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Vloni na podzim proběhla na Základní škole v Chropyni výtvarná 
soutěž o malbu na obálku vánočního Zpravodaje. Do soutěže se zapojili 
žáci pátých tříd a musím říct, že jsme byli velmi mile překvapeni, kolik 
perfektních maleb se tenkrát sešlo. Dokonce bych řekl, že byl velký 
problém některou z nich označit za absolutně nejlepší. 

Při našem vybírání nás však zaujala i malba Jany Koudelkové, která 
nebyla jednoznačně zimní, ale byla svým podáním natolik zajímavá 
a hezká, že jsme se rozhodli ponechat ji na obálku prázdninového čísla 
Zpravodaje. 

Malé umělkyni děkujeme, přejeme jí mnoho zdaru, ale především 
aby svůj talent dále rozvíjela. 

ToRo

Město plné umělců
Vážení občané,
i letos jsou pro Vás připraveny oslavy hodů. Program je pestrý a my pevně 
věříme, že si v něm každý najde to své. Přijměte naše srdečné pozvání 
společně s přáním, ať si závěr letošních prázdnin užijeme všichni v klidu, 
pohodě a přátelské atmosféře.

Věra Sigmundová

Přijměte pozvání na hody

Slavit lze cokoliv a slavit může kdokoliv. Hlavní je slavit s radostí, s chutí 
a s vědomím, že je co slavit. 

Slavit můžeme to, že se kdysi kdesi potkal jeden mladík s jednou slečnou 
a dojeli spolu až na „konečnou“ zvanou manželství a tento jejich nádherný 
vztah trvá už spoustu let. 

Slavit se dá ten tajuplný zázrak, kdy se z takového krásného vztahu dvou 
lidí začal úplně nový život, a my jsme díky nim tady na světě.

Slavit lze společně se všemi nositeli stejného jména, že sice naše jmé-
no není jedinečným, ale my – každý jeden – jsme naprosto jedineční 
a unikátní.

Slavit můžeme každou zkoušku, každou úspěšně zdolanou nemoc 
či trápení, setkání s novými lidmi, shledání s těmi, od kterých jsme byli 
dlouho odloučení, každé nalezení a nový objev. Když začneme hledat 
důvod k oslavě, začneme se kolem sebe více dívat a více si všímat. Začneme 
si uvědomovat, že je to velké štěstí mít u sebe své blízké a vůbec nevadí, 
že jsme zrovna i v nějakých neshodách, hlavně, že je máme a máme 
je blízko. Začneme si všímat toho, že čas neskutečně letí, a budeme 
s dětmi slavit každé prázdniny, každý volný víkend, protože ještě jsou malé 
a ještě jsou s námi doma. Za malou chvíli už budou dospělé a budou 
si samy hledat svého partnera na cestu na svou „konečnou“. A nám nezbude 
než jim přát, kéž na trati se neztratí.

Důvodů k oslavě se dá najít spousta, hlavní je nečekat, až mne někdo 
zabaví a postará se o to, abych se radovala, ale umět se radovat a umět 
svou radost rozdávat dál.

A když se nám podaří dostat se do celého společenství lidí s dobrou 
náladou, kteří ji umí rozdávat celým srdcem a plnými náručemi, zažijeme 
prožitek, na který asi hned tak nezapomeneme. A možná nám utkví tak 
v srdci, že se do takového společenství budeme rádi vracet, případně 
ho i sami vyhledávat.

Na první pohled jednoduchým nástrojem, s jehož pomocí lze dob-
rou náladu rozdávat plnými náručemi, je hudba. Jednoduché je to jen 
na první pohled, jelikož k muzicírování nepostačí pouze chtít, ale je třeba 
také umět. Ono chtít a umět se pak spolu násobí a přináší krásné chvíle. 
Třeba když se v prostorách kostela rozezní rytmická moderní hudba. Nemusí 
to být žádní profesionálové, zato z nich čiší právě ono chtít. Rozjasní tvář 
každého přítomného a rozezpívají (případně alespoň rozbroukají) všechny 
bez ohledu na to, zda jim byl nadělen dar hudebního sluchu. Důležitá 
je ta atmosféra, ta pohoda, ta dobrá nálada. 

Že jste sami nic takového ještě nezažili? Tak si to přijďte vyzkoušet. 
Hodová mše svatá v sobě každoročně půvabně snoubí vše. Ztišení spo-
jené s příležitostí poděkovat za úrodu a dary, jako jsou dar života, zdraví, 
za lásku svých blízkých, za vláhu pro naše pole (při pohledu z okna jsem 
přesvědčena, že mi nikdo nebude chtít tvrdit, že je to samozřejmost), 
za dostatek jídla, pitné vody… Přidá se k tomu něco moudrých slov, krása 
hanáckého kroje, nádherná výzdoba kostela, a to vše se shůry (tedy z kůru) 
zalije úžasnou hudbou. Každoročně tak vzniká unikátní koktejl, kterého 
se každý může napít plnými doušky, a přesto ho nikdy neubude. 

Přijďte i Vy ochutnat v neděli 2. září v 9:00 na hodovou mši svatou, 
ve které budou moudrá slova, krásné kroje, pestrá výzdoba podtrženy mu-
zikantským uměním Scholy od sv. Marie Magdaleny. Můžeme tak společně 
při ní oslavit jeden svátek i jedny narozeniny. Oslavencem bude místní 
kostelík. Jmeniny slaví 1. září. Jeho patronem je totiž sv. Jiljí, v církevním 
kalendáři ho najdeme právě 1. září. A narozeniny bude slavit hned pár dní 
nato. Vysvěcen byl totiž arcibiskupem Antonínem Theodorem Colloredo-
-Waldsee 9. září 1780. Jen prosím, dort mu nenoste, přeci jenom tolik 
svíček by se ani na žádný nevešlo. :-) Postačí, že přijdete.

Dana Jedličková 

Oslavme spolu naše hody!

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •

Změna termínu 
uzávěrky Zpravodaje!

Z provozních důvodů 
je uzávěrka čísla 08/2018 

přesunuta na středu 
12. září 2018 12:00 !
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Město za poslední čtyři roky 
proinvestovalo desítky milionů korun

Volební období 2014–2018 se rychle blíží ke konci. Už na začátku 
listopadu zasedne nové zastupitelstvo, které bude pokračovat v práci 
pro město a pro Vás, občany. Ráda bych shrnula práci současného 
zastupitelstva a to, co se nám společně podařilo za čtyři roky vybu-
dovat. Zrealizovali jsme investiční akce za desítky milionů korun, 
ať už z rozpočtu města, nebo pomocí dotací. Vím, že je stále co zlep-
šovat a že nelze vyhovět úplně všem. Co jedni považují za prioritu, pro 
druhé důležité být nemusí. Snažíme se investice plánovat v souladu 
se zpracovaným Plánem rozvoje města Chropyně, ale s přihlédnutím 
k aktuálním potřebám, k možnostem rozpočtu a v neposlední řadě také 
s nabídkou dotační podpory. Jsem však přesvědčená o tom, že každá 
investice zlepšila a zlepšuje prostředí, ve kterém tu společně žijeme.

2. Zařízení školního stravování
Do školní jídelny jsme zakoupili nové vybavení, díky němuž 

se zlepšila kvalita stravy pro strávníky. Jídla jsou připravována v páře, 
v horkém vzduchu nebo v kombinaci těchto způsobů. Šetrnější úpravu 
oceňují nejen děti, ale především senioři. 

Předláždění přístupové komunikace a vybudování nového chod-
níku za 350 tis. Kč zlepšilo nejen vzhled, ale i užitné vlastnosti pro 
cizí strávníky a zásobování školní jídelny.

3. Základní škola
Za 900 tis. korun jsme nechali opravit spojovací chodbu mezi 

základní školou a školní jídelnou v Komenského ulici. Rekonstrukce 
přinesla úsporu energií, zlepšení vzhledu a v neposlední řadě i komfort 
návštěvníků při procházení chodbou na obědy.

V základní škole na ulici J. Fučíka byla v havarijním stavu kotelna. 
I. etapa rekonstrukce proběhla v loňském roce, další etapa probíhá 
i v roce letošním. Celkové náklady jsou 2,5 mil. Kč.

1. Mateřská škola 
V budově mateřské školy jsme vybudovali centrální jídelnu 

za 2 miliony Kč, která nám umožnila zachovat stávající kapacitu 
zařízení, takže nemuselo dojít ke snižování počtu dětí přijímaných 
do školky.
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Město za poslední čtyři roky 
proinvestovalo desítky milionů korun

4. Bytový fond města 
Postupně probíhají rekonstrukce uvolněných bytů v domech 

s pečovatelskou službou na náměstí Svobody, které jsou financo-
vány prostřednictvím Správy majetku města Chropyně. Dochází tak 
ke zlepšení bytové situace seniorů, protože všechny byty jsou současně 
upravovány na bezbariérové.

V letošním roce ještě proběhne rekonstrukce dvora domů s pe-
čovatelskou službou. Budou vybudovány a předlážděny komunikace, 
dojde k revitalizaci zeleně a nově přibude několik odpočinkových 
zón. Počítáme s celkovými náklady ve výši 1,5 mil. Kč.

V bytovém domě na ulici Drahy dochází k postupné přestavbě 
nevyhovujících bytů 2+kk se sociálním zařízením na chodbě na dva 
byty o velikosti 1+kk se sociálním zařízením v bytě. Máme nyní více 
bytů, které přidělujeme našim občanům potřebujícím pomoc.

6. Individuální bydlení
V tomto období proběhlo zasíťování pozemků a vytvoření 

14 stavebních parcel v lokalitě Podlesí. Část investice ve výši 
4 mil. korun se nám již vrátila do rozpočtu města, jako tržba za pro-
dané parcely. V této lokalitě vyrostou rodinné domy, k dnešnímu 
dni jsou již téměř všechny parcely vyprodány. 

O bydlení v našem městě je zájem a jsme rádi, že se Chropyně 
rozroste o nové obyvatele. Velký zájem o individuální výstavbu přiměl 
zastupitelstvo města, aby rozhodlo o přípravě další lokality. Do výkupu 
pozemků v lokalitě Zadní díly (zadní strana ulice Nádražní) již bylo 

5. Regenerace panelového sídliště
Byly realizovány dvě etapy, a to 11. etapa na levé straně ulice 

Tyršova a 12. etapa v prostoru u ZŠ na ulici J. Fučíka. Celkové náklady 
na tyto etapy činily 12 mil. Kč. 

Etapa u základní školy bude v letošním roce doplněna o vymalo-
vání osazeného betonového plotu výjevy z pověsti O králi Ječmínkovi. 
Akce bude stát 90 tis. Kč a bude dokončena do října letošního roku.
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vloženo 5 mil. Kč a s výkupy dále pokračujeme. Po dokončení výkupů 
by mělo dojít k zasíťování lokality, rozdělení pozemků a poté může 
být zahájen prodej parcel případným zájemcům. 

7. Místní komunikace
Do oprav místních komunikací jsme v tomto roce investovali 

1,8 milionu Kč. Opravami prošla například cesta okolo zámeckého 
rybníka, drobné opravy proběhly na místních komunikacích.

Z nového chodníku se těší obyvatelé Masarykovy ulice. Sou-
částí akce za bezmála 1 mil. Kč bylo nahrazení tzv. živých plotů 
kovovými zábranami, což nám na některých úsecích umožnilo 
chodník rozšířit.

Město za poslední čtyři roky 
proinvestovalo desítky milionů korun

Významně se nám podařilo zlepšit stav komunikací v tzv. staré 
Chropyni. Došlo k postupným rekonstrukcím ulic Křižní, Nová, Závětří 
a Palackého v celkové hodnotě 7,5 mil. Kč. Další etapou by měla 
být rekonstrukce Ječmínkovy ulice. 

V letošním roce očekáváme vydání stavebního povolení a v roz-
počtu máme připravenu částku na rekonstrukci centrální části náměstí 
Svobody ve výši 2,5 mil. Kč.
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Město za poslední čtyři roky 
proinvestovalo desítky milionů korun

Mezi ulicemi Emila Filly a Podlesí je nový most. Ten nahradil pů-
vodní nevyhovující lávku, která byla ve velmi špatném technickém 
stavu. Most ocení zejména senioři a maminky s kočárky, protože nově 
vybudovaný most je bezbariérový. Celá akce vyšla na 800 tis. Kč.

Významnou investicí nejen co do výše investovaných prostředků, 
ale hlavně z hlediska svého významu pro nás všechny je letošní 
stavební akce Přesun autobusové zastávky na Kovárně a rozšíření 
komunikace na ulici K. H. Máchy. Vynaložené prostředky ve výši 
3,5 mil. Kč přinesou zlepšení vjezdu do sídliště. Současně s naší in-
vesticí proběhla výměna kanalizace a oprava vodovodu, financovaná 
firmou Vodovody a kanalizace Kroměříž.

8. Zeleň ve městě
Klademe důraz na zlepšování stavu zeleně v našem městě. Průběž-

ná obnova probíhá spolu s jednotlivými etapami regenerace sídliště, 
ale nezapomínáme ani na místní část Plešovec. 

V letošním roce bude vybudován park u hřbitova, který nahra-
dí nevyhovující plochu mezi hřbitovem a logistickým a výrobním 
areálem. Součástí projektu je i rozšíření chodníku okolo hřbitova 
tak, aby byl umožněn smíšený provoz cyklistů a pěších. Nově bude 
vybudováno parkoviště pro návštěvníky hřbitova. V rozpočtu města 
je na tuto akci připravena částka 3 mil. Kč.
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9. Kompostárna
Za 3,5 milionu Kč jsme dostavěli halu na uskladnění traktoru 

a ostatních zařízení, využívaných na kompostárně. V této částce 
je zahrnut i nákup silniční váhy na vážení dovezeného materiálu. 
Materiál je navážen v kovových kontejnerech, které jsou rozmístěny 
po městě a průběžně dokupovány. 

Došlo k vybudování zázemí pro obsluhu kompostárny v částce 
1,1 mil. Kč. Byla pořízena sanitární buňka, vybudovány studna, 
jímka a byla připojena elektrická energie.

Město za poslední čtyři roky 
proinvestovalo desítky milionů korun

10. Veřejné osvětlení 
Nyní je možné žádat o dotaci na obnovu veřejného osvětlení, 

tzv. EFEKT. V loňském roce jsme zrekonstruovali první část osvět-
lení na hlavních ulicích, v letošním roce proběhne další etapa. 
Při ní dojde k výměně svítidel a sloupů a doplnění osvětlení v místní 
části Plešovec a na některých méně frekventovaných ulicích. Cílem 
skoro desetimilionové investice je zlepšení stavu osvětlovacích těles, 
doplnění neosvětlených částí města a zároveň úspora elektrické 
energie prostřednictvím osazených LED svítidel.

11. Koupaliště
Významnou investicí, která potěšila zejména nejmenší návštěvníky 

a jejich rodiče, bylo vybudování nového brouzdaliště se skluzavkou 
za 3,5 mil. Kč. V současné době již vyhovuje i přísným hygienickým 
normám.

Částkou 6,1 mil. korun jsme doplatili dluh za rekonstrukci kou-
paliště, která proběhla v minulém období (původní částka byla 
17,7 mil. Kč, spláceli jsme od roku 2011).

12. Tenisové kurty
Díky daru od Nadace ČEZ jsme zrekonstruovali dva tenisové 

kurty v hodnotě 1,1 milionu Kč. Původní skladba přestala plnit svoji 
funkci, proto byla vyměněna za novou škváru a antuku. Došlo také 
k částečné výměně oplocení.
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Město za poslední čtyři roky 
proinvestovalo desítky milionů korun

13. Dětská hřiště
Zrekonstruovali jsme dosluhující hřiště Elá hop ve vnitrobloku. 

Současně jsme vybudovali nové hřiště v místní části Plešovec 
u klubovny a doplnili jsme herní prvky na hřiště za ulicí Hrad. 

Do těchto akcí jsme investovali 1 mil. Kč. Na přání našich spoluob-
čanů postupně vybavujeme dětská hřiště i cvičebními prvky pro dospělé.

14. Zvyšování bezpečnosti
Stále se snažíme zvyšovat bezpečnost ve městě a snižovat krimi-

nalitu. Významným pomocníkem Policie ČR v boji s kriminalitou 
se stal i kamerový systém, který pořizujeme postupně. První dvě etapy 
zatím stály 1,5 mil. Kč.
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Město za poslední čtyři roky 
proinvestovalo desítky milionů korun

17. Turistický ruch
Nejen turisté ocení nově budovaný informační systém v našem 

městě, který usnadní orientaci v názvech ulic a ukáže směr k vý-
znamným stavbám.

16. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Chropyně
Dlouhodobě se snažíme dovybavit jednotku Sboru dobrovolných 

hasičů Chropyně potřebnou výstrojí a výzbrojí. Toto úsilí bylo koruno-
váno úspěchem, když se nám podařilo zakoupit z dotace novou CAS 
(cisternovou automobilovou stříkačku). Celková hodnota pořízeného 
vozidla je 6 mil. Kč.

Součástí posílení turistického ruchu bylo také vybudování no-
vých odpočinkových altánů u Zámeckého rybníka, u hřiště za ulicí 
Hrad a v prostoru pod zámkem. Do těchto aktivit bylo investováno 
300 tis. Kč.

Na závěr bych chtěla poděkovat za odvedenou práci 
radním, zastupitelům, zaměstnancům, a aktivním občanům 
města, spolkům a všem, kteří se v uplynulých letech podíleli 
na rozvoji našeho města.

Věra Sigmundová

15. Hřbitov v Chropyni a v Plešovci
Prostřednictvím Správy majetku města Chropyně byl realizován 

nákup další části kolumbária a vybudován obecní hrob. 

Do kaple v Plešovci byl zakoupen elektrický zvoník a nyní probíhá 
rekonstrukce chodníků a doplnění veřejného osvětlení na hřbitově. 
Investice nás bude stát asi 600 tis. Kč.
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Registrační úřad Chropyně 
přijal 15 kandidátních listin Každé volební straně, která má svou kandidátní listinu zaregistro-

vánu pro volby do zastupitelstev obcí, vyhlášené na 5. a 6. října 2018, 
vznikají v souladu s platnou legislativou některá práva a povinnosti. 
Taktéž samotným kandidátům. 

Delegace členů okrskových volebních komisí
Každá volební strana může delegovat jednoho člena a jednoho 

náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku. 
Delegováním se rozumí doručení seznamu členů a náhradníků sta-
rostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození 
a místo, kde je delegovaný přihlášen k trvalému pobytu (úplnou 
adresu), eventuálně doručovací adresu a telefonní kontakt. Může 
také obsahovat údaj, do které okrskové volební komise má být 
delegovaný člen zařazen. Tento seznam je třeba doručit nejpozději 
do středy 5. září do 16:00. K delegaci je oprávněn pouze zmocněnec 
volební strany.

V Chropyni je vytvořeno 5 volebních okrsků. Volební strany zpravidla 
delegují 5 členů + 1 náhradníka, může však být delegováno až 5 členů 
a 5 náhradníků. Jestliže volební strana nemůže sehnat dostatečný po-
čet členů, které by do okrskových volebních komisí delegovala, může 
delegovat i jednoho jediného člena. 

Odvolání kandidáta, vzdání se kandidatury
Každý kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb, tedy 

do středy 3. října do 14:00, písemně vzdát své kandidatury. Kan-
didaturu kandidáta může ve stejné lhůtě odvolat také zmocněnec 
volební strany. Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury 
nelze vzít zpět. Prohlášení musí být doručeno příslušnému registrač-
nímu úřadu (Městský úřad v Chropyni). Doručená vzdání se nebo 
odvolání kandidatury budou zveřejněna ve volebních místnostech. 
K odevzdaným hlasům pro kandidáty, kteří se vzdali nebo byli od-
voláni, se nebude přihlížet.

Volební prezentace ve Zpravodaji, v městském rozhlase
Uzávěrka čísla 08/2018 je ve středu 12. září ve 12:00. Pro zveřejnění 

inzerce ve Zpravodaji, stejně jako pro odvysílání relace v městském roz-
hlase, bude využit platný ceník. V termínu uzávěrky musí být v redakci 
finální verze inzerce volební strany.

Předvolební setkání
V případě venkovních předvolebních setkání je třeba postupovat v sou-

ladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou města Chropyně č. 6/2017, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění. 
Dle této vyhlášky je od poplatku osvobozena akce, jejíž doba konání 
nepřesáhne 4 hodiny. Je však nutno splnit ohlašovací povinnost, tedy 
sdělit městu Chropyně datum, dobu, místo, účel záboru veřejného 
prostranství a osoby odpovědné za zajištění veřejného pořádku.

Umisťování prezentace na veřejném prostranství
Podobně jako u využití veřejného prostranství k předvolebním se-

tkáním je předvolební kampaň řešena i u záboru veřejného prostranství 
k umístění předvolební prezentace. Sazba poplatku je stanovena měsíční 
paušální částkou 50 Kč/započatý měsíc za umístění přenosné reklamní 
tabule. V ohlášení je třeba uvést dobu záboru, rozsah záboru, účel 
a odpovědnou osobu. Při nedodržení ohlašovací povinnosti bude před-
volební prezentace odstraněna. 

Dále je možné umísťovat prezentaci na sloupy veřejného osvětlení 
o velikosti do 1 m2. Sazba za krátkodobé umístění zařízení činí 10 Kč/ks/den. 
Poutače nesmí být umístěny v těsné blízkosti dopravních značek a nesmí 
je nijak zakrývat. Dále nesmí bránit ve výhledu a rozhledu v křižovatkách 
nebo u výjezdů a napojení na komunikaci. Montáž i demontáž si pro-
vádí nájemce sám na vlastní náklady a způsob připevnění nesmí sloup 
veř. osvětlení poškozovat. I zde je potřeba vyplnit poplatkové hlášení. 
Při nedodržení ohlašovací povinnosti bude předvolební prezentace 
odstraněna.  

Dana Jedličková

Informace pro volební strany

Do uplynutí lhůty pro podání kandidátních listin pro volby 
do zastupitelstev obcí, které se budou konat 5. a 6. října 2018, přijal 
Městský úřad v Chropyni, který je pro tyto volby registračním úřadem 
pro město Chropyni a obce Kyselovice, Záříčí a Žalkovice, dohro-
mady 15 kandidátních listin. 

Zatímco v Chropyni bude stejně jako při minulých komunálních 
volbách o přízeň voličů bojovat 8 volebních stran, ve všech obcích 
správního obvodu došlo ke změnám. V Kyselovicích došlo sice ke snížení 
počtu členů zastupitelstva, ale o 9 míst se budou ucházet kandidáti 
hned ze 3 subjektů (v roce 2014 to byly pouze 2). Občané Záříčí 
se budou rozhodovat mezi kandidáty pouze 2 volebních stran 
(rok 2014: 3 subjekty). V Žalkovicích při minulých volbách tehdejší 
starosta patrně již před volbami věděl, že svou pozici bez problémů 
obhájí, neboť kandidátku podal jen jeden jediný subjekt, ale tento-
krát i v Žalkovicích dojde k souboji, soupeřit budou kandidáti ze dvou 
volebních stran.

Pro volby do Zastupitelstva města Chropyně:
• ANO 2011
• Česká strana sociálně demokratická
• Komunistická strana Čech a Moravy
• NEZÁVISLÁ VOLBA PRO CHROPYNI
• Občanská demokratická strana
• Společně pro Chropyni
• STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
• SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE – TOMIO OKAMURA 

A STRANA PRÁV OBČANŮ ZEMANOVCI

Pro volby do Zastupitelstva obce Kyselovice:
• Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
• NEZÁVISLÍ
• SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – SPOLEČNĚ PRO 

KYSELOVICE

Pro volby do Zastupitelstva obce Záříčí: 
• Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
• Sdružení nezávislých kandidátů obce Záříčí

Pro volby do Zastupitelstva obce Žalkovice:
• PRO ŽALKOVICE
• Sdružení nezávislých kandidátů pro Žalkovice

Po přezkoumání a odstranění případných nedostatků z kandidátních 
listin dojde k jejich zaregistrování a údaje o jednotlivých kandidátech 
mohou být zveřejněny. Registrační úřad Chropyně počítá se zveřejněním 
seznamu kandidátů na svých webových stránkách po vylosování pořado-
vého čísla volebních stran (následuje po registraci). Seznamy kandidátů 
budou poté rovněž zveřejněny na stránkách volby.cz. 

Všem kandidátům přejeme hodně sil a nám voličům předvolební 
kampaň v duchu fair play!                                    Dana Jedličková

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 pondělí 3. září 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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V měsících červnu, červenci a srpnu rada 
města zasedala šestkrát a na svých jednání 
projednávala mimo jiné:
- vzala na vědomí návrh Rozpočtového 

opatření města č. 2 v roce 2018 (opatřením 
se upravuje oblast příjmů a výdajů ve výši 
2.807.560 Kč, rozpočtová rezerva bude 
ve výši 1.396.260 Kč);

- doporučila projednat a schválit na jednání za-
stupitelstva prodej pozemků p. č. 192/18 o vý-
měře 588 m2 v k. ú. Chropyně za cenu 530 Kč/m2 
a pozemek p. č. 180/10 o výměře 701 m2 za cenu 
510 Kč/m2; pozemek p. č. 30/1 o výměře 558 m2 
a p. č.  30/2 o výměře 32 m2 v k. ú. Chropyně 
za cenu 650 Kč/m2, odkoupení 1/24 podílu 
pozemku p. č. 1039/8 za cenu 10.125 Kč, 
odkoupení 1/24 podílu pozemku p. č. 1039/8 
za cenu 10.125 Kč a odkoupení 1/12 podílu 
pozemku p. č. 1039/8 za cenu 20.250 Kč;

- schválila zrušení částky ve výši 300 Kč 
za základní úkony pečovatelské služby v evi-
denčním listu k nájemní smlouvě u všech 
obyvatel Domů s pečovatelskou službou 
Chropyně, a to s platností od 1. července 
2018 formou dodatku k nájemní smlouvě;

- doporučila zastupitelstvu schválit Strate-
gický plán rozvoje sportu ve městě Chro-
pyně na období let 2018-2023;

- souhlasila s uzavírkou komunikace III/4348 
mezi obcí Troubky a Vlkoš v termínu od po-
volení uzavírky do doby rekonstrukce vozov-
ky, a to z důvodu havarijního stavu vozovky, 
a dále s objízdnou trasou, která je navržena 
na komunikacích II/436 a III/4349;

- schválila provedení stavby „Reklamní 
poutač pro prodejnu nábytku v ulici Mo-
ravská" s tím, že tato stavba bude dočasná, 
a to v období od června do srpna roku 2018;

- vzala na vědomí dokumentaci stavby 
„Chropyně - obnova VO, EFEKT 2018" 
zpracovanou firmou EL4ING, s. r. o., Byst-
řice pod Hostýnem, bez připomínek;

- doporučila zastupitelstvu města schválit, 
s přihlédnutím ke stavebně technickému 
stavu budovy čp. 1 v Plešovci (hasičárna), 
zadání zpracování projektové přípravy a ná-
slednou realizaci generální rekonstrukce 
objektu s využitím možnosti získat dotaci;

- schválila příkazní smlouvu na zpracování 
zadávacích podmínek a organizaci výbě-
rového řízení s firmou STILT PROJECTS 
za provedené práce ve výši 25.000 Kč bez 
DPH na akci „Rozšíření a modernizace veřej-
ného osvětlení ve městě Chropyni - II. eta-
pa, EFEKT 2018" včetně výzvy k podání 
nabídek a návrhu smlouvy o dílo;

- zrušila výběrové řízení na uzavření smlouvy 
s dodavatelem, který předložil nejnižší nabíd-
kovou cenu na akci „Oprava cesty u školní 
jídelny Chropyně", na základě doporučení 
změnit zadávací dokumentaci v části povr-
chu opravované komunikace a uložila OVŽP 
připravit nové výběrové řízení;

- vzala na vědomí informaci o průběhu 
opakovaného výběrového řízení na akci 
„Zateplení spojovací chodby v ZŠ Komen-
ského v Chropyni";

- schválila aktualizaci ceníků SMM týkající 
se pronájmů MKS, služeb, vstupného na kou-
paliště a komerčního nájmu u stánkového 
prodeje;

- doporučila zastupitelstvu města rozhod-
nout o pořízení změny č. 3 Územního 
plánu Chropyně, jejímž předmětem bude 
přeložka komunikace z Chropyně do Záříčí 
a její křížení s železniční tratí Brno - Přerov 
a dále přeložka ochranného valu v lokalitě 
Podlesí, označeného v územním plánu 
identifikátorem T* 58;                

- vzala na vědomí zápis o průběhu kon-
kurzního řízení na pracovní místo ředitel/ře-
ditelka Zařízení školního stravování Chro-
pyně a ustanovila s účinností od 01.09.2018  
novou ředitelku školního stravování;

- vzala na vědomí usnesení Okresního 
státního zastupitelství v Kroměříži ZT 112/ 
2018-10, zapsané pod čj. MCH 3436/2018, 
o ustanovení opatrovníka městu Chropyně 
ve věci trestního oznámení o porušení po-
vinnosti při správě cizího majetku, vydané 
městu Chropyně;

- vzala na vědomí výzvu odboru životního 
prostředí MěÚ Kroměříž k účasti při výkonu 
vodoprávního dozoru na stavbu vodního 
díla „Revitalizace jezera Malý Pískáč";

- schválila darovací smlouvu mezi městem 
Chropyně (obdarovaný) a společností Vý-
krm Třebíč, s. r. o. (dárce), jejímž předmě-
tem je poskytnutí peněžitého daru v celkové 
výši 30.000 Kč, kdy částka 10.000 Kč je určena 
na rozvoj činnosti TJ Chropyně a částka 
20.000 Kč na rozvoj mládežnické kopané 
při FK Chropyně;

- schválila opakované výběrové řízení pro akci 
„Oprava cesty u školní jídelny Chropyně";

- doporučila zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku p. č. 180/9 o výměře 580 m2 
za 500 Kč/m2;

- doporučila zastupitelstvu města vydat 
opatření obecné povahy - změnu č. 1 Územ-
ního plánu Chropyně, jejímž předmětem 
jsou drobné korekce v katastru města 
Chropyně i části Plešovec ve prospěch 
ploch individuálního bydlení;

- schválila úpravu rozpočtu města pro rok 
2018 v rámci ukazatele 2143 – cestovní 
ruch, 3314 – činnosti knihovnické a 5512 
– požární ochrana (dobrovolná část);

- uložila vedoucí finančního odboru požádat 
Krajský úřad Zlínského kraje o provedení 
přezkumu hospodaření města Chropyně 
za rok 2018 a uložila řediteli SMM Chro-
pyně zadat přezkum hospodaření SMM 
za rok 2018 auditorovi;

- schválila vyřazení majetku z evidence dle 
předložených protokolů a doporučila jeho 
fyzickou likvidaci;

- souhlasila s dodatečným povolením ře-
šení sjezdu ze stavební parcely na krajskou 
komunikaci, který se nachází na pozemku 
p.č. 41/40 u stavby „Strojní a vývojové 
centrum“ investora CNC Macho, s. r. o.;

- schválila zábor veřejného prostranství před 
cukrárnou Viktoria, nám. Svobody č. p. 55, 

dne 29.06.2018 za účelem umístění atrakce 
pro děti – skákací hrad;

- uložila zveřejnit záměr prodeje posledních 
3 stavebních pozemků v lokalitě Podlesí 
za stanovených podmínek prodeje a regu-
lačních podmínek;

- schválila smlouvu o dílo na organizaci 
výběrového řízení pro akci „Výměníková 
stanice ZŠ Chropyně“, za cenu 15.000 Kč;

- souhlasila se změnou podmínek vyhra-
zeného parkovacího stání na ul. Moravská 
618, stání již nebudou v tomto případě 
vyhrazena pro konkrétní registrační značky 
motorových vozidel; 

- uložila zpracovat úpravu místního poplatku 
za vyhrazení parkovacího místa tak, aby výše 
poplatku zohledňovala skutečnost, zda 
si parkovací místo vyhradila fyzická nebo 
právnická osoba;

- souhlasila s provedením stavebního 
záměru na pozemku p. č. 1003/1, jedná 
se o úpravu stávajícího vstupu a vjezdu u ro-
dinného domu;

- souhlasila s kácením dřevin v rozsahu 6 ks 
před domem čp. 612 až 615 v ulici Moravská, 
jedná se o podnět v souvislosti s prováděním 
stavebních úprav bytového domu;

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky firmy 
ELPIK Kroměříž, s. r. o., na akci „Rozšíření 
a modernizace veřejného osvětlení ve městě 
Chropyni – II. etapa, EFEKT 2018“ za cenu 
prací 5.288.807 Kč bez DPH a schválila uza-
vření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým 
bude realizace rozdělena na dvě části;

- schválila dle návrhu ředitele SMM přiděle-
ní bytu č. 60 v domě čp. 220 v ulici Drahy;

- vzala na vědomí Výroční zprávu Pečova-
telské služby města Chropyně za rok 2017;

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, 
a to firmy TECHNIS Kojetín, spol. s. r. o., 
na realizaci zakázky „Oprava cesty u školní jídel-
ny Chropyně“ za částku 209.017 Kč bez DPH;

- schválila uzavření Smlouvy o zpracování 
osobních údajů mezi městem Chropyně 
a Advokátní kanceláří Ritter – Šťastný 
se sídlem v Olomouci, jejímž předmětem 
je vymezení vzájemných práv a povinností 
stran při zpracování osobních údajů, ke kte-
rému dochází při právním zastoupení města 
Chropyně, tj. při poskytování služeb;

- schválila uzavření smlouvy o realizaci stavby čí-
slo 01/142/2018 mezi městem Chropyně a Spo-
lečenstvím vlastníků domu v ulici Dr. E. Axma-
na č. p. 574 a 575, za účelem provedení re-
vitalizace bytového domu, spočívající v zatep-
lení obvodového pláště, v náhradě stávajících 
balkonů betonovými lodžiemi;

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
k zakázce na zpracování dokumentace „Změ-
na č. 3 Územního plánu Chropyně“, cena 
prací dle nabídky činí 160.000 Kč bez DPH, 
je předložena firmou AKTÉ projekt Kroměříž;

- schválila uzavření Příkazní smlouvy mezi 
městem Chropyně a společností EPRON-
-Consulting Sobůlky, s. r. o., jejímž před-
mětem je administrace a řízení projektu 
„Předcházení vzniku BRKO v Chropyni“ 

Z jednání Rady města Chropyně
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Z jednání Rady města Chropyně

inzerce

(pořízení domácích kompostérů pro obča-
ny); realizace projektu, včetně souvisejících 
plateb, proběhne až v případě schválení 
záměru na jednání zastupitelstva;

- vzala na vědomí informaci ředitele Základní 
školy Chropyně, o čtvrtletním hlášení úrazů 
za období duben až červen 2018;

- vzala na vědomí zprávu o výsledku finanč-
ní kontroly nahrazující interní audit města 
Chropyně;

- schválila uzavření smluv o nájmu nemovi-
tosti mezi pronajímateli a nájemcem měs-
tem Chropyně; předmětem těchto smluv 
je přenechání pozemků k dočasnému 
užívání (p. č. 1085/14, 1085/13, 1085/19, 
1085/25 a 1085/26 – ostatní plocha, 
tyto pozemky jsou nájemcem užívány 
jako veřejná zeleň a veřejné prostranství); 
za přenechání pozemků k dočasnému užívá-
ní se nájemce zavazuje platit pronajímateli 
nájemné ve sjednané výši 7 Kč/m2/rok;

- vzala na vědomí rozbor hospodaření města 
za 1. pololetí roku 2018;

- neschválila převedení nájemní smlouvy 
k městskému bytu č. 04 na adrese Drahy 
č. 220 Chropyně;

- vzala na vědomí rozbory hospodaření 
příspěvkových organizací města Chropyně 
za 2. čtvrtletí roku 2018 a to SMM, základní 
školy, mateřské školy a zařízení školního 
stravování;

- schválila přijetí peněžního daru od firmy 
Nadace AGROFERT ve výši 30.000 Kč pro 
účely spojené s provozem MŠ Chropyně;

- schválila příkazní smlouvu na výkon funk-
ce technického dozoru investora pro akci 
„Oprava cesty u školní jídelny Chropyně“ 
za cenu 3.000 Kč;

- schválila příkazní smlouvu na výkon funkce 
technického dozoru investora pro akci „Roz-
šíření a modernizace veřejného osvětlení 
ve městě Chropyni – II. etapa, EFEKT 2018“; 
cena za provedené práce je 1 % z ceny díla 
vč. DPH;

- schválila příkazní smlouvu s firmou Stilt 
PROJECT Přerov, s. r. o., na výběrové řízení 
zakázky „Oprava chodníku u MIXU – Chro-
pyně“, za cenu 25.000 Kč + DPH;

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
firmy Hortech Kojetín, s. r. o., pro akci 
„Výměníková stanice ZŠ Chropyně“ za cenu 
940 671 Kč s DPH;

- schválila příkazní smlouvu na výkon funkce 
technického dozoru investora s OB RUBI-
CONE Kroměříž za cenu provedené práce 
40 tis. bez DPH;

- schválila smlouvu o dílo na zpracování 
projektové dokumentace, včetně inženýr-
ské činnosti, pro akci „Most u elektrárny 
v Chropyni“ za cenu 275 275 Kč vč. DPH;

- souhlasila se stavebním záměrem „Zateplení 
rodinného domu č. p. 511, ul. Hrad Chropyně“;

- souhlasila s vyhrazením parkovacího místa pro 
osobu ZTP u bytového domu č. p. 617 na Mo-
ravské ulici po dobu platnosti průkazu ZTP;

- nesouhlasila s žádostí na stavbu zahrad-
ního altánu a návrhem změny uspořádání 
veřejného prostranství v ulici Hrad č. p. 795 
v Chropyni;

- souhlasila s projektovou dokumentací 
stavby rodinného domu na pozemcích pč. 
192/24 a 175/15 v k. ú. Chropyně;

- vzala na vědomí informaci místostarostky 
města o návrhu rozpočtu na realizaci projektu 
„Pověst o králi Ječmínkovi“, nástěnné dekora-
tivní malby v exteriéru pro město Chropyně;

- vzala na vědomí usnesení odboru život-
ního prostředí a zemědělství Krajského úřa-
du Zlínského kraje čj. KUZL 55668/2018, 
zapsané pod čj. 4675/2018, o zastavení pře-
zkumného řízení ve věci stanoviska čj. KUZL 
52690/2016, ze dne 23.08. 2016, kterým 
byla společnosti EKO Agrostav, a. s., Přerov, 
prodloužena platnost souhlasného stanoviska 
k posouzení vlivů provedení záměru „Chro-
pyně, těžba štěrkopísku v lokalitě Hejtman“ 
na životní prostředí vydaného pod čj. KUZL 
71736/2010 dne 24.08.2011, vydané spo-
lečnosti EKO Agrostav, a. s., Přerov;

- vzala na vědomí informaci starostky města 
o stavebním rozpočtu rekonstrukce hřbitova 
v Plešovci z rozpočtu SMM, p. o. Chropyně. 

BH
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Z jednání zastupitelstva města Chropyně
Dne 20. června 2018 proběhlo další veřejné jednání zastupitel-

stva města, kterého se zúčastnilo 13 ze 17 zastupitelů. Chybějící 
zastupitelé byli řádně omluveni a přítomno bylo rovněž 25 občanů. 
Program jednání obsahoval třináct bodů. 

Změna č. 1 Územního plánu Chropyně (individuální byd-
lení)

Město pořizovalo Změnu č. 1 Územního plánu Chropyně na zá-
kladě usnesení zastupitelstva z 19.12.2016. Jedná se o drobné korek-
tury ve způsobu využití některých lokalit v katastru města Chropyně 
i části Plešovec ve prospěch ploch pro bydlení. V zákonem stanove-
ném postupu změnu územního plánu pořídil Městský úřad Kroměříž 
a zastupitelé předložené usnesení ke změně č. 1 jednohlasně přijali.

Změna č. 3 Územního plánu Chropyně (přeložka komunikace 
a křížení železniční trati)

Starostka města seznámila přítomné s vývojem záměru křížení 
krajské komunikace směrem na Záříčí s modernizovanou železniční 
tratí Brno – Přerov prostřednictvím tzv. obchvatu města Chropyně. 
Z jednání zastupitelstva dne 28. března vyvstal úkol uskutečnit jednání 
s vlastníky pozemků, kteří se v trase navrhovaného obchvatu nacházejí, 
a předložit výsledky investorovi stavby, tj. Správě železniční dopravní 
cesty. Výsledkem jednání bylo zjištění, že drtivá většina vlastníků 
je pro prodej pozemků, malá část souhlasí se směnou pozemků a u dvou 
vlastníků byl zjištěn kategorický nesouhlas. S ohledem na výsledky jed-
nání s vlastníky a dále pak s přihlédnutím k obecně platné povinnosti 
minimalizovat dopady záměrů na zemědělský půdní fond přistoupilo 
město k vypracování dalších variant křížení komunikace s tratí. Cílem 
je vybrat nejvhodnější variantu, u které proběhne projednání s vlast-
níky a u které bude zahájeno pořizování změny územního plánu. 
Výše uvedeným postupem lze za určitých podmínek dosáhnout toho, 
že investor může upustit od současného řešení křížení cesty s železniční 
tratí v Tovačovské ulici. Po rozpravě vedené na téma výběru nejvhod-
nější varianty zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změny č. 3 Územ-
ního plánu Chropyně. Změna bude pořizována z vlastního podnětu 
a jejím předmětem bude přeložení ochranného protipovodňového 
valu v lokalitě Podlesí v Chropyni a přeložení komunikace III/4349 
dle varianty „C“ studie dopravního řešení. Zastupitelstvo uložilo po-
žádat Městský úřad Kroměříž o pořízení této změny územního plánu. 
Usnesení bylo přijato.

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně
Paní místostarostka doplnila předloženou písemnou zprávu 

o činnosti rady od konání minulého zastupitelstva o další body 
z již 9. jednání rady, které proběhlo v den jednání zastupitelstva. 
Dále na žádost zastupitele Mgr. Vlasatého seznámila zastupitele 
s usnesením Okresního státního zastupitelství Kroměříž k ustanove-
ní kolizního opatrovníka městu. Výpisy z jednání rady jsou rovněž 
k dispozici na webových stránkách města. Zastupitelstvo vzalo zprávu 
o činnosti na vědomí.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Chropyně

Tento výbor se v mezidobí sešel třikrát. Na svých jednáních 
se zabýval kontrolou usnesení rady města. Dále provedl zhodnoce-
ní údržby města v zimní sezóně, kontrolu investiční akce – nákup 
zásahového vozidla pro JPO Chropyně, kontrolu Vnitřní směrnice 
č. 1/2018 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
na stavební práce. Zastupitelstvo vzalo zprávu o činnosti na vědomí.

Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města 
Chropyně

Tento výbor se v mezidobí sešel jedenkrát. Projednal materiály 
finanční a majetkoprávní povahy, které doporučil zastupitelstvu 
ke schválení. Jedinou výjimkou je rozpočtové opatření č. 2, ke kte-
rému výbor nepřijal žádné usnesení. Zastupitelstvo vzalo zprávu 
o činnosti za II. čtvrtletí 2018 na vědomí.

Zpráva o činnosti Výboru na ochranu životního prostředí 
Zastupitelstva města Chropyně

Výbor zasedal od březnového jednání zastupitelstva dvakrát. 
Projednal aktuální situaci v oblasti ŽP ve městě, materiál pro zamýš-
lenou změnu územního plánu v souvislosti s výstavbou rychlodráhy 
a s ní související snahy města Chropyně o přeložku krajské komuni-
kace z ulice Tovačovské do nově vytyčené trasy. V rozpravě k tomuto 
bodu se hovořilo o zeleni ve městě, o třídění odpadu, o novém 
termínu svozu pytlového odpadu, o neutěšeném stavu pozemků 
v bývalých lázních a dále o problémech s parkováním automobilů, 
černých staveb, černých odběrů vody z rybníka i z Bečvy v zahrád-
kářské kolonii v blízkosti národní přírodní památky. Zastupitelé vzali 
zprávu na vědomí.

Účetní závěrka města Chropyně za rok 2017
Ke schválení byla předložena účetní závěrka města za uplynulý rok 

včetně předepsaných příloh. Tato závěrka byla součástí přezkoumání 
hospodaření auditorkou a zastupitelé ji hlasováním schválili.

Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora 
za rok 2017

Dále byl předložen ke schválení přehled o tom, jak město v loň-
ském roce hospodařilo, kolik a do čeho investovalo, jak se dařilo 
naplňovat příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu, nebo jaký je stav 
financí na účtech města. Zůstatek finančních prostředků za loňský 
rok činil 24,15 mil. Kč. Součástí materiálu je také zpráva auditorky, 
která hospodaření města zkontrolovala zákonem předepsaným 
postupem. Přezkum proběhl bez závad a nebyla shledána žádná 
závažná pochybení. Závěrečný účet byl zastupitelstvem schválen.

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2018
Na základě aktuálních potřeb bylo zpracováno 2. rozpočtové opat-

ření v tomto roce. Upravuje oblast příjmů a výdajů ve výši 2.837.560 Kč. 
Rozpočtová rezerva bude po těchto úpravách ve výši 1.246.260 Kč. 
V rozpravě k tomuto bodu byl zmíněn námět na vybudování bytových 
domů, hledání dalších lokalit pro výstavbu rodinných domů, nutnost 
zřízení pobytového zařízení pro seniory a zazněl dotaz na připravovanou 
realizaci přírodního parku u hřbitova. Usnesení o schválení rozpočto-
vého opatření bylo přijato.

Majetkoprávní záležitosti
Byly projednávány a schváleny následující majetkoprávní zále-

žitosti:
- změna účelu použití peněžitého daru poskytnutého TJ Chropyně,
- prodej stavebního pozemku p. č. 180/10 v lokalitě Podlesí za ce-

nu 510 Kč/m2, p. č. 192/18 v lokalitě Podlesí za cenu 530 Kč/m2, 
p. č. 180/9 v lokalitě Podlesí za cenu 500 Kč/m2; a to za účelem 
výstavby rodinných domů,

- odkoupení podílu pozemku p. č. 1039/8 v lokalitě Tyršova od tří 
majitelů v celkové hodnotě 40.500 Kč, důvodem k vykoupení 
je realizace regenerace panelového sídliště, jedná se o pozemky 
veřejného prostranství,

Strategický plán rozvoje sportu ve městě na období 2018 
–2023

Zpracování tohoto dokumentu si vyžádala povinnost uložená zá-
konem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Tuto povinnost je nutné 
splnit nejpozději k 1. červenci letošního roku. Předkládaný návrh 
strategie rozvoje sportu je v souvztažnosti na Program rozvoje města 
Chropyně zpracován pro období let 2018-2023. Zastupitelstvo plán 
rozvoje sportu schválilo. 

Zpráva o stavu budovy č. p. 1 v Plešovci (hasičská zbrojnice)
Ředitel SMM seznámil zastupitele s dlouhodobě velmi špatným 

stavebně technickým stavem budovy bývalého obecního úřadu 
v Plešovci. Po projednání vzali zastupitelé informaci na vědomí 
a souhlasili s přípravou zásadní rekonstrukce objektu. Dojde k po-
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souzení stavebně technického stavu tak, aby rekonstrukce umožnila 
vznik vhodných prostor pro veřejně prospěšné a společenské aktivity 
(hasiči, knihovna, sociální zázemí, společenská místnost, případně 
další) v jednopodlažním objektu s půdním prostorem, využitelným 
pro potřeby SMM. Součástí projektové přípravy stavby bude podání 
žádosti o získání dotace.

Všeobecná rozprava
Ve všeobecné diskusi byly zodpovídány dotazy na situaci kolem 

nemocnice v Kroměříži, bylo upozorněno na špatný stav ornitologické 
pozorovatelny, poškozování altánků, dále byla vyjádřena nespoko-
jenost s přidělováním obecních bytů. Občané rovněž upozorňovali 
na zdlouhavé odkupy pozemků kolem bytových domů, které jsou 
stále ve vlastnictví soukromých osob. Diskutovalo se o přípravě obnovy 
lávky u Josefínky a možnosti umístění radaru pro měření rychlosti 
na území města. 

Podrobný zápis z jednání najdete na webových stránkách 
města, zápis si můžete k přečtení vyžádat i na sekretariátě měst-
ského úřadu. 

BH

Z jednání zastupitelstva města Chropyně

Všechny materiály k projednávání jsou zveřejňovány na webu měs-
ta 6 dnů před připravovaným zasedáním, následně jsou doplněny 
o zápis z uskutečněného jednání. Vše pak na webu města zůstává 
trvale zveřejněno, avšak pouze v zákonem stanovené anonymizované 
podobě (www.muchropyne.cz Zastupitelstvo města – Dokumenty 
zastupitelstva).

Důležité

Poslední zasedání Zastupitelstva města Chropyně ve volebním ob-
dobí let 2014-2018 se uskuteční ve středu 26. září 2018 v 16:00 
v MKS, místnost č.10.

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou komunální volby. Vol-
bám bude věnováno příští vydání Zpravodaje města Chropyně. 
Z provozních důvodů je uzávěrka příštího vydání stanovena již 
na středu 12. září 2018 (12:00)! V termínu uzávěrky musí být 
v redakci finální verze inzerce volební strany.                               DJ

V minulých vydáních našeho Zpravodaje 
jste byli informováni, že k znovuobnovení 
provozu v ulici K. H. Máchy dojde v polovině 
srpna letošního roku. 

Bohužel z důvodu spojení investic 
s firmou Vodovody a kanalizace Kroměříž 
došlo k dotčení většího úseku komunikace, 
než bylo v původním plánu. Jedná se o část 
ulice K. H. Máchy směrem k nádraží a na pro-
tilehlou stranu ke dvěma rodinným domům. 
Výměna kanalizace a oprava vodovodu vý-
znamně poškodila také křižovatku na ulici 
Nádražní. 

Z těchto důvodů se stavební práce prav-
děpodobně protáhnou do 15. září 2018. 
Samozřejmě dodržení tohoto termínu bude 
zejména záležet na klimatických podmín-
kách. 

Za námi nezpůsobené prodloužení uzá-
věry se omlouváme, ale doufáme, že nově 
budovaná komunikace i s ní související 
opravy zvýší bezpečnost pohybu cestujících 
autobusovou dopravou a zlepší průjezd 
vozidel do sídliště.

Věra Sigmundová

Uzavírka ulice K. H. Máchy

Tento nápis mohou návštěvníci chro-
pyňského hřbitova číst na novém náhrobku 
v blízkosti obřadní síně. 

Tento hrob město obnovilo pro případy 
úmrtí, která jsou hrazena z prostředků města. 
Po zrušení pohřebného totiž roste počet lidí, 
kterým na důstojné rozloučení se zesnulými 
nezbývají finanční prostředky, anebo se jedná 
o opuštěné občany. 

I oni si však zaslouží, abychom na ně pa-
matovali. 

BH

„Občanům, 
město Chropyně“



16

7/2018Zpravodaj města Chropyně

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:

Jako každý mnoho a soustavně pracující člověk zjednodušil si svůj 
denní život v řadu zvyků; zvyky jsou osobní normalizace dne. Ale nestal 
se otrokem žádného z nich; poruší je ochotně, a někdy dokonce rád, 
je-li toho třeba nebo je-li k tomu aspoň záminka.

Je až divné, kde nabere času na všechno, co dělá. Má víc času pra-
covat, víc času číst, studovat, stýkat se s lidmi, odpočívat, být venku, 
psát; to vše bez kvapu, jako by svůj čas nabíral z nádrže hlubší a širší 
než my ostatní.

„Když má člověk pořádek, má na všechno dost času,“ říkal ve Vídni 
před válkou jednomu novináři.

Ale to je jenom jedna stránka, ten pořádek. T. G. M. umí hospodařit 
s časem, aniž by jím šetřil; nikdy nemá naspěch a nikdy se neopozdí.

To je to: mnoho číst neznamená hltat knihy, nýbrž dobře si přečíst 
pár těch nejlepších. Mnoho prohovořit neznamená nadělat mnoho 
řečí, nýbrž málo slovy dostat se k jádru věci. Mnoho žít není honit 
se za mnohým, nýbrž žít pomalu a silně.

100. narozeniny naší republiky – 7. díl

S předsedou vlády Švehlou v Jindřichově Hradci (1925, ČTK)

inzerce
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K našim sousedům do Polska to bylo jen „co by kamenem dohodil“, 
a tak městečko Świeradów-Zdrój bylo cílem našeho prvního výletu. Pro-
hlédli jsme si nádherný Lázeňský dům a téměř každý z nás se zastavil u Fon-
tány splněných přání na kolonádě a pohladil si Žábu zdraví, Žábu lásky, 
Žábu bohatství či Žábu krásy. Snad plakát zvoucí na večerní vystoupení 
Vídeňských filharmoniků v Lázeňském domě, který jsme viděli, byl inspirací 
pro Chropyňské babky – a tak po návratu do Libverdy uspořádaly koncert. 
Více jak hodinu zněly na lázeňské kolonádě lidové, moravské a hanácké 
písničky nejen pro nás, ale i pro pacienty a ostatní návštěvníky lázní. 

Lázeňských služeb k relaxaci a odpočinku, jako např. masáže, whirlpool 
nebo jen procházky po kolonádě či posezení v cukrárně, využívali mnozí 
z nás, přesto výlety za zážitky a poznáním něčeho nového vždy naplnily 
celý autobus. Tak tomu bylo i při výletu do Frýdlantu. Prohlédli jsme 
si hlavně historické jádro města: náměstí, kterému vévodí socha Albrech-
ta z Valdštejna, jenž je neodmyslitelně spjatý s historií města. Výstup 
na 48 metrů vysokou radniční věž se zvonkohrou sice absolvovali jen 
někteří, ale nádherná radnice z roku 1896 i sousední dům Špitálek, 
ve kterých jsou expozice městského muzea věnované archeologii, řemes-
lům i historii města, zaujaly všechny. Stejně tak jako proslulý Frýdlantský 
betlém. Mechanický betlém se 130 pohyblivými a 50 statickými figurkami, 
který má stále funkční původní mechaniku – se natáčí klikou!

Úterní odpoledne, bez předem plánovaného programu, si užil kaž-
dý podle svých představ. Někteří si dopřávali lázeňské procedury, jiní 
se vypravili do kilometr vzdálených Hejnic. Město Hejnice je známé poutní 
místo severních Čech a jeho dominantou je barokní kostel Navštívení 
Panny Marie a areál kláštera s atriem. Většina však zvolila dobrodružnější 
zábavu a zúčastnila se sportovně-zábavné akce. Při výstupu k dřevěné 
výletní restauraci Obří sud (na kopci nad Libverdou) jsme plnili různé 
úkoly. Nejvíce „škodolibý“ byl ten poslední – otázka Kolik schodů jste 
k Obřímu sudu vyšlapali? A tak zpáteční cestu absolvovali téměř všichni 
se skloněnou hlavou a počítali a počítali první, druhý, třetí… až po po-
slední 363. schod! Krásný a veselý den zakončily Chropyňské babky opět 
zpíváním na lázeňské kolonádě. 

Chropyňské babky na cestách…

Autobus, parkující před okny hotelu, přímo vybízel k výletům. 
A tak i další den po snídani pan řidič bravurně vyjel z maličkého par-
koviště a zamířil do krajského města libereckého kraje. Únava čtvrtého 
dne se projevovala a možná i proto se jen 16 odvážných vypravilo 
na nejvyšší bod města – vysílač na Ještědu – symbol Liberce. Stavba 
s kruhovým půdorysem, dokončená v roce 1973, vysoká 100 metrů, 
je národní kulturní památkou a je orientačním bodem celého kraje. 
Nahoru jsme vyjeli lanovkou a za krásného, jasného, slunečného počasí 
jsme celé město i daleké okolí měli jako na dlani.  

Všichni ostatní obdivovali v botanické zahradě krásu, kterou vytvořila 
příroda, a to jak ve skleníkovém areálu, tak i ve venkovních expozicích. 
Liberecká botanická zahrada je nejstarší v České republice a je jednou 
ze tří zahrad, ve kterých roste viktorie královská. Krásu rostlin, množství 
vůní a zejména spoustu informací o rostlinné říši celého světa si po-
chvalovali všichni, kteří si botanickou zahradu prohlédli. Někteří ještě 
stihli i podívanou na zvířátka v sousedící zoologické zahradě – zejména 
na raritu liberecké ZOO – bílé tygry.

Náročný den plný zážitků jsme „zhodnotili“ (tak jako dny předešlé) 
společným večerním posezením s harmonikou a nekonečnou písničkou 
Pějme píseň dokola…

Přišel den odjezdu, balení kufrů, nákup tradičních lázeňských oplatek. 
Poslední zastávkou bylo „město bižuterie“ Jablonec nad Nisou. Škoda, 
že na jeho prohlídku nezbylo mnoho času. I tak návštěva Muzea skla 
a bižuterie stála za to. Z jedné z největších sbírek skla a z jedinečné sbírky 
bižuterie v rámci celé Evropy až oči přecházely. K obdivování, kromě skla 
a bižuterie, byly i knoflíky, mince, pamětní medaile či skleněné ceny 
a trofeje ze známých soutěží a anket jako Star Dance nebo Zlatý slavík. 

Do Chropyně nás však čekala cesta dlouhá, počet objížděk velký 
a dopravní situace nepředvídatelná. Trochu unaveni, ale s hlavou pl-
nou zážitků z uplynulých dnů, vybaveni dobrou náladou, svačinkami 
a natěšeni na shledání se svými blízkými jsme se vydali na cestu domů. 

HJ; foto: HH    

Pěvecký sbor Chropyňské babky a spolu s nimi členky a členové místní 
organizace Svazu tělesně postižených odjeli koncem června na ozdravný 
pobyt do Libverdy – maličké lázně na severu Čech. 

Cesta dlouhá 350 km rychle ubíhala, a tak už před polednem stálo 
54 Chropyňáků před zámkem Sychrov, známým z mnoha pohádek 
a filmů. Pan průvodce nás vedl bohatě vybaveným interiérem, vyprávěl 
historii rodu Rohanů – bývalých majitelů zámku – i to, co se na zámku 
děje v současnosti. Jeho osobitý způsob výkladu všechny nadchl.

Kolem čtvrté hodiny odpolední jsme dorazili do cíle naší cesty. 
Libverda je malé lázeňské městečko v podhůří Jizerských hor, ve kte-
rém žije jen 424 stálých obyvatel. Bohužel jsme nebydleli pohromadě, 
ale po menších skupinkách. Všechny 3 hotely však byly jen kousek 
od sebe, přímo v centru lázní, u krásné dvoukřídlové kolonády obklo-
pené empírovými a klasicistními pavilony lázní.
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Vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 
2018 v 8:00 (první stupeň - J. Fučíka 675). Budova školy bude 
otevřena od 7:40 hodin. Žáci se první den školy nemusejí přezouvat.

Rozdělení do prvních tříd proběhne podle vyvěšených seznamů. 
U vchodu budou stát zaměstnanci školy, kteří poradí a případně 
doprovodí žáky do tříd.

Program prvního dne: seznámení s třídní paní učitelkou, informace 
pro zákonné zástupce žáků, kontrola seznamů a potřebných údajů.

Vyučování ve třídách bude ukončeno v 8:45 (po první vyučovací 
hodině).

V úterý 4. září 2018 si žáci vezmou přezůvky a aktovky s sebou. 
Bližší informace předají všem žákům jejich třídní učitelé.

Obědy pro žáky si rodiče zařizují osobně u paní ředitelky Zařízení 
školního stravování Chropyně, v ulici Ječmínkova 270.

Milan Bajgar

Pokyny pro rodiče 
žáků prvních tříd

V rámci vyhlášené výzvy č. 30 
Integrovaného regionálního ope-
račního programu byla v roce 2016 
podána žádost o dotaci na re-
konstrukci či úpravu zázemí pro 
pracovníky pečovatelské služby 
v budově Domu s pečovatel-
skou službou, náměstí Svobody 
č. p. 26, Chropyně, a na pořízení 
nového služebního automobilu. 
Cílem projektu bylo zefektivnit 
a zmodernizovat služby, které pe-
čovatelská služba poskytuje, a do-
pomoci tak klientům žít běžným 
životem v přirozeném prostředí 
s možností využití dostupných slu-
žeb. Projekt byl zpracován v sou-
ladu s Národní strategií rozvoje 
sociálních služeb a také v souladu 
se Střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb Zlínského kraje, 
kde je jednou z priorit rozvoj te-
rénních sociálních služeb.  

První část projektu řešila pro-
blém, se kterým se již několik 
posledních let Pečovatelská služba 
města Chropyně potýkala, a to jak 
zabezpečit přepravu pečovatelek 
ke klientům na různá místa v je-

den časový okamžik, v případě 
potřeby současně také s převozem 
pomůcek, které jsou potřebné 
při poskytování péče o některé 
klienty. K poskytování terénní 
služby bylo nutné pořídit ještě 
jeden automobil. Dokonce došlo 
k nepříjemné komplikaci, kdy 
jeden ze dvou automobilů, který 
byl k těmto službám využíván, 
měl poruchu. Také kapacitně 
začínal být stav vozového parku 
nedostačující. Péče je dlouhodo-
bě poskytována nejen ve městě 
Chropyni, ale také v přilehlých 
obcích, a to v Kyselovicích, Záříčí 
a Žalkovicích, do některých obcí 
zajíždí pečovatelky i 3x denně. 

Druhá část projektu řešila za-
staralé a nevyhovující zázemí pro 
pečovatelky, které již neodpoví-
dalo potřebám, které při výkonu 
svého povolání potřebují. Zázemí 
pro pečovatelky bylo nutné upra-
vit nejen z estetického hlediska, 
ale také z hlediska bezpečnostního 
a funkčního. 

V roce 2017 byla schválena do-
tace ve výši 1.203.561 Kč s před-

Projekt „Zvýšení kvality 
a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně“

Již tradičně se v období letních prázdnin konala Červencová noc 
v areálu Sokolského stadionu Chropyně. Tentokrát jsme do našeho 
města pozvali kapelu Pantock, která svým vystoupením všem přítom-
ným ukázala, že umí zahrát kvalitní muziku, která je převzatá od jiných 
kapel, ale taktéž se prezentovala svou vlastní tvorbou. Noc byla teplá, 
zajištěné občerstvení bylo bohaté s nabídkou jídel a pití.

Škoda, že jako každoročně i letos byla účast malá, i přes snahu 
pořadatelů SMM Chropyně, kteří přípravu, průběh i úklid zvládli na vý-
bornou a kterým za to patří velké poděkování. 

Přeji hezký zbytek prázdnin a hodně kulturních zážitků v nastávající 
sezóně.

Markéta Buráňová

Červencová noc

pokládaným podílem města 
Chropyně ve výši 150.000 Kč. 
Nový automobil značky Renault 
Kangoo byl předán k užívání 
v únoru 2018, zrekonstruované 
prostory využívají pracovníci 
pečovatelské služby od začátku 
měsíce července 2018. Rekon-
strukcí těchto prostor a po-
řízením nového automobilu do-
chází ke zlepšení podmínek pro 
kvalitní poskytování pečova-
telské služby, které bude mít 
pozitivní dopad na klienty ne-

jen z hlediska kvalitativního, ale 
i kvantitativního. 

Nelze také pominout skuteč-
nost, že kompletní rekonstrukce 
zázemí pracovníků Pečovatelské 
služby města Chropyně je jednou 
z etap rekonstrukčních prací, které 
postupně probíhají na Domech 
s pečovatelskou službou, a to nejen 
v jednotlivých bytových jednotkách, 
ale také ve společných prostorách, 
určených k užívání nejen obyvate-
lům bydlícím v těchto domech.  

Lenka Horáková

Téměř u každé kulturní akce pořádané v našem městě se odně-
kud ozve povzdechnutí o tom, že dotyčný ani nevěděl, že se něco 
takového v našem městě koná.

Všechny akce se snažíme propagovat, jak nejlépe umíme. Jsou 
zveřejňovány ve Zpravodaji, na webových stránkách města i SMM, 
v městském rozhlase a nově i prostřednictvím Mobilního rozhlasu.

Máte-li konstruktivní nápad, jak informace šířit ještě lépe, pak 
věřte, že si Vás rádi vyslechneme.

redakce

Poraďte, jak
ještě lépe propagovat akce pořádané 
v našem městě



19

7/2018 Zpravodaj města Chropyně

Prázdniny v základní škole jsou v posledních 
letech ve znamení velkých oprav. Utracené pení-
ze nejsou v tomto případě vidět tolik jako třeba 
u regenerace sídliště nebo oprav chodníků, ale 
přesto je modernizace školy jednou z hlavních 
priorit vedení školy a našeho města. Školu totiž 
nenavštěvuje každý den jen 400 žáků, jejich 
zákonní zástupci, ale i žáci dvou uměleckých 
škol, školních kroužků a oddílů TJ Chropyně. Pro 
ty všechny se snažíme vytvořit podmínky, které 
odpovídají standardům dnešní doby. To, že škola 
tyto opravy nutně potřebuje, je zřejmé a ne-
oddiskutovatelné. Budovy školy byly postaveny 
na začátku a v 70. letech minulého století!

Největší investicí tohoto léta byla celková 
oprava učebny fyziky a chemie, kterou si v po-
době, ve které se nacházela, pamatuji já a snad 
i moji rodiče. Museli jsme vyměnit stará dřevěná 
okna, provést stavební úpravy přilehlých pro-
stor i kabinetu. Dále odstranit starou podlahu, 
která byla někde betonová, a někde dokonce 
škvárová. Udělali jsme nové rozvody vody, 
vyměnili umyvadla atd. Nové lavice a školní 
nábytek máme v plánu pořídit příští rok.

Možná si někteří z vás všimli nového 
chodníku a brány ve dvoře u jídelny. Ten byl 
vybudován právě pro potřebu občanů, kroužků 
a oddílů TJ, které si pronajímají tělocvičnu školy 
v odpoledních a večerních hodinách. 

Škola patří přes léto dělníkům

inzerce

Soukromá inzerce
Prodám
 med přímo od včelaře. Telefonní kontakt: 

603 888 475.

 pánské horské kolo, starší, v dobrém stavu, 
cena dohodou, možno vidět. Telefonní 
kontakt: 737 551 204.

Upozorňujeme občany, 
že zveřejnění soukromé inzerce 
je zpoplatněno částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před uveřejněním 
oznámení.

Důležité informace
pro inzerenty

Nový kabát dostaly také šatnové kóje a při-
lehlé prostory.

V budově školy v ulici J. Fučíka, kde sídlí 
I. stupeň, se hlavně malovalo. Malíři se vyřádili 
především v pavilonu B, kde se nachází 3 od-
dělení družiny, 2 kmenové třídy, učebna cizích 
jazyků a informatiky. A k tomu se samozřejmě 
přidaly třídy a chodba v hlavní budově, které 
novou výmalbu opravdu potřebovaly. 

Do tělocvičny jsme pořídili kompletně nové 
osvětlení a pro úplnost jsme ji také nechali 
vymalovat.

Další výčet drobnějších oprav a prací, 
které se přes léto ve škole provedly, by byl 
ještě hodně dlouhý. Neustále se snažíme 
našim žákům vylepšovat podmínky pro vzdě-
lávání a naši školu posunovat zase o kou-
sek dál. Jsem přesvědčen o tom, že naši 
práci ocení a ve škole se jim bude líbit zase 
o něco více. Pro úplnost uvádím, že tento rok 
v kapitole Opravy a údržba proinvestujeme 
cca 1.750.000 Kč. 

Na závěr tohoto příspěvku bych chtěl 
moc poděkovat školníkům a paním uklízeč-
kám za práci, kterou v úmorných vedrech 
odvedli!  

Milan Bajgar

Zde mohla být 
vaše inzerce. 

Cena od 310 Kč.

Pro více informací 
volejte redakci, 
nebo navštivte 

www.muchropyne.cz

po přečtení 
patřím do sběru

Váš Zpravodaj ;-)
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Již tradičně se v sobotu 30. června konalo 
v Plešovci setkání malých i velkých na oslavě 
konce školního roku. Pro šikovné školáky z ma-
teřské i základní školy byla přichystána spousta 
her a soutěží. Stranou nezůstali ani rodiče, kteří 
s dětmi hráli maxi „Člověče, nezlob se“ nebo 
lovili rybičky z vršků od nápojů. Snad největší 
úspěch měla ovšem hra s odebíráním židlí, kte-
rou znají a mají rády všechny věkové kategorie. 
Vítězem může být jen jeden, ale hra se hrála 
tolikrát, že se domnívám, že nakonec zvítězili 
všichni, kteří vydrželi. Na závěr dětského od-
poledne si všechny přítomné děti odnesly malý 
dárek od SDH Plešovec.

Nejen odpolední hry výborně doplňovala 
hudba DJ Horrise, alias Martina Hory. V re-
produktorech se střídala pestrá škála písniček, 
od těch, které vznikly na sklonku minulého 
století, až po ty nejnovější. Většina návštěvníků 
se nechala inspirovat a skvěle si užila i následu-
jící diskotéku. Ta končila až v pozdních nočních 
hodinách. Nikomu to snad nevadilo, protože 
nikdo netrpěl žízní díky skvěle připravenému 
občerstvení, ani hlady díky vynikajícímu cigáru 
čerstvě vytaženému z udírny.

Velké poděkování patří Sboru dobrovolných 
hasičů Plešovec a všem organizátorům za skvěle 
připravenou akci, která nejen obyvatelům Ple-
šovce umožnila příjemné setkání se svými sousedy. 

Věra Sigmundová a Lea Jurtíková

Konec školního roku znamená začátek prázdnin

Žáci SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně 
se sešli 28. června na zahrádce restaurace RA-
CEK, aby se rozloučili s uplynulým školním ro-
kem. V průběhu celého odpoledne byly pro děti 
připraveny vědomostní soutěže, taneční parket 
a bohatá věcná tombola. Vrcholem celého od-
poledne byla rodinná soutěž o putovní pohár 
„Hurá na prázdniny“. Tentokrát se přihlásilo 

19 družstev, z nichž pohár na rok 2018-2019 
obhájilo družstvo KOPŘIV ve složení Pavla 
Kopřivová, Věra Kopřivová, Staňka Kopřivová 
a Miroslava Novotná. Velké poděkování patří 
rodičům Mentlíkovým, Hynštovým, Bíbrovým, 
Zikosovým, Kočendovým, Kohlovým, Kopřivo-
vým, Hepplerovým, Novotným, Nádbělovým, 
Růčkovým, p. Pěvě Horákové, p. Janě Ramišové 

a firmě Fatra a. s., a SZUŠ D-MUSIC, kteří fi-
nančně a materiálně podpořili věcnou tombolu 
pro děti. Celé odpoledne jsme si moc užili 
a ve večerních hodinách se rozloučili s pokřikem 
Hurá na prázdniny. Přeji všem dětem krásné prázd-
niny a pedagogům načerpání nových inspirací 
do nového školního roku. 

Ivo Novotný

Hurá na prázdniny
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Poslední červnové pondělní odpole-
dne jsme strávili spolu s dětmi a jejich ro-
diči na již tradičním setkání „Rozloučení 
se školním rokem“ na psíčkárně. 

Společné opékání špekáčků a zpívání 
táborových písní s kytarou opět nechybě-
lo. Dvě maminky vytvořily holčičí koutek, 
kde děvčatům vlnou a přízí barevně 

zkrášlovaly pramínky vlasů. Někteří hráli 
míčové hry a fotbal. Počasí nám přálo, 
nálada byla výborná, společné setkání 
na konec školního roku bylo velmi 
vydařené. 

Letos se nás sešlo zase víc než loni, což 
jsme opět zdokumentovali společnou 
fotografií.                            Jana Milotová

Rozloučení se školním rokem

inzerce
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Ne všichni už asi víte, že v jedné z ordinací našeho zdravotního 
střediska došlo k výměně. Na dveřích ordinace v přízemí přímo proti 
vchodu se skví jméno: MUDr. Michal Kočař. Nedalo mi to a šla jsem 
se s novým panem doktorem seznámit. Jak už to u nás žen bývá, získané 
informace si rozhodně nenechám jen pro sebe:

Pane doktore, vítejte v Chropyni. Odkud jste se tady vzal?
Přišel jsem k vám z Přerova, kde jsem několik let působil jako lékař 

v soukromé firmě. Pocházím ale z Kroměříže. 

Když se tak na Vás dívám, Vaše oči, Váš úsměv, k tomu Vaše 
příjmení… Nedá mi to se nezeptat. Sbormistryně pěveckého 
souboru ZeSrandy paní Eva Kočařová…

...je moje maminka.

Tak to už vím, kde jste nabral ten elán, energii a optimismus, 
který z Vás jen září. Tento sbor má v Chropyni spoustu příznivců. 
Jak se Vám líbí v Chropyni?

Moc. Lidé jsou tu milí, pacienti moc hodní. V Chropyni ještě ne-
bydlíme, ale chystáme se přistěhovat. Z města jsem toho ještě moc 
neviděl, snad jen ten výhled na městské koupaliště z okna ordinace. 
Ale Chropyně je podle mne prostě tak akorát. Všechno nezbytné tady 
je, vše ostatní v blízké Kroměříži. Jak se mi tady bude líbit, až tady budu 
žít, to se uvidí, zatím je to dobré.

Jak jste se dostal konkrétně sem do této ordinace?
Práce v Přerově byla náročná. Byly dny, kdy jsem ošetřoval až 80 pa-

cientů, zastupoval za kolegy. Řekl jsem si: „A dost. Chce to změnu.“ 
Našel jsem paní doktorku Klofáčovou, která se chystala svou ordinaci 
někomu předat, slovo dalo slovo a jsem tady.

Paní doktorka Klofáčová byla zdejší stálicí, ani neumím spočítat, 
kolik let zde sloužila.

Prozradím, že zde pracovala tolik let, kolik já jsem na světě.

Představujeme Vám

Tak teď ale budete muset prozradit, kolik že je Vám let?
Jsem ročník 1988. Paní doktorka se práci v této ordinaci věno-

vala 30 let. Předala mi ordinaci ve skvělém stavu, moc rád bych 
jí za to poděkoval.

Věřte, že i my se k Vašemu poděkování rádi připojujeme. 
Dovolím si jménem všech pacientů i ostatních obyvatel města 
paní MUDr. Janě Klofáčové upřímně poděkovat za všechno, 
co pro nás udělala.

Vám, pane doktore, děkuji za rozhovor a přeji, ať se Vám daří!
Dana Jedličková

Dne 23. května 2018 byl v pražské Galerii Pictura dražen v umělecké 
aukci obraz Emila Filly „Hráči šachu“ z roku 1908, z malířova raného 
období. Obraz původně pocházel ze sbírky architekta Josefa Gočára, 
který byl v letech 1932-37 předsedou Spolku výtvarných umělců Má-
nes. O obraz v aukci projevil zájem jen jeden dražitel, který jej získal 
za vyvolávací cenu 14,5 mil. Kč, s provizí (22 %) pak za něho zaplatil 

Hranice 20 milionů nebyla překonána

E. Filla: Hráči šachu, 1908, olej na plátně, 71 x 83 cm E. Filla: Zátiší s kartou a dýmkou, 1914, olej na plátně, 24 x 33 cm

17,69 mil. Kč. V případě zájmu více dražitelů mohla být hranice 20 mil. 
Kč za obraz překonána. 

O několik dní později, 27. května 2018, se konala v Praze další 
aukce obrazů, pořádaná Galerií Kodl. Na ní byl vydražen další obraz 
Emila Filly „Zátiší s kartou a dýmkou“ za 11,4 mil. Kč (s provizí). Ob-
raz z roku 1914, pocházející z období malířova pobytu v Holandsku, 
má za sebou už dva předchozí prodeje. Naposledy byl dražen v roce 
2013, kdy se prodal za 8,4 mil. Kč.

A. Hrdlička
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Po prázdninách a dovolených připravily odbory KČT další zajímavé akce:

30.08 Česká Kanada – autobusový zájezd KČT 
Chropyně

 Informace: Svatava Horáková, telefon: 724 934 402

01.09. Zlínská nejen 50
 Pěší: 6-50 km
 Cyklo: 35-55 km
 Propozice dodá přihlášeným KČT Zlín
 Informace: Jiří Tomáš, telefon: 737 005 174

22.09. Skalní útvary Zlínského kraje – Podbeskydská 
pahorkatina – Jarcovská gula a Čestův kámen

 Trasa: libovolná
 Kontrola: 10:00-15:00
 Informace: Ing. Rostislav Kalus, telefon: 604 230 782

23.09. Skalní útvary Zlínského kraje – Medůvka a Svan-
tovítova skála

 Trasa: libovolná
 Kontrola: 10:00-15:00
 Informace: Jan Hučík, telefon: 732 148 705

PŘIPRAVUJEME: 

13.10. Zájezd na pochod Slováckým vinohradem v Mu-
těnicích

 Přihlášky: Jaroslava Pospíšilová, telefon: 737 937 978
 Svatava Horáková, telefon: 724 934 402

Zdrávi došli!                                                                              JP

Klub českých turistů

Stezka v oblacích u obce Dolní 
Morava byla cílem autobusového 
zájezdu KČT Chropyně v neděli 
9. června 2018. Moderní atrakce 
a slunečný den tam přilákaly 
spoustu návštěvníků. Zaparkovat 
autobus byl jediný problém dne.

Trojmístná lanovka nás vyvezla 
k „patě“ točité stezky. Překvapivě 
nenáročný výstup nabízí krásné 
rozhledy po Kralickém Sněžníku 
i vzdálených Jeseníkách, Suchém 
vrchu i Krkonoších. Orientační 
tabule pomáhají určit jednotlivé 

vrcholy i vzdálená pohoří. Pro 
milovníky zvýšeného adrenalinu 
je tu možnost prolézat mezi jednot-
livými patry stezky rukávem (hustou 
sítí) nebo proplout při návratu 
100 metrů dlouhým tobogánem.

Uklidnění přinesla účastní-
kům zastávka na poutním místě 
v Králíkách. Pěkně prožitý den 
pro všechny účastníky připra-
vili a srdečné poděkování patří 
Svatce a Vlastíkovi Horákovým. 
Děkujeme!

JP

Stezka v oblacích

Český zahrádkářský svaz, org. č. 1 Chropyně, zahájí moštování jablek 
v pondělí 3. září 2018.

Výměna jablek za lahvový mošt se bude provádět vždy v pondělí 
a ve středu v době od 13:00 do 16:00. Za 10 kg jablek vydáme 8 lahví 
moštu po 8 Kč, záloha 4 Kč/láhev.
Pozor: Lahve vracejte čistě vymyté. Výdej moštů je podmíněn množstvím 
průběžně vrácených nebo přivezených čistých lahví. 

Prodej moštů bez dodání jablek se bude provádět až po ukončení 
zpracovatelské sezóny, cena 12 Kč/láhev 0,7 l.

Drcení a lisování jablečné šťávy pro domácí zpracování (burčák, 
kvas apod.) je nutné objednat na úterý nebo čtvrtek odpoledne, 
cena 3,50 Kč/1 l šťávy. Drcení ovoce (na kvas) cena 2,50 Kč/kg ovoce.

Sušení ovoce zajistíme průběžně podle dohody se zájemci. Cena sušení 
150 Kč/přepravku surového ovoce.

Termíny zpracování objednávejte předem přímo v moštárně na Masa-
rykově ulici nebo na telefonním čísle 722 656 341 nebo 737 937 978.
Ovoce ke zpracování musí být čisté, nenahnilé, bez trávy a listí.

JP

Pro zahrádkáře

reklama

Výstavy ovoce, zeleniny a květin

22. - 23. září 2018 v Chropyni 
(vzorky se budou přijímat 20. září v zámku)

27. - 30. září 2018 v Kroměříži 
v rámci Oblastní výstavy v areálu Floria Kroměříž

Připravujeme
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Každý, kdo jezdí po silnici do Záříčí, zná malé štěrkové jezírko Malý 
Pískáč. To vzniklo v 70. letech těžbou štěrkopísků a hned vedle byla 
později postavena malá betonárka. Poté, co pozemky i s betonárkou 
získal nový majitel, vyvstala otázka, co s jezerem bude dál?

Lokalita byla zanedbaná. Na březích hromady výkopové zeminy, sta-
vební suti, betonů a navážek. Voda v jezeře doslova kvetla a určitě nebyla 
ke koupání. Průměrná hloubka dosahovala 80 cm a pod ní více než metr 
černého mazlavého bahna a v něm betony, cihly, staré pytle se ztvrdlým 
cementem, dráty, armatury, stará jízdní kola, občas nějaká ta pneumatika.

Revitalizace jezera Malý Pískáč
Proto byl vytvořen projekt na celkovou revitalizaci jezera. Přípravy 

projektu včetně úřednické mašinérie při povolování stavby trvaly více 
než dva roky. Nyní má majitel platné stavební povolení a postupně 
dochází k realizaci. Práce by měly probíhat průběžně tento a příští 
rok. Projekt není financován z dotací ani evropských fondů. Naopak 
je ukázkou toho, že lze drobné revitalizace na vlastním pozemku provést 
i svépomocí bez zbytečných a drahých investic. Výhodou je, že majitel 
pozemku vlastní stavební techniku a může tedy de facto sám provádět 
veškeré stavební úpravy, aniž by si musel najímat specializované a drahé 
externí firmy.

V rámci revitalizace dojde k odtěžení části bahnitého sedimentu 
ze dna jezera, k jeho prohloubení, čímž se zlepší i kvalita vody 
v nádrži. Mezi betonárkou a vodní plochou již nyní vzniká nový břeh, 
který bude následně osazen zelení a oddělí biopásem technologickou 
část betonárky od přírodní revitalizované části jezera. Aby zůstala 
zachována původní rozloha vodní plochy, jsou některé části břehů 
odbagrovány. Získaný materiál slouží k vytvoření nového břehu u be-
tonárky a ze zbylého dojde k vytvoření písčitých přesypů a pozvolnému 
vysvahování nových břehů.

V severozápadním rohu jezera vznikne malá mokřadní tůň, oddělená 
od jezera štěrkovým přesypem. Na finále přijdou na řadu dobrovol-
níci z řad malých chropyňských rybářů a členů spolku Lužňáci, kteří 
zajistí výsadbu doprovodných vodních rostlin a následnou péči o ryby 
a aquakulturu. Dle dohody s majitelem pozemků bude po dokon-
čení revitalizace Malý Pískáč využíván pro účely rybářského kroužku 
a vzhledem k ekologickým a krajině estetickým hodnotám bude navr-
žen na registrovaný významný krajinný prvek.

Již nyní se v několika strmých březích, které při terénních úpravách 
vznikly, zahnízdily chráněné břehule říční. Proto jsou další větší práce 
na břehových partiích jezera naplánovány až na podzim, kdy břehule 
s mladými opustí svá hnízda. Pokud bude situace příznivá, počítá se se za-
chováním malé hnízdní stěny na vytipovaném místě i do budoucna. 

Jako u každé stavby i v rámci Malého Pískáče mohou někteří lidé 
nabýt dojmu, že je lokalita rozvrtaná a nehezká. Zejména když vidí 
na břehu bagr a těžkou techniku. Bohužel jinak to nejde. I při stavbě 
rodinného domu se musí kopat. Práce jsou, jak jsem avizoval výše, 
prováděny svépomocí a v rámci časových možností, podle počasí, stavu 
vody a často v době volna. Na pozemku probíhá stavební činnost, jsou 
zde strmé břehy, hromady materiálu a těžká technika. Nepovolaným 
je na staveniště vstup zakázán. Zejména na březích je zvýšené riziko 
úrazu. Proto prosíme o pochopení a děkujeme, že nebudete bezdů-
vodně vstupovat do prostoru stavby. Věříme, že po dokončení všech 
prací, vysvahování břehů a výsadbě stromů a keřů nový upravený vzhled 
Malého Pískáče oceníte.

Michal Pospíšil; foto Michal Pospíšil

inzerce
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Podzim bude v Kroměříži patřit skupině Divokej Bill, auto 
nadšencům či milovníkům bonsají. Výstaviště Kroměříž si na celý 
podzim připravilo pestrou škálu zajímavých akcí.

V neděli 9. září proběhne již potřetí Automoto burza spoje-
ná s bleším trhem a přehlídkou nablýskaných automobilových 
veteránů. Opět bude k mání vše, co se týká motorismu – ná-
hradní díly, součástky, komponenty na zemědělskou techniku, 
ale i starožitnosti či vojenské a hasičské sběratelské předměty.

V sobotu 22. září se kroměřížské výstaviště již popáté pro-
mění ve Svatováclavské slavnosti piva. Návštěvníci festivalu 
se mohou těšit na špičkovou hudbu, pivní speciály moravských 
pivovarů, podzimní gurmánské pochoutky či pivní soutěže. 
Hudební program si vezme na starost špičková folk-rocková 
skupina z Úval Divokej Bill, legenda československého hard 
rocku Citron, šumperská kapela O5 a Radeček, zábavná partička 
Děda Mládek Illegal band a excelentní zpěvák Kamil Střihavka 
se skupinou Leaders!

Od 27. do 30. září proběhne na Výstavišti Kroměříž celostátní 
prodejní výstava Floria Podzim – „Bonsaj“. Výstava určená ne-
jen pro všechny zahradníky a zahrádkáře nabídne i výjimečnou 
mezinárodní expozici vzácných bonsají a suiseki.

Organizátoři se letos navíc rozhodli přidat druhou část vý-
stavy Floria Podzim, tentokrát s podnázvem „Dušičky“, která 
proběhne od 13. do 14. října. Na návštěvníky bude mimo jiné 
čekat unikátní dušičková výzdoba a ukázka služeb spojených 
se smutečním obřadem při loučení se zesnulými.

Ondřej Kuropata

Podzim v Kroměříži
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Za finanční podpory města Chropyně, Zlínského kraje, Českého svazu 
vodního póla a dalších sponzorů proběhl ve dnech 15. až 17. června 2018 
na Městském koupališti v Chropyni již 7. ročník mezinárodního turnaje 
ve vodním pólu reprezentací do 13 let pod názvem „Pohár starostky 
města Chropyně“.

Letošního ročníku turnaje se zúčastnila reprezentační družstva chlapců 
U13 ze Slovenska, Ukrajiny, Moldavska a České republiky, hráči ročník 
narození 2005 a mladší. Po předcházejících úspěšných ročnících se repre-
zentační družstva rozhodla, že přicestují na skvělý turnaj i letos. Jediným 
nováčkem na turnaji byla reprezentace Ukrajiny U13, která byla také s tur-
najem velice spokojená a bude se snažit dorazit i na příští ročník turnaje.

Pro český národní tým to byl vůbec první mezinárodní turnaj v le-
tošním roce, svou letní přípravu zaměřil na tento mezinárodní turnaj 
a první zápasy. Již od čtvrtka se český tým připravoval na místním koupališti 
na své reprezentační utkání. Od pátečního odpoledne až do nedělního 
finále bojovala všechna družstva v duchu fair play a odměnou jim byla 
pochvala od jejich trenérů i návštěvníků koupaliště, pro které byl pohled 
na vodní pólo opět nevšedním zážitkem a zpestřením. 

Všechna zúčastněná reprezentační družstva byla velice mile překva-
pena, po dlouhé cestě do Chropyně, krásným Městským koupalištěm 
v Chropyni i ochotou lidí udělat něco pro velmi dobrou věc. 

Po pátečních a sobotních utkáních dospěl mezinárodní turnaj ve vod-
ním pólu až k nedělním zápasům o medaile. Třetí místo v malém finále 
si nakonec vybojovalo družstvo reprezentace Ukrajiny, když porazilo 
reprezentační výběr Slovenska 11:5. Ve velkém finále s přehledem zví-
tězila reprezentace České republiky nad reprezentací Moldavska 11:3. 
Reprezentace České republiky do 13 let prošla turnajem bez zaváhání 
a bez porážky a stala se tak vítězem již 7. ročníku mezinárodního turnaje.

Na slavnostním vyhlášení výsledků mezinárodního turnaje předala 
osobně starostka města Chropyně paní Ing. Věra Sigmundová a zástupce 
Českého svazu vodního póla pan Mgr. Petr Přikryl všem účastníkům 
medaile za skvělé výkony a družstvům poháry za umístění.

Nejlepším hráčem mezinárodního turnaje byl vyhlášen Matei Curca-
nu z týmu Moldavska a nejlepším brankářem Alan Alkmanov z českého 
národního týmu.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům za jejich finanční 
podporu, bez které by se tento mezinárodní turnaj nemohl uskutečnit. 
Velké poděkováni patří i družstvům za jejich ochotu vážit do Chropyně 
tak dlouhou cestu a letos i rozhodčím za jejich nestrannost. Dále pak 
zástupcům města Chropyně - starostce města paní Ing. Věře Sigmundové 

Mezinárodní turnaj ve vodním pólu se opět vydařil
a panu Daliboru Kondlerovi. Veliké poděkování si také zaslouží správce 
Městského koupaliště Chropyně pan Vojtěch Štolfa za svou pomoc při 
organizaci, za podporu a ochotu.

Jiří Jarolím ; foto: Monika Búryová

Oslavy 100. výročí vzniku samostatné Československé 

republiky se uskuteční ve dnech 

20. až 28. října 2018. 
Více v příštím Zpravodaji.
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Posledním teamgymovým závodem chro-
pyňských gymnastek byl tradiční červnový 
Brněnský pohár. 

Obě družstva zacvičila všechny tři disciplíny 
bez větších chyb. Družstvo Junior II (do šestnácti 
let) ve složení Amálie Koblihová, Tereza Baďu-
rová, Vanesa Klásková, Kateřina Žatecká, Marie 
Medunová, Lenka Kusáková, Veronika Ope-
líková, Veronika Vyskotová, Dorota Vyměta-
lová a Laura Zapletalová sice tentokrát porazilo 
favoritky na vítězství, domácí družstvo Moravské 
Slavie Brno, ale především nižší známka na ak-
robacii je důvodem jejich jinak velmi pěkného 
druhého místa za družstvem děvčat z Trutnova. 
V družstvu Junior I měla svou premiéru v základní 
sestavě (letošní oddílový „nováček“) Jitka Fia-
lová, která s ostatními členy družstva (Adriana 
Kolářová, Alžběta Hošková, Nikol Hrdličková, 
Sophie Opravilová, Vít Ševčík, Rozárie Ševčí-
ková, Veronika Machálková, Lucie Opelíková, 
Nela Baďurová) vybojovala první místo.

Pro začínající chropyňské gymnastky byl po-
sledním závodem (a pro některé zároveň úpl-
ně prvním) Oddílový závod začínajících gym-
nastek. Děvčata závodila ve dvojboji a všechna 
si odnesla medaile a krásné ceny. Ve starší ka-
tegorii se nejlépe dařilo již zkušenější Elen 
Noskové, v nejmladší kategorii Sabině Grme-
lové. Nejmladší účastnicí závodu byla ještě 
ne čtyřletá Julie Stejskalová, která skončila 
ve své kategorii na krásném třetím místě. 

Závěr sezony chropyňských gymnastek

Na úplný závěr roku si po loňském úspě-
chu gymnastky připravily cvičební hodinu pro 
rodiče a rodinné příslušníky plnou zábavy 
a překvapení, zakončenou závěrečnou oslavou 
úspěšné sezony. 

Tradičním srpnovým soustředěním se pak 
pomalu začne rozjíždět sezona nová a v září 
jsou pak zváni případní noví zájemci o gym-
nastickou přípravku. 

MZ
inzerce
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První kulatý ročník nohej-
balového turnaje pod záštitou 
SMM Chropyně se letos usku-
tečnil v sobotu 21.července. 
Tentokrát se na kurtech areálu 
Technosoft sešlo 9 družstev, 
z toho, jako každý rok, 2 týmy 
z Kroměříže. Ve dvou skupinách 
se utkaly týmy o pořadí do dru-
hého kola, kde „černého Petra“ 
získalo družstvo SLÁVISTI, čímž 
pro něj turnaj de facto skončil. 
O postup do finálových bojů 
o stupně vítězů se pak dostala 
družstva RODINKA vs. SLUNÍČ-
KA (KM), která se utkala o bron-
zovou příčku, a o stupně nejvyšší 
soupeřil domácí tým LEVÁCI 
s družstvem KROMĚŘÍŽ. Zlato 
zůstane v Chropyni, avšak bronz 
si odvezli přespolní. 

Všechny týmy však hrály s ma-
ximálním nasazením i přesto, 
že bylo po celou dobu turnaje 
opět nesmírné horko. Ale i tak 
bylo během celého turnaje vidět 

spoustu zajímavých soubojů, 
a to i u týmů, které se nedostaly 
do finálové části. Nejlepším 
hráčem turnaje byl tentokrát 
vyhlášen Lukáš Konečný, který 
kromě kvalitní hry po celou 
dobu předváděl na hřišti přímo 
gymnastické zákroky :-).

Závěrem bychom opět chtěli 
poděkovat všem sponzorům, 
a to: SMM Chropyně, Tech-
nosoft - Krejčíř Jiří, Restaurace 
Racek, Svitap J. H. J., spol. s r.o., 
Myslivecké sdružení Chropyně, 
Autovest Chropyně, Horák Josef 
-SAMelektro, Zdeněk Rozsy-
pal a spol. O pitný režim a ob-
čerstvení se nám vzorně staraly 
V. Honková a M. Kovaříková, 
o osvěžení pak „hlavní kropič 
kurtů“ :-) J. Kovařík, za to jim 
patří rovněž velký dík, jakož 
i všem přihlížejícím divákům 
a fanouškům nohejbalu. 

Tak zase za rok na shledanou.

V sobotu 5. května 2018 se v chladivých prostorách kuželny 
TJ Chropyně uskutečnil 5. ročník kuželkářského Memoriálu Jirky Za-
pletala. Memoriál se koná na 60 hodů sdružených, tedy 30 hodů, kdy 
se vždy staví všech devět kuželek, a 30 hodů, kdy se staví jen ty kuželky, 
které nebyly sraženy v předešlém hodu, musí se dohrávat a až poté 
se znovu staví všech devět kuželek. 

Ač se to po loňském rekordu zdálo téměř nemožné, opět došlo 
k posunutí hranice nejlepšího výkonu. Ale popořádku. Zúčastnilo 
se mnoho hráček a hráčů z bližšího i vzdálenějšího okolí. Kromě domá-
cích jsme tak uvítali například i zástupce z Hluku, Blanska, Brna – Hu-
sovic, Lipníka, Zlína nebo Otrokovic. A právě z posledně jmenovaného 
města přijela letošní vítězka Renata Mikulcová, která na zmiňovaných 
60 hodů sdružených srazila těžko uvěřitelných 297 kuželek – takový 
výkon není běžně k vidění ani v ligových utkáních. Odvážím se tvrdit, 
že tento výkon zůstane rekordem kuželny po delší dobu a bude tak 

přerušena „tradice“ každoročního zlepšování výkonu vítězky či vítěze 
memoriálu. Na druhém a třetím místě se umístili účastníci z Brna – 
Husovic, nejlepší z chropyňských účastníků Vladimír Beran skončil 
na pěkném pátém místě.

Z výsledků je patrné, že se daří držet kvalitativně vysokou laťku 
memoriálu a jeho vzrůstající renomé přispívá k propagaci Chropyně 
jakožto sportu nakloněného města. Toho by nešlo dosáhnout bez 
podpory ze strany představitelů města Chropyně a TJ Chropyně, za což 
jim patří poděkování. 

Závěrem bych chtěl jménem všech členek a členů oddílu pozvat 
případné zájemce o hraní kuželek, aby si přišli osobně vyzkoušet tento 
zajímavý sport. Tréninky budou probíhat od září v úterý a ve čtvrtek 
po 17 hodině na kuželně v suterénu tělocvičny TJ a v tuto dobu Vám 
rádi sdělíme potřebné informace.

Jaroslav Krejčíř

Opět rekordní Memoriál Jirky Zapletala

Pořadí turnaje:
1. LEVÁCI – Chrastina J., Křižan T., Křižan J.
2. KROMĚŘÍŽ – Novák, Němec, Vrbíček, Škrhánek
3. SLUNÍČKA – Surá, Bosák, Švach, Švachová
4. RODINKA – Menšík, Polášková, Šindler
5. KOBRA 11 – Konečný Ro., Konečný Ra., Konečný L.
6. HEMENEX - Navrátil, Dobrý, Brych, Zapletal
7. JEČMÍNCI – Rozsypal, Zigmund, Schmied
8. „89“ – Chytil D., Vymětal, Ernst, Navrátil 
9. SLÁVISTI – Chytil M., Křepelka, Hariš Novotný

Oddíl nohejbalu TJ Chropyně

Chropyňské kopanec již po desáté
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Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci červnu:
- průměrná ranní teplota byla 18,0 °C,
- průměrná denní teplota byla 24,3 °C,
- nejteplejším dnem byl 21. červen s maximální průměrnou tep-

lotou 23,8 °C,
- nejchladnějším dnem byl 23. červen s minimální průměrnou 

teplotou 13,4 °C,
- celkové množství srážek bylo 32,6 mm.

  
Z místního pozorování v měsíci červenci:
- průměrná ranní teplota byla 19,2 °C,
- průměrná denní teplota byla 26,0 °C,
- nejteplejším dnem byl 31. červenec s maximální průměrnou 

teplotou 26,1 °C,
- nejchladnějším dnem byl 1. červenec s minimální průměrnou 

teplotou 15,3 °C,
- celkové množství srážek bylo 32,2 mm.

zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: Dana Jedličková

Na začátek něco málo k objas-
nění, co si pod pojmem rybolovná 
technika představit. Je to označení 
pro několik disciplín sportovního 
rybolovu. Cílem jednotlivých dis-
ciplín je co nejlépe zasáhnout cíl 
nebo dohodit co nejdále. Soutě-
žící jsou rozděleni do jednotlivých 
kategorií – žáci, žákyně, junioři, 
juniorky, muži a ženy. 

Adéla Buráňová, obyvatelka 
našeho města, se této technice 
věnuje již třetím rokem. Trénin-
ky probíhají v Kroměříži na Pi-
onýrské louce v letním období 
a v zimě v tělocvičně ZŠ Slovan. 
Od počátku se jejího vedení ujal 
Ing. Miloslav Křejčí. Pravidelné 
tréninky, soustředění a snaha 
něco dokázat dostaly Adélu ne-
jen na poháry RT různých oblastí 
ČR, I. a II. liga, ale už i v loňském 
roce na Mistrovství republiky 
juniorů a žáků konané v Pelhři-
mově. Adéla patří do kategorie 
žákyň a na tomto mistrovství 
se stala mistryní ČR v disciplíně 
Hod zátěží do dálky. 

Letošní Mistrovství ČR v ry-
bolovné technice juniorů a žáků 
se konalo 8. až 10. června v Bo-
humíně. V kategorii žákyň repre-
zentovalo 17 nejlepších děvčat 
v RT z různých oblastí ČR. Dívky 
soutěžily v pěti disciplínách a s cel-
kovým součtem 374,84 bodů zví-
tězila a mistryní ČR v rybolovné 
technice letošního roku se stala 
Adéla Buráňová. Další zlaté medaile 
získala v disciplíně Zátěž dálka jed-
noruč a Multi terče, stříbrné medaile 
v disciplíně Muška terče a Muška 
dálka jednoruč. Za družstvo dívky 
oblast, kterou reprezentovala, tedy 
Moravský rybářský svaz, obdržela 
bronzovou medaili. 

Tímto představením šikovného 
děvčete z našeho města chceme 
také poděkovat Moravskému ry-
bářskému svazu PS Chropyně za fi-
nanční podporu. 

Od září přestupuje Adéla do ka-
tegorie juniorek, držme jí pěsti, 
ať i nadále ukáže všem, co děvče 
z Chropyně dokáže. 

MB

Chropyně má mistryni ČR 
v rybolovné technice

Tak nezapomeňte!

Termín uzávěrky 
Zpravodaje 08/2018 
je přesunut na středu 

12. září 2018 12:00 !
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Společenská kronika 
Dne 7. srpna 2018 nás navždy opustil první 

ředitel Správy majetku města Chropyně pan 

 Ing. Svatomír Tichý. 

S láskou a úctou vzpomíná kolektiv zaměstnan-
ců MěÚ i SMM Chropyně.

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

Dne 5. července 2018 
uplynulo 8 let od úmrtí 
pana 

 Vojtěcha Kuchaříka. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku. Manželka.

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

Vítání nových občánků 
našeho města

Matyáš Rozsypal

Adéla Vyrobíková

Theodor Rozsypal

Mia Žáková

Kryštof Kuchař Jan Schmied

Tereza PolišenskáLukáš Stoklásek

nar. 19.01.2018

nar. 06.03.2018

Dana Kunčarová

nar. 22.10.2017

nar. 20.01.2018

nar. 04.04.2018 nar. 10.04.2018

nar. 24.04.2018nar. 14.04.2018

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 16. června 2018 
přivítány tyto děti:

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

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

V případě zájmu kontaktujte matriku Městského úřadu v Chropyni.

Těšíme se na Vás.                    Dana Kunčarová

Vítání občánků v roce 2018

Touto cestou chceme poděkovat za Vaši účast a květinové dary 
při rozloučení se zesnulým panem Ing. Svatomírem Tichým 
na jeho poslední cestě. Děkujeme všem příbuzným, přátelům, kama-
rádům, bývalým spolupracovníkům, FK Chropyně, SMM Chropyně 
a pohřební službě pana Bartáka.

Zarmoucená rodina.
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Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 8/2018 - 12. září (vychází 27. září)
č. 9/2018 - 18. října (vychází 2. listopadu)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 9. srpna 2018 (číslo vychází 24. srpna 2018).  
Uzávěrka příštího čísla: 12. září 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: B. Hrabalová, Ing. D. Jedličková  
Grafická realizace: T. Rozkošný, M. Rozkošná. 
Jazyková úprava: Mgr. J. Buksová. 
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: redakce, archiv Zpravodaje, archivy organizací, foto zdroj internet

Společenská kronika 
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.

Jen vzpomínky v srdcích nám zůstávají dál.

Dne 16. července 2018 uplynulo 5 let od chví-
le, co nás navždy opustil manžel a tatínek pan 

 Ivo Nezhyba. 

Za vzpomínku děkuje manželka a synové.

Koho jsme milovali, 
na toho nikdy nezapomeneme, 

ten ve vzpomínkách žije stále s námi.

Dne 22. srpna 2018 to bylo 5 let, co nás na-
vždy opustil pan 

Miroslav Zapletal. 

S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinou.

Odešel, ale navždy zůstal v srdcích těch, 
kteří ho měli rádi.

Dne 31. srpna 2018 si připomeneme ne-
dožité 75. narozeniny mého manžela, našeho 
tatínka a dědečka pana 

Františka Vymětala. 

S láskou stále vzpomínají manželka, dcery s rodinami a syn Radek.

Úsměv měla na rtech,
dobrotu v srdci,

lásku v duši.

Dne 5. září 2018 vzpomeneme 1. výročí 
úmrtí naší maminky paní 

Olgy Šebelové. 

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Byla jsi plná života, Tvá mysl plná snění 
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.

Utichly kroky i Tvůj hlas, 
ale Tvůj obraz zůstává v nás. 

Dne 27. září 2018 uplynuly dva roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše 
drahá maminka paní 

Danuše Rusnáková. 

S láskou a velkou bolestí v srdci stále stále vzpomínají 
manžel Gabriel, dcera Dana a syn 
Jan s rodinami.

Dne 6. srpna 2018 jsme vzpomněli 2. smutné 
výročí úmrtí pana 

Jaroslava Ivánka. 

Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

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

že jsi Ty vždycky pro nás jen žila. 

Dne 9. srpna 2018 by se dožila 72 let naše 
drahá manželka a maminka paní 

 Vladimíra Knotková. 

S láskou stále vzpomíná manžel a dcera Iveta.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

Dne 23. července uplynul rok od úmrtí pana 

Vojtěcha Kuchaříka. 

Dne 2. srpna 2018 by se dožil 63 let. Vzpomíná 
   maminka.

Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste nepromeškali vy-
dání, ve kterém chcete uveřejnit Vaši vzpomínku či blahopřání.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně CHROPYŇSKÉ HODY 
31.08. Plakát s programem uveřejněn uvnitř Zpravodaje.
-02.09. Kde: Kostel svatého Jiljí Chropyně, Sokolský 
 stadion Chropyně

Chropyně MŮŽU K TOBĚ? 
04.10. Ztřeštěná komedie z psychiatrické ordinace. Vstupné 

je 200 Kč. Předprodej vstupenek probíhá na SMM 
Chropyně. Plakát uvnitř Zpravodaje.

 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně O STATEČNÉM KOVÁŘI 
09.10. Klasická pohádka o klukovi, který si vyrazí do světa 

a zvítězí nad drakem i hloupostí. Představení určené 
pro mateřské školy a rodiče s dětmi. Vstupné je 40 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 9:30

Chropyně OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTAT-
20.-28.10.  NÉHO ČESKOSLOVENSKA
 Podrobný program v příštím vydání Zpravodaje

Holešov    JOŽA  A FRANTIŠEK UPRKOVI 
15.06. Výstava velikánů českého výtvarného umění. Průřez 
-09.09. tvorbou obou bratrů - obrazů a kreseby malíře Joži 

Uprky a sochaře Františka Uprky - představuje 50 ob-
razů a kreseb a 15 bronzových plastik zapůjčených z čes-
kých galerií. Dílo obou bratrů námětově vychází z mo-
ravskoslováckých kořenů a folklorních motivů jejich 
rodného kraje. Vstupné: základní 120 Kč, snížené 80 Kč, 
rodinné 270 Kč. 

                      Kde: Zámek Holešov, denně kromě pondělí

Hulín BEATLEMANIA II 
01.09. Na jednom pódiu společně vystoupí Smíšený pěvecký 

sbor SMETANA, Dechová hudba HANAČKA a rocková 
kapela TOUJOURS. Nosné téma, jak název napovídá, 
budou zlaté hity od legendární kapely THE BEATLES! 
Více než 60 vystupujících, nezvyklé propojení hudeb-
ních těles, citlivě vybrané THE BEATLES hity, show, 
na které nesmíte chybět. Vstupné zdarma! Občerstvení 
zajištěno.

 Kde: Náměstí Míru Hulín, 18:00

Žopy ŽOPSKÝ VYPALOVÁK VOL. 2 
08.09. Druhý ročník chilli festivalu, který má za cíl jednak při-

nést návštěvníkům to nejnovější ze světa chilli, soutěž 
chilli master pro chilli gladiátory, bohatý program pro 
děti. Cílem je vytěžit co nejvíce peněz pro dobrou věc.

 Kde: Žopy u Holešova, 10:00

Kroměříž XXIV. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL VOJENSKÝCH 
01.-02.09.  HUDEB 
 Tradiční akce pořádaná Armádou ČR pod záštitou 

Ministerstva obrany ČR a s podporou města Kroměříž. 
Dvoudenní festival začíná v sobotu Promenádním 
koncertem od 18:00 na Velkém náměstí. Na neděli 
je plánován od 14:00 průvod městem a poté bude 
následovat hlavní program festivalu - show programy 
jednotlivých hudeb. Vystoupení hudeb zpestří výstupy 
mažoretek, Exhibiční jednotka Čestné stráže AČR 
a motocyklová četa Policie České republiky. Závě-
rečné finále pak tradičně obstarají společně všechny 
zúčastněné hudby a zazní na něm například Slavnostní 

pochod Antonína Dvořáka či skladby Františka Kmocha 
a Karla Vacka. Celý festival ukončí Korunovační fanfára 
č. 1 J. I. Linka. Akce se koná zdarma a za každého počasí.

 Kde: Velké náměstí Kroměříž, 18:00

Kroměříž KROMĚŘÍŽ PATŘÍ NEJEN DĚTEM 
09.09. Sportovně kulturní akce na Velkém náměstí zaměřená 

na sportovní aktivity dětí, mládeže i rodičů. V rámci zá-
bavného nedělního odpoledne budou připraveny sou-
těže, workshopy zaměřené na zdravý životní styl. Do-
provodný program bude probíhat na podiu pod tak-
tovkou moderátora. Vystoupí zájmové soubory z Kro-
měříže a okolí. Soutěžit se bude celé odpoledne o hod-
notné ceny pro všechny, nejen děti. Akce je vhodná 
pro všechny věkové kategorie. 

 Kde: Velké náměstí Kroměříž, 14:00

Kroměříž JAKUB NVOTA: RAPPER 
12.09. Kam až dostala učitele chemie a hudební výchovy láska 

k hudbě a touha učit se? Příběh, který Vás rozesměje, 
dojme a zahřeje u srdce. Život je plný překvapení. 
Uvidíte! Divadelní spolek Frída.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž KROMĚŘÍŽSKÉ HUDEBNÍ LÉTO  
10.-25.9. Padesátiny tohoto hudebního festivalu, 100. naroze-

niny naší republiky i další „osmičková” výročí, to vše 
se projeví v programu letošního festivalu, který 
se vždy snažil rozšířit rámec klasické, vážné hudby 
a obohatit program o zajímavé žánrové průniky a hu-
dební výlety, stejně jako o různá koncertní prostředí. 
Slavnostního zahájení se ujme 10. září v Divadelním 
sále Domu kultury operní diva Eva Urbanová. Více 
se dozvíte na www.dk-kromeriz.cz/hudba. 
Kde: Dům kultury Kroměříž, skleník Květné 
zahrady Kroměříž, Arcibiskupský zámek 
Kroměříž

Kroměříž PĚVECKÝ RECITÁL LUCIE BÍLÉ 
12.10. Mnohonásobná Zlatá slavice už několik let účinkuje 

s klavírním doprovodem skladatele Petra Maláska. 
Za tu dobu sestavili repertoár jim nejmilejších písní, 
které jsou zaznamenány i na stejnojmenném albu. 
A tak zazní hity: Jsi můj pán, Most přes minulost, atd. 
Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž MONIQUE´S DOLLS – VÝSTAVA PANENEK
22.06. Výstava panenek sbírky Moniky a Nikol Chmelařových, 
-14.09. která je otevřena od 22. června do 14. září v Hudebním 

sále DK v Kroměříži zahrnuje jak panenky historické 
(nejstarší je z roku 1890), tak modely Barbie, krojované 
panenky, porcelánové, vinylové či realistické, ručně 
vyráběné. Výstava je přístupná od úterý do neděle mezi 
11. a 17. hodinou. Vstupné je 69 Kč, děti 39 Kč. 

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 11:00

Přerov BOEING – BOEING ANEB TŘI LETUŠKY 
22.09.  V PAŘÍŽI  
 Francouzská rozverná komedie z pera Marca Camoletti-

ho. Příběh úspěšného pařížského architekta, kterému 
monogamie nic neříká. Svůj milostný život koordinuje 
s letovým řádem, a tak lásky přilétají a odlétají... 

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30


