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Možná v tomto čísle Zpravodaje oče-
káváte spíše slova starosty města na téma 
„Požár století v Chropyni“ nebo „Největ-
ší požár ve Zlínském kraji od roku 2007“ 
či „Největší požár roku 2011 v celé ČR“. 
Protože tato událost je doslova ještě pří-
liš živá a vzbuzuje emoce ve všech smě-
rech, budu se věnovat této problematice 
v následujícím čísle Zpravodaje. Jako pří-
mý účastník této mimořádné situace mám 
na srdci spoustu věcí, které bych rád sdě-

lil nejen obyvatelům evakuovaných loka-
lit, ale všem občanům města a samozřejmě 
i těm, kteří doslova nasazovali své životy, 
našim dobrovolným hasičům.

V tomto čísle Zpravodaje je uveřejně-
na spousta autentické fotodokumentace 
a ta nepotřebuje dalších komentářů. 

Nyní ale obrátíme list a podíváme 
se na něco příjemnějšího, co nás všechny 
v tomto roce čeká.
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Město Chropyně pro Vás v letošním roce
připravuje již tradiční 14. Hanácké slavnosti, 
které se uskuteční ve dnech 27. až 29. květ-
na. Celým rokem se ale jako zlatá nit vine jiná 
mimořádná událost – výročí, které si nelze ne-
připomenout – 750 let od první písemné zmín-
ky o Chropyni (1261).
Město Chropyně připravuje důstojné připo-
menutí tohoto kulatého výročí nejen boha-
tým kulturním programem, který je plánován 
na závěr letních prázdnin, ale i vydáním pa-
mětních mincí k tomuto výročí. Návrh motivu 
mincí připravuje světově uznávaný rytec, gra-
fik a medailer pan Karel Zeman. Po zhodno-
cení a vybrání konečného návrhu si nejen naši 
občané budou moci vybrat mince z různých 
kovů, ze kterých budou raženy (zlato, stříb-
ro, tombak), a to formou předběžné závaz-
né subscribce. Návrh a bližší informace budou 
uveřejněny v dalším čísle Zpravodaje města.
Určitě se máme všichni na co těšit.

– Ing. Jaroslav Hloušek, 
starosta města Chropyně –

dokončení ze str. 1
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Balada o králi 
Ječmínkovi

Protože jsem z té Moravy,
vím, kdo byl Ječmínek král,
který se v obilí schovával,

říkal si s křepelkami.

Kam se však schová Ječmínek,
vousatý, jako to jméno,
až přijde podzim s úhory 

a bude posečeno,

že jsme tak strašně sami.
Jana Skácel

17:50 - 18:00 
Slavnostní vyzvánění zvonů
zahájení noci kostelů 
18:00 - 18:15 
O historii a vybavení kostela
komentovaná prohlídka kostela sv. Jiljí 
18:20 - 18:35 
Kdo zpívá, dvakrát se modlí
zpěv pěveckého sboru Chor minor 
18:40 - 18:55 
Slova života
četba z knihy knih
19:00 - 19:15 
Všechna díla, velebte Pána
chvíle s instrumentální hudbou  
19:30 - 19:45 
O historii a vybavení kostela
komentovaná prohlídka kostela sv. Jiljí 
19:50 - 20:05 
Kdo zpívá, dvakrát se modlí
pěv pěveckého sboru Chor minor 
20:10 - 20:25
Slova života
četba z knihy knih
20:30 - 20:45
Všechna díla, velebte Pána
chvíle s instrumentální hudbou  
21:00  
Závěr noci kostelů 
18:00 - 21:00 
Ke kořenům
možnost nahlédnout do křestní matriky a najít zá-
znam o svém křtu, také získat potvrzení o křtu.
 Nahlédnout smí jen ta osoba, které se záznam 
o křtu týká (ochrana osobních údajů). Poznámka: 
ve farní kanceláři jsou pouze matriky od roku 1950, 
starší jsou v archivu.

• tři dny zábavy pro všechny věkové kategorie
• tradiční jízda krále Ječmínka a jeho družiny
• vystoupení uměleckých souborů z širokého okolí
• rockfest o pěti chodech pro noc plnou zábavy
• cyklistické závody - napětí, emoce a adrenalin
• sraz historických vozidel s doprovodným programem
• hvězda nedělního odpoledne skupina Narychlo
• spousta her a soutěží pro Vaše děti
• vstup po všechny dny konání akce zdarma
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Program XIV. Hanáckých slavností
pátek 27. května
19:00 - 24:00 
„Posezení“ 
s cimbálovou muzikou Réva

18:00 - 21:00 
„Noc kostelů“ 
O historii a vybavení kostela (18:00 a 19:30), Kdo zpívá, dvakrát se modlí (18:20 a 19:50), 
Slova života (18:40 a 20:10), Všechna díla, velebte Pána (19:00 a 20:30); 
po celou dobu možno nahlédnout do křestní matriky

sobota 28. května
9:00 - 17:00 
„Jarmark řemesel“

9:00 
„Jízda krále Ječmínka“ 
přivítání krále Ječmínka starostou města cca v 9:20 před radnicí

9:00 - 18:00 
„V dobrém sme se sešli“ 
vystoupení hudebních seskupení, Malá scéna: DH Hanačka Břest, Svítání Brno, V hníz-
dě rej Kobylí, Podhostýnská heligonka, Oileán Valašské Meziříčí

10:00 - 12:00 
„Tatíčkovy vrané koně“ 
pořad dětských souborů, Velká scéna: Konopka Sazovice, Malý Ječmínek Chropyně, 
Klásek Kralice na Hané, Rozmarýnek Kroměříž, Hanáček Tovačov, 
Malá Rusava Bystřice pod Hostýnem, Klebetníček Vyškov, Ječmínek Mysločovice

14:00 - 16:30 
„Z praménků řeka…“ 
pořad dospělých souborů k 120. výročí úmrtí Františka Skopalíka, Velká scéna: 
Hanácká Beseda Kojetín, Haná Přerov, Hatě Tovačov, Hanák Troubky, 
VUPT Sazovice, Rusava Bystřice pod Hostýnem

18:00 - 02:00 
„Hanácké rockfest“ 
festival rockových kapel: SON (18:00), Jessica (19:30), Power H (21:00), 
Horkýže Slíže-revival (22:30), Ad Libitum (00:00)

neděle 29. května
9:30 
„Cyklistické závody“ 
pořádané oddílem Cyklosport V+P Chropyně

9:00 - 16:00 
„Sraz historických vozidel“ 
Soutěž elegance (9:00 - 12:00), Projížďka městem (12:30 - 13:00), 
Jízda zručnosti (13:00 - 15:00), Vyhlášení výsledků (16:00)

10:00 
„Jízda motorkářů“

15:00 - 16:30 
„Továrna na blbiny“ 
pořad plný her a sladkostí pro děti

16:30 
„Kácení máje“  

17:00 - 18:00 
„Narychlo“ 
koncert hudební skupiny

po celý víkend navštivte výstavu prací členek 
I. moravského patchworkového klubu ve víceúčelovém sále

program se koná v areálu Zámeckého parku; vstup ZDARMA

aktuální informace na www.muchropyne.cz

Změna programu a účinkujících vyhrazena!
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Rada města na svých jednáních v ob-
dobí od 16. března 2011 do 15. dubna 
2011 mimo jiné:
• schválila uzavření Smlouvy o poskyt-

nutí podpory ze Státního fondu Život-
ního prostředí ČR, jejímž předmětem 
je poskytnutí podpory ze SFŽP ve výši 
2.839.219,78 Kč a z Fondu soudržnos-
ti ve výši maximálně 48.266.736,35 Kč, 
která je poskytována v rámci Operač-
ního programu Životního prostředí ČR, 
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání 
s odpady a odstraňování starých eko-
logických zátěží, oblast podpory 4.1 
– Zkvalitnění nakládání s odpady na „ 
Chropyně, skládka Smeťák – rekultiva-
ce skládky“,

• schválila poskytnutí veřejnoprávní pod-
pory ve výši 5.000 Kč Kynologickému 
klubu Technoplast Chropyně na opra-
vy klubovny provedené v roce 2011,

• schválila cenu stravenky pro cizí strávní-
ky v Zařízení školního stravování Chro-
pyně, okres Kroměříž, p. o., ve výši 
50 Kč pro odběr „přes ulici“ a 55 Kč pro 
stravování ve školní jídelně s účinností 
od 1. dubna 2011,

• schválila poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Chropyně 
v souladu s Vnitřní směrnicí č. 4/2009  
ve výši 29.200 Kč Cyklistickému od-
dílu Cyklosport V+P Chropyně, o. s., 
10.100 Kč Sportovně střeleckému klu-
bu JUNIOR Chropyně, o. j. s., 21.800 
Kč LMK Racek, o. j. s., 25.000 Kč Lu-

káši Purkarovi, 25.000 Kč Karlu Imríš-
kovi, 10.000 Kč T. J. Chropyně, o. s., 
na výjimečnou reprezentaci odboru ASPV 
a oddílu národní házené,

• schválila poskytnutí veřejné finanční 
podpory ve výši 10.000 Kč Cyklistic-
kému oddílu Cyklosport V+P Chropy-
ně, o. s., na „Dětské cyklistické závo-
dy“, 5.000 Kč Moravskému rybářské-
mu svazu místní organizaci Chropyně, 
o. j. s., na „Rybářské závody mládeže“, 
10.000 Kč Fotbalovému klubu Chro-
pyně, o. s., na akci „Letní turnaj pří-
pravek ‚ O pohár města Chropyně‘“ 
a 25.000 Kč T. J. Chropyně, o. s., 
na akce pořádané jejími oddíly,

• zamítla přidělení dalšího kontejneru 
o obsahu 1.100 l k bytovému domu 
čp. 849–850 na ulici Moravská,

• vyjádřila souhlas s provedením stavby 
„Rekonstrukce POBOČKY ČESKÉ SPO-
ŘITELNY, a. s., CHROPYNĚ, nám. Svo-
body 50“ bez výhrad,

• schválila nákup sekacího malotrakto-
ru Kubota G 23 HD za celkovou cenu 
399.900 Kč bez DPH od firmy Daniš 
Davaztechnik, s. r. o.

– Ing. Jiří Rosecký –– InIng.g.g J JJiřiříí RoRoseseckckýý ý

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

Z jednání rady města

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 
30. března 2011 mimo jiné:
• vzalo na vědomí zprávu Policie ČR o bez-

pečnostní a dopravní situaci ve městě 
za rok 2010 a zprávu Komise k projednává-
ní přestupků města Chropyně za rok 2010,

• schválilo odpis pohledávky ve výši 
32.904 Kč za panem Františkem Svobo-
dou, evidované v účetnictví Správy ma-
jetku města Chropyně, p. o.,

• schválilo poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory z rozpočtu města Chropyně 
ve výši 416.700 Kč T. J. Chropyně, o. s., 
a 202.100 Kč Fotbalovému klubu Chro-
pyně, o. s., 

• schválilo prodloužení termínu čerpání 
a splácení úvěru na předfinancování akce 
„Chropyně, skládka Smeťák - rekultivace 
skládky“ do 31. prosince 2011,

• schválilo rozdělení hospodářského vý-
sledku Správy majetku města Chropy-
ně, p. o., ve výši 1.194.985,87 Kč takto: 
690.298,19 Kč na pokrytí ztráty minu-
lých období, 484.687,68 Kč jako odvod 
do rezervního fondu organizace a 20.000 
Kč jako odvod do fondu odměn,

• schválilo rozdělení hospodářského výsled-

ku Základní školy Chropyně, okres Kro-
měříž, p. o., ve výši 69.541,03 Kč takto: 
70 % tj. 48.678,73 Kč jako odvod 
do rezervního fondu organizace a 30 % 
tj. 20.862,30 Kč jako odvod do fondu odměn,

• schválilo rozdělení hospodářského výsled-
ku Mateřské školy Chropyně, okres Kromě-
říž, p. o., ve výši 13.021,07 Kč takto: 70 % 
tj. 9.114,75 Kč jako odvod do rezervního 
fondu organizace a 30 % tj. 3.906,32 Kč 
jako odvod do fondu odměn,

• schválilo rozdělení hospodářského vý-
sledku Zařízení školního stravování, okres 
Kroměříž, p. o., ve výši 43.338,84 Kč tak-
to: 70 % tj. 30.337,19 Kč jako odvod 
do rezervního fondu organizace a 30 % 
tj. 13.001,65 Kč jako odvod do fondu odměn,

• uložilo tajemníkovi Městského úřadu 
v Chropyni vypracovat směrnici, ve které 
bude obsaženo, že rodinní příslušníci ne-
mohou na městském úřadě pracovat v pří-
mo podřízených funkcích,

• vzalo na vědomí skutečnosti týkající 
se „Rekonstrukce sportovního areálu – 
koupaliště Chropyně“ a závazek vůči fir-
mě Rovina, a. s.

– Ing. Jiří Rosecký –

Z jednání zastupitelstva města

Klub českých turistů
Vám nabízí v měsíci květnu:

6. května K soutoku řek Moravy a Bečvy 
 info: Miroslav Gazdina, tel.: 

776 141 715 a ve skříňce KČT
 
8. května Světový den chůze – vycház-

ka okolím Chropyně
 start: 13:30 u spořitelny

28. května Vrcholy oblasti Valašsko - 
Chřiby

 cíl: vrchol Vysoké; trasa li-
bovolná; kontrola 10:00 – 
15:00; info: Jan Kubáček, 
tel.: 736 204 656

 Vrcholy oblasti Valašsko - 
Chřiby

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

28. května Putování za Loštickým tva-
růžkem

 pěší: 8, 15, 25, 35 km; start: 
hřiště kopané SK Loštice 
od 7:00; vzhledem k Hanác-
kým slavnostem nebude zajiš-
těn autobus

29. května Vrcholy oblasti Valašsko - 
Chřiby

 cíl: vrchol Malého Javorní-
ku; trasa libovolná; kontrola 
10:00 – 15:00; info: V. Trli-
čík, tel.: 605 119 320

  
 Vrcholy oblasti Valašsko - 

Chřiby
 cíl: Javorníček, na vrcholu 

u kapličky; trasa libovol-
ná; kontrola 10:00 – 15:00; 
info: Miroslava Tydláčková, 
tel.: 602 789 124

Hodně příjemných zážitků při pohybu 
v přírodě přeje

– Jar. Pospíšilová –
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Více než 2,7 kg vysloužilých elektrozařízení odevzdal vloni ko-
lektivnímu systému ELEKTROWIN každý obyvatel Zlínského kra-
je. Ve srovnání s ostatními regiony se tak kraj umístil na šestém mís-
tě. První příčka patří občanům Plzeňského kraje, kteří zrecyklovali 
téměř 3,5 kilogramu na osobu. Na druhém konci žebříčku se umís-
til Ústecký kraj. Jeho obyvatelé odevzdali k recyklaci průměrně 
1,6 kilogramu. Kolektivní systém ELEKTROWIN na Zlínsku vysbí-

V recyklaci bílé techniky jsme šestí v republice
ral celkem 1 619 tun elektroodpadu, čímž ušetřil 9,5 milionu kWh 
elektřiny. Největší podíl sesbíraného elektroodpadu již tradičně 
tvoří chladící zařízení. Češi jsou v jejich recyklaci dokonce pátí nej-
lepší v Evropě. Nezisková společnost ELEKTROWIN vloni po celé 
republice vysbírala celkem 25 448 tun elektroodpadu, což je více 
než 1,3 milionu kusů.

– dle informací ELEKTROWIN redakce –

Pozvání na Otevřené brány 2011
I v letošním roce vás srdečně 

zveme k prohlídce našeho koste-
la sv. Jiljí v Chropyni. Již třetím ro-
kem pokračuje ve Zlínském kra-
ji projekt Otevřené brány, a tak 
máme v našem regionu opět mož-
nost navštívit během turistické se-
zóny významné kulturní památ-
ky sakrálního charakteru. Pat-
ří mezi ně nejen poutní chrámy 
na Velehradě, na sv. Hostýně 
či ve Štípě, ale také kostel sv. Moři-
ce v Kroměříži, kostel sv. Františka 
v Uherském Hradišti, barokní kos-
tel a hřbitov ve Střílkách, poutní 
kostel v Provodově nebo krásný 
dřevěný kostelík ve Velkých Kar-
lovicích a samozřejmě i kostel sv. 
Jiljí zde v Chropyni. Více infor-
mací lze získat na http://www.
vychodni-morava.cz/ či v infor-
mačních letácích a brožurách, kte-
ré budou k dispozici v jednotlivých 
památkách a také na příslušných 
městských a obecních úřadech. 

Díky vstřícnosti a spoluprá-
ci Zlínského kraje, Arcibiskup-
ství olomouckého a též přísluš-
ných měst a obcí se mohou ná-
vštěvníkům otevřít nejen velké 
poutní kostely, ale i ty na po-
hled méně významné, které 
však patří mezi kulturní dědictví 
místního významu. Navíc tyto 
posvátné prostory dostávají 
v době od 1. května do 30. září 
průvodcovskou službu. V na-
šem kostele sv. Jiljí bude mož-
nost prohlídky s výkladem 
od 1. května do 30. září o sobo-
tách, nedělích v době od 13:00 
do 17:00 hodin. 

Kdesi jsem četl myšlenku, 
že člověka pozvedá a proměňuje 
nejen to, čemu rozumí a co chá-
pe, ale především to, co jej pře-
sahuje. Myslím, že v případě 
krásných staveb a kostelů to platí 
obzvláště. 

– P. Jiří Putala, farář –

Jistě si již každý stačil všimnout, že se v na-
šem městě objevily dva nové kontejnery určené 
na menší vysloužilé elektrozařízení.

U většiny z nás je samozřejmostí, že velké elek-
trospotřebiče automaticky zavezeme do sběrné-
ho dvora, nebo necháme zlikvidovat prostřed-
nictvím prodejce, u kterého jsme zakoupili nový 
elektrospotřebič. Avšak vyhození malého vyslou-
žilého spotřebiče do směsného odpadu obvykle 
nepovažujeme za natolik velký prohřešek, aby-
chom kvůli němu vážili cestu do sběrného dvora. 
Proto se město Chropyně rozhodlo využít nabíd-
ky firmy Asekol, s. r. o. a zajistilo v našem městě 
umístění dvou stacionárních kontejnerů na drob-
ný elektroodpad. Jeden kontejner se nachází 
na náměstí před budovou spořitelny, popř. pro-
dejnou RENTA, a druhý je umístěn v kontejne-
rovém hnízdě v blízkosti supermarketu Albert.

 A pro které odpady jsou červené kontejnery 
určeny?? Lze sem vhazovat drobné elektrospo-
třebiče a baterie. Je tak vhodný například pro 
klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, disc-
many nebo elektrické a elektrotechnické hračky. 
Rozměr otvoru pro vhození 30 x 50 cm odpovídá 
standardní velikosti počítače. Do kontejnerů nao-
pak nepatří zářivky, úsporné žárovky a větší zaří-

zení, jako jsou televizory a počítačové monitory.
Kontejnery mají celokovovou konstrukci s ne-

rezovým otočným bubnovým vhozem a povrch 
upravený červeným lakem. Nádoby mají dokon-
ce integrovaný box na sběr baterií a akumuláto-
rů a jsou, dle sdělení fy Asekol, také lépe zabez-
pečeny proti nežádoucímu vniknutí.

Věříme, že tyto nádoby zjednoduší a zefektiv-
ní třídění a stejně jako bereme za běžnou součást 
svého standardního chování třídění plastu, papíru, 
skla a kovů, vezmeme za své také třídění drob-
ných vysloužilých elektrozařízení. 

Děkujeme všem, kteří se do třídění zapojují.
– M. Adámková, odbor VaŽP –

Nové červené kontejnery 
na drobný elektroodpad

cena od 
310,- Kč

Redakce

vaše 
reklama

Zde 
mohla být
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Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi opravdu jen krátkou reakci 

na články našich dvou zastupitelů věnova-
ných Rekonstrukci sportovního areálu - kou-
paliště Chropyně.

Články „Jak to bylo s financováním koupa-
liště“ od pana Ing. Radovana Macháčka (dub-
nový Zpravodaj) a „Pravda by měla být zve-
řejněna“ od pana Ing. Františka Kroupy (vyda-
ný v tomto čísle Zpravodaje) považuji za zcela 
legitimní vyjádření jejich stanovisek a názorů. 
V žádném případě mi nepřísluší jakékoliv právo 
je hodnotit, posuzovat a už vůbec ne soudit.

Po jejich přečtení může být méně informo-
vaný čtenář lehce popleten, ba přímo i zma-
ten, a oprávněně si bude klást otázku „Kde 
je pravda?“

Tvrzení, že se nic neděje, by vzhledem 
k proběhlé medializaci v tisku a neoficiální dis-
kuzi mezi Vámi občany a faktu, že se proble-
matikou koupaliště zabývá rada i zastupitel-
stvo města, asi těžko, někdo uvěřil.

Věřte, že „zděděný“ stav věcí mě netěší, 
stejně tak, jak netěší radu města a celé Za-

stupitelstvo města Chropyně. Bez ohledu 
na přátelství-nepřátelství, vztahy-nevztahy, 
stranickost-nestranickost, dobrý nebo špatný 
úmysl se daný stav věcí bude muset dořešit 
v zákonných mezích a předložit zastupitelstvu 
ke konečnému projednání.

Na svém jednání 30. března 2011 mi Za-
stupitelstvo města Chropyně uložilo zveřejnit 
v červencovém Zpravodaji města Chropyně 
obecné informace a skutečnosti k záležitosti 
financování 3. etapy rekonstrukce koupaliště. 

Já jako starosta města se společně s radou 
města a dodavatelem stavby snažíme najít nej-
schůdnější řešení této situace, které bude před-
loženo zastupitelstvu na jeho červnovém zase-
dání. Po jeho projednání budete objektivně in-
formování o všech skutečnostech, výsledcích 
a závěrech, ke kterým zastupitelstvo dospělo.

Protože se jedná o veřejné prostředky, vy, 
všichni občané města, máte nezadatelné prá-
vo vědět, jak je s finančními prostředky nás 
všech nakládáno. 

– Ing. Jaroslav Hloušek, 
starosta města Chropyně –

Kde je pravda?

Již několik měsíců lze v různých pramenech 
číst rozporné informace o způsobu financování 
třetí etapy rekonstrukce koupaliště v minulém 
volebním období. Dovolím si malé srovnání. 

Bývalý starosta, kterého se ten problém 
osobně týká, uvedl ve Zpravodaji informace, 
které je možno shrnout následovně: na cel-
kové náklady více než 40 mil. Kč jsem zajis-
til dotace 18,5 mil. Kč, zbytek se nám zajis-
tit nepodařilo a musí být uhrazen z rozpočtu. 
Před realizací třetí etapy jsme se s dodavate-
lem stavby rozhodli stavbu dokončit a zkusit 
získat dotace, což se opakovaně nepodařilo. 
Do rozpočtů na léta 2010 a 2011 bylo schvá-
leno na koupaliště vždy 2,5 mil. Kč. Částky, 
které se budou v následujících 4 letech platit, 
korespondují s těmi, které jsme dávali do roz-
voje a investic sportovních zařízení. Nic jsme 
neporušili, nic jsme nezatajili, smlouva i finanč-
ní prostředky byly řádně schváleny.

Současný starosta předložil na březno-
vém zasedání zastupitelstva písemný materi-
ál, z něhož lze shrnout:  3. etapa rekonstrukce 
byla prováděna dle smlouvy schválené v radě 
a podepsané starostou. Termín dokončení byl 
v červnu 2008 a byl 25. června 2008 odsunut 
dodatkem ke smlouvě na prosinec 2012. Do-
datek byl schválen v radě až 14. dubna 2010 
a je patrně od počátku neplatný. Na základě 
písemného požadavku vyčíslil dodavatel cel-
kové náklady tak, že mimo smluvně sjednanou 
cenu uplatňuje navíc téměř 3,5 mil. Kč za ví-
cepráce. Tato položka nebyla řešena žádným 
dodatkem ke smlouvě. Celková částka včet-
ně víceprací nebyla zastupitelstvem jako ce-
lek zařazena do rozpočtu ani projednána. Za-
stupitelstvo ani rada nebyla o celkovém zá-
vazku města informována v době jeho vzniku.   

Schválení dodatku ke smlouvě dva roky 

po podpisu svědčí o svévolném a nepřijatel-
ném konání dvou bývalých orgánů. Starosty 
a rady města. Přijetí úvěru bez schválení za-
stupitelstva, a o nic jiného se prakticky ne-
jednalo, je porušením zákona o obcích, který 
stanoví, že rozhodování o úvěru je vyhraze-
no do výlučné působnosti zastupitelstva. Toto 
opatření, které má v sobě patrně zakódová-
no i protikorupční poslání, bylo neoprávněně 
vyřazeno z účinnosti. Stačilo seznámit zastu-
pitelstvo s fakty a bylo by patrně jednoduché 
dosáhnout schválení schůdného řešení. Tím 
hůř, že se tak nestalo, a ještě hůř, že nevíme, 
proč se tak nestalo a co vedlo k tomu, že za-
stupitelstvo se o smluvně neošetřených více-
pracích dovědělo více než 2,5 roku po uvede-
ní koupaliště do provozu. Záhadou je i tvrzení 
bývalého starosty, že částky, které bude nut-
no čtyři roky platit, korespondují s těmi, kte-
ré se dávaly do investic na sportovní zařízení. 
Takové budoucí výdaje nebyly nikdy schvá-
leny. Jejich úhrada omezí možnost investovat 
i jinam než do opožděných a donedávna uta-
jených plateb na opravu koupaliště. 

Porovnání stanovisek obou starostů vyvolá-
vá otázku, kde je vlastně pravda. Jelikož jsem 
byl minulé období členem zastupitelstva, tak 
vím, že tento orgán nebyl nikdy informován 
o nezískání dotace. Nevím, jací „my“ se roz-
hodli s dodavatelem stavby za zády zastu-
pitelstva na zadlužení města, ale vím, že při 
schvalování rozpočtů se nanejvýš uvádělo, 
že je třeba zařadit do rozpočtu vlastní po-
díl města a je nutno stavbu napřed uhradit 
a teprve po kontrole všech dokladů bude měs-
tu převedena dotace. Se znalostí faktu, že za-
stupitelstvo nebylo o situaci s dotacemi infor-
mováno, mi poněkud uniká, proč na jedné 
straně se v článku ve Zpravodaji tvrdí JÁ jsem 

zajistil a na straně druhé se uvádí, že dotaci 
na třetí etapu se NÁM nepodařilo zajistit. 
Vzhledem k tomu, že starosta zastupuje obec 
navenek, je evidentní, že vyřizování dotací 
je jednou z náplní jeho funkčního poslání. Tak 
se to dělo po „listopadu“ vždycky a ve všech 
obcích tohoto státu. Rozdíl byl pouze v eko-
nomickém prostředí, které se průběžně vy-
víjelo, a to včetně přechodu od plánované-
ho k samostatnému rozpočtování a od celo-
státně nízkých dotačních možností až po do-
tace z EU. S ohledem na stupeň mé informo-
vanosti o financování stavby koupaliště mám 
za to, že pravdě blíž je stanovisko stávajícího 
starosty než jeho předchůdce.

Vezmu-li v potaz zmíněné souvislosti, mu-
sím vyslovit politování nad tím, že při jedná-
ní o zajištění finanční stability rozpočtu, po-
tenciálně ohrožené možnou budoucí neplat-
ností smluv o převoditelnosti akcií firmy Vo-
dovody a kanalizace, nebyl přijat můj návrh, 
že stávající zastupitelstvo si vyhrazuje, po do-
plnění ekonomických a časových údajů, kte-
ré v návrhu nebyly, konečné schválení smlou-
vy. Původní návrh byl schválen přes námitku 
p. Hrabala, že zastupitelstvo schvaluje nedoko-
nalou smlouvu, ve které chybí údaje, a po od-
povědi od předsednického stolu, že tyto úda-
je nejsou v den schvalování návrhu smlouvy, 
tj. 15. prosince 2010, známé. Pouze dodám, 
že bývalo dobrým zvykem, aby návrh smlou-
vy obsahoval předmět, termín a finanční hod-
notu plnění. Můžeme mít pouze naději, niko-
liv jistotu, že jedenácti členy stávajícího zastu-
pitelstva schválený jakýsi bianco šek nevyvolá 
v budoucnu podobné spory a negativní dopa-
dy na rozpočet jako situace kolem financová-
ní rekonstrukce koupaliště.        

– Ing. František Kroupa, člen ZM –

Pravda měla být zveřejněna

reklama
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Po přečtení článku „Jak to bylo s finan-
cováním koupaliště“ v dubnovém Zpravo-
daji musím na některé zveřejněné informa-
ce reagovat.

Je třeba uznat, že v minulém volebním 
období se udělalo hodně. Tvrzení o objemu 
200 milionů je ale poněkud přehnané. Pře-
devším z toho finančního balíku zůstal dluh 
20 milionů a rekultivace skládky ve výši 68 mi-
liónů byla pouze narychlo zahájena a z velké 
části byla realizována až v tomto volebním ob-
dobí, přičemž dotace ze Státního fondu život-
ního prostředí byla potvrzena teprve v břez-
nu letošního roku.

Z článku jako by vyplývá, že získání do-
tací a investování je něco nového, co je nut-
né neustále voličům, zdůrazňovat. Samozřej-
mě že se vyřizovaly dotace a zveleboval měst-
ský majetek i v minulosti. Není pravdou to, 
co tvrdili Ing. Macháček a Ing. Večeřa na před-
volebním setkání s důchodci a zdravotně po-
stiženými, že objem těchto investic byl os-
minásobně vyšší než v minulých obdobích. 
To je samozřejmě nesmysl nebo lež.

Na příklad ve volebních obdobích Ing. 
Kroupy byly postaveny tři bytové domy – DPS, 
startovací dům, povodňový dům v ul. Hrázky. 
Byla zastřešena budova Základní školy na Fu-
číkově ulici, vybudováno víc než kilometr a půl 
průtahových vozovek a spousta dalších drob-
nějších investic. V dnešních cenách staveb-
ních prací by to bylo hodně přes 100 milionů.

Z mého funkčního období jen namátkou 
vybírám investiční akce v Plešovci: kanali-
zace a čistírna odpadních vod, nová silnice 
přes obec, plynofikace, nové místní komuni-
kace. To vše činilo v tehdejších cenách zhru-
ba 35 milionů.

Nová silnice v ulici Hrad, silnice od křižo-
vatky na náměstí na Tovačovskou ulici až k že-
lezničnímu přejezdu, křižovatka ulic Ječmín-
kova, Hejtman, Tyršova, předláždění ulic Hřbi-
tovní, Křížní v objemu 36 milionů. Byly pro-
vedeny čtyři etapy regenerace sídlišť v ceně 
20 miliónů. Do budov základních škol bylo 
investováno přes 30 miliónů. Byla provede-
na infrastruktura v ulici Emila Filly a Hrázky 
za 5 milionů, dům pro sociálně slabé u sáňko-
vacího kopce stál necelých 20 miliónů, rekon-
strukce „svobodárny“ na ul. Drahy 5 miliónů.

Z dalších drobnějších investic chci připo-
menout: domovní výměníkové stanice, láv-
ka pro pěší mezi ulicemi Emila Filly a Podlesí 
a řada dalších drobnějších akcí.

Je pravdou, že jsme se věnovali poněkud 
prozaičtějším věcem, jako jsou silnice, školy, 
a pro mnohé to mohlo vyznít jako nezajíma-
vé nebo málo potřebné. Určitě je populár-
nější budovat hřiště s umělým povrchem, než 
např. sociální zařízení nebo výtahy pro zdra-
votně postižené ve škole.

V celé argumentaci zapomněl Ing. Machá-
ček říct, že nastoupil do funkce právě v počát-
ku tzv. Plánovacího období EÚ a začalo se s čer-
páním dotací z EÚ. Při výčtu objemů inves-
tičních akcí zapomněl připomenout růst cen 

stavebních prací. Například silnice přes Plešo-
vec a Hrad v délce 1.300 m stála před 10 lety 
20 milionů a cyklostezka ve stejné délce 
14 milionů. Přitom silnice má podkladní vrstvu 
zhruba 1 m a šířku 8 m, zatímco cyklostezka 
40 cm a šířku 3 m. Taktéž rozpočtové možnosti 
byly např. před 15 lety podstatně skromnější.

Nyní si dovolím pár vět k záležitosti kou-
paliště. Tvrzení, že minulé vedení stálo před 
těžkým rozhodnutím, cituji „buď ukončit prá-
ce a koupaliště nechat rozestavěné“ nebo ris-
kovat a dostavět bez finančního zajištění, není 
pravdivé. Původní projekt počítal samozřejmě 
s funkčností koupaliště, ale pouze bez ohřevu 
vody a některých dalších vylepšení. Pravdou 
je, že oním těžkým rozhodováním se mělo za-
bývat zastupitelstvo města, do jehož kompe-
tence taková rozhodnutí jedině spadají. Mělo 

rozhodnout, zda pokračovat a jakým způso-
bem bude stavba financována (úvěr a podob-
ně). To se však nestalo a pan starosta to roz-
hodl „na vlastní pěst“. Tvrzení, že vše bylo le-
gální, je v rozporu s jeho několika prohlášení-
mi, že město je bez dluhu.

Je poněkud podivné se chlubit vybudo-
váním koupaliště, když z poloviny to má za-
platit někdo jiný. Nevím, co by pan Ing. Ma-
cháček dělal před čtyřmi roky, kdybych mu 
předal město s tím, že jsem sice vybudoval 
hezkou investici, ale že samozřejmě počítám 
s tím, že to zaplatí město v době jeho působení 
na radnici. Věřím v inteligenci chropyňských 
občanů, že si udělají o této záležitosti objek-
tivní názor sami.

– František Hrabal, 
zastupitel města Chropyně –

Koupaliště a dluhy

reklama
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Vážení čtenáři,
v několika následujících číslech Zpravodaje Vám přineseme 

odpovědi na tři otázky, které jsme položili zastupitelům zvoleným 
na volební období 2010 až 2014. V každém čísle budou zveřejně-
ny odpovědi pěti zastupitelů.
1. V říjnu 2010 jste byl/a občany zvolen/a do Zastupitelstva 

města Chropyně. Které záležitosti a úkoly budou pro Vás 
pro toto volební období prvořadé?

2. Jak se budete podílet na jejich vyřešení či realizaci?
3. Máte vzkaz pro občany města?

František Hrabal
1. Prvořadé je pro mě především pro-

vedení rekonstrukce centra historic-
ké části města, tedy náměstí Svobo-
dy a přiléhající uličky Míru. Dále po-
kračování v regeneraci sídliště. Nutné 
je také zrekonstruovat tribunu stadio-
nu a zrealizovat výměnu oken a zatep-
lení tělocvičny.

2. Aktivním přístupem z pozice zastupi-
tele města.

3. Občanům bych vzkázal, aby důvěřovali novému vedení města 
a podporovali jeho snahy o zvelebení města, protože volební 
období nebude lehké.

Ing. Marcela Kovaříková
1. Není jednoduché vytknout oblasti, kte-

ré by měly být prvořadé. Protože jsem 
novou členkou zastupitelstva, myslím si, 
že úkoly vyplynou z aktuálních potřeb 
denního života ve městě. Ráda bych 
však uplatnila co nejvíce svých zkuše-
ností získaných z praxe. Nebude rovněž 
vůbec snadné navázat na rozvoj našeho 
města během uplynulých čtyř let. Ne-
jen proto, že získávání dotací na jaké-
koli investice bude určitě složitější, ale 
i rozsah budování v minulém období byl 
nejspíš jedinečný a neopakovatelný. Přesto bych byla ráda, aby 
i po skončení našeho volebního období bylo možné se všem ob-
čanům podívat zpříma do očí. Moje práce a zkušenosti mne tu-
díž předurčují k tomu, abych se orientovala zejména na oblast 
hospodaření, protože peníze jsou nejdůležitějším předpokladem 
pro všechny další oblasti. Nicméně mi není lhostejná ani oblast 
školství. Nemyslím si, že úroveň našich školních zařízení je špatná 
a už vůbec nejsou špatní učitelé. Z vlastních zkušeností můžu tu-
hle úroveň srovnávat a ráda bych přispěla k tomu, aby si to mys-
lela i převážná část našich občanů. Také mi určitě není lhostejná 

oblast sportovního a kulturního vyžití. V minulém období byla 
vybudována či rekonstruována řada sportovišť, která nám mů-
žou leckterá města závidět. V našem volebním období bychom 
měli „dopilovat“ některé drobnosti a využít přitom poznatky zís-
kané praktickým využíváním areálu. Palčivým bodem, myslím si, 
je také současný stav tělocvičny. Neméně mne tíží i stav někte-
rých ulic, pokud mám jmenovat, tak jednoznačně uličky Míru. 
Vím, že jsem opomněla řadu dalších důležitých a nezbytných ob-
lastí pro klidný život v našem městě, ale věřím, že každý zastu-
pitel upřednostní tu „svou“ oblast a společně se snad dohodne-
me na vzájemném kompromisu ku prospěchu města a občanů.

2. Jak se budu podílet na realizaci? Tak doufám, že se už na ně-
kterých věcech podílím. Jako členka finančního výboru v uply-
nulém volebním období jsem se snažila vypomoci s metodickým 
nastavením vzájemných vztahů města a jeho příspěvkových or-
ganizací, zejména se sjednocením a zjednodušením jejich říze-
ní a hospodaření. V tomhle chci určitě pokračovat i nyní. Ur-
čitě také není pro město jednoduchá reforma účetnictví státu, 
která významným způsobem ovlivňuje výkaznictví města a jež 
započala rokem 2010. I v této oblasti se snažím být nápomoc-
na. Zcela určitě bych chtěla prosadit rekonstrukci uličky Míru 
i přes to, že na ni nebude poskytnuta dotace. Rovněž bych chtě-
la prosadit, aby se dokončily nedodělky na atletickém stadio-
nu a házenkářském hřišti, ale podotýkám, že ve vzájemné spo-
lupráci a za přispění zainteresovaných oddílů. Jsem si vědo-
ma, že moje snaha a práce je zaměřena na určitou skupinu oby-
vatel, ne všem se svými názory zavděčím. Vím, že je třeba řešit 
i bezpečnost, zaměstnanost, údržbu, obslužnost, sociální výpomoc, 
zdravotnictví, protipovodňová opatření a řadu dalších oblastí. 
V těchto sférách snad budou městu k dispozici jiní odborníci, kterým 
budeme moci při našem rozhodování v zastupitelstvu důvěřovat.

3. Ráda bych vzkázala občanům, že je lepší vždy říkat věci přímo 
a otevřeně. Nesnáším přetvářku, neférové chování a jednání 
„za zády“. Vždy je přínosnější si názory i přes jejich rozdílnost 
vyříkat a hledat případné řešení. I roztržky mohou vést k zdár-
nému vyřešení problémů. Přála bych si, aby mi kdokoliv sdělil 
svůj názor a nebál se ho otevřeně říci.

Miroslav Charvát
1. Za hlavní úkol považuji naplňování 

Volebního programu Zastupitelstva měs-
ta Chropyně na volební období 2010 
až 2014, schváleného na prosincovém 
jednání zastupitelstvu města. Postupné 
plnění jednotlivých oblastí přinese obča-
nům lepší podmínky pro bydlení, služby, 
bezpečnost a také životní prostředí. Ne-
lze také zapomínat na lidové tradice, kul-
turu a sport. Volební program je rozsáhlý 
dokument a osobně považuji za důleži-
té uskutečnit Revitalizaci náměstí Svobo-
dy a uličky Míru. Tato část města je oprávněně občany dlouhodo-
bě kritizována. Také vkládání většího podílu finančních prostředků 
do oprav chodníků a místních komunikací je pro občany důležité. 
Prioritu dávám také realizaci projektu protipovodňových opatření 
Chropyně – Plešovec, která je občany města očekávána. Domní-
vám se, že je důležité pracovat s připomínkami občanů, kteří mo-
hou tento projekt doplnit svými zkušenostmi. Také bezpečnost ob-
čanů a snižování kriminality na území města je ve spolupráci s Poli-
cií ČR trvalý úkol pro vedení a zastupitelstvo města.

2. Na jednáních zastupitelstva města chci pokračovat v aktivní 
práci a přednášet připomínky občanů k problémům, které ztě-
žují jejich život ve městě. Doporučuji provádět 2x za rok kon-

Otázky pro zastupitele

Správa majetku města Chropyně, p. o., 
oznamuje, že každé pondělí a pátek 

v době od 17 do 20 hodin 
může veřejnost využít k rekreačnímu 

sportu běžeckou dráhu 
na atletickém stadionu v Chropyni. 

Podmínkou je sportovní obuv.
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za naprosto nezbytné upřednostnit zájem 
skupiny před zájmem jednotlivce a zájem 
celého města, tj. všech jeho občanů, před 
prospěchem zájmových skupin. Chce-li 
to někdo nazývat bojem proti korupci, tak 
s ním mohu souhlasit a doplním respek-
tování všech zákonů, zákona o obec-
ním zřízení nebo zákona o veřejných 
zakázkách především. Pokud bych 
se měl vyjádřit ke konkretním tématům, 
potom jsem připraven podpořit zlepšení 
protipovodňových opatření v obou čás-
tech města, zvýšení bezpečnosti občanů a potlačování vandalizmu. 
Jmenovat musím pokračování revitalizace jednotlivých částí města, 
aktivní sledování činnosti dotčených orgánů pro posuzování těžeb-
ních záměrů u štěrkopísku nebo spolupráci s potenciálními investory 
s cílem výhledového snížení nezaměstnanosti ve městě. V oblas-
ti školství podpořím zkvalitňování vybavenosti školy potřebnou 
technikou a zlepšení stavebního stavu školních budov. Stejně tak 
podporuji vytváření všech potřebných podmínek ke zvýšení úrov-
ně cestovního ruchu a ve vytváření podmínek pro návrat expozi-
ce obrazů Emila Filly do Chropyně. V duchu tradice města pod-
pořím záměr na vybudování lázní a na další rozvoj tělovýchovy jak 
z hlediska vybavení sportovních staveb, tak z hlediska masovosti tě-
lovýchovy a sportu ve městě. Do této kategorie si dovolím zařadit 
i další rozvoj cyklostezek. 

2. Vzhledem k tomu, že už na ustavujícím zasedání si bez skrupu-
lí rozdělila všechny funkce skupina tvořící současnou koalici, 
a to i ty funkce, které je v jiném prostředí běžné svěřit opozici, 
funkce řadových členů výborů nevyjímaje, zbývá pouze mož-
nost aktivně připomínkovat veškeré materiály předkládané 
k projednání do zastupitelstva. Vždy ovšem s cílem doplnit ta-
kové změny, které povedou k lepší úrovni řešení projednávané 
problematiky nebo k vyřazení těch částí navrhovaných záměrů, 
které neskýtají záruku nejlepšího možného řešení. Samozřejmě 
do této činnosti patří i aktivní podpora těch navrhovaných ře-
šení, která nebudou vykazovat nedostatky a bez problémů do-
káží sloužit ke zlepšení úrovně života ve městě.

3. Z celé řady vzkazů, které mě v této chvíli napadají, uvedu ale-
spoň následující. Zkuste v prvním roce volebního období vě-
novat nedávno zvolenému samosprávnému orgánu města svo-
ji důvěru. To neznamená, že máte ustoupit od prověřování 
jeho kvalit. Pro tento účel se nesvěřujte do nepřesných infor-
mací šířených tzv. od úst k ústům, a přistupte k aktivní účasti 
na správě města. Máte právo být účastni zasedání zastupitel-
stva a vznášet tam svoje připomínky. Využijte tohoto práva 
a spolupodílejte se na správě věcí veřejných. Bude to ku pro-
spěchu nás všech, celého města a jeho občanů. Přesně to je cí-
lem jakékoliv samosprávy i té naší.

trolu plnění Volebního programu na jednáních zastupitelstva 
města. Zastupitelé zvolení za politickou stranu KSČM neby-
li zvoleni do žádného výboru nebo komise zastupitelstva měs-
ta. Tato skutečnost však neznamená, že budeme pasivně vy-
konávat zastupitelské povinnosti. Předkládání pozměňovacích 
návrhů a uplatňování alternativních názorů považuji za základ 
zastupitelské demokracie.

3. V Zastupitelstvu města Chropyně pracuji již třetí volební obdo-
bí. Stále mě mrzí malá účast občanů na jednáních zastupitelstva. 
Vím, že délka jednání a někdy také program odrazuje občany 
od návštěvy jednání. Je to však pro občany města prostor k vy-
jádření jejich názorů a požadavků. Zároveň se přesvědčí, jak za-
stupitelé, které zvolili svými hlasy, plni mandát. V komunálních 
volbách byla zvolena řada mladých a vzdělaných občanů, kteří 
získávají zkušenosti z komunální politiky. Věřím, že budeme ro-
zumně spolupracovat a občany města Chropyně nezklameme.

Ivo Novotný
1. V Chropyni žiji se svojí rodinou již 22 let 

a není mi lhostejné, jaké mají občané 
města podmínky k životu. Podporu-
ji volební program zastupitelstva měs-
ta Chropyně pro volební období 2010 
až 2014, zejména v oblastech bezpeč-
nosti a zdravého života občanů. Jsou 
oblasti, které přímo souvisí s bezpeč-
ností, a pro ty bych chtěl získat podpo-
ru dalších zastupitelů. Jedná se o krimi-
nalitu dětí a mládeže. Jedním z důvodů 
bývá, že děti nemají možnost sebereali-
zace v oblastech, které je zajímají. 

2. Sport a podmínky pro sportování mají v Chropyni mnoho pří-
znivců i v řadách zastupitelů, kteří dokážou jejich potřeby do-
statečně obhájit. Proto je mým cílem naopak podporovat zá-
jmové kroužky a skupiny, které nabízí dětem a mládeži smys-
luplné využití volného času jinou formou. Vytvořit podmínky 
k rozšíření nabídky zájmových a naučných programů nejen pro 
děti a mládež, ale i pro dospělé v aktivním věku a seniory. Chci 
se zasadit o vytvoření důstojných podmínek k jejich činnosti, 
odpovídajícím dnešní moderní době. Přivítám v tomto směru 
spolupráci zástupců těchto zájmových kroužků a skupin.

3. Vzkaz pro občany: Jsem připraven vyslechnout vaše návrhy 
a podněty ke zlepšení života v Chropyni a následně je předklá-
dat k projednání v zastupitelstvu města Chropyně.

Ing. František Kroupa
1. Na prvém místě je pro mě činnost směřující ve všech oblastech sa-

mosprávy k prospěchu celého města. Při jejím naplnění považuji 

Otázky pro zastupitele

reklama

STOP ZÁPACHU ! 
ozonizací vzduchu

 • ve Vašich místnostech 
 • v sklepních prostorech
 • v autech 
Náš ozonový generátor rychle, snadně a efektivně vyřeší 
problém, který Vám nastal.
Kontakt:          Emtech- Uherské Hradiště
                             tel: 775 621 012                              
mail: emtech@emtech.cz             www.emtech.cz  
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V pátek 8. dubna 2011 v 01:30 
byli informováni hasiči o rozsáhlém 
požáru střechy průmyslového ob-
jektu v Chropyni. Na místo okamži-
tě vyjelo téměř 40 jednotek pro-
fesionálních i dobrovolných hasičů 
ze Zlínského, Olomouckého a Jiho-
moravského kraje. Na místo požá-
ru postupně vyjel také výjezd Ge-
nerálního ředitelství HZS ČR Pra-
ha, specialisté hasičských laborato-
ří z Frenštátu pod Radhoštěm, zá-
stupci učiliště hasičů z Brna, psycho-
logové hasičů i PIT tým,  a celá řada 
dalších odborníků z různých oblas-
tí – hygiena, životní prostředí, vo-
dárny, energetika. 

Požár vznikl v hlavní čtyřpod-
lažní budově a následně se silným 
větrem rozšířil do okolních a na-
pojených budov. Celkově dosáh-
la požárem zasažená délka obvo-
dových stěn úctyhodných více než 
250 metrů.

Byl vyhlášen nejvyšší, tedy zvlá-
štní stupeň požárního poplachu, 
a na místo se sjelo asi 130 hasičů. Ti by-
li postupně zapojeni do enormních 
hasebních prací, které si vyžáda-
ly podporu asi šedesáti vyslaných 
vozů. Převažovaly cisterny, ale za-
sahovaly také automobilové žebří-
ky, automobilové plošiny, speciál-
ní protichemická auta i celé kontej-
nery, technické vozy a další speciá-
ly. Na místě byl zřízen krizový štáb 
města, ve kterém zasedala řada zá-
stupců okolních obcí i Zlínské kraje.

„Hasiči se od počátku potýkali 
s velmi silným požárem, kdy výšle-
hy plamenů a výbuchy horkých ply-
nů dosahovaly výšky dvaceti met-
rů nad střechy budov. Požár se po-
stupně rozšířil na soustavu budov od 
jednopodlažních až do šestipodlaž-
ních. V budovách bylo uskladně-
no velké množství plastů, což kom-
plikovalo další hasební práce. Ha-
sičům se podařilo napojit na hyd-

rantovou síť v areálu firem a čerpat 
dostatečnou zásobu vody k hašení. 
Požár se však brzy rozšířil i na bu-
dovu, ve které byla umístěna čer-
padla hydrantové sítě, a bohužel 
se ji nepodařilo zachránit,“ informo-
val mluvčí hasičů mjr. Mgr. Bc. Ivo 
Mitáček. Velitel zásahu proto ne-
chal okamžitě zřídit kyvadlovou na-
vážku vody ze Zámeckého rybníka.

Silný vítr unášel hustý černý kouř 
do široké oblasti a postupně bylo 
varování vyhlášeno v sedmi ob-
cích – Chropyni, Skašticích, Hulíně, 
Břestě, Kyselovicích, Žalkovicích 
a v Bílanech. Varování mělo charak-
ter ochrany před nadýcháním a do-
poručení k uzavření oken, nevětrání, 
k ochraně dětí, seniorů a nemocných.

Intenzita požáru se nad ránem 
natolik zvýšila, že došlo k postup-
né destrukci střech i jednotlivých 
podlaží zasažených budov. Došlo 
k narušení statiky objektů a ke zří-
cení části obvodových stěn. Ohni-
vý déšť, který zapaloval další místa 
v okolí, neustával a byl znovu pod-
porován silným větrem.

S východem slunce a s oteple-
ním se začal kouř, který se celou 
noc, vlivem nízkých teplot, držel 
při zemi, zvedat. Protože nebyly 
hodnoty měřených koncentrací ne-
bezpečných látek v ovzduší v kritic-
kých hranicích, velitel zásahu pou-
ze doporučil lidem v blízkosti požá-
ru opuštění oblasti. Zástupci města 
zajistili náhradní ubytování pro ob-
čany, a to na internátě střední ško-
ly v Kroměříži. Později však velitel 
zásahu celou situaci přehodnotil 
a vzhledem ke skutečnosti, že se po-
žár nepodaří uhasit během několik 
málo hodin, a k faktu, že není mož-
né dále riskovat zdraví občanů a vy-
stavovat je dlouhodobému dýchání 
malých dávek nebezpečných látek 
z ovzduší, evakuaci nařídil. 

Úkol byl svěřen Policii ČR, 

Požár firmy REMIVA, s. r. o.
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Požár firmy REMIVA, s. r. o.
ve spolupráci se zástupci města. Do 
pomoci s evakuovanými se zapojili 
také psychologové hasičů a členo-
vé PIT týmu.

Situaci zkomplikovala také in-
formace, která přišla od zástupců 
čistírny odpadních vod. Ta již ne-
stačila filtrovat a odbourávat vel-
ké množství pěnidel a smáčidel (na 
požářiště dorazila nákladní vozidla 
s 26 tunami pěnidla), která se spla-
chem dostávala do kanalizační sítě. 
Aby se zabránilo možné ekologic-
ké havárii a znečištění vodních toků 
(Malá Bečva, Moštěnka, Morava) 
bylo používání chemických pro-
středků při hašení omezeno. Hašení 
nadále nebylo tak účinné a bylo jisté, 
že dojde k prodloužení doby hašení.

Velkou pomoc při hašení přinesl i 
vrtulník zn. Bell s hasicím bambi va-
kem, který poskytla Policie ČR. Ten 
v cca 3 minutových intervalech sha-
zoval na hořící objekty asi 900 lit-
rů vody. „K tomuto účelu bylo zří-
zeno čerpací místo, na kterém bylo 
několik jednotek hasičů. Ty plnily 
bambi vak sérií proudů vody a vr-
tulník se tak prakticky nezastavil 
v nalétávání nad místo požáru,“ po-
psal tento způsob zásahu Mitáček. 

Během pátečního podveče-
ra ohlásil velitel zásahu lokaliza-
ci požáru. Přesto bylo jasné, že zá-
sah bude velmi dlouhý. Jelikož ne-
byl možný efektivní průnik hasičů 
k jednotlivým ohniskům, museli ha-
siči ochlazovat okolní místa a zabra-
ňovat tak případnému dalšímu roz-
hoření. Na požářiště byly dováženy 
osvětlovací agregáty, aby byl maxi-
málně zajištěn noční zásah. Požářiš-
tě bylo rozděleno na tři bojové úse-
ky. První byl zásobován přečerpá-
váním vody přímou cestou vytvo-
řeným tandemovým vedením, dru-
hý a třetí úsek byly i nadále zásobo-
vány kyvadlovou navážkou vody. 

V průběhu prvního dne došlo 
ke zranění dvou dobrovolných ha-
sičů. Jedním byl hasič jednotky SDH 
Chropyně, který se zranil v oblasti 
kolene. Druhým zraněným byl hasič 
jednotky SDH Němčice, a to v ob-
lasti oka. Obě zranění byla vyhod-
nocena jako středně těžká a oba 
hasiči byli převezeni do nemocnice 
k další nezbytné péči.

V sobotu v 03:00 došlo k mo-
hutnému zřícení vnitřních částí jed-
né z hlavních budov a následné-
mu enormnímu výbuchu horkých 
plynů. „Nad torzo budovy vylétl 
asi dvacetimetrový výšleh plame-
ne. Velitel zásahu okamžitě stá-

hl všechny zasahující hasiče v blíz-
kosti budovy a po opadnutí síly po-
žáru znovu zahájil frontální útok. 
Proudy vody zamířily do útrob zni-
čené stavby a k odhalenému oh-
nisku požáru. S maximálním na-
sazením pak byly uchráněny pře-
devším blízké zásobníky nebezpeč-
ných a chemických látek pro tep-
lárnu. Udržení tohoto stavu i loka-
lizace požáru jsou pro hasiče klíčo-
vé,“ uvedl Mitáček.

Hasiči dostali požár naštěstí brzy 
opět pod kontrolu. Mohutný vý-
buch plynů uvolnil větší množství 
nebezpečných látek do ovzduší. 
Chladný vítr znovu držel zplodi-
ny hoření u země a unášel je v ne-
změněném směru na evakuova-
né obytné částí města Chropyně. 
Tehdy se zhodnotilo správné roz-
hodnutí o nařízení evakuace desí-
tek rodin, které by byly jinak vysta-
veny dalšímu ohrožení ze znečiště-
ného vzduchu.

Ráno se opakovala situace 
z noci: opět došlo ke zřícení částí 
zasažených budov a k následné ex-
panzi horkých plynů z požáru a vý-
ronu masivního oblaku kouře. Ha-
siči však po krátké přestávce opět 
dostali požár pod kontrolu. Znovu 
byl povolán vrtulník Policie ČR, je-
hož piloti provedli za první den 137 
shozů vody. Po kontrolním obletu 
a dokumentaci požářiště byla zvo-
lena taktika postupu a shozů. In-
tenzita požáru se snížila a oslabený 
oblak kouře odhalil další místa zá-
sahu. Piloti se tak mohli dostat blí-
že k místům hoření a přesněji zacílit 
dávku vody. U vrtulníku začali také 
používat smáčedla, která zvyšova-
la účinnost hašení a chlazení použí-
vané vody.

Hasiči znovu zřídili čtvrtý bojo-
vý úsek. V některých částech zasa-
žených objektů se jim podařilo pro-
niknout do skladových prostor, od-
kud byla vyvezena část naskladně-
ného materiálu. V místech, kde byly 
plasty poškozeny sálavým teplem, 
již nebylo možné materiál zachránit.

V sobotu navštívil místo také sta-
tik. Ten prozkoumal všechny zasa-
žené objekty a z jeho zprávy bylo 
jasné, že hlavní zasažená budova je 
určena k celkové demolici, další ob-
jekty jsou značně poškozeny a hro-
zí jejich další zřícení. Poškozen byl 
také betonový plot areálu, který na 
několika místech spadl, a místo bylo 
nebezpečné pro chodce i projíždě-
jící vozidla.

Jelikož čistírna odpadních vod 
byla i nadále přetížena splacho-
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Požár firmy REMIVA, s. r. o.
vou vodou z místa požáru, byla 
v areálu vybudována náhradní jím-
ka pro přečerpávání vody z požá-
ru a její následné použití při haše-
ní. Večer se však situace v čističce 
natolik zlepšila, že jímka nemuse-
la být použita.

I nadále probíhalo měření škod-
livých látek v ovzduší. Jejich množ-
ství úměrně klesalo se snižující 
se intenzitou požáru. Přesto se kri-
zový štáb dohodl na pokračování 
evakuace asi 400 osob. 

Do sobotního večera se podařilo 
zcela zlikvidovat požár asi na dvou 
třetinách zasaženého prostoru. Sa-
motné jádro a hlavní ohnisko po-
žáru však zůstaly hasičům i nadále 
nedostupné. Do prostoru, který byl 
ukryt pod hromadou trosek ze zří-
cených budov, nebylo možné do-
stat vodu ani ze země, ani z výšky 
nebo ze vzduchu.

„Celou noc pokračovali hasi-
či v hašení místa požáru. Snažili 
se omezit počet proudů vody, ale 
při jakékoliv snaze o snížení haseb-
ního účinku se požár znovu rozho-
řel. Nadále jsme tak museli zasa-
hovat v plné síle a s neustávající in-
tenzitou. Přestože se voda nemoh-
la dostat až k samotnému ohnisku, 
stříkané množství vody slouží pře-
devším k chlazení. V průběhu noci 
bylo spotřebováno cca 800 tisíc li-
trů vody,“ okomentoval průběh 
nočních hasebních prací Mitáček. 
Na hasičích se také začaly projevo-
vat následky dlouhodobého zása-
hu: „Hasiči jsou unaveni a je znát 
nedostatečná regenerace organis-
mu při opakovaných návratech na 
místo požáru. S nesmírným odhod-
láním se ale znovu zapojují do za-
tím nekončícího boje s požárem,“ 
dodal Mitáček.

V neděli ráno se na místo do-
stavili specialisté z útvaru v Hlučí-
ně, který disponuje speciální těž-
kou technikou. Jejich úkolem bylo 
nejprve posoudit možnosti nasaze-
ní těžké techniky s cílem prorazit 
plášť sutin. Zřícené stavební kon-
strukce nadále působí jako nepro-
stupný příkrov, který chrání stále 
hořící ohnisko požáru. Specialisté 
ihned po posouzení stavu vydali 
pokyn na výjezd kolony šesti vozů 
s těžkou technikou. 

Po příjezdu těžké techniky obe-
pnuli hasiči těžkými řetězy torzo 
jedné z poškozených budov a sil-
ná Tatra 815 strhla jednu z velkých 
zdí. Nižší zdi byly strhávány pomo-
cí rypadla a suť byla postupně od-

straňována pomocí těžkého kolo-
vého nakladače. Hasiči demolova-
ná místa neustále skrápěli vodou, 
a to aby sráželi plameny podporo-
vané větrem a také ke srážení uvol-
ňovaného prachu. 

Po proražení části sutin, které 
kryly ohniska požáru, se podařilo 
odhalit ohniska požáru a ta za po-
moci proudů vody s pěnou po-
stupně hasit. Měření koncentra-
cí nebezpečných látek znovu po-
tvrdila, že během této fáze zásahu 
jsou uvolňovány nebezpečné látky 
do ovzduší, a tak i nadále trvala 
nařízená evakuace osob. Příznivá 
zpráva přišla z čističky odpadních 
vod, která stále zvládala nápor 
splachové vody z požáru. 

Na 16:30 byl naplánován fron-
tální útok hasičů s mnoha proudy 
a lafetami, který měl hlavní cíl – 
zavalit poslední místo, které stále 
hořelo, vodou a pěnou. Toto mís-
to bylo společným prostorem jak 
plastových odpadů, tak i strojů 
na jejich zpracování. Optimistické 
však bylo, že se jednalo o závěreč-
nou etapu likvidace hlavního oh-
niska požáru. Díky velké pomo-
ci těžké techniky jednotky z Hlu-
čína a inteztivnímu hašení jednot-
livých skrytých ohnisek však moh-
lo v 17:00 dojít k ukončení naříze-
né evakuace. 

Tímto však zásah neskončil. 
Nadále hasiče čekal nejtěžší úkol, 
a tím bylo uhašení hlavního jádra 
požáru, které bylo dlouho nedo-
stupné pod troskami sutin. Těžká 
technika i nadále zvětšovala pro-
stor pro noční zásah, neboť bylo 
nutno i nadále pokračovat v haseb-
ních pracích a bylo třeba zabránit 
případnému znovurozhoření požá-
ru a ohrožení obyvatel.

V pondělí nad ránem došlo 
ke změně směru větru, který vanul 
do centra města a na blízké sídliš-
tě. Z požářiště stoupal oblak kou-
ře, který byl pro občany města ne-
příjemný svým zápachem. Značnou 
část kouře tvořily také vodní páry 
z hasební vody. Hasiči chemici tak 
pokračovali v měření koncentrací 
nebezpečných látek v ovzduší a in-
formace předávali na krizový štáb 
i veliteli zásahu. 

V průběhu strategické porady 
vedení HZS Zlínského kraje bylo 
potvrzeno, že prioritou hasičů 
je uhašení požáru. Po uhašení po-
žáru bude místo předáno majite-
lům. Neakutní a úklidové práce 
jsou už záležitostí původce havá-
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Požár firmy REMIVA, s. r. o.
rie. „HZS Zlínského kraje tyto ná-
sledné práce neprovádí a jsou nad 
rámec našich zákonných povinnos-
tí,“ uvedl Mitáček.

Na 14:00 svolal zástupce spo-
lečnosti postižené požárem tisko-
vou konferenci, na které se vstříc-
ně postavil k problematice likvi-
dačních a úklidových prací. Po-
stará se o následné demoliční prá-
ce a odvoz sutin. „Pro předání mís-
ta požáru majiteli stanovil veli-
tel zásahu hasičů několik podmí-
nek, z nichž nejdůležitější je stálá 
přítomnost jednotky dobrovolných 
hasičů. Tu si majitel nasmlouval 
z města Chropyně. Jednotka ha-
sičů bude nadále na místě dohlí-
žet na případné rozhoření skrytých 
ohnisek a bude asistovat během li-
kvidačních prací,“ uvedl k záleži-
tosti mluvčí hasičů.

Po 16:00 došlo po sérii frontál-
ních útoků k finálnímu utlumení 
požáru. Hašení mělo vysoký efekt 
a na několika místech přestal zce-
la vycházet kouř. Podle velitele zá-
sahu bylo požářiště ve stavu loka-
lizace, kdy nehrozilo další rozšíře-
ní požáru, ani zasažení dalších bu-
dov. Hladiny nebezpečných látek 
v okolí požáru byly na běžných 
hodnotách. 

„Za čtyři dny této mimořád-
né události se na místě požáru 
vystřídali hasiči ze 67 jednotek, 
a to jak profesionálních, tak dob-
rovolných a podnikových. Jednot-
ky byly ze Zlínského, Olomoucké-
ho, Jihomoravského a Moravsko-
slezského kraje,“ uvedl Ivo Mitá-
ček po ukončení hlavního haše-
ní. „Přinejmenším z tohoto pohle-
du šlo vůbec o nejrozsáhlejší požár 
v historii našeho regionu.“

Místo požáru bylo zabezpeče-
no proti vstupu osob a začalo še-
tření speciálního týmu vyšetřova-
telů Krajského ředitelství policie 
Zlínského kraje, specialistů poli-
cejního prezidia na zjišťování pří-
čin požárů a výbuchů i vyšetřova-
tele hasičského záchranného sbo-
ru s jasným cílem: sesbírat důkaz-
ní materiál, který bude důležitý 
v trestním řízení a pomůže odpo-
vědět na základní kriminalistické 
otázky: co se stalo, kdy, za jakých 
okolností a kdo za všechno může, 
jestli jednal záměrně a úmyslně, 
či se někdo dopustil nedbalosti. 
Zajistili stopy, které budou využity 
specializovanými útvary ke znalec-
kým posudkům a expertízám. Po-
licisté využili speciálního přístroje 

na důkladnou prostorovou doku-
mentaci, tzv. Sferon (použili jsme 
ho mimo jiné například při vyšet-
řování loňského požáru v Otroko-
vicích), přivolali jsme také psovo-
dy se psy vycvičenými na vyhledá-
vání akcelerantů.

„V první fázi prověřujeme, jestli 
se někdo nedopustil trestného činu 
obecné ohrožení. Přestože by sami 
policisté byli rádi, kdyby znali od-
pověď hned, je nutné počítat s tím, 
že konečný verdikt zazní až za ně-
kolik týdnů nebo měsíců. Sbírání 
a vyhodnocování důkazního ma-
teriálu, který by byl důkladný, 
detailní a podložený pádnými 
a nezvratitelnými informacemi, 
je mravenčí práce, která v těchto 
závažných případech netrvá pou-
hé hodiny ani dny. Obvykle míva-
jí naše spisy stovky až tisíce stran,“ 
uvedla k průběhu vyšetřování 
mjr. Ing. Jana Bartíková, mluvčí 
krajského ředitelství policie. „Para-
lelně s ohledáním místa činu policis-
té zahájili také výslechy. Už od pát-
ku, tedy dne, kdy požár vzniknul, 
sbírali potřebné informace, vyslý-
chají majitele, zaměstnance, pří-
padné svědky. Mimo jiné také če-
káme na závěry vyšetřování jiných 
institucí, například hasičského zá-
chranného sboru apod.,“ dodala.

Po ukončení šetření předa-
la prostor majiteli k další likvidaci.

Jednotka SDH Chropyně po-
žádala při dohašování požářiště 
a dohledu nad likvidačními pracemi 
o pomoc profesionální hasiče z Kro-
měříže ještě 12. a 17. dubna (úda-
je známé do uzávěrky Zpravodaje), 
protože došlo k rozhoření skrytých 
ohnisek a místní dobrovolní hasi-
či je nebyli schopni svou technikou 
zvládnout (byla nutná např. přítom-
nost plošin). „Již dříve jsme avizova-
li, že podobné projevy skrytých oh-
nisek jsou u tak rozsáhlých požárů 
zcela běžné a mohou trvat i několik 
týdnů. Postupným odkrýváním vy-
hořívajících plastů dochází ke zpří-
stupnění vzdušného kyslíku a k pod-
poře hoření na žhnoucím materi-
álu. V žádném případě se nejedná 
o závažné nebo jinak ohrožující ne-
bezpečí. Celková likvidace požá-
ru je spojena s následnou demoli-
cí budov a trosek, s odvozem sutin 
a až s finálním uhašením všech pro-
jevů hoření nebo žhnutí zničených 
plastů,“ okomentoval další zásahy 
Ivo Mitáček. 
– dle informací HZS ZK a KŘPZ  

zpracoval JiRo –
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Kolegyně, kolegové, hasiči.
Vysoko šlehající plameny, ozářená obloha 

viditelná několik desítek kilometrů daleko, 
hustý černý kouř, nepříjemný zápach, hasič-
ské cisterny přijíždějící jedna za druhou, ha-
siči plnící bez mrknutí oka rozkazy velitele 
zásahu. To jsou první okamžiky požáru, kte-
rý se rozhořel hodinu po půlnoci ze čtvrtka 
7. dubna na pátek 8. dubna letošního roku 
v Chropyni na Kroměřížsku. V tuto chví-
li nikdo netuší, že se jedná o jeden z největ-
ších požárů za posledních několik desítek let 
ve Zlínském kraji.

Dnes již sirény utichly, hasiči jsou zpět 
na základnách připraveni zasáhnout u dal-
ších mimořádných událostí, evakuovaní lidé 
se vrátili zpět do svých domovů, život ve měs-
tě Chropyni se pomalu vrací do zajetých ko-
lejí. Obrovský požár připomínají už jen vý-
hružně trčící trosky vyhořelého objektu, zá-
pach ve vzduchu a popelem pokrytá země.

Chtěla bych alespoň touto cestou podě-
kovat všem zasahujícím hasičům z celkem 
67 jednotek (profesionálních, dobrovolných 
i podnikových) Zlínského kraje a soused-
ních krajů za profesionálně odvedenou práci, 
za nekonečné hodiny usilovné a vyčerpáva-
jící dřiny. Každý z vás byl u zásahu potřebný, 
každý z vás plnil svůj úkol odpovědně, obě-
tavě a houževnatě. Dokázali jste, že jste sku-
tečnými hasiči na svém místě. Tato nesmír-
ně náročná mimořádná událost beze zbytku 
prověřila naše síly a prostředky, koordinaci 
jejich nasazení, spolupráci s Policií ČR i dal-
šími orgány veřejné správy a organizacemi.

Mé poděkování patří také hasičům na ope-
račním středisku, kteří u zásahu nebyli vi-
dět, přesto ty nekonečné hodiny byli s mís-
tem události ve spojení, trpělivě zabezpe-
čovali veškeré požadavky a potřeby nutné 
pro úspěšné zvládnutí této mimořádně ná-
ročné události.

V žádném případě bych nechtěla zapome-
nout se svým poděkováním na příslušníky Po-
licie ČR, kteří plnili své úkoly u této událos-
ti se stejnou odpovědností a houževnatostí 
jako hasiči. Spolupráce s nimi byla opravdu 
nadstandardní.

Se svým díkem se obracím také na obyva-
tele města Chropyně, zejména na ty, kteří byli 
nuceni podstoupit evakuaci. Chci je ujistit, že 
hasiči od prvého okamžiku měli na mysli pře-
devším jejich ochranu, ochranu jejich zdraví 
a majetku. Veškeré úsilí jsme směřovali do li-
kvidace požáru tak, aby obyvatelé byli zasa-
ženi a postiženi touto mimořádnou událostí 
co nejméně. Poděkování patří občanům měs-
ta Chropyně za to, že se podrobili, mnohdy 
možná i se skřípěním zubů, všem pokynům 
a radám hasičů a policie. Chápu veškeré emo-
ce a mnohdy i ostřejší emotivní reakce, přes-
to děkuji, protože svým odpovědným přístu-
pem a chováním jste nám umožnili se soustře-
dit na to, co právě všem nejvíce znepříjemňo-
valo život, a to na likvidaci nesmírně rozsáh-
lého a těžkého požáru.

Poděkování ředitelky HZS Zlínského kraje hasičům

Můj obdiv a uznání patří starostovi 
a místostarostce města Chropyně. Celé 
čtyři dny se neúnavně a s obrovskou hou-
ževnatostí starali a zajišťovali stravu a te-
kutiny pro zasahující hasiče a policisty, 
zabezpečovali veškeré záležitosti týkající 
se evakuace obyvatel, informování oby-
vatel o nastalé mimořádné události a byli 
vždy na místě, když byli potřeba. Obyva-
telé města Chropyně mohou tak být prá-
vem hrdi na své zástupce radnice.

Ještě jednou velký dík všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na likvi-
daci tohoto živlu. Zároveň oběma zra-
něným dobrovolným hasičům přeji brz-
ké uzdravení. 

– plk. Ing. Jarmila Čičmancová, 
Ph. D., ředitelka HZS Zlínského kraje –
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Poděkování

Požár a jeho vliv na životní prostředí

Bez dalšího komentáře uvádíme pl-
nou citaci dopisu, který městu Chropyně 
v době zásahu, zaslal ředitel odboru IZS 
a služeb HZS Zlínského kraje a velitel zá-
sahu plk. Ing. Pavel Dekret.

Pane starosto, paní místostarostko,
alespoň částečně Vám touto cestou 

chci poděkovat za Vaši obětavost a per-
fektní práci, kterou jste dnes odvedli při 
zvládnutí požáru ve firmě Remiva v Chro-
pyni. Jsem rád, že jsem s takovými lidmi, 
jako jste Vy, mohl spolupracovat a sme-
kám před Vámi.

Poděkování předejte i dalším zaměst-
nancům městského úřadu.   

– plk. Ing. Pavel Dekret –

Jménem starosty města a také jménem 
svým bych chtěla poděkovat všem zasahujícím 
sborům profesionálních a dobrovolných hasi-
čů, díky jejichž obětavé a vyčerpávající práci 
se podařilo zvládnout požár, jaký naše město 
dosud nezažilo. Dále nesmíme zapomenout ani 
na příslušníky Policie ČR, kteří nejen regulo-
vali dopravu v našem městě, ale také pomá-
hali při evakuaci obyvatel postižených oblastí.

Nemalý dík patří také Zlínskému kraji, kte-
rý nám poskytl finanční částku na úhradu mi-
mořádných nákladů spojených s tímto zása-
hem, a městu Kroměříž, které nám nabídlo 
bezplatný odvoz a ubytování evakuovaných. 

Děkujeme i občanům města Chropyně, 
kteří svou disciplinovaností pomohli klidné-
mu a bezproblémovému průběhu evakuace. 

– Ing. Věra Sigmundová –

Ve dnech 8. až 11. dubna 2011 zachvátil objekt firmy Remiva, s. r. o., 
požár, jaký asi málokdo z nás v životě viděl. Ještě dnes se pod troskami bu-
dovy nacházejí ohniska, která se při odstraňování sutin znovu rozhořívají. 
Při úvahách nad charakterem požáru, jeho intenzitou a rozsahem je na-
místě otázka - jak bylo dotčeno životní prostředí a zdraví obyvatel města. 

Již při letmém náhledu na velikost a barvu kouřové vlečky a množství 
spotřebované hasební vody a pěny, která prošla hořícími plasty, lze jed-
noduše odvodit, že požár měl negativní dopad na své okolí. Město Chro-
pyně od prvopočátku události sleduje dotčení jednotlivých složek život-
ního prostředí a to ve spolupráci s odborem životního prostředí a země-
dělství Krajského úřadu Zlínského kraje a s vodoprávním úřadem MěÚ 
Kroměříž. Velká pozornost byla věnována znečištění ovzduší, jehož mě-
ření po celou dobu požáru prováděli zaměstnanci HZS Zlínského kraje 
a pro Krajskou hygienickou stanici zaměstnanci Zdravotního ústavu 
se sídlem v Ostravě. Protože obsahy naměřených škodlivin v kouřové vleč-
ce překračovaly krátkodobě přípustné limity některých měřených škodli-
vin, byla provedena evakuace postižené oblasti. Dne 14. dubna 2011 bylo 
provedeno další měření znečištění ovzduší a to v lokalitě Františkov, kam 
směřovala kouřová vlečka z doutnajícího požářiště. Měřeny byly základ-
ní škodliviny, ale zejména polyaromatické uhlovodíky (dále jen PAU), 
polychlorované bifenyly (dále jen PCB) a dioxiny. Oficiální výsledky to-
hoto měření ještě město Chropyně nemá k dispozici, dle předběžných 
informací se uvedené škodliviny ve vzduchu nacházely. Dne 28. dubna 
2011 bude ještě provedeno další měření v lokalitě Františkov a na sídliš-
ti v MŠ na ulici Tyršova. Bude zaměřeno na znečištění ovzduší a na Fran-
tiškově i na vnitřní prostředí jednoho bytu.

Ve vztahu ke znečištění půdy byly v prostoru Františkova, Hrad a Dra-
hy odebrány vzorky půdy na analýzu kontaminace PAU a dioxiny. Z vý-
sledků je patrné, že při srovnání s metodickým pokynem č. 3/1996 Sb. 
jsou obsahy PAU řádově významně nižší, než kritéria B, která indikují 
možnost negativního vlivu na zdraví člověka a životní prostředí. Při srov-
nání výsledků s vyhláškou č. 13/1994Sb. je však zřejmé, že limitní hod-
noty většiny sledovaných ukazatelů znečištění zemin na půdách, nále-
žejících do zemědělského půdního fondu, jsou překročeny. Jak dalece 
je možno tento stav přičíst požáru lze odhadovat jen stěží, protože mě-
řené a zjištěné škodliviny se dnes již běžně v životním prostředí vyskytu-
jí. To lze dokumentovat na hodnotách měření, které se provádělo před 
lety ve Skašticích, kde byly limity obdobným způsobem jako v Chropy-
ni ve srovnání s vyhláškou č. 13/1994 Sb. překročeny. 

Sledování znečištění půdy na velkovýrobně obdělávaných plochách 
provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který ode-
bral vzorky půdy na polích mezi Chropyní a Hulínem. Výsledky rozbo-
rů ještě nejsou k dispozici.

Ve vztahu ke znečištění spodních vod budou v nejbližších dnech ode-
brány vzorky pro analýzu na výše uvedené škodliviny. Stejně tak bude 

proveden odběr vzorků chovaných zvířat z drobných chovů v lokali-
tě Františkov. Velkovýrobní chovy již dílčím testováním prošly a pro-
cházet budou dále. Kravské mléko od krav z velkokapacitního kraví-
na společnosti Agroječmínek, s. r. o., vyhovělo požadavkům Naříze-
ní Komise (ES) 1881/06 na obsahy dioxinů a PCB. V nejbližších dnech 
bude provedeno testování v chovu vepřů.

Z uvedeného je patrno, že již řada informací o vlivu požáru na ži-
votní prostředí, a tím i na naše zdraví, je k dispozici, řada informa-
cí ještě bude získána. Zjištěné výsledky budou posouzeny jednotlivě 
i ve vzájemných souvislostech a Zdravotním ústavem Ostrava bude 
k naměřeným hodnotám zpracována analýza rizika pro zdraví obyvatel-
stva. Ve čtvrtek 12. května 2011 se pak v sále MKS uskuteční schůzka 
s občany, na které budou poskytnuty komplexní informace o výsled-
cích všech analýz, včetně případných rizik, a podstatnou součástí bu-
dou i odpovědi na dotazy, jež se nepochybně dotknou i problemati-
ky drobných chovů, drobného pěstitelství, ovocnářství apod. Z důvo-
du vysoké a specifické odbornosti problematiky týkající se výše uve-
dených dopadů se schůzky s občany zúčastní zástupce Zdravotního 
ústavu Mgr. J. Bílek. Do té doby, než bude zpracována analýza rizika, 
je nutno ctít princip předběžné opatrnosti a v požárem nejvíce dotče-
ném prostoru, tedy v lokalitách Hrad, Františkov a Drahy, nekonzu-
movat produkty drobného chovatelství či pěstitelství. 

Více informací nám v době, kdy tento článek vzniká (28. dubna) 
není známo. Informace o dalších výsledcích tedy přineseme v červno-
vém čísle Zpravodaje.

– Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí –
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Otevřený dopis hejtmanovi Zlínského kraje, 
ředitelce Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, 

starostovi a občanům města Chropyně, policistům a hasičům
Když jsem v noci na pátek 8. dubna dostal 

informaci o propuknutí požáru v továrním are-
álu v Chropyni, netušil jsem, jak obřích roz-
měrů toto neštěstí dosáhne. Za Policii ČR zá-
sahu veleli především důstojníci z Kroměříže, 
kteří mají výbornou místní a osobní znalost 
a dostatek zkušeností. O celé situaci a jedná-
ní krizového štábu jsem měl průběžně všech-
ny potřebné informace. Na základě nich chci 
vyjádřit velké uznání:
• hasičům za jejich odhodlání a perfektní 

zvládnutí neskutečně fyzicky i psychicky 
náročného zásahu,

• policistům za trpělivost a výborně zorgani-
zovanou evakuaci místních obyvatel i za je-
jich lidský přístup, se kterým řešili individu-
ální starosti evakuovaných lidí, za koordi-
naci uzávěr a řízení dopravního provozu,

• vedení města Chropyně za profesionali-
tu, kterou v této vypjaté a stresující situ-
aci prokazovalo po celou dobu, a za jeho 
péči o hasiče i policisty v podobě zajišťo-
vání pravidelné stravy.

Dopis fy REMIVA, s. r. o.
Chropyně 10. dubna 2011 

Vážený pane starosto, vážené za-
stupitelstvo, vážení občané,

chtěli bychom Vám touto 
cestou vyjádřit naši velkou lí-
tost a omluvu za všechny sta-
rosti a problémy posledních 
dnů. Požár, který u nás v pá-
tek vypuknul, zasáhl vzhle-
dem ke svému rozsahu nejen 
do života našeho a našich za-
městnanců, ale i do životů Vás 

foto: zdroj internet - http://www.policie.cz

všech v blízkém okolí. Je nám 
velmi líto všech, kteří museli 
z důvodu evakuace opustit své 
domovy. Zároveň chceme po-
děkovat všem členům zastupi-
telstva za jejich obětavou práci 
během těchto posledních dnů. 
Jsme připraveni udělat vše, 
co bude v našich silách, aby 
byly následky tohoto požáru 
co nejdříve odstraněny.

– Miroslav Vala, Hana Valo-
vá jednatelé REMIVA, s. r. o –

Pevně doufám, že podobně tragické pří-
pady se našemu kraji již budou vyhýbat. Kdy-
by se však opět něco podobného stalo, víme, 
že v těchto lidech najdeme partnerství a pro-
fesionální oporu, se kterou se dá lépe zvládat 
jakákoliv kritická situace. 

Na vyšetřování příčin požáru ve firmě Re-
miva v Chropyni se podílí nejlepší vyšetřova-
telé Krajského ředitelství policie Zlínského 
kraje. Přitom spolupracují s vyšetřovatelem 
hasičského záchranného sboru i s odborníky 
na zjišťování příčin požárů a výbuchů z po-
licejního prezidia. Jsem přesvědčen o tom, 
že právě tito lidé udělají maximum pro to, aby 
zjistili, jak a proč k požáru v Chropyni došlo.

Ještě jednou všem výše jmenovaným upřím-
ně děkuji a přeji občanům města Chropy-
ně, aby byly děsivé následky této katastrofy 
co nejdříve odstraněny. 

Se srdečným pozdravem
– plk. Ing. Bedřich Koutný, v. r. ředitel Kraj-
ského ředitelství policie Zlínského kraje –
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Peklo v Chropyni
Dovolte mi, abych se několika řádky vrátila 

k události, která bezesporu otřásla nejen oby-
vateli našeho města, ale i okolních obcí a měst. 
Nechci psát o svých bezprostředních pocitech 
a o tom, co jsem na vlastní oči viděla. To jsme 
viděli a „cítili“ všichni. 

Chtěla bych se zmínit o tom, jak na mě za-
působila schůzka, narychlo svolaná v pondělí 
11. dubna 2011. Paní místostarostka Ing. Věra 
Sigmundová oznámila výsledky měření škodli-
vin v ovzduší. Řekla, že všechny výsledky mě-
ření v danou chvíli nemají k dispozici, ale jak-
mile budou známy, budou s nimi občané sezná-
meni. Myslím si, že toto pochopili všichni ro-
zumní přítomní a já jsem přesvědčená, že se vý-
sledků opravdu dočkáme. V sále zazněla výtka, 
že občanům nikdo nedodal ochranné pomůcky, 
tj. respirátory. Otázkou je, do jaké míry by ty-
to respirátory pomohly, a pokud ano, neměl 
tuto ochranu zajišťovat „někdo jiný“? Mimo 

to, většina hasičů, kteří byli přímo v tom pekle, 
neměli žádné dýchací přístroje...

Z médií jsme se dozvěděli, že schůzku inicio-
val pan Vala, majitel firmy, ve které požár vznikl. 
Nechápala jsem tedy, proč nebyl schopen podat 
přímou odpověď na žádnou otázku. Vždyť pře-
ce mohl předpokládat, že budou padat dotazy 
nejen na výsledky měření škodlivin, které unika-
ly do ovzduší, ale i na způsob odškodňování oby-
vatel, kterým vznikly škody na majetku a hlavně 
na zdraví. Bohužel, žádné uspokojivé odpovědi 
se nikdo v sále nedočkal. Namísto toho se strhla 
ostrá kritika vedení města, že „v této věci nic ne-
udělalo“.  Nemyslím si, že by nic nedělalo. Mož-
ná by někdo z vás danou situaci řešil jiným způ-
sobem. Ale jak se říká „po bitvě každý generál“! 
V rámci svých možností město udělalo všechno pro 
to, aby nám umožnilo celou tu hrůzu zvládnout 
co možná nejlépe. Chtěla bych se vedení města 
a zaměstnanců městského úřadu zastat a touto 
cestou všem poděkovat. Obrovské poděkování 
samozřejmě patří také všem jednotkám hasičských 
sborů, které s tímto peklem bojovaly. 

Co říct závěrem? Chápu, že v dnešní době, 
kdy celá společnost produkuje spoustu odpa-
du, musí existovat „někdo“, kdo by se zabý-
val jeho likvidací. Proč ale při tom nedodržu-
je bezpečnostní podmínky a pravidla? Máme, 
my občané, nějakou reálnou šanci zabránit dal-
ší takové katastrofě tím, že projevíme nevůli 
s vybudováním další takové firmy v areálu Fat-
ry?  Moc bych si přála, aby se to podařilo a aby 
už taková událost v budoucnu nenastala.

– Magda Rapantová –
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Nebe na zemi aneb Lyžák v Alpách
V neděli 20. března 2011 se u kojetínského 

gymnázia sešli lyžaři a snowboardisté ze sexty 
a druhého ročníku doplnění o bývalé studenty 
školy, žáky chropyňské základky a o příbuzné 
a kamarády studentů. Po nepatrných problé-
mech, kdy jsme nemohli naše lyže, snowbo-
ardy a batohy, nacpat do autobusu, jsme za-
mávali rodičům, zamáčkli slzu a odjeli vstříc 
ledovci Kaprun.

Naše cesta vedla přes České Budějovice, 
kde jsme vyzvedli delegáta cestovní kancelá-
ře, který měl připravené zajímavosti o Linci, 
Salzburgu a dalších městech, jež jsme míjeli.

Malé městečko Maishofen, nás přivítalo 
okolo šesté hodiny odpolední. Po ubytová-
ní a vybalení věcí jsme se sešli ve společen-
ské místnosti. Tam zazněly první prezentace 
týkající se Rakouska, jež jsme si sami připra-
vili: Zásady bezpečného lyžování, Snowboar-
dové vybavení a Trendy moderního lyžování. 
Po dlouhé cestě byli všichni unaveni a usnuli 
ještě před večerkou.

Pondělní snídaně byla skvělá – housky, 
sýry, šunka, džus, káva, čaj. Pak už jsme obu-
li lyžáky, nasadili helmy, dostali krásné oran-
žové vestičky a natěšení vyrazili vstříc lanov-
kám. Jezdilo se celé dopoledne, pak se šlo 
na oběd a zase lyžovat. Ve čtyři hodiny byl sraz 
u autobusu a jelo se zpět do penzionu. Večeře 
byla pro všechny velkým překvapením:  obrov-
ské mísy se zeleninou, skvělý dresing, hranolky 
a řízky. Přecpaní jsme vyslechli další prezenta-
ce o Salzburgu a Národních parcích Rakouska.

Další den se opět lyžovalo a snowboardi-
lo. Ti, co měli foťáky, fotili ostošest. Večer 
se šlo nakupovat: čokolády, bonbony a pití. 
Po večeři se promítly poslední dvě prezen-
tace – Neštěstí v Kaprunu a Dunaj. Všech-
ny jsme vyhodnotili další den. Před večerkou 
se celá naše parta slezla na chodbě a za do-
provodu kytary se zpívaly písničky.

Poslední den jsme na parkoviště pod sjez-
dovkami dojeli asi o hodinu dřív, aby se řidič 
mohl připravit na dlouhou noční jízdu domů. 
Nám to ale nevadilo. Spíše jsme byli rádi, 
že jsme na kopci tak brzo a mohli jsme si užít 
krásně upravených sjezdovek. Na oběd byly 
zase housky. Ty už všem lezly krkem, a tak 
se šlo na pizzu, těstoviny a další chutná a ba-
tohem nezmačkaná jídla. 

Odpoledne jsme se vydali na výlet na nej-
vyšší bod ledovce. Ten byl ve výšce 3029 me-
trů. Zde se fotografové vyřádili. Pak nám ne-
zbývalo nic jiného než se rozloučit a sjet la-
novkou k parkovišti. Tam jsme odevzdali re-
flexní vestičky, naposledy se podívali na Kitz-
steinhorn a uháněli zpět k penzionu, abychom 
se v rychlosti sbalili, uklidili pokoje a sešli 
se na poslední večeři. Zároveň byly vyhláše-
ny výsledky prezentací. Nejvíce bodů získala 
prezentace Neštěstí v Kaprunu. Aby ale nebyli 
ostatní smutní, sladkou odměnu dostali všich-
ni. Neví se jak, ale přece jen jsme nacpali naše 
batohy a kufry do autobusu, usadili a spočíta-
li se a vydali k domovu. Dorazili jsme asi o půl 
šesté ráno a šťastně padli do vlastních postelí.

Mluvím za všechny, když říkám, že se ly-
žařský a snowboardový kurz vyvedl. Počasí 
bylo skvělé, celou dobu svítilo sluníčko, nikdo 
se nespálil a sešla se skvělá parta, která si do-
teď pochvaluje večeře. Ale hlavně, hlavně 
jsme si to všichni náramně užili.

Tímto bych také chtěla poděkovat paní 
zástupkyni Janě Krejčířové, panu učiteli Jiří-
mu Štefkovi a panu řediteli Milanu Bajgarovi 
za to, že se kurz uskutečnil. Děkujeme i panu 
doktorovi Jiřímu Luptákovi, který měl naštěstí 
práci až poslední den, panu delegátovi a v ne-
poslední řadě panu řidiči Standovi, který mu-
sel snášet naše pokusy o zpěv.  

Lyžařskému a snowboardovému kurzu zdar 
a příští rok bychom mohli jet znovu.

– Petra Procházková, sexta, 
Gymnázium Kojetín –



Zpravodaj města Chropyněkvěten 2011

- 19 -

Základní škola Chropyně v Zell am See
Žáci Základní školy Chropyně se ve dnech 

20. až 25. března 2011 zúčastnili již druhé-
ho zahraničního lyžařského kurzu, tentokrát 
v Zell am See v Rakousku.

Do Rakouska jsme přijeli za krásného jar-
ního počasí, které vydrželo po celý týden. 

Podmínky na lyžování byly vynikající. 
I přes vysoké teploty na ledovci v Kaprunu 
byly sjezdovky skvěle připravené, sluníčko 
neustále svítilo, sedačkové lanovky jezdily 
tam a zpět, restaurace stála přímo na sva-
hu, zkrátka idylka jako v americkém filmu.

Dopoledne a odpoledne se děti zdokona-
lovaly v lyžařském umění a večer trávily čas 
přednáškami, sledováním prezentací a spo-
lečenskými hrami. 

Domů jsme se všichni vrátili zdraví, spo-
kojení a plní nových zážitků, z čehož mám 
největší radost!

Velmi rád bych na tomto místě poděkoval 
Mgr. Jiřímu Štefkovi a Mgr. Janě Krejčířové 
z Gymnázia Kojetín, kteří přišli s nápadem 
naše školy spojit, tím naplnit autobus a lyžař-
ský kurz zrealizovat.  Za to jim patří velký dík.

Na závěr bych rád vyjádřil přání, aby 
se nám takové skvělé akce dařily i v příš-
tích letech.

– Mgr. Milan Bajgar, ředitel školy –

reklama
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Vynášení Morény

Soukromá inzerce

V září loňského roku požádala naše ma-
teřská škola o dotaci Nadaci „Děti – kultu-
ra – sport“, aby mohla realizovat nový pro-
jekt, a Nadace tento projekt podpořila část-
kou 15.000 Kč. 

Již z názvu projektu „I my předškoláci chce-
me rozumět přírodě“ je patrný cíl. Děti se bu-
dou zajímavou a poutavou formou seznamo-
vat s ekologickými tématy a získají tak pově-
domí o vztahu k přírodě, přírodním cyklům 
a faktorům ovlivňujícím životní prostředí.

Miniekostezka se šesti zastaveními bude vy-
užívána po celý rok a bude primárně sloužit 
dětem z mateřské školy. V rámci Dne Země, 
Dne dětí a dalších příležitostí budou uspořá-
dány akce i pro menší děti z celé Chropyně 
i blízkého okolí.

– Realizační tým projektu –

Mateřská školka se u nás v ulici Emila Fil-
ly zastavila a zazpívala písničky o jaru pod ve-
dením Evy Štulajterové a Bohdany Horáko-
vé. Chtěli bychom s manželkou poděkovat 

Český den proti rakovině

I my předškoláci chceme rozumět přírodě

Liga proti rakovině pořádá ve středu 
11. května 2011 veřejnou sbírku 15. květin-
kový den na téma „Každý svého zdraví strůj-
cem. Pomoz sám sobě předcházet rakovině 
aktivním využitím preventivních programů 
a zdravým životním stylem“.

Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně 
bude jako v minulých letech prodávat žlutý 
kvítek měsíčku lékařského v minimální hod-
notě 20 Kč za kvítek. V tento den si může-
te koupit kvítek od našich sběračů v ulicích 
města Chropyně.

Děkujeme všem za přispění na dobrou věc.
– Marcela Hrdličková –

Prodám
 cihlový byt 2+1 v osobním vlastnictví 

v ulici Tyršova. Cena 720.000 Kč. 
Tel.: 732 615 461.

 DB 3+1, 66 m2 v Chropyni. zateplení 
domu, plastová okna, žaluzie, síťky, lodžie, 
internet, po částečné rekonstrukci. Volný 
léto 2011. Tel. 732 451 800.

 byt 3+1 v OV, 66 m2 + velká zasklená 
lodžie (7,5 m2), sklep, šatna, udržovaný, 
ve sklepě vlastní plynové topení, nízké 
měsíční náklady. Cena: 855.000 Kč. Tel.: 
723 388 780.

 zděný byt 2+1 v OV v ulici Díly v Chropyni. 
Dům po revitalizaci. Cena 720.000 Kč. 
Volný od září 2011. Tel.: 776 187 644 nebo 
776 187 642.

 nadstandardní DB byt 3+1 v Chropyni 
na ul. Nádražní, 76 m2, možno převést 
do osobního vlastnictví, vlastní plynové 
topení, 2. NP (1. patro) ve čtyř-podlažním 
domě, rohová kuchyně včetně vestavných 
spotřebičů, nový nábytek v obývacím 
pokoji, vestavná skříň v chodbě 1,145 tis. Kč, 
nutno vidět.

 DB 4+1 v Chropyni, dům po celkové rekon-
strukci (zateplení, plastová okna), zasklená 
lodžie, zděné bytové jádro a nová kuchyň-
ská linka, internet a telefon. Spěchá. Tel.: 
773 231 948

 televizor LG, úhlopříčka 55 cm, 4 roky 
starý. Tel.: 605 891 114.

 dveře vchodové plastové, bílé a hnědé 
a různá okna. Dále zahradní chatku, 
bránu a branku. Nové z neuskutečněné 
stavby, sleva z původní ceny. Přivezu. 
Tel: 777 106 709.

Pronajmu
 garáž v lokalitě J. Fučíka u železniční vleč-

ky. Tel.: 604 898 913.

Upozornění:
Redakce Zpravodaje 

upozorňuje čtenáře, 
že od prázdninového čísla 

bude za zveřejnění 
soukromé inzerce 
účtován poplatek

 ve výši 50 Kč 

za jedno uveřejnění.

učitelkám mateřské školky za udržovani tra-
dic a přednesení básniček k jaru a házeni Mo-
rény do vody.  

– František a Taťana Machovi –

Zveme všechny rodiče 

s dětmi na EKODEN 

a s ním spojenou 
prohlídku miniekostezky, 

v rámci které můžete 
využít aktivity projektu. 

Akce se koná 1. června 2011 
od 15 do 16 hodin 

v prostorách naší 
školní zahrady.
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Městský úřad v Kroměříži, odbor dopra-
vy, informuje o dlouhodobých uzavírkách 
pozemních komunikací:
• V termínu od 4. dubna do 30. června 2011 

bude kvůli rekonstrukci uzavřena silnice 
č. II/432 od konce obce Koryčany po křižo-
vatku silnic II/432 a II/429. Objízdná trasa 

Informace Městského úřadu v Kroměříži

Jak jsme slavili Den učitelů
Dovolte mi, milí čtenáři, vyslo-

vit osobní názor. Za dlouhá léta 
praxe v učitelské profesi mám 
tak nějak poslední dobou pocit, 
že se v běžné základní škole – i při 
velkém množství dostupných a kva-
litních speciálních zařízení – vzdě-
lává více a více dětí nejen s po-
ruchami učení a chování, ale i ji-
nými přidruženými vadami. Vidím 
to na množství didaktického mate-
riálu a přípravě na vyučování, kte-
ré se častěji než dřív řídí individuál-
ními učebními plány, speciálně pe-
dagogickou literaturou či vypraco-
váváním pomůcek na elementární 
úrovni i pro vyšší ročníky. 

A radost z úspěchu, pokud při-
jde, je krátkodobá a nesmírně vy-
čerpávající.

 A tak jsme si s kolegyněmi 
řekly – proč pro jeden den, na-
příklad den připomenutí výročí 
narození nejznámějšího pedago-
ga J.A. Komenského, pro jednu 
vyučovací hodinu neupřednost-
níme děti, které v tomto přípa-
dě stojí v pozadí. Protože jsou 
samostatné, chytré, pilné, po-
zorné... Vždyť i ony potřebu-
ji úsměv učitele, pohlazení, po-
vzbuzení a pochvalu, nejen prá-
ci navíc... Při vší té náročnosti, 

která je dnes na žáky kladena již 
v prvních letech školní docház-
ky, si tyto děti umějí poradit, vy-
slechnou výklad probíráné látky 
a navíc přidají svůj nápad, při-
praví si referáty, hledají infor-
mace, jsou aktivní, zkouší z uči-
va navíc, hlavolamů a slovních 
hříček nejen své spolužáky, ale 
i pedagogy a obě strany se radují 
z toho vzájemně obohacujícího 
partnertví a tvořivé spolupráce. 
Jejich sešity voní, jsou krásnými 
„knihami“, kde s jakousi pokor-
nou úctou ke známce i ocenění 
přistupují obě strany s radostí. 

Los padl na hodinu matema-
tiky. Je akční, jsou v ní okamži-
tě vidět výsledky, je to hra s čís-
ly, pocit úspěchu prostoupí kaž-
dého od paty až k poslední moz-
kové buňce. Tak tedy deset dětí 
ze druhých tříd se druhou vyučo-
vací hodinu v pondělí 28. března 
z minuty na minutu stalo „páťá-
ky“ a čtyři třídou vybraní žáci 5.B, 
kteří podle soudu ostatních měli 
nejen matematické dovednosti, 
ale i předpoklady k pedagogic-
kému přístupu, se stali pro tuto 
hodinu „učiteli“ ve druhých tří-
dách. Skvělá výměna! 

Noví „páťáci“ se na výuku 

bude vedena po bývalé silnici II/432, nyní 
účelová komunikace p. č. 2520/2 ve vlast-
nictví města Koryčany. Stejná objízdná tra-
sa platí pro oba směry dopravy.

• V termínu od 18. dubna do 15. června 2011 
bude kvůli rekonstrukci průtahu obcí Roš-
tín uzavřena silnice č. II/432. Objízdná tra-

sa pro osobní vozidla jedoucí od Kroměří-
že vede ze Zdounek přes Honětice, Hošti-
ce do Litenčic, odtud přes obec Lísky a Ce-
techovice do Roštína. 
Bližší informace o objízdných trasách nalez-

nete na webových stránkách města.
– redakce –

moc těšili, byli poctěni, že si svý-
mi učebními výsledky tuto pres-
tiž zasloužili a také byli odmě-
něni velkou pochvalou do no-
týsku. Protože zvládli počítá-
ní s desetinnými čísly (za pomo-
ci opravdových páťáků) na vý-
bornou. „Učitelé“ Anetka, Eliš-
ka, Adam a Dominik si zase za-
sloužili pochvalu od paní učitelek 
ze druhých tříd, protože se ne-
dopustili žádných metodických 
chyb: hodina byla plná matema-
tických soutěží a her, ve kterých 

si všichni procvičili sčítání a od-
čítání do sta. 

Když jsem se malých „páťáčků“ 
ptala, jestli by už chtěli být skuteč-
nými páťáky, dostala jsem moud-
rou odpověď. „Kdepak, chtěli by-
chom vědět, jaké je to ve tře-
tí i ve čtvrté třídě - pěkně popo-
řádku.“ Tento den jsem nepo-
třebovala žádné sladkosti, žád-
né masáže ani relaxační chvilku 
s knihou. Naopak, už s kolegy-
němi zase vymýšlíme, co příště…

– Mgr. M. Blažková –
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SZUŠ D-MUSIC, pobočka Chropyně v měsíci březnu a dubnu
Hummer je stejný jako Ranger? 

Takovýto název si dala taneční 
formace nejstarších žáků navště-
vující taneční obor street dance 
na pobočce v Chropyni. Pod ve-
dením p. uč. Ondřeje Bernkopfa 
a Terezy Stiborkové se 27. března 
zúčastnili regionálního kola Mis-

reklama

trovství ČR v Olomouci, kde ob-
sadili ve velké konkurenci krásné 
třetí místo. Děkujeme za repre-
zentování školy a přejeme mno-
ho dalších úspěchů.  

Jistě si vzpomínáte na výchov-
ný koncert pod názvem „Jak šel 
Honza do světa hledat muzikan-

ty“, kde se představil nově vznik-
lý „ORCHESTR TWO THREE 
FOUR“ pod vedením p. uč. Iva 
Novotného. O tento výchovný 
pořad je velký zájem z řad základ-
ních škol, proto jsme byli pozváni 
7. dubna do ZŠ Břest a 28. dubna 
do ZŠ Kojetín. Celkem se koncer-
tů zúčastnilo na 350 diváků. Od-
měnou nám jsou pozitivní ohlasy, 
které se k nám dostávají formou 
děkovných dopisů.

Pěvecký sbor pod vedením 
p. uč Miroslava Uhlíře se zú-
častnil 14. dubna krajské sou-
těžní přehlídky pěveckých 
sborů v Uherském Hradišti. 
V této soutěži získali krásné 
stříbrné pásmo. Velké podě-
kování patří všem zúčastně-
ným dětem. Přejeme mnoho 
dalších úspěchů.     

– Kolektiv učitelů SZUŠ D-
MUSIC pobočka Chropyně –
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Na pozvání paní starostky Záříčí Marcely Joklíkové vystoupi-
li žáci naší pobočky ve čtvrtek 14. dubna 2011 v Kulturním domě 
v Záříčí na „Jarním setkání“ pro obyvatele obce. Úvod patřil ma-
lým dětem z MŠ Záříčí, poté následoval hudební program, kde 
se představili žáci z kytarové, flétnové a houslové třídy našich peda-
gogů. Velký závěrečný potlesk byl odměnou pro všechny účinkující.

Tímto děkuji svým kolegům za přípravu a zdárný průběh všech 
vystoupení.

– Luděk Koutný – vedoucí pobočky –

Březnové a dubnové akce ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně

Okresní kolo Národní 
soutěže ZUŠ

Na poslední březnový den jsme naplánovali „Flétnový koncertík“ 
v tanečním sále ZŠ, kde se představili žáci flétnové třídy pí uč. Elišky 
Honkové a pí uč. Mgr. Jany Milotové. Posluchači si mohli vychutnat 
tóny flétny zobcové, altové a zároveň flétny příčné. Účinkoval malý 
soubor mladých flétnistů, závěr patřil triu příčných fléten.

11. dubna se konala „Třídní besídka“ žáků z pěvecké a houslové 
třídy p. uč. Luďka Koutného a z flétnové třídy pí uč. Mgr. Jany Milo-
tové. Rodiče si poslechli sólové vystoupení svých dětí, komorní sesku-
pení houslí a fléten, zpěvu a klav. doprovodu.

Petr Vitík – žák ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně, z kytarové třídy 
p. uč. Milana Vaculíka se 17. března 2011 zúčastnil okresního kola Ná-
rodní soutěže ZUŠ v Kroměříži a získal v V. kategorii krásné 2. místo. 
Blahopřejeme a přejeme další úspěchy. 

– Luděk Koutný – vedoucí pobočky –

reklama
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Vydejte se i letos s námi na tábor 
užít si týden zábavy, 

na nové místo se stejnými instruktory 
a vedoucími.

LETNÍ TÁBOR 2011
KAMÍNEK

POZOR! POZOR! POZOR!
Letos měníme místo a termín konání tábora, 

a to následovně:

Místo: Ondráš v Rajnochovicích
Termín: 30. července - 6. srpna 2011

Zajišťujeme zábavný program 
a přátelské jednání.

Přihlášky na tel. čísle: 733 708 049

Zprávičky z Kamínku
Dětský karneval

V měsíci březnu jsme děla-
li program na karnevalu pro děti 
v Městském kulturním středisku. 
Karneval jsme nazvali „Z pohádky 
do pohádky“. Byli na něm všechny 
naše známé princezny, král s krá-
lovnou a dva ceremoniáři, kteří 
děti karnevalem provázeli. Dou-
fáme, že se karneval dětem líbil 
a že byli spokojení i rodiče.

Vítání jara na soutoku Mora-
vy a Hané

Letos opět připravil turistický 
oddíl Kamínek, spolu s KČT, jar-

ní vycházku do loděnice Hradis-
ko, kam  jako každý rok chodí-
me to JARO přivítat. Letos poča-
síčko bylo chladivější, ale na ná-
ladě dětí to znát nebylo. V sobo-
tu 26. března v 9:00 jsme se vy-
dali na cestu, na které byly připra-
veny hry a soutěže pro děti. Děti 
hledaly zatoulané slepičky, zpí-
valy písničky, skládaly skládačky, 
luštily tajnou šifru, sbíraly korál-
ky pro jarní vílu, zaskákaly si, hle-
daly kouzelné bambulky, které 
se zatoulaly skřítkům. Také ba-
revné balónky, co vítr poházel, 
si nafoukly, by barvami jaro přivo-

laly. V loděnici si udělaly lodičky 
a po vodě je k jaru posílaly. Pak 
si různé hry zahrály a daly se do o-
pékání buřtů. Když se posílily, vy-
daly se na zpáteční cestu.

Letos jsem se nemohla vy-
cházky zúčastnit, tak děti dopro-
vodily R. Pečínková a pí L. Mo-
talová spolu s pí J. Pospíšilovou 
a členky KČT. Také se letos vy-
daly přivítat jaro i celé rodiny, 
a to Žemličkovi a Vítkovi. Ráda 
bych poděkovala M. Motalo-
vi, P. Sivcovi a V. Žigmundové 
za přichystání zábavných her pro 
děti nejen po cestě, ale i v cíli. 
Děkuji vám.

Průzkum a mapování nového 
letního tábořiště

Vedoucí z Kamínku se vyda-
li 9. a 10. dubna do Rajnochovic 

na tábořiště ONDRÁŠ, aby si zma-
povali terén a prohlídli také no-
vou táborovou základnu pro le-
tošní letní tábor Kamínku. V are-
álu základny se nacházejí dvě vel-
ké budovy, kde je kuchyně, jídel-
na, sociální zařízení a herna, pěk-
né chatky, velké hřiště, koupa-
liště, venkovní letní jídelna a vše 
obklopují krásné lesy s bublající-
mi potůčky. Je to jako v pohád-
ce. Také zajímavý program je pro 
děti na letošní tábor připravený. 
Určitě se děti nudit nebudou. Ve-
doucí si také prošli okolní lesy, aby 
si zmapovali terén pro připravené 
soutěže. Moc se nám tam líbilo.

Vrátili jsme se velmi spokoje-
ni. Doufám, že i dětem se na tá-
boře bude líbit.
– Za turistický oddíl Kamínek 

Hana Paňáková –
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Jarní výprava – Chřiby - Lískovec
Konečně nastal ten dlouho očekávaný okamžik, kdy jsme 

se 8. dubna 2011 v 16 hodin sešli na náměstí k odjezdu na Jarní vý-
pravu do Koryčan – Lískovce. Vzhledem k situaci v Chropyni – po-
žáru v Remivě - byl tento odjezd vhodný, vzhledem ke skutečnos-
ti, že se kdykoli mohl otočit vítr, čímž by byla nutná evakuace větši-
ny území Chropyně. Náš odjezd byl nazván jakousi preventivní eva-
kuací dětí do přírody.

Okolo 18 hodiny jsme se tedy ocitli v Lískovci, odkud jsme vyra-
zili směrem ke starému lomu za vesnicí. Cesta byla namáhavá, jelikož 
ti nejmenší účastníci měli těžká příruční zavazadla, se kterými jim 
museli pomoci ti starší… Nikdo jim to ale neměl za zlé, byli na tako-
véto akci poprvé a v rámci přátelského ducha jim byla poskytnuta 
pomoc. Po příchodu do lomu, kde se nachází i chata T. O. CHŘIBY, 
kupodivu všichni nepadli únavou, jak by se dalo čekat, ale s chutí 
se rozprchli na skvělé houpačky a do okolí chaty. Nějaké ubytování 
v chatě bylo v tu chvíli nepodstatné. Po prvotním veselém vyřádění 
jsme se tedy ubytovali, vybalili a roztřídili potraviny a šli nachystat dří-
ví na oheň k opékání špekáčků. Mezitím se Mamut s některými ochot-
nými pustil do příprav guláše, který bylo nutno uvařit již v pátek, jeli-
kož byl na sobotu naplánován výšlap a vzhledem k plánovanému ná-
vratu v podvečerních hodinách by sobotní vaření pro vyhladovělé bylo 
zdlouhavé. Za svitu baterky a svíček (chata je bez elektřiny) se to po-
dařilo do 23 hodiny. Nutno pochválit za pomoc s přípravou světlušky 
ze 4. roje! Ruch v chatě postupně utichal…

Po probuzení do nádherného dne s dobrou náladou jsme rychle po-
snídali, nachystali svačinu na cestu a po 9 hodině jsme vyrazili směrem 
ke zřícenině hradu Cimburk. Po několika odpočinkových zastávkách 
/mimo jiné u hráze přehrady/ jsme před polednem dosáhli cíle – Cim-
burku. Tuto zříceninu spravuje sdružení „Polypeje“ již několik let 
a ve srovnání stavu Cimburka před cca 10 lety se jim to vskutku daří. 
V pokladně jsme zakoupili vstupenky, přičemž jsme od personálu zjis-
tili, že informace o požáru v Chropyni pronikly i do útrob Cimburku 
daleko od civilizace. Po prohlídce jsme se přemístili nedaleko od hra-
du k obědu o několika chodech – dle zájmu a chutí… chleba, rohlík, 
salám, vepřovka, marmeláda, paštika… Cestou zpět přes vrchol „Vrša-
va“ jsme zahráli hry a po 16. hodině jsme dorazili k chatě. Nyní se pro-
jevila výhoda včerejší přípravy „oběda“. Po zatopení byl guláš rychle 
ohřát a se zájmem zkonzumován. Zbytek dne již za účasti roverského 
kmene Fénix, který k nám došel z akce „GPS III generace“, proběhl 
v rámci her, odpočinku a volné zábavy.

Po setmění nám Fénix připravil skvělou noční hru, za což jim patří dík.
V neděli dopoledne jsme šli na vycházku do okolí, kde jsme se řád-

ně vydováděli při hrách v lese. Po obědě nastalo balení, úklid a od-
jezd domů.

Závěrem musím poděkovat všem účastníkům výpravy za skvělou 
akci, která se jistě bude opakovat! Zároveň děkuji „T. O. CHŘIBY“ 
za možnost zapůjčení a pronájem chaty a jejich základny.

– Pavel  POSPÍŠIL – MAMUT, vedoucí střediska –
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Kynologiký klub Technoplast 
Chropyně pořádá v sobotu dne 
14. května od 8:00 výcvikový den 
pro plemeno boxer a ve dnech  
10. až 12. června kurz pro figu-
ranty služebních psů.

Pro zájemce je to vhodná příleži-
tost seznámit se se základy výcviku 
poslušnosti, obrany popřípadě i stopy.

Nelíbí se nám

Noc s Andersenem, akce na podporu dětského čtení, pořádaná 
uherskohradišťskou knihovnou B. B. Bukovjana měla letos už 11. na-
rozeniny. V pionýrských klubovnách v Kroměříži se pořádala počtvrté, 
letos ve znamení pohádek Václava Čtvrtka. Tradičně se tu sešli pioný-
ři z Kroměříže a Chropyně, aby tu strávili páteční noc a sobotní den.  
Akci v klubovně zahájilo čtení pozdravu ministra školství pana Dobe-
še nocležníkům. Pak už následovala sousta her, soutěží a taky pohá-
dek, protože řečeno slovy Zdeňka Svěráka: „Všechny děti potřebují 
pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši.“

Pionýrská skupina Chropyně pořádá

DĚTSKÝ STANOVÝ TÁBOR
V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU

Pro děti školního věku v termínu od 3. do 16. července 2011

Celková cena pobytu je 3.600 Kč

Bližší informace: Luděk Helis, Tel.: 602 971 581, 
www.taborchropyne.wz.cz nebo mail: schoolmen@centrum.cz

Dále KK informuje o možnosti 
pravidelně provádět výcvik jaké-
hokoliv psa – na cvičišti pod do-
hledem instruktora – každou ne-
děli od 8:30 a po dohodě i během 
týdne (v odpoledních hodinách).

Kontakt: Ing. Vladimír Blažek, 
tel.: 739 648 100

– V. Blažek –

álu, cigaretové nedopalky, pou-
žité prezervativy i rozbité sklo, 
o které se může pes pořezat. Ro-
zum nám zůstává stát nad otisky 
bot na bílé zdi… Vrcholem byla 
dvě vloupání, při nichž byla od-
cizena kamna na pevné palivo, 
elektrický sporák a mikrovlnná 
trouba a nakonec také plecho-
vý kryt od septiku, přičemž díra 
zůstala nezakrytá. Těmito lum-
párnami je značně omezena čin-
nost kynologického klubu a plá-
novaných akcí. 

Prvotní nadšení a chuť zvele-
bit prostory kynologického klu-
bu a umožnit tak zájemcům strá-
vit hezké chvíle v příjemném pro-
středí vystřídalo velké zklamá-
ní. Nabízí se otázky: jak dlouho 
budeme mít trpělivost bojovat 
s vandaly? Nebo – co se s tím dá 
dělat? Má vůbec cenu i nadá-
le do areálu investovat peníze 
a čas? Odpovědi neznáme, ale 
měli jsme potřebu se alespoň 
podělit o tyto naše zkušenosti 
se spoluobčany…

– Za výbor KK Eliška 
a Vladimír Blažkovi –

Ryby bez soli a děti bez knih 
se rychle kazí

Pozvánka do kynologického 
klubu

Na programu byly výtvarné činnosti, mezi nimi asi největší úspěch 
měla výzdoba stěn chodby klubovny. No považte, kdy se dětem po-
štěstí kreslit beztrestně po zdi! Na své si přišly i další aktivity – stol-
ní tenis, fotbálek, autodráha. A taky tu byly hry, soutěže, kvízy (sa-
mozřejmě se zaměřením na dětské knížky a především ty od Václava 
Čtvrtka), ukázky dětských ilustrátorů…

V kouzelné pohádkové noci se dělo prostě všechno včetně noč-
ní tajemné vycházky starými uličkami města a unavení nocležníci usí-
nali až pozdě k ránu, aby v sobotu v soutěžích a hrách pokračovali. 
Hned ráno vyrazili do muzea, kde kromě dřevorytů mohli obléknout 
i královské kostýmy. Odpoledne se domů rozcházeli sice hodně ospa-
lí, každý už se viděl v posteli (hlavně ti dospělí), ale spokojení, s od-
měnami od Knihovny B. B. Bukovjana a spoustou zážitků. A snad taky 
s tím, že knížky jsou prima.                                      – M. Hrdličková –

Když jsme byli asi před půl-
druhým rokem „členskou zá-
kladnou“ zvoleni do výboru ky-
nologického klubu a rozhodli 
se zpříjemnit klubovnu i areál, 
netušili jsme, že nám naši prá-
ci budou mařit vandalové a „ne-
zvaní hosté“.

Klubovnu jsme vlastními sila-
mi a na své náklady vymalova-
li, uklidili, vybavili elektrickým 
sporákem a mikrovlnnou trou-
bou, trávu dle potřeby posek-
li, sklidili a těšili se z vydařených 
akcí - jak klubových, tak sou-
kromých - které zde proběh-
ly (např.: Den boxera, výstava 
kolií, výstava německých ovčá-
ků, tradiční ukončení sportovní 
sezóny karatistů, zakončení po-
chodu Podzimním lesem s opé-
káním špekáčků, rodinné osla-
vy aj.). Po skončení těchto akcí 
byly prostory vždy vzorně uklize-
ny a předány. 

S čím se ale každý týden potý-
káme, jsou akce „nezvaných hos-
tů“, po kterých uklízíme znečiš-
těný prostor verandy, poháze-
né plastové lahve po celém are-
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Třebíčský pohár a medailové zisky pro družstva TJ Chropyně
Dne 25. března se chropyňské gymnastky vydaly na dvou-

denní zteč do Třebíče. ZŠ Bartuškova hostila celkem 21 týmů 
z celé České republiky. Páteční večer děvčata věnovala tréninku 
na tumblingu – pružné gymnastické podlaze, kterou vlastní pouze 
pár klubů v ČR. Sobotní závodní maraton trval od ranních hodin.

Družstvo mladších děvčat Junior I., oslabené o nemocné zá-
vodnice, pěkně zacvičilo akrobacii i trampolínu. Bohužel, nej-
spíš únava z dlouhého závodního dne se podepsala na provede-
ní pohybové skladby. Nakonec děvčata za svůj výkon vyzved-

Závodní víkend chropyňských gymnastek
V sobotu 9. dubna, den po ni-

čivém požáru v Chropyni, mlad-
ší teamgymové družstvo odjelo 
na závod Teamgym Junior, konaný 
v Brně na ZŠ Herčíkova. Gymnastky 
se v 10členném složení zhostily zá-
vodu na výbornou. Přestože kvůli 
páteční evakuaci neměla děvčata 
trénink a tedy možnost řádně se se-
cvičit, vše se snažila dohnat během 
desetiminutových rozcvičení před 
samotným závodem. Pódiová sklad-
ba se jim velmi vydařila i přesto, 
že se některá postavení upravova-
la až na místě, a děvčata tak muse-
la cvičit na jiných pozicích, než jsou 
zvyklá. Ale holky to zvládly oprav-
du s přehledem a bez jediného za-
váhání, za což je rozhodčí odměnili 
nejvyšší známkou. Rovněž na tram-
políně dosáhly nejlepšího ohodno-
cení v porovnání s nepříliš povede-
ným vystoupením družstva z Třebí-
če - našeho největšího konkurenta 
v závodě. Na akrobacii byly ovšem 
výkony Chropyně a Třebíče srovna-
telné, což následně potvrdily i shod-
né známky rozhodčích. S nejvyššími 
známkami na prostných a trampolí-
ně to však stačilo na dosažení zlaté-
ho umístění a výhru mj. i „šampaň-
ského“, kterým holky 1. místo hned 
řádně oslavily :-)

Hned druhý den, v neděli 
10. dubna, odjelo 6 děvčat tento-
krát na závod sportovní gymnasti-
ky do Valašského Meziříčí. Konal 
se tam již 21. ročník Memoriálu 
Miloše Bortela, dvojboj na kladině 
a prostných. Letos se tento závod 
poprvé konal ve větších prostorách, 
a tak se ho účastnilo celkem 92 zá-
vodnic z celé Moravy. Chropyňský 
oddíl měl zástupkyně ve 4 katego-
riích a ve velké konkurenci se děvča-
tům podařilo dosáhnout i na „bed-
nová“ umístění. Nebýt velmi přísné, 
a troufnu si říct, že i nespraved-
livé, rozhodčí z Ostravy, která 
se záměrně snažila některým zá-
vodnicím ublížit, mohly jsme ze zá-
vodu dovést i trumfy nejvyšší. 

Nejlépe se vedlo Veroni-
ce Opelíkové (nejmladší kat.), 
která se i po pádu na kladince 
dokázala díky nejvyšší známce 
na prostných probojovat na krás-
né 3. místo. Stejného umístění 
dosáhla i Andrea Rusinová, které 
naopak pomohla nejvyšší známka 
na kladině. Ve stejné kategorii 
se navzdory několika pádům na 
kladině umístila na 7. místě Mar-
kéta Horáková a první polovinu 
závodnic uzavřela Dominika Kři-
žanová na 13. místě z celkové-

la nad hlavy bronzový pohár. Zvítězila Příbram, druhá zaosta-
la domácí Třebíč.

Družstvo starších, startující v soutěži Junior III., předvedlo vy-
rovnané výkony s minimem chyb a nejvyššími známkami ve všech 
třech disciplínách. Krásným výkonem tak děvčata odbyla svou 
premiéru v nových dresech a zaslouženě vyhrála nad Sokolem 
Řepy a děvčaty z Plzně.                                                     – BK –

ho počtu 26. Ve starší kategorii 
se na pěkném 5. místě umístila 
Adéla Vaculíková, jež byla jednou 
ze závodnic poškozených neade-
kvátním ohodnocením rozhod-
čí. Adéla zajela svůj závod velice 
pěkně a bez jediného pádu či po-
chybení, přesto dostala na kladi-
ně nízkou známku neodpovídající 
výkonu. Rovněž na 5. místě skon-
čila naše - v tomto závodu - nej-

starší závodnice Erika Mlčocho-
vá. Přestože se jí příliš nepovedla 
kladina, druhou nejvyšší známkou 
na prostných se jí podařilo předběh-
nout zbývajících 7 závodnic. Nebýt 
nešťastných pádů na kladině, mohla 
stát také na stupních vítězů.

Přesto všem závodnicím gratulu-
jeme k podaným výkonům a dosa-
ženým úspěchům.

– Petra Polášková –
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Z místního pozorování v měsíci březnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla +0,3 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 10,8 °C,
- celkové množství srážek bylo 39,1 mm/m2,
- nejchladnějším dnem byl 8. březen s průměrnou denní teplotou -3 °C, 

nejteplejším 14. březen s průměrnou denní teplotou 13 °C.
– redakce –

Chropyňské počasí

Zaplněná sportovní hala J. Sušila v Bystřici pod Hostýnem přivíta-
la v neděli 27. března tři desítky družstev různých věkových kategorií 
ze Zlínského kraje na přehlídce pódiových skladeb. Poprvé v histo-
rii oddílu ASPV Chropyně se odvážily chropyňské ženy poměřit své 
dovednosti v aerobiku na soutěžním poli. A protože přehlídka není 
jen prosté cvičení, nýbrž má zaujmout diváka i myšlenkou, převléklo 
se devět žen za rozverné ovečky pod dohledem veselého hlídacího psa. 
I když nervozita většině oveček při premiéře svazovala nejen nohy, do-
padlo vystoupení nad očekávání. Sice ovečky se svou skladbou nevy-
hrály, ale rozhodně některé zvítězily samy nad sebou. Děkujeme hlavní 
ovečce Shaun Veronice Šafářové, že nás dokázala „zblbnout“ a prožít 
tak příjemnou neděli s nečekaným sportovním zážitkem.

– MK –

Vzduchovková liga má své vítěze
Celé zimní období se střelci věnují střelbě ze vzduchovek v halách, jak 

z pistolí, tak i z pušek, vleže pro ty nejmladší a vestoje pro ty starší. V tom-
to období je neustálý kolotoč nejrůznějších závodů všech výkonnostních 
kategorií, od okresních až po celostátní, které končí mistrovstvím České 
republiky a juniorským mistrovstvím ČR. Chropyňští střelci se těchto akcí 
snaží pravidelně účastnit a zároveň se připravují na domácí ligu, která za-
číná být oblíbená v širším okruhu našeho města i okresu. Je to určitě také 

dáno tím, že jsou upřednostňovány jiné sporty, i když jsou mnohonásob-
ně dražší na provoz, než je právě sportovní střelba. 

V našem bydlišti podporu od vedení města máme, i proto jsme moh-
li vzduchovkovou ligu uspořádat. Střílelo se pět jednotlivých závodů, 
ze kterých se vybraly dva nejlepší dosažené výsledky, které se zprůměrovaly. 
K tomuto průměru se pak přičetl finálový výsledek ze dne 3. dubna 2011. 
A kdo měl nejvyšší dosažený součet, vyhrál. V kategorii muži - puška vesto-
je 60 ran, kdy se střílí na terč o průměru 45 mm a hodnota středu (což 
je desítka) má průměr pouze 0,5 mm, a to je menší než špendlíková hla-
vička, střílí se na vzdálenost 10 m, vyhrál favorizovaný Tichák Zdeněk SSK 
Kroměříž nástřelem 1131 bodů. Druhý skončil domácí střelec Střecha Mar-
tin ziskem 1107 bodů před třetím Andělem Janem SSK Rokytnice ziskem 
1107 bodů pouze o horší finálový výsledek před druhým. V kategorii vzdu-
chová pistole vyhrál po zásluze Anděl Karel SSK Rokytnice 1085 b. Dru-
hý skončil jeho týmový kolega Tiefenbach Pavel nástřelem 1043 b. A třetí 
skončil domácí chropyňský střelec Chalupa Zbyněk 946 b. Kategorii - děti 
a junioři vleže - vyhrála s přehledem domácí střelecká naděje Vinklerová 
Barča - výkonem 739 b. Před druhou domácí Omámikovou Janou 704 b. 
A stupně vítězů uzavřel rovněž domácí střelec Válek Petr 685 bodů. Všich-
ni výherci si odnesli cenu a předsevzetí do další přípravy a tréninků, aby 
napřesrok své výsledky obhájili či vylepšili. Teď čeká střelce letní příprava 
a to je zejména střelba z malorážek na vzdálenost 50m. Do podzimu, kdy 
nás počasí zažene zpátky do hal a vyměníme malorážky zase za vzduchov-
ky. Kdo by měl zájem o sportovní střelbu, kde tělesné proporce a věk ne-
rozhodují, ať zavolá panu Střechovi na tel.: 775 716 757.

– M. Střecha –

Chropyňští střelci zleva Válek P., Horsák M., 
Langer A. a Omámiková J.

Chropyňské ovečky závodily 
v Bystřici
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Vzpomínáme

VzpomínámeV měsíci březnu se do Chropyně přistěhovaly 4 osoby, 6 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovaly se 3 osoby, narodilo 
se 5 dětí a zemřelo 5 občanů.

Dne 22. května 2011 vzpomeneme nedožité 
60. narozeniny pana 

Bohuslava Křenka. 

Když nic Ti nemůžeme dát,
jen svíci rozsvítit, 

kytičku položit a vzpomínat.

V životě jsou chvíle, 
se kterými se člověk nikdy nesmíří.

Tak bylo a bude dál, a kdybys oči vyplakal,
nic na tom nezměníš.

Dne 14. května 2011 uplynou 2 roky od úmr-
tí našeho syna 

Ing. Jana Polišenského.

Tak ten čas letí,
co navždy ztichl tvůj hlas.

Vzpomínky na Tebe zůstaly jen
a ty se vracejí den co den.

Dne 20. května 2011 vzpomeneme první 
smutné výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 

Vladimíra Navrátila. 

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Upozorňujeme všechny zájemce

Poplatek bude splatný před uveřejněním oznámení.

bude za zveřejnění účtován poplatek 
ve výši 50 Kč za osobu.

že od prázdninového čísla

o zveřejnění oznámení
ve společenské kronice,

Upozorňujeme zadavatele společenské kroniky, 

že je také v rámci této rubriky 

možno zveřejnit barevné fotografie. 

Fotogravie v archivu je možno aktualizovat.

Společenská kronika

Blahopřání

Dne 11. května 2011 oslaví své 50. narozeniny pan 

Lubomír Hanulík. 

Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a hodně lidí kolem sebe 
přeje manželka Jana, dcery Zuzanka a Alenka a věrný přítel Miki.

Uzavření manželství

Lukáš Flora, Chropyně – Terézie Ciglécka, Chropyně

K Tvým narozeninám 
Ti už nemůžeme přát,

jen svíci zapálit, 
květy na hrob dát a tiše vzpomínat.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna a syn Petr.

Dne 5. června 2011 pak vzpomeneme jeho nedožité 91. naroze-
niny. S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Ludmila, Vladimíra 
a Marie s rodinami.

S bolestí a láskou vzpomínají rodiče, děti a bratři Vlastík s rodinou 
a Marek. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

reklama

Dne 5. května 2011 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka pana 

Františka Sedláčka. 

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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Jak se splnil hudební sen
Určitě jste mnozí z vás v minu-

losti slyšeli o nadějných hudeb-
nících z Chropyně, sourozencích 
Piskových. Protože se jim letos 
podařil životní „hudební kousek,“ 
kontaktovali nás a chtějí se s námi 
podělit o pár krásných zážitků. 

Pro ty, kdo je doposud nezná-
te, uvádíme něco bližšího.   

Lenka a Přemek Piskovi se vě-
novali hudbě velmi aktivně. Oba 
skládali písně i texty, vystupovali 
na různých společenských akcích 
a snažili se prorazit do hudeb-
ního showbyznysu, a tím si spl-
nit velký sen. Účastnili se mnoha 
pěveckých a autorských soutěží, 
z nichž několik vyhráli. Dokon-
ce se ukázali i několikrát v te-
levizních hudebních pořadech 
a Lenka vystupovala jako sólo-
vá zpěvačka. 

Jejich sny se ale s postupem 
času začaly měnit. Dnes oba dva 
bydlí v Praze. Lenka pracuje jako 
marketingová a public relations 
asistentka v pražských hotelech 
Hilton a Přemek jako obchod-
ní manažer v oblasti informač-
ních systémů. Hudební vystou-
pení absolvují pro zábavu dvakrát 
do roka a stále skládají hudbu 
a texty jen tak pro radost. 

Na začátku ledna tohoto roku 
se ale zúčastnili soutěže spo-
lečnosti Hilton Worldwide  pro 
všechny její zaměstnance po ce-
lém světě. Cena pro čtyři výherce 
byl zájezd do Los Angeles se speci-
álním programem na tři dny, kdy 

Cestou necestou
V pátek 25. března navštívil naše Městské kulturní středisko Chro-

pyně jeden z nejlepších a také neobsazovanějších českých divadelních 
a filmových herců Miroslav Donutil. Představil se svým příznivcům ten-
tokrát jako vypravěč v zábavném pořadu s názvem Cestou necestou. 
Jedná se o humorný pořad, tzv. „one man show“, se kterým baví své 
příznivce po celé republice.

O vstupenky byl nečekaný zájem. Brzo po zahájení předprodeje 
byla všechna místa zamluvena a musela se přidávat nová neplánovaná 
místa. I přesto zájem všech nebyl uspokojen a již dva týdny před ko-
náním byl celý sál zcela vyprodán.   

Ve své talkshow Miroslav Donutil bavil všechny přítomné novými 
historkami o cestování, rybaření a kamarádech. Připojil také vzpo-
mínky na svého kamaráda Frantu Kocourka a na spolupráci s herec-
kými kolegy a přáteli. Pohodový pořad plný humoru a dobré zába-
vy nebyl sestaven pouze z mluveného slova. V podání Miroslava Do-
nutila došlo i na písničky z filmu Balada pro banditu a z pořadu Pís-
ničky z provázku.

Jeho vypravěčské umění diváci ocenili salvami smíchu a potleskem. 
O přestávce měli všichni příznivci možnost si zakoupit jeho knížky, CD, 
DVD a zároveň požádat pana Donutila o autogram. Věřím, že všich-
ni zúčastnění nelitovali, že si koupili vstupenky a přišli tento večer 
do MKS Chropyně.                                                    – M. Buráňová –

si výherci a jejich doprovod mohli 
vyzkoušet žít jako hudební „star“. 
Vyvrcholením těchto tří dnů byla 
vstupenka na předávání hudeb-
ních cen Grammy Awards a ofi-
ciální after-party. Úkolem bylo 
natočit hudební klip, který uká-
že jejich vztah k hudbě a také jak 
moc pro ně znamená zúčastnit 
se Grammy Awards. Kreativi-
ta zvítězila na plné čáře. Lenka 
s Přemkem natočili vlastní píseň 
a video a říkali si, že tohle by moh-
la být ta pravá odměna za dřinu, 
kterou věnovali hudbě. 

A podařilo se. Začátkem úno-
ra jim přišlo vyrozumění z USA, 
že vyhráli jako jediní zástupci ev-
ropského kontinentu (dalšími vý-
herci byli dva soutěžící z USA a je-
den z Thajska) a 10. února již se-
děli v letadle směr Los Angeles. 

„Prožili jsme ten nejlepší hu-
dební víkend v životě! Oprav-
du jsme se cítili jako hvězdy. Se-
šla se tam skvělá parta lidí, a kdo 
by to kdy řekl, že si zazpívám na-
živo v Los Angeles na střeše ho-
telu Beverly Hilton, kde se konal 
brunch před Grammy Awards,“ 
svěřila se nám Lenka. No a neza-
pomenutelným hudebním zážit-
kem byla účast na večerním pře-
dávání hudebních cen Grammy 
2011. „Naše písnička měla vel-
ký úspěch a opravdu musím říct, 
že tohle je jak odměna, tak i do jis-
té míry splněný hudební sen,“ do-
dal Přemek.

– LPP –
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Matyáš Kuchařík

Šimon Kelnar

Martin Vlasatý

nar. 23.11.2010

nar. 17.12.2010

Tobiáš Kelnar

Marek Štětina

nar. 23.11.2010

nar. 21.12.2010

Vojtěch Pavlíček

Matyáš Obdržálek

nar. 07.12.2010

nar. 21.11.2010

nar. 04.01.2011

– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

Vítání nových občánků našeho města

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí. 

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti 
při výchově svých potomků.

Mezi občany Chropyně byly  
12. března přivítány tyto děti:
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Kroměříž Kočičí hra 
18. 5. Hořká komedie o naději, odvaze, chuti do života 
 a potřebě citu v každém věku. Je jednou z nejslav-
 nějších her druhé poloviny dvacátého století. In-
 scenaci uvede Městské divadlo Zlín.
 Kde: Dům kultury v Kroměříži v 19:00

Kroměříž Koncert Lucie Bílé 
25. 5. První koncert v Kroměříži nejpopulárnější zpěvačky 
 současnosti. Lucie Bílá vystoupí za klavírního do-
 provodu Petra Maláska.  
 Kde: Dům kultury v Kroměříži v 19:00

Kroměříž Den dětí a 100 let létání v Kroměříži 
28. 5. Den plný her a soutěží
 Kde: Letiště Kroměříž 10:00 až 18:00

Obědkovice Májový pochod 
7.5. Pochod nazvaný „Po stopách posledních bojů 
 II. světové války“. Na trase pochodu vás čekají
 výstavky s tématikou osvobození jednotlivých obcí
  v okolí. Délka trasy: dětská cca 5 km, velká cca 15 km.
 Kde: prezentace na hřišti T. J. Sokol Obědkovice
  od 07:30 do 08:30

Přerov Screamers v říši divů 
13.5. Repríza programu oblíbené travesti skupiny.
 Kde: Městský dům Přerov v 19:30
                                                                                   
Přerov Mamut Tour Bike 2011 
14.5. Silniční cyklomaraton určený pro širokou veřejnost 
 s vloženým závodem pro děti.
 Kde: Výstaviště Přerov od 08:00 do 23:00

Přerov Dezertér z Volšan 
18.5. Divadlo - Staropražská fraška plná komických situ-
 ací a známých staropražských písniček. 
 Kde: Městský dům Přerov v 19:30

Přerov Shirley Valentine 
20.5. Divadelní komedie se Simonou Stašovou.
 Kde: Kongresový sál hotelu Jana v 19:00

Přerov Přerovský festival dračích lodí 
21.5-22.5. Otevřený závod 20členných posádek dračích lodí 
 pro veřejnost.
 Kde: Laguna od 08:00

Přerov Lenka Filipová 
24.5. Koncertní recitál známé zpěvačky. 
 Kde: Městský dům Přerov v 19:30

Přehled pořadů v Chropyni a okolí
Chropyně Jeptišky k výročí 
13. 5. Hudební komedie Dana Gogina. Hraje Divadelní
 spolek Kroměříž. Vstupné: dospělí 80 Kč, studenti 
 a důchodci 50 Kč. 
 Kde: MKS Chropyně v 19:30

Chropyně Jak víla Modrovláska splnila tři přání a …
19. 5. Pohádka pro základní a mateřskou školu a rodiče s dět-
 mi. Hraje umělecká agentura MARIO. Vstupné: 25 Kč
 Kde: MKS Chropyně v 09:00

Chropyně Hanácké slavnosti 
27. - 29. 5. Program je uvnitř čísla.
 Kde: prostory zámeckého parku

Holešov O pohár města Holešova  
21.5. Parkurové závody koní. 
 Kde: Zámecká zahrada
 
Hulín  Dokud jsme mladí – Jitka Asterová 
6. 5. Talk show Jitky Asterové a Hanky Čížkové o životě, 
 o láskách a o tom, jak si udržet mládí, ale i vyprá-
 vění peprných historek ze soukromí. Večer bude po-
 kračovat taneční diskotékou. Vstupné: 190 Kč 
 v předprodeji, 220 Kč na místě
 Kde: Kulturní klub Hulín v 18:30  

Hulín Koncert ke Dni matek 
8. 5. Na  koncertě ke Dni matek účinkují: Přípravný 
 pěvecký dětský sbor Zvonečky – ZUŠ Hulín, Dětský 
 pěvecký sbor Zvonky – ZUŠ Hulín a Smíšený pě-
 vecký sbor Smetana Hulín. Vstupné:  dobrovolné
 Kde: Kulturní klub Hulín v 17:00

Hulín Openfest 2011 Hulín 
4. 6. Na 7. ročníku festivalu, který pořádá Kulturní klub 
 Hulín. Vystoupí např. kapely Hannibal Lecter, Over-
 hype, Segment, Hanzssfuckers, Red House a další. 
 Kde: Letní kino od 15:00

Kojetín Majáles Kojetín 2011 
21. 5. Příjemný den pro rock(chtivé). Vystoupí např. 
 kapely Cocotte minute, N. V. Ú, Hannibal Lecter, 
 Crashpoint, Scream of The Lambs, a další, DJ´s: 
 např.: Hrrnec, Karel Brojler, Hory_Doly live, a další.
 Vstupné: 150 Kč do 15:00 200 Kč od 15:00. 
 Kde: Areál Střelnice Kojetín (možnost stanová-
 ní), areál otevřen od 11:00

Kojetín Vítání léta 
3. 6. Na den je připraven bohatý program nejen pro děti
 Kde: nádvoří Vzdělávacího a informačního cen-
 tra v Kojetíně od 17:00

Kojetín koncert pěveckého sboru Cantas 
10. 6. Pěvecký sbor, který pracuje pod záštitou Městské-
 ho kulturního střediska Kojetín. 
 Kde: sál Sokolovny Kojetín 

Kroměříž Krkonošské pohádky 
8. 5. Oblíbené příběhy z Večerníčku, na motivy knihy 
 Boženy Šimkové. Uvádí Divadlo Malá scéna Zlín. 
 Vstupné: 65 Kč, 60 Kč
 Kde: Dům kultury v Kroměříži v 14:30 Le
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