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Čí só hode? Naše přece!
 Letošní hody začaly v pátek v podvečer v místním kostelíku. 

Struny ne úplně obvyklého hudebního nástroje bravurně ovládla 
slečna Michaela Bohačíková. 

Díla starých mistrů tato mladá hudebnice ztvárnila naprosto 
precizním způsobem. Stačilo jen mírně přivřít oči, a mohli jsme 
slyšet radost, bolest, smutek, naději, lásku i stesk. 

Při předvedení stařičkého ztvárnění biblického příběhu Davida 
a Goliáše bylo hned jasné, kde čerpal inspiraci pan Jaroslav Je-
žek. Příjemně zaplněný kostel prožil hodinku úžasné atmosféry. 
Díky za ni.

Páteční program uzavřelo letní kino krásnou pohádkou Čertoviny, 
po níž následovala diskotéka. 

DaJe
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V sobotním dopoledni se sokolský stadion rozezněl pohádkovými 
hity v podání Kristiána Šebka z Divadla Slunečnice. Kristián všem 
přítomným ukázal, že mu Bůh nadělil pěvecký talent lopatou a věřte 
nebo ne, zpívali s ním jak malí, tak i ti velcí návštěvníci. Bohužel 
po tropickém létě, kdy za celých 11 týdnů nespadla snad ani jediná 
kapka deště, se nad Chropyní stáhla mračna a začalo zlomyslně krápat. 

Ani to však nepřekazilo perfektní vystoupení kouzelníka Šeklina. 
A tak se před pódiem sešla hromada dětí s deštníky, aby jim neuniklo 
ani jedno z připravených kouzel. K vidění byla strhující a moderní 
show, při které se nám občas tajil dech. Ne, nebyla to taková 
ta magie, která se odehrává na metry daleko a vy marně přemýšlíte, 
jak se to stalo. Kouzelník si k sobě zval děti i dospěláky z publika 
a kouzla se děla přímo u nich nebo dokonce na nich samotných. 
Na závěr z docela malé krabičky vykouzlil nejen živého králíka, ale 
dětem i obrovské úsměvy, když se na něj vrhly, aby jej mohly pohladit. 
Pobavit a zaujmout dnešní děti, které již všechno viděly v tabletech, 
je opravdu fuška. A tady se to povedlo. 

V mezičase, kdy se na své vystoupení připravovala ABBA revival, 
se počasí umanulo a chvílemi to vypadalo, že se kvůli dešti připravo-
vané číslo zruší. Pod stany a deštníky se však tísnila hromada zvědavých 
diváků, a tak se nakonec produkce rozjela. Mega hity slavné švédské 
skupiny však doprovázel tak silný déšť, že se na sokolském stadionu 
vytvořila souvislá vrstva vody a celé představení začalo připomínat 
vodní show. V době, kdy už se po nebi proháněly blesky a nastala 
totální průtrž mračen, se stal legendární song SOS naprosto výstižný, 
neboť silný vítr účinkující zmáčel a nateklo i do aparatury. 

Z bezpečnostních důvodů tak bylo představení ukončeno a zbylý 
večerní program skupiny EXPO & PENSION zrušen. Škoda, ale věřím, 
že se se skupinou ABBA revival potkáme na některé z příštích akcích 
pořádaných městem Chropyně.                                           ToRo
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Pohádkový zámek 
Také i letos Kamínek pořádal na hody 

ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska a míst-
ními kastelánkami Pohádkový zámek. 

Všechny návštěvníky uvítal král se svou 
rodinkou a svou osobní stráží, v jizbě stál 
sám král Ječmínek se svou maminkou. 
Návštěvníky uvítaly naše české princezny 
a to Popelka, Šípková Růženka, pyšná 
princezna Krasomila, Zlatovláska, Arabela 
a šíleně smutná princezna. Mlynářovic Eliška 
vybírala ženicha, měla z čeho, o ruku ji při-
šel požádat hastrmánek, čertík, knížepán 
i Jindřich. Ve sklepení všechny návštěvníky 
odháněla lakomá mlynářka, u které žebrák 
prosil o kousek chleba. Ležel tam umrlec 
na marách, bylo i peklo, čertíci si do něj při-
nesli Dorotu Máchalovou a na váze hříchů 
ji vážili, byla tak hříšná, že propadla peklu. 
Čerti se snažili mezi návštěvníky ulapit ještě 
nějaké ty hříšné dušičky, ale nepodařilo 
se jim to. Krásné čarodějky nabízely kou-
zelný nápoj lásky a kouzelný čajíček, v lese 
Rasině přepadávali pocestné loupežníci, 
ti se jim ale statečně ubránili. Nakonec 
na všechny čekala krásná mořská panna, 
která foukala barevné bubliny s delfínkem 
a nesmím opomenout hastrmana Raču, 
který všechny postříkal trochou vodičky 
a pro děti měl přichystané drobné sladkosti.

Moc děkuji všem pohádkovým postavič-
kám, že tak ochotně hrály svoji roli a také 
kastelánkám, které prováděly návštěvníky 
Pohádkovým zámkem. Moc Vám všem 
děkuji.

Vážení čtenáři, příští Pohádkový zámek 
bude pro Vás připravený při Hanáckých 
slavnostech v květnu 2019.

Hana Paňáková

Poděkování
Rády bychom poděkovaly paní Haně 

Paňákové, turistickému oddílu Tom Kamínek 
a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě 
„Pohádkového zámku“, jenž se konal v sobotu 
1. září 2018 v rámci programu Chropyňských 
hodů. Přestože nám počasí nepřálo, přišlo 
hodně dětí i dospělých zažít s námi pohádkově 
strašidelnou atmosféru našeho zámku.¨ 

Průvodkyně zámku Chropyně
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Hody jsou především poděkováním za úrodu a přesně v tomto 
duchu se nesla nedělní slavnostní bohoslužba v místním kostele. 

Je pravdou, že si častěji stěžujeme, než děkujeme. Tolik suchých 
týdnů, tolik prázdných koryt řek i studní a… když konečně začne 
vydatně pršet, místo radosti přišel smutek nad zmařeným programem? 
Jestli to není tím, že tak trochu nevíme, co vlastně chceme, kde jsou 
ty důležité hodnoty. 

Vláhy se letos našim polím věru moc nedostalo, ale i přesto nám 
vyprahlá půda dokázala dát ze sebe to nejlepší. Kéž v sobě najdeme 
stejnou sílu! 

I když padáme únavou a starostmi, pořád máme dost síly na to, 
abychom i my vydali ze sebe něco dobrého. Úsměv nic nestojí a dě-
lá zázraky. Úsměv, jaký rozdával páter Karel Hořák na hodové mši 
svaté, byl přímo nakažlivý. Krásná hudba v podání Scholy od sv. Marie 
Magdaleny i zástup krojovaných příjemnou atmosféru jen umocnily.

DaJe

Nedělní počasí se začalo umoudřovat a tak jsme mohli po obědě 
přivítat folkovou zpěvačku Pavlínu Jíšovou v doprovodu její kapely 
BABABAND. Tato výrazná jihočeská zpěvačka působila v několika 
folkových kapelách, jako třeba NEZMAŘI, kteří po dlouhou dobu 
formovali tento žánr v naší zemi. Po roce 2000 se vydala na sólovou 
dráhu a do našeho města přivezla mnoho krásných písní, kterými 
zahájila nedělní odpolední program. 

Následovalo vystoupení tramp grassové kapely Šediváci, kteří se před-
stavili s kolekcí country písní. A věřte nebo ne, tato kapela půvo-
dem z Přerova rozdává dobrou náladu v podobě krásných songů již 
od Sametové revoluce. 

Nedělní hudební blok uzavřela dechová kapela Hanačka z Břes-
tu. Tohle těleso, v našich končinách poměrně dobře známé, zra-
je jak víno. A aby také ne. Skládá se z nadšenců a profesionálů 
z konzervatoří, ale především z lidí, kteří hudbou žijí a vkládají 
do ní své srdce i svou duši. Byli jste skvělí, ale to vy víte.  Pro ty, kdo 
se chtěli protáhnout, byla připravena laserová střelnice se simulací 
skutečné střelby z brokovnice na letící terče.

Letošní hody byly ve znamení mnoha hudebních žánrů a prog-
ramu pro ty malé, ale i velké návštěvníky. Bohužel ani ten nejlepší 
kouzelník nedokázal vykouzlit sobotní sluníčko, ale pro tentokrát 
vrtochy přírodě zcela jistě odpustíme. Příval vláhy byl už nevyhnu-
telně potřeba. 

Těšíme se s Vámi všemi příště zase opět naviděnou.

ToRo

Poděkování za hody
Velmi mne mrzí, že na letošní hody nevyšlo zrovna nejlepší počasí, 

přesto musím velmi poděkovat všem organizátorům za jejich práci. 
Poděkování patří pracovníkům Správy majetku města Chropyně 

za přípravu celého areálu a přípravu programu, byť se jej nepodařilo 
zrealizovat celý. Děkujeme také dobrovolníkům z farnosti za vyzdo-
bení kostela a přípravu důstojné oslavy výročí patrona našeho kostela 
sv. Jiljí. Velké díky patří také všem účinkujícím, Turistickému oddílu 
Kamínek pod vedením paní Hany Paňákové a dalším organizátorům. 

Věra Sigmundová

Více fotografií najdete ve fotogalerii na 
www.muchropyne.cz
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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 1. října 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.

Dnešní informace jsou ze dvou jednání rady 
města, a to dne 29. srpna a 5. září. Na těchto 
zasedáních rada projednala mimo jiné:
- schválila úpravu rozpočtu města Chropyně 

pro rok 2018 v rámci ukazatele Cestovní 
ruch a Činnost místní správy;

- doporučila Zastupitelstvu města Chropy-
ně schválit přijetí daru od Zlínského kraje, 
a to bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chro-
pyně, které jsou vklíněny mezi pozemky města 
v lokalitě Drahy o celkové rozloze 96 m2;

- schválila uzavření smlouvy o pachtu na část 
p. č. 1276 o výměře 750 m2 v lokalitě ulice 
Hrad za cenu 1 Kč/m2/rok;

- vzala na vědomí informace o využití ko-
munikačních medií města pro předvolební 
kampaň pro volby do zastupitelstva konané 
ve dnech 5. a 6. října;

- schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
s Hospicem CITADELA ve Valašském Mezi-
říčí na činnost organizace ve výši 1.200 Kč 
(za poskytnutí odlehčovací služby občance 
našeho města);

- neschválila uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o navýšení dotace z rozpočtu města 
pro společnost KoTě, o. p. s., Chropyně 
(tento subjekt dostal od města již částku 
30.000 Kč pro letošní rok);

- vzala na vědomí informace Správy že-
lezniční dopravní cesty, státní organizace, 
Oblastního ředitelství Olomouc o přípravě 
rekonstrukce železniční stanice Chropyně, 
a s tím souvisejícím zásahem do objektu 
výpravní budovy;

- uložila předložit problematiku výpravní bu-
dovy ŽS Chropyně na jednání zastupitelstva 
města dne 26. září;

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky firmy 
TECHNIS Kojetín, spol. s r. o., pro akci „Opra-
va chodníku u Mixu- Chropyně“ s cenou prací 
dle nabídky 392.634 Kč bez DPH;

- schválila uzavření příkazní smlouvy pro 
tuto akci na funkci technického dozoru 
investora za cenu provedení práce ve výši 
10.000 Kč;

- souhlasila s podáním podnětu na přezkum 
Usnesení o zastavení přezkumného 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 těžby štěrkopísku 
v lokalitě Hejtman Chropyně na životní 
prostředí; podnět bude podán u Minis-
terstva ŽP;

- schválila uzavření smlouvy na poskytnutí 
dotace v roce 2018 ze strany obce Kyse-
lovice za účelem částečné úhrady nákladů 
souvisejících s poskytováním terénní pečo-
vatelské služby klientům s trvalým bydlištěm 
v obci Kyselovice;

- schválila úpravu rozpočtu města Chropyně 
na rok 2018 v rámci ukazatele – Činnosti 
knihovnické, jedná se o přesun volných 
prostředků na nákup nových knih;

- doporučila zastupitelstvu města schválit 
prodej stavebních pozemků v lokalitě 
Podlesí, které jsou určeny k individuální 
výstavbě; všechny pozemky v této lokalitě 
jsou již prodány;

- doporučila zastupitelstvu města schválit 
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 
v roce 2018; plánované úpravy v příjmech 
i výdajích činí 871.930 Kč; celková výše 
rezervy po těchto úpravách je 1.478.190 Kč;

- doporučila zastupitelstvu města vzít na vě-
domí Rozbor hospodaření města Chro-
pyně za 8 měsíců roku 2018; z celkových 
údajů vyplývá, že příjmy jsou dosud plněny 
na 70,21 %  a výdaje čerpány na 43,15 %;

- souhlasila se stavbou „Posklizňová linka 
HS Chropyně“, jejímž investorem je Arcibis-
kupství olomoucké; souhlas se podmiňuje 
požadavkem na dodržení hygienického 
limitu hluku;

- schválila výzvu k podání nabídek na veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Rekonstruk-
ce chodníku na náměstí Svobody v Chro-
pyni, levá část – I. etapa“, návrh na oslove-
ní firem k podání nabídky a Příkazní smlou-
vu, jejímž předmětem je výběrové říze-
ní zakázky;

- vzala na vědomí žádost o změnu rozpočtu 
SMM a uložila zapracovat změnu do Roz-
počtového opatření města Chropyně č. 3 
a předložit na jednání zastupitelstva dne 
26.09.2018;

- doporučila schválit na jednání zastu-
pitelstva bezúplatný převod pozemků 
v k. ú. Chropyně od Úřadu pro zastupování 
státu (jedná se o pozemky na Moravské ulici 
a na veřejném prostranství u areálu Fatry 
o celkové výměře 321 m2);

- schválila výjimku v počtu dětí na třídu 
v MŠ Chropyně pro školní rok 2018/2019 
a to celkem ve čtyřech třídách ze stávajících 
24 na 28 dětí;

- schválila uzavření Příkazní smlouvy mezi 
městem Chropyně a firmou Fatra, a. s., je-
jímž předmětem je zajištění pravidelného 
zveřejňování loga v měsíčníku Zpravodaje 
města Chropyně, umístění 1 ks reklamního 
panelu s logem v objektu sportovního 
areálu v Chropyni, prezentace loga spo-
lečnosti Fatra na webových stránkách 
města Chropyně; odměna se sjednává 
ve výši 350 tis. Kč a je účinná pro kalen-
dářní rok 2018.

BH

Z jednání Rady města Chropyně

Část sobotního programu letošních hodů musela být z důvodu velmi 
nepříznivého počasí zrušena. Mnozí se ptají, proč nebyla sobotní zábava 
přesunuta do Městského kulturního střediska?

Pokud bychom chtěli MKS připravit na „mokrou“ variantu, mu-
seli bychom na parkety dopředu nalepit kartony, abychom zabránili 
jejich poškození. Také by bylo nutné zaplatit druhého zvukaře, který 
by nachystal ozvučení velkého sálu. Samozřejmě i prodejci občerstvení 
by si museli zajistit další čepovací zařízení a případně i gril. To by stálo 
finanční prostředky, které by v případě, že by počasí vyšlo, byly vyna-
loženy zbytečně. 

V případě, že bychom chtěli přesunout již probíhající akci a ře-

kněme, že bychom si dopředu nachystali ochranu parket, musel 
by zvukař v dešti všechnu již mokrou aparaturu sbalit a znovu na-
chystat v MKS. Také stánkaři by byli nuceni se sbalit a znovu rozbalit 
veškeré vybavení. Za normálních okolností trvá příprava těchto věcí 
nejméně dvě hodiny. 

Pokud by se tedy podařilo všechna zařízení na MKS přesunout, začala 
by sobotní zábava s několikahodinovým zpožděním. 

Velmi nás mrzí, že se nepodařilo díky nepřízni počasí zábavu usku-
tečnit, proto jsme se se skupinou EXPO & PENSION domluvili na ná-
hradním termínu v roce 2019. 

Věra Sigmundová

Odpovědi na vaše Proč?
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Vážení spoluobčané,
velmi si vážím Vaší důvěry, kterou jste mi 

před čtyřmi lety dali. Vždy jsem se snažila 
pracovat tak, abyste této volby nelitovali. 
Práce starostky je různorodá a zodpovědná, 
žádný den není stejný. Každá investiční akce 
je výzvou, novou zkušeností. Největším pří-
nosem pro mě určitě bylo setkávání se s Vámi. 
Vážím si toho, že jsem některým z Vás mohla 
pomoci, mohla přispět k řešení Vašich obtíží. 
Setkávala jsem se s nově narozenými, stvrzovala 
jsem Vaše rozhodnutí být navždy spolu, slavila 
jsem narozeniny s našimi nejstaršími a loučila 
se s těmi, kteří nás opustili. To byly okamžiky, 
kdy jsem cítila, že práce starostky je smysluplná, 
že jde skutečně o práci pro občany.

Jsem vděčná za kompetentní zaměstnance 
městského úřadu a příspěvkových organizací 
města – skvělý tým. Především na ně se při 
plnění úkolů můžu plně spolehnout. Dávají 
mi zpětnou vazbu, považuji je za odborníky 
ve svém oboru a poskytují mi svůj pohled 
na kroky, které chci uskutečnit. Děkuji jim 
za jejich práci, trpělivost, oddanost a chuť 
pracovat pro naše město. 

Velké díky patří mým kolegům radním 
a zastupitelům. I když jsme z jiného politického 
uskupení, každý máme jiný názor a naše před-
stavy o fungování města se někdy rozcházejí, 
všichni jistě jednáme s nejlepším vědomím 
a chceme, aby se nám v Chropyni dobře žilo. 
Děkuji jim za jejich názory, konstruktivní kriti-
ku, nápady a práci pro město. Věřím, že všem 

Poděkování

Město je ve výborné ekonomické kondici
Dlouhodobě se nám daří zvyšovat finanční 

stabilitu města. Klesá zadlužení a naše hospo-
daření ukazuje, že jsme se chovali jako řádní 
hospodáři, jak nám ukládá zákon. Ostatně 
o našem hospodaření vypovídá stále lepší 
hodnocení společnosti CRIF - Czech Credit 
Bureau. Ta na základě vstupních dat od měst 
a obcí vyhodnocuje jejich hospodaření. Obce 
a města mohou získat jeden ze sedmi ratin-

gových stupňů, který je hodnocením kvality 
hospodaření obce. Porovnávají se vždy města 
a obce o přibližně stejné velikosti. 

V roce 2010 jsme získali hodnocení 
„C+“, což je střední riziko. To znamená, 
že posuzovaná obec je v rámci srovnatel-
ných subjektů mírně podprůměrná a většina 
ekonomických ukazatelů prokazuje sníženou 
finanční stabilitu.

V roce 2014 naše hodnocení poskočilo o dva 
stupně na „B“, což je velmi nízké riziko. Zna-
mená to, že posuzovaná obec převyšuje rámec 
srovnatelných subjektů a ekonomické ukazatele 
prokazují velmi dobrou finanční stabilitu.

V roce 2017 jsme získali nejvyšší možné 
hodnocení a to „A“. Tento ratingový stupeň 
znamená, že naše hospodaření prokazuje vyso-
kou finanční stabilitu a jsme bez rizika. Zároveň 
velmi výrazně převyšujeme rámec srovnatelných 
subjektů. Naše ekonomické ukazatele proka-
zují vynikající finanční stabilitu.

Nejvýznamněji bylo město zadluženo 
v polovině roku 2011, kdy jsme uzna-
li závazek za rekonstrukci koupaliště 
v hodnotě více než 17,5 milionů korun. 
Tento jsme doplatili v roce 2016. Celkově 
se nám za uplynulých 8 let podařilo splatit 
všechny dlouhodobé závazky. K dnešnímu 
dni máme na bankovních účtech města 
více než 31 milionů korun. Stav peněz 
na účtu ukazuje to, že jsme schopni velmi 
rychle plnit své závazky a v případě nečekaného 
vysokého jednorázového výdaje okamžitě rea-
govat. Můžeme si dovolit i rozsáhlejší investice.

Děkuji radním a zastupitelům za to, 
že se během uplynulých let chovali jako řádní 
hospodáři, protože díky tomu je naše město 
finančně zdravé. 

Věra Sigmundová

vždy šlo v první řadě o to, aby naše město 
Chropyně co nejvíce vzkvétalo. 

Bohatý kulturní život v obci, kromě námi 
pořádaných akcí, tvoří i spolky. Chtěla bych 
poděkovat všem, kteří ve svém volném čase 
dělají něco pro ostatní – vedoucím spolků 
a sdružení, vedoucím kroužků a sportovním 
trenérům. Jsem ráda, že fungují, sdružují naše 

občany, zdarma a ve svém volném čase vymýš-
lejí program a zábavu pro ostatní. Děkuji jim 
za jejich nadšení a nezištnou aktivitu. 

Svoji práci bych nemohla dělat bez podpory 
mé úžasné rodiny. Děkuji mému manželovi 
a dětem za pomoc a pochopení pro mé pra-
covní nasazení. 

Věra Sigmundová
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Kdy se budou volby konat?
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční tradičně ve dvou dnech, 

a to v pátek dne 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 
dne 6. října 2018 od 8:00 do 14:00.

Kdo může přijít k volbám?
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den 

voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v našem městě 
přihlášen k trvalému pobytu. 

Voličem může být i plnoletý občan Evropské unie, který však musí 
být zapsán v dodatku stálého seznamu voličů. O zapsání do tohoto 
seznamu musí požádat nejpozději do středy 3. října do 16:00.

Kam půjdeme volit? 
Podle místa trvalého pobytu jsou voliči rozděleni do těchto okrsků:

• okrsek č. 1 – má volební místnost v Městském kulturním 
středisku v ulici Komenského čp. 39, a to pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích Berniska, Drahy, 
Emila Filly, Františkov, Hájenka, Haltýře, Hrad, Hrázky, Ječmínkova, 
Komenského, Krátká, Masarykova, Míru, Mrlínek, náměstí Svobody, 
Pastvisko, Podlesí, Skaštická a U Hejtmana,

• okrsek č. 2 - místnost pobočky městské knihovny v objektu 
Mateřské školy Chropyně v ulici Tyršova čp. 570, a to pro 
voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chropyni, bydlící v uli-
cích Díly, Dr. Emila Axmana, Hřbitovní, Křížní, Nová, Palackého, 
Pazderna, Tovačovská, Tyršova a Závětří,

• okrsek č. 3 - ve třídě II. A v přízemí budovy Základní školy 
Chropyně v ulici J. Fučíka čp. 675, a to pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích Moravská a Vlčí 
doly,

• okrsek č. 4 - ve třídě I. A v přízemí budovy Základní školy 
Chropyně v ulici J. Fučíka čp. 675, a to pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích J. Fučíka, 
K. H. Máchy, Nádražní, Oujezdy a Řadová,

• okrsek č. 5 - místnost objektu Klubovny mládeže v Plešovci 
čp. 55, a to pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chropyni, 
bydlící v části Plešovec.

Informaci o příslušném okrsku a umístění volební místnosti najdou 
všichni voliči přímo na obálce, ve které dostali hlasovací lístek do své 
schránky. 

Nedostal jsem hlasovací lístek?
Považuji za nutné nejprve zopakovat, že voliči jsou do okrsků roz-

děleni podle místa svého trvalého pobytu a stejně tak jsou i hlasovací 
lístky doručovány na adresu trvalého pobytu občana. K velkému 
podílu nedoručitelných lístků s obálkami tudíž dochází kvůli tomu, 
že nezanedbatelná část obyvatel města se fakticky zdržuje na jiné 
adrese. Také kvalita označení poštovních schránek působí kompli-
kace při doručování zásilek. V každém případě bude možné si přímo 
ve volební místnosti vyžádat nový hlasovací lístek. Tedy i ti, kdo lístek 
zapomenou doma, nebo jej omylem poškodí či zničí, mohou dostat 
nový hlasovací lístek.

Co si s sebou musím přinést?
Zákon stanoví, že každý volič musí po příchodu do volební místnosti 

prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství 
České republiky. K tomu je nejvhodnější platný občanský průkaz 
případně platný cestovní pas České republiky. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České re-
publiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn 
hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno. 

Tuto povinnost stanoví zákon. I kdybyste byli členům okrskové vo-
lební komise osobně známí, přesto Vám předložení platného osobního 
dokladu nemohou prominout. 

Jak se hlasuje?
Pokud jste prokázali členům okrskové volební místnosti, že jste voličem, 

zaznamenají Vás do výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo z dodatku 
ze stálého seznamu voličů), to abyste se k volbám nemohli dostavit opa-
kovaně. Poté Vám předají prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným 
razítkem a vy se odeberete tzv. za plentu. Znamená to, že je ze zákona 
každý volič povinen se s hlasovacím lístkem a úřední obálkou odebrat 
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neode-
bere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. 

Jak vypadá hlasovací lístek?
Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlaso-

vacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných 
zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe. 

Názvy všech kandidujících volebních stran jsou uváděny v podobě, 
v jaké byly předloženy registračnímu úřadu. Tento je povinen názvy 
dodržovat, a to včetně velkých a malých písmen.

Odsazení některých kandidátů na hlasovacím lístku je záměrné. 
Při vytištění jejich jména přímo v místě překladu listu by mohlo dojít 
k poškození vytištěných informací. Tyto by se mohly stát nečitelnými.

Jak mám hlasovací lístek označit?
V případě komunálních voleb je možností více. V každé volební 

místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený 
nápisem „vzor”. 

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uvedeno, že do zastupitelstva 
našeho města budeme volit 17 zastupitelů. Obrazně řečeno, má tak 
každý volič k dispozici 17 hlasů. A co s nimi? Možností je několik. 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič můžeme 
hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

 Označit volební stranu jako celek
- Můžeme označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před 

názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím dáme 
hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího 
lístku. 

- Pokud bude označena tímto způsobem více než jedna volební 
strana, bude takový hlas celý neplatný.

- V těchto volbách neexistuje možnost tzv. preferenčních hlasů, 
tedy pokud označíme stranu jako celek, křížky u jednotlivých 
kandidátů téže strany už nedělejme, při sčítání by se k nim stejně 
nepřihlíželo.

 Označit 17 kandidátů napříč volebními stranami
- Můžeme označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem 

toho kandidáta, pro kterého hlasujeme, a to z kterékoli volební 
strany. Nejvýše však 17 kandidátů, tedy jich může být i méně. 

- Pokud bude označeno tímto způsobem více kandidátů, 
než 17, bude takový hlasovací lístek celý neplatný.

 Přípustná je i kombinace obou předchozích způsobů
- Lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před 

jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasujeme, a to v li-
bovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny 
ostatní volební strany. V tomto případě dáme hlas jednotlivě 
označeným kandidátům a z označené volební strany dáme hlas 
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, 
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. 

- Pro lepší představu příklad: pokud má být voleno 17 členů 
zastupitelstva a je označena volební strana se 17 kandidáty 
a kromě toho 9 kandidátů individuálně ze sloupců jiných vo-
lebních stran, je dáno označené volební straně 8 hlasů, a to pro 

Informace ke komunálním volbám
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kandidáty na prvních osmi místech. Zbylých 9 hlasů dostanou 
„zakřížkovaní“ jednotlivci z jiných stran.

- Pokud bude označena více než jedna volební strana nebo více 
kandidátů, než je stanovený počet, bude takový hlasovací lístek 
celý neplatný.

Musí být hlasovací lístek v obálce?
Ano. Po úpravě (viz výše) vloží volič hlasovací lístek do úřední 

obálky šedé barvy. 
Pokud nevložíme lístek do úřední obálky, do obálky vložíme více 

hlasovacích lístků, hlasovací lístek bude přetržený, nebo na něm 
nebude označena žádná volební strana, ani žádný kandidát, bude 
náš hlas neplatný. 

Všechny volební strany navrhují 17 kandidátů?
Ano. V době předání hlasovacího lístku do tisku nebyly registrač-

nímu úřady známy informace o tom, že by se některý z kandidátů 
své kandidatury vzdal, nebo že by byl některý kandidát odvolán 
zmocněncem volební strany. Pokud k odstoupení či odvolání dojde, 
budou informace o tom zveřejněny ve všech volebních místnostech, 
tak jak to ukládá zákon. K hlasům, které získají takoví kandidáti 
se při sčítání nebude přihlížet.

Kvůli svému zdravotnímu stavu se ale do volební místnosti 
nedostanu?

I v takovém případě se můžete voleb zúčastnit. Volič může požá-
dat ze závažných zdravotních důvodů Městský úřad v Chropyni nebo 
ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost.

V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovací-

Informace ke komunálním volbám
mi lístky. Povinnost předložit členům komise platný osobní doklad 
tímto není dotčena. Navíc okrskové komise se smí pohybovat pouze 
po území daného volebního okrsku.

Svůj požadavek prosím nahlaste Ing. Jedličkové na číslo 
537 500 746 nebo 737 628 113, případně paní Kunčarové na tele-
fon číslo 573 500 741. Ve dnech voleb je nutno požádat přímo pří-
slušnou okrskovou volební komisi. Telefonní čísla do všech volebních 
místností budou zveřejněna na webu města.

Mohu požádat o voličský průkaz a hlasovat jinde?
Nikoliv. U těchto voleb to není možné. 

Kdy budou známy výsledky?
Volební výsledky za naše město budou známy po ukončení sčítání 

všemi okrskovými volebními komisemi a po ukončení zpracování 
výsledků pracovníky Českého statistického úřadu. Bez zbytečného 
odkladu je registrační úřad zveřejní na úřední desce Městského úřadu 
v Chropyni, tedy i na elektronické úřední desce. Informace budou 
dostupné i na stránkách www.volby.cz

Máte ještě otázku?
Máte-li ještě dotazy, připomínky nebo nejasnosti, neváhejte mne 

kontaktovat, ideálně e-mailem: jedlickova@muchropyne.cz 
Dana Jedličková

Komerční inzerce jednotlivých volebních stran je v tomto vydání 
Zpravodaje seřazena podle čísel vylosovaných registračním úřadem. 
Otištěné materiály byly předány volebními stranami do řádné 
uzávěrky. Za jejich obsah a grafickou stránku odpovídá výhradně 
zadavatel předvolební kampaně.

reklama



Volební program KSČM pro komunální volby 
města Chropyně na období 2018 – 2022

A. Oblast výstavby, bydlení a investičních záměrů
1. Pokračovat v projektu regenerace sídliště a realizovat projekt regenerace staré Chropyně.
2. Připravit koncepci přestěhování SMM a městské knihovny do nových prostor s následnou přestavbou stávajících budov na sociální, 

malometrážní bydlení nebo jejich odprodej.
3. Podpořit realizaci projektu obchvatu města v součinnosti s modernizací železniční tratě Brno - Přerov.
4. Vytipování vhodných území, pozemků pro rodinnou a investiční, bytovou výstavbu.
5. Vyčlenění z rozpočtu města vyššího objemu finančních prostředků pro údržbu a obnovu majetku města.

B. Oblast bezpečnosti
1. Plánovitá, postupná realizace místních, protipovodňových opatření Chropyně, Plešovec.
2. Pokračovat v další etapě rozšiřování a zkvalitnění městského kamerového systému. 

C. Oblast školství
1. Pokračovat v rekonstrukci a modernizaci ZŠ na ulici Komenského, Fučíkova a usilovat o získání státních dotací, dotací z evropských fondů 

pro obnovu a vybavení škol novými pomůckami a informačními technologiemi.

D. Oblast kultury a sportu
1. Zajištění vhodnějších prostor pro provozování městské knihovny. 
2. Finanční podpora talentovaných sportovců, kteří dosahují vrcholovou sportovní výkonnost.
3. Podpora příspěvkových organizací, občanských sdružení, sportovních klubů.
4. Znovu otevření projektu a posouzení výstavby nové sportovní haly.

F. Oblast podnikatelské činnosti a služeb
1. Podpora růstu a rozšiřování spolupráce s partnery z průmyslové zóny Fatra Chropyně.
2. Zjednodušení legislativy v pravomoci města pro výběrová řízení, zadávání malých investičních zakázek, celků pro živnostníky a subjekty 

nacházející se v regionu chropyňska.
3. Udržení dopravní obslužnosti ve veřejné přepravě občanů. 

G. Oblast sociální a zdravotní
1. Zlepšovat podmínky pro postižené občany.
2. Udržet stávající stav ambulancí ve městě.
3. Pokračovat v modernizaci a případné rozšíření Domu s pečovatelskou službou.

H. Oblast státní správy a samosprávy
1. Posílit rozšíření přímé demokracie - volby starosty přímou volbou občanů.

E. Oblast životního prostředí 
1. Vytvořit parkovou a klidovou zónu v blízkosti chropyňského hřbitova ulice Berniska.
2. Vytipování a realizace nové výsadby ovocných alejí na vhodných pozemcích ve vlastnictví města.
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MÝM CÍLEM JE PŘÁLA BYCH SI
• DOJET AUTOBUSEM Z CHROPYNĚ 
 AŽ K NEMOCNICI KAŽDOU HODINU

• SPOUSTA ZELENĚ V UPRAVENÝCH 
ULICÍCH

• ŽÍT S VÁMI V POHODOVÉM MĚSTĚ

• POKRAČOVAT V PÉČI O MĚSTSKÝ 
 MAJETEK

• UDRŽOVAT TRADICE

• PROPAGOVAT MĚSTO KRÁLE 
 JEČMÍNKA

• SPOLUPRACOVAT S AKTIVNÍMI
 LIDMI

• SPOKOJENÉ A USMĚVAVÉ 
 CHROPYŇÁKY I PLEŠOVÁKY

volte celý 
náš tým číslo



Bc. Martina Adámková Marcela Rejtrová
referentka

bez politické příslušnosti

pečovatelka

bez politické příslušnosti10 11

SVĚŽÍ
NÁPADY

A

REÁLNÉ
CÍLE

DÁVÁME
SLIBY,
KTERÉ

UMÍME
SPLNIT

S 
NÁMI

ZA

KLIDNÉ
MĚSTO

Kamila Rapantová Ing. Josef Maršál
studentka

bez politické příslušnosti

technik

bez politické příslušnosti12 13

Robert Lučan

Božena Hrabalová Věrek Zapletal Karolína Olšanská Ing. Zdeněk Večerka

Martin Jedlička Ing. Zuzana Konvičná Bc. Jana Stoklásková
živnostník

bez politické příslušnosti

místostarostka

bez politické příslušnosti

mechanik

člen ČSSD

knihovnice

bez politické příslušnosti

personalista

bez politické příslušnosti

vedoucí výroby

bez politické příslušnosti

státní zaměstnanec

bez politické příslušnosti

porodní asistentka

bez politické příslušnosti2

6 7 8 9

3 4 5
Ing. Věra Sigmundová

starostka

člen ČSSD1

Josef Pospíšil Drahomíra Dundáčková Marie Horáková Roland Kemény
elektromechanik

bez politické příslušnosti

zdravotní sestra

člen ČSSD

pedikérka

bez politické příslušnosti

včelař

člen ČSSD14 15 16 17







MÝM PŘÁNÍM JE



pátek 19. října 
17:00 Československé legie za 1. světové války
 Poslechneme si poutavé vyprávění Tomáše Labounka 

s ukázkami dobových zbraní, uniforem a fotografií                                                       
 Městská knihovna

sobota 20. října
18:00 Lampionový průvod
 Rozsvítíme světla lampionů v ulicích města
 Sraz na Hanáckém náměstí

18:45 Kladení věnců k pomníku padlých 
 Uctíme památku
 Náměstí Svobody

19:00 Slavnostní ohňostroj
 Uvidíme živou hru barev a světel
 Zámecký park

neděle 21. října
15:00 Slavnostní program k výročí
 Proplujeme 100 let po vlnách hudby a tance proklá-

daných mluveným slovem i zajímavými fotografiemi
 Městské kulturní středisko

pondělí 22. října
08:00 Sto let z historie Chropyně
 Prohlédneme si výstavu fotografií 
 Městské kulturní středisko do 18:00

úterý 23. října
17:00 Koncert pro 100 strun
 Vyslechneme koncert harfy a cembala, 
 hrají Jana Boušková a Martin Hroch
 kostel sv. Jiljí
                                                         
středa 24. října
17:00 Poděkování českým písničkářům
 Zazpíváme si známé skladby Hašlera, Ježka, 

Suchého, Šlitra a dalších známých autorů v podání 
dámského vokálně instrumentálního tria Pragtet

 Městské kulturní středisko

čtvrtek 25. října
13:00 Knihovna propadlá v čase
 Zabavíme i poučíme děti v knihovně, která se celá 

propadne do minulých časů, dobové kostýmy vítány
 Městská knihovna

pátek 26. října
19:00 Posezení u cimbálu
 Zazpíváme si krásné lidové písničky s cimbálovou 

muzikou Dubina
 Městské kulturní středisko

sobota 27. října
17:00 Pohádkový pochod kolem Chropyně
 Necháme se vést světýlky za chropyňskou bludičkou
 Sraz u zámku
 
neděle 28. října
10:30 Slavnostní mše svatá
 Oslavíme 100 let republiky na děkovné mši
 Kostel sv. Jiljí

11:30 Vysazení lípy republiky
 Zasadíme pamětní lípu 100. výročí vzniku ČSR
 Náměstí Svobody

Akce se konají v Chropyni ve vyznačených místech. 
Vstup na všechny akce je zdarma. 

Těšíme se na váš zájem a účast 
na uvedených programech.

Změna programu vyhrazena. Více na 

Oslavy 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky

10 dnů 
pro republiku

Program

www.muchropyne.cz



Vážené občanky, vážení občané, voliči 
a voličky,

poprvé v historii se vám v letošních komu-
nálních volbách do zastupitelstva našeho 
města představuje koaliční uskupení hnutí 
Svoboda a přímá demokracie - Tomio 
Okamura (SPD) a Strana práv občanů - 
Zemanovci (SPOZ).

Do voleb jdeme proto, že cítíme potřebu 
změny. A to hlavně v oblasti bezpečnosti 
a ochrany poctivých a pracujících občanů, 
důchodců a hlavně dětí. Pro zvýšení bezpeč-
nosti občanů se budeme snažit o zřízení stálé 
služebny Policie ČR se stálou 24 hodinovou 
službou. Ta je nutná z časových důvodů, 
neboť dojezdy z Hulína či Kroměříže jsou 
časově náročné.

Dále pociťujeme potřebu ve změně 
přístupu k ochraně přírody, na níž jsme by-
tostně závislí. A to, zachováním výměry ze-
mědělského půdního fondu, tak i ochranou 
přírody a vodních zdrojů pro příští generace. 
Změnou územního plánu zamezíme záboru 

půdy na těžbu nerostů, stavbu solárních 
elektráren (ty patří na střechy domů), nebo 
výstavbě překladišť a montoven (ty patří do 
průmyslové zóny).

Dále bychom chtěli spojit síly s lékaři 
zdravotního střediska, za účelem vybudo-
vání bezbariérového přístupu do prvního 
patra budovy. Jedná se zde přece o službu 
veřejnosti a občanům.

Nechceme žádné ubytovny, ani volné 
byty pro nepřizpůsobivé a práci se vyhý-
bající osoby. Naopak budeme podporovat 
mladá manželství a pracující lidi, včetně 
drobných podnikatelů, kteří díky nepři-
měřeným nájmům v obecních prostorech 
krachovali a opouštěli náš region.

Chceme vybudovat novou požární zbroj-
nici, odpovídající současným i budoucím 
náročným požadavkům na hasičské sbo-
ry. Hasiči potřebují další techniku, jako 
je výsuvný žebřík, nebo plošina dosahující 
na výškové budovy našeho města. Požár 
z 1. ledna letošního roku na ul. Moravská 
650 to jasně ukázal.

Další důležité body programu, jako je 
rozšíření parkovacích míst vybudováním 
parkovacího domu, vybudování vodního 
zdroje pro Chropyni a Plešovec, který bude 
nutný do budoucna vzhledem ke klimatic-
kým změnám, podpora zájmových sdružení 
a spolků (zahrádkáři, rybáři, myslivci, vče-
laři), včetně sportovců je zcela samozřejmá 
a najdete ji na našich letáčcích doručených 
do vašich schránek.

Náš tým je mladý, věkový průměr je 
42,6 let, protože chceme, aby se mladí lidé 
podíleli na vedení města, protože zde budou 
žít i po takových stařících jako jsem já.

Přeji Vám lepší budoucnost a při vol-
bách rozumnou úvahu, zda chcete změnu 
a rozhodovat v referendech o důležitých 
projektech, nebo zda chcete starý způsob 
vedení obce: O nás, bez nás!

Za koaliční tým SPD - SPOZ 
volební číslo 6 

přeje šťastnou volbu lídr kandidátky 
Hořínek Milan.







V souvislosti s GDPR upozorňujeme občany, že z veškerých akcí 
pořádaných městem Chropyně nebo organizovaných jiným pořadate-
lem za spoluúčasti města Chropyně mohou být pořizovány fotografie 
či videozáznam a to mimo jiné i účastníků této akce. Pořízené fotografie 
či videozáznam mohou být v rámci propagace zveřejněny na webových 
stránkách města Chropyně na adrese www.muchropyne.cz, případně 
na sociálních sítích. 

Pořízené fotografie mohou být dále zveřejněny ve Zpravodaji 
města Chropyně, popř. jiných tištěných materiálech. Dále v této sou-
vislosti upozorňujeme, že u některých takto zveřejněných fotografií 
může být uvedeno i jméno a příjmení zobrazených účastníků akce 
(např. výherců soutěží apod.).

Vstupem na akce souhlasíte s pořízením fotografií či vi-
deozáznamu a jeho následným zveřejněním v rámci propagace 
města Chropyně.

Veškeré informace týkající se GDPR včetně úplného znění nařízení 
jsou uvedeny na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz/gdpr 
nebo na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz

 
Kontaktní údaje města jako správce, případně zpracovatele 

osobních údajů a kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů 
naleznete na: http://www.muchropyne.cz/obcan/zverejnovane-infor-
mace/gdpr/

Máme tu nový školní rok. Většina školáků si již 

přivykla na svůj školní program a také na cestování 

mezi domovem a školou. Nezapomínejme však, 

že je zde stále početná skupina dětí, které se na tuto

cestu po čase vypraví samy, již bez doprovodu rodičů. 

Tyto děti jsou ohroženy nejvíce, především proto, 

že nemají dostatek zkušeností a hůře odhadují rychlost 

a vzdálenost projíždějících vozidel. 

Často se tak stává, že reagují zbrkle a nepředvída-

telně. Situaci navíc zhoršuje i jejich omezené zorné pole 

vzhledem k jejich malé výšce. 

Rodiče by měli dětem vštípit pravidla pro bezpečné 

přecházení vozovky a upozornit je na nebezpečná místa. 

Je třeba si uvědomit, že neexistuje žádná absolutní 

přednost a vždy je třeba dbát maximální opatrnosti. 

Výchova dětí v rodině je nenahraditelná. 

Řidiči motorových vozidel by měli v blízkosti škol nebo 

místa se zvýšeným pohybem dětí, přizpůsobit jízdu tak, 

aby děti nebyly ohroženy. 

ZMĚNA - ZÁCHRANNÁ ULIČKA 
V ČESKU OD 1. ŘÍJNA 2018
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích 

přináší změny i do způsobu, jakým jsou řidiči povinni uvolnit 
cestu autům integrovaného záchranného systému. Dojde tím 
ke sladění s praxí běžnou v jiných zemích. 

Řidiči při dojíždění do kolon musejí od října vytvářet záchra-
nářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem.  Situ-
aci výstižně znázorňujeme za použití pravé ruky na grafi ce níže.

Hasičské a sanitní vozy zároveň budou nově moct použít 
kombinaci modrého a červeného majáčku.

Za neoprávněný vjezd do uličky může být uložena 
pokuta až 2500 korun.

POZOR 

ŠKOLÁCI!
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Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám sdělit svůj osobní názor 

na výběr kandidátů do letošních komunálních 
voleb. Působil jsem v chropyňském zastu-
pitelstvu necelé dvě volební období, takže 
mám nejen představu ale i zkušenosti o jeho 
fungování, o síle kolektivu i naopak. 

Podle mě je důležité, aby měl volič maxi-
mální možnost seznámit se s historií každého 
kandidáta, kdo to je, odkud přišel, co umí 
a co pozitivního zanechal na svém minulém 
působišti. A především neposlouchat jen sliby, 
ale ptát se, co již vytvořil a jak byl občanům 
prospěšný. To mimo jiné říká i jeden známý 

V sobotu 15. září 2018 se v rámci Evrop-
ského týdne mobility uskutečnila již osmnáctá 
cyklojízda. Vedla do Chropyně trošku jinou 
cestou, než se běžně jezdí. Přes Miňůvky 
k mostu a okolo Moravy a spojkou přes pole 
na cyklostezku mezi Plešovcem a Chropyní. 
Akci organizuje europoslankyně Olga Se-
hnalová, která zakončení letošního ročníku 
naplánovala právě v Chropyni. 

Asi padesátku účastníků jsem s paní mís-
tostarostkou přivítala u Městského úřadu 
v Chropyni. Po stručném výkladu o historii 
a současnosti našeho města obdrželi cyklisté 

Návštěva cyklistů

Můj názor na komunální volby v Chropyni

Důležité upozornění 
pro dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně 
zasílejte na e-mail: 

zpravodaj@muchropyne.cz

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •

reklama

drobné upomínkové předměty. Výlet dále 
pokračoval k místnímu prameni, kde o jeho 
léčivých účincích informovala paní místosta-
rostka.

Součástí této akce bylo shromáždění pod-
pisů pod otevřený dopis, který jsme s kolegou 
Šírkem z Kojetína adresovali hejtmanům 

Zlínského a Olomouckého kraje. V dopise oba 
žádáme, aby pomohli s řešením bezpečnostní 
situace na silnici mezi Chropyní a Kojetínem, 
která je pro cyklisty opravdu nebezpečná. 
Doufám, že se nám v budoucnu společně 
podaří najít uspokojivé řešení. 

Věra Sigmundová

a úspěšný podnikatel a politik ze Zlínského 
kraje. 

Jinou kapitolou jsou volební cestovatelé. 
Jedny volby vlevo, druhé vpravo, třetí …? Proč 
asi? Já osobně si vážím každého zastupitele, který 
vynaložil úsilí na jakékoliv zlepšení života v ulici, 
ve které žije nebo v blízkém okolí, byť je to jen 
lavička či pro ni při hlasování zvedl ruku. 

Na závěr bych chtěl připomenout, jak nás 
média přesvědčují o tom, kdo nás rozděluje 
a zasévá nenávist. Podle mého jsou média 
v něčích rukou. Jsem rád, že existují regionální 
zpravodaje jako je náš chropyňský, kde občan 
může sdělit svůj názor.

Proto děkuji redakci Zpravodaje města 
Chropyně a všem přeji správnou volbu.

M. B.
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Informace o doručování písemností osobám s trvalým 
pobytem na adrese ohlašovny Chropyně, tedy na náměstí 
Svobody 29:

Městský úřad Chropyně připomíná, že od 1. ledna 2016 platí 
povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, 
zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení 
zásilky a výzvu s poučením. Oznámení o uložení zásilky a výzvy 
s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu náměstí 
Svobody 29, Chropyně, se ukládají na podatelně Městského úřadu 
Chropyně. Ukládána jsou pouze oznámení o uložení zásilky a výzvy 
s poučením, nikoli již zásilky samotné. Vlastní zásilky zasílané oso-
bám s adresou trvalého pobytu náměstí Svobody 29, Chropyně jsou 
ukládány u pobočky České pošty Chropyně (náměstí Svobody 48).

Městský úřad Chropyně není ze zákona oprávněn přebírat 
soukromou korespondenci fyzických osob. 

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven 
nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trva-
lým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela 
oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových 
opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde 
se fakticky zdržuje. Využít k tomu lze všechny možnosti vyplývající 
z platné legislativy (např. zajištění „odnosu“ nebo „dosílky“ na poště, 
zřízení P. O. BOXU na poště, zřízení datové schránky, bezplatné 
nahlášení doručovací adresy na evidenci obyvatel dle místa svého 
trvalého pobytu).

DK

Doručování zásilek občanům 
„bydlícím“ na ohlašovně

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla 
ohlašovny?

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení 
zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním 
obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Uložením oznámení 
o uložení zásilky a výzvy 
s poučením na vhodném 
místě v sídle ohlašovny 
jsou po uplynutí lhůty 
deseti dnů splněny pod-
mínky fikce doručení; 
desátým dnem se považuje 
písemnost za doručenou.

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní 
moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti 
adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže 
chtít, protože o tom nebyl srozuměn.

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeš-
kat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním 
pouze vlastní osobu.

Může se stát i Vám!

§ Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého pobytu na adrese 
sídla ohlašovny, fakticky však bydlí v bytě u své přítelkyně. 
Často jezdí autem a při svých cestách se občas dopustí do-
pravního přestupku. Postupně má v registru řidičů zapsáno 
12 trestných bodů, o čemž je mu zasláno oznámení obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností. Proti provedení 
záznamu mohl pan K. podat námitky, ale poštovní zásilku 
si nepřevzal a v důsledku fikce doručení začala běžet lhůta pro 
podání námitek, kterou pan K. promeškal. Obecní úřad obce 
s rozšířenou působností následně uložil rozhodnutím panu K. 
sankci spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, přičemž 
rozhodnutí bylo rovněž doručeno fikcí. Do 5 dnů od nabytí 
právní moci rozhodnutí byl pan K. povinen odevzdat řidičské 
oprávnění, tuto povinnost nesplnil a spáchal tím přestu-
pek, za který mu byla uložena pokuta 10 000 Kč. O sankci 
se pan K. dozvěděl při namátkové kontrole provedené Policií 
České republiky. Následně může být obviněn z trestného 
činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí 
trest odnětí svobody až na dva roky.

§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen údaj o adrese místa 
trvalého pobytu, a místem nového trvalého pobytu se stala 
adresa sídla ohlašovny, ukončil před třemi lety svou podni-
katelskou činnost. Z podnikání mu zůstal dluh na zdravotním 
pojištění ve výši 20 000 Kč. Tento závazek nehradil. Po třech 
letech, kdy nekomunikoval a nepřebíral poštu, protože do-
jížděl za prací a na dluh zapomněl, začal dlužnou částku vy-
máhat exekutor. Dlužná částka se vyšplhala až na 50 000 Kč. 
Exekuce byla nařízena srážkami ze mzdy, rozhodnutí si pan 
J. nevyzvedl a na základě fikce doručení nabylo rozhod-
nutí právní moci. O exekuci se pan J. dozvěděl následně 
až od svého zaměstnavatele.

INFORMACE 
PRO OBČANY 
ČESKÉ REPUBLIKY

reklama
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Tuto cedulku jsem si na sebe nechtěl nechat připevnit. Byl jsem nový, 
na krásném místě s výhledem na zámek a nabízel jsem odpočinek. Nejen 
maminkám s dětmi na procházce, starším občanům na zdravotních výš-
lapech, ale poskytoval jsem i cykloturistům na výletě možnost zastavení 
se k občerstvení. Smířil jsem se s vyrytými vzkazy zamilovaných i ostatních 
umělců na mé „kůži“. Přiznám se, že jsem byl svědkem i choulostivého 
užívání „zakázaného ovoce“ některými dětmi. Mlčel jsem. Proč jsem 
však musel dopadnout takto? Nerozumím!                      Váš altán

Nenič mě, sloužím všem!

Touha cestovat lidstvo doprovází od jeho počátku a byla hnací silou 
pro vynález kola, povozu a tvorbu komunikací spojující naše obydlí. 
Dnešní doba s sebou přináší mnoho vozidel do měst, která na tuto 
situaci nejsou připravena a doprava začíná být předimenzovaná. Sídlištím 
situaci o to více komplikují nákupní centra a obchody, neboť do tak již 
přeplněných míst dojíždí další lidé auty a vzniká problém s parkováním. 

Když k tomu připočteme fakt, že dnes mnozí z nás nejsou ochotni 
udělat pár kroků navíc a nejlépe by parkovali před vchodem do ob-
chodu, školy či úřadu a vynásobíme to neustálým spěchem a stresem, 
dostáváme se do stavu, že se někteří z nás rozhodnou v zoufalství své auto 
zaparkovat kdekoliv. Bohužel bez ohledu na to, že pozemní komunikaci 
nevyužíváme sami, ale jsou tu ještě ti, kteří vstávají ještě v noci, roztápí 
své koráby a často se ještě za tmy vydávají na cestu, aby nás všechny 
dopravili do práce, školy nebo k lékaři. 

A já jim jejich zodpovědnost nezávidím ani v nejmenším. Ručit 
za všechny, které vezou, za svěřený autobus a za to co je před nimi 
je sakra fuška. A taky se starat o to, aby byli v každé zastávce včas. Ano 
včas, protože v případě zpoždění do autobusu nastupují občas lidé, kteří 
by řidiče za jeho nedochvilnost nejraději vytahali za ucho. 

Jenže ona ta situace není vůbec jednoduchá, když nějaký spěchálek 
parkující v zatáčce přímo u školy svým autem znemožní bezpečný průjezd 
autobusu. Pro řidiče pak tato situace znamená nejen komplikace, ale 
také zpoždění, které nabírá. 

Obracím se tedy na Vás všechny, kteří vozíte své děti na I. stupeň ZŠ 
v Chropyni s prosbou, abyste neparkovali v rohové části zatáčky. Pro 
vyjíždějící řidiče autobusů a kamionů, kteří zezadu do prodejen navážejí 
zboží, je složité se v tomto zúženém místě stočit. Celou situaci komplikuje 
ještě fakt, že v tomto místě je z druhé strany limituje meteorit, který 
tam před nedávným časem spadl. 

Mějme prosím na mysli, že než své auto uzamkneme a opustíme, 
musejí kolem nás projet i velká vozidla a že jejich řidiči také spěchají 
pro zboží nebo pro cestující a musejí být někde také včas. Děkuji. 

ToRo

reklama

Řidič autobusu není 
kormidelník vzducholodě
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Doba se stejně jako technologie neustále mění a vyvíjí. Nelze 
si nevšimnout, že prověřené komunikační kanály již nefungují jako 
dříve a lidé si přejí změnu. Toho využila i Chropyně, která chytře ko-
munikuje s občany prostřednictvím systému Mobilní rozhlas. Díky tomu 
máte informace o dění v místě vašeho bydliště vždy na dosah ruky. 

Vyberte si informace, které budete dostávat 
Nemusíte se obávat, že budete mít telefon zahlcený neužitečnými 

informacemi. Sami si totiž zvolíte, o jaké zprávy máte zájem. Zprávy 
jsou cílené podle Vámi vybraných preferencí, a navíc podle bydliště. 
Upozornění na uzavírky i přerušení dodávky elektrické energie Vám 
tedy přijdou jen tehdy, pokud se Vás budou týkat.

Je důležité mít vyplněné všechny kontaktní údaje
Podle důležitosti jsou zprávy odesílány různými kanály. SMS roze-

sílka slouží především pro důležitou a krizovou komunikaci. SMSky 
jsou totiž rozeslány během chvilky, a pokud jde o život, každá vteřina 
se počítá. Kulturní události, sportovní akce a další informace odchází 
především prostřednictvím e-mailů a push notifikace do aplikace. 

Vaše osobní údaje jsou v bezpečí dle nejnovější evropské legis-
lativy, tzv. GDPR. Nemusíte mít strach, že by s nimi bylo naloženo 
jiným způsobem než k vyžádané komunikaci.

Radnice nově komunikuje přes Mobilní rozhlas
Komunikace je základem všeho

Běžné komunikační způsoby jsou neefektivní. Na weby měst 
skoro nikdo nechodí. Sociální sítě potlačují dosah příspěvků. Tiš-
těné zpravodaje vychází při nejlepším 1x měsíčně. I velké televizní 
společnosti už nemají takovou sledovanost jako dříve. 

Mobilní rozhlas se soustředí vždy na danou oblast působnosti 
a ve spolupráci s úřadem se snaží informovat co největší počet oby-
vatel. Je tedy cílenější, efektivnější a jednoduše měřitelný.

Využití Mobilního rozhlasu u nás v Chropyni
Vy jste nedostali SMS s informací o přerušení dodávky pitné vody 

ve vaší ulici? Vám nepřišla zpráva o tom, že městské koupaliště bude 
kvůli odstávce elektrické energie v areálu Fatra uzavřeno? Nevíte 
o nalezení psa, nabídce práce, divadelním představení, změně 
jízdního řádu...? A nebude to tím, že ještě nejste zaregistrováni? 

Registrovat se můžete na muchropyne.mobilnirozhlas.cz. Re-
gistrovat se však můžete i osobně přímo na podatelně městského 
úřadu. Jak vidíte, myslíme i na ty, kteří moderní výpočetní technikou 
nevládnou :-). 

Mobilní rozhlas je pro všechny občany zcela zdarma.

AL a DJ

NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE
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Jan Bauer: Jak umírá král 
Ne všichni čeští panovníci zemřeli hrdinskou 

smrtí jako Přemysl Otakar II. nebo Jan Lu-
cemburský. Někteří skonali docela nehrdinsky 
a ve velkých bolestech, třeba Karel VI. na otravu 
houbami nebo Rudolf II. na následky syfilidy. 
I proto byl skon králů často úmyslně zahalován 
tajemstvím a spojován s dramatickými okolnost-
mi, jen aby zůstali i ve smrti velcí.
 

Fredrik Backman: A každé ráno je cesta 
domů delší a delší 

Děda a Noah si povídají na lavičce. Pod 
lavičkou roste hyacint, stejný si děda kdysi pěs-
toval i na zahrádce. Děda s Noahem si můžou 
povídat úplně o všem. O všech otázkách života, 
závažných i nicotných. Při rozhovorech s vnukem 
si děda vždycky vzpomene, jak se zamiloval 
do babičky a jak o ni pak přišel. Zatím ji pořád 
vidí před sebou, a děsí se dne, kdy si ji už nebu-
de schopný vybavit. Cítí, že jeho svět se mění. 
Proto by rád zůstal tady na lavičce, kde je stále ještě obklopuje silná 
vůně hyacintu. Jenže zachytit vzpomínky je čím dál těžší a oba se musejí 
naučit to nejtěžší: rozloučit se.
 
Laura Madeleine: Cukrářova dcera 

Petra Stevensonová by měla psát disertač-
ní práci. Místo toho se ale pouští do pátrání 
po tajemství svého zesnulého dědečka Jima, 
které zůstalo ukryto hluboko v minulosti. Při 
procházení archivů postupně zjišťuje, že o dě-
dečkovi nevěděla zdaleka všechno, a indicie 
ji zavedou až do Paříže okolo roku 1910.

 

Michelle Cohen Corasanti: Mandlovník
Ahmed Hamid je nadán výjimečným mate-

matickým talentem, kterým uvádí v úžas celou 
rodnou vesnici. Místo bezstarostného dětství 
však s celou rodinou a ostatními Palestinci žije 
v neustálém strachu. 

Vaše knihovnice

Zuzana Pomykalová: Záhada prázdné 
zvonice

Ze zvonice kostela jednoho dne zmizí 
zvon Kryšpín. Zároveň se ve škole, kam chodí 
malý Matyáš, rozdrnčí všechny školní zvonky 
a ne a ne přestat. Přestanou prý, až se Kryšpín 
zase vrátí na věž. Podaří se Matyášovi, dědovi 
a školníkovi najít ztracený zvon? Dobrodružná 
záchranná výprava začíná.
 

Tomáš Končinský, Barbora Klárová: Pře-
klep a Škraloup

Věděli jste, že věci stárnou? Stačí jen 
na chvilku nedávat pozor a z věci, která před 
chvílí zářila novotou, je starý, nepotřebný krám. 
Ale kdo za to může? Drobná stvoření, která mají 
veškeré stárnutí na starosti. Skřítek Překlep, jehož 
specialitou jsou chyby v knížkách, se jednoho 
dne vydá na dobrodružné putování k samotné-
mu Zubu Času. Podaří se mu zastavit stárnutí? 
A kdo získá Křišťálový Prdlajs? A jakou roli 
v tom všem hraje mluvící hovnivál?
 
Jo Nesbo: Doktor Proktor a prdicí prášek

Když se klučina jménem Bulík přestěhuje 
do uličky Dělová, rychle se dává do party 
s Lízou, šikovným děvčetem ze sousedství, a do-
bromyslným, byť značně podivínským vynález-
cem doktorem Proktorem. Doposud zneuznaný 
vědátor vynalezl prdicí prášek a zprvu nepříliš 
použitelná věc se ukazuje jako ten nejbáječnější 
vynález na světě. Bulík a Líza vymyslí s důvtipem 
sobě vlastním úžasný plán – prášek nemusí jen 
obveselovat děti a dospělé, kdyby totiž doktor 
Proktor zapracoval na mnohem silnější verzi, mohli by supersilný prášek 
prodat NASA, Národnímu úřadu pro letectví a kosmonautiku, který 
by ho dokázal využít k počinům důležitým pro celé lidstvo. Jenomže 
trojlístku hrdinů se nečekaně staví do cesty nemilosrdní padouchové 
– pan Trán a jeho synové Truls a Trym. Jejich zlovolným přičiněním 
se Bulík, Líza i doktor Proktor ocitají ve víru celé řady nebezpečných 
situací, kdy jim jde doslova o krk. Kdoví, jestli by nakonec bylo učiněno 
spravedlnosti za dost nebýt doktorovy, Bulíkovy a Líziny statečnosti, 
vynalézavost a kamarádské soudržnosti.

Vaše knihovnice

Knihovna doporučuje 
dospělým čtenářům

Knihovna doporučuje 
dětským čtenářům

V neděli dne 16. září 1906 uspořádala jednota Sokol, studenti 
a sdružené spolky „Vzdělávací a tělocvičný spolek paní a dívek“, místní 
odbor Pohorské jednoty Radhošť, místní odbor Matice školské, sbor 
dobrovolných hasičů, spolek vojenských vysloužilců a čtenářsko-pěvec-
ký spolek „Omladina“ ve Štěpáníkově sále oslavu k 50. výročí úmrtí 
významného českého novináře, spisovatele, vlastence a politika Karla 
Havlíčka Borovského. 

Oslavu zahájil pěvecký sbor písní „Orle, pestrý orle“ od Tovačov-
ského. Potom následovala přednáška o K. H. Borovském, kterou 
si připravil JUDr. František Xaver Hodáč (otec slavné filmové herečky 
Nataši Gollové narozené v únoru 1912) z Brna. Dalším bodem pro-
gramu byl přednes básně od Jana Nerudy, následně bylo recitováno 
z Havlíčkových děl. Kulturní program zakončil společný zpěv. Vstup 
na tuto akci byl volný.

Marta Staňková

Slavnosti K. H. Borovského v Chropyni v minulém století
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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:
Den za dnem se začíná stejně: v okně se zjeví 
pan Hůza a podívá se na teploměr a tlakoměr, 
za chvíli pak vychází T. G. M. na ranní procház-
ku, vždy stejným směrem, aby nekomplikoval 
život těm několika lidem, kteří ho mají hlídat, 
ale kterých on při tom nemá vidět. Potom pra-
covna, svazky akt, pošta, slyšení, diktáty – a když 
je všechno vyřízeno, tož práce na Konkretní logice. 
Odpoledne vyjíždí na koni, všude, kde bývá, 
má tři nebo čtyři místa, která si oblíbil mezi 
všemi, a zřídka zajíždí jinam. Pak ještě hodinka 
práce, a je večer. 

Dvakrát týdně se promítají na zámku filmy. Teď 
už je nouze o němé filmy, repertoár za mno-
ho nestojí, ale T. G. M. mávne rukou: „Tož, 
je to hloupé, ale to je jedno. Když se člověk dívá 
na obrázky, nemusí aspoň myslet, odpočine si.“ 
Teprve v poslední době mu začali předvádět 
i filmy zvukové. 
A pak ještě do půlnoci, do dvou, někdy do tří 
zrána svítí okno v ložnici čtenářově.

Ad vocem jeho zvyků. Vzdychl si jednou: „Nu, 
co platno, teď musím udělat to a to.“ „Proč 
musíte?“ Zasmál se očima: „Protože oni 
si myslí, že jsem na to zvyklý. Tož jim to musím 
udělat.“ To „oni“ jsou jeho komorník, stolník, 
vrátný nebo kdokoliv jiný z těch, kdo mu slouží.

Nebo byla řeč o drobných osobních zálibách, 
jako je na příklad záliba Švehlova narovnávat 
obrazy křivě visící. „To zas já jsme vždycky moc 
rád špicoval tužky,“ vzpomněl si T. G. M. „A teď 
už nešpicujete?“ „Ne. Když oni mně je dávají 
na stůl ořezané!

„Jezdíte rád autem?“ „Nerad. Snad bych jezdil 
rád, kdybych věděl, jak se to dělá.“ A mávne 
rukou: „Tomu se už učit nebudu.“ To, „jak 
se to dělá“, ho zajímá u všeho. Rád se podívá 
do pracujících strojů, upoutá ho každá nová 
vymyšlenost, hledí věci přijít na kloub. Zdá se, 
že má sto chutí zkusit sám, „jak se to dělá“, ale 
brání mu v tom filozofická zdrženlivost nebo 
rezignované „už se to učit nebudu“. Ale při 
každé nové věci, která ho technicky překvapí, 
je jeho první otázka: „A jak to dělají?“

Je bojovný, ale není výbušný, i jeho rozhořčení, 
je-li k němu důvod, v něm pracuje pomalu, 
uvážlivě, s vážením pro i contra. Je to celé 
procesní řízení, končící verdiktem. Jeho hněv 
je citový, je to určitý poznatek, který má i míru 
i trvalost poznání.

100. narozeniny naší republiky – 8. díl

inzerce
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Rádi bychom poděkovali občanům a spon-
zorům, stejně jako městu Chropyně, za jejich 
pomoc a podporu přípravy projektu rekon-
strukce naučné stezky a obnovy dřevěné lávky 
k Josefínce. 

Díky veřejné sbírce a podpoře Nadace 

Partnerství se brzy můžeme pustit do práce. 
Přípravy nebyly tak snadné, jak jsme zpr-
vu mysleli. Hodně času zabralo papírování 
a řešení legislativních záležitostí. Nicméně 
jsme přesvědčeni, že již na podzim bude lávka 
k Josefínce zase na svém místě. 

Informace o průběhu přípravy projektu 
a veřejné sbírce s možností přispět libovol-
nou částku najdete na webových stránkách 
www.luznaci.eu

S poděkováním za spolek Lužňáci, z. s. 
Michal Pospíšil

Poděkování občanům za jejich podporu

Pneuservis Mika Chropyně
naproti čerpací stanice EuroOil 
Tel.: 733 747 040, 723 771 911  
www.auto-cont.cz  e-mail: auto-cont@volny.cz
Provozní doba: Po – Pá  7:00 – 17:00
                         So          8:00 – 11:00

Postaráme se o pneuservisní práce, drobné opravy, 
geometrii, klimatizaci... vašeho auta.
Myslete na své auto a připravte ho na zimní sezónu. 

Volejte na tel.: 733 747 040.
Rádi Vás objednáme na dohodnutý čas.

reklama

NEPŘEHLÉDNĚTE VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO • NEPŘEHLÉDNĚTE VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

po přečtení 
patřím do sběru

Váš Zpravodaj ;-)

Do pracovního kolektivu 
hledáme pracovníky 

na pozici:

Automechanik, 
Pracovník pneuservisu

Nástup možný ihned.

V případě zájmu volejte: 

603 532 528 – Pavel Mika
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V pondělí 3. září jsme v zá-
kladní škole přivítali 415 žáků, 
kteří byli rozděleni do 19 tříd.  
První stupeň má v tomto školním 
roce ve 12 třídách 263 žáků. 
Na druhém stupni je v 7 třídách 
152 žáků. Školní družina má 3 od-
dělení s 90 žáky. Ve škole pracuje 
27 pedagogů, 7 asistentů peda-
goga, 7 správních zaměstnanců 
a 3 vychovatelky.

V průběhu hlavních prázdnin 
se v základní škole intenzivně 
pracovalo. Kromě řady drobných 
oprav byla největší akcí tohoto 
léta celková rekonstrukce učebny 

fyziky a jejich přilehlých prostorů 
v ulici Komenského. V ulici J. Fu-
číka došlo k vymalování chodeb 
a tříd v celém pavilonu B a tě-
locvičny.  

Všem žákům, jejich rodinným 
příslušníkům a zaměstnancům 
školy přeji úspěšný a klidný školní 
rok 2018/2019. 

Poděkování patří SRPŠ při 
ZŠ Chropyně, které si pro naše 
prvňáčky připravilo originální 
přivítání v podobě klokana Ríši, 
který děti nejen pobavil, ale navíc 
rozdal i nějaké sladkosti.

Mgr. Milan Bajgar

Zahájení školního roku
2018/2019 v ZŠ Chropyně

inzerce reklama
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Zdravím všechny přátele našeho Kamínku. 
V pátek 13. července skončil první týden 
našeho prvního příměstského letního tábora, 
který jsme mohli realizovat s pomocí EU, 
Evropského sociálního fondu a Operačního 
programu pro zaměstnanost. Tábor se nám 
vydařil, děti byly spokojené. 

Pondělí bylo seznamovací se spoustou 
her a sportovních aktivit. V úterý jsme 
absolvovali tajný výlet do Kroměříže, 
a to přímo na městskou policii. Děti si po-
slechly zajímavé povídání o práci policie, 
prohlédly si místnost, kde jsou sledovány 
různé části Kroměříže, dále policejní auto 
a zkusily si i neprůstřelné vesty. Za krásné 
povídání a velkou trpělivost děkuji celému 
týmu Městské policie Kroměříž, především 
hlavnímu veliteli panu Sigmundovi. 

Ve středu jsme s dětmi navštívili náš 
Městský úřad v Chropyni. Ujala se nás 
paní místostarostka Hrabalová. Provedla 
nás celým úřadem, a děti se tak seznámily 
se všemi pracovníky úřadu a odděleními, 
např. s podatelnou, matrikou, sociálním 
odborem, stavebním úřadem a pokladnou, 
kde se například platí za pejsky. V prvním 
patře jsme se nejdříve zastavili u paní Jed-
ličkové, ke které chodí články do místního 
Zpravodaje, do kterého i my posíláme své 
příspěvky, následovaly například kanceláře 
účetní, životního prostředí, sekretariátu 

První příměstský letní tábor

a informatika pana Buksy, který se stará 
o chod všech počítačů. Představila se nám 
naše paní starostka Ing. Věra Sigmundo-
vá. Po krátkém rozhovoru s ní jsme přešli 
do kanceláře paní místostarostky Hraba-

lové, kde byly děti odměněny bonbóny 
a pěkným pexesem. Povídali jsme si napří-
klad o důvodech, proč by se měla postavit 
nová radnice a opravdu je to potřeba. 
K vyřízení potřebných záležitostí se na úřad 
nemohou dostat lidé s různým zdravotním 
postižením, nelze zde vybudovat bezbari-
érový přístup, je tu málo místa, nelze zde 
realizovat výtah a ostatní potřebné věci. Také 
zde poměrně zatéká, o tom všem a dalších 
věcech občané našeho města neví, a tak 
je potřeba je s těmito věcmi seznámit. 
Moc za tuto prohlídku Městského úřadu 
v Chropyni děkujeme paní místostarostce 
Hrabalové. 

Další den jsme s dětmi hráli stolní a des-
kové hry, sportovali jsme a děti si zazpívaly 
písničky za doprovodu kytary naší Máří 
a naší Zuzanky, která doprovázela písničky 
na ukulele. 

V pátek jsme s dětmi navštívili zámek 
v Chropyni, a to zajímavou a poučnou výsta-
vu „Náhrdelník času, aneb příroda měněná 
rukou člověka“. Dětem se výstava moc líbila. 
Po obědě a chvilce odpočinku se děti převlékly 
do kostýmů a hurá na karneval. Krásné masky 
se předvedly na promenádě, a to přímo na pó-
diu za sokolským stadionem. Poté následovaly 
tanečky v klubovně. Ke konci karnevalu jsme 
dětem rozdali pamětní listy a diplomy s malými 
dárečky. To je tak v krátkosti vše. 

Moc děkuji všem vedoucím a instruk-
torům za obětavou práci s dětmi, byli jste 
skvělí, i děti byly perfektní. Rády si hrály, 
sportovaly, soutěžily, byly kamarádští. Tak 
to má být. Děti jsou přece naše budoucnost, 
tak jak se jim budeme věnovat, tak bude 
vypadat budoucnost našeho státu. Mějte 
se všichni krásně a čauky za všechny vedoucí 
a instruktory

Haňa Paňa
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Druhý týden příměstského letního tábora
Zdravím všechny příznivce našeho Ka-

mínku. V pátek 20. července skončil druhý 
týden příměstského letního denního tábora, 
který byl také dotován z EU, z Evropského 
sociálního fondu a Operačního program 
zaměstnanost. Myslím si, že se také povedl. 

S druhou skupinou dětí jsme také navštívili 
Městskou policii v Kroměříži, ve středu Měst-
ský úřad v Chropyni, kde nás opět provedla 
paní místostarostka Hrabalová, za což jí moc 
děkujeme. Byla jste úžasná a trpělivá! Děti 
nakonec dostaly sladkou odměnu. Následně 
byly děti pozvány na prohlídku k místním 
hasičům, kde je uvítal pan Calaba a provedl je 
celou budovou a představil jim nové hasičské 
auto. Dětem se prohlídka velice líbila. Také 
jsme nezapomněli na náš zámek a v pátek jsme 
ho opět navštívili. Měli jsme i odborný do-
provod s výkladem paní Václavíkové, o době 
dávno minulé pod názvem „Náhrdelník času, 

aneb příroda rukou člověka měněná“, která 
děti podrobně s výstavou seznámila. Také 
si na výstavě děti pořídily obrysy pradávných 
zvířat, která v té době žila. Po obědě a krátkém 

odpočinku se děti oblékly do kostýmů a spolu 
s vedoucími a instruktory začala poslední akce 
– karneval. Vévodil mu Micky Mouse spolu 
s veselými kravičkami a krásnou čarodějkou. 

Děti si i zahrály hru o nejrychlejší želvičku. 
Pak následovaly tanečky, svačinka a nakonec 
sladká tečka - zákusek se šlehačkou a ostru-
žinami. Než jsme se nadáli, začali si rodiče 
chodit pro děti. Udělali jsme pár posledních 
foteček, dětem rozdali poslední diplomy 
a pamětní listy. 

To je tak ve zkratce k táboru, kde děti 
i sportovaly, malovaly obrázky, hrály si různé 
stolní, deskové i paměťové hry, a také za ně do-
stávaly diplomy. Byly úžasné. Jak se říká 
„Kdo si hraje nezlobí!“, a to se potvrdilo 
na 100 procent. 

Ráda bych touto cestou poděkovala 
za přípravu obědů všem kuchařkám ze školní 
jídelny, vařily jste výborně, všem nám moc 
chutnalo, děkuji Vám. Poděkování patří také 
vedoucím a instruktorům, kteří se druhý týden 
tábora velice dobře o děti starali.  Nesmím 
však opomenout děti, hrály si, soutěžily, spor-
tovaly, byly zvídavé a zajímaly se, jestli od září 
mohou chodit do našeho Kamínku. 

Tak nashledanou v září v klubovně Ka-
mínku.

Za všechny Kamínky i za sebe se na Vás těší 
Haňa Paňa
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Konečně nastal čas oprášit veškeré táborové vybavení a po čtyřech 
letech se vrátit do krásného kraje okolí Bouzova do Jeřmaně. Tentokrát 
jsme měli to štěstí vrátit se na legendární oblíbenou louku „Ve Sluneční 
zátoce“, kde jsme naposled měli tábor v roce 2008. Při stavění tábora 
nám skvěle přálo počasí i účast rodičů a kamarádů, a tak jsme mohli 
v neděli 1. července přivítat 26 táborníků, kteří dorazili na tábor. 

Letošní tábor byl ve znamení Olympijských her, kdy každý účastník 
reprezentoval jednu vylosovanou zemi. Kromě sportovního zápolení 
v mnoha disciplínách včetně lukostřelby, střelby ze vzduchovky, házené, 
badmintonu, brännballu, ragby, fotbalu, vybíjené, běhu jsme se věnovali 
i klasickým skautským znalostem, soutěžím, hrám i koupání a dovádění 
v řece Třebůvce. Nechyběly celodenní výlety na Bouzov - prohlídka 
hradu, zábavního centra s „motokárami“ ani koupání v rybníku pod 
Bouzovem. Dále výlet do Loštic do muzea tvarůžků, židovské synagogy 
v Lošticích a další. Zhodnocením celoroční činnosti byla účast téměř 
všech mladších členů střediska Junáka v Chropyni – perfektního kolektivu 
dětí i personálu tábora. Po dvou týdnech jsme se vrátili spokojení a pod-
vědomě cítíme, že se opět na toto místo v roce 2019 moc rádi vrátíme. 

Velký dík patří všem, kteří pomohli tento tábor uskutečnit a přiložili 
ruce k dílu!!!                                                            Pavel Pospíšil

Skautský stanový tábor „Ve Sluneční zátoce“ u Jeřmaně
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V podzimním počasí, s dobrými botami a pláštěnkou v batohu, 
je pohyb v přírodě příjemný a zdraví prospěšný. Kdo má k tomu ještě 
rád setkání s dalšími turisty, tomu nabízíme:

13. 10. TP Slováckým vinohradem do Mutěnic
 Odjezd autobusu KČT pro přihlášené je v 07:00 z nám. 

Svobody od cukrárny Viktorie

20. 10.  Skalní útvary Zlínského kraje – Čertovy skály
 Start: libovolný
 Kontrola: 10:00-15:00
 Informace: Karel Sucháček, telefon: 737 447 588

21. 10. Skalní útvary Zlínského kraje – Přední a Zadní kostel
 Start a trasa libovolná
 Kontrola: 10:00-15:00
 Informace: Vlastislav Trličík, telefon: 605 119 320

27. 10. Večerní pochod: Za chropyňskou bludičkou
 Start: u zámku, 16:30 -17:00
 Cíl: kynologický areál do 20:00

Těšíme se na setkání s Vámi.
JP

Klub českých turistů

Redakce Zpravodaje města Chropyně upozorňuje dopisovatele, 
že u dodaných textů a fotografií jsou oni sami Správci osobních 
údajů. Vždy byste se měli zamyslet nad tím, jak při nakládání 
s fotografiemi a osobními údaji co nejlépe dodržet GDPR.

Upozornění pro dopisovatele - GDPR

inzerce
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Tradiční zájezd chropyňských turistů a jejich příznivců se uskutečnil 
v závěru prázdnin - 30.8. - 2.9. 2018.

Cílem letošního putování a poznávání bylo jedno z nejpěknějších 
a turisty hojně vyhledávaných míst naší republiky - Česká Kanada. 
V pahorkaté krajině, pokryté lesy, poli a pastvinami, stovkami rybníků 
a spoustou architektonických skvostů od typických jihočeských vesniček 
k historicky významným městům, hradům, zámkům a tvrzím.

Příjemné zázemí nám poskytl penzion Lada v obci Blato, odkud jsme 
vyjížděli každé ráno na vybranou trasu celodenního putování.

Úvodem našeho putování byla zastávka ve starobylé Telči, maleb-
ném městě na Českomoravské vrchovině se zachovalou architekturou 
minulých století. Navštívili jsme zámek, vystoupali po sto padesáti 
dvou schodech na městskou vyhlídkovou věž a prohlédli si krásu staveb 
na historickém náměstí.

Druhý den nás čekalo město Slavonice, které je nazýváno renesanční 
branou do České Kanady.

Každý účastník si mohl zvolit podle své zdatnosti délku trasy se spo-
lečným cílem na slavonickém náměstí. Poté si mohli zvolit jednotlivci 
či skupinky vycházky nebo prohlídky, kterých se nabízel bohatý výběr. 
Za zmínku stojí např. zbytky hradeb a hradební bašty, vyhlídková věž a sla-
vonické podzemí, obdiv patřil architektuře městských domů a jejich fasád.

Bohatou náplň třetího dne našeho putování měl další historický 
skvost, Jindřichův Hradec. Žádný návštěvník města nevynechá pro-
hlídku největšího lidového mechanického Betlému na světě - Krýzovy 
jesličky. Procházka městem se neobejde bez zastavení s tajným přáním 
u 15. poledníku a opět měl náš turista možnost výběru spousty zajíma-
vostí - výstavu gobelínů, zámek s černou věží, světelnou zpívající fontánu, 
koncert známých zpěváků na náměstí a mnoho dalších. Se získanými 
dojmy pokračovala naše cesta do Jindřiše a odtud nás lesní Jindrova 
naučná stezka dovedla za doprovodu vydatného deště na stanoviště, 
odkud nás odvezl autobus do penzionu.  

Česká Kanada

Závěrečný den nás zavedl značenou turistickou stezkou územím 
bunkrů, bývalého čs. opevnění ke zřícenině hradu Landštejn. Tato vý-
znamná stavba, dnes rekonstruovaná s pomocí dobrovolníků, pochází 
z počátku 13. století. Vždy sloužila jako hlídaný objekt střežící středověké 
obchodní cesty. Z dávné minulosti jsme se pomalu vraceli do současnosti.  
Poslední naší zastávkou byla bizoní farma u obce Rožnov. Prohlídka 
z dostatečné vzdálenosti a s velkým respektem k těmto mohutným zví-
řatům a ochutnávka bizoních specialit byly posledními zážitky z našeho 
putování Českou Kanadou.

Za všechny účastníky si dovoluji poděkovat paní Svatce Horákové 
a všem členům KČT, kteří připravili bohatou náplň letošního zájezdu. 
A i když občas zazlobilo počasí, dokázali jeho program pohotově změnit 
tak, aby si každý mohl vybrat ze spousty zajímavostí. Přesto zůstalo ještě 
hodně míst, která se nestihla za tak krátký čas navštívit. A to je důvodem 
cestovat dál a stále poznávat. Anebo se vracet do zajímavých míst aspoň 
ve vzpomínkách.                                                       J. Kajanovičová

inzerce
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Mateřské centrum s tvořivou hernou 
Od října opět otvíráme herničku pro rodiče s dětmi v Mateřském 

centru KoTě, o. p. s. Jako novinku jsme na přání maminek přidali další 
den a to v úterních odpoledních hodinách, aby mohly děti do 6 let 
naše KoTě, o. p. s. navštěvovat. Začínáme 2. října. Hernička probíhá 
každé úterý 17:00-18:30 a čtvrtek 09:30-11:00. MC vede Mgr. Ivana 
Rozehnalová. 

Z neznámých důvodů a bez upozornění KoTě, o. p. s., nedostalo žád-
nou finanční podporu a ani nebyl zaplacen nájem, který město hradí všem 
neziskovkám. Všichni také dostali peníze na provoz, jen KoTě, o. p. s., ne. 
Není proto možné zajistit jen ze vstupného (35 Kč) provoz tak, aby 
byl důstojný, tak jako tomu bylo dosud, kdy jsem mohla zaplatit vše 
od hraček po toaletní papír, uklizečku a účetní. Zřejmě zastupitelé, 
co neodhlasovali dotaci pro KoTě, o. p. s., neví, co obnáší řízení pro-
vozu mateřského centra, a že ze vstupného nelze toto vše pořídit. Dnes 
nechce uklizečka pracovat ani za peníze natož tak zadarmo! Aby MC 
mohlo být v provozu i v novém roce, je také v kompetenci maminek, 
aby toto centrum navštěvovaly co nejvíce. V případě malého zájmu budu 
muset provoz herničky přerušit. Je smutné, že zastupitelé nepodporují 
maminky na mateřské dovolené. Dosud si sami nezřídili mateřské centrum 
pod svou správou, tak jak je tomu v některých městech. Věřím, že příští 
měsíc u voleb budete vybírat takové lidi do zastupitelstva, kterým není 
lhostejný život v Chropyni. 

KoTě otvírá po prázdninách

inzerce

Rehabilitační cvičení pro všechny dospělé 
Začínáme 3. října a pak každou středu od 18:00-19:00 hod. Cvičení 

se zaměřuje SM systém s gumou, cvičení na balonech, cvičení s overbally 
a popruhy a je určeno všem, především těhotným a maminkám po porodu. 

Cvičení vede fyzioterapeutka Klára Štětinová a porodní asistentka 
Věra Hýbnerová. Cena je 55 Kč, permanentka na 10 vstupů 500 Kč. 

Od ledna připravujeme cvičení Hormonální jógy pro ženy a oční 
jógu. Podrobné informace budou uvedeny v prosincovém Zpravodaji.

Těšíme se na Vás. Aktuální informace sledujte na FB stránkách KoTě, 
o. p. s., Chropyně. 

Věra Hýbnerová

Poznámka redakce: KoTě, o. p. s. dostává dotaci z roz-
počtu města každoročně. V roce 2018 to bylo 30.000 Kč 
(viz usnesení Rady města Chropyně číslo 0563/96RM/2018 
ze dne 7. března 2018), v předchozích letech činily dotace 
pro tuto organizaci 35.000 (2017), 35.660 (2016), 30.280 
(2015).

Ilustrační foto
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Milá maminko, Vážení rodiče. Následující vítání občánků našeho 
města proběhne v tomto termínu: 

1. prosince 2018 - obřadní síň

Další vítání proběhne v roce 2019, a to

9. února 2019 - obřadní síň

V případě zájmu kontaktujte matriku Městského úřadu v Chropyni 
osobně nebo telefonicky na tel.: 573 500 741.

Těšíme se na Vás.                    Dana Kunčarová

Vítání občánků

V letošním roce se konal 16. června Kvasický festival dračích lodí 
na řece Moravě. Poprvé jsme se do něj přihlásili. V pátek 15. června byl 
trénink, na kterém jsme se seznámili s výbornou atmosférou kvasické 
loděnice. V sobotu jsme závodili v desetimístné dračí lodi v kategorii 
FUN. V lodi pádlovalo 6 žen a 4 muži na vzdálenost 200 m ve vyboj-
kované dráze se startem z pevných startovacích bloků. Další soutěží 
byla trasa o délce 1500 m ve stylu horalských her. Jednalo se o trať 
s otočkou, s volným startem z cílové pozice. 

Zpestřením bylo, když jeden z nás při prvním přiblížení k molu 
vyběhl, hodil kládou a vrátil se zpět. Poté jsme opět pokračovali 
v našem zápolení.  Při druhém zastavení další Hraďák utíkal co nejrychleji 
se závažím ve vyznačené trati a pak skočil zpět do lodi. Všichni jsme 
pak společně dokončili celých 1500 m. V obou soutěžích jsme si dojeli 
pro krásné sedmé místo.

V srpnu jsme samozřejmě nezapomněli na 12. ročník Festivalu 
dračích lodí v Kojetíně. Jako vždy jsme se přihlásili do dvacítkové 
kategorie FUN a desítkové lodi DRAČIC. Závody se konaly pouze 
25. srpna na řece Moravě u kojetínské loděnice. Deštivé sobotní ráno 
nám nikomu nevzalo energii pro naše zápolení, právě naopak! Počasí 
se v průběhu dne postupně umoudřilo, a dokonce začalo svítit slunce. 
S velkým odhodláním jsme všichni dorazili do Kojetína a dle pokynů 
organizátorů jsme začali soutěžit.  

Každá z našich kategorií měla předepsané tři rozjížďky na 200 m. 
Ve FUN kategorii pádlovalo 9 žen a 11 mužů. Obsadili jsme sedmé 
místo. Naše DRAČICE skončily na 200m vzdálenosti stříbrné. Ve ve-
černích hodinách se konal závod na 1000 m. Opět jsme ve dvacítkové 
FUN byli sedmí a desetimístná posádka DRAČIC obsadila překvapivě 
druhé místo. Po každé rozjížďce jsme spěchali zkontrolovat obrazov-
ku, abychom měli okamžitý přehled o našich sportovních výkonech. 
Výsledky byly vidět  nasnímané kamerou. Sledovali jsme, jak jsou 
průběžné jízdy našich osádek srovnatelné s ostatními družstvy. Cílové 

Hraďačky a Hraďáci na dračích lodích

časy jednotlivých dračích lodí byly v některých soupeřeních v průběhu 
závodu velmi vyrovnané. 

Od kojetínských pořadatelů jsme dostali za úkol představit naši 
posádku. Pro všechny fanoušky a příznivce, kteří neměli možnost slyšet 
naši historii, uvádíme:

„Hraďačky a Hraďáci 
Poprvé, v roce 2009, jsme soutěžili jen v kategorii FUN s názvem 

Hraďáci. Pojmenování vzniklo podle chropyňské ulice Hrad, kde nás 
bydlela většina. Potěšilo nás, že naši draci a dračice chtěli závodit 
i v dalších ročnících kojetínských festivalů dračích lodí. Zatím jsme ani 
jeden ročník nevynechali. Postupem času vznikla myšlenka vytvořit 
vlastní posádku dračic. 

Tak začaly závodit i Hraďačky. Všichni jsme zvládli pádlovat v dva-
cítkové a později i desítkové dračí lodi. V letech 2012, 2013 a 2014 
jsme soutěžili v zápolení Draci v Podzámce v Kroměříži. Letos jsme 
se poprvé zúčastnili i Kvasického festivalu dračích lodí. V průběhu na-
šich závodů sem tam cinkla stříbrná nebo bronzová medaile. Nesmíme 
ale opomenout Žížaláky - vodáky z Chropyně, kteří nás k tomuto 
krásnému sportu přivedli. Jim patří náš dík, že pořád ještě soutěžíme.

Tak se těšíme na letošní závodění!“
Z obou závodů jsme měli velkou radost. Děkujeme Vám všem, kdo 

jste nás potěšili svou přítomností, podporou a povzbuzováním. Tímto 
přispíváte k velkému nadšení a chuti pokračovat ve výborné sportovní 
činnosti, která sdružuje stejně naladěné „dračice a draky“.

Hraďačky a Hraďáci

Z místního pozorování v měsíci srpnu:
- průměrná ranní teplota byla 19,7 °C,
- průměrná denní teplota byla 28,9 °C,
- nejteplejším dnem byl 9. srpen s maximální průměrnou teplotou 

27,5 °C,
- nejchladnějším dnem byl 26. srpen s minimální průměrnou 

teplotou 14,4 °C,
- celkové množství srážek bylo 14,0 mm.

zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo

Chropyňské počasí
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Stále Tě v srdci máme,
s láskou na Tebe vzpomínáme.

Dne 6. září 2018 by se dožila 80 let 
naše drahá maminka, babička 
a prababička paní 

 Marta Pavlíková, 

dne 23. září 2018 to byly dva roky, co nás opustila. 
Nikdy nezapomenou dcery, synové, 
vnoučata, pravnoučata, ostatní 
příbuzní a známí.

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

       

        

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 9/2018 - 18. října (vychází 2. listopadu)
č. 10/2018 - 22. listopadu (vychází 7. prosince)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 12. září 2018 (číslo vychází 27. září 2018).  
Uzávěrka příštího čísla: 18. října 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.
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Náměstí Svobody 29, PSČ 768 11, IČ: 002 87 245. 
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Telefon: 573 500 746, 573 500 732. Registrační číslo: MK ČR E 12039. 

Redakce: B. Hrabalová, Ing. D. Jedličková.  
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Jazyková úprava: Mgr. S. Kutalová
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: redakce, archiv Zpravodaje, archivy organizací, foto zdroj internet

Společenská kronika 
Čas rychle ubíhá, 

ale bolest v našich srdcích je stále hluboká.
Slzy v očích Tě neprobudí 
a domov prázdný zůstává.

Dne 13. července 2018 
jsme vzpomenuli 21. smutné 
výročí úmrtí našeho tatínka, 

dědečka a pradědečka pana 

 Zdeňka Kroupy. 

Na jeho dobré a laskavé srdce stále vzpomínají 
dcery Věra a Jarmila s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen vzpomínky v srdcích 

nám zůstávají dál.

Dne 16. září 2018 uplynulo 5 let od chvíle, 
co nás navždy opustila paní 

Zdeňka Wlaschinská. 

Stále vzpomíná bratr Rudolf s rodinou.

Dne 7. října 2018 by oslavila 60. narozeniny 
paní 

 Růženka Langrová. 

S láskou vzpomínají 
děti a vnoučata.

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

Dne 26. října 2018 by se dožila 70 let paní 

Miroslava Plevová. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. 
Manžel, syn Igor, dcera Marcela a vnučka Monika.

Osud Ti nedopřál s námi déle být,
ale v našich srdcích stále budeš žít.

Dne 11. září 2018 jsme vzpomněli 10. smut-
né výročí úmrtí pana 

 Bohuslava Křenka. 

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka Anna a Petr.

Po cestách krásných chodíval jsi se mnou,
na cestu poslední odešel jsi sám.

Prázdná jsou rána, prázdnější večery,
zůstal jen smutek a vzpomínky.

Dne 10. září 2018 jsme 
vzpomněli 7. smutné výročí 
úmrtí pana 

 Stanislava Fraňka. 

S láskou stále vzpomíná manželka, dcera 
a synové s rodinami.

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 MŮŽU K TOBĚ? 
04. 10. Ztřeštěná komedie z psychiatrické ordinace. Hrají: 

Pavlína Mourková, Eva Decastelo, Michal Kavalčík, 
Kristýna Podzimková, Bořek Slezáček, Jindra Krie-
gel, Lucie Linhartová, Josef Hervert, Petr Semerád. 
Vstupné je 200 Kč. Předprodej vstupenek probíhá 
na Správě majetku města Chropyně.

 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 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE 
16. 11. Klasická pohádka na známé motivy určená pro 

mateřské školy a rodiče s dětmi. Představení uvádí 
divadlo SemTamFór, Slavičín. Vstupné je 40 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 9:30

Chropyně JMÉNO 
16. 11. Vtipná, krutá, dojemná i chytrá hra o mužích, ženách 

a jejich vztazích. Představení uvádí divadlo SemTam-
Fór, Slavičín. Vstupné je 70 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Hulín EXPO A PENSION 
29. - 30. 09. Tradiční hodová zábava s bigbítovou kapelou. 
 Kde: MKS Hulín, 20:00

Holešov VESELÁ TROJKA 
04. 11. Koncert oblíbené kapely známé ze Šlágr TV. Vstupné 

sezení u stolu 200 Kč, sezení v řadě 180 Kč. 
 Kde: Zámek Holešov, 15:00

Holešov FRÍDA KAHLO 
08. 11. Strhující příběh slavné mexické malířky a aktivistky. 

Frida během svého života prošla mnoha těžkými 
zkouškami, ale nikdy neztratila chut‘ žít dál. Její 
milostné eskapády s mnoha slavnými muži i ženami 
své doby nemohly zůstat bez odezvy veřejnosti. 
Společně s Frídou projdeme nejen jejím životem, 
ale také dějinným obdobím, které utvářelo dnešní 
svět. Vstupné sedadlo 350 Kč, přístavek 330Kč.

 Kde: Kino Svět Holešov, 19:00

Kroměříž PĚVECKÝ RECITÁL LUCIE BÍLÉ 
12. 10. Vrcholem letošního jubilejního, padesátého ročníku 

festivalu Kroměřížské hudební léto bude bezesporu 
pěvecký recitál nejzářivější hvězdy tuzemského žen-
ského popu, zpěvačky Lucie Bílé. 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, Hvězdy jako 
hvězdy, ale třeba i Summertime od G. Gershwina 
a další písně blízké naturelu zpěvačky. 

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž PENZION PONORKA 
23. 10. Francouzská komedie, která si nehraje na nic jiného 

než na komedii. Filmový režisér se svou milenkou 
tráví léto v luxusní vile, která se ve chvíli promění 
v penzion, v němž si podává dveře spousta nevída-
ných a nevítaných hostů. A je nasnadě, že půjde hlav-
ně o atak na bránice diváků. Hrají: Lukáš Vaculík, 
Jan Révai, Roman Štolpa, Jana Galinová, Andrea Tra-
ganová, Lenka Lavičková, Hana Sršňová, Luboš Ma-
sár, Jaroslava Zimová, Robert Stodůlka, Petr Kozák, 
Michal Žiška. Vstupné 380 Kč, 330 Kč, 200 Kč.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:30

Kroměříž HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA 
24. 10. Ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou 

i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým 
záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným 
inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho 
existence lidová tradice.  Dnes je Hradišťan (v širší 
podobě i s tanečním souborem) profesionálním 
tělesem, které programově pracuje zejména s od-
kazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. 
Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupra-
cuje s osobnostmi různých kultur celého světa. 
Mezi kmenové sólisty patří Alice Holubová, Jiří 
Pavlica a David Burda. Způsob práce, dramaturgie 
a umělecká úroveň řadí Hradišťan k originálním 
a nezaměnitelným tělesům české i mezinárodní 
hudební scény.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC 
24. 10. Koncert ke 100. výročí vzniku samostatného státu. 

„Cyklus symfonických básní z dob národního ob-
rození k oslavě české státnosti.“ Program: Bedřich 
Smetana: Má Vlast pod vedením dirigenta Stanislava 
Vavřínka. Vstupné 100 Kč, 80 Kč, 50 Kč.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:30

Přerov LIBOR PANTŮČEK & SKUPINA PLEJÁDY
09. 10. Ve svých hlasových exhibicích nabízí Libor PANTŮ-

ČEK nepřebernou škálu humoru a imitace  předních 
kulturních a politických osobností (S. Neumann, 
V. Burian, J. Kemr, J. Kroner, L. Sobota, W. Matuška, 
J. Korn, P. Spálený, J. Suchý, M. Zeman, V. Havel, 
V. Klaus...). Dále se představí jako humorista anek-
dot. V oblasti imitace je Libor Pantůček u nás oprav-
du ten nej! Vstupné 220 Kč, 180 Kč, 100 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 18:00
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