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Jarní a velikonoční výstava
Vzpomínáte také jako já na svoji babičku? Na milou a laskavou
osobu, která měla pro mnoho věcí pochopení a byla občas tak trochu
pohádková? Ano, pohádková. Uměla vždy vykouzlit jídla, na která
se vzpomíná celý život s takovou lehkostí, že dnes při vaření si často
povzdechneme, jak by se nám tato magie hodila. Odpoledne byl
na stole koláč, ze kterého se všem zpotil jazyk, a káva, jejíž vůni se dalo
jen stěží odolat.
Dnešní babičky už doma nechodí v dederonové zástěře s šátkem
na hlavě, ale jsou plné elánu. Mají dnes jiná kouzla, díky kterým řídí
auta, jezdí na kole a zdolávají horské túry. A jsou také šikovné na různé
ruční práce. O tom jsme se mohli přesvědčit na již tradiční velikonoční

výstavě, která byla zahájena poslední březnovou sobotu ve víceúčelovém
sále Chropyňského zámku.
Za přispění zručných babiček, turistického oddílu, Základní školy
Chropyně a všech šikovných lidí vznikla výstava, která nabídla nejen
zajímavý pohled na velké množství velikonočních ozdob, ale byla také
pro mnohé inspirací na to, jak si vyzdobit svůj domov před velikonočními
svátky. Kdo na toto domácí kutilství nemá čas nebo talent, mohl si na výstavě různé ozdoby zakoupit. A věřte mi, vybírat bylo opravdu z čeho.
Zajímavostí letošní výstavy byly i nazdobené stromy před Chropyňským
zámkem, na kterých byly navěšeny trojice kraslic v barvách trikolory.
Již s příchodem jara je zřejmé, že se naše země připravuje na stoleté
výročí vzniku ČR.
Všem, kteří se na letošní výstavě podíleli, patří velké poděkování. Díky
náleží i městu Chropyně, za jehož podpory se výstava konala. S Vámi
ostatními se těšíme opět za rok na viděnou při vítání jara.
ToRo
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Schválili jsme změnu územního plánu
Na březnovém zasedání zastupitelstva
padlo konečné rozhodnutí, týkající se změny
územního plánu. Schválili jsme pořízení Změny
č. 2 Územního plánu Chropyně, která zabrání
těžbě štěrkopísku v lokalitě Hejtman.
Jak už jsem Vás informovala, nechali jsme
si zpracovat právní názory na to, jaké je riziko,
že po nás bude investor vymáhat ušlý zisk
z těžby. Podle právních názorů je skoro jisté,
že investor bude škody vymáhat soudní cestou, ale předem odhadnout verdikt soudu

je nereálné. Velmi pravděpodobně však
nějakou náhradu investor vysoudí, její výše
bude plně záviset na rozhodnutí soudu. Tato
náhrada bude hrazena z rozpočtu města
Chropyně a nebude možné ji dále vymáhat
po jednotlivých zastupitelích. Do konce loňského roku platilo, že každý zastupitel ručil
za svá rozhodnutí celým svým majetkem.
Od 1. ledna letošního roku se náhrada škod,
které neúmyslně zastupitelé způsobí, řídí zákoníkem práce, tudíž je možné vymáhat škodu

pouze do výše násobku finanční odměny,
kterou zastupitelé za svou funkci dostávají.
Pouze pro úplnost dodávám, že investor
stále nepožádal o zahájení územního řízení
a navíc Krajský úřad Zlínského kraje zrušil
platnost souhlasu EIA k tomuto záměru, proto
by ani v nejbližší době těžbu zahájit nemohl.
Protože však bereme vyjádření našich občanů
v referendu jako závazné, změnu územního
plánu jsme schválili.
Věra Sigmundová

Z jednání zastupitelstva města Chropyně
Dne 28. března 2018 proběhlo další veřejné jednání zastupitelstva
města. Jednání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva, tři byli řádně
omluveni. Problematika některých projednávaných bodů programu
přilákala na veřejné zasedání 30 občanů.
V úvodu jednání předsedající pan Ivan Juřena přivítal přítomné
a seznámil s programem zastupitelstva. Program byl schválen poté,
co byl z programu jednání na žádost předkladatele vyřazen bod č. 4
Návrh na změnu Územního plánu Chropyně (plochy VD Ferdus, s. r. o).

v této variantě vidí hrozbu velkého časového zpoždění, protože předpokládá zdlouhavé a komplikované výkupy potřebných pozemků. Průtahy při
stavbě jsou z pohledu SŽDC nepřijatelné. Zástupce investora ale současně
uvedl, že pokud se městu Chropyně podaří v dohledné době získat souhlasy
vlastníků s prodejem pozemků potřebných pro obchvat, může své stanovisko
přehodnotit a projekt změnit na křížení modernizované trati nadjezdem
dle požadavku města. V následném usnesení zastupitelstvo odmítlo variantu
křížení krajské komunikace směrem na Záříčí s modernizovanou železniční
tratí prostřednictvím podjezdu v ulici Tovačovská, a uložilo projednat
variantu křížení krajské komunikace směrem na Záříčí s modernizovanou
železniční tratí prostřednictvím tzv. obchvatu města Chropyně se všemi
vlastníky pozemků, které se v trase navrhovaného obchvatu nacházejí
a výsledky předložit investorovi stavby modernizace trati.

Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje
Starostka města Ing. V. Sigmundová připomněla přítomným, že tento
bod programu byl zařazen proto, že se v současné době Zastupitelstvo
Zlínského kraje chystá projednávat materiál nazvaný „Základní směry
řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020“.
Tuto zamýšlenou koncepci přišel přítomným představit MUDr. Jaroslav
Novák, označil ji za špatně připravenou, nedokončenou, bez vyčíslení
ekonomických dopadů. Přiblížil zastupitelům důvody, proč by se město
Chropyně mělo připojit k Memorandu Zastupitelstva města Kroměříže.
Z rozsáhlé diskuse vyplynulo, že většina zastupitelů i občanů vnímá zásahy
do struktury a provozu nemocnice v Kroměříži za nepřijatelné. Zastupitelé města Chropyně jednohlasně souhlasili se zněním Memoranda
Zastupitelstva Kroměříže k situaci ve zdravotnictví regionu Kroměřížska.

Změna č. 2 Územního plánu Chropyně (těžba štěrkopísku
Hejtman)
Starostka města připomněla výsledky místního referenda, tedy požadavek,
aby město Chropyně změnou územního plánu zabránilo těžbě štěrkopísků
v lokalitě Hejtman. Referendum je platné a závazné a je třeba pořídit změnu
územního plánu. Existuje však reálné nebezpečí, že pořízením změny územního plánu dojde k poškození vlastníka dotčených pozemků a ten bude
po městu Chropyně s velkou pravděpodobností požadovat finanční náhradu.
Na zasedání zastupitelstva města v prosinci 2017 nebylo jasné, jak je to s odpovědností jednotlivých zastupitelů za případné škody, vzniklé při územně
plánovací činnosti obce, proto bylo doporučeno odložit rozhodnutí o změně
až po vyjádření oslovených advokátních kanceláří. Dle jejich vyjádření nelze
jednotlivé zastupitele jakkoli postihovat, a to ani formou náhrady škody za to,
že hlasovali tak, jak jim ukládá zákon. I kdyby bylo město zavázáno uhradit vlastníku pozemku náhradu nějaké škody, nelze tuto škodu přenést
na zastupitele. Hlasováním zastupitelů bylo usnesení o pořízení změny č. 2
Územního plánu Chropyně přijato.

Informace o plánovaném zdvoukolejnění trati Brno – Přerov
Jednání se zúčastnil také zástupce Správy železniční dopravní
cesty, s. o. Právě SŽDC je investorem akce „Modernizace trati Brno –
Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“. Dle vyjádření zástupce investora
se pokračuje v projektové přípravě stavby podjezdu v ulici Tovačovská navzdory tomu, že město Chropyně předložilo projektantům dne
16. ledna 2018 studii řešící křížení krajské komunikace s tratí prostřednictvím
tzv. obchvatu a mimoúrovňové křížení v oblasti zvané Vlčí doly. Investor
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Z jednání zastupitelstva města Chropyně
bodu zazněly připomínky k navrhovaný opatřením, k nedostatečně připravenému návrhu smlouvy i k ceně projektu. K záměru města Kroměříž
mají dát obce připomínky do konce června tohoto roku.

Zpráva Policie České republiky o bezpečnostní a dopravní situaci
ve městě Chropyně za rok 2017
Vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Hulín npor. Bc. René Šimčík,
DiS. se omluvil z jednání zastupitelstva, proto přítomné s bezpečnostní
situací seznámila starostka města Ing. Sigmundová. Na území města
Chropyně, vč. části Plešovec, bylo v loňském roce spácháno celkem
60 trestných činů, z toho 25 majetkových, 21 proti veřejnému zájmu,
11 násilných a 3 proti rodině. V porovnání s rokem 2016 se jedná o nárůst
o 11 trestných činů. Mezi nejzávažnější případy se řadí odhalení osoby, která
provedla vloupání do čtyř bytů, tragickou dopravní nehodu motorkáře
u zemědělského družstva Agroječmínek. Celková objasněnost trestných činů
byla 70,43 %. Přestupků je v loňském roce na území města evidováno 379,
v roce předchozím to bylo o 65 přestupků méně. Celkem 100 přestupků
bylo vyřízeno bez blokové pokuty, 279 přestupků, převážně dopravních,
bylo řešeno udělením blokové pokuty. V roce 2017 bylo v teritoriu města
odhaleno celkem 18 podnapilých řidičů, z nichž 7 se dopustilo trestného
činu. Pod vlivem omamné psychotropní látky bylo zjištěno 7 řidičů, proti
6 z nich bylo vedeno trestní řízení. V roce 2017 došlo na území města celkem k 10 dopravním nehodám, z nichž jedna byla smrtelná. Hmotná škoda
na majetku činila nejméně 290 tis. Kč. Policisté obvodního oddělení Hulín
v rámci svých možností provádí i preventivní, hlídkovou a obchůzkovou
činnost, provádějí kontroly na dodržování zákona o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, provádějí dopravně bezpečnostní
akce zaměřené na alkohol a jiné návykové látky, osvětlení cyklistů, užívání
reflexních prvků u chodců na komunikacích mimo obec a dodržování
rychlosti v obci. V diskusi k tomuto tématu byl zmiňován mimo jiné výskyt
podomních prodejců ve městě, účinnost a využití kamerového systému,
žádost o častější přítomnost policejní hlídky ve městě.

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně
Tento materiál předkládala místostarostka. Materiál obsahoval podstatné body jednání rady města od posledního zasedání zastupitelstva
v prosinci 2017.
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Chropyně
Kontrolní výbor se v mezidobí sešel třikrát. Na svých jednáních se zabýval kontrolou usnesení rady a zastupitelstva města. Dále provedl kontrolu dokončených investičních akcí – oprava ulic Křižní a Palackého,
rekonstrukce vodovodu na Pazderně a 1. etapy rekonstrukce veřejného
osvětlení.
Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Chropyně
Výbor se dle slov předsedy řídí plánem práce na rok 2018, na svém
zasedání projednal mimo jiné hodnocení závěrečného účtu města,
hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 a předkládané majetkoprávní záležitosti.
Zpráva o činnosti Výboru na ochranu životního prostředí Zastupitelstva města Chropyně
Předseda výboru Mgr. Kalinec mimo jiné uvedl, že se členové výboru usnesli na uspořádání dopravně-preventivní akce zaměřené proti
parkování osobních vozidel na městské zeleni.
V rozpravě k této problematice byly vyřčeny námitky vůči této aktivitě.
Členové výboru naopak obhajovali upozorňování na trvale nevhodné parkování. Závěrem bylo dohodnuto, že plán činnosti výboru bude ke schválení zastupitelstvu předkládán v podrobnější podobě.

Informace o stavebně-technickém stavu budovy radnice
a rozpočtu rekonstrukce
Na svém zasedání v březnu 2017 se zastupitelstvo města zabývalo
variantami možného řešení stavebně technického stavu budovy radnice.
V tomto smyslu byla projednána následující řešení s kalkulací nákladů:
1. nová přístavba + výtah + plynová kotelna = cca 9,5 mil. Kč,
2. rekonstrukce a opravy stávající budovy radnice = cca 8,0 mil. Kč,
3. zbourání stávající a výstavba nové radnice = cca 22 mil. Kč
Březnové zasedání zastupitelstva preferovalo variantu č. 3, tedy
demolici současné radnice a výstavbu nové s pasivním standardem. Architektonický návrh řešení novostavby projednalo zastupitelstvo města
na svém zasedání v červnu 2017, kde bylo uloženo zajistit zpracování
dalších variant řešení novostaveb radnice. V září 2017 projednalo zastupitelstvo města celkem 4 architektonické studie. Navržená řešení
představují minimálně dvojnásobné náklady na novostavbu oproti výše
uvedenému propočtu.
S ohledem na vysoké náklady pořízení novostaveb byl zastupitelstvem
uložen úkol prověřit výši nákladů nezbytných na celkovou opravu
stávající budovy. Z výsledného posouzení vychází propočet nákladů
na práce a stavební úpravy téměř 21 milionů Kč. Zastupitelstvo vzalo
tyto informace na vědomí.

Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2017
Předkladatelka starostka Ing. Sigmundová připomněla, že účetní
závěrku a závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok bude zastupitelstvo
projednávat v červnu. Nyní pouze předložila informace o hospodaření. Financování skončilo lépe, než rozpočet předpokládal.
Schválený rozpočet počítal se zůstatkem, který bude převeden
do rozpočtu roku 2018 ve výši 17.167.300 Kč. Rozpočtovým opatřením je možné zapojit do rozpočtu 2018 ještě navíc o 6.990.439 Kč.
Zlepšené hospodaření je mimo jiné způsobeno tím, že plánované
investiční akce byly zdržovány zdlouhavými a komplikovanými
úředními přípravami.
Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Chropyně za rok 2017
Ředitel ZŠ předložil Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2017.
Škola hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 214.108 Kč.
Výroční zpráva o hospodaření MŠ Chropyně za rok 2017
Ředitelka MŠ předložila zprávu o hospodaření. Hospodaření MŠ
vykazovalo rovněž kladný hospodářský výsledek ve výši 105.0179 Kč.
V rozpravě k tomuto bodu byly vzneseny dotazy na počty dětí
v souvislosti s nadcházejícími svátky a rozhodnutí ředitelky o uzavření
školky v této souvislosti a rovněž na možnost umístění dětí v průběhu
školního roku.

Protipovodňová opatření v povodí řeky Moravy – lokalita Kroměřížsko
Předkladatelka Ing. Sigmundová v tomto bodě jednání seznámila
přítomné s informací, kterou obdrželo město Chropyně od města Kroměříže. Týká se záměru protipovodňové ochrany. Součástí dokumentace
je návrh smlouvy o připojení se města Chropyně k projektu, na kterém
spolupracují i obce Skaštice, Hulín, Břest a dále správce vodních toků
v dotčeném území Povodí Moravy.
Zapojení města Chropyně do tohoto projektu je možné pouze
v případě, že pro obec Plešovec budou v projektu navržena taková
opatření, která by zajistila jeho ochranu. Řešení navrhovaná Kroměříží
způsobí pravý opak. Město se rozhodlo, že se k projektu nepřipojí, může
se ale i nadále dalších jednání účastnit. Může podávat námitky a investor
se s nimi musí vypořádat. Město Chropyně bude podávat námitku
v tom smyslu, že vybudování protipovodňových opatření Kroměříže nesmí zhoršit odtokové poměry na katastru Plešovce. V rozpravě k tomuto

Výroční zpráva o hospodaření Zařízení školního stravování
Chropyně
Ředitelka školního stravování byla z jednání omluvena, proto úvodní
slovo k projednávané výroční zprávě přednesla Ing. Věra Sigmundová. Také školní jídelna hospodařila s kladným výsledkem 21.865 Kč,
který se ve všech příspěvkových organizacích rozděluje do rezervního
fondu a fondu odměn. Rozdělování je projednáváno a schvalováno
radou města.
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Z jednání zastupitelstva města Chropyně
14. Dotace z rozpočtu města – sportovní aktivity z titulu PROGRAM S I
– podpora sportovní a tělovýchovné činnosti celkem 858.500 Kč,
z titulu PROGRAM S IV – podpora provozování sportovních zařízení
celkem 566.200 Kč – schváleno.

Výroční zpráva o hospodaření Správy majetku města Chropyně
za rok 2017
Ředitel SMM informoval přítomné o hospodaření organizace za rok
2017. Hospodářský výsledek ve výši 143.917 Kč byl rozdělen 20 % do fondu rozvoje, 80 % do fondu odměn. V diskusi byly kladeny dotazy na výši
rozpočtu SMM pro rok 2018, k navyšování mzdových prostředků (změna
legislativy).

Delegace místostarostky na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
Starostka města byla na volební období 2014 – 2018 zvolena do představenstva společnosti VaK Kroměříž a nemůže tedy hlasovat na valných
hromadách jako zástupce města. Z tohoto důvodu byl zastupitelům předložen návrh, aby zástupcem města byla na valné hromadě společnosti,
konané dne 23. května 2018, místostarostka.

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2017
Na základě aktuálních potřeb bylo zpracováno první rozpočtové
opatření v tomto roce, které upravuje oblast příjmů i výdajů ve výši
12.628.600 Kč. Rozpočtové opatření především navazuje na potřebu
převodu prostředků z předchozího roku na akce, které se v minulém roce
nestihly. Jedná se například o prostředky na nákup nového vozidla pro
hasiče. Slavnostní předání auta proběhne v rámci Chropyňských hrátek
na konci měsíce května. V návrhu úprav rozpočtu jsou také zahrnuty
nové akce, jako je například další etapa rekonstrukce veřejného osvětlení
(v Plešovci), prostředky na výkup pozemků na ulici Nádražní, které je třeba
vykoupit k provedení regenerace přednádražního prostoru.
V rámci rozpravy byl vyjádřen nesouhlas se záměrem odkupu pozemků,
i finanční výbor se k odkupu staví negativně. Výkup pozemků je důležitý
pro realizaci stavby v přednádraží, protinávrh však vylučoval koupi pozemků
takového rozsahu.

Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně, kterou se zrušuje OZV č. 1/2006 – Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Chropyně podle nařízení vlády
č. 396/2001 Sb.
Město Chropyně v roce 2006 vydalo obecně závaznou vyhlášku Pravidla
pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Chropyně.
Podle této vyhlášky již město úvěry neposkytuje a fond rozvoje bydlení
byl zrušen.
Všeobecná rozprava
Ve všeobecné diskusi se zastupitelé vraceli drobnými doplňky k projednávaným tématům, ať už se týkaly správy majetku města, odkupu
pozemků, hazardu ve městě.
Veškerou diskusi i celý podrobný zápis z jednání najdete na webových
stránkách města, nebo si zápis můžete k přečtení vyžádat na sekretariátě
městského úřadu.
BH

Majetkoprávní záležitosti
Postupně byly projednávány následující podbody:
1. Žádost o odklad termínu zápisu stavby do katastru nemovitosti –
schváleno prodloužení zápisu dokončení stavby rodinného domu
na pozemku p.č. 175/27 v k. ú. Chropyně do 31. 12. 2020.
2. Směna pozemků s Římskokatolickou farností Chropyně – schválena
směna pozemků bez doplatku mezi městem Chropyně a Římskokatolickou farností. Pozemky ve vlastnictví města Chropyně p. č. 1675/25
a 1907/5 v celkové výměře 16.540 m2 se smění za pozemky ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Chropyně p. č. 990, 991/2, 986/2,
986/5, 998/1 a 325/2 v celkové výměře 1.967 m2 v k. ú. Chropyně.
3. Převod majetku k hospodaření Správě majetku města Chropyně, p. o.
– schválen Protokol města Chropyně č. 5 o předání majetku mezi
městem Chropyně a SMM v celkové hodnotě 6.464.722,98 Kč.
4. Odkoupení pozemku p. č. 605/1 a p. č. 605/3 v k. ú. Chropyně
od Českých drah, a. s. – schváleno odkoupení pozemků p. č. 605/1
a p. č. 605/3 za cenu 270.000 Kč (úprava přednádražního prostoru).
5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2018 číslo D/0265/2018/SOC – schváleno
– finanční podpora ve výši 1.200.000 Kč.
6. Prodej pozemku p. č. 266/29 pod zámkem v Chropyni – schválen prodej pozemku p. č. 266/29 travní plocha o výměře 191 m2
v k. ú. Chropyně za cenu 210 Kč/m2.
7. Odkoupení pozemků p. č. 710, 715/15 a 715/2 v k. ú. Chropyně
– město Chropyně se již delší dobu zaměřuje na přípravu revitalizace přednádražního prostoru s Nádražní ulicí a výkupy pozemků
s následnou výstavbou dopravní a technické infrastruktury v lokalitě
Zadní díly určené pro výstavbu rodinných domků. Celková výměra
pozemků za nabízenou cenu 350 Kč/m2 – usnesení nebylo přijato.
8. Prodej stavebního pozemku p. č. 180/7 v lokalitě Podlesí o výměře
1147 m2 za cenu 500 Kč – schváleno.
9. Prodej stavebního pozemku p. č. 192/24 v lokalitě Podlesí o výměře
547 m2 za cenu 520 Kč – schváleno.
10. Prodej stavebního pozemku p. č. 192/21 v lokalitě Podlesí o výměře
855 m2 za cenu 501 Kč/m2 – schváleno.
11. Prodej stavebního pozemku p. č. 180/6 v lokalitě Podlesí o výměře
590 m2 za cenu 500 Kč/m2- schváleno.
12. Odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku p. č. 668/7
v k. ú. Chropyně o výměře 271 m2 za cenu 24.390 Kč – schváleno.
13. Žádost o dotaci z rozpočtu města ve výši 100.000 Kč – Sociální služby
města Kroměříže (poskytování služeb bývalým občanům města Chropyně) – schváleno.
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obchvatu stále existuje
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Uzavírka
ulice K. H. Máchy

V minulých číslech Zpravodaje města jsem Vám slíbila, že Vás budu
informovat, jak se dále vyvíjí jednání s investorem (Správa železniční
dopravní cesty), který chce vybudovat dvojkolejnou trať Brno – Přerov.
V lednu jsme se s investorem setkali a předložili mu náš návrh řešení křížení trati vybudováním obchvatu. Investor by nemusel budovat
podjezd v ulici Tovačovská a současně i nadjezd u Rasiny, ale pouze
nadjezd u Vlčích dolů.
Podjezd totiž znamená vykoupení dvou rodinných domů a jedné
zahrady z levé strany, které by mu stály v cestě. Vybudování nadjezdu
ovšem znamená, že investor si bude muset vykoupit asi 135 parcel, které
mají více než 70 vlastníků. Kámen úrazu je v tom, že investor má určitý
časový harmonogram, dokdy má být trať vybudována.
Pokud se nám ovšem podaří do konce letošního roku domluvit s vlastníky parcel, že by byli ochotni o odprodeji uvažovat, investor je ochoten
přehodnotit své plány a na náš návrh křížení s obchvatem přistoupit.
Vykoupení parcel je vždy velmi složité, zvláště pokud se jedná o komplikované vlastnické vztahy. Prověřovali jsme, kdo je vlastníkem parcel
a jedná se nejen o místní občany, ale i o lidi žijící po celé republice
či v zahraniční. Na jedné parcele je navíc exekuce a některé pozemky
jsou ve spolupodílovém vlastnictví. My jako město nyní oslovíme vlastníky, vysvětlíme jim situaci a zjistíme jejich zájem pozemky prodat. Pak
s výsledkem seznámíme investora. Připomínám, že pozemky nebude vykupovat město, ale investor. Dle časového harmonogramu investora máme
čas do podzimu. SŽDC totiž předpokládá, že termín schválení územního
rozhodnutí padne do konce letošního roku. Pro investora je toto časové
hledisko velmi důležité, protože nechce nijak oddalovat svůj záměr. Také
je pro něj důležité, aby se vybudování tratě zásadně neprodražilo. Prozatím
máme informace, že investor ještě nezahájil ani jednání s majiteli dvou
domů a zahrady o odkupu nemovitosti pro případnou stavbu podjezdu.
Můžu Vám slíbit, že jako vedení města uděláme maximum proto, aby
se nám podařilo vybudovat obchvat. Na tom se shodli všichni zastupitelé.
O dalším vývoji situace Vás budu opět informovat.
Věra Sigmundová

Za několik týdnů začneme realizovat jednu z našich větších
investičních akcí. Jedná se o rozšíření vjezdu do sídliště ulicí
K. H. Máchy a přesun zastávky na Kovárně.
Budou-li dobré klimatické podmínky začne celá akce
2. května. Termín ukončení je stanoven nejpozději na 16. srpna 2018. Souběžně s akcí města proběhne i výměna kanalizace
a vodovodního řadu financovaná společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
Bohužel probíhající práce si vyžádají úplnou uzavírku tohoto důležitého vjezdu do sídliště. Jsme vedeni snahou, aby byl
provoz vozidel co nejvíce plynulý a netvořily se kolony. Proto
dojde ke krátkodobému zjednosměrnění ulice Tyršova na vjezdu
do sídliště (u obchodu s Dárkovým zbožím). Výjezd osobních vozidel
a dopravní obsluhy ze sídliště bude možný po ulici Nádražní k nádraží a poté na ulici Tovačovská tak, jak je zakresleno v přiloženém
plánku. Osobním vozidlům bude také umožněn výjezd ulicí Tyršova
mezi domy Nádražní 645 a Nádražní 766.
Stejná omezení se dotknou také spojů autobusové dopravy,
které zajíždějí ke škole na ulici J. Fučíka. Dojde k přesunu autobusové zastávky na Kovárně do prostoru před bytový dům Nádražní 720. Ulice K. H. Máchy ve směru od nádraží bude neprůjezdná (slepá).
V souvislosti s výše uvedenými uzavírkami může dojít k dočasnému
omezení parkování na objízdné trase, proto věnujte prosím zvýšenou
pozornost dočasnému dopravnímu značení. Provoz chodců po dobu
rekonstrukce bude v omezené míře zachován po pravé straně ulice
K. H. Máchy směrem do sídliště. Při pohybu na staveništi ale dbejte
zvýšené opatrnosti.
V průběhu realizace dojde ke krátkodobému zhoršení provozu
vozidel v sídlišti, ale pevně věřím, že nám odměnou bude komfortnější vjezd do sídliště.
Věra Sigmundová

Připojili jsme se k memorandu
za zachování Kroměřížské nemocnice
Jako zastupitelé města Chropyně jsme rozhodli, že se připojíme
k memorandu Města Kroměříže. Jak jsem Vám popisovala v minulém
čísle Zpravodaje, také nesouhlasíme s tím, aby byla redukována lékařská
péče v Kroměřížské nemocnici, a. s.
Na březnové zasedání zastupitelstva jsme si pozvali chirurga, míst-

ního občana a předsedu okresního sdružení České lékařské komory
v Kroměříži MUDr. Jaroslava Nováka, aby nás detailně seznámil se záměry
Zlínského kraje. Kraj je vlastníkem všech nemocnic ve Zlínském kraji,
tedy i nemocnice v Kroměříži.
Pan doktor zdůraznil hlavně to, že Kroměřížsko má spád více než
100 000 obyvatel, a podle jeho informací má už nyní Krajská nemocnice
Tomáše Bati ve Zlíně, a. s., naplněnou kapacitu. Vysvětlil také, že pokud by v Kroměřížské nemocnici byla osekána lékařská péče a sloučena
oddělení, lékaři a sestřičky se nebudou mít kde vzdělávat. Tím pádem
by do nemocnice nenastoupil žádný nový mladý lékař, protože by neměl
kde získat vzdělání a zkušenosti. Důsledkem by mohlo být i vylidňování
okresu Kroměříž. Pokud by totiž obyvatelé neměli k dispozici odpovídající
lékařské služby, doktoři a sestřičky pracovní místa, tak půjdou žít jinam.
Také věk lékařů je stále vyšší. Průměrný věk praktických lékařů pro dospělé
je 58 let, u dětských lékařů je věk zhruba 59 let. Už nyní je v některých
částech okresu problematické sehnat praktického lékaře, nebo stomatologa.
Naše hlasy musí být o to silnější, protože v zastupitelstvu Zlínského
kraje je velmi málo občanů z okresu Kroměříž, kteří by prosadili naše
zájmy. O to víc se musíme všichni spojit.
Srdečně Vás zvu na veřejné zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje, na kterém by se měla dopracovaná koncepce
projednávat. Plánováno je na pondělí 23. dubna od 10 hod.
v zasedací místnosti ve 14. patře v budově č. 21.
Věra Sigmundová
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Bezpečnost občanů města je pod pečlivým dohledem
V loňském roce město Chropyně pořídilo
první etapy zcela nového kamerového systému, který dohlíží na nejexponovanější lokality
našeho města.
Ve středu 4. dubna slavnostně předaly
paní starostka Ing. Věra Sigmundová a paní
místostarostka Božena Hrabalová do užívání
Obvodnímu oddělení Policie ČR Hulín novou
velkoplošnou obrazovku, která výrazně pomůže
k lepšímu rozlišování detailů a podrobností
potřebných k odhalení pachatelů přestupků
a trestných činů na území našeho města.
Fotografie se všemi záběry na řadě míst našeho města přikládám, ale přiznám se, že budu
raději, když z ní všechna zákoutí nepoznáte.
Mám pocit, že bude lepší, když případní pachatelé nebudou znát jejich detailní rozmístění
i to, které z těchto kamer jsou stabilně otočené
jedním směrem, a které z nich jsou pohyblivé
a otočné o 360 stupňů. Že je jejich rozlišení
velice podrobné, to mohu osobně potvrdit.
Při názorné ukázce jsme mohli nejen přečíst
registrační značku vozidla, ale dokonce jsme
mohli prostudovat, zda dané vozidlo má platnou technickou kontrolu.
Přeji přesto našemu městu i nám všem,
abychom pomoc tohoto kamerového systému
museli vyhledávali co nejméně.
DJ

Ať už se rozhodnete trestný čin oznámit či neoznámit,
jsme připraveni Vám pomoci
Denně se v rámci kriminality mnoho lidí ocitne v roli oběti a jsou
nuceni se s touto nelehkou situací poprat. Mohou být poškozeni nejen fyzicky či majetkově, ale trestný čin u nich může způsobit vážnou
psychickou újmu. Je na místě, aby těmto lidem byla poskytnuta pomoc
a byli podporováni jak během celé doby vyšetřování, tak i po ní.
S tímto posláním pracují pracovníci Probační a mediační služby,
specializovaní na pomoc obětem trestných činů.
„Našim primárním cílem je, aby se oběť dověděla o svých právech,
o postupech jednotlivých orgánů činných v trestním řízení a objasnit
jí, co může žádat. Každý potřebuje individuální přístup. Disponujeme
řadou kontaktů na odborníky a pomáhající profese. Díky tomu může
být pomoc obětem poměrně široká. Snažíme se jim pomoci znovu nalézt
pevnou půdu pod nohama, která byla trestným činem oběti narušena.
Případy, kdy i běžná krádež zanechala na oběti hluboké následky, známe asi všichni. Proto, pokud se Vy, či někdo jiný ve Vašem okolí stane
obětí trestného činu, neváhejte se na nás obrátit,“ říká poradkyně jedné
z 55 poraden po celé ČR, Iveta Holomková.
Jakkoliv se může zdát řešení situace zpočátku bezvýchodné, vždy
zde existuje nějaké východisko, jak obětem trestných činů pomoci
za účelem uspokojení jejich potřeb (podpora, poradenství, konkrétní

Poradna pro oběti Kroměříž
adresa: Riegrovo nám. 3228/22
poradce: Bc. Iveta Holomková
mob.: 725 807 099
e-mail: holomkova.pms@gmail.com
poradna.pmskromeriz@gmail.com
web: www.pmscr.cz

kroky k nápravě vzniklých následků). Nelze stanovit všeobecný návod
na řešení jednotlivých problémů, vždy záleží na individuální situaci. Právě
za tímto účelem byla v Kroměříži zřízena Poradna pro oběti, která Vám
nabízí veškeré služby a pomoc zdarma, v případě zájmu i anonymně.
Bc. Iveta Holomková
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Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu
Pečovatelské služby města Chropyně
Město Chropyně děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory pro Pečovatelskou službu města Chropyně ve výši 1.200.000 Kč
z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského

kraje pro rok 2018 určenou na úhradu nákladů spojených se základními
činnostmi této jmenované terénní sociální služby.
LH

Podomní prodej v Chropyni
Stalo se již běžnou praxí, že vídáváte při vjezdu do obcí či měst
viditelná upozornění „Podomní prodej zakázán“. Tento zákaz platí
i na našem území a je obsahem Nařízení města č. 1/2012 Tržní řád,
ve kterém je uvedeno v článku 7 odst. 1) Podomní prodej a pochůzkový
prodej je na území města Chropyně zakázán.
Zákaz podomního prodeje se vztahuje na živnosti podle živnostenského
zákona. Bohužel nabízení energií za živnost současná legislativa nepovažuje. To znamená, že obchodníci, kteří Vám zvoní u dveří, mohou službu,
týkající se výhodnějšího nákupu energií, nabídnout. A tady je jen a jen
na Vás, jestli chcete tuto službu využít. Pokud ne, poděkujte a zavřete dveře.
Budou-li přesto tito obchodníci neodbytní, a budou Vás přemlouvat a obtěžovat, zdůrazněte, že si jejich služby nepřejete, jinak zavoláte Policii ČR.
Právě v průběhu měsíce března jsme byli upozorňováni na skutečnost,
že se v našem městě vyskytují prodejci s nabídkami údajně výhodných
cen energií a odvolávají se na povolení a součinnost s městem. Zde
je vhodné připomenout, že město Chropyně se v roce 2016 zapojilo
do veřejné energetické soutěže v rámci projektu „Obec občanům“
(nyní nový název „Občanům“), ve kterém se domácnostem i místním
firmám a spolkům nabízely výhodné ceny za elektřinu a plyn. Přihlášení
do tohoto projektu je umožněno přes www.chropyne.obecobcanum.cz
nebo telefonicky vždy přes koordinátora projektu pana Ivana Juráka
(telefon: 774 229 099, e-mail: ivan.jurak@obecobcanum.cz), který
se domlouvá se zájemci. V žádném případě nenavštěvují pracovníci

projektu „Občanům“ jednotlivé domácnosti bez předchozí
domluvy.
Jsou-li některé služby prováděné ve spolupráci s městem, býváte zavčas
upozorňováni prostřednictvím místního rozhlasu, vyvěšením informace
na webových stránkách města nebo nyní prostřednictvím nové moderní
služby Mobilní rozhlas, do které se můžete zdarma zaregistrovat.
Na závěr zdůrazňuji, nebojte se nabízené služby, o které nemáte
zájem, rázně odmítnout. Neumožňujte nahlížení do vašich faktur
za energie a neposkytujte nikomu své osobní údaje. Pokud budou tito
lidé neodbytní, upozorněte pracovníky úřadu nebo přímo Policii ČR.
Božena Hrabalová

Občané města Chropyně ušetřili v projektu Občanům
na energiích celkem 1.676.732 Kč.
V rámci projektu Občanům lze nově poskytnout informace o fotovoltaickém systému.

100. narozeniny naší republiky – 4. díl
Vážení a milí,
přinášíme další střípky poznámek Karla Čapka, kterými doplnil knihu
z roku 1932 nazvanou „Masaryk ve fotografii“.
Příjemné počtení a snad i poučení.
DJ
Citace:
Málo kdo mu stačí, jde-li pěšky, udýchá důstojníky, kteří ho na manévrech doprovázejí. „Nemají být tak tlustí,“ praví kriticky.
Nejvyšší chvála, kterou o někom řekne, je: „To je krásný člověk.“
V tom slově zní antická kalokagathia.
„Proč jezdím na koni? Protože to je nejrychlejší tělocvik. Pane,
to se cvičí najednou celé tělo, ruce, nohy, plíce – jen to zkuste!“ Ale nejde
jen o to cvičení. Jede rád tryskem, a při tom už najde nějaký příkop,
přes který se dá skočit. Obyčejně uhoní i daleko mladší spolujezdce. Tedy
radost z výkonu, ne jenom životospráva, ale i sportsmanship.
„Dobře jezdí, ale ne správně,“ kritizoval ho zkušený koňař, „nedrží
dobře koně, ale sebe, pane, sebe drží tak dobře jako málo kdo.“

Jízda Prahou (1924, CEPS)
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Z jednání Rady města Chropyně v měsíci březnu
Rada města se na svých jednáních v měsíci
březnu zabývala mimo jiné i těmito záležitostmi
a přijala následující usnesení:
- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně
schválit odkoupení pozemků p. č. 710,
715/15 a 715/2 o celkové výměře 9 415/m2
za 350 Kč/m2 (stanovena průměrná cena
pozemků z důvodu různých hodnot pozemků); jedná se o strategické pozemky
v oblasti přednádražního prostoru a lokality
Zadní díly v Chropyni;
- doporučila zastupitelstvu města schválit
Protokol města Chropyně č. 5 o předání
majetku mezi městem Chropyně a Správou
majetku města Chropyně v celkové hodnotě 6.464.722,98 Kč;
- doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Rozbor hospodaření města Chropyně
za rok 2017;
- doporučila zastupitelstvu města schválit
odkoupení pozemků od Českých drah
p. č. 605/1 a 605/3 o celkové výměře 1881 m2
za cenu 270.000 Kč (jednání probíhala již
v roce 2017, bylo třeba schválení dozorčí
rady společnosti ČD);
- doporučila zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků v lokalitě Podlesí k. ú.
Chropyně p. č. 192/21, 192/24, 180/7;
- doporučila zastupitelstvu města schválit
Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 1/2006 Pravidla pro poskytování
úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě;
- doporučila zastupitelstvu města schválit
Rozpočtové opatření města Chropyně
č. 1 v roce 2018, kterým se upravuje oblast
příjmů a financování ve výši 12.251.700 Kč
a oblast výdajů ve stejné výši;
- doporučila zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o poskytnutí finanční podpory
z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje v celkové maximální výši
1.200.000 Kč pro rok 2018;
- doporučila zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotace příspěvkové organizaci
Sociální služby města Kroměříže ve výši
100.000 Kč na částečnou úhradu provozních nákladů v roce 2018 spojených
s pobytem obyvatel domovů pro seniory,
kteří byli původně občany našeho města;
- schválila uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace (sociální oblast) z rozpočtu města Chropyně na rok 2018 mezi
městem a ostatními příjemci v celkové výši
100.000 Kč v souladu se schválenou Vnitřní
směrnicí č. 6/2016;
- schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Chropyně v souladu s Vnitřní směrnicí
č. 6/2016 – Pravidla pro poskytování
dotací z rozpočtu města na podporu zájmových a volnočasových aktivit občanů
města Chropyně, především dětí a mládeže
do 19 let na rok 2018 v celkové výši
175.750 Kč;
- doporučila zastupitelstvu města schválit
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poskytnutí dotace v souladu s Vnitřní
směrnicí č. 6/2016 na podporu sportovních
aktivit a sportovního vyžití občanů města,
především dětí a mládeže do 19 let na rok
2018 TJ Chropyně 1.006.200 Kč, FK Chropyně 351400, oddílu Cyklosportu Chropyně 66.100 Kč;
schválila uzavření dalších veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v souladu s Vnitřní směrnicí
č. 6/2016 z titulu PROGRAM S na podporu
sportovních aktivit a sportovního vyžití
občanů města, především dětí a mládeže
do 19 let mezi městem a ostatními příjemci
v celkové výši 360.600 Kč;
schválila uzavření Příkazní smlouvy mezi
městem Chropyně a Ing. Jiřím Ondruškem,
jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora za cenu 15.000 Kč
na akci „Kompostárna Chropyně – sociální
zázemí“;
schválila Vnitřní směrnici č. 1/2018 –
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na stavební práce, dodávky
a služby (dodávky do předpokládané hodnoty 200 tis. Kč);
vzala na vědomí informaci České asociace
odpadového hospodářství k riziku navýšení
nákladů za odpadové hospodářství obcí,
obsahující v případě prosazení účelové
nevládní novely zákona o odpadech násobné zdražení skládkovacích poplatků
a nesouhlasila s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství;
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
na dodávku stavebních prací akce „Zvýšení
kvality a dostupnosti pečovatelské služby
města Chropyně“, firmu KERAMO D –
Dohorák, s. r. o., Kvasice, s cenou prací dle
nabídky 426.353 Kč bez DPH;
schválila uzavření Příkazní smlouvy mezi
městem Chropyně a firmou OB RUBICONE, s. r. o., Kroměříž, jejímž předmětem
je výkon funkce technického dozoru investora za cenu 28.000 Kč bez DPH na akci
„Oprava chodníku a osazení zábrany ul. Masarykova Chropyně“;
schválila Účetní závěrku MŠ Chropyně,
Tyršova ul., za rok 2017, Výroční zprávu
hospodaření MŠ Chropyně za rok 2017
a rozdělení hospodářského výsledku ve výši
105.179,41 (70 % jako příděl do rezervního fondu, 30 % příděl do fondu odměn
organizace) a doporučila zastupitelstvu
města vzít výroční zprávu o hospodaření
MŠ na vědomí;
schválila Účetní závěrku Zařízení školního
stravování Chropyně za rok 2017, Výroční
zprávu o hospodaření Zařízení školního
stravování Chropyně a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 21.865,93 Kč (40 %
jako příděl do rezervního fondu a 60 %
do fondu odměn organizace) a doporučila
zastupitelstvu města vzít zprávy na vědomí;
schválila Účetní závěrku Základní školy
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Chropyně za rok 2017, Výroční zprávu o hospodaření za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 214.108,13 Kč
(60 % jako příděl do rezervního fondu a 40 %
jako příděl do fondu odměn organizace)
a doporučila zastupitelstvu města vzít zprávy
na vědomí;
schválila Účetní závěrku Správy majetku
města Chropyně za rok 2017, Výroční
zprávu o hospodaření SMM za rok 2017
a rozdělení hospodářského výsledku ve výši
143.917,60 Kč (20 % jako příděl do rezervního fondu a 80 % do fondu odměn
organizace a doporučila zastupitelstvu
města vzít zprávy na vědomí);
schválila uzavření Smlouvy o poskytování
poradenských a konzultačních služeb mezi
městem Chropyně a firmou ON-Poradenství, s. r. o., Dolní Libina, jejímž předmětem je vykonávání funkce pověřence pro
ochranu osobních údajů ve smyslu článku
37 a následujících Nařízení Evropského
parlamentu o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) za měsíční
paušál 3.500 Kč bez DPH;
schválila uzavření Smlouvy o poskytování
pracovnělékařských služeb mezi městem
Chropyně a společností Zdrav. Chropyně, ul. Moravská, jejímž předmětem
je poskytování pracovnělékařských služeb
zaměstnancům města Chropyně zařazených
do Městského úřadu Chropyně za smluvní
cenu 500 Kč za zaměstnance a rok.
vzala na vědomí návrh na změnu Územního plánu Chropyně, o kterou požádala
firma FERDUS, s. r. o., Chropyně; dle návrhu požaduje převedení části zastavitelných
ploch pro bydlení v lokalitě Zadní díly
do ploch pro drobnou výrobu a služby
a to na části p. č. 1104/1 v k. ú. Chropyně
a ukládá předložit návrh na změnu územního plánu na jednání zastupitelstva města;
schválila uzavření Darovací smlouvy mezi
městem Chropyně jako dárcem a obdarovaným Spolkem přátel hradu Lukova na částku 10.000 Kč, na činnost obdarovaného
ve spojitosti s vydáním knihy „Hrady Zlínského kraje“ (pojednání i o Chropyni);
doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu
1
/2 pozemku p. č. 668/7 o výměře 271 m2
v k. ú. Chropyně – přednádražní prostor;
uložila zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p. č. 110 zahrada v k. ú. Chropyně
za nabídkovou cenu 200 Kč/m2, s poskytnutím
služebnosti stezky a cesty pro potřeby města
Chropyně v přístupu na pozemek p. č. 108;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě mezi městem Chropyně a Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace,
jejímž předmětem je zřízení věcných břemen;
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku p. č. 180/6 o výměře 590 m2
v k. ú. Chropyně (výstavba Podlesí);

Zpravodaj města Chropyně

4/2018

Z jednání Rady města
Chropyně v měsíci březnu

Výstava FLORIA JARO
Výstava FLORIA JARO ohromí nápaditými květinovými
expozicemi symbolizujícími české dějiny.
Na kroměřížském výstavišti proběhne na přelomu dubna
a května již 42. ročník tradiční celostátní prodejní výstavy nejen
pro všechny zahradníky a zahrádkáře – FLORIA JARO 2018.
Loňské rozdělení výstavy na dvě části mělo u návštěvníků
velmi kladný ohlas, proto se organizátoři rozhodli i v letošním
roce výstavu rozdělit do dvou termínů. První část výstavy
proběhne od 27. dubna do 1. května a druhá se uskuteční
od 5. do 8. května. Každá z expozic výstavy Floria Jaro
se ponese v jiném duchu a návštěvníci se tak mohou těšit
na dvě odlišná květinová aranžmá, která spojuje motto
„Česká historie v květech“. Netradiční květinové pojetí
a profesionální úroveň vnitřních expozic zajistí přední české
ﬂoristky Klára Franc Vavříková a Jarmila a Petra Pejpalovi.
Svými výtvory oslaví 100. výročí založení Československé
republiky a českou státnost s nejzajímavějšími historickými
osobnostmi. Obě části výstavy zpestří soutěže Českého zahrádkářského svazu. Témata soutěží jsou „Jarní slavnost“
a „Kytička k výročí – ČR 1918“.
V prvním termínu výstavy návštěvníky ohromí expozice
galerijního typu tvořená tisíci jarních květin. V pavilonu A
bude rozmístěno dvanáct naddimenzovaných kytic pro slavné
ženy české historie jako kněžna Libuše nebo Božena Němcová. Páteční příchozí zároveň nadchne aranžování v přímém
přenosu, kdy ﬂoristé zvučných jmen budou květinově ztvárňovat šest významných žen našich dějin jako Marii Terezii
či Emu Destinnovou. O atraktivní hudební doprovodný program
se v první části výstavy postarají Eva a Vašek, Veselá Trojka,
Moravská veselka a další.
Druhá část výstavy uchvátí květinovým ztvárněním symbolických atributů známých českých mužů, které budou umístěny
v pavilonu A. Na volné ploše G budou vystaveny pozoruhodné
ﬂorální objekty v podobě českých vynálezů, které vytvoří profesionální aranžéři ze Svazu květinářů a ﬂoristů České republiky.
Letos se organizátoři snažili pro návštěvníky připravit velmi
atraktivní doprovodný program a na první dva dny druhé části
připravili Víkend s Receptářem, který bude naplněn přednáškami Vladimíra Šindeláře, soutěžemi a bohatým programem,
ve kterém vystoupí Marcela Holanová, Jan Vančura z legendární kapely Plavci a Vinš DUO. V dalších dnech si návštěvníci
budou moci poslechnout hity skupiny DUO Jamaha a dalších.
Pro zábavu nejmenších zahradníků je přichystán unikátní
Dětský svět Kroměříž s desítkami vnitřních i venkovních zábavních atrakcí.
Zahrádkářská prodejní výstava Floria Jaro nabídne návštěvníkům ke koupi vše potřebné pro dům i zahradu. K prodeji
budou sezónní květiny, okrasné stromy a keře či zahradnické
nářadí.
V letošním roce organizátoři mysleli na ještě větší komfort
návštěvníků výstaviště a vybudovali další dvě velká parkoviště.
Tím se celková kapacita navýší na téměř tři tisíce parkovacích
míst.
Partnerem výstavy Floria Jaro se staly České dráhy, které
pro návštěvníky připravily zvýhodněné vstupné - „S platnou
jízdenkou ČD do stanice Hulín nebo Kroměříž k zakoupené
základní vstupence druhá zdarma“.
Výstaviště Floria Kroměříž navštíví každý rok přes 250 tisíc
návštěvníků. Areál o velikosti čtyř hektarů obsahuje dva výstavní pavilony, jeden hektar zastřešených pavilonů, šest jedinečných tematických zahrad a unikátní Dětský a sportovní svět.
Na výstavišti probíhají během celého roku koncerty, výstavy,
veletrhy, svatby a jiné kulturní akce. Základní linii výstav tvoří
zahradnické výstavy Floria Jaro, Floria Léto a Floria Podzim,
které mají tradici již více než 40 let.

- vzala na vědomí záměr pořízení změny č. 2 Územního plánu
Chropyně, spočívající ve zrušení stávajících zastavitelných ploch,
definovaných v územním plánu symbolem T – těžba s ID č. 85 a symbolem D – komunikace s ID 84 s obnovením předchozího stavu
využití dotčených pozemků;
- souhlasila s vybudováním parkovacího místa na pozemku p. č. 245
v k. ú. Plešovec, žadatel vybuduje parkovací místa na vlastní náklady;
- souhlasila s vybudováním parkovacího místa o šířce 4 m na pozemku
p. č. 1465/1 v k. ú. Chropyně, žadatel vybuduje parkovací místo
na vlastní náklady;
- vzala na vědomí informaci o stavebně technickém stavu budovy
radnice v Chropyni, kterou zpracovala firma BM-BAUMAS, spol. s r. o.
Praha a uložila zajistit předložení materiálu na jednání zastupitelstva;
- vzala na vědomí informace o stavu přípravy projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na stavbu „Modernizace trati
Brno – Přerov, 5. stavba“;
- doporučila projednat variantu křížení krajské komunikace směrem
na Záříčí s modernizovanou železniční tratí prostřednictvím obchvatu
města Chropyně se všemi vlastníky pozemků, kteří se v trase navrhovaného obchvatu nacházejí;
- uložila zajistit předložení informace k připravované modernizaci
trati Brno – Přerov na jednání zastupitelstva města;
- souhlasila s vyhrazením dvou parkovacích míst pro osoby ZTP
u čp. 833 a 616;
- schválila uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a firmou
OB RUBICONE, s. r. o., Kroměříž, jejímž předmětem je výkon funkce
technického dozoru investora za cenu 29.000 bez DPH.
Božena Hrabalová
reklama
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Harmonogram svozu odpadů
popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad (SKO) a svoz pytlů s tříděným odpadem od stanovišť zapojených
do motivačního a evidenčního sytému
pro odpadové hospodářství (MESOH)
ve druhém čtvrtletí 2018.

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.

DUBEN
Svoz tříděného odpadu shromažďovaného
do pytlů a balíků bude probíhat vždy v lichý
týden v den svozu SKO. SKO sváží firma Biopas,

KVĚTEN, ČERVEN
Svoz tříděného odpadu shromažďovaného
do pytlů a balíků bude od května probíhat
vždy v lichý čtvrtek bez ohledu z jakého

datum svozu

POZOR ZMĚNA !

místo svozu

stanoviště se sváží (platí pro všechna stanoviště
bez ohledu na termín svozu SKO v Chropyni
i Plešovci). Svoz veškerého odpadu (tj. SKO
i tříděného) bude provádět pouze firma Biopas, spol. s r.o.
Žádáme všechny zapojené občany, aby
pytle přistavovali ve stanovených termínech
k nádobám na směsný komunální odpad nejpozději v době do 6:00 hodin svozového
dne. Jinak se může stát, že tento nebude
odvezen. Děkujeme za pochopení.

svážené nádoby

svážená komodita

sobota 07.04.2018

Chropyně

kontejnery 1100 l

SKO

úterý 10.04.2018

Plešovec

popelnice 110/120 l pytle - MESOH

SKO, papír, plast, kovy

středa 11.04.2018

Chropyně

popelnice 110/120 l pytle - MESOH

SKO, papír, plast, kovy

pátek 13.04.2018

Chropyně

kontejnery 1100 l pytle - MESOH

SKO, papír, plast, kovy

pátek 20.04.2018

Chropyně

kontejnery 1100 l

SKO

úterý 24.04.2018

Plešovec

popelnice 110/120 l pytle - MESOH

SKO, papír, plast, kovy

středa 25.04.2018

Chropyně

popelnice 110/120 l pytle - MESOH

SKO, papír, plast, kovy

pátek 27.04.2018

Chropyně

kontejnery 1100 l pytle - MESOH

SKO, papír, plast, kovy

pátek 04.05.2018

Chropyně

kontejnery 1100 l

SKO

POZOR ZMĚNA! Svoz pytlů s tříděným odpadem je přesunut na každý lichý čtvrtek ze všech stanovišť!
úterý 08.05.2018

Plešovec

popelnice 110/120 l

SKO

středa 09.05.2018

Chropyně

popelnice 110/120 l

SKO

čtvrtek 10.05.2018

Chropyně, Plešovec

pytle - MESOH

papír, sklo, kovy

pátek 11.05.2018

Chropyně

kontejnery 1100 l

SKO

pátek 18.05.2018

Chropyně

kontejnery 1100 l

SKO

úterý 22.05.2018

Plešovec

popelnice 110/120 l

SKO

středa 23.05.2018

Chropyně

popelnice 110/120 l

SKO

čtvrtek 24.05.2018

Chropyně, Plešovec

pytle - MESOH

papír, plast, kovy

pátek 25.05.2018

Chropyně

kontejnery 1100 l

SKO

pátek 01.06.2018

Chropyně

kontejnery 1100 l

SKO

úterý 05.06.2018

Plešovec

popelnice 110/120 l

SKO

středa 06.06.2018

Chropyně

popelnice 110/120 l

SKO

čtvrtek 07.06.2018

Chropyně, Plešovec

pytle - MESOH

papír, plast, kovy

pátek 08.06.2018

Chropyně

kontejnery 1100 l

SKO

pátek 15.06.2018

Chropyně

kontejnery 1100 l

SKO

úterý 19.06.2018

Plešovec

popelnice 110/120 l

SKO

středa 20.06.2018

Chropyně

popelnice 110/120 l

SKO

čtvrtek 21.06.2018

Chropyně, Plešovec

pytle - MESOH

papír, plast, kovy

pátek 22.06.2018

Chropyně

kontejnery 1100 l

SKO

pátek 29.06.2018

Chropyně

Kontejnery 1100 l

SKO

Černé písmo – svoz v lichém týdnu; modré písmo – svoz v sudém týdnu.
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Pár slov ke třídění odpadů v Chropyni
Nedávno mě paní starostka poprosila o krátké shrnutí současné situace ohledně třídění
odpadů a zapojení občanů do motivačního
systému třídění odpadů ve městě Chropyně.
V současné době máme v databázi celkem
82 obcí, kterým pomáháme s tříděním odpadů
a tak mám s čím srovnávat. Kdybych měl být
hodně stručný, vystihlo by to pár slov: Wow, super,
jen tak dál. Co mě k tomuto hodnocení vede?
Do 31. 12. 2017, tj. konec vyhodnocovacího období stanoveného pro rok 2017,
se do motivačního systému zapojilo celkem
104 domácností (pozn. systém vyhodnocuje
pouze domácnosti, které odevzdaly označený vytříděný odpad). Celkem bylo uděleno
1 882 EKO bodů. Zastupitelstvo schválilo hodnotu jednoho získaného EKO bodu 10 Kč, což
je dle mého pěkná sleva. Nejlepší domácnost
získala 12,54 EKO bodu na osobu. Co mě mrzí,
je skutečnost, že udělených EKO bodů mohlo
být mnohem více a i přesto, že 307 domácností
vyplnilo odpadový dotazník neboli závazek

k efektivnímu využívání popelnic a snižování
produkce odpadů označené pytle odevzdalo
pouze 104 domácností. Systém totiž není jen
o třídění odpadů, ale pamatuje i na domácnosti, které např. kompostují nebo snižují produkci
odpadů. V rámci systému jsou stanoveny tři
druhy odměn:
1. odměna za třídění odpadů (maximum
25 EKO bodů na osobu) – tato odměna
se řídí pouze skutečně vytříděnými a zaevidovanými odpady, jako je plast a papír.
2. odměna za efektivně využívané nádoby a pytle (maximum 25 EKO bodů na osobu) –
tato odměna vychází ze závazku domácnosti
k třídění odpadů, které nejsou adresně
sbírané. Např. třídění a kompostování bio
odpadu nebo třídění skla. Nedá se zjistit,
kolik kdo zkompostoval bio odpadu nebo
kdo kolik vytřídil skla do veřejných kontejnerů. Co se ale dá měřit, jsou obsloužené litry sběrných nádob. Z řady výzkumů
a statistik se ví, že domácnosti, které kom-

postují, přistavují ke svozu popelnici méněkrát, protože popelnice není cítit a trvá,
než se naplní. Tuto odměnu získávají domácnosti, které vyplní odpadový dotazník
a následně ke svozu přistavují pouze plné
popelnice netříditelného odpadu.
3. odměna za snižování produkce odpadů
(maximum 20 EKO bodů na osobu) - tato
odměna vychází ze závazku domácnosti
ke snižování produkce odpadů. Kdo např.
nekupuje balené vody, topí plynem,
kompostuje, používá jednu nákupní tašku
atd., tyto způsoby snižování produkce odpadů může uvést jako závazek ke snižování
produkce odpadů do svého odpadového
dotazníku. Systém následně začne vyhodnocovat, jak domácnost třídí a zda má skutečně málo odpadů.
Více se o bodovém hodnocení dočtete
na www.mojeodpadky.cz/vypocetekobodu.
Za tým MOJE ODPADKY jeho vedoucí
Ing. Radek Staňka

Podpora práce s dětmi a mládeží
je stálou prioritou města Chropyně
I v letošním roce rozdělilo zastupitelstvo a rada města mezi nejrůznější
sportovní, zájmové a volnočasové aktivity, především dětí a mládeže
do 19 let, nemalý objem finančních prostředků.
Početně nejvíce je zastoupena skupina sportovních aktivit, proto
také směrem ke sportovním subjektům i jednotlivcům pravidelně míří
největší částka. Letos celé 2 miliony korun pomohou a podpoří činnost
těchto sportovců a jejich týmů:
- TJ Chropyně pro svých 14 oddílů, ve kterých je zapojeno 445 dětí
i dospělých, získá celkem 1.136.400 Kč,
- FK Chropyně získá pro svých 139 členů 356.400 Kč,
- Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně dostane celkem 114.100 Kč,
dlužno připomenout, že například kromě výkonnostního a vrcholového sportu město cyklistům přispěje i na skvěle hodnocené a mezi
dětmi moc a moc oblíbené cyklistické závody, které se opět budou
konat poslední květnový víkend,
- Sportovně střelecký klub JUNIOR získá pro svou celoroční práci 39.400 Kč,
- Kynologický klub Chropyně 15.800 Kč,
- Letecko-modelářský klub Racek 17.300 Kč,
- místní rybáři získají podporu ve výši 6.900 Kč,
- Klub českých turistů Chropyně 2.000 Kč,
- pořádání mezinárodního turnaje ve vodním pólu podpoří město
částkou 11.000 Kč,
- podporu získají ale i jednotlivci, někteří se vrcholovému sportu věnují už řadu let jako Ing. Lukáš Purkar (25.000 Kč) nebo Mgr. Karel
Imríšek (20.000 Kč), objevily se ale i nové talenty, které byly vybrány
do republikové reprezentace v TEAMGYM, a to Markéta Horáková
(20.000 Kč) a Adéla Koutová (20.000 Kč). Držíme palce a předem
děkujeme za skvělou reprezentaci města Chropyně!

Všem, kdo celoročně ve svém volném čase a naprosto
bezplatně pracují s dětmi a předávají jim svou lásku k hudbě,
sportu, turistice, k přírodě společně s výchovou k vytrvalosti,
zodpovědnosti a k tolik potřebné pevné vůli nevzdávat se při
první prohře nebo neúspěchu, patří náš velký obdiv a dík!
Při rozdělování dotací město nezapomíná ani na podporu seniorů
a subjektů sociální péče. V rozpočtu pro ně bývá připraveno 200.000 Kč.
Plnou polovinu této částky získají Sociální služby města Kroměříž,
jako alespoň částečnou kompenzaci služeb, které poskytují dlouhé řadě
bývalých občanů města Chropyně.
Částkou 30.000 Kč přispěje město na celoroční činnost místní organizace Svazu tělesně postižených, stejnou částkou pak i na činnost
obecně prospěšné společnosti KoTě.
Menšími částkami pak město podpoří i další subjekty, které poskytují
nezbytnou sociální péči potřebným, jako je azylový dům v Kroměříži,
Korálky, Charita Kroměříž, Sociální poradna, unie ROSKA a řada dalších.
DJ

Ne všichni jsme ale sportovně nadaní, s velkým potěšením proto město
pravidelně podporuje i dlouholeté celoroční aktivity ostatních zájmových
subjektů, pro ně je v rozpočtu pravidelně připraveno 220.000 Kč. Jsou to:
- Junáci, kteří v dětech dlouhodobě podporují lásku k přírodě (50.700 Kč),
- Kamínek, který se letos poprvé ve své historii v Chropyni připravuje
na příměstský tábor (48.400 Kč),
- Pionýři, které za pár dní znovu potkáme v ulicích města při prodeji
žlutých kvítků na podporu boje s rakovinou (34.500 Kč),
- a Spolek přidej se k nám, jehož členové jsou se svou neutuchající
láskou k hudbě vidět a hlavně slyšet (45.150 Kč).
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Klub českých turistů
Chropyně
Po vrcholech a přehradách nám v letošním roce nabízí programová
rada Klubu českých turistů oblasti Valašsko – Chřiby možnost poznat
na „vlastní nohy“ skalní útvary Zlínského kraje. Postupně budeme
zveřejňovat data jejich kontrol. V období duben - květen nabízíme
i další akce:
21.04.

Po stopách nedokončené Baťovy železnice
Pěší: 5, 12 km
Start: Vizovize, stanice ČD, 7:00-9:30
Cíl: Pozděchov, 11:00-15:00
Informace: Robert Křížák, telefon 721 600 804

28.04.

Morkovské véšlap
Pěší: 7, 10, 20, 25, 35, 50 km
Cyklo: 25 km, kočárky: 7 km
Start: Morkovice sokolovna, 6:00-9:00
Cíl: totožný, do 19:00
Informace: Jarmila Staňová, telefon 737 644 082

28.04.

Skalní útvary Zlínského kraje – Komínské skály
a Miláčka
Trasa i start libovolné
Kontrola: 10:00-15:00
Informace: Karel Janošek, telefon 603 489 387

28.04.

Přerovské vandr
Pěší: 15-50 km
Cyklo: 30-110 km
Start: Přerov, restaurace Base-Camp, Kainarova ul., 7:00
Cíl: tamtéž do 18:00
Informace: Milan Bezděk, telefon: 774 931 725

29.04.

Skalní útvary Zlínského kraje – Kozel a Čertovky
Trasa a start libovolné
Kontrola: 10:00-15:00
Informace: Ludmila Burešová, telefon: 732 664 820

05.05.

Přátelství bez hranic – Holubyho chata
Trasa a start libovolné
Cíl: Holubyho chata, 11:00-14:00
Informace: Pavel Ejem, telefon: 608 766 889

08.05.

12.05.

Světový den chůze – společná vycházka Chropyně
Start: u spořitelny v Chropyni, 14:00
Informace: Jaroslava Pospíšilová, telefon: 737 937 978
Za přerovským zubrem
Pěší: 5-30 km
Start: Přerov, sokolovna, 7:00-10:00
Cíl: tamtéž, do 17:00
Informace: Vítězslav Vaculík,
telefon: 776 806 161

Pěkné jarní počasí na cestu přeje
Jaroslava Pospíšilová

NEZAPOMEŇTE
po přečtení patřím
do sběru
Váš Zpravodaj ;-)
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8.březen
Letos příroda přichystala všem ženám k jejich svátku příjemné překvapení – teplý, sluníčkový den. Také děti ze 4.třídy mateřské školy
dělaly ženám radost. Dopoledne rozdávaly ženám v ulicích Chropyně
úsměv a papírové kytky. Odpoledne svým maminkám, babičkám i tetám
připravily výstavu vlastnoručně vyrobených šperků. Nechyběl ani dárek
– kytka a velká pusa.
KD + DK

Český den proti rakovině
Liga proti rakovině Praha pořádá ve středu 16. května 2018 veřejnou
sbírku Květinkový den na téma: „Nádory tlustého střeva“.
Letos se uskuteční 22. ročník této nejstarší sbírkové akce v ČR, při
které můžete zakoupením žlutého kvítku měsíčku lékařského podpořit
boj proti rakovině.
Cílem sbírky je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi. Za nabízené kvítky měsíčku lékařského
budou získány prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci,
zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické
výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.
Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně bude jako v minulých
letech prodávat žluté kvítky v minimální hodnotě 20 Kč za kvítek.
V tento den si můžete koupit kvítek od našich sběračů v ulicích města
Chropyně.
Děkujeme všem za podporu.
Marcela Hrdličková
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Trochu jiné ohlédnutí za Školním plesem 2018
V dnešní době již mnoho
dobrovolníků nevídáme. Lidé
nemají čas ani chuť dělat něco
nad rámec svých činností. Proto
je neskutečně obdivuhodné,
když se ještě najdou takoví, kteří
za „kafíčko a koláček“ přijdou
a pomůžou. Ráda bych vyjádřila

srdečné poděkování obětavým
lidem ze SRPŠ, kteří celý Školní
ples organizují.
Klárce Kadlčíkové za perfektní nápady při výzdobě, kterými
se snaží každý další ples ozvláštnit a za její dokonalé estetické
vedení.

Dance Jedličkové za její moderátorské umění, aranžování stolů
a organizační schopnosti.
Peťovi Langrovi za profesionální technické a zvukové zajištění
plesu a spoustu organizačních věcí.
Radku Kroupovi za obrovské
nasazení při získávání sponzorských darů a cen do vždy bohaté
tomboly.
Alči Kosturové za pomoc při
nácviku a úžasnou choreografii
„Labutího jezera“.
Marti Rozkošné, Markétě Procházkové za pomoc při plánování
plesu, při zdobení sálu, při nácviku
polonézy a spoustě jiných věcí.
Malé Terezce Štolfové za úvodní mluvené slovo.
Dále je tu celá řada prima holek „Hraďaček“- Hanča Lučanová,
Peťa Kopečná, Ivča Rozsypalová,
Dáška Kozáková, které každým rokem pomáhají při všem co je třeba, seč jim síly stačí.
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Obrovské poděkování i Martinu Jedličkovi, Lukáši Kadlčíkovi,
Renči Pečínkové, Marušce Brabcové, Evči Hudečkové, Klárce
Procházkové, Pavle Novotné,
Verči Hajtolové, Janči Bajgarové, Dance a Staníkovi Florovým,
Barči Florové, Romči Kroupové,
Soňce Víchové, Lucce Kovaříkové,
p. Naděnce Macháčkové, Kubíkovi Kadlčíkovi, Martince Jedličkové, Dominiku Kroupovi, p. Boženě Hrabalové, p. Miladě Havlíčkové, p. Kataríně Fojtíkové,
p. Pavlu Topičovi.
Díky Všem těmto dobrým
lidem, ale také našim rodinám,
protože bez jejich porozumění
a podpory by nebylo možné takovou obrovskou a skvělou záležitost, jakou Školní ples bezesporu
je, uspořádat.
Děkuji a za rok snad opět na shledanou.
Veronika Langrová
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Školní ples očima deváťáka
Dne 10. března se uskutečnil v prostorách
MKS již 6. školní ples. Ples byl zahájen polonézou, kterou jsme nacvičili, my žáci deváté
třídy. Ještě než jsme začali, nám pan ředitel
popřál hodně štěstí. Po obrovském potlesku
od diváků, jsme byli pasováni na absolventy.
Paní učitelka Skácelíková mečem pasovala
absolventy a paní učitelka Čechová navlékala
šerpy. Poté následoval první tanec s rodiči.
Po celou dobu plesu se návštěvníci mohli nechat vyfotit ve fotokoutku. Na plese vystoupil
mladý taneční pár, který nám ukázal různé
způsoby tanců. Kapela hrála skvěle a všichni
se dobře bavili. Kolem půl 11 přišel na řadu náš
druhý a také poslední tanec. Ten jsme si moc užili,
protože jsme už neměli takovou trému. O půlnoci nastalo vyhlašování tomboly, kde hlavní
cenou byla televize. Ples byl úžasný a myslím si, že si ho všichni užili. Se spolužáky jsme
se shodli, že bychom si ho klidně zopakovali.
Šárka Grézlová

Školní ples
očima ředitele školy
Dne 10. března 2018 pořádalo
SRPŠ při ZŠ Chropyně již 6. Školní ples v Městském kulturním
středisku. Za všechny zaměstnance
a žáky školy bych chtěl poděkovat
nejen všem, kteří se přišli osobně
pobavit, ale především těm, kteří
se podíleli na přípravě a organizaci
plesu.
Stejně jako v minulých letech bude celý výtěžek převeden do fondu SRPŠ, ze kterého
se přispívá na spoustu školních
akcí. SRPŠ při ZŠ Chropyně
hradí žákům například dopravu
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na lyžařský kurz do Čenkovic,
dopravu na plavání do krytého
bazénu, školní výlety, kulturní
představení, nakupují se knihy
do školní knihovny, sportovní
potřeby a spousta jiných věcí.
Významně tím podporují a zvyšují možnosti i těch žáků a rodin,
kteří na tom nejsou finančně
úplně nejlépe. Také zintenzivní
kredit a pověst naší školy v okolí.
Práce všech, kteří se podílí na fungování SRPŠ má smysl a patří jim
velký dík a uznání. Děkujeme!
Mgr. Milan Bajgar
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Dětský karneval
Dle velkého úspěchu z loňského roku jsme i letos na dětský karneval pozvali k nám do Chropyně Pavla Nováka ml. se svojí kapelou.
První březnovou sobotu bylo vše připraveno, avšak kapela přijela bez
Pavla Nováka, ten ležel v horečkách se ztrátou hlasu. Ostatní členové
kapely se bravurně ujali pořádání skvělého karnevalu, a přestože účast
dětí i dospělých byla obrovská, vše zvládli na jedničku s hvězdičkou.
Věřím, že příchozí snad ani nepocítili, že hlavní protagonista scházel
a všichni se skvěle bavili. Děti tancovaly, soutěžily, řádily, dostávaly
malé dárečky od členů kapely a někteří si také odnesly větší či menší
výhru z tomboly.
Chci moc poděkovat všem rodičům, kteří dětem obstarali rozmanité,
nápadité a krásné masky. Doufám, že si všichni odpoledne parádně užili
a příští rok se zase uvidíme.
Markéta Buráňová

reklama

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

Pneuservis Mika Chropyně
naproti čerpací stanice EuroOil
Tel.: 733 747 040, 723 771 911
www.auto-cont.cz e-mail: auto-cont@volny.cz
Provozní doba: Po – Pá 7:00 – 17:00
So
8:00 – 11:00
Postaráme se o pneuservisní práce, drobné opravy,
geometrii, klimatizaci... vašeho auta.
Myslete na své auto a připravte ho na jarní sezónu.
Volejte na tel.: 733 747 040.
Rádi Vás objednáme na dohodnutý čas.
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Sbor dobrovolných hasičů Chropyně
zve občany města Chropyně a přilehlých obcí

na dětské okresní kolo hry Plamen,
které se uskuteční v areálu fotbalového stadionu
v Chropyni 12. a 13. května 2018.
V sobotu 12. května od 8:00
budou soutěžit mladší a starší žáci.
V neděli 13.května od 8:00 soutěží dorost.
Vezměte děti a přijďte se za námi podívat.
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Kněz a nemocnice
Nemusíte být věřící. Kaplana klidně
zavolejte.
Jak se dívají křesťané na nemoc? V katechismu najdeme hutnou, ale jistě nevyčerpávající odpověď: „Nemoc a utrpení vždy patřily
k nejvážnějším problémům, které podrobují
lidský život zkoušce. V nemoci člověk zakouší
vlastní bezmocnost, vlastní meze a svou
ohroženost. Každá nemoc nám může dát
zahlédnout smrt. Nemoc může vést k úzkosti,
k uzavření se do sebe, někdy dokonce k zoufalství a vzpouře proti Bohu. Může však také
napomáhat člověku k větší zralosti, pomoci
mu rozlišit v jeho životě, co není podstatné,
aby se zaměřil na to, co je důležité. Velmi

Chropyňští farníci děkují dobrovolným
hasičům za čestnou stráž, kterou společně
s námi drželi u Božího hrobu na Bílou
sobotu.
P. Jiří Putala

často nemoc vyvolává hledání Boha a návrat
k němu.“
V nemocnicích, pokud budete pozorní,
naleznete kontakty na nemocniční kaplany.
Nemusíte být věřící, pokřtění a tak dále.
Můžete se cítit jen osamělí, nepochopení,
zmatení situací, do které Vás nemoc přivedla.
V takovém případě zavolejte tohoto kaplana.
Nebude Vás obracet na víru, nebude si za svou
službu účtovat peníze. Možná nebude příliš
mluvit, ale vyslechne Vás, bude s Vámi.
Vždyť jeden druhého, zvláště v náročných
chvílích svého života, potřebujeme. Ježíš dal
křesťanům příkaz: „Radujte se s radujícími,
plačte s plačícími.“

Co platí pro nemocnici, platí i pro ty, kteří
jsou upoutáni na lůžko doma. Stačí zavolat
a domluvit se, aby Vás nějaký kněz navštívil. Jistě to udělá rád. A nejen kněz: „O nemocného
a zvlášť o člověka těžce nemocného má pečovat a pomáhat mu na jeho cestě každý, kdo
je mu nablízku a kdo je toho schopen.“
Vybavuje se mně jedna tvář paní s roztroušenou sklerózou, která je mnoho let upoutaná
na lůžko. Svou nemoc zacílila na pomoc druhým. Sice nemohoucí, ale dokáže být oporou
lidem, kteří za ní chodí, třeba jen „na kus řeči“.
Je šťastná.
Z knihy Petra Šabaka
Pane Bože, co mám (v kostele) dělat?

Charita Chropyně oznamuje, že se z důvodu plných
skladů jarní humanitární sbírka ošacení neuskuteční.

Čolci v zimě nespí
Teda, ti naši určitě ne!
Klučičí oddíl Čolků se 10. února vydal
prozkoumat Hostýnské vrchy. Všichni si dosyta
užili sněhu a prošli se zasněženou krajinou
ze svatého Hostýna na Skalný.
Kateřina Jedličková
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Úspěch na soutěži je zúročení práce několika let
Stalo se již tradicí, že se naši žáci účastní
soutěží vyhlašovaných MŠMT, které jsou
určené pro žáky základních uměleckých
škol. Hojné zastoupení v kategoriích sólový
zpěv a hra na zobcovou a příčnou flétnu
přineslo své ovoce nejen v podobě nabytých zkušeností, ale i mnoha získaných
cen. Nejen že naši zpěváci a flétnisté uspěli
ve školním kole v konkurenci svých spolužáků z Kroměříže, ale i v okresním kole zaznamenali nemalé úspěchy.
Sólový zpěv:
Elena Fabišíková – 1. cena 0. kategorie
David Traxmandl – 3. cena I. kategorie
Nela Bátrlová – 1. cena II. kategorie
Lenka Vaculíková - 2. cena II. kategorie
Hana Konvičná – 2. cena IV. kategorie

Hra na zobcovou flétnu:
Terezie Klusová - 1. cena II. kategorie
David Traxmandl – 2. cena IV. kategorie
Lenka Milotová - 1. cena VI. kategorie
Hra na příčnou flétnu:
Tereza Ludvíková - 3. cena VIII. kategorie
Eliška Hudečková - 2. cena X. kategorie
Probojovat se do krajského kola přes
konkurenci žáků celého okresu není snadné. O to pyšnější jsme na Terezku Klusovou
a Lenku Milotovou, kterým se to podařilo
a krásně zahrály před odbornou porotou
krajského kola, a tím výrazně reprezentovaly

naši pobočku. Získaly 2. a 3. cenu ve svých
kategoriích.
Všem žákům patří poděkování za reprezentaci naší školy a zároveň velká gratulace
za jejich vynikající výkony. Velké díky
za přípravu patří i pedagogům, kteří žáky
připravovali. Paní učitelce Milotové v oboru
zobcová a příčná flétna, paní učitelce Obručové v oboru sólový zpěv a panu učiteli
Koutnému v sólovém a komorním zpěvu.
Velké poděkování patří korepetitorce paní
učitelce Obručové za klavírní doprovod
všech žáků na soutěžích.

reklama

Komorní zpěv:
Duo Hana Konvičná a Lenka Milotová – 2. cena II. kategorie

Sociální poradna
oznamuje termíny
bezplatného poradenství
v Chropyni:
30.04., 21.05., 04.06., 18.06.
Kontaktní osoba:
Bc. Jana Pospíšilová
573 330 013, 733 755 847
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V Kamínku se
pořád něco děje
Jako každoročně se i letos Kamínci spolu
s příznivci pochodů vydali opět uvítat jaro
do loděnice Hradisko, a to v sobotu 24. března.
Sluníčko nás doprovázelo na cestě. Po trase
byly nachystány různé soutěže pro děti, které
připravil Petr s Aničkou. Děti zdárně plnily
úkoly, na jejich bezpečnost dohlíželi vedoucí
a instruktoři Kamínku, a to: Renča, Martina,
Patrik, Maruška s Markétkou. Děti navlékaly
korálky, které poztrácela princezna, hledaly
vajíčka neposedné slepičky, obrázky byly
rozstříhány na půl a děti hledaly druhou polovinu, poznávaly pohádky, zahrály si kimovku,
vyzkoušely jazykolamy i písničky si zazpívaly.
V cíli nechyběl čaj a ohniště. Hlavně ale na konci básničkou přivolaly jarní víly, to aby se už zima uložila ke spánku a vládu předala jaru.
Poděkování za vítání jara patří všem našim
vedoucím Kamínkům a instruktorům, kteří
pochod připravili a věnovali se dětem.
Také bych ráda poděkovala našim Kamínkům,
kteří se úspěšně účastnili školení na oddílové vedoucí, a to pod asociací - TOM ČR. Poděkování
patří: Nikči Hladné, Barče Florové, Vladimírovi
Mirvaldovi, Romanu Žďárskému, Vašku Štraubovi,
Janu Domamikovi. Jste šikovní a moc Vám děkuji,
že jste úspěšně reprezentovali náš Kamínek.
Velikonoční výstava
Také letos se Kamínci účastnili velikonoční
výstavky, která se konala na zámku. S dětmi
jsme připravili různé velikonoční dekorace,
nabarvili jsme vajíčka, vyseli jsme osení, vyrobili
hnízda pro kuřátka a různé zápichy slepiček,
kuřátek, zajíčků apod. Také nesměly chybět
napečené voňavé velikonoční perníčky. Celý
sál byl velmi pěkně vyzdoben, jednak výrobky
dětí ze ZŠ J.Fučíka, také výrobky zručných
babiček a dalších šikovných vystavovatelů.
Letošním mottem výstavy byli motýli: papíroví,
háčkovaní, na kolíčcích na prádlo i z perníků…
Zapomenout se nesmí na krásně nazdobené
skořápovníky, které letos „vyrostly“ u radnice
v barvách trikolóry. Díky patří opět našim nejen
zručným, ale i šikovným babičkám, které je tak
krásně nazdobily.
Velké poděkování patři naší skvělé paní
Jaroslavě Pospíšilové, která má velký elán
a úžasné nápady .

Jsem ráda, že se tato výstava pořádá. Děti
obdivují různé techniky výroby ozdob, na výstavě se něco dozví o velikonočních zvycích
a ve škole se i oni samy podílejí za pomocí
vyučujících na výrobě různých ozdob.
Letní příměstský denní tábor Kamínků
Letos poprvé pořádají Kamínci pro děti
chodící do ZŠ a zaměstnaných rodičů bydlících
v Chropyni příměstský letní tábor ve dvou
turnusech. První: 9. až 13. července, druhý:
16. až 20. července.

Další schůzka s rodiči, kteří mají zájem
o příměstský denní tábor, se koná v pátek
4. května v 18:00 v klubovně Kamínku
na ul. Komenského. Podrobnosti budou uvedené na našem Facebooku TOM Chropyně
– Kamínek, kde bude i datum schůzky.
Přihlášky si můžete vyzvednout v klubovně
Kamínku na ul. Komenského každý čtvrtek
a pátek od 16 do 18 hod. Informace budou
k dispozici v našich vývěsních vitrínách u Alberta,
za spořitelnou a u klubovny Kamínku.
Hana Paňáková

reklama

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

„Den starostky“.
V tento den budu přítomna na městském úřadě a v době
od 9:00 do 17:00 Vás ráda vyslechnu.
Dalším termínem je 7. květen 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.
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Soutěžní přehlídka
tanečního oboru
ZUŠ
V pondělí 26. března se konalo v ZUŠ
v Bojkovicích okresní kolo soutěžní přehlídky
tanečních oborů ZUŠ okresu Kroměříž, kterého se zúčastnili žáci z naší školy. Do soutěže
jsme přihlásili celkem šest choreografií a všechny získaly ocenění. Přivezli jsme čtyřikrát
zlaté pásmo s postupem do krajského
kola, jedenkrát stříbrné pásmo a bronzové
pásmo, které s choreografií „V hlubinách“
získaly žákyně 5. a 6. ročníku z naší pobočky
v Chropyni.
Všem soutěžícím velmi gratulujeme a děkujeme za jejich nasazení a svědomitou přípravu.
Žákům, kteří postoupili do krajského kola,
přejeme, ať se vše vydaří dle jejich představ.
p. uč. Karla a Veronika Koutná
inzerce

Nabídka
pracovního místa
Město Chropyně přijme pro Pečovatelskou službu města Chropyně pracovníka v sociálních službách na dohodu
o provedení práce. Jedná se o zástupy
za nepřítomného pracovníka v sociálních
službách z důvodu nemoci, čerpání řádné
dovolené, popř. zajištění péče o klienty
v nutných případech i mimo pracovního
dny (soboty, neděle, svátky).
Náplň práce:
přímá péče o klienta pečovatelské služby
v jeho domácnosti
Požadavky:
- minimálně střední odborné vzdělání
s výučním listem
- vzdělání odpovídající § 116 zákona
č. 108/2006 Sb.,sociálních službách
(akreditovaný kurz pracovníka v SS
nebo střední zdravotnická škola)
- řidičský průkaz skupiny B
- práce na počítači
- bezúhonnost (čistý výpis z rejstříku trestů)
- komunikativnost, zodpovědnost
Zájemci se mohou hlásit na tel.
čísle 573 500 739 nebo na e-mailové adrese horakova@muchropyne.
cz nejpozději do 31.05.2018 u vedoucí
odboru sociálních věcí MěÚ Chropyně
(Bc. Horáková Lenka).

Město Chropyně neprovozuje
žádný facebookový profil!

25

Zpravodaj města Chropyně

26

4/2018

4/2018

Zpravodaj města Chropyně

SZUŠ D-MUSIC a soutěže 2018
SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně se v letošním roce úspěšně
prezentovala na soutěžích ZUŠ ve zpěvu a hře na hudební nástroj.
Do okresního kola se nominovalo 24 žáků z hudebního oboru.
3. místo získali: Stanislav Ludvík (klarinet) a Rostislav Míša (trubka).
2. místo získali: Karolína Žáková (zpěv), Eliška Kutálková (zpěv), Tereza
Žáková (zpěv), Zuzana Krutilová (zpěv), Kristýna Benešová, Karolína
Žáková (pěvecké duo), Anna Kutálková, Stanislav Ludvík (pěvecké
duo), Veronika Svobodová (zobcová flétna), Kateřina Slaná (saxofon),
Jakub Olšanský (trubka), Matěj Okruhlica (trubka), Jan Horák (trubka),
Alexandr Ramiš (tenor).
1. místo s postupem do krajského kola získali: Štěpán Sigmund
(klarinet), Julie Kulhanová (zobcová flétna), Michal Novotný (trubka
a bicí), Lenka Velešíková (trubka), Štěpán Novotný (tuba), Marie Horáková (lesní roh) a Markéta Horáková (lesní roh).
V krajském kole získala 3. místo ve hře na trubku Lenka Velešíková.
2. místo Michal Novotný ve hře na trubku a bicí a Štěpán Novotný
ve hře na tubu. Krásné 1. místo bez postupu získala ve hře na zobcovou flétnu Julie Kulhanová a ve hře na klarinet Štěpán Sigmund. Marie
Horáková získala 1. místo s postupem do ústředního kola soutěže,
kde bude 6. května v Praze reprezentovat Zlínský kraj ve hře na lesní
roh. Přejeme mnoho úspěchů.
Blahopřejeme všem soutěžícím a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a náročnou domácí přípravu na soutěž. Dále děkujeme všem
pedagogům Bc. Ivo Novotnému, Mgr. Tereze Košinové, Mgr. Pavlu
Skýpalovi, Miroslavu Uhlíři, BcA. Markétě Holbové a Radomíru Šiškovi
za pečlivé a profesionální vedení žáků.
SZUŠ D-MUSIC
reklama
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Bronzový pohár
z Třebíče
Prvním teamgymovým závodem Českého
poháru v roce 2018 byl březnový Pohár města
Třebíče, jehož se zúčastnilo více než tři sta závodnic a závodníků. Chropyně vyslala do závodu dvě družstva – Junior II (do 16 let)
a Junior I (do 11 let).
Obě družstva měla premiéru v nové sestavě
a všechna závodící družstva měla premiéru
podle nových pravidel.
Členové družstva Junior I (zkušenější Nikol
Hrdličková, Adriana Kolářová, Alžběta Hošková, Lucie Opelíková a nováčci Vít Ševčík,
Bára Šilhánková, Sophie Opravilová, Veronika
Machálková, Rozárie Ševčíková, Nela Baďurová a Jitka Fialová) se moc dobře poprali
s upravenou pódiovou skladbou, zacvičili
velmi pěkně všechny řady na trampolíně
a i přes hrubou chybu (proběhnutí) na akrobacii si vybojovali krásné třetí místo.
Družstvo Junior II (Amálie Koblihová,
Tereza Baďurová, Vanesa Klásková, Kateřina
Žatecká, Marie Medunová, Lenka Kusáková,
Laura Zapletalová, Veronika Vyskotová) mělo

ještě jednu premiéru – zcela novou pódiovou
skladbu. A i přes dvě chybějící členky družstva
a vleklé zdravotní problémy další závodnice

si ve velmi silné konkurenci rovněž vybojovaly
pohár za třetí místo.
ZM

Náborové závody do atletického oddílu
V srpnu tohoto roku to budou 2 roky od opětovného založení oddílu atletiky v Chropyni, který tu měl v minulosti slušnou úroveň
a některé členky se uplatnily i na republikové
úrovni. Oddíl atletiky byl nově založen díky
enormnímu zájmu jeho současné trenérky
Renaty Zmidlochové, která i přesto, že nežije
přímo v Chropyni, je ochotna věnovat svůj
volný čas přípravě dětí. Momentálně je v oddíle registrováno celkem 17 dětí ve věkovém
rozmezí 5 až 11 let.
inzerce

Pro další pozvednutí činnosti oddílu a především pro zapojení se dalších dětí
do sportovního vyžití, oddíl uspořádá v pátek 25. května v 16 hod. náborové
závody pro děti z mateřské i základní školy na stadionu.
Spodní věková hranice je 5 let, ale může
být učiněna i výjimka, pokud se věk dítěte blíží
5 letům. Pro zájemce bude uspořádán běh
na 60 a 300 m a skok do dálky. Zájemci o zapojení se do oddílu budou přímo na stadionu
zapsáni mezi jeho členy a bude jim sděleno,
kdy a kam mají chodit na tréninky.
Tato výzva je samozřejmě adresovaná
především k rodičům, kteří by měli posoudit,
zda by jejich děti byly vhodnými uchazeči
a zájemci o sportování v oddíle. Bylo by dobré
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využít nabízenou možnost a obohatit využívání
volného času u svých dětí.
Byli bychom také rádi, kdyby se do činnosti oddílu zapojili i někteří dospělí, kteří
by uplatnili své dosavadní zkušenosti v práci
s dětmi, případně kdyby chtěli pomáhat i při
trenérské činnosti.
Věříme, že naše výzva bude alespoň částečně
vyslyšena a povede ke zkvalitnění činnosti oddílu a nárůstu počtu atletů v Chropyni.
Ing. Stanislav Dřímal
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Vítání občánků v roce 2018
Milá maminko, Vážení rodiče. Následující vítání občánků našeho
města proběhne v těchto termínech:
21. dubna 2018 - zámek
16. června 2018 - zámek
22. září 2018 - zámek
1. prosince 2018 - obřadní síň
V případě zájmu kontaktujte
matriku Městského úřadu v Chropyni.
Těšíme se na Vás.

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci březnu:
- průměrná ranní teplota byla - 0,2 °C,
- průměrná denní teplota byla + 5,6 °C,
- nejteplejším dnem byl 31. březen s maximální průměrnou teplotou + 11,7 °C,
- nejchladnějším dnem byl 1. březen s minimální průměrnou
teplotou – 8,3 °C,
- celkové množství srážek bylo 24,8 mm.
Zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo
reklama
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Společenská kronika
Dne 19. března 2018 se dožila svého životního jubilea - 80 let - paní

Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát.

Jiřina Šebestíková
a zároveň s manželem

Krásného dne 25. dubna 1928 se narodila
naše milovaná maminka, babička
a prababička paní

Václavem Šebestíkem
dne 22. března 2018 společně oslavili 60. výročí
jejich sňatku. Přejeme jim do dalších let hodně
zdraví, štěstí, lásky a životního optimismu.
Dcery Naďa a Renka s rodinami.

Jiřina Ondrušková.
A tento den letošního roku oslaví své krásné
90. narozeniny. Tímto Ti přejí Tvé 4 děti Stanislav,
Jiří, Olga a Anna, 8 vnoučat a 16 pravnoučat
mnoho zdraví, štěstí a lásky do dalších let.

Krásných květů plnou náruč
k narozeninám Ti chceme dát,
hodně zdraví, štěstí, lásky k tomu přát.

Až umřu, nic na tomto světe
se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje
v rose jak k ránu květiny.

Dne 4. dubna 2018 oslavil 88. narozeniny
pan

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 30. března
2018 navždy opustil pan

František Sedláček.
Vše nejlepší přeje syn rodinou a dcery s rodinami i ostatní příbuzenstvo.

Ladislav Paleček.

Čas, ten plyne jako voda,
nezůstane chvíli stát,
ani se nám věřit nechce,
že už máš pětapadesát.

Za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina.
K Tvým narozeninám Ti nemůžeme přát,
jen zapálit svíčku a za krásná léta s Tebou děkovat.

Dne 8. dubna 2018 oslavil své životní jubileum pan

Dne 12. dubna 2018 by oslavil své 74. narozeniny pan

Ing. František Sedláček.

Zdeněk Modlitba.

Vše nejlepší přeje manželka, dcera Lenka s rodinou, dcera Kateřina
a ostatní příbuzenstvo.

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Ke krásnému životnímu jubileu
Ti ze srdce přejeme vše nejlepší,
zdraví, štěstí, pohodu,
stále dobrou náladu.

Dne 13. dubna 2018 by oslavil své 80. narozeniny můj manžel, náš tatínek a dědeček pan
Břetislav Nenutil.

Dne 18. dubna 2018 oslavil své 80. narozeniny pan

S láskou a úctou stále vzpomíná manželka s rodinou.

Jan Polišenský.
Přestalo tlouci srdce tvé znavené,
nebylo z ocele, ani z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bít,
už nebylo léku, jímž by mohlo dále žít.

Vše nejlepší přeje manželka, se kterou oslaví 56. výročí uzavření
manželství, i synové Marek a Vlastík s rodinou, vnuk Honzík s Aničkou a rodiny Bajgarova, Buksova a Polišenská.
Věk není to, v čem se pozná stáří,
když Tvé oči mládím září
a když srdce se umí pousmát,
tak ten věk není znát.

Již 13 let uplynulo od tak smutného 14. dubna 2005 co nás navždy opustil drahý
manžel, tatínek a dědeček pan
Martin Loch.

Dne 23. dubna 2018 oslaví své životní jubileum paní

S láskou stále vzpomíná rodina a přátelé.
Děkuji všem, kdo mu společně s námi věnují
tichou vzpomínku.

Věra Křižanová.
Hodně zdraví a štěstí přejí synové Zdeněk, Stanislav, Jiří a Robert
s rodinami, sestra Jarmila, švagrová Karla a ostatní příbuzenstvo.
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Společenská kronika
Dne 15. dubna 2018 jsme vzpomenuli
115. výročí narození a dne 29. dubna 2018 vzpomeneme 41. výročí úmrtí našeho dědečka pana

Odešel jsi všem, kdo Tě rádi měli,
aniž by Tvé rty sbohem zašeptaly.
Ruku už Ti nemůžeme dát
a k narozeninám blahopřát.
Jen kytičku na hrob dát,
pomodlit se a tiše vzpomínat.

Josefa Nováka.
Vzpomínají vnukové Josef a František Caletkovi
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 25. dubna 2018 by se dožil 80 let pan
Stanislav Mlčoch
z Plešovce. Stále vzpomínají manželka, synové Stanislav a Břetislav
s rodinami.

Dne 15. dubna 2018 jsme si připomněli
nedožité 35. narozeniny našeho syna pana

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

Petra Otevřela.
S láskou a smutkem vzpomínají rodiče a sestra.

Dne 28. dubna 2018 uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček
a pradědeček pan
Jak smutno je bez Tebe,
jak dlouhý je nám čas,
jak rádi bychom Tě spatřili
a slyšeli Tvůj hlas.

Vladimír Míča.
Za tichou vzpomínku děkuji dcera Jana a synové Vladimír a Jiří
s rodinami.

Dne 19. dubna uplynuly tři roky, co nás
navždy opustila naše drahá

Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po Tobě zůstala nám,
vzpomínka krásná, maminko milá,
Ty že jsi pro nás vždy jen žila.

Jaruška Trávníčková.
S láskou a velkou bolestí stále vzpomíná dcera Jana.

Dne 5. května 2018 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí mé maminky,
naší babičky, prababičky paní

Dne 21. dubna 2018 vzpomínáme 18. výročí
úmrtí pana

Zdeňky Šáríkové.

Františka Němce.

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

Za vzpomínku děkují manželka Marie, dcera
a syn s rodinami.

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

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

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 5/2018 - 3. května (vychází 18. května)
č. 6/2018 - 7. června (vychází 22. června)
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Náměstí Svobody 29, PSČ 768 11, IČ: 002 87 245.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Adresa redakce totožná s adresou vydavatele.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732. Registrační číslo: MK ČR E 12039.

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 5. dubna 2018 (číslo vychází 20. dubna 2018).
Uzávěrka příštího čísla: 3. května 2018 do 12:00 hod.
Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn.

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

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce.
Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.
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Přehled akcí
v Chropyni a okolí
Chropyně
26.04.

Chropyně
21.05.

DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA
Pohádka pro mateřské školy a rodiče s dětmi. Hraje
Divadelní společnost Julie Jurištové. Vstupné 40 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 9:30

Dobrodružství
hastrmana Tatrmana

STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Plakát uvnitř Zpravodaje.
Kde: Areál zámeckého parku Chropyně

Chropyně
25.-27.05.

CHROPYŇSKÉ HRÁTKY
Program v příštím vydání Zpravodaje.
Kde: Sokolský stadion, areál zámeckého parku
Chropyně

Chropyně
31.05.

NA ZAJÍČKA, ANEB KOMU NENÍ RADY, TOMU
UCHO UTRHNI…
Konverzační komedie odehrávající se v Las Vegas,
městě hazardu a hříchu, kde divák bude svědkem
zkrocení (nejedné) ženy. Hraje divadelní spolek
POKROK Kroměříž. Vstupné 70 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 19:00

Na zajíčka, aneb komu není rady,
tomu ucho utrhni...

více informací na
www.muchropyne.cz

LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ
Romantická komedie vyzdvihující hodnoty, jež
jsou v životě nejdůležitější – láska a rodina. Hraje
divadelní soubor Hanácká scéna MěKS Kojetín.
Vstupné 70 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně
30.04.

4/2018
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Hulín
21.-22.04.

KLUBOVÝ VEČER S KAPELAMI
Vystoupí kapely DneskaNE, Rousing Numbers, IQ Opice.
Kde: Kulturní klub Hulín, 20:00

Holešov
27.04.

MŠE H-MOLL
Czech Ensemble Baroque. Mše h-moll shrnuje
Bachovo skladatelské umění snad více než jakékoli
jiné jeho dílo. Ti, kdo chtějí slyšet hudbu čisté krásy,
hloubky, ale také zvukové pestrosti a barevnosti,
by si rozhodně tento koncert neměli nechat ujít.
Kde: Zámek Holešov, 19:30

Kroměříž
06.05.

ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2018
V rámci probíhajícího Kooperativa Tour 2018 vystoupí
skupina, která originálním a neopakovatelným způsobem už třicet let propojuje rock s lidovou hudbou.
Kapela přijíždí do Kroměříže ve zbrusu nové sestavě.
Se skupinou také jako stálý čechomorský host vystoupí
zpěvačka s nezaměnitelně kouřovým altem Martina
Pártlová. Na repertoáru koncertu nebudou chybět
žádné ze známých hitů, zejména z desky Proměny,
ale nejen pro své skalní fanoušky Čechomor chystá
i poslechovou ochutnávku z právě připravovaného alba.
Kde: Květná zahrada Kroměříž, 19:00

Kroměříž
27.05.

FESTIVAL ŽIVÝCH SOCH VE MĚSTĚ KROMĚŘÍŽ
Originální nový projekt v ulicích historického centra. Na různých místech se v rozličných barvách,
kostýmech a pozicích představí 25 soch, které
vždy tematicky „zapadnou“ na dané místo a zajisté
přilákají pozornost obyvatel i návštěvníků města.
Ti se budou orientovat podle připravené mapy
a cílem je obejít všechna stanoviště se sochami
a rovněž se zapojit do připravených soutěží a doprovodného programu. Jejich úkolem bude také sochy
hodnotit a vybrat tak tu nejzajímavější.
Kde: Historické centrum města Kroměříž, 13:00

Kroměříž
07.06.

KABINET HUDBY II.
Doba vlády císaře Leopolda I. je spojena s působením
olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna na kroměřížském zámku, na jehož dvoře
působili například Pavel Josef Vejvanovský a Heinrich
Ignaz Franz Biber. Nová expozice dává návštěvníkům
možnost nahlédnout na podobu hudby u císařského
dvora, který udával směr a určoval hudební vkus.
Kde: Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Přerov
19.05.

PŘEROVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
Již 8. ročník úspěšných slavností, více jak 50 druhů
piv, skvělá hudební projekce a doprovodný program,
kapely jako MŇÁGA A ĎĎORP, MICHAL HRŮZA,
JAKUB DĚKAN, PEKAŘ a další.
Kde: U Výstaviště Přerov, 11:00

Přerov
25.05.

MUZEJNÍ NOC - MUZEUM KOMENSKÉHO
V PŘEROVĚ
Nenechte si ujít Oživené prohlídky výstavy 100letá Republika. Příběh jednoho města (1918–1948). Muzejní noc
je akce, při níž jsou muzea, galerie a památkové objekty
otevřeny déle než obvykle (někdy i přes půlnoc) a vstupné
do nich je navíc buď snížené, nebo úplně zdarma.
Kde: Zámek Přerov

