenesené působnosti na úseku přestup-
ků za příspěvek ve výši 1.500 Kč za každý 
jednotlivý přestupek,

- doporučila zastupitelstvu města schválit 
návrh Změny č. 3 Jednacího řádu Zastu-
pitelstva města Chropyně,

- vzala na vědomí informaci o projektech 
„Transparentní úřad“ a „Automatizova-
né elektronické podání v samosprávě“ 
financovaných z výzvy č. 28 IROP,

- vyjádřila souhlas s prodejem pozemku 
p. č. 192/17 o výměře 562 m2 v k. ú. Chro-
pyně za cenu 500 Kč/m2 (II. etapa vý-
stavby v Podlesí),

- schválila uzavření darovacích smluv 
se členy JSDH Chropyně, kteří se nejvíce 
podíleli na udržování hasící techniky 
a budovy SDH Chropyně v roce 2017, je-
jímž předmětem je poskytnutí finančního 
daru v celkové výši 25.000 Kč,

- vzala na vědomí Rozpočtové opatření 
města Chropyně č. 6 v roce 2017 (převod 
nevyčerpaných peněžních prostředků 
do rozpočtové rezervy),

- schválila odpisy příspěvkových organi-
zací za rok 2017,

- schválila vyřazení a fyzickou likvidaci 
majetku města Chropyně dle předlože-
ných protokolů,

- vyjádřila souhlas s provedením pře-
ložky vodovodní přípojky pro objekt 
zdravotního střediska v ulici Moravská,

- schválila úpravu závazných ukazatelů 
energií o 220 tis. Kč pro ZŠ Chropyně 
pro rok 2017 (nižší spotřeba energií),

- schválila úpravu rozpočtu SMM 
Chropyně (nerealizované investiční 
akce – převod finančních prostředků 
do rozpočtové rezervy),

- schválila pořízení platformy Mobilní 
rozhlas od firmy Neogenia, s. r. o., Brno, 
tato platforma umožňuje komunikaci 
s občany prostřednictvím mobilní apli-
kace, e-maily, SMS zprávami, případně 
hlasovými zprávami, v rámci modernizace 
komunikace s veřejností se její využití jeví 
jako efektivní, roční cena licence činí 

34.900 Kč bez DPH, zveřejňování zpráv 
v mobilní aplikaci je již dále zdarma, 
stejně jako rozesílání e-mailů,

- schválila uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Chropyně a firmou RESO, jejímž 
předmětem je odkoupení 24 ks kon-
tejnerů se spodním výsypem na tříděný 
odpad za celkovou částku 23.500 Kč 
(likvidace DSO RESO),

- doporučila zastupitelstvu města schválit 
OZV o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a ukládá zajistit její 
předložení na jednání zastupitelstva,

- schválila uzavření Darovací smlouvy 
mezi městem Chropyně a spolkem 
Svatý Florián Brno, jejímž předmětem 
je poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč na rozvoj a podporu JSDH 
Chropyně v roce 2017,

- schválila uzavření Darovací smlouvy 
mezi městem Chropyně a společností 
Občanům, s. r. o., Brno, jejímž předmě-
tem je poskytnutí finančního daru ve výši 
11.612 Kč na zakoupení reflexologických 
kamenných desek Stone Board pro děti 
MŠ Chropyně,

- neschválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi městem Chro-
pyně a společností E.ON, jejímž před-
mětem je umístění distribuční soustavy 
kabelového vedení NN, kabelové skříně 
NN 2, na pozemcích města Chropyně 
(navrhovaná hodnota věcného břemene 
neodpovídá Zásadám města Chropyně 
na oceňování věcných břemen),

- schválila rozpis rozpočtu města Chro-
pyně na rok 2018,

- nepožaduje posouzení záměru „Provoz 
recyklace plastů – navýšení kapacity“ 
firmy Fatra, a. s. (jedná se o provoz, 
který se nachází v prostorách bývalé 
válcovací linky společnosti Fatra - pro-
vozovna Chropyně, z hlediska vlivu 
na životní prostředí se nepředpokládá 
při uvažovaném záměru zvýšení rizik pro 
obyvatelstvo),

- schválila rozpočet SMM Chropyně, p. o., 
na rok 2018 a střednědobý výhled roz-
počtu na období 2019-2021,

- schválila rozpočet ZŠ Chropyně, 
p. o. na rok 2018 a střednědobý výhled 
rozpočtu na ZŠ Chropyně na období 
2019-2021

- schválila rozpočet Zařízení školního 
stravování Chropyně, p. o. na rok 2018 
a střednědobý výhled rozpočtu organi-
zace na období 2019-2021,

- schválila rozpočet MŠ Chropyně, p. o. 
na rok 2018 a střednědobý výhled roz-
počtu organizace na období 2019-2021,

- schválila uzavření Dodatku č. 3 
ke Smlouvě o provozování vodovodu 
a kanalizace pro veřejnou potřebu 
v rámci investiční akce „Inženýrské sítě 
– Podlesí, II. etapa“.                       BH

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně
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Nový systém v praxi
Na sklonku loňského roku jsme odstar-

tovali nový systém třídění v našem městě. 
K 1. lednu letošního roku bylo do systému 
zapojeno 623 poplatníků, což je asi 12 % 
občanů. Největší odpadový účet spojuje 
celkem 15 poplatníků - jedná se o obyvatele 
jednoho bytového domu. Poměr přihláše-
ných stanovišť z rodinných (53 %) a bytových 
a panelových domů (47 %) mne příjemně 
překvapil. Pokud si tato čísla převedeme 
na poplatníky, pak těch z rodinných domů 
je zapojeno 356, což je 57 %. Z uvedeného 
vyplývá, že zájem o třídění je zhruba stejný 
ve všech typech zástavby. 

Všem občanům zapojeným do systému, kteří 
se přihlásili do konce roku 2017, byla zastu-
pitelstvem města schválena sleva na poplatku 
za využívání systému třídění odpadů již na rok 
2018 ve výši nejméně 20 % (což představuje 
částku 120 Kč). Ti, kteří v rámci svého odpa-
dového účtu, dosáhli více než 12 bodů, získali 
slevu ještě vyšší. Ale ani ostatní občané našeho 
města nepřijdou zkrátka. Výběrovým řízením 
se nám podařilo dosáhnout lepších podmínek 
u svozové společnosti, mimo jiné i proto, 
že již platíme pouze za svezené popelnice, 
proto jsme současně schválili slevu za odpad 
všem poplatníkům v našem městě. Původní 
výše poplatku se z 636 Kč na rok 2017 snížila 
na 600 Kč v roce letošním. Pevně věřím, že ani 
tato částka ještě není konečná a že společným 
úsilím se nám podaří ji pro další období dále 
snižovat. Každý z Vás má možnost se i nadále 
zapojit do systému třídění, který mu nabídne 
využití dalších slev. 

Pokud i Vás zajímá možnost získat další 
slevy za třídění směsného komunálního 
odpadu, věnujte prosím pozornost dalším 
řádkům:

Než se přihlásíte do systému na třídění 
do kontejnerů (zvonů), nebo třídění prostřed-
nictvím pytlů, je třeba si ujasnit několik sku-
tečností a odpovědět na několik otázek. Chci 
změnu nebo chci zůstat u stávajícího způsobu 
třídění? Mám doma prostory na uložení pytle? 
Chci vědět, kolik moje domácnost vytřídí? 

Nejdůležitější je, abyste si sami zvolili pro 
Vás tu nejoptimálnější a pokud možno nejpo-
hodlnější variantu. 

V případě třídění do pytlů: 
třídíte sám na sebe, resp. na své stanovi-

ště (domácnost). Všechen vytříděný odpad 
se načítá na Vaši domácnost. 
Výhody: malá donášková vzdálenost (na-
plněný a označený pytel vyhodíte k nádobě 
na směsný komunální odpad v den svozu); víte, 
kolik Vaše domácnost vytřídí. 
Nevýhody: potřebujete prostor na pytle.

V případě třídění do kontejnerů na tří-
děný odpad 

se tento rozpočítává na všechny osoby, 
které jsou k tomuto kontejneru přihlášeny 
stejným dílem. 
Výhody: nemusíte nic měnit oproti dosavadní-

mu systému třídění. Rozdíl je v tom, že pokud 
chcete, aby se Vám načítala sleva z poplatku, 
musíte být přihlášen do systému.
Nevýhody: nemáte přehled, kolik Vaše do-
mácnost vytřídí; odpad, který házíte do kontej-
nerů, se může načítat i ostatním přihlášeným, 
přestože ho do kontejneru vhodí méně, větší 
donášková vzdálenost.

Občané, kteří se chtějí zapojit do systému 
MESOH, elektronicky vyplní dotazník, který 
najdou po přihlášení na svůj odpadový účet 
na adrese https://www.mojeodpadky.cz/. 
Přihlašovací údaje byly součástí startovacího 
balíčku, který byl distribuován v závěru minu-
lého roku do Vašich schránek. 

Formulář inventura stanoviště se předává 
na městský úřad současně s vyplněným 
dotazníkem? K čemu tento formulář 
slouží? Jak často se inventura stanoviště 
provádí?

Ano, formulář "Inventura stanoviště" je mož-
no odevzdat společně s odpadovým dotaz-
níkem. Slouží ke kontrole správnosti osob  
a nádob na stanovišti. Pokud se s pomocí 
svých přihlašovacích údajů sami přihlásíte 
na svůj odpadový účet, vše si zkontrolujete 
a odsouhlasíte, popř. sami doplníte a vyplníte 
odpadový dotazník, na městský úřad nemu-
síte. Přihlašovací údaje najdete na formuláři 
s čárovými kódy - vpravo - tyto kódy jste ob-
drželi v obálce s pilotními informacemi a pytli. 
Inventura stanoviště se provádí při zavádění 
a potom při změnách nádob či osob vedených 
v rámci stanoviště.

Přihlašovací údaje jsem nenašel, balíček 
jsem asi ztratil, neumím ovládat internet, 
co teď?

Nezoufejte. Pokud nemáte přihlašovací 
údaje, můžete si vyzvednout nové na Měst-
ském úřadě v Chropyni u Bc. Martiny Adám-
kové (tel. 573 500 743, e-mail: adamkova@
muchropyne.cz) nebo u paní Renaty Valáš-
kové (tel. 573 500 738, e-mail: valaskova@
muchropyne.cz) nebo u Ing. Věry Sigmundo-
vé (tel. 573 500 731, e-mail: sigmundova@
muchropyne.cz). Tyto pracovnice Vám také 
s vyplněním pomohou a jsou připraveny zod-
povědět případné dotazy. 

Od kdy se začíná takto odpad třídit?
Odpad je možno takto třídit téměř okamži-

tě. Systém již asi dva měsíce funguje a po při-
hlášení je možné ihned začít sbírat eko-body.

Co je eko-bod?
Odměna za vytřídění určitého množství 

(sledujeme objem, ne váhu) odpadu. Není 
důležité celkové množství odpadu, ale jeho 
správné třídění. Nejvyšší sleva je poskytována 
za 75 % vytříděnost, to znamená na jednu 
120 l popelnici zhruba 3 pytle vytříděného od-
padu (nezáleží na tom, zda papír nebo plast). 
Hodnota jednoho eko-bodu je pro rok 2018 
stanovena na 10 Kč. 

Svozový kalendář - je k dispozici harmo-
nogram svozových dní? 

Prozatím  platí, že pytle jsou sváženy 
v den pravidelného svozu popelnic se směsným 
komunálním odpadem (SKO). V Plešovci vždy 
1x za 14 dní v liché úterý, v Chropyni vždy 
1 x za 14 dní v lichou středu a na sídlišti každý 
pátek se svozem kontejnerů. Další informace 
o svozu pytlů jsou v aktualitách na webu města 
Chropyně, příp. je dáváme do hlášení.  Směsný 
komunální odpad bude svážen firmou Biopas 
a  tříděný odpad (v pytlích) prozatím Správou 
majetku města Chropyně. 

Mohu se do systému zapojit, přestože 
mi nevyhovuje třídění do pytlů?

Ano, i vy se do systému můžete zapojit. Pou-
ze je nutné, abyste v inventuře stanoviště uvedl 
čísla zvonů, do kterých budete vytříděný odpad 
ukládat. Jejich objem se bude rozpočítávat 
na počet přihlášených poplatníků. 

Kde si mohu vyzvednout nové pytle? 
Kolik jich bude k dispozici k převzetí na-
jednou? A co další čárové kódy?

Další pytle je možno si vyzvednou na měst-
ském úřadě, 1. patro, kancelář č. 103 u Bc. Mar-
tiny Adámkové, případně v přízemí na poklad-
ně u paní Renaty Valáškové a každé přihlášené 
domácnosti budou předány pytle na delší 
období (nejde dopředu říct na jak dlouho, 
protože každý třídí jinak) - v balíku je 25 pytlů. 
Po jejich  spotřebování si přijdete pro další. 

Další čárové kódy je také možno vyzvednout 
u uvedených pracovnic.

Jaká bude sleva za odevzdaný odpad a kdy 
se promítne do částek, které nyní platí-
me, tzn. odkdy se sleva začíná počítat? 

Sleva může být až 70 % z poplatku 
na každého poplatníka na stanovišti a to podle 
množství vytříděného odpadu v porovnání 
s množstvím SKO svezeného ze stanoviště. 
Z tohoto důvodu jsou na všech popelnicích 
a kontejnerech nově nalepeny štítky. Slouží 
k evidenci a porovnání množství vytříděného 
a nevytříděného odpadu na stanovišti. Po-
měr je měřen v litrech. Sleva se promítne 
do poplatku v dalším roce, kdy se zohlední 
třídění v předchozím období (v roce 2019 
za třídění v roce 2018). MESOH rok (to je ob-
dobí, po které je množství odpadu sledováno) 
je stanoven na období od 1. 10. předchozího 
roku do 30. 9. daného roku. 

Ve formuláři inventura stanoviště 
je požadavek na vyplnění identifikace 
nádob, do kterých účastnící systému 
daného stanoviště odkládají svůj od-
pad - které nádoby jsou tím myšleny? 
Je to číslo kontejneru, kam je ukládán 
směsný odpad nebo jsou tím myšleny 
pytle s již vytříděným odpadem určené 
ke svozu v systému MESOH? 

Nádoby na směsný komunální odpad 
(SKO) by měly být na stanovišti vyplněny 
automaticky - vy byste měli pouze při odsou-
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hlasení inventury zkontrolovat, zda jsou zde 
načteny ty správné nádoby (kód na nádobě). 
V případě tříděného odpadu záleží, zda 
se rozhodnete, že budete třídit do ná-
dob (zvonů), nebo prostřednictvím pytlů. 
V případě, že budete třídit do zvonových 
nádob, je třeba si v nejbližším okolí vyhléd-
nout nádobu na papír a plast, kam budete 
tyto odpady nosit. Číslo tohoto kontejne-
ru je třeba uvést do inventury stanoviště 
(je možno elektronicky či ve formě listinné-
ho dotazníku). Na tyto kontejnery se Vám 
pak načítá odpad zde vložený. Nevýhodou 
kontejnerového třídění je, že není adresné, 
tj. že se odpad, který je zde vložený, 
rozpočítává stejným dílem mezi všechny 
osoby, který se na daný kontejner přihlásí. 
V případě, že se rozhodnete třídit do pytlů, 
pak do dotazníku nepíšete žádnou nádobu. 
Pytel, který označíte svým čárovým kódem 
(způsob označení je uveden v informacích, 
které byly distribuovány v obálce do schránek) 
vyhodíte  na odvoz ke kontejneru se SKO. 
Svoz tříděného odpadu viz odpověď výše.  

Je podmínkou pro odvoz v systému ME-
SOH odevzdaný dotazník na MÚ, nebo 
tím, že mám k dispozici čárkové kódy, 
můžu využít svozu odpadu?

Můžete využít svozu odpadu. Bylo by však 
vhodné, abyste se přihlásil na svůj odpadový 
účet a zkontroloval si údaje zde uvedené, vy-
plnil odpadový dotazník a potvrdil inventuru 
stanoviště.

Jak se mohu ujistit, že byly odvezeny 
a načteny moje pytle?

Kontrolu svozu a tedy načtení pytle 
či odpadu do systému můžete provést na svém 
odpadovém účtu po zadání přihlašovacích 
údajů, které jsou uvedeny na pravém okraji 
listu s kódy ve vrchní liště, části „Hodnocení 
stanoviště“. Zde jsou uvedeny Vaše svozy. 

Pokud se z domácnosti někdo odstěhuje 
(zemře) musí se odhlásit a dokdy?

Systém automaticky nezaznamenává změny 
pobytu, proto je vhodné tyto změny nahlá-
sit v co možná nejkratším termínu. Stejné 
je to také u přestěhování v rámci obce a s tímto 
související přehlášení kontejnerů a popelnic. 

Co případy, kdy se narodí dítě nebo při-
stěhuje nový poplatník?

V případě přistěhování či narození dítěte 
je opět vhodné tuto změnu nahlásit. Tato data 
nejsou automaticky načítána z evidence obyva-
tel. Tato změna bývá zaevidována v souvislosti 
povinností platby poplatku za odpad, tento 
údaj však není automatický.

Chtěl bych se zapojit do systému, mám 
v Chropyni trvalý pobyt, ale bydlí se mnou 
přítelkyně, která má trvalý pobyt jinde?

Do systému je možno přihlásit Vás i přítel-
kyni. Vás s nárokem na úlevu z poplatku, ale 
přítelkyni pouze jako člena domácnosti produ-
kující odpad bez nároku na úlevu z poplatku, 
neboť tento platí jinde (jiné obci).

Dostali jsme do rodiny archy s čárovými 
kódy na různá jména, mohu je všechny 
použít?

V případě odlišných příjmení v rodině nedo-
káže systém, a to zejména v bytových domech 
rozlišit jednotlivé domácnosti (stanoviště). Toto 
je třeba ručně upravit. V tomto případě máte dvě 
možnosti. Vystupovat jako více stanovišť, nebo 
požádat pověřené pracovnice, viz odpověď výše, 
aby stanoviště bylo upraveno dle skutečností, 
případně dle Vašich požadavků. Po úpravě sta-
noviště Vám budou vytištěny nové kódy.

Je jasné, že bude chvíli trvat, než se zaváděný 
systém zaběhne a vychytají se počáteční pro-
blémy a nedostatky. Jak však dokazují příklady 
z ostatních obcí, tento způsob třídění odpadu 
se obci i domácnostem vyplatí.

Na závěr mi dovolte, abych znovu 
připomněla povinnost mít popelnici 
opatřenu čárovým kódem. Tento 
naleznete na levé straně popelnice 
a slouží k evidenci výsypů dané nádo-
by. Pokud máte ve své nemovitosti 
ještě neoznačenou nádobu na směsný 
komunální odpad, kontaktujte pro-
sím Správu majetku města Chropyně 
(tel. 573 355 323). Jejich pracovníci 
Vám nádobu dodatečně označí. Odpa-
dová nádoba, která nebude označena, 
nebude od 1. ledna 2018 svezena. 

Věra Sigmundová

Nový systém v praxi

Město Chropyně každoročně posiluje v období vánočních svátků kapa-
city pro možné uložení odpadů přistavením velkoobjemových kontejnerů, 
na nichž je vždy jednoznačně a srozumitelně napsáno, jaký typ odpadů 
je do nich možné odkládat. Srozumitelně, ale jako každý rok, zcela 
zbytečně. Dosloužilé vybavení domácností, jako sedačky, židle, matrace 
a jiné, které patří na sběrný dvůr, ale také ohromné množství odpadů, 
který patří do zvonů umístěných jen pár kroků od těchto velkoobjemových 
kontejnerů, tvoří vždy převážnou většinu objemu těchto nádob.

Zastupitelstvem v poslední době hýbe snaha vedení města o zlepšení 
v oblasti třídění odpadů ze strany našich občanů. Někteří zastupitelé 
se domnívají, že tato snaha je zcela zbytečná, protože občané našeho 
města umí třídit a třídí dobře. Bohužel, já k těmto zastupitelům patřit 
nemůžu. Ať už proto, že Chropyně vykazovala v rámci RESO podprůměr-
ná množství vytříděného odpadu na hlavu, nebo třeba proto, že vidím, 
co obsahují nejen výše zmíněné kontejnery, ale také standardní kontej-
nery na sídlišti. Osvěta v oblasti nutnosti třídit odpady je dlouhodobá 
a zjevná. Ve školách, televizi i novinách, našem Zpravodaji … nicmé-
ně, dlužno dodat, ne zcela účinná. Lidé se zděšením sledují pořady 
na ZOOMu o tom, jak jsou oceány zamořené plasty, ale zděšení spousty 
z nich vydrží jen do chvíle, než vyjdou s odpadem před dům a změří 
si vzdálenost ke klasickému kontejneru a hnízdu s tříděným odpadem.

Proto také vznikl nápad zkusit aktivizovat občany jinou formou, 
apelující na jejich peněženky. Občané, kteří se do konce loňského 
roku zaregistrovali v rámci projektu „Moje odpadky“ do systému třídění 
odpadů, dostanou již v tomto roce slevu z poplatku za svoz komunální-
ho odpadu ve výši 120 Kč a sleva na následující rok může být, úměrně 
jejich aktivitě při třídění odpadů, mnohem vyšší. Čtyřčlenná rodina tak 
již letos ušetří bezmála 500 Kč. Ano, pro spoustu lidí možná tato částka 
za rok nepředstavuje obnos, který by jakkoli ovlivnil jejich rozpočet, 

Chropyňské odpady
na druhou stranu, v některých domácnostech by tato aktivita mohla 
padnout na úrodnou půdu. Jak říkala paní Šafránková v Básnících: 
„Pětistovka je pořád pětistovka.“

Netvrdím, že nově zaváděný systém je geniální nebo samospásný, sám 
jsem k němu měl, a stále mám, několik výhrad. Nicméně, při pohledu 
na přiložené fotografie cítím, že je potřeba v této oblasti něco dělat 
a pokusit se změnit myšlení určité části občanů. I když mám v zastu-
pitelstvu občas pocit, že lepší by bylo řídit se předlistopadovým „Kdo 
nic nedělá, nic nepokazí. A kdo nic nepokazí, bude pochválen.“  
Ne, že bych nebyl rád chválen, ale v této oblasti raději snesu jakousi 
tu kritiku za to, že podporuji zavedení něčeho, podle mého názoru, 
principiálně správného.

Stanislav Kalinec
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Harmonogram svozu
popelnic a kontejnerů na směsný ko-

munální odpad (SKO) a svoz pytlů s tří-
děným odpadem od stanovišť zapojených 
do motivačního a evidenčního sytému pro 

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

Důležité informace
pro inzerenty

Upozorňujeme občany, 
že zveřejnění  soukromé 
inzerce je zpoplatněno 

částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před 
uveřejněním oznámení.

Pravidla pro 
vydávání Zpravodaje

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

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

K dispozici jsou i na sekretariátu 
městského úřadu.

Archiv Zpravodaje 

najdete na: 

www.muchropyne.cz

• NEPŘEHLÉDNĚTE •

odpadové hospodářství (MESOH) v prvním 
čtvrtletí 2018. 

Svoz odpadu bude probíhat vždy v lichý 
týden. SKO sváží firma Biopas, spol. s r. o., 

a tříděný odpad v pytlích sváží od domu Správa 
majetku města Chropyně, proto k jeho odvozu 
nemusí dojít ve stejný čas jako u SKO.

Žádáme všechny zapojené občany, aby 
pytle přistavovali ve stanovených termínech 
k nádobám na směsný komunální odpad nej-
později v době do 8:00 hodin. Jinak se může stát, 
že nebude odvezen. Děkujeme za pochopení.

Město Chropyně upozorňuje všechny ob-
čany, kteří doposud nemají svou odpadovou 
nádobu opatřenou novým čárovým kódem, 
aby si zajistili polepení prostřednictvím Správy 
majetku města Chropyně (tel. 573 355 323). 
Odpadová nádoba, která nebude takto ozna-
čena, nebude od 1. ledna 2018 svezena!
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Poplatek za 
„komunální odpad“

Zastupitelstvo města Chropyně na svém zasedání dne 29.11.2017 
vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

V této vyhlášce dochází k několika důležitým změnám.
1. Sazba poplatku pro rok 2018 byla stanovena na 600 Kč na poplatníka 

(v roce 2017 činil poplatek 636 Kč)
2. Poplatníci, kteří budou požadovat v příštím kalendářním roce osvobo-

zení od placení poplatku, musí tento nárok oznámit správci poplatku 
nejpozději do 31.12.2018, jinak tento nárok zanikne (změna zákona). 

Přehled osvobození, u nichž je třeba nahlásit nárok 
do 31.12.2018. Jedná se o poplatníky:
- umístěné do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro 
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

- umístěné do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

- umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro 
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

- žijící v zahraničí po dobu nepřetržitého pobytu alespoň 6 měsíců 
v příslušném kalendářním roce,

- žijící po dobu nepřetržitého pobytu alespoň 3 měsíce v příslušném 
kalendářním roce  v nemocnicích, psychiatrických léčebnách 
a obdobných zařízeních (neuvedených v prvních třech odrážkách),

- po dobu pobytu ve vazbě nebo výkonu trestu,
- po dobu pobytu v azylových domech a obdobných zařízeních.

3. Poplatníci mají možnost zapojit se do systému MESOH (Motivační 
a evidenční systém pro odpadové hospodářství) a dosáhnout tak 
úlevy až do výše max. 70 % z ročního poplatku. Podmínky zapojení 
do tohoto systému, popis jeho fungování  a způsob výpočtu slev 
je obsahem přílohy výše uvedené vyhlášky a obecně závazné vyhlášky 
č. 8/2017 vydané zastupitelstvem města 18.12.2017, kterou se tato 
vyhláška doplnila.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách a to do 20.02.2018 
a do 20.07.2018. Občanům platícím přes SIPO bude částka za první pololetí 
předepsána ke srážce v měsíci únoru, za druhé pololetí v měsíci červenci. 
Ostatním budou před splatností zaslány poštovní poukázky.  Tyto lze uhradit 
na poště, převodem z účtu, v hotovosti nebo platební kartou na pokladně 
Městského úřadu v Chropyni (přízemí, dveře č. 006). Neobdržení poukázky 
není důvodem k nezaplacení poplatku. Číslo účtu města Chropyně pro platbu 
tohoto poplatku je 1483133389/0800. Při bezhotovostní platbě zadávejte 
vždy variabilní symbol, který je uveden na poštovní poukázce.

Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 a č. 8/2017 si můžete přečíst 
na www.muchropyne.cz v sekci důležité dokumenty, obecně závazné vyhlášky 
nebo do nich můžete nahlédnout na sekretariátě městského úřadu.

FIO

Městská knihovna doporučuje
J.K. Rowlingová: Fantastická zvířata a kde 
je najít - Mlok Scamander 
O každém zvířeti se dočteme, jak je pro kouzel-
níka nebezpečné, kde žije, jak vypadá, čím se živí, 
u řady z nich je uvedena i možnost využití některé 
části jejich těla (např. kůže mizenky je vhodná 
k výrobě ochranných štítů a oděvů, zředěný sekret 
plísňáčků se používá při přípravě kouzelných 
čistících prostředků, z kožešiny polovidů lze tkát 
neviditelné pláště). Tato knížka by neměla chybět 
v žádné kouzelnické domácnosti. Nyní máme 
i my, lidé, příležitost se s ní seznámit.

Klára Smolíková: Spolkla mě knihovna 
- od hliněných destiček k tištěné knize
Davidovi už se žádná nová kniha do knihovny 
nevejde. Když se jí tam pokusí přidat, knihovna 
se rozzlobí a Davida i s kocourem Koniášem spolk-
ne. Společně se dostávají do knižní historie: pozná-
vají, jak vypadala kniha v průběhu staletí - seznámí 
se s jejím vývojem od destičky až po kodex, navštíví 
také nejrůznější historické knihovny, pomáhají 
s knihtiskem. Dobrodružným putováním je provázejí 
egyptský bůh moudrosti Thovt a Wen-čchang Wang 
- čínský knihovnický bůh. Text doprovázejí komiksové ilustrace V. Šedy.

Marie Formáčková: Jan Tříska 
Byl Romeem i Lorenzacciem, byl Faustem i Ra-
dúzem, byl králem Learem i Igorem Hnízdem. 
Byl lecčíms, ale stále zůstával mužem a klukem 
s nestárnoucí duší a kouzlem, které se nedá naučit 
ani vypočítat. Lidé ho poslouchali, i když mlčel, 
a nezapomněli na něj, ani když odešel na spoustu 
let do světa na zkušenou. Ale to pohádkoví Hon-
zové dělají a on přesně takovým pohádkovým 
Honzou byl… Biografie z pera Marie Formáčkové 
přibližuje životní peripetie renomovaného uměl-
ce, který vystudoval pražskou DAMU, stal se nejmladším členem činohry 
Národního divadla a uznávaným filmovým hercem. Životní i uměleckou 
dráhu mu však zkomplikovala složitá doba.

Agatha Christie: Vražda v Orient-expresu
Vybraná společnost ve vlaku je záhy rozšířena 
o Hercula Poirota, který se vrací touto cestou 
do Londýna. Na Balkáně uvízne vlak ve sně-
hových závějích a v době, kdy čeká na pomoc, 
je ve svém kupé zavražděn dvanácti ranami dýkou 
americký milionář. Bez pomoci zvenčí se Hercule 
Poirot snaží odhalit pachatele a postupně nachází 
spojitost s dávno promlčenou a nepotrestanou 
vraždou.

Denis Thériault: Podivuhodný život osamě-
lého pošťáka
Kdo jiný by měl ctít poštovní tajemství než 
pošťáci? Jenže mladý pošťák Bilodo je natolik 
ostýchavý, že si povídá leda se svou zlatou rybkou. 
Aby se dostal k lidem blíž, potají otevírá jejich 
dopisy. Vše se pro něj změní, když si přečte první 
dopis psaný v haiku. Milostné korespondenci 
mezi dívkou Ségolene a výstředním intelek-
tuálem Gastonem propadne natolik, že i sám 
začne s touto tradiční japonskou básnickou 
formou experimentovat... Když po čase přímo před jeho očima Gasto-
na srazí auto ve chvíli, kdy se chystá odeslat další dopis, rozhodne se, 
že se jej pokusí nahradit...                                            Vaše knihovnice
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Město Chropyně zavádí Mobilní rozhlas
V souvislosti se zlepšováním informovanosti 

občanů zavádí město Chropyně novou službu 
– Mobilní rozhlas. Tímto prostředkem chceme 
informovat o aktuálním dění pomocí různých 
komunikačních kanálů. Ne každý totiž slyší 
hlášení místního rozhlasu, ne každý má přístup 
na webové stránky.

Prostřednictvím registrace můžete zdarma 
dostávat e-maily, hlasové zprávy, SMS zprávy 
upozorňující na důležité aktuality – odstávky 

energií, oprav komunikací, pozvánky na kultur-
ní události a další. Nebo můžete využít mobilní 
aplikaci vyvinutou pro systémy Android a iOS, 
která nabízí více možností využití. 

Registrovat se můžete buďto na webových 
stránkách muchropyne.mobilnirozhlas.cz 
nebo prostřednictvím registračních formulářů 
dostupných ve vestibulu městského úřadu, 
městské knihovny nebo zde ve Zpravoda-
ji. Vyplněné registrační formuláře můžete 

odevzdávat na podatelně městského úřadu. 
Mobilní aplikaci si může stáhnout buďto 
z GooglePlay pro systém Android nebo 
AppStore pro systém iOS. 

Jelikož v současné době tento systém 
zavádíme, mohou se objevit nedostatky 
nebo komplikace. Pevně však věříme, 
že se nám vše podaří co nejdříve vyladit 
ke všeobecné spokojenosti.

JiRo

Vážení a milí, 
zdá se nám, že je to samozřej-

most, žít v naší zemi, mluvit naším 
jazykem. A přitom je to z pohle-
du historie teprve nedávno, kdy 
„se zřítila po staletí budovaná 
stavba střední a východní Evro-
py, a kdy mezi státy evropskými 
zaujala místo Republika česko-
slovenská“ (Josef Pekař, Dějiny 
československé, 1921).

K jejím krásným kulatým na-
rozeninám jsme pro Vás připra-
vili mimo jiné seriál vzpomínek 
na člověka, který snad každému 

vytane na mysli jako první, když 
se řekne vznik ČSR. 

Našla jsem v naší domácí 
knihovně poklad. Knihu z roku 
1932 nazvanou „Masaryk ve fo-
tografii“. Ráda Vám na stránkách 
našeho Zpravodaje zprostředkuji 
několik více či méně známých 
snímků jednoho z nesmaza-
telných velikánů našich dějin. 
A aby se pro nás nestal jen 
ikonou, nýbrž zůstal člověkem 
z masa a kostí, přidám k jeho fo-
tografiím postřehy z jeho života. 
Sepsal je a výše uvedenou knihu 

100. narozeniny naší republiky – 1. díl

jimi doplnil, velký přítel TGM, 
sám také velmi známý. Napadlo 
mne, co takhle vyzkoušet, zda 
je i on opravdu známý nám 
všem? Je s TGM na společné 
fotografii Karla Plicka z roku 
1931. Poznáte ho? Své odpovědi 

pošlete na e-mail: zpravodaj@
muchropyne.cz, správná odpo-
věď bude uvedena v příštím čísle 
s dalším poutavým postřehem 
o „tatíčkovi Masarykovi“.

Příjemné počtení.
DJ

Citace: „Přijdou mu i hodiny a dny smutku a deprese; nikdo není ušetřen zlých zklamání. V takových chvílích se až strašně uzavírá v sebe sama; 
nepostěžuje si, nežaluje, prokousává se sám a sám svou trampotou… Vlastně nikdy si na nikoho a na nic nestěžuje. Neřekne: ten a ten mne 
zklamal, nedobře se ke mně zachoval, tak nebo onak mi ublížil. Nýbrž: ten v tom a v tom chybuje, v tom nebo onom nemá pravdu, neinfor-
moval se, vzal si takovou hloupost do hlavy, nedovede pozorovat to nebo ono a tomu podobně. Všimněte si, jak lidé rádi dávají důraz na své já, 
když mluví o svých odpůrcích, T. G. M. nikdy.“
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Vánoční zpívání u školy
Ve středu 20. prosince připravili učitelé 

a žáci I. stupně ZŠ Chropyně Vánoční zpívání 
u školy. Zazpívali koledy - Veselé vánoční 
hody, Štědrej večer nastal, Půjdem spolu 
do Betléma atd. Dokonce následovalo i krátké 
představení. Celá akce byla bravurně ukončena 
písní Václava Neckáře „Půlnoční“. 

Naše žáky přišli podpořit rodiče, příbuzní 
a známí. Všichni jsme si společně zazpívali 
a připomněli si vánoční čas a pohodu, kterou 
umocnilo i občerstvení, které připravilo SRPŠ 
při ZŠ Chropyně. 

Celá akce byla opravdu velmi povedená, 
proto bych chtěl na závěr poděkovat všem 
vystupujícím žákům, učitelům a těm, kteří 
se na organizaci akce jakkoli podíleli. Doufám, 
že se v prosinci opět všichni ve zdraví setkáme 
a zazpíváme si. 

Mgr. Milan Bajgar

Mikuláš ve škole
V pátek 1. prosince zavítal do všech tříd 

I. stupně naší školy Mikuláš se svou družinou 
čertů a andělem. Čertíci měli sice nachystané 
pytle na neposlušné žáčky, nakonec se ale 
nechali obměkčit básničkami a písničkami, 

které si děti pro Mikuláše připravily. Ve škole 
nám tedy stav žáků po jejich návštěvě zůstal 
nezměněn. Všechny děti nakonec od Mikuláše 
a anděla dostaly nadílku sladkostí.

Mgr. Milan Bajgar

SRPŠ při ZŠ Chropyně děkuje za pozvání, 
rádi jsme přišli, rádi přijdeme třeba zase :-)

DJ
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Fyzikální soutěž
V pátek 1. prosince se pěti-

ce žáků 9. ročníku chropyňské 
ZŠ zúčastnila tradiční fyzikální 
soutěže, pořádané ZŠ Slovan 

a podporované městem Kroměříž. 
Během dvou hodin měli za úkol 
samostatně vyřešit šest, ne úplně 
vzorových, fyzikálních příkladů. 

V konkurenci 34 nejlepších 
fyziků osmi škol se vůbec ne-
ztratili! Za trojicí „medailistů“ 
z Gymnázia Kroměříž se na krás-
ném děleném 5. místě umístili žáci 
Michal Pospíšil a Matěj Kostura. 

Gratulujeme!!! Dík ale patří 
i dalším reprezentantům školy: 
Adamu Hudečkovi, Šárce Grézlové 
a Veronice Zajícové, kteří se ve star-
tovním poli nijak neztratili.

Mgr. Jiří Krásný

Velký Myší úspěch
Dne 9. prosince 2017 se zúčastnil Dětský pě-

vecký sbor Myšky 8. ročníku Festivalu dětských 
pěveckých sborů Vánoční akordy, který pro-
bíhal v DK Akord v Ostravě – Zábřehu. Myšky 
se představily v kategorii A pro školní a dětské 
přípravné sbory s věkovým průměrem 6–9 let. 
Jejich soutěžní vystoupení začínalo později 
dopoledne, a tak si stihly děti ještě vyzkou-
šet práci v nahrávacím studiu a na památku 
si přivezly nahrávku svého vystoupení. Natáčení 
bylo zároveň skvělou přípravou před soutěžním 
výkonem, protože za ten si Myšky odnesly 

krásné Zlaté pásmo v kategorii A. Nejen to, 
staly se dokonce absolutním vítězem tohoto 
soutěžního festivalu a vystoupily na večerním 
galakoncertu nejlepších sborů. Slavnostní večer 
zahájilo vystoupení tajného hosta – zpěvačky 
Natálie Hrychové. Následovalo udílení cen 
jednotlivým sborům a pro Myšky večer přinesl 
ještě další dvě krásná ocenění. Jejich zpěv byl 
oceněný Cenou poroty za hlasovou kulturu 
a dramaturgii a pan sbormistr Miroslav Uhlíř 
obdržel Cenu profesora Lumíra Pivovarského 
za sbormistrovskou práci. Profesor Lumír Pivo-

varský je jednou z největších osobností českého 
sborového zpěvu. V každém ročníku může cenu 
získat jen jeden sbormistr, který je nejen vyni-
kajícím pedagogem, ale je jako pan profesor 
i „laskavý, trpělivý a zároveň v jistém ohledu 
k sobě i zpěvákům mile nekompromisní“.

Účast na předvánoční soutěži v Ostravě 
byla pro pěvecký sbor Myšky nejen zajímavým 
výletem, kde měly možnost porovnat svůj zpěv 
s mnoha dalšími sbory, ale nakonec i velkou 
odměnou za jejich snahu a krásné zpívání!

Bc. Ivo Novotný
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Informace o průběžném plnění Programu rozvoje města
Chropyně v roce 2017

Zastupitelstvo města Chropyně každý rok stanovuje priority voleb-
ního programu, jejichž realizace je zapracována do rozpočtu. Priority 
pro rok 2017 nebyly na prosincovém zasedání zastupitelstva v roce 
2016 přijaty, vzhledem ke stále nedořešené otázce existence heren 
a výherních hracích automatů na území města Chropyně. Proto při 
hodnocení plnění volebního programu vycházíme ze zpracovaného 
výhledového materiálu „Program rozvoje města Chropyně na období 
2016–2023“.

Zvyšování bezpečnosti občanů ve městě
• Byla realizována první etapa kamerového systému města Chro-

pyně. Na základě požadavku Policie ČR v Hulíně se v této etapě 
instalovaly kamery např. na náměstí Svobody u pobočky České 
spořitelny, u Mixu, u ZŠ v ulici Fučíkova, Komenského a u soko-
lovny. Finanční prostředky vložené do kamerového systému v této 
etapě byly ve výši 1.546.153 Kč.

• Na únorovém zasedání Zastupitelstva Chropyně byla vydána obec-
ně závazná vyhláška č.  1/2017 o regulaci provozování hazardních 
her.

• Byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení. Náklady 
na rekonstrukci činí cca 3.700 tis. Kč. Tato akce byla realizována 
s pomocí dotace ze státního rozpočtu v rámci Státního programu 
na podporu úspor energie pro rok 2017.

• Průběžně probíhá spolupráce s policií ČR na pořádání pravidelných 
dopravních kontrol a bezpečnostních akcí.

• Protipovodňová opatření představující vyčištění příkopů a opravu 
propustků pod Pazdernou jsou dokončena.

• V rámci kompostárny byla uzavřena smlouva o organizaci výbě-
rového řízení akce „Kompostárna Chropyně – 1. etapa, sociální 
zázemí“. Místní občané byli za pomocí Zpravodaje města seznáme-
ni se situací nakládání města Chropyně s odpady. Byl představen 
motivační systém podpory třídění odpadu (MOJE ODPADKY), 
který má za cíl zvýhodnit občany třídící odpad, a to formou snížení 
poplatku za odpady. V měsíci říjnu byl pytlový systém sběru třídě-
ného odpadu spuštěn. Postupně jsou obnovována a doplňována 
sběrná místa tříděného odpadu. Konkrétně byly nové kontejnery 
doplněny na Františkově, u domu J. Fučíka 672 a na Dílech 620. 

• Během konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky proběhlo místní referendum týkající 
se těžby štěrkopísku v lokalitě Hejtman. Místní referendum 
na území města Chropyně a části Plešovce bylo z rozhodnutí 
zastupitelstva vyhlášeno o otázce: „Souhlasíte s tím, aby město 
Chropyně ve své samostatné působnosti změnou územního plá-
nu zamezilo těžbě štěrkopísku v lokalitě Hejtman?“ Hlasování 
se zúčastnilo 50,05 % oprávněných voličů a většina se vyslovila 
proti těžbě v lokalitě Hejtman. Výsledky referenda jsou tak platné 
a závazné.

• Doplnění a obnova vybavení hasičů probíhá průběžně. Bylo roz-
hodnuto o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Pořízení nové 
cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Chropyně“.

Péče o veřejná prostranství
• Průběžně probíhá údržba veškeré zeleně. Odstraňují se staré 

a suché stromy, které jsou nebezpečné pro kolemjdoucí. Dále 
se provádí údržba plotů kolem hlavních silničních tahů.

• V rámci rekonstrukce staré Chropyně byly dokončeny opravy ulic 
Křižní a Palackého. Investice do této části našeho města byla 
ve výši 3.480 tis. Kč. 

• Modernizace informačního systému a orientačního systému 
ve městě byla v roce 2017 pořízena ve výši 111.677 Kč. 

• Je připraveno provedení XIII. etapy projektu Regenerace pane-
lového sídliště v Chropyni v roce 2018 v rozsahu dle zpracované 
projektové dokumentace. Tato etapa se týká pravé strany ulice 
Díly ve směru od ulice Tyršova.

• Dále byl zpracovaný projekt týkající se regenerace ulice Masarykova 
a již bylo zahájeno výběrové řízení na tuto akci.

• Výměna mostu přes Mlýnský náhon spojující ulice Emila Filly 
a Podlesí proběhla. Realizace této aktivity byla zpožděna z důvodu 
čekání na stavební povolení ze Stavebního úřadu v Kroměříži. 
Výměna byla pořízena v souladu s rozpočtem za 627.214 Kč.

Rozvoj školství
• Rekonstrukce havarijního stavu kotelny Základní školy Chropyně, 

pracoviště J. Fučíka 675, byla provedena ve výši cca 1.300 tis. Kč.
• Průběžně byly prováděny běžné opravy a modernizace učeben 

na obou školách i v objektu mateřské školy.
• Město Chropyně pravidelně podporuje umělecké školy umož-

něním své prezentace na akcích pořádaných městem, jako jsou 
Chropyňské hody, Hanácké slavnosti apod.

Rozvoj občanské vybavenosti
• V rámci obnovy a doplnění městského mobiliáře bylo město do-

vybaveno lavičkami, odpadkovými koši a nádobami na květiny.
• Ve vztahu ke zlepšení stavu autobusových zastávek ve městě 

probíhá výběrové řízení na akci „Autobusová zastávka Kovárna 
a rozšíření ulice K. H. Máchy, Chropyně“.

• V prostorách supermarketu Albert byl zřízen bankomat Moneta 
Money Bank.

Aktivní trávení volného času
• V říjnu letošního roku bylo dokončeno doplnění herních prvků 

na dětském hřišti za ulicí Hrad v celkové výši 270 tis. Kč. Celá 
plocha byla nejdříve doplněna malým altánkem. Následně bylo 
ke stávajícím herním prvkům instalováno několik herních zařízení, 
jedna venkovní posilovací konstrukce pro seniory. 

• Mobiliář městského koupaliště byl dovybaven lavičkami a od-
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Informace o průběžném plnění Programu rozvoje města
Chropyně v roce 2017

padkovými koši. Havárie tepelných čerpadel v hlavním bazénu 
ovlivnily letošní koupací sezónu. Hledají se možnosti opravy 
či úplné výměny těchto čerpadel.

• Město Chropyně každoročně podporuje místní zájmové a sportovní 
organizace. Byly poskytnuty dotace z rozpočtu města Chropyně 
ve výši 2.220 tis. Kč na podporu sportovních aktivit a sportov-
ního vyžití občanů města, volnočasových aktivit, především dětí 
a mládeže do 19 let. 

• Úspěšně se pokračovalo v pořádání již tradičních kulturních akcí 
města Chropyně – Dětský karneval, Stavění máje a pálení čarodějnic, 
Červencová noc, Chropyňské hody a především Hanácké slavnosti.

Služby pro občany
• Průběžně probíhá vykupování pozemků pro výstavbu individuál-

ního bydlení v lokalitě Zadní Díly (u Nádražní ulice). Budování 
inženýrských sítí v lokalitě Podlesí II. se dokončuje. 

• Probíhají přípravy záměru výstavby „Chropyně – objekt sociálního 
bydlení“ na pozemku ve vlastnictví města (parcelní číslo 1239/9) 
a probíhá postupná obnova bytů v domě na ulici Drahy, 
č. p. 220, které budou určeny převážně pro sociálně slabé občany.

• Na provoz pečovatelské služby o víkendech a svátcích byly uvol-
něny finanční prostředky z městského rozpočtu. Také Zlínský kraj 
podpořil pečovatelskou službu města Chropyně, a to formou 
finančního příspěvku.

• V červnu roku 2017 došlo ke slavnostnímu otevření společenské 
místnosti v domě s pečovatelskou službou. Z bývalé kotelny 
a garáže vznikla nová moderní společenská místnost, bezbari-
érově přístupná, vybavená kuchyňkou, připojením na internet 
a na televizní vysílání s možností projekce filmů. Tato rekonstruk-
ce včetně vybavení činila cca 1.400 tis. Kč. Průběžně dochází 
ke kompletní rekonstrukci bytů v rámci DPS, které jsou následně 
připraveny pro nové uživatele. Co se týče obnovy dvora DPS, 
tak zde je dokončena pouze studie.

• Město Chropyně podporuje místní podnikatele formou zveřej-
ňování jejich služeb a log ve Zpravodaji města a propagačních 
materiálech města.

Efektivní chod města
• Byla schválena urbanistická studie týkající se záměru „Vybudování 

přestupního terminálu Chropyně“. Tato projektová dokumentace 
řeší revitalizaci celého prostoru před nádražní budovou a přilehlých 
částí ulice Nádražní.

• V rámci koncepce ozdravení budovy Městského úřadu v Chropyni 
včetně přístavby byly zpracovány architektonické studie „No-
vostavby radnice“. Momentálně se čeká na odborné posouzení 
možností celkové opravy radnice.

• V červnu 2017 byla MAS Jižní Haná schválená tzv. Strategie ko-
munitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro 
období 2014–2020. Prostřednictvím realizace Strategie MAS Jižní 
Haná budou v programovém období do roku 2020 podpořeny 
projekty napomáhající k rozvoji místního území.

• V rámci Mikroregionu Jižní Haná se uskutečnil osmý ročník Her 
seniorů v tělocvičně Základní školy v Tlumačově. Naše město 
reprezentovala dvě pětičlenná družstva, která soutěžila v doved-
nostních i znalostních disciplínách. Příští ročník bude pořádán 
městem Hulín.

• Ve Zpravodaji města, který vychází 10x ročně, je podrobně pre-
zentována činnost orgánů města, místních sportovních a zájmových 
organizací. Občané jsou informování a seznamování s chodem 
úřadu, investičními akcemi a jejich průběhem. Dále jsou zde 
propagovány kulturní akce pořádané městem Chropyně a blízkým 
okolím.

• Probíhá průběžná údržba městského rozhlasu. Do konce roku 
2017 byla dokončena aktualizace softwaru.

• Město poskytuje součinnost při realizaci projektu prostřednic-

tvím obecní energetické soutěže pro domácnosti občanů žijících 
ve správním obvodu obce.

• Model setkávání vedení města s občany dvakrát do roka v Měst-
ském kulturním středisku je zachován. Jedná se o besedu s vedením 
města nad problémy občanů, kterou vítá především starší skupina 
místních obyvatel. První setkání proběhlo 25. 4. 2017, další dne 
21. 11. 2017.

• Podklady k získání dotace na podporu e-governmentu byly zaslány. 
Momentálně se čeká na jejich vyhodnocení. Pokud bude návrh 
na dotace zamítnut, bude v roce 2018 tato aktivita uhrazena 
z finančních prostředků města.

• Každoročně probíhají vzdělávací školení ke zvýšení kvalifikace 
zaměstnanců městského úřadu.

Atraktivní město pro místní občany a turisty
• Podařilo se podél cyklostezky a v zámeckém parku zrealizovat 

příjemné posezení formou odpočinkových altánků, které uvítají 
nejen návštěvníci Chropyně, ale i místní občané. Výstavba krytých 
posezení byla dokončena do začátku turistické sezóny a jejich 
pořízení a instalace stála 90.629 Kč.

• Město Chropyně pokračuje v projektu „Otevřené brány“, který 
zastřešuje Zlínský kraj a jedná se o zpřístupnění chrámu sv. Jiljí 
formu komentovaných prohlídek. Oproti minulému roku se zvýšil 
zájem návštěvníků o tuto službu. Pokračuje spolupráce s Muzeem 
Kroměřížska. Město Chropyně pravidelně využívá víceúčelový sál 
zámku ke kulturním a společenským akcím.

• Město Chropyně podpořilo vybudování dřevěné lávky u Josefínky 
schválením finanční částky pro spolek Lužňáci ve výši 50.000 Kč.

• Prohloubila se spolupráce se Sdružením pro cestovní ruch Kro-
měřížsko, které zpracovává dlouhodobou strategii a plán rozvoje 
pro region okresu Kroměříž.
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Volební období 2014–2018

Priority na rok 2018

Rozvojové dokumenty města
- aktualizovat plán prevence kriminality v souladu s Koncepcí prevence 

kriminality Zlínského kraje na období 2018 – 2022                                                                                              

Zvyšování bezpečnosti občanů ve městě
- pokračovat v modernizaci veřejného osvětlení
- financovat potřebnou obnovu vybavení členů JSDH  (nákup auta 

CAS, projektová příprava na dekontaminační prostory v hasičské 
zbrojnici)

- ve spolupráci s Policií ČR zajišťovat pravidelné dopravní kontroly 
a bezpečnostní akce

- v oblasti ochrany životního prostředí pokračovat na dokončování 
městské kompostárny zpevňováním manipulačních ploch

Péče o veřejná prostranství, rozvoj občanské vybavenosti
- realizovat projektově připravenou I. etapu regenerace centrální části 

náměstí Svobody
- realizovat projektově připravený záměr přemístění autobusové zastáv-

ky „Kovárna“ a s tím související zajíždění všech autobusových spojů 
do sídliště

- realizovat projektově připravený záměr rekonstrukce chodníků 
v ulici Masarykova včetně umístění plného zábradlí mezi chodníkem 
a komunikací v části ulice

- ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým zajistit projektovou 
přípravu na rekonstrukci ocelového mostu u Zámeckého rybníka

- zajistit projektovou přípravu na rekonstrukci železobetonového mostu 
v lokalitě „Mlýn“

- zajistit projektovou dokumentaci na revitalizaci ulice Ječmínkova
- modernizovat stávající autobusové zastávky na ulici Masarykova 

a opatřit je přístřešky
- zajistit projektovou přípravu na akci „Dopravní terminál v Nádražní 

ulici“
- dokončit modernizaci informačního systému ve městě – doplnění 

a sjednocení označení názvů ulic
- pokračovat v regeneraci panelového sídliště další etapou
- obměňovat a doplňovat městský mobiliář
- věnovat soustavnou péči parkovým plochám a zeleni ve městě
- vyhodnotit možnosti modernizace, případně novostavby radniční budovy

Rozvoj školství, zařízení školního stravování
- pokračovat v další etapě opravy spojovacího krčku v budově 

ZŠ Komenského ul.
- nezbytnými opravami interiéru v budovách ZŠ (výmalba, výměna 

podlah, renovace osvětlení v tělocvičně, opravy uchycení oken, 
opravy šaten) zajistit zkvalitnění prostředí v prostorách základní školy

- opravit příjezdovou cestu u školní kuchyně
- zajistit celkovou výmalbu areálu MŠ Chropyně a opravu odlučovače 

tuku v kanalizaci školky
- postupně modernizovat vybavení školní kuchyně a jídelen 
- podporovat umělecké školy umožněním prezentace na akcích po-

řádaných městem 

Město pro všechny
- v rámci další etapy revitalizace sídliště zrekonstruovat a dovybavit 

dětské hřiště v ulici Díly
- zkvalitnit vybavení koupaliště vylepšením systému pro ohřev vody 

v bazénu, rozšířit sociální zařízení v prostorách koupaliště a vybudo-
váním zavlažovacího systému zajistit dobrou úroveň travnaté plochy 
v areálu

- dále podporovat sportovní a volnočasové aktivity občanů města
- ve spolupráci s MAS Jižní Haná připravit projekt „Příměstské tábory“
- ve spolupráci s MAS Jižní Haná připravit projekt „Rozšíření činnosti 

školní družiny“

Volební program Zastupitelstva města Chropyně

- podílet se na přípravě a realizaci tradičních kulturních akcí ve městě
- pokračovat v projektu podpora individuálního bydlení v lokalitě 

Podlesí
- postupně rozšiřovat možnosti sociálního bydlení rekonstrukcí objektu 

v ulici Drahy, případně výstavbu nových bytů
- pokračovat v rekonstrukcích bytů v budově Domu s pečovatelskou 

službou v Chropyni (5 bytů)
- realizovat zpracovanou studii na rekonstrukci dvora DPS
- dále vylepšovat rozsah pečovatelských služeb v objektu DPS i v terénu
- pokračovat v projektu „Občanům“ v oblasti úspor na energiích
- pořádat setkání s občany
- pokračovat v podpoře místních podnikatelů nabídkou propagace 

jejich služeb
- podílet se a spoluvytvářet projekty pro občany ve spolupráci 

s MAS Jižní Haná a Mikroregionem Jižní Haná
- informovat o činnosti orgánů města a městského úřadu ve Zpravo-

daji města

Zatraktivnit město pro turisty
- v rámci rekonstrukce náměstí Svobody realizovat nový interaktivní 

informační panel a orientační systém města
- pokračovat v projektu Otevřené brány ve spolupráci se Zlínským 

krajem a Římskokatolickou farností Chropyně
- nadále spolupracovat s Muzeem Kroměříž využíváním zámku v Chro-

pyni k propagaci města a jeho občanů pořádáním výstav a jiných 
kulturních a společenských aktivit

- úzce spolupracovat s novým managerem Sdružení pro cestovní ruch 
„Kroměřížsko“ na nových možnostech prezentace Chropyně v oblasti 
turistiky a cestovního ruchu

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout přehled plánovaných 
rozvojových aktivit v souladu s rozpočtem města, Programem 
rozvoje města Chropyně na období 2016–2023 a volebním 
programem.

Město Chropyně vyhlašuje PROGRAM S - na podporu sportovní 
činnosti a PROGRAM Z - na podporu zájmových a volnočasových 
aktivit. Žádosti se budou přijímat od 5. února 2018 do 5. března 
2018.

Bližší informace včetně pravidel na poskytování dotací a potřeb-
ných formulářů najdou zájemci na webu města.

Město Chropyně vyhlašuje 
PROGRAM S a PROGRAM Z
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Obrazy Emila Filly 
na uměleckých aukcích v Praze a v zahraničí

Měsíc listopad byl bohatý na obrazy E. Filly, 
které se sešly na uměleckých aukcích v Praze, 
v Londýně a ve Vídni. V Praze to bylo devět ob-
razů, převážně zátiší, které nabízely čtyři aukční 
společnosti: Galerie Art (2), Galerie Kodl (5), 
1. Art Consulting (1) a European Arts (1). 

Nejvýše oceněným obrazem bylo Fillovo 
„Zátiší se sokolem“, za které nový majitel za-
platil i s aukční přirážkou 11 mil. Kč. Jednalo 
se o historicky třetí dražbu tohoto obrazu. První 
se uskutečnila v roce 2004, druhá v listopadu 
2014.  Její výsledek, jakož i zajímavá minulost 
tohoto obrazu, byl zmíněn ve Zpravodaji města 
Chropyně 01/2015. 

Ostatní Fillovy obrazy na pražských aukcích 
byly oceněny v řádu jednotek milionů Kč. 
Obrazy byly umělcem vytvořeny v rozmezí let 
1914 - 1949.    

Dne 14. listopadu 2017 se v londýnské 
aukční síni Sotheby´s konala aukce středo 
a východoevropského umění, v níž největší 
úspěch slavila díla českých autorů. Nejdražší 
položkou aukce ze 40 děl českých malířů 
se stala „Sedící žena“ z Fillova pozdního pová-
lečného období, pocházející ze soukromé špa-
nělské sbírky, s konečnou cenou 729.000 liber 
(22 mil. Kč včetně poplatků a daní). Tato 
cena třikrát překonala počáteční vyvolávací 

cenu. Také druhé Fillovo dílo „Zátiší s kytarou“ 
z roku 1929 bylo úspěšné a nový majitel za něj 
zaplatil v přepočtu přes 4 mil. Kč.

Dne 21. listopadu 2017 se konala ve Víd-
ni v galerii a paláci Dorotheum aukce obrazů 
klasického moderního umění, na které byla 
dražena dvě díla E. Filly. Olej na plátně 
„Zamyšlená mladá dívka“ dosáhl ceny s po-
platky a daní 442.200 Eur (11,321 mil. Kč). 
Druhým obrazem bylo „Zátiší s vinným hroznem 
a lahví“ z roku 1949, oceněné na 75.000 Eur 
(1,92 mil. Kč), původem ze soukromé 
vídeňské sbírky.

A. Hrdlička

Vražda v Chropyni počátkem minulého století pro 20 korun
Dne 23. ledna tomu bude již 107 let, co Chropyní otřásla vražda. 

V noci na 24. ledna byl zavražděn a oloupen 92letý výměnkář Ignác 
Černošek. Pachatel se dostal do světničky, kde stařeček spal a zavraždil 
ho. Všechny věci zpřeházel a hledal peníze. Podezřelým z tohoto zločinu 
byl teprve 16letý pacholek sloužící u syna zavražděného. Byl zatčen a ob-
viněn. I když stále zapíral, na jeho šatech se našly krvavé skvrny, které ho 

z vraždy usvědčily. Policie šetřením zjistila, že zavražděnému bylo odcizeno 
20 korun. Tato vražda otřásla nejen Chropyní, ale i okolními obcemi.

Pravděpodobně brzy po této tragédii nechali synové a dcery Ignáce 
Černoška zhotovit kříž umístěný na Tovačovské ulici. Kde se píše: „Vě-
novala rodina Ignáce a Anny Černoškových z Chropyně 1911“.

Marta Staňková

Emil Filla: Sedící žena, 1948, olej na plátně, 146 x 98 cm

Emil Filla: Zamyšlená mladá dívka, 1933, olej na plátně, 99,5 x 81 cm

Výsledky prezidentských voleb 2018 
v Chropyni najdete ve

Zpravodaji 2/2018
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Adventní koncerty
Závěr minulého roku se nesl v duchu setkávání, naslouchání 

a přinášení radosti pro návštěvníky Adventních koncertů v Břes-
tě, Vlkoši a Chropyni. Pořádajícími byly Spolek „Přidej se k nám“ 
a SZUŠ D-MUSIC. Na programu jednotlivých koncertů se podíleli 
pěvecký sbor Myšáci, orchestr Two, Three, Four a žáci SZUŠ D-MUSIC. 
Naši koncertní šňůru navštívilo na 450 posluchačů a na pódiu se před-
stavilo na 70 účinkujících. 

Mikulášský koncert
…Mikuláši přijď dnes k nám. Nejen touto 

písničkou, ale i mnoha dalšími vánočními pís-
němi a koledami přivítali žáci SZUŠ D-MUSIC 
pobočka Chropyně 5. prosince na pódiu MKS 
Chropyně svatého Mikuláše a anděla. 

Atmosféra v sále byla vánočně naladěna. 
Dovolte mi, abych poděkoval všem rodičům, 
prarodičům, tetám, strýčkům a příznivcům 
hudby za návštěvu našeho představení, dětem 
za krásná vystoupení a SMM a městu Chropyně 

za bezplatný pronájem kulturního střediska 
a podporu. 

Všem přeji šťastný a úspěšný nový rok 2018.

Bc. Ivo Novotný

Všem účinkujícím patří velké poděkování za krásná vystoupení. Dále 
děkujeme Římskokatolickým farnostem v Chropyni, Břestě a Vlkoši 
za poskytnutí kostelů pro konání adventních koncertů. Děkujeme 
také našim sponzorům a mecenášům, kteří nás finančně či materiálně 
podporovali v roce 2017. Jsou to město Chropyně, obec Břest, obec 
Vlkoš, firma Chropyňská strojírna, a. s., KAMAX-METAL, s. r. o., Sfinx, 
a. s., SZUŠ D-MUSIC, s. r. o., a Kanspo, s. r. o.  

Za rok jste opět všichni srdečně zváni, budeme se těšit.
Spolek „PŘIDEJ SE K NÁM“

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
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V neděli 7. ledna proběhl další ročník 
této tradiční charitativní sbírky. Výtěžek 
je obdivuhodný. Celkem se v Chropyni vybralo 
79.733 Kč (v roce 2017 se pro srovnání vybralo 
77.690 Kč), v Plešovci 6.540 Kč (5.235 Kč), 
v Záříčí 16.874 Kč (13.957 Kč), v Kyselovicích 
13.580 Kč (13.491 Kč), v Žalkovicích 25.705 Kč 
(24.903 Kč).

Sbírku zajišťuje oblastní Charita, která touto 
cestu děkuje všem, kteří pomohli s její realizací 
v uvedených obcích a především všem štědrým 
dárcům.

Historie a tradice tříkrálového koledování
V západní liturgii je svátek Tří králů zto-

tožněn se slavností Zjevení Páně a církev 
jej na západě i východě slaví 6. ledna. K tomuto 
dni se také váže tradiční koledování. Tříkrálo-
vou píseň předávali nejprve kantoři, duchovní 
a žáci. Koledníci kropili obydlí svěcenou vo-
dou, vykuřovali je kadidlem, psali na dveře 
iniciály K + M + B +, rozdávali svaté obrázky 
a zpívali tříkrálové poselství ve formě známé 
koledy: My tři králové jdeme k Vám, štěstí 
zdraví vinšujem Vám. Ke koledování se postup-
ně přidaly chudé děti, které chodily 6. ledna 
po domech oblečené za Tři krále s betlémskou 
hvězdou, také zpívaly koledu a požehnanou 
křídou psaly nad dveře domů K + M + B + 
příslušný letopočet. Dostaly za to vždy něco 
k jídlu nebo drobnou almužnu. Tato tradice 

s nástupem socialistického režimu po r. 1948 
postupně téměř vymizela, v původní podobě 
se zachovala jen na některých místech. 

Česká charita dala tříkrálovému koledovaní 
nový rozměr a smysl. Poprvé v novodobé his-
torii uspořádali dobročinnou sbírku spojenou 
s koledováním v olomoucké arcidiecézi v roce 
2000. Od roku 2001 se koná Tříkrálová sbírka 
pravidelně na území celé České republiky. Díky 
ní i díky štědrosti všech dárců a dobrovolníků 
pomáhá nemocným, handicapovaným, seni-
orům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak 
sociálně potřebným skupinám lidí. Z darů, 
které jste zaslali nebo jste dali koledníkům 
do kasičky, až 65 % zůstává v regionu a pomůže 
těm, kteří tuto pomoc potřebují.

Zkratka K + M + B + (nebo latinský ekvi-

valent C + M + B +) se běžně vykládá jako 
iniciály tří králů, ale pravděpodobnější je, 
že jména králové získali až podle ní. Ve sku-
tečnosti se jedná o zkratku požehnání Christus 
mansionem benedicat = Kristus ať požehná 
tomuto domu, a to na celý rok – proto 
se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky 
symbolizují Otce, Syna i Ducha svatého, nejsou 
to tedy plusová znaménka, spojující iniciály.

Tříkrálová sbírka podléhá předem daným 
pravidlům pro rozdělení výtěžku. Jak byla roz-
dělena poměrná částka v našem regionu v roce 
2017, jsme se dočetli v minulém čísle Zpra-
vodaje. Pokud Vás zajímá, jaká jsou pravidla, 
jaké je využití sbírky, záměry aj., tak navštivte 
webové stránky http://www.trikralovasbirka.cz, 
kde se dozvíte více.                               MB

Žehnání a svěcení
Římskokatolická církev udržuje tradici 

žehnání nebo svěcení různých předmětů, 
osob, životních situací. Co to znamená? Může 
člověk, který nechodí do kostela, přinést knězi 
například křížek, aby ho požehnal? Je rozdíl 
mezi žehnáním a svěcením?

Žehnání, žehnat, požehnat je odvozeno 
od latinského slova „signare“, česky „označit“. 
Synonymum pro slovo žehnat se také používá 
„dobrořečit“. Slovo je velmi mocné, může 
zranit i zabít, ale může hojit a dát život. Gesto 
doprovázející slovo ještě umocňuje význam 
slova. Proto nad věcmi, osobami, událostmi 
se pronáší slovo doprovázené gestem. Žehná 
a dobrořečí se kdeco a kdekdo. Protože je to 
dobro – řečení, tak se jedná o slovo dobré, 
slovo, které dává věci, osobě, události dobré 
nasměrování.

Co je možné žehnat? Rodiče mohou že-
hnat své děti. Stačí obyčejný křížek na čelo 
s přáním, aby se dítěti nic zlého nestalo. Každý 
může žehnat sám sebe, když ráno vstává nebo 
jde spát. Může požehnat chléb. Může žehnat 
nemocným, starým lidem, lidem než se vydají 
na cestu. Kněží Vám pak mohou požehnat 
například křížek na krk. Mohou Vám pože-
hnat nové auto, pracoviště, dům nebo byt, 
ve kterém bydlíte.

V Římě je tradice, že kněží chodí před 
Velikonocemi po domácnostech a žehnají 
domácnosti svěcenou vodou. U nás tak chodili 
na Tři krále. Mohou také žehnat zvířatům, 
vašim polím a tak dále.

Žehnání je spojeno se znamením kříže, 
svěcenou vodou, někdy i kadidlem a na Tři krá-
le požehnanou křídou.

Nejedná se o magii. Svěcená voda, kadidlo, 
křída, jsou pouze viditelná znamení, gesta, 
která doprovázejí slova modlitby a Boží sílu, 
která je neviditelná. Žádný požehnaný růženec 
na zpětném zrcátku vašeho automobilu Vás 
před nehodou neuchrání, když jezdíte nebez-
pečně. Ale růženec Vám může připomenout 
Pána Boha, který pro Vás chce jen dobro a tedy 
i bezpečné dosáhnutí cíle vaší cesty.

Abyste si dokázali představit, jak se žeh-

Tři králové byli 
srdečně přijati

ná, dovolte mi na tomto místě uvést jednu 
ze žehnacích modliteb rodičů dětem: „Pane, 
náš dobrý Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, 
shlédni na našeho (doplní se jméno), který stojí 
před důležitým krokem ve svém životě. Provázej 
ho požehnáním v jeho očekáváních a nadějích, 
vždyť všechno závisí od tvé pomoci. Chraň 
ho od zlého a veď ho po správných cestách. 
Zachovej ho ve své lásce a ve společenství své 
církve. (Žehnající dělá na čele žehnaného zna-
mení kříže.) Ať tě provází a chrání všemohoucí 
Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. Amen.“

Jaký je rozdíl mezi žehnáním a svěcení? 
Svěcení je trochu něco jiného. Být posvěcen 
znamená být vyjmutý z profánního užívání. 
Už se také nesvětí kdeco a kdekdo. Například 
svěcená voda se více nepije nebo se nevylévá 
do umyvadla. Na posvěcených olejích si neu-
smažíte řízky a okolo posvěceného oltářního 
stolu se křesťané shromažďují ke slavení mše 
a ne k jídlu.

Z knihy Petra Šabaky  Pane Bože, co mám 
(v kostele) dělat? 

MB
Všem dárcům ať Pán odplatí!

P. Jiří Putala
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Tradiční 
koledování

I v letošním roce jsme neupustili 
od tradičního koledování. Ve čtvrtek 
21. prosince a v pátek 22. prosince 
se sešli žáci hudebního a tanečního oboru 
Základní umělecké školy Kroměříž – 
pobočka Chropyně, aby si společně za-
zpívali a zahráli koledy. 

Na koledování v tanečním oboru 
se kromě zpěvu koled hrály i pohybové 
hry a taneční soutěže, s žáky hudebního 
oboru jsme letos i vyráběli hudební vá-
noční ozdoby. Díky starostlivým maminkám 
si děti koledování zpříjemnili slaďoučkým 
cukrovím a teplým čajem. 

Všem zúčastněným dětem děkujeme 
za příjemné odpoledne a těšíme se na všech-
ny v novém roce 2018.    Luděk Koutný

Vánoční koncert 
žáků ZUŠ

Velké vánoční vystoupení žáků ZUŠ Kro-
měříž, pobočka Chropyně, se letos konalo 
v pátek 8. prosince ve velkém sále Městského 
kulturního střediska v Chropyni. V dopoledních 
hodinách se konal opět výchovný koncert pro 
děti MŠ a pro žáky 1. stupně ZŠ, odpoledne 
koncert pro rodiče a veřejnost. 

Hned na úvod se představila již známá 
hudební skupina Musical Fever pod vedením 
p. uč. Milana Vaculíka. Dále pak v hudební 
části zahráli flétnisté pí. uč. Jany Milotové 
vánoční koledy, houslisté p. uč. Luďka 
Koutného se představili v triu s doprovo-
dem cembala a kytar. Flétnové kvarteto 
a pak hned dechové sexteto složené z pěti 
flétnistek a jedné klarinetistky zahrálo slav-
nostní úvod z vánočního oratoria a známé 
Adeste Fideles. Pod vedením p. uč. Marka 
Bubeníčka se představil soubor Ars Iuventus 
společně se zpěváky pí. uč. Lenky Obručo-
vé a p. uč. Luďka Koutného. Zazněly dvě 
známé vánoční koledy. Následovala druhá 
polovina koncertu, kterou zahájil právě 
soubor Ars Iuventus jako doprovod k ta-
neční choreografii Dobové tance. Dále pak 

ostatní žáci tanečního oboru pod vedením 
pí. uč. Veroniky a Karly Koutné potěšili 
diváky tanečními choreografiemi Pásli ovce 
valaši, Čerti a Káča a Show Dance. 

Krásné Vánoce popřála všem pí. uč. Lenka 
Obručová, která se postarala o moderaci ce-

lého koncertu. Kouzelnou vánoční atmosféru 
dodala závěrečná píseň Stříbrná vločka a tou 
se na pódiu rozloučili všichni účinkující.

Fotografie z koncertu: zuschropyne.rajce.
idnes.cz

Jana Milotová
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Základní umělecká škola Kroměříž se již více než 60 let přátelí 
se Základní uměleckou školou z Liptovského Mikuláše. Po dlouhé 
době nás opět navštívili žáci a pedagogové tanečního oboru. Družební 
setkání jsme zahájili ve čtvrtek 14. prosince společným koncertem obou 
tanečních oborů. Všechny přítomné přivítala paní ředitelka ZUŠ Kroměříž 
MgA. Ivona Křivánková a paní zástupkyně ředitele ZUŠ z Liptovského 
Mikuláše Mgr. Magdaléna Mišíková. Program koncertu byl sestaven 
z choreografické tvorby dohromady pěti paní učitelek a tak i název 
koncertu „Taneční proměny“ vycházel z různorodosti pojetí tanečních 
děl. Celkově bylo v programu 21 choreografií. V závěru koncertu 
se všichni účinkující rozloučili s obecenstvem poklonou a za bouřlivého 
potlesku se za nimi zavřela opona. 

Následující den čekal žáky z Liptovského Mikuláše výlet do Brna. 
Pod vedením profesionálních trenérů si žáci v Jump Parku vyzkoušeli 
lekci skoků na trampolínách. Dále byla na programu dne prohlídka 
Taneční konzervatoře Brno s možností nahlédnutí do výuky tanečních 
předmětů. Krásný den jsme ukončili ochutnávkou punče na vánočních 
trzích na náměstí Svobody. 

V sobotu 16. prosince jsme se v ranních hodinách s našimi přáteli 

rozloučili a popřáli všem hodně štěstí v novém roce 2018. Doufáme, 
že jsme se neloučili na dlouho a brzy se zase uvidíme, jelikož taková se-
tkání jsou vždy velmi inspirativní nejen pro žáky, ale také pro nás učitele. 

MgA. Karla Koutná

Školní družina na bruslích
Dne 18. prosince si děti ze školní družiny užily 

zimních radovánek v podobě bruslení. Své do-
vednosti jsme si jely vyzkoušet na zimní stadion 
do Kroměříže. Akce se zúčastnilo 27 dětí. Těm, 
kteří stáli na bruslích poprvé, starší kamarádi 
s jejich bruslařskými začátky ochotně pomohli. 

Netrvalo dlouho a prvotní obavy z neúspěchu 
byly ty tam. Dětem se bruslení natolik líbilo, 
že se jim vůbec z ledu nechtělo odejít. 

Velké poděkování patří SRPŠ při ZŠ Chro-
pyně za příspěvek na dopravu.

Bc. Lenka Chalupová

reklama

Družební setkání
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Česko zpívá koledy
Děkujeme všem účastníkům akce ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, která 

proběhla 13. prosince u vánočního stromu v Chropyni.
Svou účastí jste pomohli překonat loňský počet zpěváků - letos 206!

Vážíme si vaší podpory a těšíme se za rok. Velké poděkování patří 
také paní Rapantové za zajištění čaje a souboru Ječmínek za jejich vy-
stoupení. Byli jste skvělí !!!                                                KD + DK

Třídní besídky
Od začátku školního roku 

uběhlo sotva pár měsíců a my 
máme za sebou několik veřej-
ných vystoupení. Během jednoho 
týdne vystoupili žáci hudebního 
oboru chropyňské pobočky ZUŠ 
Kroměříž na čtyřech besídkách. 
Diváci mohli vidět a slyšet nejen 
sólisty, ale také různá uchu laho-

dící komorní seskupení. Bylo velmi 
příjemné sledovat, jaké pokroky 
všichni udělali a jak z naší drobo-
tiny rostou velcí muzikanti.

Děkujeme všem žáčkům za je-
jich pracovitost, rodičům za pod-
poru a těšíme se na další příjemná 
setkání.

Marek Bubeníček



27

1/2018 Zpravodaj města Chropyně

KoTě o.p.s. v novém roce dělá malé úpravy 
Protože cvičení kojenců nelze dále finančně dotovat (je proděleč-

né – ze vstupného se musí platit úklid, desinfekce, účetní, materiál 
a lektor), musíme navýšit vstupné na 40 Kč, a to za první návštěvu. 
Další budou jen na permanentky 400 Kč na 10 vstupů s platností tří 
měsíců. Permanentka bude přenosná, můžete ji, pokud bude dítě nebo 
vy nemocní, předat jiné mamince.

Cvičení pro děti od 3 měsíců do 3 let bude od 9:15–11:00. Začínáme 
8. ledna. Klára cvičení připraví pro obě skupiny. 

Některé děti jsou již chodící a na přání některých maminek, které 
chtějí pokračovat, jsme udělaly tuto změnu. Pokud Vám tato skupina 
zaměřená na pohyb nevyhovuje, nabízíme návštěvu herničky, která 

je ve čtvrtek se zaměřením na hry, rukodělnou a motorickou činnost. 
Jednotlivé vstupné je 35 Kč. Kapacita je max. 10 dětí. Pokud nebudou 
pravidelně prodány 4 permanentky, budu nucena cvičení dětí přerušit.

My jsme v KoTě pro Vás, ale pokud nebude o tento kurs zájem, 
můžete jezdit do Kroměříže, kde je cena podstatně vyšší. Vím ze společ-
ného setkání neziskových organizací, na které město Kroměříž pozvalo 
i KoTě, že s kojenci nikdo v neziskové organizaci odborně necvičí. 
Využijte schopností fyzioterapeutky Klárky Štětinové, které je ochotná 
tento kurs vést. Záleží jen na Vás. 

Těšíme se na Vaše děti.
Věra Hýbnerová

Poděkování
Rok se sešel s rokem a je tu opět pozvání 

našich bývalých žaček Květy a Dany, dnes paní 
učitelek, na besídku jejich malých svěřenců 
v MŠ. Moc nás potěšilo a rády jsme mezi tu dro-
botinu přišly. Musíme přiznat, že bylo na co se dí-
vat a co poslouchat. Scéna jako v Betlémě 
a děti působivě ustrojené. Hra o narození Ježíška 
byla perfektní. Tanečky, písničky, povídání až oči 
přecházely. Přítomné byly i některé babičky dětí 
a nejedné ukápla i slzička dojetí nad výkonem 
jejího potomka. Víme ze své letité zkušenosti, 
kolik úsilí je třeba k tomu dát dohromady dětskou 
drobotinu, a proto chceme moc poděkovat paní 
učitelkám Květě a Daně za trpělivost, které bylo 
třeba při nácviku tak náročného vystoupení. Bylo 
to opravdu pěkné a milé. Přejeme všem hodně 
zdraví a radosti z nelehké, ale krásné práce. 

Zdeňka Smékalová, Alena Iránková

inzerce
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Zprávičky z Kamínku
Mikulášování s Kamínkem

V sobotu 2. prosince zavítal náš Mikuláš se svou družinou do tělo-
cvičny do kroužku cvičení rodičů s dětmi. Děti tiše seděly a choulily 
se k rodičům, když spatřily čertí družinu, která kráčela za Mikulášem 
a andílky. Čertíci rachotili a vyhlíželi nějaké ty nezbedy, které 
by si odnesli do pekla. Mikuláš děti pěkně pozdravil a počal listovat 
ve své mikulášské knize, kde měl zapsané děti, co zlobily. Všechny děti 
k němu postupně přicházely pro dárečky, ale než je dostaly, musely 
slíbit, že budou hodné. Také zazpívaly pro Mikuláše i jeho družinu různé 
písničky. Pomohlo to, nikoho si čertíci do pekla neodnesli.

V neděli 3. prosince, přesně když odbíjela 16. hodina, zavítal náš 
Mikuláš se svou družinou na zámeckou louku, kde se měl rozsvítit vá-
noční strom. Mikuláš vystoupil na připravené pódium, pozdravil všechny 
přítomné. Otevřel svou stříbrnou knihu a počal k sobě volati děti, které 
na něj netrpělivě čekaly. Každý se musel nejprve postavit na kobereček 
hříchů a slíbit, že bude hodný a pak teprve dostal dárek od andělů. Čer-

tíci stáli opodál a čertovským červeným světýlkem vše pozorovali. Kdyby 
děti nemluvily pravdu, tak čertovské světýlko by zablikalo, zapískalo, 
a to by bylo znamení, že si čerti nezbedu mohou odnést do pekla. 
Ale nestalo se, všechny děti mluvily pravdu. 

Ve středu 6. prosince náš Mikuláš se svou družinou zavítal do Mateřské 
školy v Chropyni. Čekaly na něj děti v šesti třídách. Ve všech třídách 
děti seděly jak pěny a dychtivě vše pozorovaly, některé měly i slzičky 
na krajíčku, jaký strach šel z čertíků. Mikuláš všechny děti pěkně pozdravil 
a opět otevřel svou stříbrnou knihu se jmény dětí, aby se přesvědčil, 
že je ve správné třídě. Čertíci rozvinuli kobereček hříchů a všechny děti 
si musely na něj stoupnout, to aby se čertíci i Mikuláš přesvědčili, jestli 
jsou děti hodné a jestli nesvítí a nepíská čertovské světýlko. Zase měli 
čertíci smůlu, nikoho si letos do pekla neodnesli. Mikuláš s andělíčky 
dětem rozdali dárečky a nezbední čertíci alespoň děti pomalovali 
čertovskou barvou. Nakonec děti zazpívaly pěkné písničky a také 
se s Mikulášem a jeho celou družinou na památku vyfotily.
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Zprávičky z Kamínku
Rozsvícení vánočního stromu a vánoční výstava.

Kamínci se účastnili i vánoční výstavy na zámku. Opět byl víceúčelový 
sál zámku krásně vyzdoben, na stolech byly různé vánoční dekorace, 
které tu vystavovaly např. zručné babičky, děti se ZŠ a  další šikovné ženy, 
které baví různé ruční práce. Bylo na co koukat. V arkádách před sálem 
byla překrásná výstava betlémů, kterou připravila paní Květa Dvořáková. 

Kamínci vystavovali vánoční perníčky a vánoční dekorace, které vyráběly 
naše šikovné děti. Na neděli jsme měli připravenu pro děti rukodělnou 
dílničku, kde si mohly vyrobit své vánoční dekorace, jako např. papírový 
vánoční stromeček, andílka, či sněhuláčka. 

Poděkování patří paní učitelkám za krásnou vánoční výstavu a paní 
Pospíšilové, která je duší všech výstav.

Nocování s Kamínkem
V pátek 15. prosince jsme měli poslední Kamínkovskou schůzku 

spojenou s nocováním. Na děti v klubovně čekal nazdobený vánoční 
stromeček se spoustou dárků a také ještě mikulášská nadílka, kterou 
jim rozdal andílek Zuzanka. Děti si zahrály hry a po setmění si začaly 
rozbalovat dárečky. Byla to spousta nových stolních her. Děti se hned 
pustily do hraní, až z toho málem i na spaní zapomněly. 

Ještě před spaním jsme si udělali krátkou procházku k rozsvícenému 
vánočnímu stromu.  Když se děti vrátily z procházky, čekala na ně krásně 
rozzářená klubovna světýlky, které pluly po stropu i zdech. Byla to krásná 
podívaná, při které se příjemně usínalo.

Ráno jsme uklidili spacáky, nasnídali jsme se a pustili se ještě 
do hraní her, rozdali si pamětní listy a malé dárky. Než jsme se rozešli 
do svých domovů, tak jsme si společně popřáli pěkné a pohodové 
Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2018.

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem našim vedou-

cím, instruktorům i naším přátelům, kteří s námi 
pracují v našem Kamínku a i na letních táborech 
a různých akcí. Moc Vám všem děkuji.

Velké poděkování patří našemu městu 
Chropyně a Správě majetku města Chropyně 
za celoroční finanční podporu našich akcí, 
jako byly: jarní prázdniny se soutěžením 
a karnevalem, vítání jara, pálení čarodějnic, 
výroba růžiček na májku, pohádkový zámek, 
nocování s Kamínkem, letní tábor, hrátky pro 
děti, pohádkový pochod, drakiáda, podzimní 
prázdniny ve Vsetíně, večerní pohádkový 
pochod, mikulášování, vánoční Kamínek. Bez 
vaší podpory bychom nemohli všechny naše 
akce uskutečnit.

Moc Vám všem Kamínek děkuje a přeje 
v novém roce 2018 hodně štěstí, zdraví 
a pracovních úspěchů. 

Informace pro rok 2018
Pro letošní rok připravujeme také nejrůznější 

akce včetně letního tábora, který se uskuteční 
od 5. do 18. srpna na táborové základně Bo-
janovice Pila. Připravujeme i příměstský letní 
tábor pro děti z Chropyně, který by se měl 
uskutečnit v červenci ve dvou turnusech 
(9.–13. července, 16.–20. července). Jedná 
se o denní tábor, který by fungoval od 6 hod. 
do 16 hod. Další informace naleznete na na-
šem Facebooku: TOM Chropyně - kamínek 
i v dalších číslech Zpravodaje.  

Hana Paňáková

Město Chropyně neprovozuje 

žádný facebookový profil!

reklama
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Junáci a jejich vánoční výprava
Letošní tradiční Vánoční vý-

prava, která se v chropyňském 
středisku pořádá již od roku 2005, 
se letos uskutečnila na Hostýn-
ských vrších.

Protože se ale letos účastnil 

historicky vůbec nejmladší člen, 
musela tomu být i náležitě při-
způsobena trasa.

Kubík Caletka, který se na-
rodil teprve na konci října, 
tak s námi absolvoval přibližně 

12 kilometrový okruh okolo 
Trojáku. 

I při nepříjemných povětrnost-
ních podmínkách se letošní ročník 
opět vydařil a ke spokojenosti 
všech účastníků jsme se po pozd-

ním obědě v Bystřici pod Hostý-
nem vydali zpět do Chropyně.

Tak příští rok zas! Kdo ví, 
o koho se náš tým do příští výpravy 
rozroste :-)

Kateřina Jedličková

Čolci v Zoo Zlín
Oddíl Čolků se ráno 25. listopadu vydal 

směr Lešná. 
Naše prohlídka začala u lachtaního bazénu, 

kde na nás čekali průvodci, kteří nám přiblížili 
nejen život zvířat, ale i chod celé zoologické 
zahrady.

Stihli jsme projít amazonským skleníkem 
Yucatan, viděli krmení tučňáků a nakrmili 
rejnoky. Ale to není všechno! I přes chladné 
počasí jsme venku ve výbězích zastihli krále 
zvířat se svými dvěma lvicemi, tři samice slona 
afrického, nosorožce tuponosého, ale i napří-
klad klokana rudokrkého a mnoho dalších.

Kateřina Jedličková
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Vánoční turnaj ve vybíjené
V úterý 19. prosince si žáci druhých roč-

níků zpestřili předvánoční týden turnajem 
ve vybíjené. Třída 2. A bojovala o vítězství 
v růžových barvách, 2. B v modrých a 2. C 
v bílých. Přestože jsou to teprve druháci, hráli 
s velkým nasazením a elánem. Sportovní atmo-

sféru doplňovalo velmi bouřlivé povzbuzování 
právě nehrajícího družstva. Nakonec se na prv-
ním místě umístila třída 2. B, na druhém 2. C 
a na třetím 2. A. 

Všichni, kteří se turnaje účastnili, byli od-
měněni diplomem, sladkostí a v neposlední 

řadě příjemným sportovním zážitkem. Velký 
dík patří také paní učitelkám Evě Vejdovské, 
Evě Balášové a Martině Žákové, za organizaci 
miniturnaje a gratulace za to, že to ve zdraví 
přežily a neohluchly.

Mgr. Milan Bajgar

Předvánoční setkání 
obyvatel Domů s pečovatelskou službou

Město Chropyně uspořádalo v pátek 
8. prosince ve víceúčelovém sále chropyňské-
ho zámku předvánoční koncert pro obyvatele 
Domů s pečovatelskou službou, kde vystoupili 
žáci a učitelé Soukromé základní umělecké 
školy D-MUSIC Chropyně. 

Ve středu 13. prosince se konalo v Domě 
s pečovatelskou službou předvánoční pose-
zení se zpíváním známých lidových koled, 
kde také samozřejmě nechybělo menší 
občerstvení. V tento den se všichni přítomní 
připojili k akci „Česko zpívá koledy“, ale 
tak trošku po svém. Začátek zpívání koled 

musel být přizpůsoben potřebám obyvatel 
a proto byl posunut do dřívějších odpo-
ledních hodin. Kdo si troufnul, mohl si pak 
znovu zapívat koledy u vánočního stromu 
před chropyňským zámkem. Tato akce byla 
takovým malým předvánočním dárkem 
od pracovníků Pečovatelské služby města 

Chropyně a snad potěšila mysl a srdce všech 
přítomných. 

Na Štědrý den dopoledne se opět zpívaly 
koledy na nádvoří DPS, kam přišli zahrát a na-
vodit sváteční atmosféru učitelé a někteří žáci již 
jmenované Soukromé základní umělecké školy 
D-MUSIC Chropyně.        Lenka Horáková
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Dne 27. prosince pořádal oddíl badmintonu tradiční turnaj rodin-
ných dvojic. Po vánočních svátcích se sešli všichni nadšenci badmintonu 
ve zdejší tělocvičně, aby bojovali o stupně vítězů v kategorii dospělých 
a rodiče s dětmi. Celým turnajem se nesla doznívající pohoda Vánoc. 
Hrálo se systémem každý s každým. Zápasy byly poměrně vyrovnané 
a do poslední chvíle nebylo jasné, kdo zvítězí. 

Konečné pořadí vítězů bylo následující:
- kategorie (pra)rodiče s dětmi:
1) Šilerovi 
2) J. Malík – H. Konvičná
3) Kalouskovi

- kategorie dospělých:
1) Belhárkovi
2) Chumchalovi
3) Schmiedovi

Oddíl badmintonu děkuje městu Chropyně za finanční podporu.
oddíl badmintonu

Klub českých turistů
Výbor klubu českých turistů přeje milovníkům pohybu v přírodě 

na počátku roku 2018 mnoho šťastných kilometrů. 
Pokud máte rádi výlety a vycházky v kolektivu, přijměte pozvání 

na akce pořádané turistickými odbory oblasti Valašsko - Chřiby. V zimních 
měsících jde většinou o akce pro lyžaře. Pokud se po stejné trase vydáte 
pěšky, nevstupujte prosím do lyžařských stop.

20.01. 50 km na lyžích po Valašsku
 Lyže km: 30-50 
 Start: Bumbálka, 7:30-10:00
 Cíl: Vsetín, do 17:00
 Informace: Rudolf Mostecký, tel. 731 925 650

27.01. Upravenými lyžařskými stopami kolem Bílé
 Lyže km:16-20-33 
 Start a cíl: Bílá, čas nestanoven
 Informace: Zbyněk Vyňura, campingclubronzov@seznam.cz

03.02. Zimní romantika Hostýnských vrchů na běžkách
 Lyže km: 21 
 Start: Hostýn, čas nestanoven
          Cíl: Lázy, čas nestanoven
           Přihlášky do 01.02.       
 Informace: Zbyněk Vaňura, tel. 737 878 984

10.02. Na běžkách Velkými Karlovicemi
 Lyže km: 20 
 Start i cíl: Velké Karlovice, čas nestanoven
 Informace: Zbyněk Vaňura, tel. 737 878 984

Další informace najdete ve vývěsních skříňkách Klubu českých turistů 
u prodejny ALBERT a COOP.

Šťastnou cestu přeje
Jaroslava Pospíšilová

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

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

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

Těšíme se na Vás.                    Dana Kunčarová

Vítání občánků v roce 2018

Zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci listopadu:
- průměrná ranní teplota byla 3,7 °C,
- průměrná denní teplota byla 7,0 °C,
- nejteplejším dnem byl 2. listopad s maximální průměrnou tep-

lotou 10,3 °C,
- nejchladnějším dnem byl 30. listopad s minimální průměrnou 

teplotou 0,8 °C,
- celkové množství srážek bylo 42,8 mm.
  
Z místního pozorování v měsíci prosinci:
- průměrná ranní teplota byla 1,1 °C,
- průměrná denní teplota byla 3,6 °C,
- nejteplejším dnem byl 12. prosinec s maximální průměrnou 

teplotou 8,7 °C,
- nejchladnějším dnem byl 19. prosinec s minimální průměrnou 

teplotou -3,7 °C,
- celkové množství srážek bylo 28,6 mm.

Mikulášský dvojboj
V sobotu 9. prosince pořádal 

Gymnastický klub v Kopřivnici 
„Mikulášský dvojboj“, kterého 
se zúčastnily i chropyňské gym-
nastky. Mladší děvčata závodila 
na kladině a přeskoku, starší pak 
prostné a na kladině. V nejmladší 
kategorii 2010 a mladší, získaly 
chropyňské gymnastky dva cenné 
kovy. Na druhém místě se umís-
tila Mariana Župková, se ztrátou 
na první závodnici pouze 0,05 b. 
Hezký výkon podala i Elen Chy-
líková a odvezla si bronzovou 
medaili. Ostatní gymnastky této 
kategorie se umístily následovně: 
8. Ela Nosková, 19. Marie Paři-
lová, 21. Lea Marie Koblihová, 

22. Anastázie Župková, 24. Ka-
teřina Kuchaříková, 26. Ema 
Šušková, 27. Emma Stojaníková, 
29. Sára Stojaníková a nejmladší 
teprve čtyřletá Karolína Halásková 
na 30. místě.

V kategorii mladších žákyň 
2007 - 2009 byla pouze jedna 
zástupkyně Lucie Opelíková, která 
bohužel po dvou pádech z kladiny 
skončila na 31. místě v konkurenci 
49 závodnic. V kategorii star-
ších žákyň r. 2006 si vybojovala 
7. místo Veronika Opelíková.

Na závěr závodu přišel i Miku-
láš a obdaroval všechny gymnastky 
malou nadílkou.

VŽ

Mikulášský závod

Malý Teamgym

Čtrnáct nejmladších chropyňských závodnic se zúčastnilo tradiční-
ho podzimního gymnastického dvojboje v Hulíně. Nejlepší umístění 
se podařilo získat Lucii Opelíkové, která v kategorii 2009 vybojovala 
bronzovou medaili. Další kategorie (2010 a 2011 a mladší) byly více 
naplněné – v každé závodilo téměř 30 závodnic. Všechny zúčastně-
né gymnastky předvedly pěkné výkony, za zmínku stojí velmi pěkné 
15. místo začínající Lucie Škorvánkové, nebo ne příliš populární 
4. místo již zkušenější talentované Mariany Župkové v kategorii 2010. 
V kategorii nejmladších závodnic (2011 a mladší) si nejlépe vedla Ka-
teřina Kuchaříková (2012), která vybojovala osmou příčku. 

MZ

Chropyňské družstvo začínajících závodníků se zúčastnilo dvou 
podzimních závodů ČOS v Malém Teamgymu (akrobacie a trampolína 
bez podiové skladby). 

V kategorii Junior I (do 11 let) se 17. listopadu v Olomouci druž-
stvu ve složení Vít Ševčík, Rozárie Ševčíková, Veronika Machálková, 
Bára Šilhánková, Nela Baďurová, Sofie Opravilová, Jitka Fialová 
a Valerie Stavinohová podařilo vybojovat 8. místo z 12 družstev, přičemž 
na trampolíně se jim vůbec závod nepovedl, kromě několika pádů 
se nevyvarovali i dalších větších chyb a ani akrobacie nebyla zacvičena 
tak, jak měli natrénováno. Kromě nemocné Jitky Fialové se družstvo 
ve stejném složení zúčastnilo závodu i 25. listopadu v Brně Židenicích 
a tam se mu vedlo o poznání lépe. Trampolínu všichni zvládli bez pádu 
a akrobacii zacvičili sice s nižší obtížností, ale lepším provedením a tak 
si právem odvezli bronzové medaile za 3. místo v závodě.

MZ



34

1/2018Zpravodaj města Chropyně

Společenská kronika 

Společenská kronika 

Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdcích se uhnízdil smutek a chlad.
Po celém světě, ach, sotva se najde 
kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 6. ledna 2018 uplynulo 5 let od chvíle, 
kdy nás neočekávaně opustila 
má manželka, naše maminka 

a babička paní 

 Hedvika Řezáčová. 

S láskou vzpomínají manžel, 
děti a vnoučata.

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

Dne 1. ledna 2018 uplynuly dva roky 
od úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka pana 

Miroslava Havránka 

a dne 16. února 2018 by se dožil 66 let. Stále vzpomíná manželka 
dcera a syn s rodinami.

Dne 9. ledna 2018 uplynulo 18 let od roz-
loučení s panem 

Antonínem Pospíšilem. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka 
a syn s rodinou.

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

Ta rána stále bolí,
zapomenout nedovolí.

Dne 7. ledna 2018 jsme vzpomněli 4. smutné 
výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana 

Jaroslava Ryšavého. 

Vzpomínají syn Jaroslav a dcera s Iveta s rodinou.

Až umřu, nic na tomto světě 
se nestane a nezmění, 

jen srdcí několik se zachvěje 
v rose jak k ránu květiny.

S bolestí v srdci si dovolujeme oznámit,
že nás 3. prosince 2017 po těžké 
nemoci navždy opustila paní 

 Marta Lakomá. 

Za tichou vzpomínku děkuje 
zarmoucená rodina.

Dne 16. ledna 2018 oslavil své 80. naro-
zeniny pan 

Stanislav Kotas. 

Vše nejlepší, pevné zdraví 
a ať Ti to stále dobře kope, 
to Ti přejí 

Ať radost ve Tvém životě převáží chvíle teskné, 
ať slza se na Tvé tváři nikdy nezaleskne.

Dne 30. ledna 2018 oslaví své životní 
jubileum paní 

Lenka Sedláčková. 

Hodně zdraví i štěstí přeje 
manžel František, 
dcery Lenka a Kateřina 
a ostatní příbuzenstvo.

Vítání nových občánků 
našeho města

Šimon Loučka

Tobiáš Bakaj

Zuzana Sanislo

nar. 18.09.2017

Dana Kunčarová nar. 10.08.2017

nar. 29.09.2017

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 2. prosince 2017 

přivítány tyto děti:

Blahopřejeme všem rodičům

manželka Marie, syn Pavel 
s manželkou Danou, 
dcera Eva a vnoučata Soňa 
a Štěpa.
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Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 2/2018 - 1. února (vychází 16. února)
č. 3/2018 - 1. března (vychází 16. března)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 4. ledna 2018 (číslo vychází 19. ledna 2018).  
Uzávěrka příštího čísla: 1. února 2018 do 12:00 hod.
Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zve-
řejněn.

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

Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Náměstí Svobody 29, PSČ 768 11, IČ: 002 87 245. 
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Adresa redakce totožná s adresou vydavatele.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732. Registrační číslo: MK ČR E 12039. 

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

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

Společenská kronika 

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

Dne 2. února 2018 vzpomeneme 5. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček a můj manžel pan 

Alois Drahotušský. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka 
Ilona, synové Tomáš 
a Aleš s rodinami.

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

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

Dne 14. ledna 2018 jsme vzpomněli 7. výročí 
úmrtí pana 

Jana Vorálka. 

Za vzpomínku děkuje manželka, dcera a syn s rodinami.

Smrt není zlá, 
ale umírání je těžké,
když dcerka je malá 

a mamince se od ní nechce.

Dne 11. ledna 2018 uplynulo 45. let od chví-
le, kdy nás navždy opustila naše maminka paní 

Anna Kopčilová. 

S láskou stále vzpomíná dcera s rodinou.

Odešlas, maminko, neznámo kam, 
vzpomínky po Tobě zůstanou nám.
Vzpomínky krásné, maminko milá, 

že jsi Ty vždycky pro nás jen žila. 

Dne 15. ledna 2018 to byly 2 roky, co nás 
navždy opustila naše drahá manželka a ma-
minka paní 

Vladimíra Knotková. 

S láskou stále vzpomíná manžel a dcera Iveta.

Dne 22. ledna si připomeneme nedožité 
69. narozeniny naší milé maminky a babičky 
paní 

Danuše Rusnákové. 

S láskou vzpomíná manžel Gabriel, syn Jan s ro-
dinou, dcera Dana s rodinou i ostatní příbuzní.

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

Jen kytičku Ti na hrob dáme 
a na Tebe budeme stále vzpomínat. 

Dne 22. ledna 2018 by se dožil 
70. narozenin pan 

Jan Zapletal.  

S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

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

Chropyně O ČARODĚJNÉ KRČMĚ 
13.02. Hudební pohádka plná kouzel a čar pro mateřské 

školy a rodiče s dětmi. Hraje Divadlo Andromeda, 
Praha. Vstupné 40 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 9:30

Chropyně DĚTSKÝ KARNEVAL 
03.03. Hraje skupina Expo & Pension rock. Bohatá tombola! 

Vstupné děti zdarma, dospělí 20 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 15:00

Chropyně ŠKOLNÍ PLES 
10.03. K tanci a poslechu hraje kapela Kanci paní nadlesní.
 Kde: MKS Chropyně, 20:00

Hulín JIŘÍ KOLBABA 
31.01. Cestovatelská beseda pod názvem Ukradená země. 
 Kde: Kulturní klub Hulín, 18:00

Hulín KONCERT PAVLA CALLTY 
09.02. Pavel Callta je jedním z nejúspěšnějších mladých 

umělců současnosti. Debutová deska „Momenty“ 
na nichž se objevily hity jako „Terapeut“, „Zrzka“ 
nebo „Depka“ přinesly Pavlovi velký nárůst popularity 
a pomohly k tomu, aby se zařadil mezi nejvyhledá-
vanější české mladé umělce. 

 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Hulín JEŠTĚRKA NA SLUNCI 
11.02. Groteskní i jímavé rozhovory již nemohoucí a nemoc-

né Bernhardtové s Pitouem, který trpělivě snáší její 
rozmary i hašteřivost, otevírají nejen poutavý pohled 
na svět přelomu 19. a 20. století, ale především 
do osamělé duše velké osobnosti světového diva-
dla. V hlavních rolích Hana Maciuchová a Jaroslav 
Satoranský.  

 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Holešov XV. REPREZENTAČNÍ MYSLIVECKÝ PLES 
20.01. K tanci a poslechu hraje Hudební skupina Quatro 

Zlín, Country kapela Texas a Trubači zámku Holešov. 
Bohatá myslivecká tombola.

 Kde: Zámek Holešov, 19:30

Kroměříž REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KROMĚŘÍŽ 
20.01.  A RÁDIA KROMĚŘÍŽ 
 V. I. P. host: Jiří Korn. Ples se koná ve swingovém 

stylu s doplňky 20. a 30. let minulého století.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00 

Kroměříž SPALOVAČ MRTVOL 
07.02. Adaptace známé novely Ladislava Fukse nabízí děsivý 

a přitom groteskní portrét zaměstnance krematoria 
Karla Kopfrkingla, v jedinečné interpretaci Norberta 
Lichého, který o smrti mluví s nevýslovným obdivem 
a svou práci bere jako poslání. Jak nastupuje nacis-
tická okupace, sledujeme neuvěřitelnou psycholo-
gickou proměnu hlavního hrdiny… 

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM 
21.03. Ryze britská studie žen, mužů, vztahů a stereotypů, 

kterým dobrovolně a s úsměvem podléháme. „Jak 
je důležité psát si deník? Jak je důležité znát Bun-
buryho? Jak je důležité vypadat vždycky dokonale? 
Jak je důležité jíst koblihy s klidem? Jak je důležité 
jmenovat se Filip? Hrají: Ondřej Ruml, Stanislava 
Jachnická, Dana Morávková a další.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Přerov ROLLING ROCK  
21.01. Tradiční a přesto opět výjimečný koncert Moravské 

filharmonie Olomouc přinese tentokrát to nejlepší 
z rockové muziky posledních let a nezapomenutelný 
hudební zážitek plný energie.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov COMMEDIA FINITA 
25.01. Velice úsměvné povídání s autentickými ukázkami 

světových árií nabízí zajímavý pohled na život svě-
toznámé české operní pěvkyně Emmy Destinové. 
Hrají: Karel Soukup, Kateřina Macháčková, Valerie 
Zawadská, Lucie Kožinová, Anna Kulovaná.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov KARNEVAL S PAVLEM NOVÁKEM 
28.01. Tradiční a velmi oblíbený pořad Pavla Nováka osvěží 

zimní nedělní odpoledne.
 Kde: Městský dům Přerov, 15:00
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