
 

 

Zastupitelstvo města Chropyně 
 

Datum jednání: 26.09.2018 Číslo jednání: 26 Číslo materiálu: 0082-ZM2018 
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Návrh usnesení: 
Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s c h v a l u j e  
Návrh na udělení ocenění osobnostem města Chropyně při příležitosti oslav 100. výročí republiky. 
 
 
Důvodová zpráva: 
V předložených seznamech jsou uvedeny osobnosti, které byly navrženy buď jednotlivými organizacemi a 
spolky na základě výzvy z května letošního roku, nebo dosazeny členy letopisecké komise rady města. Jak 
jste byli všichni předběžně informováni, odezva ke spolupráci na nominaci osobností byla velmi malá, proto 
měla letopisecká komise nelehkou úlohu při vyhodnocování osobností. Vycházeli jsme nejen ze zkušeností 
místních kronikářů, ale znovu jsme vybízeli organizace a spolky ke spolupráci. Snažili jsme se posoudit oprav-
du dlouhodobé a mimořádné působení v kategoriích, které byly zadány. Mezi nežijícími osobnostmi jsou uvá-
děni ti, kteří zanechali nesmazatelné stopy v myslích občanů Chropyně. Letopisecká komise doporučuje Za-
stupitelstvu města Chropyně návrhy na ocenění schválit v předloženém znění. 

 

 



Významné osobnosti města Chropyně – nežijící 

Kulaté 100. výročí založení republiky je příležitostí, při které chceme vzpomenout a 
vyzvednout nezištnou a obětavou práci občanů, kteří se zasadili o rozvoj obce od roku 1918 a 
již nejsou mezi námi. Někteří níže jmenovaní položili i své životy v boji za vlast a svobodu 
národa, jiní svým umem a mimořádnými schopnostmi přispěli ke slávě rodného města, k 
jeho rozvoji v různých oblastech společenského života i jeho zvelebování. Všem patří naše 
velké poděkování.  Čest jejich památce.  

 

Jan Vévoda                             1872-1955    farář, zakladatel Orla, významná pomoc obci 

František Hrab                       1869-1941    spoluzakladatel hasičského sboru v Chropyni 

Vilém Axman                         1850-1939     ředitel obecné školy, významná pomoc obci 

František Popelka                 1865-1967     učitel, zakladatel Sokola, organizátor spolk.činn. 

Antonín Homolík                  1874-1929     dlouholetý starosta, významný místní činitel 

Antonín Hánoš                      1871- 1927     parcelace arcibiskupských pozemků  

Josef Marák                           1877-1939      stavitel mnoha domů v obci 

František Kašper                   1879-1956      učitel hudby, varhaník, sbormistr 

Emil Filla                                 1882-1953       akademický malíř světového významu, rodák 

František Rytíř                       1890-1967       legionář, předseda spolku legionářů 

Emil Axman                            1887-1949       hudební skladatel, čestný občan města 

Huber Havránek                    1887-1970       spisovatel, čestný občan města 

Helena Železná-Scholzová  1882-1974        sochařka světového významu, rodačka 

Augustin Götz                        1851-1925        velkostatkář, projekt odvodnění, úprava náměstí 

Josef Hubík                             1872-1943       lékař, veřejný činitel 

Karel Schmid                          1908-                 lékárník, veřejný činitel, iniciátor oprav zámku 

Antonín Chmela                    1897-1973        spoluzakl. hasičů a dlouholetý předseda v Plešov 

Bohumila Šimberová            1899-1981        učitelka, dlouholetá vedoucí souboru Ječmínek 

Helena Chmelová                  1909-1989       ochotnické divadlo, organizátorka spolkové čin. 

Vojtěch Lukaštík                    1921-1943       oběť fašismu /koncentrační tábor/ 

Cyril Rozsypal                         1886-1943       oběť fašismu 

Filoména Rozsypalová          1885-1943       oběť fašismu 

Marie Sochorová                   1912-1943        oběť fašismu 



Milada Pekařová                  1924-1945       oběť 2. světové války 

Alois Běhálek                        1916-1944       oběť 2. světové války 

Jindřich Blažek                      1914-1943       oběť 2. světové války 

Josef Blažek                           1924-1943       oběť 2. světové války 

Alois Dlouhý                          1898-1943     oběť 2. světové války 

Jindřich Hradil                       1919-1945     oběť 2. světové války 

Josef Chmela                         1915-1945     oběť 2. světové války 

Jan Ježek                                1917-1942     oběť 2. světové války 

Antonín Jurtík                       1898-1942     oběť 2. světové války 

Antonín Klein                        1913-1944      oběť 2. světové války 

Stanislav Novák                    1922-1943      oběť 2. světové války 

Ferdinand Pořízek                1908-1941      oběť 2. světové války 

Jan Sikyta                               1911-1945      oběť 2. světové války 

Jaroslav Šefránek                  1930-1945       oběť 2. světové války 

František Štěpaník                1923-1945       oběť 2. světové války 

Ladislav Paleček                    1909-1990       amatérský regionální malíř 

Karel Jelšík                             1914-2002      farář, významná dlouholetá činnost ve farnosti 

František Pleva                      1914-1996      dlouholetý starosta /předseda MNV/ 

Josef Chytil                             1918-1999      učitel, zakladatel národní házené 

Alžběta Konrádová               1920-2018      významná dlouholetá činnost v rámci farnosti 

Vladimír Pazdera                   1920-2003      dlouholetý sportovní funkcionář 

Jan Jurášek                             1921-1988       starosta /předseda MNV/ 

Antonín Hubáček                  1923-2007        dlouholetý předseda zahrádkářů, veř. činitel 

Antonín Navrátil                   1924-1999       aktivní veřejný činitel 

Alois Navrátil                         1924-2008        muzikant, kapelník amatér.tan.orch. Diskant 

Jan Dosoudil                           1925- 1991       dlouholetý velitel hasičského sboru 

František Štibora                   1925-2002       veřejný činitel, dlouh. člen mysliveckého spolku 

Ivo Malý                                  1926-1979       zakladatel vodáckého oddílu /memoriál/ 

Dobromila Zavřelová            1927-2018       učitelka, všestr. veřejná činitelka /kult., sport/ 



Zdeněk Dolníček                    1929-2013       uznávaný regionální amatérský historik 

Vladimír Chlebníček              1932-1993       dlouholetý kulturní pracovník 

Adolf Kalabus                         1936-2011       dlouholetý kronikář 

Petr Pola                                  1940-1999       významný cvičitel a trenér gymnast. /memoriál/ 

Anna Jurečková                      1942-2013       významná dlouholetá činnost v rámci farnosti                                               

Vlasta Bajerová                      1944-2017        dlouholetá ředitelka MŠ 

Eva Klašková                           1945-2007       dlouholetá sport. funkcionářka, veř. činit. 

Arnošt Vraspír                        1946-2000       dlouholetý starosta /předseda MNV/ 

Jan Zapletal                             1948-2005        dlouholetý velitel hasičského sboru  

Milena Skřivánková               1950-2013        dlouholetá knihovnice, veřejná činitelk 

Petr Večeřa                              1958-2014        dlouholetý sportovní funkcionář 

 

  

 



Nominace na ocenění občanů k 100. výročí založení republiky za mimořádnou 
práci pro město Chropyně / ve svém volném čase/ 

• Za dlouhodobou a nezištnou práci ve prospěch dětí, mládeže a 
dospělých: 
- Václav Šebestík                1933                   Skaut – dlouholetá činnost 
- Antonín Středa                 1933                   fotbal – dlouholetá činnost 
- Jiřina Šebestíková            1938                   Skaut – dlouholetá činnost 
- Radoslava Míšková          1946                   soubor Ječmínek - folklor 
- František Přivřel               1947                    národní házená 
- Vlastimil Bena                   1948                    atletika 
- Josef Maršál                      1951                    stolní tenis 
- Hana Paňáková                1953                     Kamínek 
- František Malý                  1955                    soubor Ječmínek - folklor 
- Květoslava Dvořáková    1962                     výstavy, fotoarchiv, tradice 

 
• Za významný přínos pro město v oblasti kulturně-společenské a rozvoje 

města: 
- Jaroslava Pospíšilová        1932                   dlouhod. všestran. činnost 
- Ladislav Otevřel                 1934                   dlouhod. všestran. činnost 
- Helena Sadyková               1940                   kronikářka, historie města 
- Jana Tesařová                    1942                   dlouhol.veř.činit. SPOZ 
- František Hrabal                1942                   dlouhol.starosta, povodně 
- František Kroupa               1943                   dlouhol.starosta, senátor 
- Květoslav Machalík           1960                   kronikář, historie města 

 
• Za významnou dlouholetou činnost v rámci rozvoje spolku: 

- Františka Hanáková           1934                  dlouhol.čl. ČČK, svaz žen 
- Josef Zemánek                    1940                  dlouhod.ČZS, organ.zájezdů 
- Marie Zmeškalová              1941                 dlouhod.předs.svazu postiž. 
- František Chmela                1953                 dlouhod.čl. JSDH Plešovec 

 
• Za vynikající úspěchy v soutěžích republikového a světového významu: 

- Karel Lakomý                       1957                 reprezentace v badmintonu 
- Leona Soušková                   1974                 reprez. v krasojízdě na kole 
- Aleš Zapletal                         1977                 reprez. v leteckém model. 
- Lukáš Purkar                         1988                 reprezentace v triatlonu 
- Karel Imríšek                        1993                     reprezentace v karate                                                 
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