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Vánoční strom rozzářil tváře malých i velkých
První adventní neděle se stala dnem plným 

zázraků. Malí i velcí plni očekávání stanuli 
pod obrovským stromem v naději. Každý jsme 
si přinesli tu svou naději ve svém srdci. Děti ra-
dost z toho, že se blížily Vánoce a s nimi dárky. 
U dospělých převládala nostalgie a vzpomínání 
na vlastní dětství. U maminek nervozita z nad-
cházejícího předvánočního stresu a předsevzetí, 
že letos to zvládnou lépe. Blížící se Vánoce byly 
cítit na každém kroku.

Žáci obou základních uměleckých škol 
přicházeli s lehkou nervozitou a obavou, jak 
v chladném podvečeru zvládnou své vystou-
pení. Dnes už víme, že jako obvykle vše bylo 
skvělé. Žáci SZUŠ D-MUSIC přišli s tradičními 
koledami, kapela ZUŠ naopak spíš s moderními 
vánočními písněmi. Společně tak vykouzlily 
obě ZUŠky krásný hudební zázrak souznění 
a pohody. 

Každoročním zázrakem je přenádherná 
výstavka plná nejrůznějších vánočních oz-
dob. Pokaždé stejná, a přitom každý rok 

úplně jiná. No není to zázrak? Trpělivost 
všech zručných babiček, maminek i dětí si za-
slouží náš obdiv.

Špetku předvánočního zázraku přinesla i sku-
pinka čertů, která se potulovala mezi dětmi, 
a tak jim nenápadně připomněla, že už brzy je bu-
de obcházet Mikuláš s knihou plnou hříchů.

Přišel i Ježíšek a s ním připomenutí toho, 
že tady u nás rozhodně nenosí dárky žádný 
pupkatý strejda s červeným nosem. Pravda ne-
přišel osobně, ale snahu o jeho návrat do čes-
kých Vánoc připomnělo jeho vydařené ztvár-
nění na vratných kelímcích, které si moh-
li návštěvníci rozsvěcení stromku zapůjčit, 
a všechny ty teplé tekuté dobroty ochutnat bez 
hromady jednorázových plastů. Bylo moc pří-
jemné vidět, kolika lidem v našem městě není 
množství vyprodukovaného odpadu lhostejné 
a využili možnosti půjčit si kelímek, nebo ještě 
lépe – přinesli si z domu svůj vlastní hrneček. 
Prostě zázrak!

Za toto kouzelné odpoledne a podvečer 
patří náš velký dík všem, kdo je připravili. Díky 
všem účinkujícím, všem vystavujícím, všem, 
kdo se starali o hladové a žíznivé, všem, kdo 
s tímto rozsvěcením stromku jakkoli pomohli. 
Řada z nich není ani vidět. Jejich práce mi 
připomíná práci ženy v domácnosti. Také 
nikdo její práci nevidí, dokud ji nepřestane 
dělat, znáte to, milé maminky, viďte? Ale kde 
bychom bez Vás byli. Všem tedy díky za den 
plný zázraků.

Dana Jedličková
Více fotografií najdete na www.muchropyne.cz



3

1/2019 Zpravodaj města Chropyně

Rada města se sešla od vydání minulého čísla Zpravodaje celkem třikrát. 
Na svých zasedáních, mimo jiné:
- schválila drobné úpravy Rozpočtu města Chropyně na rok 2018 

v rámci kapitol;  
- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně schválit odkoupení po-

zemků v ulici Podlesí za cenu 180 Kč/m2;
- schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na ulici Oujezdy se společností E.ON z důvodu vybudování 
kabelové přípojky nízkého napětí;

- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej pozemků 
v ulici Díly v celkové výměře 8 m2 za cenu 500 Kč/m2 Stavebnímu 
bytovému družstvu SVORNOST;

- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně schválit odkoupení 
pozemků v ulici K. H. Máchy, potřebných pro rozšíření a rekon-
strukci komunikace v této ulici, v celkové výměře 57 m2 za cenu 
300 Kč/m2;

- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně schválit návrh rozpočtu 
města Chropyně na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu města 
do roku 2022;

- schválila uzavření dodatku k servisní smlouvě o celoroční podpoře 
k softwarovým produktům se společností INISOFT;

- schválila bezplatný pronájem MKS Římskokatolické farnosti Chropyně 
za účelem uspořádání setkání okolních farností;

- schválila uzavření smlouvy o partnerství se společností Moravská stez-
ka za účelem dlouhodobé spolupráce v péči o infrastrukturu, infor-
mační systém a propagaci Moravské stezky a dalších aktivit spojených 
s cykloturistikou v kraji;

- jmenovala Mgr. Janu Kutou do funkce ředitelky Správy majetku města 
Chropyně, p. o.;

- souhlasila s připojením plánovaných novostaveb v katastru měs-
ta Chropyně na inženýrské sítě dle předložených projektových 
dokumentací;

- schválila uzavření darovacích smluv se členy JSDH Chropyně v celkové 
výši 32.000 Kč za jejich celoroční činnost;

- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně schválit návrh obecně 
závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění a odstraňování komunálních odpadů, jakož i vyhlášku o místním 
poplatku za provoz tohoto systému;

- schválila uzavření smlouvy se společností CORA PLUS Kroměříž, s. r. o., 
na zajištění úklidových prací v budově radnice v roce 2019;

- stanovila termíny pro konání slavnostních obřadů na první sobotu 
v měsíci, jakož i novou výši provozního poplatku za uzavření manželství 
v Rytířském sálu zámku ve výši 3.000 Kč;

- vzala na vědomí obsah upozornění na výši vynaložených nákladů 
a ušlého zisku v souvislosti s plánovanou těžbou štěrkopísku v lokalitě 
Hejtman od advokátní kanceláře Těmín, s. r. o., jako právního zástupce 
společnosti EKO Agrostav, a. s., v souvislosti s pořízením změny č. 2 
Územního plánu Chropyně a uložila předložit tento materiál k pro-
jednání Zastupitelstvu města Chropyně;

- schválila bezplatný pronájem MKS spolku SRPŠ při ZŠ Chropyně 
za účelem uspořádání Školního plesu v měsíci březnu;

- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně delegovat na valnou hro-
madu společnosti RESO starostku a místostarostu města;

- schválila úpravu rozpočtu ZŠ Chropyně na rok 2018;
- schválila plán termínů zasedání Rady města v roce 2019, včetně 

návrhu termínů zasedání Zastupitelstva města Chropyně, a doporučila 
Zastupitelstvu města Chropyně schválit návrh programu zasedání dne 
13. 12. 2018;

- uložila zveřejnit záměr prodeje pozemku o výměře 126 m2 na ulici 
K. H. Máchy, dlouhodobě využívaného vlastníkem sousedícího soukro-
mého objektu na podkladě dlouhodobé nájemní smlouvy;

- schválila rozpis rozpočtu města na rok 2019 a stanovila ukazatele 
příspěvkovým organizacím města;

- schválila změnu vnitřní směrnice č. 6/2016, Pravidla pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Chropyně;

- zřídila s platností od 1. ledna 2019 komise Rady města, stanovila počty 
členů komisí a jmenovala předsedy a členy jednotlivých komisí;

- vzala na vědomí petici „Nesouhlas s návrhem výstavby bytového domu 
na parcele 610/1“ v blízkosti Sběrného dvora;

- souhlasila se stavebním záměrem rekonstrukce rodinného domu v ulici 
Podlesí;

- vzala na vědomí zprávu o stavu veřejného rozhlasu v Chropyni 
a možnosti čerpání dotace na rekonstrukci tohoto zařízení;

- schválila návrhy rozpočtů na rok 2019 příspěvkovým organizacím města;
- vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Chropyně 

za školní rok 2017/2018;
- schválila prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku parcely 610/1 

do 30. dubna 2019 a zároveň uložila zveřejnění záměru prodeje této 
části o výměře 157 m2 za cenu 500 Kč/m2.

SK

Z jednání Rady města Chropyně

Obecné trendy v silniční dopravě stále 
častěji nutí vlastníky pozemních komunikací 
k tomu, aby na komunikacích prováděli opat-
ření, jimiž se zejména zvýší bezpečnost účastní-
ků silničního provozu a chodců, případně aby 
se zlepšila organizace dopravy v daném místě.

V těchto souvislostech se připravuje změna 
dopravního řešení na křižovatce ulic Moravská, 
Tyršova a Hanácké náměstí, kde dojde ke změ-
nám svislého dopravního značení na křižovatce 
tak, že stávající značky „Dej přednost v jízdě“ 
budou vyměněny za značky „Stůj, dej přednost 
v jízdě“. Důvodem změny je zdůraznění před-
nosti v jízdě a snížení rizikovosti střetu vozidel 
při průjezdu křižovatkou. 

Další změna dopravního řešení se připravuje 
v křižovatce ulic Díly a Dr. Emila Axmana, kde 
dojde ke změnám svislého dopravního značení 
křižovatky tak, že stávající značka „Dej přednost 
v jízdě“ bude vyměněna za značku „Stůj, dej 
přednost v jízdě“. Na protější straně ul. Díly 
je současně navrženo osazení dopravního zrca-
dla o průměru 90 cm. Důvodem je i zde zdů-

raznění přednosti v jízdě a snížení rizikovosti 
střetu vozidel při průjezdu křižovatkou.

Další připravované opatření v dopravě 
spočívá v přerušení kontinuity průjezdnosti 
účelové komunikace u Chropyňského rybníka 
v úseku mezi ulicí Hrad a zámkem. Neprůjezd-
nosti bude dosaženo prostřednictvím 2 ks oce-
lových bezpečnostních sloupků, které budou 
osazeny přibližně do poloviny řešeného úseku. 
Zneprůjezdnění bude doprovázet osazení no-
vého dopravního značení a to „Slepé ulice“, 
která bude doplněna ke stávajícímu zákazu 
vjezdu všech motorových vozidel a dodatku 
vyjma dopravní obsluhy. Popsanou úpravou 
se sleduje zvýšení bezpečnosti chodců a cyk-
listů, snížení prašnosti a blátivosti komunikace 
v daném úseku a prodloužení životnosti povrchu 
komunikace. Je skutečností, že příprava zneprů-
jezdnění cesty u rybníka se protáhla a v tuto 
chvíli trvá více než rok, k průtahům však došlo 
v souvislosti se složitými územně technickými 
a stavebně technickými podmínkami v území. 

Všechny tři připravované změny dopravních 

řešení jsou v současnosti povolovány příslušným 
silničním správním úřadem na základě žádostí 
města Chropyně, které je vlastníkem dotčených 
pozemních komunikací. Po výběru dodavatele 
prací budou změny realizovány fyzicky, předpo-
kládá se ve druhém čtvrtletí roku 2019.

Další změna dopravního řešení byla pro-
vedena na sklonku loňského roku na krajské 
komunikaci z Chropyně do Záříčí v místě 
křížení pozemní komunikace s železniční tratí 
trasy Brno – Přerov. Na komunikaci realizovalo 
Ředitelství silnic Zlínského kraje jako vlastník 
komunikace vodorovné dopravní značení, 
jehož smyslem je upozornění na železniční 
přejezd, na kterém se již stalo více dopravních 
nehod. Cílem navrhovaných a provedených 
opatření v dopravě je zvýšení bezpečnosti osob.

Pokud mají občané jakékoliv připomínky 
či návrhy k dopravním záležitostem v Chropy-
ni či Plešovci, mohou je uplatňovat na MěÚ 
v Chropyni, nejlépe k mým rukám, tedy k rukám 
vedoucího odboru výstavby a životního prostředí.

Ing. Jiří Pospíšil

Změny dopravního značení na pozemních komunikacích
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V pořadí 2. zasedání Zastupitelstva města Chropyně proběhlo dne 
13. prosince ve víceúčelovém sále. Zúčastnilo se jej 16 zastupitelů, jeden 
byl řádně omluven z důvodu zahraniční služební cesty. Jednání navštívilo 
15 občanů města a také dva zástupci firmy EKO Agrostav v souvislosti 
s plánovaným projednáním zadání změny územního plánu, kterou 
by mělo být zabráněno těžbě štěrkopísku v lokalitě Hejtman. Tento bod byl 
však z programu na návrh paní starostky hned zpočátku zasedání vyloučen 
a přesunut na březnové zasedání zastupitelstva. Na návrh JUDr. Navrátilové 
byl z programu schůze vyřazen také původně plánovaný bod „Napojení 
kanalizace a sítí v lokalitě mlýn“. Po schválení programu jednání byly tedy 
zastupitelstvem projednány následující body:

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně
Při projednávání tohoto bodu požádal Mgr. Vlasatý o možnost zpří-

stupnění zápisů z jednání rady všem zastupitelům. Tento krok je možný, 
pokud se na něm shodne rada města, a vzhledem k tomu, že prakticky 
všichni radní se na místě shodli, že k takovému kroku nemají výhrady, bylo 
dohodnuto, že zápisy z jednání rady města budou zastupitelům předkládány 
po anonymizaci prostřednictvím jejich datových úložišť.  

Mgr. Vlasatý dále vznesl dotaz, zda byla radou města projednána infor-
mace o stanovení opatrovníka městu v souvislosti s prověřováním výstavby 
tenisových kurtů. Po obdržení kladné odpovědi se tázal, zda by mohli být 
oba již stanovení opatrovníci přizváni na jednání příštího zastupitelstva, kde 
by informovali zastupitele o vývoji kauz. Starostka města Ing. Sigmundová 
konstatovala, že toto možné je, nicméně je na jejich rozhodnutí, zda 
se zasedání zúčastní, či nikoliv.

Plán práce finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně 
na rok 2019 a zpráva o činnosti výboru za uplynulé období

Nejzajímavější otázkou při projednávání tohoto bodu byla otáz-
ka pytlového sběru tříděného odpadu. Ing. Macháček za radu města 
a Mgr. Bajgar za finanční výbor konstatovali, že panuje všeobecná shoda 
na tom, že je potřeba se touto otázkou zabývat na začátku roku 2019, kdy 
bude dostatek relevantních dat, potřebných k vyhodnocení nejen tohoto 
systému, ale i k vypracování komplexní analýzy odpadového hospodářství 
ve městě. Zastupitelé následně vzali zprávu finančního výboru na vědomí 
a schválili navržený plán práce výboru na rok 2019.

Plán práce kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně 
na rok 2019 a zpráva o činnosti výboru za uplynulé období

Kontrolní výbor se za uplynulé období sešel dvakrát a na svých jed-
náních, mimo jiné, zkontroloval dvě uzavřené investiční akce města. 
Nechal si také vypracovat přehled všech rozpracovaných investičních akcí. 
Zastupitelé následně vzali zprávu kontrolního výboru na vědomí a schválili 
navržený plán práce výboru na rok 2019.

Zřízení výboru Zastupitelstva města Chropyně na ochranu život-
ního prostředí

Pan Michal Pospíšil navrhnul zastupitelstvu zřízení výboru pro ochranu 
životního prostředí. Vzhledem k postojům některých členů tohoto výboru, 
zřízeného v minulém volebním období, a jejich názorům na jeho účelnost 
však nepřesvědčil dostatečný počet zastupitelů a tento návrh byl většinou 
hlasujících zamítnut.

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4
Zastupitelům byly předloženy poslední úpravy rozpočtu, jež by jej 

měly co nejvíce přiblížit skutečnosti na konci roku 2018. Do nového roku 
se předpokládá převod prostředků ve výši 33 milionů korun. Tento bod 
byl zastupiteli jednohlasně schválen.

Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2019
Starostka města Ing. Sigmundová předložila zastupitelům vyrovnaný 

návrh rozpočtu města na rok 2019 a vyzdvihla nejdůležitější plánované 
investiční akce na toto období. V diskuzi doporučil Mgr. Michal Vlasatý 
městu, aby se nevěnovalo developerským činnostem. Podle jeho názoru 
má město dostatek městských bytů a v případě nové bytové výstavby 
by doporučoval, aby takové projekty realizovala například realitní firma, 

jíž je zaměstnancem. Předseda finančního výboru konstatoval, že tento 
doporučuje rozpočet na rok 2019 schválit v předloženém znění, což také 
zastupitelé jednohlasně realizovali. 

Stejně jako v případě bodu následujícího, „Návrh střednědobého výhle-
du rozpočtu města Chropyně do roku 2022“, který byl přijat bez rozpravy.

Majetkoprávní záležitosti
Zastupitelé schválili odkoupení parcely 198/2 v lokalitě Podlesí o vý-

měře 312 m2 za cenu 180 Kč/m2. Důvodem k odkoupení tohoto pozemku 
byla potřeba zajištění zachování komunikace pro obsluhu koncové části 
této oblasti a přilehlé zahrádkářské kolonie.

Zastupitelé dále schválili odkoupení pozemku parcela číslo 1091/3 
v ulici K. H. Máchy, potřebného k realizaci rozšíření této komunikace 
směřující z ulice Tovačovské do sídliště. V tomto případě se jednalo o 57 m2 
za cenu vyjednanou se současným vlastníkem pozemku ve výši 300 Kč/m2.

Jako poslední zastupitelé odsouhlasili odprodej dvou pozemků 
(p. č. 1064/2 a 1064/3) o celkové výměře 8 m2 za cenu 500 Kč/m2. Jed-
nalo se o nově vytyčené parcely pod balkony rekonstruovaného domu 
na ulici Díly.

Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chropyně, kterou se stano-
ví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování 
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Místostarosta města, jakožto předkladatel tohoto materiálu, připomněl, 
že v rámci všeobecné shody je na rok 2019 plánováno vyhotovení kom-
plexní analýzy všech aspektů odpadového hospodářství města ke stanovení 
správného strategického rozhodnutí do budoucna. Předseda finančního 
výboru konstatoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu vyhlášku 
schválit v předloženém znění, což také zastupitelé jednohlasně uskutečnili.

Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění 
a odstraňování komunálních odpadů

Také tento bod byl přijat drtivou většinou zastupitelů, kteří svým 
hlasováním schválili výši poplatků za „odpady“ v úrovni roku 2018, 
a to na 600 Kč/osobu/rok. Při hlasování se zdržel pouze M. Pospíšil, který 
se vymezil vůči duplicitě, kdy občané vlastnící ve městě více nemovitostí 
jsou povinni platit poplatky u každého z těchto objektů.

Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chropyně, kterou se ru-
ší Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 5/2005, k za-
bezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích ve městě Chropyni

Projednávání tohoto bodu přineslo mírně vzrušenější diskuzi, kdy 
se někteří zastupitelé obávali, že zrušením této vyhlášky bude docházet 
k významnému narušování pořádku ve městě. Ing. Pospíšil musel zastupi-
telům vysvětlit, že ke zrušení vyhlášky vedou zejména legislativní důvody. 
Daná vyhláška supluje stav, který je již upraven zákony, pročež vyhlášku 
kritizuje ministerstvo vnitra. Po diskuzi nakonec došlo více – méně ke vše-
obecné shodě, že vyhláška bude zrušena a v případě, že by se ve měs-
tě začaly množit přestupky, jimiž se vyhláška zabývala, jako například roz-
dělávání ohně či stanování na veřejném prostranství, bude zpracována nová 
vyhláška v souladu s platnou legislativou. Proti byli pouze tři zastupitelé: 
M. Ivan, Ing. Kučeravec a JUDr. Navrátilová.

Delegování zástupců na valné hromady RESO, dobrovolný svazek 
obcí

Spolku RESO, který v minulosti zajišťoval v našem městě sběr, svoz 
a likvidaci tříděných odpadů a který je, i díky rozhodnutí minulého 
zastupitelstva, v současné době v likvidaci, vznikla potřeba svolat valnou 
hromadu. Vzhledem k tomu, že ze zákona musí zástupce na jednání tohoto 
orgánu delegovat zastupitelstvo, byli schváleni jako zástupci našeho města 
starostka a místostarosta.

Návrh na využití částí ploch pozemků parc. č. 610/1, 636/2 a po-
zemku 613/1, vše v k.ú. Chropyně

Předkladatel materiálu Mgr. Vlasatý nabyl „pocitu“, že rada města 

Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
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Proč?

zvažuje výstavbu bytového domu pro sociálně slabé v lokalitě za Sběr-
ným dvorem. Na základě tohoto dojmu informaci rozšířil mezi občany 
žijící v blízkosti této lokality a výsledkem bylo sepsání petice podepsané 
36 petenty, ve které se občané z okolí vymezují proti takovému zámě-
ru. Dále pak navrhnul, jak danou lokalitu, dle jeho názoru, využít lépe 
ve prospěch města. Petice bude projednána dle platné legislativy a návrh 
na využití dotčených pozemků vzalo zastupitelstvo na vědomí.

Pasportizace dopravy, komunikací, parkovacích míst a veřejné 
zeleně

Pan M. Pospíšil předložil zastupitelům materiál, v němž upozornil 
na narůstající problémy s dopravou na území města. Domnívá se, že městu 
chybí komplexní zpracování veškeré dopravy, parkovacích míst atp. Studii 
zefektivnění dopravy, zpracovanou v minulém volebním období, považuje 
za nedostatečnou. Ing. Sigmundová v rozpravě uvedla, že pasportizaci 
se postupně město snaží rozvíjet. V minulém volebním období byl zpraco-
ván pasport veřejného osvětlení, uvažuje se o pasportu zeleně, nicméně 
je třeba si uvědomit, že se nejedná o finančně zanedbatelné projekty. 
Delší diskuze se pak vedla nad situací v ulici Ječmínkově, starostka měs-
ta informovala, že byly zahájeny práce na projektu rekonstrukce této 
ulice. Tato rekonstrukce je prioritou pro toto volební období. Usnesení 
navržené M. Pospíšilem nebylo zastupitelstvem přijato.

Koncepce rozvoje péče o přírodní stanoviště a ÚSES v extravilánu 
města

Předkladatel materiálu, pan zastupitel Pospíšil, v materiálu pou-
kázal na nedostatečnou péči, kterou město věnuje zeleni a přírodě 
mimo areál města. Ing. Sigmundová konstatovala, že o této záležitosti 
se vedla dlouhá diskuze na pracovní schůzce zastupitelů a navrhla 
změnit usnesení k tomuto bodu. Zastupitelé tedy jednohlasně vzali 
materiál na vědomí a uložili členu zastupitelstva, panu Michalu Pospí-
šilovi, připravit podklady k zadání zpracování Koncepce rozvoje a pé-
če o přírodní stanoviště a ÚSES v extravilánu města Chropyně a místní 

Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
části Plešovec a předložit tyto materiály na červnovém zasedání Za-
stupitelstva města Chropyně.

Opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn v katastru města 
Chropyně a Plešovce proti povodním a suchu

Pan M. Pospíšil dále předložil zastupitelům návrh na zpracování opat-
ření, která by zmírnila dopady klimatických změn. K materiálu zastupitelé 
nepřijali žádné usnesení.

Všeobecná rozprava
Ve všeobecné rozpravě vystoupil zástupce firmy EKO Agrostav, kte-

rý nabídl především novým zastupitelům předložení souhrnné zprávy 
o dlouhodobém vývoji situace kolem těžby štěrkopísku v lokalitě Hejtman, 
aby tak měli co možná nejucelenější podklady pro rozhodnutí o změně 
územního plánu, které bylo odloženo na březnové zasedání zastupitel-
stva. Ohradil se proti tvrzení Mgr. Vlasatého, že firma vyvíjí cílený nátlak 
na město, když podle jejich vyjádření může vzniknout firmě škoda ve výši 
až 320 mil. Kč v případě zamezení plánované těžby. Naopak by firma velmi 
ráda našla spolu s městem kompromis. Ing. Macháček navrhl, že bude 
ze strany města vyvoláno nové jednání s investorem, s jehož výsledky budou 
seznámeni zastupitelé. Teprve na základě toho by přistoupil k úvahám 
o zadání zpracování další právní analýzy, navrhované Mgr. Vlasatým. 

V rozpravě dále vystoupil pan Blažek, který upozornil, že při schva-
lování vyhlášek by měli být občané předem lépe informováni o nových 
ustanoveních ve schvalovaných materiálech, a také vyjádřil nespokojenost 
se stavem protipovodňových opatření v katastru města.

Starostka města představila zastupitelům nově jmenovanou ředitelku 
Správy majetku města Chropyně.

Ing. Macháček, jako předsedající, závěrem poděkoval všem zúčastně-
ným, popřál vše dobré do svátečních dnů a jednání zastupitelstva ukončil.

Podrobný zápis z jednání naleznete na webových stránkách města, 
nebo si zápis můžete vyžádat k přečtení na sekretariátu městského úřadu.

Stanislav Kalinec

Chtěl bych touto cestou poděkovat pra-
covníkům Správy majetku města za jejich 
obětavý přístup k úklidu města po Vánocích 
i bouřlivých oslavách příchodu nového roku. 
Nemá zřejmě cenu rozepisovat se jako loni 
o tom, k čemu jsou po městě přistavovány 
velkoobjemové kontejnery. Bohužel, jako 
každý rok, jich spousta občanů využila jako 
prostředku k realizaci velkých úklidů v domác-
nosti, takže to ve finále představuje další zby-

tečné finanční náklady pro město na přetřídění 
odpadů uložených v kontejnerech a jejich 
správnou likvidaci, která mohla, a hlavně měla, 
proběhnout přes Sběrný dvůr.

Co mi ale vadí dlouhodobě, je situace 
příznačná pro sídliště. Těžko si představit, 
že by majitele rodinného domu napadlo vy-
hodit před svá okna, natož před okna souse-
dů například sedačku. Nicméně, anonymita 
sídliště způsobuje, že některým občanům ne-

dělá nejmenší problém chovat se jako …, 
omlouvám se, ale nepodařilo se mi najít 
slušný výraz, jsem však přesvědčen, že čtenáři 
si při pohledu na přiložené fotografie správný 
výraz dosadí sami.

Pracovníkům SMM ještě jednou dík, nejen 
za úklid po svátcích, ale zejména za to, že naše 
město patří dlouhá léta k nejčistším v okolí 
po celý rok.

Stanislav Kalinec

Broušení nožů, 
nůžek a vrtáků

Vám nabízíme
na telefonním čísle 

606 413 803

reklama

Než zaparkuješ, přemýšlej!

Nebráníš přístupu záchranné služby 

nebo hasičského sboru? Jde i o Tebe!
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Zastupitelstvo města Chropyně na svém 
zasedání 13. prosince 2018 vydalo Obecně 
závaznou vyhlášku č. 3/2018, o místním po-
platku za provoz systému shromažďování sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

Sazba poplatku pro rok 2019 byla stanove-
na, stejně jako v minulém roce, na 600 Kč 
na poplatníka. Hodnota 1 eko bodu pro 
poplatníky zapojené do systému MESOH 
(Motivační a evidenční systém pro odpadové 
hospodářství) byla stanovena na 10 Kč.

Poplatníci mají možnost zapojit se do sy-
stému MESOH a dosáhnout tak úlevy až do vý-
še max. 70 % z ročního poplatku. Podmín-
ky zapojení do tohoto systému, popis jeho 
fungování a způsob výpočtu slev jsou obsa-
hem přílohy č. 4 Obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2018, o stanovení sytému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splát-
kách, a to do 20. 02. 2019 a do 20. 07. 2019.   

Občanům platícím přes SIPO bude částka 
za první pololetí předepsána ke srážce v měsíci 
únoru, za druhé pololetí v měsíci červenci. 
Ostatním budou před splatností zaslány poš-
tovní poukázky. Tyto lze uhradit na poště, 
převodem z účtu, v hotovosti nebo platební 
kartou na pokladně Městského úřadu v Chro-

Poplatek za „komunální odpad“ v roce 2019
pyni (přízemí, dveře č. 006). Neobdržení pou-
kázky není důvodem k nezaplacení poplatku. 

Účet města Chropyně pro platby těchto 
poplatků má č. 1483133389/0800. Při 
bezhotovostní platbě zadávejte vždy variabilní 
symbol, který je uveden na poštovní poukázce.

Poplatníci, kteří budou požadovat v příš-
tím kalendářním roce osvobození od placení 

poplatku, musí tento nárok oznámit správci 
poplatku nejpozději do termínu splatnosti 
poplatku, jinak tento nárok zanikne.

Obecně závazné vyhlášky si můžete přečíst 
na www.muchropyne.cz v sekci důležité doku-
menty, obecně závazné vyhlášky nebo do nich 
můžete nahlédnout na sekretariátě městského 
úřadu.                          Renáta Valášková

inzerce
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Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Chropyně byl mimo 
jiné schválen i rozpočet na rok 2019. Dovolte mi, abych stručně 
zrekapitulovala větší plánované investice.

Několik investičních akcí je převedeno z roku 2018. Hlavním 
důvodem přesunu rekonstrukce náměstí Svobody je délka vy-
dání stavebního povolení, které z legislativních důvodů vyřizujeme 
na Stavebním úřadě v Kroměříži. V rámci rekonstrukce proběhne 
oprava zpevněné plochy před sochou Svobody s umístěním vodního 
prvku, přesun zastávky z uvedeného prostoru do prostoru před budovu 
České spořitelny, vybudování parkoviště pro drobné prodejce u parku 
a doplnění městského mobiliáře. Součástí bude i oprava mlatových 
cest v parku a úprava prostoru před sochou Palackého. Plánovaná 
cena za rekonstrukci je 12,5 mil. Kč. 

Jakmile nastanou příhodné klimatické podmínky, zahájíme přelo-
žení a rekonstrukci chodníků na levé straně náměstí Svobo-
dy. Rekonstruovány budou chodníky od bytového domu čp. 247 
po křižovatku s ulicí Masarykovou a dále až po ulici Hrázky. Cena 
těchto prací byla stanovena na 3 mil. Kč. 

Velkou plánovanou akcí je další etapa regenerace sídliště. 
Letošní, v hodnotě 10 mil. Kč, je navržena na pravé straně ulice Díly. 
Ve směru od ulice Tyršova po ulici Dr. Emila Axmana bude vyměněn 
povrch komunikace, budou vybudována nová šikmá parkovací místa 
a opraveny chodníky. Součástí regenerací jsou již tradičně úpravy 
zelených ploch a veřejného osvětlení. Mezi bytovými domy bude 
vybudováno nové dětské hřiště.

Další akcí, která byla přesunuta z loňského roku z důvodu prů-
tahů ve vydání stavebního povolení, je přírodní park u hřbitova. 
V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení 
výstavby předpokládáme v jarních měsících. V rozpočtu je na uvede-
nou akci připravena částka ve výši bezmála 4 mil. Kč.

Rekonstrukcí v letošním roce projde i dvůr mezi domy s pe-
čovatelskou službou. Našim seniorům budou upraveny stávající 
komunikace a budou vybudovány nové, které budou usnadňovat 
pohyb mezi domy. Součástí rekonstrukce bude nejen nová výsadba 
na stávajících plochách, ale dojde i k zakoupení několika vyvýšených 
květináčů. Tyto budou nabídnuty do správy obyvatelům domů. 
Na rekonstrukci je vyčleněna částka 2,5 mil. Kč.

Dlouhodobě se věnujeme stavu mostů v našem městě. Mimo 
50 tis. Kč příspěvku spolku Lužňáci na stavbu mostu u Josefínky 
je v rozpočtu částka 500 tis. Kč na dokumentaci opravy mostu 
v lokalitě Mlýn. Bohužel se ukazuje, že námi naplánovaná re-
konstrukce není možná a projektované řešení by bylo neúměrně 
drahé, proto se budeme snažit najít jiné kompromisní řešení, 
které zajistí obyvatelům dané lokality přístup k nemovitostem 
pro dopravní obsluhu (IZS, popeláři, apod.) a zároveň nebude 
neúměrně zatěžovat rozpočet. 

Generální opravou projde i železný most v zahrádkářské osadě 
u rybníka. Námi naplánovaná částka 2 mil. Kč by měla být ve stejné 
výši poskytnuta také spolumajitelem, Arcibiskupstvím olomouckým, 

Plánované investice

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 4. února 2019

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.

což by nám mělo umožnit rekonstrukcí významně prodloužit život-
nost mostu. 

Pokračujeme v rekonstrukcích školních budov. Zlepšení komfor-
tu žáků, kteří navštěvují Základní školu na ulici J. Fučíka, přinese 
rekonstrukce schodiště ke školní družině. Plánovaná částka 
na opravu je 150 tis. Kč.  

Investici ve výši 1,5 mil. Kč si vyžádá pokračování rekonstrukce 
spojovacího krčku v Základní škole na ulici Komenského. 

Součástí rozpočtu je částka na výkup pozemků v lokalitě 
Zadní díly, kde bychom rádi v letošním roce vyřešili napojení lokality 
přístupovou komunikací a zahájili projekční práce na vybudování 
inženýrských sítí.

V rozpočtu na investice Správy majetku tvoří největší část dotace 
na další rekonstrukce uvolněných bytů v domě s pečovatelskou 
službou – 1,8 mil. Kč. Dále je 1 mil. Kč připraven na opravu stříš-
ky na přístavku u domu s pečovatelskou službou a stejná částka 
je připravena na garáž pro techniku ve dvoře SMM. Návštěvníky 
našeho koupaliště jistě potěší závlaha zatravněných ploch, 
na kterou je vyčleněna částka 0,8 mil. Kč.

Také se budeme věnovat projektové přípravě akcí, které by měly 
být realizovány v roce 2020. V rozpočtu je počítáno s projekty 
na řešení špatného stavebně-technického stavu budovy radnice, 
na rekonstrukci Hasičské zbrojnice v Plešovci a přístavbu Hasičské 
zbrojnice v Chropyni, na řešení dopravní situace a opravy ulice Ječ-
mínkova nebo vyřešení zázemí pro házenou.

Mimo tyto již naplánované akce budeme v průběhu roku řešit 
i nevyhovující stav zázemí pro správu majetku města, špatný staveb-
ně-technický stav knihovny na ulici Masarykova a vytvoření dalšího 
zázemí nejen pro oddíly národní házené.

Pevně věřím, že se nám podaří naplánované akce zrealizovat, a přispět 
tak ke zlepšení života v našem městě.                 Věra Sigmundová

inzerce
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Vážení čtenáři,
asi nejsem sama, kdo často žasne nad tím, jak ten čas příšerně letí. 

Už jsme zase o rok starší. Je před námi nový rok a asi bychom všichni 
chtěli vědět, co nám přinese. Bude dobrý? Budeme zdraví? Koho mezi 
nás čápi přinesou? Koho naopak život odnese? Kolik lidských osudů 
se zamotá a zkomplikuje? Které naše vztahy se naopak uklidní, urovnají, 
usmíří…? Otázek je spousta. Na odpovědi si však musíme počkat. Zatím 
toho víme jen moc málo. Víme, že každý z nás jedinečný, neopakova-
telný, prostě svůj. Tak bude jedinečný a neopakovatelný i letošní rok. 

Letošní rok bude například rokem Hanáckých slavností. Bude to už je-
jich 18. ročník. Základní kámen slavností, tak je dnes známe, byl položen 
v roce 1985. A už jsem zase u toho úvodního postesknutí. Jeden lidský 
život je jen nepatrným zrnkem písku v celé historii lidstva. Generace 
střídá generaci a tento neustálý koloběh života provází zapomínání. 

Moc mne těší, že jsou mezi námi takoví, kdo se věnují trpělivě 
a celoročně tomu, aby vzpomínky generací minulých neodešly do za-
pomnění, ale zůstaly živé. Kroje, nářečí, tance, zvyky, tradice – to vše 
v našem městě naštěstí pořád žije.

I my bychom chtěli na stránkách tohoto Zpravodaje přispět nepatr-
nou kapkou k tomu, abychom si společně například připomněli krásné 
hanácké nářečí, naši historii a folklor a řadu dalších pro náš kraj typic-
kých věcí. Právě v tomto duchu se ponese letošní seriál článků nazvaný 
„Me Hanáci, me sme me!“

Vítám Vás u tohoto nového seriálu. Přeji příjemné počtení a snad 
i něco málo poučení. 

Dana Jedličková

Me Hanáci, me sme me! – 1. díl

Me, Hanáci
Me, Hanáci, me sme me!

Me si po svým vedeme!
Šeroká je naša Haná,

samým Bohem požehnaná!

Máme pola, lóky, lese,
člověko se srce třese!

Naše hroda – Hanák tvrdí –
hnojená je mlíkem, strdí!

Gdo be temo nechtěl věřeť,
ať se přende s nama měřeť!
Až se zhlídne v našem krajo,
pozná, že bel v samym rájo!

Enom jedna věc nám schází; -
hádéte co? – ledi drazí - 

kopce! – a to není k haně,
že gde néni kreť se za ně!

Proto me dem s hlavó zhuro!
Nemožeme za náturo,

že sme pěšni – bero svědke
naše otce, naše předke,

na to, jak nás vechovale,
dež nám v dušo ščepovale,

besme bele decke svoji,
věděle, zač Hanák stojí!

Hubert Havránek, Hanácké ráj
Zveřejněno v publikaci 

Kapitoly z dějin Chropyně, díl III

Historie o králi Ječmínkovi

Znáte tuto verzi naší pověsti? Pojďte se začíst a přitom si pěkně 
zopakujeme přechodníky, jestli si ještě dokážeme vůbec vzpomenout, 
jaké krásy v sobě skrývala čeština:

Když Maďaři, povalivše počátkem 10. století říši Velkomoravskou, 
plenili a pustošili ubohou naši vlasť, sídleli tři bratři Bochor, Chropin 
a Přerub se spanilou sestrou svojí Hvězdou na hradě Přerubově, pod nímž 
vzniklo pak město Přerov.

Bratři, vyjedše jednoho dne na lov do vůkolních lesů, s hrůzou pozoro-
vali při návratu svém, že divocí Maďaři z hradu ukořistili sestru jejich. Ihned 
hnali bratři s družinou svojí za Maďary, které ve hvozdech jižní Moravy 
překvapili a porubali, načež se svojí sestrou vrátili se na hrad Přerubův.

Aby loupežným nájezdům maďarským vydatně čeliti mohli, vystavili 
si mladší bratři Bochor a Chropin na blízku dva hrady, při nich povstaly 
pak vsi Bochoř a Chropiň.

Bratři žili v nejlepší shodě. Sestra jejich Hvězda provdala se pak 
za velkoknížete moravského. Uplynulo drahně let.

Rekovný potomek Chropinův byl zvolen šlechtou moravskou za mar-
kraběte. Avšak naděje volenců, že nový zeměpán opět povznese Moravu 
ku velké slávě, se neuskutečnily.

Zpyšniv poctami všude činěnými, liboval se v nádheře a hlučných 
radovánkách. Zavítaje občas na rodný svůj hrad chropiňský, žil tu s přáteli 
svými vesele a roztopášně.

Bujné rozkoše vyžadovaly ale mnoho peněz, pročež markrabě na svých 
poddaných platy a dávky vymáhal tvrdě a nelítostně tak, že velký úpadek 
hrozil všemu kraji.

Zbožná paní jeho však lidu se ujímala, prosíc jej, aby se polepšil 
a poddaných svých více neutiskoval. Leč se zlou se potázala. Markrabě 
jednoho večera, zuřivě se na ni osopiv, z hradu ji vypudil. Paní, útě-
kem celá umdlená, sklesla v poli, na němž vlnil se dozrávající ječmen. 
Tu porodila synáčka, jehož ráno našly ženy z podhradní vsi, ošetřujíce pak 
v jednom statku matku i robě.

Synu dáno na památku, že se narodil v ječmeni, jméno Ječmínek. 
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Me Hanáci, me sme me! – 1. díl
Markrabě, dověděv se o úkrytu paní své, kázal ji se synem zavésti 
do dalekých hor. Od té doby nebylo o nich více slyšeti.

Konečně nabažil se markrabě hýřivého života. Teskně po manželce 
a dítěti svém, rozeslal služebnictvo a poddané své, aby je po vší krajině 
hledali, ale marné bylo jejich pátrání. Napotom markrabě sám vyhledával 
po celé zemi syna i ženu. Hledal dlouho, ale stopy jejich nenašel.

Dospěv jednoho večera na mýtinu, uzřel tu starého poustevníka 
u kříže na modlitbách, netroufaje si však jej osloviti.

Poustevník, dokončiv modlení své a rázem uhadnuv zámysly markra-
běte, promluvil k němu hlasem vážným: „Nadarmo hledáš syna i ženu, 
nejsi hoden jich! Avšak poslyš, co psáno jest v knize věčnosti: Až rodná 
Morava nepřáteli odevšad bude stísněná, aj tu přicválá Ječmínek s mocí 
velikou a vysvobodí ujařmenou vlasť. Ty jdi a kaj se!“ Zdrcen na mysli, vrátil 
se markrabě na hrad chropiňský a v zoufalství vrhl se pak ve studni hradskou.

Touha po Ječmínkovi u lidu však neutuchala. Úpě v mrzké porobě, 
neustále očekával jeho návratu.

Konečně nadešla doba spoluvládce Marie Terezie a pak samostatného 

císaře Josefa II. (1765-1790). Ječmínek se objevil a stal se mocnářovým 
přítelem a rádcem. Jeho přímluvou panovník poddaným valně ulehčil.

Ječmínek občas zavítal i na zdejší zámek, kdež dosud ukazuje se stůl, 
při němž jídával. Také těšíval lid, že roboty a poddanství brzy přestanou.

Než okoličním pánům, kteří s Ječmínkem na zámku zdejším se schází-
vali, lidumilnost jeho se nelíbila. Pročež zanevřeli naň, chtějíce jej zajati 
a někde daleko vězniti. 

Ječmínek, znamenav úmysl jejich, za jedné noci na koni ze zámku 
nepozorovaně ujel. Mstiví páni dali Ječmínka všude hledati, než nedostali 
jeho. Zato Ječmínek zbožným lidem neočekávaně se objevoval, ubezpe-
čuje je, že jakmile bude s robotnictvem zase zle, opět do vlasti se navrátí. 
Po slovech těchto náhle zmizel.

I povstala pak o lidech nestálých pořekadla „Jsi jako Ječmínek, hned 
tu, hned tam“ a „vytratil se jako Ječmínek“.

Z paměti městečka Chropyně – zveřejněno ve Zpravodaji 
Městského národního výboru Chropyně v lednu 1974

Pokud se chystáte vstoupit do svazku manžel-
ského, pak pamatujte, že si svatební obřad můžete 
objednat na matrice zdejšího úřadu, dveře č. 5 
v přízemí budovy, kde získají snoubenci potřebné 
a především přesné a podrobné informace.

Svatby, které se konají v obřadní síni v ter-
mínu schváleném Radou města Chropyně 
(první sobota v měsíci), jsou zdarma, a to v pří-
padě, že oba snoubenci mají trvalý pobyt v Čes-
ké republice. Za jinou sobotu nebo jiný den 
je správní poplatek ve výši 1.000 Kč. 

Láska kvete v každém věku
Za svatební obřad na zámku se hradí pro-

vozní poplatek ve výši 3.000 Kč.
Pokud si snoubenci plánují církevní sňa-

tek, je také nutno navštívit předem matriku 
a vyplnit potřebné formuláře a získat osvědčení 
o církevním sňatku. Bez tohoto osvědčení 
nebude sňatek platný.

Přejeme hodně šťastných společných let 
a těšíme se na Vás, milí snoubenci.

Dana Kunčarová
inzerce
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Evžen Boček: Poslední aristokratka
Frank Kostka je potomek českého šlech-

tického rodu, žijící v New Yorku. Po pádu 
komunistického režimu se v doprovodu man-
želky Vivien a dcery Marie vrací do Čech, aby 
převzal rodové sídlo. Kromě zámku získává 
hraběcí rodina i personál: konzervativního 
kastelána, hypochondrického zahradníka 
a prostou ženu z lidu, která vaří, uklízí a ráda 
si cvakne. Společně pak prožívají spoustu 
veselých příhod. 

Petra Soukupová: Pod sněhem
Zdánlivě běžná situace: Tři sestry nasedají jed-

noho dne do auta a vyrážejí k rodičům na oslavu 
otcových narozenin. Blanka se dvěma dcerami, 
miminem a psem, Olina se synem a ipadem, 
Kristýna s kocovinou. V plném autě se však spolu 
s nimi ocitají i jejich životní příběhy, vzpomínky 
na dětství, nenaplněné sny a frustrace, a atmo-
sféra už po několika kilometrech jízdy houstne. 
A to ještě žádná ze sester netuší, že další nepří-
jemnosti je čekají v domě rodičů. 

Zdeněk Ležák: Tři králové
Hlavní hrdinové kresleného příběhu (který 

se drží základních historických faktů) Josef 
Mašín, Josef Balabán a Václav Morávek, čle-
nové zpravodajsko-sabotážní skupiny Obrany 
národa, se ihned po okupaci uchýlili k odbo-
jové činnosti, za kterou všichni zaplatili svým 
životem. Komiks ve stručnosti mapuje i životní 
osudy řady dalších odbojářů a jejich pomocní-
ků, stejně jako těch, kteří proti nim stáli a přáli 
si je dostat na popraviště, tedy členů gestapa. 
Všechny postavy, které hrají roli v komikso-

vém vyprávění, jsou pak ještě představeny v krátkých medailoncích 
na konci knihy.

Ladislav Beran: 92. policejní revír zasahuje
V nových případech významného píseckého 

autora a emeritního komisaře kriminální služby 
se čtenáři opět setkají s píseckou galerkou, 
v níž se vyskytují tehdejší kasaři, kapsářky, drobní 
zlodějíčci, hochštapleři, a dokonce i vrazi. Autor 
se opírá o skutečné kriminální případy, které 
písecká pátračka ve 30. letech minulého století 
vyšetřovala.

Vaše knihovnice

Knihovna doporučuje
dospělým čtenářům

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •

Žádosti o dotaci z rozpočtu města Chropyně pro rok 2019 
v oblasti sportu i volnočasových a zájmových aktivit především dětí 
a mládeže do 19 let se budou přijímat v době od 1. února 2019 
do 1. března 2019. 
Veškeré bližší informace najdou zájemci na webu města v sekci 
„Důležité dokumenty“ (potřebné tiskopisy v podsekci „Formuláře 
a žádosti“, plné znění Pravidel pro poskytování dotací v podsekci 
„Vnitřní dokumenty úřadu“). 

Dana Jedličková

Dotace pro rok 2019

Využijte prostory našeho centra. Cena pro členy 200 Kč, pro 
ostatní 500 Kč. Více informací na telefonním čísle 724237677 
nebo na FB stránkách Kotě Chropyně.

Nevíte kde uspořádat 
narozeninovou oslavu?

Je to už delší čas, co v některém čísle Zpravodaje vyšel článek 
o křížích v Plešovci. Tentokrát jsem se zaměřila na dva kříže v Chro-
pyni. 

Jedním z křížů je ten, který se nachází za železničním přejezdem 
v poli, při cestě vedoucí do Záříčí. Původně na tomto místě stával 
dřevěný kříž, zhotovený v roce 1864, podle archivních materiálů jej 
měla pořídit zbožná rodina Tomečkova z Chropyně č. 20 (dům již 
nestojí). S velkou pravděpodobností se jednalo o manžele Šimona 
a Marii Tomečkovy. Šimon Tomeček zastával v letech 1849–1853 
funkci starosty města. Také vnuci těchto manželů byli velmi zbožní. 
Vnuk František Tomeček nechal zhotovit kříž, jež se v současné době 
nachází v zámeckém parku. Kříž byl do zámeckého parku přemístěn 
z pole na východním okraji města. Na kříži je uveden rok 1903, jeho 
postavení a vysvěcení se František bohužel nedožil, zemřel koncem 
roku 1902 ve velmi mladém věku na vleklé chronické onemocnění. 
Kříž v roce 2001 nechali opravit manželé Váňovi spolu s městem 
Chropyně. Mladší bratr Františka Tomečka Antonín nejprve absol-
voval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, potom studoval teologii
 a po studiích působil v různých farnostech jako kněz. Na našem 
okrese působil v letech 1930-1941 v Břestu.

Z archivních materiálů 
Marta Staňková

Dva chropyňské kříže

reklama
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Přestože mnohým tato dvě období litur-
gického roku splývají v jedno, jedná se o dva 
naprosto odlišné úseky samého závěru ka-
lendářního roku.

Advent je plný ztišení a přípravy na naro-
zení Ježíška. Bylo příjemné aspoň na chvíli 
nepodlehnout onomu předvánočnímu 
šílenství, stresu a shonu. Skvělou příležitostí 
k tomu byl nádherný adventní koncert dvou 
pro kostel ne úplně typických hudebních 
nástrojů. Loutna spolu s akordeonem zněly 
v chropyňském kostele patrně poprvé, tedy 
aspoň co pamatuju, a že už toho pamatuju 
(i když poslední dobou spíš zapomínám :-). 

Adventní koncert Jindřicha Macka (lout-
na) a Jitky Baštové (akordeon) byl i přes 
prochladlé prostory kostela hřejivě milý. 
Krásné adventní písně Händela, Michny 
z Otradovic i dalších nám daly možnost slyšet 
advent na vlastní uši. Ano, to není překlep, 
opravdu slyšet. Ta specifická barva, ve které 

je schováno ono těšení z blížícího se příchodu 
Ježíška, i odvěké hledání toho, co je v životě 
opravdu důležité. To vše se dá v adventních 
písních slyšet. Moravská lidová koleda „Byla 
cesta, byla ušlapaná“ nás v závěru koncertu 
pomalu přenesla k Vánocům.

Doba vánoční je také provázena svými 
typickými písněmi. Jsou to snad ty nejkrásnější 
v celém kancionále - koledy. Ve chvílích, kdy 
se o Půlnoční mši rozezní varhany a s nimi 
celý zaplněný kostel začne zpívat Tichou noc 
nebo Narodil se Kristus Pán, přichází zvláštní 
pocit, bez kterého prostě nejsou Vánoce Vá-
nocemi.  Rozdávat si se svými blízkými dárky 
a hodovat u přeplněného stolu - to není 
málo, ale není to rozhodně všechno. Teprve 
na Půlnoční mši dostanou Vánoce nádech 
společenství lidí, kteří jsou sice rozdílní, 
ale přitom tak blízcí. 

Těm, kdo nemohli přijít na Štědrý večer, 
se tato příležitost nabízela na Boží hod, 

na Štěpána, na Silvestra, na Nový rok… Mše 
ráno nebo odpoledne, nebo alespoň otevře-
ný kostel s jesličkami a rozsvícenými stromky 
se spoustou hvězdiček, které se na ně sypou 
přímo ze stropu kostela. A to vše opět za zvu-
ku těch nejznámějších koled.

Ježíškovi k jesličkám přišli v pátek 28. pro-
since dokonce zazpívat i děti z folklorního 
souboru Ječmínek. Krásně po hanácke nám 
všem povinšovaly. I ti nejstarší z přítomných 
se během jejich vystoupení stali aspoň 
na chvíli zpátky dětmi. Vždyť ze zástupu dětí 
v krojích zabalených do vlňáků a kožíšků 
dýchla na všechny vzpomínka na dobu, 
kdy kroj byl běžným oblečením každého ma-
lého i velkého a kdy hanácké nářečí znělo 
na renku i v každé chalupě. 

Tož, vinšujem vám štěstí, zdraví, dloha leta 
a příště dondite taky, vždyť néste z daleka!

Dana Jedličková

Advent a Vánoce v kostele sv. Jiljí
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Mikuláš ve škole
Mikuláš nás, spolu s divokými čerty a rozto-

milým andělem, navštívil v pátek 7. prosince. 
Tato početná skupina postupně procházela 
celou školou, aby vyhledala ty největší hříšní-
ky mezi dětmi i dospělými. Ty nejvíce zlobivé 
děti musel zachraňovat anděl, protože čerti 
by je určitě odnesli do pekla. Nejen děti pak 
pekelníkům musely slíbit, že se napraví, a často 
se vykoupily písničkou nebo básničkou. Anděl 
všem dětem nakonec předal drobnou sladkost.

Poděkování patří zástupcům SRPŠ při 
ZŠ Chropyně, kteří se na přípravě a realizaci 
akce podíleli, a také za to, že věnovali všem 
žákům balíček plný sladkostí. 

Mgr. Milan Bajgar, MBA

Archiv Zpravodaje 

najdete na: 

www.muchropyne.cz

• NEPŘEHLÉDNĚTE •
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Na středu 19. prosince 2018 připravili uči-
telé, žáci I. stupně a SRPŠ při ZŠ Chropyně pro 
rodiče a přátele školy Vánoční zpívání u školy, 
které bylo poprvé spojeno i s vánoční výstavou.

Děti zazpívaly krásné koledy jako Veselé 
vánoční hody, Štědrej večer nastal, Půjdem 
spolu do Betléma atd. První část programu byla 
ukončena bravurně provedenou písní Václava 
Neckáře „Půlnoční“. 

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

Po vystoupení jsme všechny přítomné po-
zvali na již zmiňovanou výstavu. Podle reakcí 
všech návštěvníků soudím, že se opravdu moc 
líbila. 

Celý podvečer byl opravdu velmi pove-
dený, proto bych chtěl na závěr poděkovat 
všem vystupujícím žákům, učitelům, SRPŠ při 
ZŠ Chropyně i všem, kteří se na organizaci 
akce jakkoli podíleli. 

Mgr. Milan Bajgar, MBA

Vánoční výstava a zpívání u školy



14

1/2019Zpravodaj města Chropyně

s lasturou a pohárem“ (kombinovaná technika na plátně, 1922, 
38,5 x 47,5 cm, cena 4,9 mil. Kč), „Zátiší s lahví“ (olej na plátně, 1948, 
52 x 68 cm, cena 3,1 mil. Kč), „Bez názvu“ (akvarel na papíře, 1915, 
48 x 60 cm, cena 3,0 mil. Kč), „Zátiší s grepy, hroznem a lahví“ (olej 
na plátně, 1949, 38 x 46 cm, cena 2,3 mil. Kč). Ceny obrazů jsou 
povýšeny o aukční přirážku 20 %.

A. Hrdlička

V neděli 2. prosince se konala v paláci Žofín na pražském Slovanském 
ostrově aukce obrazů pořádaná Galerií Kodl. Nejdražšími položkami 
aukce byly 2 malby Josefa Čapka. Prvá pod názvem „Dva chlapi" 
se prodala za 13,92 mil. Kč, druhá „Děvčata jdou pro mléko" 
za 10,8 mil. Kč. Hranici 10 mil. Kč přesáhlo ještě zátiší z roku 1915 
„Kytice ve džbánku" malíře Antonína Procházky, které nový majitel 
získal za 10,2 mil. Kč. Úspěšné byly také 4 obrazy Emila Filly: „Zátiší 

Obrazy Emila Filly oceněny miliony

Dne 1. prosince proběhl na Gymnáziu v Kojetíně Den otevřených 
dveří. Neváhali jsme proto a rozhodli jsme se přiblížit Projekt Keňa 
návštěvníkům naší školy. 

Všichni příchozí měli příležitost se o našem projektu dozvědět více, 
dát si pravou keňskou kávu, koupit si něco z obchůdku Centra Narovi-
nu, se kterým spolupracujeme, či si dát malé občerstvení v podobě pití 
z plechu. Pro ty mlsnější se našel i koláček a za pozornost každý dostal 
odznáček na památku. Den se opravdu povedl, děkujeme za návštěvu 
a znovu se na Vás budeme těšit na druhém DOD, který proběhne dne 
26. ledna 2019.

Dále bychom chtěli poděkovat za pozvání na předávání cen Dětského 
činu roku, který proběhl 6. prosince na Staroměstské radnici v Praze. 
V naší kategorii jsme sice nevyhráli, ale projekty z předchozích let, tedy 
Kambodža a Ukrajina, se porotcům tak líbily, že nám udělili Speciální 
cenu! Moc děkujeme za krásnou odměnu, návštěvu muzea čokolády 
a voskových figurín. 

Den otevřených dveří na GKJ aneb „U nás v Keni“ 

Mimo jiné si studenti připravili již třetí ze série prezentací pro mladší 
studenty, v měsíci prosinci tentokrát na téma Historie Keni. Dva chlapci 
z kvinty se úkolu zhostili velmi pěkně, zábavnou formou shrnuli vše 
podstatné od dob pravěku až po současnost. 

Nejzábavnější záležitostí prosince se stalo chystání divadla „Keňa 
není růžová“. Toto představení studenti sami napsali na motivy Šípkové 
Růženky a s pomocí z řad učitelského sboru i zahráli. Premiéra proběhla 
dne 21. prosince. Gymnázium tak prožilo poslední školní den loňského 
roku v duchu Keni a dle reakcí si jej velmi užilo.

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku, najdete nás pod názvem 
„Projekt Keňa“, sdílejte a sbírejte, každá plechovka se počítá. 

Do nového roku bychom Vám zároveň chtěli popřát jenom to nej-
lepší, zdraví, klid a pohodu (a hodně plechovek). 

Lucie Sigmundová
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Světla víceúčelového sálu chropyňského 
zámku nebo svařák paní Hany Paňákové 
přilákaly do zámku návštěvníky rozsvícení 
vánočního stromu?

Již tradičně připravil výstavu Klub českých 
turistů. Své ruční výrobky představily přede-
vším Zručné babičky a další pilné a nápadité 
chropyňské ženy a členové turistického oddílu 
Kamínek.

Nechyběly samozřejmě vánoční stromky. 
V soutěži stromečků dali dospělí i malí rozhodčí 
stejný počet dvěma: stromku oddílu Kamínek 
a stromku Zručných babiček nazdobenému v ná-
rodních barvách na počest 100. výročí republiky. 
Ale i na výzdobě dalších si daly autorky opravdu 
záležet. Obdiv a poděkování patří všem.

Slavnostní průčelí sálu připravili tentokrát 
učitelky a žáci mateřské školy. Děkujeme za sně-

hové vločky, závěje, lucerničky, závěsy i sněhuláky. 
Na stěnách byli další sněhuláci, a to z hodin 
výtvarné výchovy žáků 2. stupně ZŠ.

Aranžování sálu se ujala zručná babička 
Květa Dvořáková a vykouzlila opravdu po-
hádkovou výzdobu. Poděkování patří jí i všem 
vystavovatelům, správě zámku a pracovníkům 
SMM Chropyně za spolupráci.

Jaroslava Pospíšilová

Ohlédnutí za vánoční výstavou

Děkujeme všem účastníkům akce Česko zpívá koledy 2018. Byli 
jste skvělí! 

V předvánočním čase se nabízí plno zajímavých akcí, proto si vážíme 
všech 170 přítomných, kteří přišli 12. prosince k zámku a pod vánočním 
stromem si společně zazpívali koledy. 

Speciální poděkování patří Kamínku a paní Paňákové za výborný čaj 
i svařák, také paní Rapantové a členům souboru Ječmínek za zpívání 

vánočních koled i po skončení hlavní části akce. V neposlední řadě 
děkujeme i panu Dvořákovi za zajištění reprodukce koled z Českého 
rozhlasu. 

Těšíme se, že i v novém roce 2019 si nenecháte ujít tuto jedinečnou 
akci a sejdeme se při zpívání koled v Chropyni již po čtvrté.

KD + DK

Česko zpívá koledy
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Vánoční výstava a čertování
I děti v Kamínku přispěly svými dekoracemi 

na Vánoční výstavu. Vedoucí s instrukto-
ry napekli perníčky, zapomenout nesmím 
na vánoční svařák a čajík pro zahřátí. Na vý-
stavě soutěžil náš vánoční stromek pod ná-
zvem „Vánoční vločka“. Byli jsme překvapeni, 
že se umístil spolu se stromečkem Zručných 
babiček na prvním místě. Pro děti jsme při-
pravili rukodělnou dílničku, kde naše vedoucí 
Renatka učila děti, jak si udělat vánoční vloč-
ku. Naši čertíci běhali po zámeckém parku 
a chtěli si vybrat nějaké ty nezbedníky, které 
si chtěli odnést do pekla, ale zasáhli naši andě-
lé, plány čertům překazili. Protože děti byly sta-
tečné, tak dostaly od andělů sladkou odměnu. 
Na výstavu se opět přišly podívat i děti z míst-
ní základní školy, dobře udělaly, dozvěděly 
se opět něco nového. Paní Pospíšilová měla 
opět připravené krásné povídání o vánočních 
zvycích. 

Je pěkné, že se v Chropyni udržuje tato 
tradice spojení vánoční výstavy s rozsvícením 
vánočního stromu. Chci poděkovat Zručným 
babičkám a paní Květě Dvořákové za krásně 
vánočně vyzdobený víceúčelový sál a také 
všem, kdo si udělali čas na krásné vánoční 
stromečky.

Mikulášování v mateřské školce
I do místní školky zavítal 5. prosince Mikuláš 

s anděly, čerty a samotným Luciferem. Děti 
seděly jak pěny. Mikuláš s anděly chtěl samo-
zřejmě nejdříve vědět, jestli tam mají nějaká 
zlobivá dítka. Věřte nebo ne, měli! V každé 
třídě se jich pár našlo. Všechny však slíbily, 
že se polepší. Všechny pak dostaly dárečky a ješ-
tě na rozloučenou mikulášské družině zazpívaly 
a zarecitovaly. Paní učitelky si pro jistotu vzaly 
telefonní číslo na mobil čertíků, to kdyby někdo 
zase zazlobil, tak buďte, děti, hodné. Čertíci 
s Mikulášem se za rok vrátí a zkontrolují si vás.

Mikuláš v Kamínku
Mikuláš se svou družinou zavítal i do našeho 

Kamínku. Trochu strachu z čertů také bylo, ale 
vše nakonec dobře dopadlo. Tak to má být, 
děti si mají hrát, smát se, také se něčemu 
naučit. Občas v nich trošku nějaký ten čertík 
zazlobí, ale i to patří k dětství, to by pak byla 
velká nuda! Co říkáte, rodiče? Také jste všichni 
byli dětmi, viďte.

Vánoce v Kamínku
Už 14. prosince jsme si s dětmi udělali 

v Kamínku své Vánoce. Klubovnu jsme krásně 
vánočně vyzdobili vánočním stromečkem, vloč-
kami na oknech, světýlky, klubovnou vonělo 
cukroví, ovoce i čaj. Děti si zahrály, zazpívaly 
koledy. Došlo i na společnou fotku pod vánoč-
ním stromem a na rozbalování dárků. Ježíšek 
naděloval především nejrůznější vědomostní 
a zručnostní hry. Děti s vedoucími se hned 
pustily do hraní, ani domů se jim nechtělo.

Od 10. ledna začínají opět pravidelné 
schůzky, tak si děti všech vánočních her ještě 

Zprávičky z Kamínku
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Zprávičky z Kamínku
užijí. S vedoucími a instruktory jsme naplánovali 
program na celý rok 2019, letní tábor opět 
v Bojanovicích (4.–17. srpna) s krásným pohád-
kovým názvem, který zatím neprozradím, ale od 
února budou již táborové přihlášky. 

Všem kamínkům děkuji za krásné chvilky, 
které s Vámi všemi prožiji.  

Poděkování městu Chropyně
Za náš Kamínek patří velké poděkování 

našemu městu za finanční podporu, bez které 
bychom nemohli uskutečnit všechny naše akce, 
ať už jsou to retrohrátky, karneval, vítání jara, 
pálení čarodějnic, pochod za králem Ječmín-
kem, příměstský tábor, letní tábor, pohádkový 
zámek, drakiáda, výlety s dětmi, mikulášování 
i hry pro děti. Letos to bylo navíc i sázení 
pamětní lípy. Moc všem pracovníků Městské-
ho úřadu Chropyně i Správy majetku města 
Chropyně děkuji. 

Jsem ráda, že se dětem u nás v Kamínku 
líbí, a z her, které pořizujeme z dotací od měs-
ta, získávají zajímavé informace nejen o naší re-
publice, ale i o přírodě, historii, i z celého světa. 
Za všechny naše kamínky přijměte touto cestou 
mé poděkování. 

Do nového roku
V letošním roce 2019 připravujeme opět pro 

děti různé akce, příměstský jarní i letní tábor. 
O všem vás budeme informovat ve Zpravodaji 
i na našich facebookových stránkách TOM 
Chropyně – Kamínek.

Všem čtenářům Zpravodaje a dobrým lidem 
přejeme pevné zdraví, lásku, štěstí a pracovní 
úspěchy v roce 2019.  

Turistický oddíl Kamínek 
a Hana Paňáková

Děkujeme všem lidem dobré vůle za to, s ja-
kou vlídností a štědrostí přijali malé i velké 
koledníky při letošní Tříkrálové sbírce, která 
proběhla v neděli 6. ledna.

Celkem se v Chropyni vybralo 
83.386 Kč 

(v roce 2018 se pro srovnání vybralo 79.733 Kč), 
v Plešovci 6.521 Kč (6.540 Kč), 
v Záříčí 19.400 Kč (16.874 Kč), 

v Kyselovicích 13.272 Kč (13.580 Kč), 
v Žalkovicích 26.790 Kč (25.705 Kč).

Sbírku zajišťuje oblastní Charita, která touto 
cestou děkuje všem, kteří pomohli s její rea-
lizací v uvedených obcích, a především všem 
štědrým dárcům. 

Všem dárcům ať Pán odplatí!

P. Jiří Putala

Poděkování 
za Vaši štědrost
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Stalo se již tradicí, že se v období adventu setkáváme společně 
s příznivci našich koncertů ve velkém sále MKS v Chropyni. Letos tomu 
nebylo jinak. Dne 13. a 14. prosince jsme si s žáky ZUŠ Kroměříž, po-
bočka Chropyně, připravili program trochu netradiční. Místo pozvání 
na vánoční koncert jsme posluchače lákali na vánoční vystoupení 
pod názvem Letem světem, namísto tradičních programů návštěvníci 
hned u vchodu dostávali od našich krásných letušek palubní lístky 
a hlediště se na těchto pár okamžiků změnilo v pomyslnou palubu 
letadla. Úderem 17. hodiny začal náš „let“, který všem přítomným 
umožnil procestovat několik světadílů během jednoho večera 
a na chvíli tak „uletět“ od předvánočního shonu. 

Tímto projektem jsme propojili nejen hudební a taneční obor, ale 
snad se nám povedlo dětem přiblížit jednotlivé země, či kontinenty, 
a to nejen po hudební stránce. Naše pomyslná posádka, čítající 
bezmála 100 žáků, postupně vytvořila iluzi návštěvy těchto zemí, 

Letem světem

inzerce
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Letem světem
u kterých nechyběla ani charakteristika v podobě mluveného slo-
va. Z „letiště Václava Havla“ jsme vyrazili do USA, Německa, poté 
následovalo nahlédnutí a seznámení se zvyky Afriky, Ruska, ukázka 
Eskymáků v Grónsku nebo vánoční zvyky v Číně. 

Závěr letu patřil typickým lidovým tancům Slovenské a České re-
publiky, u kterých jsme si připomněli oslavy stého výroční od vzniku 
Československé republiky. Po přistání ovšem nechyběly ani české 
vánoční písně, abychom všechny naladili na tu správnou předvánoční 
atmosféru.

Žákům patří velké díky za úsilí a snahu, pedagogům za náročnou 
přípravu společného vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru 
naší pobočky. 

Věříme, že pro všechny přítomné to byl příjemný let, a těšíme 
se i v novém roce na další společně strávené chvíle s vámi.

Kolektiv pedagogů ZUŠ

reklama
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V Týdeníku Kroměřížska dne 30. října vyšel 
článek s titulkem „Rodný dům Emila Filly 
v Chropyni asi půjde k zemi".  V souvislosti 
s investiční akcí výstavby 2. koleje ve vyso-
korychlostním standardu na železniční trati 
Brno-Přerov dojde k podstatným změnám 
vyvolaným nutností mimoúrovňového křížení 
obou kolejí s významnými místními komunika-
cemi. To si vyžádá také úpravy přednádražního 
prostoru. Správa železniční dopravní cesty 
(SŽDC) počítá s výstavbou nového nádraží 
a nabídla městu možnost stávající nádražní 
budovu odkoupit.

Provoz železniční tratě Brno-Přerov byl 
zahájen v roce 1869. Přes svůj věk je budova 
nádraží v udržovaném stavu a v téměř ne-
změněné podobě. V Chropyni se historické 
budovy starší 100 let v podobně zachovalém 
stavu dají spočítat na prstech jedné ruky. 
Na jednu stranu je ve zmíněném článku 
konstatováno, že při vyjednávání se SŽDC 
bylo pro město prioritou zachování místa, 
kde se Emil Filla narodil, ekonomické ar-
gumenty starostky paní Sigmundové to však 
zpochybňují. Proti odkoupení nádraží je také 
opoziční zastupitel Mgr. Vlasatý. Ekonomické 
argumenty obou jsou sice racionální, ve svém 
výsledku však směřují ke zbourání nádražní 
budovy. Je možné je charakterizovat rčením 
„kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá 
důvody". Přitom odkoupit budovu nádraží 
za zůstatkovou cenu 100 tisíc Kč by neměl být 
pro město takový finanční závazek, možností 
může být i bezúplatný převod nádražní budovy 
do majetku města s tím, že SŽDC tak ušetří 
náklady za její zbourání.

Starší pamětníci si vzpomenou, v jakém 
stavu byla hospodářská budova (stodola) 
přiléhající k zámku, než byla rekonstruována 
do dnešní podoby na budovu s obytným 
podkrovím, víceúčelovým sálem, hygienickým 
zařízením a sklepními prostory. Při podobném 
čistě ekonomickém uvažování by stodola šla 
k zemi a město by dnes nemělo k dispozici 
reprezentační sál k výstavám, schůzím a zase-
dáním. Její přestavba, dokončená v roce 1983, 
byla financována z prostředků Okresního 
národního výboru a muzea v Kroměříži. Dalším 
pozitivním příkladem ze současnosti je rozsáhlý 
areál budov arcibiskupského velkostatku, starší 
jak 100 let, který Arcibiskupství olomoucké 
získalo v restituci a s vynaložením značných 
nákladů ho opravuje. 

Historická budova chropyňského nádraží půjde k zemi?

Modernizace železniční trati Brno-Přerov 
je rozdělena na 4 úseky. Na úseku Nezamy-
slice-Přerov má být uskutečněna v letech 
2020-2025. V době jejího zahájení už musí 
být změny vyvolané touto stavbou projekčně 
a finančně zajištěny. V první fázi SŽDC navr-
hovala řešit mimoúrovňové křížení přejezdu 
na konci Tovačovské ulice podjezdem či nad-
jezdem, což by vyžadovalo zbourání několika 
rodinných domů v blízkosti přejezdu. Proto 
bylo vedením města navrženo, a zastupiteli 
odsouhlaseno, tento přejezd zrušit a kraj-
skou komunikaci č. III/4349 ze Záříčí vést 
mimo město její přeložkou. To představuje 
silnici z dosavadní trasy odklonit, vést nad-
jezdem přes obě koleje v lokalitě Zadní Díly 
a na konci města v místní části Drahy napojit 
na silnici 1. třídy směřující do Přerova.

Realizace tohoto záměru umožní od-
vést dopravu od Záříčí na Přerov, Hulín 
a Kroměříž a opačně prakticky mimo město 
a jeho střed. Toto řešení bude náročné pro 
investora, kterým je SŽDC, pro nezbytné 
zajištění financí na novou komunikaci 
a realizaci výkupu pozemků v trase přeložky. 
V přípravné fázi bude také vyžadovat ak-
tivní přístup vedení města a zastupitelů při 

prosazování přeložky a navazujících změn 
v dopravní infrastruktuře.

Jestliže zastupitelé města neuměli před 
válkou a po ní slavného rodáka Emila Fillu 
ocenit čestným občanstvím, pamětní deskou 
apod. ještě za umělcova života (1882-1953), 
mají noví zastupitelé příležitost to odčinit 
zachováním jeho rodného domu a zabránit 
jeho zbourání. Dílo Emila Filly je vysoce 
hodnoceno u nás i v zahraničí a jeho obrazy 
jsou oceňovány na uměleckých aukcích 
v řádu milionů korun. Realizace investic 
spojených s budováním dvojkolejné trati 
umožní modernizovat chropyňské nádraží 
a návazné komunikace a je šancí jak ulehčit 
městu od neustále rostoucího automobilo-
vého provozu.

Závěrem je třeba položit otázku, proč 
informace o jednáních spojených s výstavbou 
„dvoukolejky" se občané Chropyně dozví-
dají z okresního tisku a nikoliv přednostně 
na stránkách tohoto Zpravodaje? Poslední 
informace na toto téma z veřejného zasedání 
zastupitelstva města dne 20. června 2018 byly 
zveřejněny ve Zpravodaji města Chropyně 
č.7/2018. 

A. Hrdlička

Zde mohla být 
vaše inzerce. 

Cena od 310 Kč.

Pro více informací 
volejte redakci, 
nebo navštivte 

www.muchropyne.cz

Důležité upozornění 
pro dopisovatele 

a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje 
města Chropyně 

zasílejte na e-mail: 
zpravodaj@muchropyne.cz

Po přečtení patřím 
do sběru

Váš Zpravodaj ;-)

Nádraží v Chropyni po dostavbě v roce 1869
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I když vím, že současné období je časem 
novoročních přání, ke kterým se rád připo-
juji, dovolím si návrat k období vzpomínek 
na 100. výročí obnovení samostatného stá-
tu, konkrétně k předání ocenění některým 
občanům města a k připomenutí některých 
významných a dnes již nežijících občanů. 

Hned po skončení slavnostního aktu předá-
ní jsem v kuloárové diskusi položil dotaz, zda 
lze uplatnit nějaké připomínky. Na otázku, 
zda je něco špatně, jsem ujistil, že nikoliv, ale 
považoval bych za potřebné seznam doplnit. 
S ohledem na fakt, že seznam oceněných byl 
již vytisknut, jsem vyslovil názor, že by bylo 
vhodné ty, jejichž jména se nedopatřením 
do oficiálního seznamu nedostala, zveřejnit 
a ocenit, pokud se jejich ocenění setká 
se souhlasem, ve Zpravodaji. Tento můj ná-
zor se setkal se souhlasem. Na požadavek 
představitele města jsem předal seznam těch, 
o kterých se domnívám, že měli být oceněni 
nebo mohli být připomenuti, a doufal, že člá-
nek oficiálního představitele města bude 
ve Zpravodaji uveřejněn. Bohužel se tak nestalo 
a nikdo mě ani neinformoval, že můj názor 
je mylný, protože mnou jmenovaní občané nebo 
bývalí občané Chropyně si takovou vzpomínku 
nezaslouží. Dovolím si proto, jako jeden z oce-
něných, vyslovit tuto vzpomínku alespoň za sebe, 
když v oficiální rovině se tak nestalo. 

Zaměřím se při tom na tři oblasti. Veřejná 
činnost pro město, události spojené s druhou 
světovou válkou a sportovní reprezentace 
města i státu. 

Úvodem k první oblasti si dovolím zopa-
kovat poněkud familiární vyjádření, které jsem 
řekl už při předání výše zmíněného seznamu. 
Pokud mohli být oceněni Franta Hrabal 
a Franta Kroupa, tak nesporně měl být oceněn 
i Franta Hapal. Pan Hapal byl starostou měs-
ta v období před vypuknutím války a v době, 

kdy se již schylovalo k Mnichovu a vzniku 
protektorátu, byl hlavním řečníkem na spo-
lečné manifestaci občanů Chropyně, Kyse-
lovic a Záříčí, kde mj. dne 27. května 1938 
řekl: „Manifestujeme dnes za mírové snahy 
zvěčnělého vůdce našeho prezidenta Osvo-
boditele a stavíme se co jeden muž za svého 
prezidenta dr. Edvarda Beneše, jemuž slibu-
jeme, a též i naší slavné armádě, naprostou 
věrnost a oddanost.” V kontextu doby to byla 
odvážná slova doplněná tím, že obecní za-
stupitelstvo Chropyně poskytlo 15.000 Kč 
do sbírky na Fond na obranu státu. 

U událostí spojených s druhou světovou 
válkou v tuto chvíli připomenu čtyři naprosto 
oprávněně oceněné občany Chropyně. Byl 
to člen parašutistické skupiny Intransitive a náš 
bývalý spoluobčan des. Vojtěch Lukaštík. Ten 
se nejprve skrýval v Chropyni a později v buch-
lovských lesích u obce Jankovice. Po vyzrazení 
udavačem se v přestřelce s pronásledovateli 
po utrpěném zranění v bezvýchodné situaci 
zastřelil. Vlivem nalezené korespondence byli 
vyzrazeni i jeho chropyňští spolupracovníci Fi-
lomena a Cyril Rozsypalovi a jejich dcera Marie 
Sochorová, kteří byli 30. června 1943 popra-
veni ve Vídni. Město Chropyně přispělo na zří-
zení památníku všech, kteří byli v souvislosti s vý-
sadkem Intransitive popraveni, a zástupci města 
se zúčastnili slavnostního odhalení. Za při-
pomínku stojí uvést toho, kdo ve výše zmí-
něné korespondenci nefiguroval. Byl to první 
Lukaštíkův spolupracovník v Chropyni Karel 
Skalík. Prokázal stejnou odvahu jako manželé 
Rozsypalovi a jejich dcera Marie Sochorová 
a nesporně by si zasloužil uvedení v seznamu 
oceněných. Oprávněně byli do seznamu za-
psáni i dva občané, kteří přišli o život krátce 
po skončení války. Dne 7. července 1945 byl 
při výbuchu bomby zamontované do radiového 
přijímače smrtelně zraněn František Štěpaník 

a 9. září 1945 přišel při výbuchu miny o život pa-
tnáctiletý chlapec Jaroslav Šefránek. Za zmínku 
ve Zpravodaji mohla stát i skutečnost, že spolu 
s Františkem Štěpaníkem byl těžce zraněn Mi-
roslav Slezák, který zůstal po následné nucené 
amputaci nohy invalidní, a skutečnost, že spolu 
s Jaroslavem Šefránkem byl těžce zraněn i jeho 
desetiletý kamarád Ladislav Kubíček. 

Ve třetí oblasti týkající se sportovní repre-
zentace města i státu bych rád vyslovil souhlas 
s tím, že v této skupině figuruje i jméno bý-
valého badmintonového reprezentanta Karla 
Lakomého. Za zmínku alespoň ve Zpravodaji, 
když už nebyl zařazen mezi oceněné, mohla 
stát skutečnost, že spoluhráčem a spolu re-
prezentantem Ing. Karla Lakomého byl i další 
chropyňský badmintonista Vladimír Janda. 

Závěrem bych rád dodal, že tento článek 
píši z úcty k těm, na které se „nedostalo”. 
Vzhledem ke skutečnosti, že já sám jsem byl 
oceněn jako dlouholetý starosta a senátor, 
mám na mysli v prvé řadě pana starostu 
Hapala, ale zdaleka ne jenom jeho. Mimo 
v tomto článku jmenované občany také ty, 
které jsem sám nedokázal v příslušných dokla-
dech dohledat. Rozhodně nemá tento článek 
posloužit jako startovací materiál pro spory 
uvnitř zastupitelstva v rovině koalice – opozice. 
Současné městské zastupitelstvo je zhruba z po-
loviny personálně shodné s tím minulým, takže 
všichni koaliční i opoziční zastupitelé z období 
2014-2018 měli možnost, ne-li morální povin-
nost, samostatně přispět k tomu, aby seznam 
byl co nejúplnější. Rovina koalice – opozice 
s tím nemá co dělat. 

Ing. František Kroupa

Ohlédnutí za 100. výročím samostatného státu

Vzpomínám na nelehkou práci při sestavování seznamu oceněných 
občanů města. Od května byly oslovovány nejrůznější organizace, spolky 
i další subjekty s tím, aby městu pomohly sestavit seznam těch, kdo 
si zaslouží ocenění za nesmazatelnou stopu, kterou otiskli do historie 
města, ve kterém žijeme. Nebylo to vůbec jednoduché, odezva byla 
minimální, skoro tristní. Nakonec největší díl práce odvedli členové 
letopisecké komise. A patří jim za to velký dík. Ani jejich rozhodování 
však nebylo jednoduché, vždyť co člověk, to názor.

Na druhou stranu uvedený seznam oceněných občanů, ať již našich 
současníků, nebo zástupců generací již minulých, si rozhodně nedělal 
ambice na to, být úplným. Každý z nás by si mohl sestavit svůj seznam 
jmen obětavých duší, které nám prošly naším životem, a v tom nejlep-
ším slova smyslu nás navždy poznamenaly. Od maminky a tatínka, díky 
kterým jsme vůbec tady, přes babičky a dědečky, kteří nás svým kouzel-
ným způsobem rozmazlovali nebo byli studnicí vzpomínek a vyprávění, 
až po… A víte co? Doplňte si každý sám.

A to je hlavní cíl, který si seznam oceněných osob ke 100. výročí 
vzniku samostatné republiky kladl. Naučit se děkovat. Uvědomovat 
si, co pro nás jiní dělají, a dokázat jim dát najevo, že si toho vážíme. 
A řekla jsem to i v úvodním slovu při slavnostním předávání cen. Slovo 
„děkuji“ používáme tak strašně málo. Tak žalostně málo!

Dana Jedličková

Hlavně se naučme děkovat
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Proč v Chropyni houká siréna tak často?
Přiznáváme, že mockrát za rok se siréna 

rozezní a reprodukuje signál “svolání hasičů”, 
není to však neobvyklé ani zbytečné. 

Často padají i dotazy ohledně nutnosti 
použití sirény, když hasiči stejně používají 
SMS a pagery. Nutné to je, nařizuje to zákon 

o požární ochraně. Zároveň je siréna součástí 
sítě poplachových sirén (rotační a elektronické 
sirény a místní rozhlasy). Nelze tedy takové 
zařízení odpojit.

Chápeme, že soužití se sirénou není lehké, 
ale dokud siréna v Chropyni houká, můžete 

se na nás spolehnout. A pokud by Vás v noci 
probudila, vzpomeňte si, že po dvou minutách 
se můžete otočit na druhý bok a zase spát. 
Zatímco pár lidí, nehledě na denní či noční 
dobu, jede pomáhat tam, kde je právě třeba.

Martin Hora

Je to dáno tím, že sirény slouží k varování obyvatelstva, ale 
i ke svolání jednotky požární ochrany (třetí signál je jenom každo-
měsíční zkouška).

Jak funguje elektrická rotační siréna (umístěna na bývalé 
škole)?

Elektromotor roztáčí litinové lopatky, mezi kterými se stlačuje vzduch. 
Vzniká hluboký, rázný tón. Klobouk na horní straně sirény pak zaručuje, 
že se zvuk šíří hlavně směrem k zemi, že nejde vzhůru do vzduchu. Tím 
podle přerušování dodávek el. energie do elektromotoru tvoří siréna 
patřičný tón.

Dřívější signály již neplatí!
Například letecké bombardování anebo nebezpečí zátopové vlny, 

a jiné (kdy každá tato mimořádná událost měla svůj tón) – toto bylo 
zrušeno.

V současné době na území ČR rozeznáváme 3 druhy signálů:

1. Všeobecná výstraha
Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin 

a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. 
Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných 
informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). 
V té bude obyvatelstvo vyrozuměno, o jakou hrozící nebo vzniklou 
mimořádnou událost se jedná.

Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva 
v celé ČR. 
 

2. Zkouška sirén
Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li 

Jak zní siréna?
se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému va-
rování, bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, 
zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén." 

Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci 
ve dvanáct hodin. 
 

3. Požární poplach
Slouží jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným 

signálem pro obyvatelstvo! Tento signál je používán pro svolání členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. 

V současné době se však od něho v mnoha obcích ustupuje 
a je nahrazován vyhlašováním poplachu přes SMS nebo automa-
tické hovory. Některé jednotky oba způsoby kombinují a siréna 
je spuštěna pouze při požáru nebo větší události, kdy je rychlost 
svolání rozhodující. 

Pro veřejnost má tento signál doplňkový význam při pohybu 
na pozemních komunikacích – po jeho zaznění lze předpokládat 
zvýšený pohyb vozidel hasičů, sjíždějících se na výjezd.

Je vyhlašován jednou přerušeným tónem sirény během jedné 
minuty. 
 

Co dodat závěrem? Promiňte hasičské houkání, hasiči prominou čas 
strávený u Vašeho požáru.

Petr Calaba
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Chropyňský karatista Karel Imríšek soutěžil 
na republikových, akademických i mezinárodních 
soutěžích. V první polovině roku 2018 se zúčastnil 
dvou vrcholných soutěží, a to Mistrovství ČR 
karate Goju-ryu a Akademického mistrovství ČR. 

Úspěchy Karla Imríška v roce 2018
Na akademické soutěži Karel reprezentoval 

svou Fakultu sportovních studií Masarykovy 
univerzity a na domácí půdě získal bronzovou 
medaili. Na další republikové soutěži, Mistrovství 
ČR karate Goju-ryu, jasně vyhrál všechny zápasy 
a zastavil ho až ve finále nadějný mladý karatista 
Tamborlani z Brna, s nímž Karel bohužel prohrál 
3:2 a stal se tak vicemistrem České republiky 
v karate Goju-ryu 2018. Finalisté tohoto klání 
byli posléze na letním soustředění v Luhačovicích 
nominováni na zářijové Mistrovství Evropy karate 
Goju-ryu v portugalské Maia. Veškerá letní přípra-
va směřovala jen k tomuto vrcholnému turnaji. 
Karel zde reprezentoval Česko ve dvou katego-
riích, a to v individuální a v týmové disciplíně. 
V individuální disciplíně se Karlovi příliš nedařilo, 
v prvním kole jasně porazil domácího závodní-
ka, nicméně v následujícím kole Karel prohrál 
s italským soupeřem. Ten se bohužel neprobojoval 
až do finále a tím Karlovi zhasla naděje na repasáž 
a šance boje o třetí místo. Chuť si spravil nejen 

Karel, ale i jeho týmoví kolegové v disciplíně 
družstev, kde se český tým probojoval do finále 
proti domácím Portugalcům, s nimiž Češi každo-
ročně v této kategorii poměřují síly. V této soutěži 
se však rozhodčí přiklonili na stranu domácích 
Portugalců a český tým tak získal stříbrnou medaili. 
I tak to bylo jedno z nejemotivnějších a co do at-
mosféry i nejhezčích finále.

Ani jednoho z těchto úspěchů by Karel ne-
dosáhl bez podpory, kterou kolem sebe má. Sám 
posílá díky městu Chropyně za výraznou finanční 
podporu. Dík největší si však zaslouží jeho rodiče, 
jejichž pomoc a podpora se vyčíslit nedá. Kdyby 
existovalo mistrovství světa těch nejbáječnějších 
rodičů, jistě by manželé Imríškovi byli žhavými 
kandidáty na zlatou medaili. 

K poděkování za skvělou reprezentaci měs-
ta Chropyně i za báječnou pomoc a podporu 
se přidáváme a přejeme v novém roce spoustu 
úspěchů. 

Dana Jedličková a Karel Imríšek st.
reklama
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V sezoně 2018 - 2019 pokračují stolní tenisté v Chropyni v úspěš-
ném sportovním tažení. Úspěchy v minulé sezoně nakoply naše tenisty 
k dalším úspěchům. Nejenže se všechna 4 družstva udržela v soutěžích, 
ale úspěchy jsou ještě výraznější než v roce 2017.

Výsledky po první půlce sportovní sezony 2018 - 2019 jsou 
následující: 

Áčko hrající 3. ligu je na 6. místě. Tabulka je našlapaná a od sestupu 
nás dělí pouhé čtyři body, takže není to nic jednoduchého, ale hráči 
si věří. Již 26. ledna 2019 od 14:00 hraje Áčko v herně stolního tenisu 
v Chropyni proti Bolaticím a 27. ledna 2019 od 10:00 proti Vratimovu.  

Béčko si jako nováček v divizi drží zatím celkové 9. místo a bude 
také, jako Áčko, svádět boje o udržení v soutěži. Nakonec i po sezoně 
není jasné, kolik týmů bude padat? I to 9. místo může být na konci 
sestupové, v což však nedoufáme.

Céčko má úplně opačné myšlenky než naše Áčko i Béčko. Hrají 
zatím na špici Okresního přeboru I. třídy. Vedoucí Céčko má 30 bodů, 
Tovačov „B" 29 bodů a Přerov „D" 28 bodů. S těmito soupeři nás čeká 
utkání hned v lednu 2019.

Déčko je na špici Okresního přeboru III. třídy s pětibodovým ná-
skokem. Veliké plus tvoří i široký kádr družstva, protože pokud jeden 
hráč nemůže, tak zaskočí další!

V letošní sezoně jsme se účastnili i okresních přeborů. Naši hráči 
získali cenné úspěchy. Na 3. místě se umístilo družstvo Chropyně 
ve složení Přívara, Novotný, společně s hráčem z Hlinska Buczinským. 
Mezi nejmladšími žáky skončil na 3. místě náš hráč Jan Přívara. 

V prosinci se uskutečnil tradiční turnaj rodin. Nejlepší byla rodina 
Novotných, na druhém místě se umístili Přívarovi a na třetím místě 
skončilo smíšené družstvo Kohlová a Bíbr.

V roce 2019 plánuje oddíl spoustu akcí, které jsou již tradiční, ale 
snaží se přilákat i dnešní mládež, které by sportovní vyžití určitě prospě-
lo. Zájemci o stolní tenis se mohou informovat na tělocvičně TJ, nebo 
se přímo zúčastnit akcí, které v průběhu roku 2019 budeme pořádat. 

Tady je přehled těch nejdůležitějších akcí v roce 2019:
Zápasy jednotlivých družstev – zveřejněno na http://stis.ping-pong.
cz/htm/
Družstvo A – hraje 3. ligu mužů skupina E 
Družstvo B – hraje Divizi                                                                                                                                
Družstvo C – hraje okresní přebor I. třídy                                                                                                 
Družstvo D – hraje okresní přebor III. třídy 

Hodnocení chropyňských stolních tenistů za rok 2018

Akce pořádané oddílem:
Setkání hráčů, rodinných příslušníků a bývalých členů – duben 2019
Turnaj mládeže – květen 2019
Turnaj neregistrovaných – říjen 2019
Turnaj jednotlivců a dvoučlenných družstev mužů – listopad 2019
Turnaj rodin – prosinec 2019.                                                                                                                                 
Mimo domácí prostředí zajíždíme pravidelně na Turnaj mužů Černotín, 
Turnaj mužů Telč, okresní bodovací turnaje mládeže, okresní přebory 
Přerov a krajské přebory Olomouc.

Využíváme této možnosti pochválit i naše sponzory, kteří velkou 
měrou přispívají nejen k zajištění chodu oddílu, ale jsou i účastníky 
našich turnajů a setkání. Tady jsou naši hlavní sponzoři: město Chropyně, 
PLYNY JEHLÁŘ, s. r. o., Europasta SE, Boršov nad Vltavou, Prosperity FS 
– Bc. L. Brandejs, Ing. H. Stern, Svornost SBD Kroměříž, TECHNOSOFT 
– J. Krejčíř, AUTOVEST – R. Středa, Kontejnerová doprava – R. Lučan, 
Chropyňská strojírna, a. s., PETROIL CZ, s. r. o. – Horní Moštěnice, 
pan Jaromír Hanák, ZO OS Fatra Chropyně, a. s., KSST Olomouc. 
Touto cestou jim oddíl stolního tenisu TJ Chropyně děkuje a věří, 
že oddílu zachovají přízeň i v roce 2019.

Závěrem lze říci, že se stolnímu tenisu v Chropyni v roce 2018 velmi 
dařilo. Na schůzi předsedů a na ročním hodnocení TJ, které se konalo 
18. prosince, se mohl oddíl pochlubit nejen sportovními výsledky, ale 
také společenskými akcemi, o kterých jsou obyvatelé Chropyně infor-
mováni ve Zpravodaji. Z našeho fotoarchivu pár foteček připojujeme, 
abyste si udělali malou představu o našem snažení.

Děkujeme za Váš zájem a přejeme hodně úspěchů všem sportovcům 
v roce 2019.                                                                               ST
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Z místního pozorování v měsíci listopadu:
- průměrná ranní teplota byla 4,1 °C,
- průměrná denní teplota byla 9,1 °C,
- nejteplejším dnem byl 1. listopad s maximální průměrnou tep-

lotou 15,2 °C,
- nejchladnějším dnem byl 29. listopad s minimální průměrnou 

teplotou – 3,3 °C,
- celkové množství srážek bylo 7,2 mm.

  
Z místního pozorování v měsíci prosinci:
- průměrná ranní teplota byla 1,2 °C,
- průměrná denní teplota byla 3,7 °C,
- nejteplejším dnem byl 22. prosinec s maximální průměrnou 

teplotou 7,6 °C,
- nejchladnějším dnem byl 1. prosinec s minimální průměrnou 

teplotou -2,4 °C,
- celkové množství srážek bylo 29,2 mm.

zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo

Chropyňské počasí

Milá maminko, Vážení rodiče. 
Následující vítání občánků našeho města proběhne v tomto 

termínu: 

9. února 2019 - obřadní síň

27. dubna 2019 - zámek

22. června 2019 - zámek

28. září 2019 - zámek

30. listopadu 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

Vánoční turnaj rodinných družstev badmintonu

Zuzana Konvičná

Oddíl badmintonu pořádal za podpory měs-
ta Chropyně dne 27. prosince tradiční již 
19. vánoční turnaj pro rodinná družstva. 
Na turnaj přišlo bojovat rekordních 42 hráčů. 

V kategorii rodinných družstev dospělých 
se účastnilo 6 párů a v kategorii rodičů s dětmi 
15 párů, pro velkou účast dětí byly tyto páry 
rozděleny na mladší a starší kategorii. Hrálo 

se ve skupinách a pak podle výsledků byly páry 
nasazeny do pavouků, kde už hrály o konečné 
pořadí. V 16:00 bylo dohráno a byly vyhlášeny 
tyto výsledky: 

Kategorie dospělých: 
1. Slavíkovi (Mira a Tom) 
2. Schovancovi (Míša a Zdeňa)
3. Drobečkovic (Renča a Drobeček)

Kategorie rodiče se staršími dětmi: 
1. Belhárkovi (Petr a Tom)
2. Kalouskovi (Kamila a David)
3. Hýskovi (Adam a Roman)

Kategorie rodiče s mladšími dětmi: 
1. Štollovi
2. Mršťákovi
3. Švecovi
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Společenská kronika 

Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste nepro-
meškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit Vaši vzpo-
mínku či blahopřání.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, 
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. 

Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, 
nás milovat a mnoho toho ještě říct. 

Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, 
ale ten, kdo Tě nejvíc miloval, 

nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Dne 7. ledna 2019 jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí našeho 
tatínka a dědečka pana 

Jaroslava Ryšavého. 

Vzpomínají syn Jaroslav a dcera s Iveta s rodinou.

K Tvým narozeninám Ti nemůžeme přát,
jen zapálit svíčku 

a za krásná léta s Tebou děkovat.

Dne 12. ledna 2019 jsme vzpomněli ne-
dožité 85. narozeniny mého manžela, našeho 
tatínka a dědečka pana 

Jiřího Hánoše. 

V červnu uplyne 20 let od chvíle, kdy nás navždy opustil. S láskou 
stále vzpomíná manželka Vlasta, dcera Jarmila, vnuk Petr, pravnuk 
Vojtíšek i celá rodina.

Upřímné poděkování panu Miloši Křepelkovi a panu Davidu 
Kubošovi za pohotový zásah a poskytnutí okamžité pomoci při ná-
hlé vážné zdravotní indispozici. Kéž je mezi námi spousta takových, 
kteří chodí s očima otevřenýma a srdcem na dlani.

Věk není to, v čem se pozná stáří, 
když Tvé oči mládím září 

a když srdce se umí pousmát, 
tak ten věk není znát.

Dne 30. ledna 2019 se dožívá 
vzácných 85 let paní 

Marie Vávrová. 

Za všechnu péči 
a starostlivost děkují 
a do dalších let hodně 
pevného zdraví přejí synové 
s rodinami.

Jen ještě pohled zpátky s tím trpce němým rtem,
a těm, kdož mě měli rádi, dík a sbohem všem.

Dne 11. prosince 2018 jsme vzpomenuli 
17. výročí úmrtí našeho syna, bratra a vnuka 
pana 

Zbyňka Grygara. 

S láskou vzpomínají rodiče, sestra s přítelem, babičky a kamarádi.

Dne 6. ledna 2019 jsme vzpomněli 1. smut-
né výročí úmrtí paní 

Miroslavy Plevové. 

S láskou a úctou vzpomíná manžel, syn Igor, 
dcera Marcela a vnučka Monička.

Shodil jsem těžké, nepotřebné břímě, 
Můj drahý Pane, zanechal jsem svět
a jako křehký člun vrátil jsem se zpět
z bouřlivých vod k Tvé tiché zátočině.

V pondělí 7. ledna 2019 
uplynulo 10 let od úmrtí 

P. Františka Beníčka, 

který byl farářem v Chropyni v letech 
1998 až 2006. V listopadu 2018 jsme 
si připomněli jeho nedožité 49. narozeniny. 
S úctou vzpomínají farníci a přátelé z Chropyně.

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

       

        

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 2/2019 - 31. ledna (vychází 15. února)
č. 3/2019 - 28. února (vychází 15. března)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks
Bezplatná distribuce
Uzávěrka tohoto čísla: 3. ledna 2019 (číslo vychází 18. ledna 2019)  
Uzávěrka příštího čísla: 31. ledna 2019 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.

Společenská kronika 

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

že jsi Ty vždycky pro nás jen žila. 

Dne 15. ledna 2019 to byly 3 roky, 
co nás navždy opustila naše drahá 
manželka a maminka paní 

Vladimíra Knotková. 

S láskou stále vzpomíná manžel 
a dcera Iveta.

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

Dne 2. února 2019 uplyne 6 smutných let 
od chvíle, kdy dotlouklo srdce mého manžela, 
našeho táty a dědečka pana 

Aloise Drahotušského. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka a synové s rodinami.

Vůle osudu byla silnější 
než naše nejvroucnější přání.

Dne 26. února 2019 si připomeneme 
7. smutné výročí úmrtí mé manželky 
paní 

Marie Sládečkové. 

S láskou a úctou stále vzpomíná manžel 
Miroslav s rodinou.

Dne 8. února 2019 vzpomeneme nedožité 
90. narozeniny pana 

Aloise Hánečky 

a současně si 10. února 2019 připomeneme 
13. smutné výročí jeho úmrtí. Stále vzpomínají 
manželka Anna, syn Lubomír a dcera Helena 
s rodinami.

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

Dne 22. ledna 2019 by se dožila 70 let naše 
drahá maminka a babička paní 

Danuše Rusnáková. 

S láskou stále vzpomíná manžel, syn a dcera s rodinami.

Dne 22. ledna 2019 vzpomeneme 1. smutné 
výročí chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Stanislav Calaba. 

S láskou v srdci vzpomíná manželka, syn a dcery 
s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen vzpomínky v srdcích nám zůstávají dál.

Dne 13. ledna 2019 jsme vzpomněli 
7. výročí úmrtí pana 

Františka Hoška. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Marie, dcera Lenka a syn Martin 
s rodinami.

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

Dne 14. ledna 2019 jsme vzpomněli 8. výročí 
úmrtí pana 

Jana Vorálka. 

Za vzpomínku děkuje manželka, dcera a syn s rodinami.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně DĚTSKÝ KARNEVAL 
02.02. Velký dětský karneval s Jirkou Hadašem v námořnic-

kém duchu. Děti si budou hrát s mořskými vlnami, 
chytat ryby, přetahovat lanem, házet kotvou a užijí 
si spoustu originálních her. Více informací uvnitř 
Zpravodaje. 

 Kde: MKS Chropyně, 15:00

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

Chropyně ŠKOLNÍ PLES  
09.03. Hraje skupina Kanci paní nadlesní. 
 Kde: MKS Chropyně, 20:00

Břest 8. BŘESTSKÝ OBECNÍ PLES 
01.02. K tanci i poslechu bude hrát Los Playboys a Decho-

vá hudba Hanačka. Vystoupí tanečnice Burlesque 
a Circus show. Vstupné 220 Kč.

 Kde: Kulturní dům Břest, 20:00

Holešov KOLEGA MELA GIBSONA  
14.02. One man show, ve které se představí Martin Trnavský. Jde 

o komedii, která je autorským představením Divadelní-
ho spolku Frída. Komorní příběh začíná ve chvíli, kdy 
je hlavní hrdina, druhořadý herec provinčního divadla, 
zatčen za loupežné přepadení banky a vyslýchán policií. 
Během necelé hodiny a půl nám povypráví svůj příběh, 
během něhož se dozvíme nejen o jeho pohnutém 
hereckém i osobním životě, ale i jak se jednou setkal 
v letadle z Kanady do Frankfurtu s Melem Gibsonem, 
a to jej zasáhlo na celý život. Vstupné 380, 350 Kč.

 Kde: Kino Svět Holešov, 19:30

Kroměříž REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KROMĚŘÍŽE 
19.01.  A RADIA KROMĚŘÍŽ  
 Rok 2019 bude ve znamení 30 let od uskutečnění 

Sametové revoluce. Oslavy tohoto roku začnou 
„Československým plesem“, který bude ve znamení 
„devítek“. V.I.P. host: Meky Žbirka. K tanci a poslechu 
zahraje DANCE BAND, tradiční cimbálovka a Swing 
Band Kroměříž. Můžete se také těšit na diskotéku 
Radia Kroměříž. Vstupné 550, 490, 440 Kč. 

 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 19:00

Kroměříž O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI  
20.01. Veselá pohádka plná vtipných situací, převleků, 

písniček, bohatých kostýmů, scén a rekvizit zá-
roveň obsahuje mravní ponaučení a nutí nás k zamy-
šlení: Je bohatství a moc zárukou štěstí? Jak se mů-
žeme postavit proti lži a manipulaci? Jakou cenu 
má pro člověka láska a dobro? Pohádku uvádí 
CziDivadlo Praha. Vstupné 80 Kč, děti 50 Kč, 
ZTP a ZTP/P 40 Kč.

 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 15:00

Kroměříž MICHAL PROKOP & LUBOŠ ANDRŠT & JAN 
12.02.  HRUBÝ TRIO
 Koncert bigbeatových legend. Vstupné 300 Kč. 

Studenti a senioři 250 Kč, ZTP, ZTP/P 150 Kč
 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 19:00

Kyselovice XIII. OBECNÍ KVĚTINOVÝ PLES  
25.01. K tanci hraje skupina Hallo Band, můžete se těšit 

na ukázku společenských tanců, barmanskou show, 
tombolu a na vyhlášení nejlepšího květinového 
outfitu – páru, který bude nejnápaditěji zkrášlen 
doplňky s květinovou tématikou. Vstupné 80 Kč.

 Kde: R-Klub v Kyselovicích, 20:00

Přerov HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica 
22.01. HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica je ojedinělé seskupení 

s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle 
širokým žánrovým záběrem a netradičním reperto-
árem, který v počátcích vycházel zejména z lidové 
tradice. Vstupné 450, 400, 250 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov BESEDA A AUTORSKÉ ČTENÍ SE SPISOVA-
29.01.  TELKOU LENKOU CHALUPOVOU 
 Přerovská spisovatelka představí svůj nejnovější román 

Liščí tanec. 
 Kde: Městská knihovna Přerov, 17:00 

Přerov KONCERT KARLA PLÍHALA 
30.01. Skvělý vypravěč a neméně kvalitní poeta, který v jedné 

chvíli dokáže publikum rozesmát veselou básničkou, 
aby vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil emo-
tivním textem písně. Karla Plíhala doprovodí skvělý 
kytarista Petr Fiala. Vstupné v předprodeji 250 Kč, děti 
od 13 let, ZTP a studenti 200 Kč, na místě 300 Kč.

 Kde: Klub Teplo, 19:30

Přerov NA PLNÝ COOLE 
26.02. Celovečerní zábavný program Zdenka Izera. Jako vždy 

přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, 
skvělé vtipy a imitování celé řady populárních čes-
kých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení 
bude obohaceno o videoprojekce, zábavné kostýmy. 
Vstupné 300, 250, 150 Kč. 

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Záhlinice ČTENÍ PŘI SVÍČKÁCH – Z KNIHY „ZÁHADNÁ
05.02. JÍZDA KRÁLŮ“ 
 Hudebně literárním pořadem provází spisovatel Jiří 

Jilík. Účinkují Vlčnovské búdové umělkyně a herec 
Slováckého divadla Vladimír Doskočil. Vstupné 100 Kč.

 Kde: Muzeum Fr. Skopalíka v Záhlinicích, 18:00
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