
A co závěrem
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Blíží se čas komunálních voleb, které 
proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010. 
Po čtyřech letech, po které jsem působil 
ve funkci starosty města Chropyně, můžu 
bilancovat. A nyní bych mohl psát řádky, 
co se nám povedlo, co ne a s čím půjdeme 
do komunálních voleb. Mohl bych psát, 
kolik investicí jsme vybudovali a kolik 
společenských akcí uspořádali. Kolik 
problémů jsme vyřešili a kolik pěkných 
událostí prožili. To všechno jsem již napsal 

a vy máte tu jedinečnou možnost to po-
soudit a vidět.

Já chci napsat ale něco o tom, jak jsem 
ty čtyři roky prožíval. Do funkce starosty 
jsem byl zvolen v 39 letech. Byl jsem nez-
kušeným komunálním politikem a od prv-
ního dne jsem si uvědomoval svou velkou 
zodpovědnost, kterou mám k občanům 
tohoto města. Musel jsem zvládnout mnoho 
nových věcí. Začít řešit spoustu problémů 
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dokončení ze str. 1
vždy ku prospěchu většiny a města. Někdy 
to nebylo jednoduché a dokonce řeknu, 
že to bylo velmi náročné. Dostával jsem 
se do sporů různých zájmových skupin a spo-
lečenských a politických názorů. Východiskem 
vždy musel být rozumný výsledek.

Rád jsem poznával a setkával se s lidmi při pra-
covních a společenských událostech. Měl jsem 
možnost naslouchat jejich problémům a pokusit 
se je řešit. Ne vždy, a to se musím přiznat, se dalo 
vyhovět. Mohl to být třeba můj známý nebo 
soused, a přesto bylo nutné zachovat si chladnou 
hlavu a rozhodnout se jako starosta. Rozhodnutí 
muselo být ve prospěch města Chropyně. 

A co závěrem

Zhodnocení uplynulého období

Mám velké štěstí, že jsem mohl spolu-
pracovat s dobrými lidmi ať již na úřadě, 
správě majetku nebo v ostatních institucích 
města. Pomáhali mi a já jsem jim za to vděčen. 
V neposlední řadě se musím zmínit i o své ro-
dině. Přechod do komunální politiky nebyl pro 
mne a ani pro mou rodinu jednoduchý. Musím 
říct, že byli skvělým týmem, který mi vytvořil 
bezvadné zázemí k mé práci.

A co závěrem. Přeji si, abychom byli 
v Chropyni spokojení a šťastní. Přeji si, aby-
chom se vzájemně ctili a pomáhali si. Přeji si, 
abychom byli k sobě upřímní a ohleduplní.

Tak se mějte krásně a spokojeně.    
 – Ing. Radovan Macháček, starosta města –

Vážení spoluobčané,
volební období 2006 – 2010 

se pomalu chýlí ke svému konci 
a přichází čas bilancování a hod-
nocení.

Pro mne to bylo první volební 
období v pozici uvolněného 
zastupitele – místostarosty 
města Chropyně. Přestože jsem 
v minulých letech měl možnost 
seznámit se s činností v oblasti 
komunální politiky jako člen 
Zastupitelstva a Rady města, byla 
to pro mne práce zcela nová, 
ne vždy jednoduchá, avšak velmi 
zajímavá a především smysluplná 
– musel jsem se učit novým 
věcem, věděl jsem však, čeho chci 
dosáhnout, a tak jsem v této práci 
nacházel profesní uspokojení 
a s každým novým úspěchem mne 
naplňoval dobrý pocit z kvalitně 
odvedené práce, v které bych 
chtěl i nadále pokračovat. 

Spolu s panem starostou 
Ing. Macháčkem, Radou a Za-
stupitelstvem města jsme vytvořili 
opravdu dobrý a pracovitý tým, 
který „táhl za jeden provaz“ a který 
měl vždy na paměti především 
prosperitu města a všech jeho 
občanů. Myslím si, že za práci, 
která byla odvedena v minulém 
volebním období, se nemusí nikdo 
z nás vůbec stydět, ba naopak, 
můžeme být hrdí na to, co jsme 
společně dokázali. 

Vždyť více než 141 miliónů 
korun, které byly v letech 2006 – 
2010 v Chropyni proinvestovány, 
ať již z Evropských fondů nebo 
ze státního rozpočtu, hovoří zcela 
jasnou řečí. Za těch pár roků 
naše město neskutečně zkrásnělo 
– a je to vidět na každém kroku 
- kdokoliv do Chropyně v pos-
ledních letech zavítal, má pro 
naše město jen slova chvály. 

Taková slova opravdu potěší 
a jsou pro mne povzbuzením 
a motivací pro další práci.

A právě z těchto důvodů 
bych rád ve své práci pokračoval 
i v dalším volebním období. 
Uvědomím-li si, že řada věcí 
je rozpracována a k jej ich 
dokončení je třeba vynaložit 
ještě spoustu úsilí, cítím svou 
spoluzodpovědnost za závazky 
vůči občanům a chci se na jejich 
zdárném naplnění spolupodílet. 
Především jsme zůstali dlužni 
našim starším spoluobčanům - 
nejen výstavbu nových bytů pro 
seniory, ale hlavně nové lázeňské 
a rehabilitační centrum, které by 
určitě přispělo k dalšímu oživení 
a zkvalitněním života v Chropyni. 
Také pro další  zviditelnění 
a propagaci našeho města a jeho 
zatraktivnění pro turisty a návště-
vníky je třeba pokračovat v práci 
na projektu rekonstrukce chro-
pyňského zámku a navrácení děl 
našeho rodáka – malíře Emila 
Filly - zpět k nám do Chropyně. 

Myslím si, že se Chropyně 
postupně stává městem, kde 
všechny věkové skupiny obyvatel 
nacházejí své uplatnění a vyžití 
a kde to opravdu „začíná žít“. 
Jako „Chropyňáka“ mne hřeje 
na duši, když vidím, že tradice 
našeho města,  jakými j sou 
především kultura a tělovýchova, 
stále žijí - jsem rád, že svou činnost 
obnovil dětský hanácký soubor 
Malý Ječmínek, že naši sportovci 
mají kvalitní sportovní zázemí, 
že máme moderní koupaliště 
a že i naši senioři se mohou pra-
videlně scházet v Klubu důchodců.

Své pevné místo si získaly nové 
pravidelné akce, na které jsme v mi-
nulosti nebyli zvyklí, jako např. 
přehlídka místních hudebních kapel 

Chropyňský rockfest, Den dětí, 
Setkání historických vozidel, pálení 
čarodějnic, cyklistické závody 
pro mládež, Chropyňské hrátky, 
Bambiriáda, třídenní Hanácké 
slavnosti a další. Také pravidelná 
„Setkání s občany“, která byla 
organizována v rámci „komunitního 
plánování sociálních služeb“, 
si získala své stálé posluchače 
a návštěvníky, především z řad 
seniorů, a byla místem, na kterých 
se občané dozvěděli novinky 
a zajímavosti ze života našeho 
města, ale také se dobře pobavili při 
vystoupení řady hudebních souborů 
a kapel, mezi nimiž nechyběla 
Vlčnovjanka, Zdounečanka, Jožka 
Šmukař se svou skupinou, cimbálová 
muzika Dubina, hudební skupina 
Classic, sólisté Slezského divadla 
z Opavy a mnoho jiných. Pro další 
zviditelnění našeho města jsme 
již nyní začali pracovat na novém 
projektu přeshraniční spolupráce 
se slovenským městem Veľký Meder 
a postupně i s dalšími evropskými 
městy, který je financován z fondů 
Evropské unie.

Pro dobrý pocit z kvalitně vy-
konané práce však nemusím 
chodit až za hranice - stačí se roz-

hlédnout okolo sebe - a s hrdostí 
mohu říci, že jsem pyšný na prá-
ci, kterou dělám! Konečné hod-
nocení však nechávám na Vás, 
na občanech města Chropyně. 
Jste-li spokojeni s tím, jak jsme 
se o naše město a o blaho vás všech 
v uplynulých letech starali, přijďte 
v říjnu k volebním urnám a dejte 
svůj hlas pro lepší život nás všech! 

Mohu-li mluvit sám za sebe, 
slibuji vám, kteří mi vyslovíte 
svou důvěru, že učiním vše pro to, 
abyste svého rozhodnutí nemuseli 
litovat, a dle svého nejlepšího 
vědomí budu činit maximum pro 
zkvalitnění života v Chropyni pro 
nás i naše děti.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, 
že novému zastupitelstvu města 
Chropyně, které vzejde z říjnových 
komunálních voleb, předáváme 
naše město „finančně zdravé“, 
nezatížené úvěry a bez dluhů, 
nastartované k dalším akcím 
a činnostem a s řadou připravených 
nových projektů, které zcela jistě 
přispějí ke zkvalitnění života nás 
všech, a nezbývá než doufat, 
že tomu tak bude i nadále. 

– Ing. Petr Večeřa, 
místostarosta města Chropyně –
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Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v období 

od 16. srpna 2010 do 15. září 2010 mimo jiné:
• uložila zaslat výtěžek nepovolené sbírky 

ve výši 600 Kč nadaci Člověk v tísni,
• schválila Změnu č. 2 Zásad pro přidělování 

bytů ve vlastnictví města Chropyně 
s platností od 26. srpna 2010, spočívající 
v doplnění textu obecných podmínek 
v bodě 1 o text: „má trvalý pobyt v Chro-
pyni nebo Plešovci a prokazatelně zde bydlí 
nejméně po dobu 12 měsíců“,

• uložila zavést finanční částku ve výši 300 Kč 
na základní úkony v Domě s pečovatelskou 
službou i do stávajících nájemních smluv 
s platností od 1. ledna 2011.

– Ing. Jiří Rosecký –

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

Dožínky 2010
V sobotu 4. září 2010 proběhly v Kroměříži, 

již počtvrté, krajské oslavy dožínek. Dnešní 
dožínky, které navazují na dřívější tradice, jsou 
závěrem zemědělské sezóny. Ty dřívější bývaly 
jednou z nejvýznamnějších lidových událostí, 
které oslavovaly ukončení sklizně úrody. Snad 
každý si představí scénu z filmu „Babička“, kdy 
prostý lid předal dožínkový věnec paní kněžně 
a poté hojně oslavoval písněmi a tancem. 

I dnes tomu bývá obdobně. Krajské dožínky 
zahájil velkolepý krojovaný průvod v čele 
s dechovou hudbou. Následovali jezdci na ko-
ních, nastrojené kočáry tažené koňmi a spousta 
lidí v krojích, kteří zpívali písně ze své oblasti. 
Na Velkém náměstí krojovaní Hanáci předali 
dožínkový věnec hejtmanovi Zlínského kraje 
panu MVDr. Stanislavu Mišákovi a po jeho 
úvodním tanečku s chropyňskou Hanačkou 
začalo vystoupení folklorních souborů, 

dechových a lidových hudeb ze širokého okolí. 
Děti z chropyňského Malého Ječmínku měly 

čest se této obrovské slávy zúčastnit. Přestože 
počasí akci moc nepřálo, byly úžasné a vydržely 
nastrojeny v krojích od ranního průvodu 
až do odpoledního vystoupení, kdy se předvedly 
divákům a ostatním souborům. O tom, že to ne-
ní jednoduchá věc, ví nejedna malá Hanačka 
i jejich maminky, které nad údržbou krásného 
kroje stráví spoustu času. Proto vám všem patří 
obrovské uznání a dík za to, že máte zájem 
o obnovu tradic našeho kraje.

Velké poděkování si zaslouží slečna Petra 
Kovaříková, která se ve svém volném čase 
malým ječmínkům věnuje.

Chcete patřit mezi ječmínky také? V Měs-
tském kulturním středisku se každé pondělí 
od 17:00 hod. schází Malý Ječmínek a od letoš-
ního září, každý pátek od 18:00 hod., se začal 
scházet i Velký Ječmínek. Přijďte, jste vítáni.

– Magda Rapantová –

Vážení spoluobčané, město Chropyně 
ve spolupráci s Klubem důchodců a MO Svazu 

zdravotně postižených v Chropyni 

Program: 1. Beseda vedení města s občany  na téma: „Zhodno-
   cení plnění volebního programu 2006 - 2010“
  2. Koncert dechové hudby Boršičanka

Občerstvení zajištěno!!!

Vás srdečně zvou 
na VIII. setkání s občany města,

které se uskuteční 
ve  středu 6. října 2010 od 16 hod.

v Městském kulturním středisku v Chropyni.

Všichni jste srdečně zváni!!!
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Poděkování města Chropyně

Město Chropyně děkuje firmě DuPont CZ, s. r. o., za poskytnutí 
finančního daru ve výši 20.000 Kč, který byl použit na likvidaci 
přemnožených komárů v důsledku letošních povodní, které 
postihly v měsících květnu a červnu i naše město. Slavnostní předání 
darovacího certifikátu se uskutečnilo 16. září na Městském úřadu 
v Chropyni zástupcem firmy Ing. Pražákem.                            -VP-

Turistický oddíl Kamínek Chropyně oznamuje, 
že opět zahájil svou činnost od 17. září 2010, 

a to v klubovně na ulici Komenská. 
S dětmi se scházíme každý pátek od 15:30. 

Také přijímáme nové členy do našeho Kamínku. 

Pokud máte, milé děti, zájem, přijďte se k nám podívat, 
zahrát si s námi hry či zasoutěžit. Určitě se nebudete 
nudit. Už se na vás těší naši vedoucí a instruktoři.
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Denní prázdninový příměstský tábor v Chropyni
Letos poprvé se uskutečnil poslední 

prázdninový týden příměstský denní tábor 
pro děti z Chropyně a okolí, který zajišťoval 
turistický oddíl Kamínek pod Správou 
majetku města Chropyně. Děti měly zajištěno 
stravování a po celý den i pitný režim. 

Každý den se děti věnovaly různým hrám, 
ať už to byly hry sportovní, zručnostní, pa-
měťové či zábavné, a to pod dozorem vyško-
lených vedoucích a mladých instruktorek. První 
den patřil „Olympijským hrám v netradičních 
disciplínách“, další dny pak následovala 
Noemova archa, vrškování, hledání pohádek, 
kimová hra okolo zámku, pohádkový pochod 
kolem rybníka, pantomima, smetákování 
a další zábavné soutěže. Poslední den to byl 
i karneval se soutěží „Kamínek má talent". 
V této soutěži zvítězil z dětí každý, neboť 
všechny děti předvedly velice pěkné výkony. 
Také každý den za své snažení byly děti 
odměněny diplomy a nějakou tou sladkostí. 

Tímto bych ráda poděkovala mladým 
nastávajícím instruktorkám Verči, Radce, Sanči 
a Báře, které se věnovaly perfektně dětem. 
Patří vám mé velké poděkování. 

– Za turistický oddíl Kamínek 
H. Paňáková –
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Dětský tábor v Banátu
Asociace turistických oddílů mládeže spolu 

s Ligou lesní moudrosti letos opět pořádala 
v rumunském Banátu, dvoutýdenní letní 
stanový tábor pro děti. Žijí zde totiž potomci 
Čechů a Moravanů, kteří tuto krajinu osídlili 
zhruba před dvěma sty lety. 

Tábor se nacházel v malebném údolí 
pod vesničkou Gernik, na Petrově louce, 
kde opodál klapaly starodávné malé vodní 
mlýnky, na kterých se doposud mele obilí. 
Z Čech sem s vedoucími přijelo tábořit 
5 dětí a k nim se postupně přidalo 19 dětí 
z vesniček Gernik, Rovensko, Svatá Helena, 
Bígr a Eibenthál. Cesta k tábořišti vedla z ves-
nice Gernik velmi hornatou krajinou, kde je-
den sráz protíná druhý, a polní cesty jsou plné 
kamení. Přístup je sem jen na povoze taženém 
koňmi, takže veškeré vybavení tábora, jak 
k jeho vybudování, tak následně bourání 
a uskladnění, nám odvážel místní starousedlík 
p. Maštalíř, a to vždy po tři dny. Podmínky 
k žití jsou tam velmi drsné, ale zato ta pa-
nenská krásná příroda kolem, no nádhera. 

Členové z Ligy lesní moudrosti připravili 
pro děti zajímavý dobrodružný a napínavý 

program a to v duchu indiánském. Děti byly 
rozděleny do čtyř oddílů a vybojovat si musely 
nejen svá území, také značnou odvahu musely 
dokázat a hlavně vybojovat poklad velkého 
náčelníka TUKEMSEHO, což se také zdařilo. 
Dětem se tábor líbil a byly spokojené, v jejich 
očích se blýskaly zářivé plamínky, při loučení 
se v nich však objevily slzičky a nejen u nich. 
Byly to prožité krásné dva týdny, na které 
nikdy nezapomenu. No a jak jsem se tam 
dostala vlastně já a proč o tom píši? Hledala 
se kuchařka a nikoho nemohli sehnat na va-
ření pro děti na tábor, tak jsem se přihlásila. 
Vařila jsem jídla, které chutnají našim dětem 
na táboře a chutnala i dětem v Rumunsku. 
Na rozloučenou jsem od dětí dostala krásná 
psaníčka a poděkování v diplomu, který mi na-
malovaly na památku. 

Je dobře, že se pro tyto děti pořádá takový 
tábor, je to pro ně totiž dostupná rekreace. 
Děti se zde naučily české písničky, zahrály 
si i české pohádky a my jsme se také ledačemu 
přiučili zase od nich a poznali tak trochu jejich 
život a jejich krajinu. Byla bych ráda, kdyby 
i další léta se pro tyto děti tábor nadále konal. 

– Za turistický oddíl Kamínek 
H. Paňáková –
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Hledání Atlantidy
Tradiční stanový tábor „v Náměšti“, 

pořádaný pionýrskou skupinou Chropyně 
se uskutečnil jako již řadu let na louce u řeky 
Oslavy začátkem prázdnin. Na 14 dní opět 
ožilo stanové městečko pro 68 táborníků. 
Jistě si všichni vzpomenete, jaké začátkem 
července panovaly tropické teploty a jak bylo 
nesnesitelné horko ve městech a panelákových 
bytech. Naopak táborovému životu takové 
počasí  vyhovuje, ráno se probouzíte 
do lehkého oparu, na trávě se třpytí kapičky 
rosy, sluníčko vykukuje zpoza lesa a teplota 
pomalu stoupá. Přes den se většina her 
a závodů uskuteční ve stínu vysokých stromů 
o odpoledne se příjemně osvěžíte v korytě 
řeky Oslavy. Takové táborové počasí je pro 
děti ideální a nabízí spoustu možností, jak 
si táborového života dokonale užít. Dokonce 
ani bouřka, která se občas přežene nad tábo-
rem, nevadí, jen spláchne prach a osvěží vzduch.

reklama
Letošní tábor se nesl v duchu ztracené 

Atlantidy a vlády boha Poseidona, podle 
celotáborové hry „Volání Atlantidy“, 
kterou připravil Martin Vaverka společně 
s Klárou Kunčarovou. Úkolem jednotlivých 
oddílu bylo získat 7 krystalů nekonečné 
síly, jedna splněná etapa = jeden krystal. 
Celotáborovka není jedinou činností, při 
které by děti soutěžily, oddílový vedoucí 
a instruktoři pro ně přichystali spoustu soutěží, 
závodů a her, včetně táborové olympiády. 
K našemu táboru již neodmyslitelně patří 
také návštěvní den, kdy rodiče a ostatní 
rodinní příslušníci malých, ale i velkých 
táborníků maj í  možnost nahlédnout 
do táborového prostředí.

Tábor Chropyně, přestože už dávno 
není určen jen dětem z Chropyně a okolí 
„žije“, a to díky táborovým pracovníkům, 
dobrovo lným nadšencům,  rod ičům 
a kamarádům. Poděkování patří také Městu 
Chropyně za finanční podporu a firmě Angis 
Vyškov.

Nedovolme, aby byl ztracen jako bájná 
Atlantida

– Luděk Helis –
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Víte, jak se volí v komunálních volbách?
Kvapem se nám blíží komunální volby, které jsou nám bližší než 

kterékoliv jiné volby, protože se bezprostředně dotýkají každého z nás. 
Dá se tedy říci, že jsou to pro nás nejdůležitější volby. Právě 
od komunálních voleb se odvíjí, v jakém městě budeme žít my, naše děti 
a naše vnoučata. S tím však přichází poměrně důležitá otázka: „Víte, 
na jakém principu fungují volby do městského zastupitelstva, potažmo 
městské rady?“ Drtivá většina z vás to bohužel neví, a protože systém 
zpracování hlasů ovlivní velmi výrazně výsledky, měli byste vědět, jak 
probíhá sčítání hlasů, abyste se mohli správně rozhodnout. V celém textu 
jsou uvedeny příklady pro naši obec, tedy se 17 zastupiteli.

Volby začínají tím, že vám domů přijde arch papíru se všemi kandidujícími 
stranami a jejich kandidáty. Vy poté jdete před volební komisi a zvolíte 

jednu ze tří možností způsobu volby. Buď můžete (1) zaškrtnout jednu 
celou kandidující stranu, čímž dáte hlas každému z kandidátů partaje, 
nebo (2) zaškrtnete 17 kandidátů bez ohledu na kandidující stranu, tedy 
napříč politickým spektrem, případně zvolíte mix těchto možností, a to (3) 
zaškrtnutí strany a několika kandidátů z jiných stran. Zvolená strana dostane 
zbývající počet hlasů, které jste ponechali po zaškrtnutí dle vás vhodných 
kandidátů. Pokud jste tedy zaškrtnuli 7 kandidátů, strana dostane 10 hlasů 
a to právě ti kandidáti, kteří jsou na prvních deseti pozicích. Pokud jste 
tedy byli pozorní, zjistili jste, že máte ne jeden hlas, ale sedmnáct hlasů, 
které můžete, ale nemusíte využít. Poté, co vhodíte lístek do urny, jste 
splnili svou občanskou povinnost a vše již záleží na systému sčítání hlasů.

pokračování na str. 9
inzerce
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Zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil 

prezident republiky svým rozhodnutím 
č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. 
Volby do zastupitelstev obcí se konají 
ve dvou dnech, v pátek dne 15. října 2010 
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 
16. října 2010 od 8:00 do 14:00.

Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu.

Místem konání voleb jsou volební místnosti 
v jednotlivých volebních okrscích. V případě 
města Chropyně a části Plešovec to jsou:
• v okrsku č. 1 místnost č. 10 v Městském 

kulturním středisku v ulici Komenského 
čp. 39, a to pro voliče s adresou místa trva-
lého pobytu v Chropyni, bydlící v uli-
cích Berniska, Drahy, Emila Filly, Františ-kov, 
Hájenka, Haltýře, Hrad, Hrázky, Ječmín-
kova, Komenského, Krátká, Masarykova, 
Míru, Mrlínek, náměstí Svobody, Pastvisko, 
Podlesí, Skaštická, U Hejtmana a Závětří,

• v okrsku č. 2 místnost pobočky městské 
knihovny v objektu Mateřské školy 

Chropyně v ulici Tyršova čp. 570, 
a to pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích Díly, 
Dr. Emila Axmana, Hřbitovní, Křížní, 
Nová, Palackého, Pazderna, Tovačovská 
a Tyršova,

• v okrsku č. 3 v zasedací místnosti v 1. po-
schodí budovy tělocvičny T. J. Chro-
pyně, o. s.,  na Hanáckém náměstí 
čp. 552, a to pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v Chropyni, bydlící 
v ulicích Moravská a Vlčí doly,

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

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

Ve volební místnosti bude na viditelném 
místě vyvěšen hlasovací lístek označený 
nápisem „vzor”, prohlášení kandidáta 

o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce 
o odvolání kandidáta, pokud byla doručena 
do 48 hodin před zahájením voleb.

 
Volič po příchodu do volební místnosti 

prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním pasem České 
republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní  občanství  České republ iky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož 
občan je oprávněn hlasovat na území České 
republiky, nebude mu hlasování umožněno. 
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu 
voličů (nebo z dodatku ze stálého seznamu 
voličů) obdrží volič od okrskové volební 
komise prázdnou úřední obálku opatřenou 
příslušným razítkem. 

 
V záhlaví každého hlasovacího lístku 

je uveden název obce a počet členů 
zastupitelstva obce, který má být zvolen. 
V případě Zastupitelstva města Chropyně 
se volí 17 zastupitelů. Kandidáti každé 
volební strany jsou uvedeni na společném

Informace o způsobu hlasování ve volbách 
ve dnech 15. a 16. října 2010

Víte, jak se volí v komunálních volbách?

Sčítání hlasů probíhá ve dvou „kolech“. V prvním sčítání se sčítají 
hlasy pro strany. Všechny vaše odevzdané hlasy pro kandidáty nyní 
absolutně nemají vliv na zvolení vašeho kandidáta, ale jsou to hlasy 
pouze pro stranu. Spočítá se, kolik dostala každá strana dohromady hlasů, 
a poté se pomocí D‘Hondtovy metody (viz poslední odstavec) rozdělují 
mandáty do stran. Po rozdělení mandátů do stran následuje personální 
dělení mandátů. To už probíhá jen a pouze v jednotlivých stranách. 
Zde je ovšem poměrně zásadní zlom. Pokud si myslíte, že kandidáti 
každé strany se seřadí pouze podle získaných hlasů a pouze ti s nejvíce 
hlasy získají mandát, tak se mýlíte. Na kandidátní listině může poskočit 
pouze ten kandidát, který získá o 10 % více hlasů, než je průměrný počet 
hlasů, které obdrželi všichni kandidáti dané strany. Takový kandidát 
se automaticky posunuje na první pozici v kandidátce. Jestliže je takových 
kandidátů více, rozhoduje mezi nimi již klasicky počet hlasů – ten, 
kdo má více, je vpředu. Například: Všichni kandidáti jedné strany mají 
400 hlasů, kromě jednoho. Kandidát kandidující z poslední pozice 
má 430 hlasů, měl by tedy být logicky první. Pravda je však taková, 
že zůstane na posledním místě a to i přesto, že zbývající kandidáti mají 
o 30 hlasů méně, což dle mého názoru není zcela zanedbatelné číslo. 
Jiný, čistě hypotetický příklad: Opět všichni kandidáti získají stejný počet 
hlasů a to například 200, avšak jeden – lídr strany – dostane pouze jeden 
jediný hlas. Tudíž by měl být poslední, ale jak zřejmě správně tušíte, 
zůstane první. Proč, když jsou všichni ostatní lepší? Protože ostatní 
nemají o více než 10 % více, než je průměr hlasů všech kandidátů, aby 
se mohli posunout před lídra strany. Lídr strany by tedy získal mandát, 
pokud by strana ve volbách uspěla, a to s jedním jediným hlasem, který 
získal, a nezapomínejme, že lídr je také volič, takže je dost možné, 
že si hlas udělil sám. Právě v tomhle je největší problém komunálních voleb. 

Jak tedy volit? Pokud si nejste jisti, zda je váš kandidát ze strany, 
která vám svým programem není příliš sympatická, skutečně natolik 
silný, aby se ze spodní pozice dostal až úplně nahoru, je lepší ho nevolit, 
protože v prvé řadě dáváte hlas straně, tedy politickému subjektu, 

který se vám nelíbí, a až poté má možnost získat mandát váš kandidát. 
Podobné je to i v případě, že se vám nelíbí lídr strany, protože právě 
on má největší možnost získat mandát, i když vám nevyhovuje a volíte 
někoho ze spodních pater kandidátky. Doporučuji vám tedy volit 
opravdu silné osobnosti, o kterých jste přesvědčeni, že se proderou 
na přední místa kandidátek, případně celé strany, pokud takové 
osobnosti nevidíte.

D’Hondtova metoda spočívá v tom, že pro každý mandát je tzv. 
rozhodné kolo. Rozhodných kol je přesně tolik, kolik se rozdává 
mandátů, u nás je 17 rozhodných kol. První rozhodné kolo se počítá 
s přesně tolika rozhodnými body, kolik dané strany dostaly ve volbách 
hlasů, mandát tedy obdrží vítězná strana voleb, zatímco ostatní 
strany nezískají nic. V každém dalším rozhodném kole bude mít 
strana méně rozhodných bodů a to podle toho kolik získala mandátů 
v předchozích rozhodných kolech pomocí vzorce P/(1+m), 
kde P je počet získaných hlasů ve volbách a m počet získaných mandátů 
v předchozích rozhodných kolech. Pokud tedy strana získá svůj první 
mandát, v dalších kolech bude mít pouze polovinu rozhodných bodů, 
pokud získá strana svůj druhý mandát, v dalších kolech bude mít pouze 
třetinu bodů, pokud získá třetí mandát, v dalších kolech bude mít 
pouze čtvrtinu rozhodných bodů a tak to pokračuje až do rozdělení 
všech mandátů (viz tabulka).

dokončení ze str. 8

 Rozhodné kolo Strana 1 Strana 2 Strana 3
 1. 5000 3500 2400
 2. 2500 3500 2400
 3. 2500 1750 2400
 4. 1250 1750 2400
 5. 1250 1750 1200
 6. 1250 875 1200

(tam, kde jsou rozhodné body označeny tučně, získává strana mandát)
– Jakub Kotula, student politologie na Univerzitě Karlově –

pokračování na str. 10
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Informace o způsobu hlasování ve volbách 
ve dnech 15. a 16. října 2010

hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v sa-
mostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud 
se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací 
lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem 

volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku. 
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební 
strana, byl by takový hlas neplatný.

• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, 
nejvýše však 17 kandidátů. Pokud by bylo označeno tímto způsobem 
více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

• Kombinací obou předchozích způsobů, a to tak, že lze označit 
křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem 
kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných 
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební 
strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí 
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 
volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být tedy voleno 
17 členů zastupitelstva a je označena volební strana se 17 kandidáty 
a kromě toho 9 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních 
stran, je dáno označené volební straně 8 hlasů, a to pro kandidáty 
na prvních osmi místech. Pokud by byla tímto způsobem označena 
více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený 
počet, byl by takový hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky šedé 
barvy. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, 
ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, 
hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik 
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním 
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. 

 
Senát Parlamentu České republiky

Současně s volbami do zastupitelstev obcí proběhnou v našem 
volebním obvodu také volby do Senátu Parlamentu České 
republiky. Tyto volby se konají ve stejných dnech jako volby 
do zastupitelstev obcí.

Pro tyto volby platí stejná ustanovení, která jsou uvedena v tomto pří-
spěvku k volbám do zastupitelstev obcí, uvádíme proto pouze odlišnosti.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím 
do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu 
je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební 
místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti 
a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; 
ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. 

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého 
kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo 
určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou 
řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla 
zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič 
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde vloží do úřední 

Prodám
 byt 2+1, plocha 49,1 m2 v Chropyni, ul. Tyršova, v osobním 
vlastnictví, cihelný dům. Cena 760.000 Kč. Tel.: 732 615 461

 byt 2+1 v OV, v cihl. domě po revitalizaci, v ul. Tyršova 
v Chropyni. Plocha 49 m2 + lodžie. Ne RK! Tel.: 724 259 235.

 DB 3+1 v Chropyni, Nádražní ulice, po celkové rekonstrukci, 
rozloha 79 m2, možnost převodu do OV, vlastní plynové topení, 
nutno vidět. Bližší informace na tel.: 739 679 502.

 byt v OV 2+1 v Chropyni. Tel.: 602 971 581.

 nadstandardní byt 3+1 v Chropyni, vlastní plynové topení, 
po celkové rekonstrukci, možno převést do osobního vlas-
tnictví, 79 m2, 2 NP ve čtyřpodlažním domě. Nutno vidět, 
cena 1,145 tis. Kč. Tel.: 739 679 502.

 družstevní byt 2+1 v ulici Nádražní, 8. patro. V původním stavu. 
Dům po celkové revitalizaci,  inkaso 2.500 Kč měsíčně. Cena 
630 tis. Kontakt na tel.: 777 585 758.

 med (slunečnicový, lipový, akátový, lesní), i větší množství. 
Informace na tel.: 739 644 510 pan Josef Zemánek nebo osobně 
na adrese Moravská 617.

 větší zahradu u Zámeckého rybníka. Možno i část. 
Tel.: 737 505 661.

Hledám
 pronájem garáže v Chropyni (ne u železniční vlečky). 
Tel.: 608 952 200.

Vyměním
 zděnou garáž v osobním vlastnictví na ulici Tovačovská (u Ou-
jezdů), rozměry 3,2 x 5,4 m, nové rozvody 220 V, přípojka dimen-
ze 380 V, samostatný elektroměr, za garáž v osobním vlastnictví 
u hřbitova. Tel.: 573 356 373.

Pronajmu
 garáž v lokalitě ul. J. Fučíka u vlečky. Tel.: 604 898 913.

 nabízím pronájem bytu 2+1 v klidné lokalitě na Františkově 
v Chropyni. Byt je plně zařízen, nová plastová okna, k bytu patří 
zahrádka s posezením. Nájemné dohodou plus inkaso. K nastěho-
vání ihned. V případě zájmu, kontakt na tel.: 777 063 558.

Soukromá i nzerce

obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého 
se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném 
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které 
nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední 
obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, 
kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 
15. a 16. října 2010, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, 
a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo 
voleb, které proběhne v pátek 22. října 2010 od 14:00 do 22:00 
a v sobotu 23. října 2010 od 8:00 do 14:00.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním 
kole umístili na prvých dvou místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo 
voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo 
ve volební místnosti ve dny voleb.

– Ing. Jiří Rosecký, vedoucí OVV –

dokončení ze str. 9
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„Zajímám se o budoucnost, 
       protože v ní hodlám strávit zbytek svého života.“
     Charlie Chaplin

UMÍM OBČANŮM NASLOUCHAT

Pane starosto, proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu? 
V našem regionu, zejména v okrajových oblastech, dlouhodobě 

chybí podpora ve vysoké politice. Regiony by měly mít vyvážené zastoupení 
v obou komorách parlamentu a občané těsnější kontakt se svým zástupcem. 
Jako senátor bych mohl těmto oblastem od Rajnochovic přes Morkovice 
až po Ivanovice určitě více pomoci. O větších městech bez vlastních poslanců 
nemluvě.

Co můžete svým voličům nabídnout?
Zejména dobrou znalost problémů, které je trápí. Každý region 

má své specifické potíže, ale díky dlouhodobé spolupráci a kontaktu 
se svými kolegy – starosty v jiných obcích a městech mám poměrně 
přesnou představu o tom, co která oblast potřebuje.  I když jsem se do ko-
munální politiky dostal vlastně náhodou díky podpoře voličů, pohybuji 
se v ní už čtyři volební období. Umím občanům naslouchat.

Které oblasti veřejného života vás zajímají nejvíce? 
V z h l e d e m  k e  s v ý m  o s o b n í m  p r e f e r e n c í m  b y c h  s e  c h t ě l 

věnovat sociální oblasti, školství, nezaměstnanosti. Jako každého 
starostu mě velmi zajímá vývoj rozpočtového určení daní,  které 
je pro další rozvoj regionů zcela zásadní. Ale jsem zastáncem všech 
rozvojových aktivit,  které zvyšují kvalitu života – tedy rozhodně 
p o d p o r u j i  b u d o v á n í  d o p r a v n í  i n f r a s t r u k t u r y ,  p o d p o r u  i n v e s t i c 
a podnikání.

K a n d i d u j e t e  n e j e n  d o  S e n á t u ,  a l e  b u d e t e  o b h a j o v a t 
i post starosty. Dají se obě funkce vykonávat naráz se vší 
zodpovědnosti?

Tak to samozřejmě nemohu předem tvrdit,  ale domnívám 
se, že při dobré organizaci práce ano. Museli bychom na situaci 
reagovat ve městě ustanovením nové pozice druhého místostarosty 
a  o  p o v i n n o s t i  s e  r o z d ě l i t  s  k o l e g y .  S o u b ě h  f u n k c í  m ů ž e  b ý t 
i výhodou, člověk je stále v kontaktu s každodenními starostmi obce. V Praze 
mohu částečně pracovat, ale žít budu určitě tady.

Podporuje vás ve vaší kandidatuře rodina, přátelé, kolegové?
Bez dobrého rodinného zázemí a podpory přátel bych nemohl 

ani starostovat. A pokud jde o kolegy a spolupracovníky, právě jim vděčím 
za všechno, co se nám společně podařilo v regionu vybudovat, prosadit, 
změnit. Sám bych nedokázal nic.

Ve svým volebních heslech deklarujete trpělivost, zkušenost 
a slušnost. Nebojíte se, že vás vysoká politika změní?

Č l o v ě k  m u s í  z ů s t a t  p o k o r n ý  a  b ý t  n a d á l e  s á m  s e b o u . 
Je to těžký úkol, nejen v senátu, ale v politice vůbec. Chtěl bych svým voličům 
dokázat, že je to možné.
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Oblast investic:
- Chceme pokračovat v regeneraci sídliště dalšími etapami.
- Dokončíme rekonstrukci školních budov.
- Provedeme vybavení školního dvora v Základní škole 

na ulici Julia Fučíka pro potřeby školní družiny.
- Budeme usilovat o možnost provést rekonstrukci náměstí 

Svobody a ul. Míru.
- Prosadíme pokračování již schválené transformace 

tělovýchovy a sportu v Chropyni
 (např. rekonstrukce tribuny stadionu).  
- Budeme  hledat možnost racionálního využití léčebné vody 

k rehabilitačním účelům.
- Zajistíme nové dláždění vozovek v historické části města.
- Zasadíme se o řádnou údržbu, případně rekonstrukce 

chodníků ve všech částech města.
- Vynaložíme maximální úsilí vedoucí k vybudování 

cyklostezky z Chropyně do Záříčí.

- V návaznosti na dosavadní snahy zastupitelstva budeme 
pokračovat v budování autobusových zastávek /např. 
v Plešovci/.

        
Oblast samosprávy a státní správy:
- Máme zájem o to, aby Zpravodaj města Chropyně vycházel 

bez cenzury.
- Z důvodu lepší hospodárnosti budeme usi lovat 

o minimalizaci, případně úplné zrušení využívání soukromých 
motorových vozidel ke služebním cestám. 

- Zajistíme, aby obsazování významných pracovních míst 
v administrativě města a oblasti jeho působnosti probíhalo 
vždy veřejně a transparentně.

- Zasadíme se o výrazné snížení finanční ztráty z vydávání 
Zpravodaje města Chropyně.

NAŠÍ  ZÁSADOU  JE  SLUŠNOST

Rámcová představa kandidátů „ŠANCE  PRO OBČANA“o činnosti zastupitelských
orgánů města Chropyně ve funkčním období 2010 až 2014.
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Naše kandidátn í  l i s t ina  proš la 
od minulých voleb změnami, které 
opět pomohli vytvořit tým aktivních lidí 
se spoustou nápadů a energií, potřebnou 
k jejich realizaci. V našem týmu jsou 
zastoupeny různé věkové skupiny i profese 
a to nám umožňuje svědomitě posuzovat 
potřeby a priority vás, našich spoluobčanů, 
ve všech oblastech života v našem městě. 
Všichni naši kandidáti jsou velmi úzce 
spjati se životem ve městě. Někteří jsou 
politicky aktivní, další se ve svém volném 
čase věnují práci s mládeží. Některé znáte 
jako obětavé ochránce majetku a životů 
nás všech. Drobní podnikatelé zase nejlépe 
vědí, jaká podpora malých a středních 
podnikatelů v našem městě je ta nejlepší. 

Náš volební program sleduje základní 
cíl, vytvářet ze strany města takové 
podmínky, aby se v něm naši spoluobčané 
cítili dobře. Staví na prioritách, které 
umožní jeho rozvoj. Vyjadřuje v základních 
rysech, co chceme, co pokládáme 
za rozhodující, o co budeme usilovat 
a co budeme prosazovat.   

Vážení spoluobčané, 

komunální volby jsou velmi důležité, protože si volíte své 
nejbližší zástupce na další čtyři roky. Zástupce, kteří vám budou 
naslouchat, kteří budou nápomocni při řešení vašich každodenních 
problémů. Velmi si vážíme a děkujeme našim příznivcům 
za velkou a dlouhodobou podporu politice České strany sociálně 
demokratické. Volba kandidátky ČSSD je dobrou volbou pro 
Chropyni, protože pouze vaše hlasy nám umožní rozdělanou práci 
dokončit.

Přijďte 15. a 16. října k volebním urnám a svým hlasem 
rozhodněte. Vyberte ty, kterým budete důvěřovat a kteří pro vás 
budou garancí lidského přístupu k vašim problémům a potřebám. 
Pokud dostaneme vaši důvěru a svým hlasem podpoříte naši 
kandidátku, uděláme všechno pro to, abychom náš volební 
program naplnili. Žijeme s vámi, proto známe vaše přání a potřeby, 
dejte nám svůj hlas a my vás nezklameme.

Vážení spoluobčané,

máme tu podzim a s ním i další 
komunální volby. Dovolte mi tedy 
na začátek malé bilancování. V uplynulém 
volebním období jsem pracovala 
v městských samosprávných orgánech 
jako zastupitelka a radní a cítím povinnost 
složit vám, našim voličům, účty. Při svém 
rozhodování jsem se vždy opírala nejen 
o rady odborníků, ale především o vaše 
názory a zkušenosti, chcete-li o „zdravý 
selský rozum“. I nadále bych chtěla být 
v úzkém kontaktu s občany, protože 
si myslím, že takto musí pracovat každý 
dobrý zastupitel.

Body našeho volebního programu 
byly součástí volebního programu 
zastupitelstva města na období 2006 
– 2010, např. zřízení sběrného dvora, 
osvětlení přechodů na hlavním průtahu 
městem nebo vybudování cyklostezky 
Chropyně-Plešovec. Naplňovat volební 
program se nám podařilo díky vašim 
hlasům. Vaše opětovná podpora nám 
umožní rozdělanou práci dokončit.

Zastupitelé zvolení za ČSSD měli 
vždy vstřícné a konstruktivní postoje při 
nalézání pozitivních řešení. Podporovali 
jsme i návrhy ostatních zastupitelů, pokud 
směřovaly k rozvoji a prospěchu města. 

Sám člověk nezmůže nic, volte tým! 
    
  

za kandidáty do Zastupitelstva města Chropyně
Ing. Věra Sigmundová

lídr kandidátní listiny ČSSD pro komunální volby 2010
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Vážení spoluobčané,

v komunálních volbách konaných 15. a 16. 
října 2010 se budou ucházet o Vaši voličskou 
přízeň politické strany a hnutí v politické soutěži 
o zvolení do Zastupitelstva našeho města.

Zastupitelé zvolení za KSČM prokázali 
v uplynulém volebním období aktivní přístup 
k řešení komunálních problémů občanů a jejich 
potřeb.

KSČM oceňuje výsledky, které se podařilo 
z volebního programu města splnit, a vytvořit 
tak lepší podmínky pro život občanů. Realizace 
významných investičních akcí byla uskutečněna 
přes složité období hospodářské krize v druhé 
polovině volebního období.

V přípravě volebního programu na období let 
2010 - 2014 jsme si plně uvědomili náročnost 
financování jednotlivých investičních akcí 
a možnosti, které dávají rozpočet města a dotace 
ze státního rozpočtu.

Naším cílem je plynule navázat na předchozí 
volební program města v oblastech, které jsou 
dlouhodobé a vyžadují postupné zajišťování 
finančních prostředků.

volební strana

č. 4

Mezi priority volebního programu KSČM 
patří následující oblasti:

Oblast výstavby, bydlení a investičních záměrů
• Zajistit rekonstrukci místních komunikací 

na ulici Křižní, Nová a realizovat projekt
modernizace náměstí Svobody včetně uličky 
Míru.

• Pokračovat v projektu pro výstavbu rodinných 
domů v lokalitě Podlesí.

• Připravit projekt výstavby malometrážních 
bytů pro občany příjmově vymezené.

Oblast bezpečnosti občanů
• Pokračovat v hledání finančních zdrojů pro 

zřízení městské policie, případně smluvně 
zajistit s PČR větší četnost preventivních akcí 
a kontrol s důrazem na víkendové dny.

• Připravit a realizovat projekt protipovodňových 
opatření pro město Chropyni a místní část 
Plešovec. Tento projekt kontrolovat 1x za rok 
na veřejném zasedání ZM.

Oblast školství
• Pokračovat v rekonstrukci a modernizaci ZŠ 

na ulici Komenského a usilovat o získání finančních 
prostředků ze strukturálních fondů EU.

Oblast kultury, sportu a zájmové činnosti
• Zlepšit technickou vybavenost městské 

knihovny jako vzdělávacího a informačního 
subjektu občanů.

• Podporovat finančně zájmové organizace 
a občanská sdružení působíci ve městě.

Oblast životního prostředí
• Při projednávání projektů těžby surovin 

na území města garantovat zajištění komplexní 
informovanosti občanů o ekologických, 
dopravních a jiných dopadech.

Oblast sociální a zdravotní
• Pokračovat v aktivitách k naplnění projektu 

rekreačně – rehabilitačního zařízení s využitím 
léčivé minerální vody.

Vzhledem k omezenému rozsahu článku byly 
představeny jen části některých kapitol volebního 
programu KSČM.

Občané z  kandidátní 
listiny KSČM a také výbor 
ZO KSČM Chropyně Vám 
děkují za Vaši podporu 
při komunálních volbách.
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Hraďáci opět na dračích lodích
V minulém roce se naše dračí posádka 

zúčastnila 3. ročníku veřejného závodu 
dračích lodí v Kojetíně, Poháru starosty 
Kojetína. Pojmenovali jsme se Hraďáci podle 
chropyňské ulice Hrad, kde nás většina bydlí. 
Slovo dalo slovo a v měsíci červenci letošního 
roku jsme opět sestavili družstvo dvaceti osmi 
sportuchtivých lidí.

Přihlásili jsme se do 4. ročníku festivalu 
dračích lodí DRAČÍ MORAVA – DRACI 
NA HANÉ, kategorie FUN, plánovaného 
na 21. a 22. srpna 2010 v Kojetíně. Náš 
amatérský tým rozšířilo několik nováčků, 
kteří se na pádlo i nádhernou dračí loď 
dívali s velkým respektem. Díky rychlé reakci 
velení naší posádky jsme si mohli obléci 
krásná nová trička v barvě královské modři 
s bílým nápisem HRAĎÁCI a červeným 
drakem na zádech. 

V sobotu 21. srpna jsme se probudili 
do krásného slunečného dne s očekáváním 
nových sportovních zážitků a při jel i 
do kojetínské loděnice. Rozvrhli jsme 
si pozice na lodi a s chutí jsme začali závodit 
v rozplavbách na 200 m. Dokonce jsme 
se odpoledne odvážili ujet celý 1 km! Ráno 
22. srpna bylo opět bez mráčku, provoněné 
létem, a tak jsme v pohodě mohli pádly 

rozbouřit hladinu řeky Moravy. I když se nám 
finálová jízda nepodařila podle očekávání, 
naši náladu nepokazila. Hraďáci obsadili 
v konečném pořadí 12. místo v kategorii FUN 
a 26. místo v absolutním pořadí. V rozjížďce 
na 1 km jsme skončili dvacátí.

Umístění pro nás nebylo podstatné, 
ale radost a nadšení všech členů posádky, kteří 
byli schopni společně prožít v dobré sportovní 
náladě příjemnou sobotu a neděli, se stalo 
pro všechny tou správnou odměnou. Doufáme, 
že naše letošní závodění na dračích lodích 
nebylo poslední, ale naopak ve stejné pohodě 
a spokojenosti se uskuteční naše další společné 
plavby.                                        – Hraďáci –
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Ani házenkáři o prázdninách nezaháleli
Ukončení soutěžní sezóny 2009/2010 ještě neznamenalo, že je konec 

všem házenkářským akcím v tomto školním roce. 
Ještě v měsíci červnu byla sehrána nejvrcholnější utkání mezi družstvy 

Moravy a Čech, kterých se účastnily i hráčky oddílu NH Chropyně. 
Na hřišti Sokola Stupno u Plzně reprezentovaly v juniorské kategorii 
Kristýna Machalíková a Marie Polášková, v kategorii žen Pavla Jurtíková. 
Ne náhodou bylo letos vítězství na straně Čech, neboť tam je širší hráčská 
základna, lepší podmínky a samozřejmě i větší podpora veřejnosti 
i organizací, a tím i lepší kvalita hry. Pro nás je ale velkým úspěchem, 
že se počet reprezentantů Moravy, kteří jsou z našeho oddílu, zvyšuje. 

V rámci přípravy na Čechy – Morava se juniorky zúčastnily 
i Superpoháru dorostenek v Ejpovicích u Plzně, kde výběr 
ze Severomoravské oblasti, které jsme součástí, obsadil konečné třetí 
místo za družstvy z Východočeské a Západočeské oblasti.

Ani žákovská družstva nezůstala stranou.  Po předání vysvědčení 
nastoupili děvčata i kluci proti družstvu rodičů a přátel na novém umělém 
hřišti v Chropyni. Hrálo se s velkým zaujetím i přes velké vedro. Výkon 
některých dětí i rodičů byl příslibem pro příští obdobíJ. Všichni zúčastnění 
měli z této akce radost, i když z počátku jsme narazili na nepochopení 
a nepříjemnosti. 

Počátkem července se již tradičně konala týdenní celorepubliková 
soustředění. Žactvo trénovalo v plzeňském Stupně a junioři v jihomoravské 
Miroslavi. I těchto dvou akcí se účastnili naši členové. Z družstva žáků 
vyrazili „do světa“ Tomáš Bukový, Jan Horák, Alexandr Ramiš a Radek 
Slaný, společně s Marií Poláškovou, jako instruktorkou. Soustředění 
juniorek proběhlo za účasti Markéty Jurtíkové a Veroniky Krejčířové.  
Je potěšitelné, že další naši házenkáři se přidávají k těmto mimosezónním 
akcím a snaží se získat nové herní zkušenosti od nejlepších trenérů v České 

republice. Je to pro ně velká příležitost ke zlepšení vlastních dovedností 
a samozřejmě také k získání nových přátel a kamarádů v tomto sportu.

Dne 21.8.2010 pořádal oddíl národní házené v Chropyni turnaj žen 
„O putovní pohár starosty města“. V letošním prvním ročníku se utkalo 
celkem 7 družstev žen z celé Moravy.

Vítězi se staly po velmi náročném a vyrovnaném boji ženy z Rokytnice 
u Přerova (účastník celostátní 1. ligy). Druhé a třetí místo obsadila družstva 
Drakenu Brno a Moravské Slávie Brno. Čtvrté místo a „bramborovou“ 
medaili obsadilo domácí „A“ družstvo. Byly vyhodnoceny i nejlepší hráčky. 
Nejlepší brankařkou se stala Romana Martincová z Moravské Slávie Brno, 
nejlepší obránkyní byla zvolena Kamila Nezvalová ze Sokola Rokytnice 
a jako nejlepší útočnici zvolili Pavlu Jurtíkovou z pořádajícího družstva 
Chropyně „A“. 

Diváci byli svědky kvalitních bojů o vítězství, pěkných akcí 
i hráčského zaujetí všech účastnic, které v úmorném sobotním horku 
bylo obdivuhodné. Svým dílem k pěknému dni přispěli i rozhodčí, kteří 
se snažili u všeho být a rozhodovali korektně. 

Všichni zúčastnění využili i bohatého občerstvení v areálu koupaliště 
a vítanou odměnou byla i chladivá koupel. 

Turnaj splnil úkol, který byl dán. Byla to nejen dobrá příprava 
na sezónu, ale i příležitost k setkání a konfrontaci hráček. V neposlední 
řadě to byla zkouška pořadatelů, jak jsou schopni zvládnout větší akci.

– P. a H. Jurtíkovy –
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Gymnastické prázdniny
Přestože nová gymnastická sezona 

je už v plném proudu, dovoluji si malé 
ohlednutí za létem chropyňských gymnastek 
a gymnastů. Na léto se všichni vždy těší, 
nejen že se blíží odpočinek, prázdniny, 
koupání, ale pro naše gymnasty také 
oblíbený stanový tábor v osadě Soboňky 
u Rohatce a soustředění v Prostějově. 

V červnu se všichni ještě zúčastnili již 
tradiční akademie ČASPV, kde předvedli 
několik vystoupení – představil i  své 
aktuální pódiové skladby, cvičení na ná-
řadí, trapolínky, akrobacii - zhlédli velmi 
pěkná vystoupení rodičů s dětmi, žen, dětí 
z oddílu všeobecného cvičení… a začátkem 
července hrstka statečných táborníků 
vyrazila strávit týden v gymnastickém 
táboře za účasti gymnastů a gymnastek 
z celé republiky.  

To na srpnové soustředění v Prostějově 
se vydali téměř všichni (36 ze 40 gymnastů 
a gymnastek, i když ne všichni na celý 
prodloužený týden). Hlavním cílem bylo 
znovuzískání fyzické kondice (z tohoto 
důvodu se jako vždy také konaly tréninky 
již týden před odjezdem), zdokonalení 
cvičebních prvků a nácvik a zlepšení 
pódiových skladeb.

Ovšem program soustředění byl daleko 
pestřejš í  – kromě obvyklé návštěvy 
aquaparku,  s tezky odvahy (kterou 
jsme chtěli letos obměnit tím, že jsme 
ji uskutečnili venku, což se jevilo nejprve 

Zleva shora - Kateřina Maradová (Záříčí), Gabriela Řezníčková 
(Napajedla), Andrea Ondrušková, Barbora Kovaříková, 

Magdaléna Zavadilová, Kristýna Rusinová (Hulín), Michaela 
Zavadilová, Erika Mlčochová, Veronika Hamrlová (Hulín), 
Tereza Václavíčková, Adéla Koutová, Markéta Horáková, 

Andrea Rusinová (Hulín), Emma Joachimczyková (Kroměříž), 
Karina Vašková, Runa Koblihová (Hradisko), Lucie Vymazalová, 

Dominika Křižanová, Denisa Peričová (Kroměříž), Ondřejka 
Spáčilová, Natalie Deduchová, Kateřina Černá, Terezie Koutová, 
Adéla Vaculíková (Kroměříž), Anna Joachimczyková (Kroměříž), 

Katka Němečková (Kroměříž), Jennyfer Vaňharová, Lucie 
Jablonská, Matěj Langr, Veronika Opelíková (Hradisko), Eliška 
Uličníková (Kroměříž), Amálie Koblihová (Hradisko), Vojtěch 

Langr, Vendula a Jan Mačudovi (Kroměříž).
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Klub českých turistů
„Svatý František zahání lidi do chýšek.“ 

(4. října) – říká stará pranostika. Turisté 
se ochlazení nelekají, na letošní říjen připravili 
v našem okolí a v oblasti následující společné 
pochody:

9. října Podzimní Chřiby
 pěší 16, 25 km, cyklo 65 km; 

start: Napajedla 8:00, info: 
Jitka Ingrová, tel. 732 827 726

  
9. října Pochod slováckými vi-

nohrady
 odjezd autobusu v 7:00 od ka-

várny Bianca

23. října Vrcholy oblasti Valašsko - 
Chřiby

 c í l :  Malý Javorník; trasa 
libovolná; kontrola 10:00 – 
15:00; info: Vratislav Trličík, 
tel.: 605 119 320

 

 Vrcholy oblasti Valašsko – 
Chřiby 

 cíl: Javroníček, na vrcholu 
u kapličky; trasa libovolná; 
kontrola 10:00 – 15:00; 
info: Miroslava Tydlačková, 
tel.: 602 789 124

  
24. října Vrcholy oblasti Valašsko – 

Chřiby 
 cí l :  vrchol Vysoké; trasa 

libovolná; kontrola 10:00 
– 15:00; info: Jan Kubáček, 
tel.: 736 204 656

 Vrcholy oblasti Valašsko – 
Chřiby 

 cíl: vrchol Kotlové; trasa 
libovolná; kontrola 10:00 
– 15:00; info: Jan Hučík, 
tel.: 732 148 705

  
Podrobnější informace najdete ve vývěsní 

skříňce u prodejny Albert.
– Jar. Pospíšilová –

Gymnastické prázdniny

jako dobrý nápad, ovšem jen do té chvíle, 
než na nás přišla městská policie kvůli rušení 
nočního klidu…), estrády, soutěží a her 
jsme si ještě zatančili na úvodní karnevalové 
diskotéce a páteční lampionové party. 
Všichni si zaslouží velkou pochvalu, protože 
tento devítidenní pobyt byl opravdu 
náročný. Někteří museli překonat svoji 
lenost, někteří stýskání, ale všichni statečně 
bojovali s bolestí unavených svalů. 

Můj obdiv mají dvě malé holčičky 
z Hradiska, úplní nováčci, které vše 
zvládly na jedničku, přestože se navíc 
musely potýkat i s tím, že byly mezi úplně 
cizími dětmi a dospělými, další malou 
hrdinkou je čtyřletá Verunka, která dojíždí 
k nám na tréninky také z Hradiska a bez 
problémů s námi strávila nejen toto srpnové 
soustředění, ale už i celé jarní soustředění 
a dokonce i gymnastický tábor v Soboňkách. 

Poděkování patří rodičům, díky jejich 
ovoci, zelenině, koláčkům, čajíčkům 
a jiným dárečkům jsme se měli téměř jako 
v ráji.  Mladší členky teamgymového 
družstva si  pak týden ještě zpestři ly 
odjezdem na družební zájezd se zástupci 
města Chropyně do Veľkého Mederu, kde 
kromě vystoupení s podiovou skladbou 
a  akrobac i í  re laxova ly  v  temáln ím 
aquaparku. Více fotografií a videa můžete 
najít na stránkách našeho oddílu: 

www.gymnastika-chropyne.wz.cz.
– M. Zavadilová –
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Malá odstřelovačka už i v Chropyni
Letošní letní sezona se moc 

nevyvedla, jak našim střelcům, 
tak i ostatnim po celé Moravě. 
Může za to hlavně deštivé počasí 
a nasledné povodně. Spousta 
závodů byla zrušena, protože 
mnoho střelnic bylo promáčeno 
či zcela pod vodou. U nás to bylo 
podobné, ale na konec sezony 
se nám podařilo přece jen uspo-
řádat střelecké závody v disciplině 
- malá odstřelovačka. Tato 
disciplina je hodně mladá a nemá 
ani pevně ustanovená celostátní 
pravidla, ale je stále populárnější 
a každý oddíl má svá odlišná 
pravidla. Jedno je však stejné, 
střílí se z malorážných zbraní, 
vybavených optikou a nožkami. 
Různá rozmanitost a velikost 
terčů plus časové limity na každý 
terč dělají závod tak popularní 

Hasičský „Memoriál Jana Zapletala“ v Chropyni
Dne 11. září 2010 se v odpoledních hodinách konal na fotbalovém 

stadionu v Chropyni „Memoriál Jana Zapletala“. Jednalo se o 5. ročník 
soutěžního klání hasičských sportovních družstev v požárním útoku.

Soutěže se zúčastnila družstva mužů z obcí Chropyně, Záříčí , 
Dětkovice, Přílepy, Císařov, Zahnašovice, Uhřičice a Dobrotice. 
Dále přijela dvě ženská družstva z Uhřičic a Zahnašovic a soutěže 
se zúčastnilo také družstvo starších pánů z Chropyně. V jednom družstvu 
je 7 soutěžících.

Úkolem družstev je po signálu ze startovací pistole pomocí 
hasičského čerpadla a hasičských hadic (4x20m) srazit vodním proudem 
terče. Po sražení obou terčů se čas zastaví. Terče jsou vzdálené 
od vodní nádrže 80 metrů.

Družstvo mužů z Chropyně se s časem 16,29 sec umístilo na parádním 
3. místě (viz obr.: Výsledková listina).

Takovéto soutěže se těší velkého zájmu občanů, protože tyto 
soutěže jsou vhodné jako výborná víkendová zajímavost pro celou 
rodinu. 

Těšíme se, že i v příštím roce přijdete podpořit chropyňské hasiče. 
– Za soutěžní družstvo SDH Chropyně – Petr Calaba –

u všech věkových kategorií. Dne 
11. září se na chropyňské střelnici 
uskutečnil první závod a hned 
se ho zúčastnilo 11 střelců. Mezi 
registrovanými vyhrál Halaška 
Marcel před Střechou Martinem 
a třetí skončila Vinklerová Bára. 
Mezi amatéry vyhrál Strnad 
Karel, druhý skončil Vinkler 
Jaroslav a třetí Žemlička Luboš. 
P o d ě k o v á n í  o r g a n i z á t o r ů 
patří panu Halaškovi, který 
věnoval ceny pro vítěze. Nyní 
se střelci přesouvají do hal 
a připravují se na začínající 
vzduchovkovou sezonu. Kdo by 
měl zájem vyzkoušet si střelbu 
ze vzduchovkových zbraní, 
může za námi příjít na trénink 
každé úterý nebo zavolat panu 
Střechovi na tel. 775 716 757.

– M. Střecha –
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Rozlučkový kulečníkový turnaj v Klubu Litovel
V srpnu byl uspořádán v Klubu 

Litovel turnaj na ukončení činnosti 
v tomto zařízení.

Přihlásilo se do něj devět 
místních přeborníků, kteří chtěli 
býti posledními vítězi v krátké 
historii tohoto zařízení. Jelikož 
dva předešlé turnaje vyhrál 
Milan Zbihlej, byl považován 
za největšího favorita. S tím se 
ovšem nechtěli smířit přihlášení 
hráči, a tak jsme viděli u zeleného 
stolu mnohdy nelítostné boje.

Nejstarším účastníkem turnaje 
byl již tradičně vyhlášen Emil 
Mojžíšek, který sice ukořistil bod 
za remízu s Pavlem Brožíkem, ale 
stačilo to jen na devátou příčku.

Osmé místo patřilo již zmiňo-
vanému Pavlu Brožíkovi, který 
ještě remizoval s Jiřím Zhánělem. 
Tomu patřila sedmá pozice, když 
v rozstřelu na jeden fram prohrál 
s překvapením minulého turnaje 
Františkem Hrabalem, kterého 
tento turnaj nezastihl v optimální 
formě a šesté místo je pro něj 
zcela jistě zklamáním, i když 
sebral jeden bod minulému vítězi 
Milanovi Zbihlejovi.

Páté místo obsadil při svém 
prvním startu Vladimír Kutěj, 

pan Vladimír Kutěj

Kutěj Vl., Jurtík, Kutěj J. a Brožík sledují dění na stoleFrantišek Hrabal

Emil Mojžíšek

sedí Milan Zbihlej, stojí Leoš Jurtík

který se konečně odhodlal změřit 
své mistrovské umění i s ostatními 
borci místního klubu. A lze říci, 
že obstál skvěle, neboť polovinu 
svých zápasů vyhrál.

Čtvrté místo obsadil Leoš Jurtík 
z Pazderny, který po základní části 
měl jen jednu prohru s Jirkou Šimkem 
a rozehraný turnaj k umístění 
na „bedně“, neboť měl stejně bodů 
s bratry Zbihlejovými. Ale mini 
turnaj mezi těmito třemi hraný 
na jeden fram mu již nevyšel, 
a obsadil tak již zmiňované čtvrté 
místo.

Třetí místo patřilo Milanovi 
Zbihlejovi, když v rozstřelu prohrál 
s bráchou Frantou, který tak 
obsadil druhé místo.

Vítězem se po zásluze stal Jirka 
Šimek, který prošel turnajem jako 
nůž máslem a jediný bod ztratil 
za plichtu s Františkem Zbihlejem.

V neděli 28. srpna proběhlo 
vyhlášení výsledků a všichni byli 
odměněni věcnými cenami.

Loučili jsme se s přáním setkání 
na vánočním kulečníkovém turnaji 
v novém a pěkném prostředí 
rehabilitačního střediska, kde bude 
také kulečníkový stůl.

– MIH –
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„Padesátníci“

Nohejbalové turnaje
Nohejbalový oddíl TJ Chropyně uspořádal nebo se zúčastnil 

tří nohejbalových turnajů, a to v Chropyni nebo v Kroměříži.
Dne 19. června se zúčastnil turnaje na hřišti na Sokolském stadionu, 

kde byla 3 družstva z Kroměříže a tři družstva z Chropyně. Hrálo 
se na dva vítězné sety, systémem každý s každým.

Výsledky:
1. místo – Zborek, Chrastina, Zapletal (všichni Chropyně)
2. místo – Halma, Ďurkáč, Bosák (Kroměříž)
3. místo – Junášek, Koplík, Doubek (Kroměříž)
4. místo – Kovařík J., Honková, Koláček (Chropyně)
5. místo – Ježek, Krejčířová, Kotas (Chropyně)
6. místo – Látal, Procházka, Geprt (Kroměříž)
O občerstvení se postarali pánové Mihók a Majtán.

Druhý turnaj se uskutečnil v Kroměříži. Tam se zúčastnilo celkem 
18 mužstev ve třech skupinách a naše družstva se umístila na 8. místě 
(Koláček, Honková, Zaoral, Krejčířová) a 9. místě (Zborek, Ježek, 
Chrastina, Kovařík J.).

Ne věkem, ale počtem darů krve, kterých 
dosáhli panové Věrek Zapletal, dlouholetý 
velitel místní jednotky SDH, a Pavel Topič, 
vedoucí MKS v Chropyni. Stalo se tak 
v srpnu, kdy nastavili svou paži na transfuzním 
oddělení Kroměřížské nemocnice k jubilejnímu 
„padesátému“ bezpříspěvkovému odběru 
krve. A jak oba dva prohlásili, doufají, 
že to nebyl jejich odběr poslední, ale pokud 
jim to zdravotní stav dovolí, hodlají v této 
záslužné činnosti nadále pokračovat, a tím 
pomáhat k záchraně lidských životů a po-
máhat těm, kteří to nezbytně potřebují. 

Přijetí obou jubilantů se uskutečnilo v pon-
dělí 6. září na Městském úřadě v Chropyni 
u pana starosty a místostarosty města, kteří 
jim oběma za jejich ušlechtilé činy poděkovali, 
popřáli do dalšího života, jak rodinného, 
osobního, tak i pracovního, hodně sil, pohody, 
štěstí, zdraví a životního optimismu a jejich čin 
ocenili drobným dárkem.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

A přišel den 28. srpna, ve kterém oddíl pořádal II. ročník turnaje 
„O pohár ředitelky SMM“ Ing. Věry Sigmundové. Tohoto turnaje 
se účastnilo 14 družstev, která byla rozdělena do 2 skupin. Hráno 
na dva sety. Z každé skupiny postupovala první 4 družstva do play off. 

Výsledky:
1. místo – Zaoral, Bergr, Štěpánek, Meduna (Gastroma Kojetín)
2. místo – Halma, Daniel, Novák (Halma Dhrah Kroměříž)
3. místo – Menšík, Kožela, Navrátil (Chropyně)
4. místo – Novotný, Dobrý, Chytil (Kyselovice)
5. místo – Krutil, Lejsek, Kuchařík (Záříčí)
6. místo – Chrastina, Ježek, Poláčková, Mašek (Chropyně)

Poděkování patří především sponzorům – SMM Chropyně, 
Gastroma, Technosoft, Zubr, Plastika Kroměříž, Fatra, a. s., Klub 
Litovel, IG Service, spol. s r. o., Autovest, Myslivecké sdružení 
Chropyně, Optik Janoušek, Bufet na koupališti, Pivovar Janáček, 
Josef Horák – SAM elektro. Taktéž patří poděkování sl. Polišenské 
za občerstvení z bufetu na koupališti. Po celý den se pořadatelské 
činnosti věnovali pánové Stanislav Kotas a Vojtěch Štolfa.

Předání cen vítězům provedla ředitelka SMM Chropyně Ing. Věra Sig-
mundová a celý turnaj byl ukončen s přáním dalších turnajů v roce 2010.

– Ant. Středa –



Zpravodaj města Chropyněříjen 2010

- 25 -

Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná
V pátek 10. září 2010 v 9 ho-

din byly zahájeny v Hulíně první 
Hry seniorů Mikroregionu Jižní 
Haná Senioři z Hulína, Chropyně, 
Tlumačova a Kvasic př i jel i 
do Kulturního klubu Hulín změřit 
své síly v 8 soutěžních disciplínách. 
Hry se měly původně konat 
v květnu 2010 (nápis na tričkách), 
ale musely být zrušeny z důvodu 
povodní v členských obcích. Nový 
termín byl stanoven na září. 

Po slavnostním zahájení se za do-
provodu mažoretek Kontrasty 
Hul ín a zdravic ích čelních 
představitelů členských měst 
a obcí Mikroregionu Jižní Haná 
soutěžící odebrali na stanoviště 
jednotlivých disciplín. Z každé 
obce byla sestavena 2 pětičlenná 
družstva, ale soutěžili vždy jen 
čtyři senioři. 

Disciplíny byly různorodé: 
štafetové škrábání brambor, 
shazování plechovek tenisákem, 
vytahování čísel z pytle, slalom 
s míčkem na lžičce, hod na dálku 
oštěpem, trefa míčku lahví 
na provázku do branky, házení 
kroužku na pevnou tyč a kop 
na malou branku kopacím míčem. 
Nikdo nečekal od seniorů velké 
sportovní výkony. Organizátorům 
šlo hlavně o to, aby se všichni 
dobře bavili.

Zhruba v 11 hodin měla vše-
chna družstva disciplíny úspěšně 

Pak se už konečně všichni soutěžící dozvěděli své umístění. 

Výsledky:

1. Kvasice II. 47 bodů (max. 64 bodů)

2. Tlumačov II. 45 bodů

3. Kvasice I. 42 bodů

4. Tlumačov I. 37 bodů

5. Hulín II. 35 bodů

6. – 7. Chropyně I., II. 34 bodů

8. Hulín I. 29 bodů      

Na závěr všem zahrála k dobré náladě, zpěvu a tanci dechová hudba 
Hulíňané a v 16 hodin, kdy byly Hry seniorů ukončeny, se nechtělo 
nikomu jít domů. Za rok na shledanou.

– Renáta Nelešovská –

za sebou a nastal čas počítání 
bodů pro hlavního rozhodčího. 
Tím byl pan Ing. Petr Večeřa, 
místostarosta Chropyně. Ten 
společně s RNDr. Ladislavem 
Zavad i lem a  pan í  J i ř i nou 
Floriánovou z Odboru školství 
a sociálních věcí v Hulíně, paní Li-
buší Staňkovou, zastupitelkou 
Kvasic, a paní Renátou Nelešov-
skou, vedoucí KIS Tlumačov, 
tvořil tzv. přípravný výbor.

 Aby nebyla  soutěž íc ím 
a  d ivákům dlouhá chv í le , 
přichystaly si pro ně jednotlivé 
obce a města kulturní  vy-
stoupení. Za Tlumačov zaz-
píval pan Motal, zahráli chro-
pynšt í  harmonikář i ,  Hul ín 
reprezentovaly svými tanečky 
starš í  mažoretky a  z  Kva-
s i c  v y s t o u p i l y  s  k r á t k ý m 
pásmem děti ze ŠD Základní 
školy Kvasice a ženy – sokolky 
předvedly country tanec.  

V 12:30 hod. nastal  čas 
vyhlášení výsledků. Předseda 
svazku obcí a měst Mikroregionu 
Jižní Haná a zároveň starosta 
Tlumačova, Ing. Jaroslav Ševela, 
předal nejdříve ceny 10 šťastným 
v y l o s o v a n ý m  v  d i v á c k é m 
vědomostním kvizu. Testu znalostí 
o Chropyni, Hulínu, Kvasicích 
a Tlumačovu se zúčastnilo celkem 
92 seniorů, 30 z nich odpovědělo 
správně.
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Poděkování

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Dne 18. října 2010 by se 90 let dožil pan 

František Navrátil. 

Dne 23. května t. r. uplynulo 10 let, co nás 
opustil. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku. Dcera a syn s rodinou.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen vzpomínka zůstává v srdcích dál...

Dne 31. října 2010 vzpomeneme čtvrté 
smutné výročí úmrtí našeho syna, bratra 
a strýce, pana 

Václava Jurčíka. 

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. 
Rodina.

Vzpomínáme

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 13. října 2010 uplyne rok, co nás navždy 
opustila naše maminka paní 

Jindřiška Kalmanová. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Vzpomínají 
manžel a dcery s rodinami.

Dne 12. října 2010 uplynou 
4 roky od chvíle, kdy nás navždy 
opustila naše maminka a babička paní 

Marie Horáková. 

Na její dobré a laskavé srdce vzpomínají dcera 
Dana s rodinou a synové Vlastimil a Josef 
s rodinami.

Touto cestou bych ráda poděkovala panu Jiřímu 
Hodanovi, paní Andrei Sedlaříkové, manželům 
Krutilovým a pracovníkům Správy majetku města 
Chropyně panu Miloslavu Kunstovi a panu Ladislavu Červinkovi 
za velikou pomoc při odstraňování následků vytopení mého bytu. 
Z celého srdce Vám děkuji.                                    Vlasta Wernerová

V měsíci srpnu se do Chropyně přistěhovalo 12 osob, 15 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 10 osob, narodilo 
se 5 dětí a zemřeli 2 občané.

Uzavření manželství

Roman Odstrčil, Chropyně – Michaela Pavelková, Chropyně
Karel Marcoň, Břest – Kateřina Odložilíková, Chropyně
David Hýbner, Chropyně – Mgr. Ivana Slámová, Chropyně

Společenská kronika Nová atletická dráha v Chropyni
„Proč a pro koho, není nic důležitějšího?“ Podobné otázky jsem 

zaslechl v poslední době. „A proč ne!“ Říkám zase já. 
Když jsou naši představitelé města natolik schopní, že dokáží 

zajistit finanční prostředky na rekonstrukci sportovního areálu 
(nejen dráha, ale i fotbalové zázemí, areál házené, koupaliště, 
tělocvična, atd.), tak je to jen dobře. Je to investice především do dětí 
a mládež. A má-li někdo dojem, že uvedené prostředky lze využít jinak 
a na něco jiného, tak to je na velkém omylu. Jsou to finanční 
prostředky určené na sport a nikoli jinak. Jasně, možno namítnout, 
že zařízení je ve správě města, čili i samotná údržba bude něco stát. 
To určitě, ale pak si porovnejme, co bude lepší, zda nebudovat sportovní 
a podobné zařízení pro mládež a nechat ji svému osudu, nebo budovat 
a vytvořit možnosti zdravého vyžití. A proč atletická dráha? Nejde 
tady o nějaký oddíl atletiky, který stejně nebude mít prostředky 
na zapojení se do mistrovských soutěží družstev. Na to nemají peníze 
ani daleko větší města, jen například účast družstva žen ve II. lize 
dnes přijde při skromném hospodaření na 80.000 Kč ročně a více.  

Jde především o solidní zázemí pro školní tělovýchovu. Vždyť dnes 
už jsou nové atletické dráhy v řadě malých měst a u mnoha škol. 

Lze namítnout, že určité sektory jsou v Chropyni zbytečné 
a na druhou stranu určité potřebné sektory (především pro tělesnou 
výchovu) chybí. Možná to chtělo zeptat se na názor někoho 
z odd. atletiky. Chci věřit tomu, že se v krátké době podaří 
ve spolupráci s městem dobudovat chybějící sektory a to bez ohledu 
na to, zda bude pokračovat současné vedení města, které má 
pochopení, nebo zda na radnici nastoupí po volbách někdo jiný. 
Chybí především sektor skoku vysokého a sektor pro vrh koulí. 
Případné dobudování tohoto zařízení lze pořídit bez velkých nákladů 
a za pomoci správy majetku města. 

Jak by tedy mněla být využita nová dráha? Pro hodiny TV školy, 
pro kondiční přípravu členů všech oddílů TJ Chropyně a fotbalového 
klubu, pro pořádání atletických soutěží žactva (nejen Olympiáda 
ZŠ, ale i různé školské atletické soutěže), je možné ve spojitosti 
s dalším zařízením TJ pronajímat na soustředění jiným oddílům. Naskýtá 
se tady příležitost využití krásného sportovního stánku i na jiné, 
a to nejen sportovní, akce. Vždyť lze pořádat různé kulturní akce 
spojené s vystoupením oddílů TJ a za účasti dětí ze soukromé 
umělecké školy. Diváci mají možnost i při deštivém počasí být v suchu, 
občerstvení je možno řešit v restauraci v areálu. Takový areál nám 
už dnes závidí i ve větších městech. 

Jen je potřeba dodržovat při jeho využívání určitá pravidla. 
Na dráhu je třeba používat vhodnou sportovní obuv a především 
chovat se k zařízení jako ke svému a neničit ho. Vrátím se ještě 
jednou k první větě: „Proč jen peníze do sportu v Chropyni?“ Tenhle 
dojem rozhodně nemám, snažím se chodit s otevřenýma očima 
a porovnávat co se v Chropyni podařilo a co ne. Jasně, je třeba 
opravit řadu chodníků, které především po vydatné sněhové nadílce 
minulé zimy a strojním úklidu, dostaly mimořádně zabrat. Je taky 
jasné, že všechny najednou opravit nelze a nějaké „flikování“, 
to je jen dočasná ztráta financí. 

Určitě si nelze nevšimnout, že se za krátkou dobu podařilo 
opravit téměř celé sídliště, a to včetně výsadby zeleně a vybudování 
řady parkovacích míst. Připravuje se renovace náměstí a další. 
Za posledních pár let se vybudovalo mnoho nového a opravilo 
mnoho starého. Je třeba porovnávat i s jinými podobnými městy. 
Tak by se dalo hovořit i o jiných oblastech života v Chropyni. 

Blíží se volby do zastupitelstva města. Podle mne není v komunální 
politice až tak důležité, která strana ovládne radnici. Pro občany města 
je důležité, aby zvolení zastupitelé byli především slušní lidé a dokázali 
se mezi sebou domluvit. Odložit stranou stranickou příslušnost 
a naslouchat občanům. Je však pro město nesmírně důležité, aby to byli 
schopní lidé, kteří umí zajistit a vybojovat finanční prostředky pro město 
a jeho potřeby. Pak bude možné řešit i jiné potřeby města a ne jen sport. 
Jsem přesvědčený, že stávající vedení to dělá dobře. Nemusím zcela jistě 
se vším souhlasit, ale to, co bylo uděláno pro město v minulém volebním 
období, tak to oceňuji velmi.                                                         – BV –
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Uzávěrka tohoto čísla: 15. září 2010.  
Uzávěrka příštího čísla: 15. října 2010 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

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

Chropyňské počasí

říjen - listopad 2010
MKS Chropyně připravuje

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek na tel.: 573 355 323. 
Doplnění i změna pořadů je vyhrazena. V případě rezervace místa 
je nutné vyzvednout si vstupenky nejpozději do týdne od objednání. 
Zakoupené vstupenky nebereme zpět! SMM Chropyně.

Říjen
6.10.2010 Travesti show Kočky „Pekelná kuchyně“. 
v 19:00 hod.  Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.
 Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě v den před-
 stavení 210 Kč. Předprodej vstupenek probíhá 
 na Správě majetku města Chropyně. Tel.: 573 355 323.

14.10.2010 O Balynce, dobrém štěněti. 
v 8:30 hod.  Pohádka s ekologickou tématikou pro I. stupeň ZŠ.
 Hraje Karlovarské hudební divadlo. Místo konání:
 Městské kulturní středisko Chropyně. Vstupné 25 Kč

Listopad
24.11.2010 „Zázračný pramínek“. 
v 9:00 hod.  Pohádka pro I. stupeň ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi. 
 Hraje Divadelní agentura GORDIA. Místo konání:
 Městské kulturní středisko Chropyně. Vstupné 25 Kč.
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Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského kalendáře 
a má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení říje. Latinský 
název October znamená osmý měsíc a je odvozen z římského kalendáře, 
podle kterého rok začínal březnem. Slunce je začátkem října ve znamení 
vah a přechází do znamení štíra. V tomto měsíci pokračuje ve střední 
Evropě podzimní sklizeň a v českých zemích se tradičně slaví posvícení.
Výraz „posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“. Dostavba kostela 
byla pro obec mimořádná událost, protože jeho stavbě obyvatelé 
věnovali mnoho peněz a práce. Když se stavba dokončila, nemohl 
se kostel hned použít pro výkon bohoslužeb. Nejprve se musel 
slavnostním způsobem vyjmout ze světské sféry a posvěcením jej určit 
pro služby Bohu. Posvícení se slaví ve výroční den posvěcení kostela 
(v Chropyni 10. září), které je označováno termínem dedicatio. Průběh 
posvícení byl podobný jako průběh oslavy svátku patrona chrámu – 
hody. U kostelů, u kterých není známo datum posvěcení, se posvícení 
slaví právě v měsíci říjnu.

Pranostiky:
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě 
pršeti.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.

Z místního pozorování v měsíci srpnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 15,7 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 24,2 °C,
- celkové množství srážek bylo 81,7 mm/m2,
- nejvyšší teplota byla naměřena 13. srpna ve 14:00, a to 30 °C, 

nejnižší 29. srpna v 7:00, a to 8 °C.
– redakce –

zdroj internet


