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Změna
ve vedení města
Vážení spoluobčané,
na zasedání zastupitelstva města Chropyně dne 30. června 2011 bylo na programu
jednání odvolání starosty města. Po úvodním slovu však ing. Jaroslav Hloušek, dnes
už bývalý starosta města, rezignoval. Proběhly doplňující volby a nově zvolenou starostkou města se stala Ing. Věra Sigmundová, místostarostou Mgr. Milan Bajgar a předsedou finančního výboru Dalibor Kondler.
Dovolte mi, abych se ještě ve stručnos-

ti k tomuto zasedání vrátila. Chtěla bych
uvést několik, dle mého názoru důležitých,
skutečností.
Tou nejdůležitější je fakt, že odvolání
Ing. Jaroslava Hlouška iniciovali zastupitelé za ODS. ODS je stranou, která po vyhraných komunálních volbách v loňském roce,
navzdory přání voličů, kteří dali nejvíce hlasů Ing. Radovanu Macháčkovi, Ing. Hlouška
do křesla starosty dosadila. Důvody, které
pokračování na str. 2

Zpravodaj města Chropyně

Změna ve vedení města
dokončení ze str. 1
vedli zastupitele za ODS k rozhodnutí odvolat „svého“ starostu, formulovala členka rady
města Ing. Marcela Kovaříková v diskuzním příspěvku, který je uveden na jiném místě
tohoto Zpravodaje. Protože
k odvolání starosty je třeba nadpolovičního počtu hlasů všech zastupitelů, oslovila i koaliční strany
ČSSD a Nový impuls pro Chropyni. Většina koaličních zastupitelů
se k návrhu připojila.
Na uvedeném jednání zastupitelstva města byla vznesena připomínka Ing. Františka
Kroupy, která zpochybnila legitimitu místostarostky města
v nastalé situaci (nepřítomnost
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Ing. Jaroslava Hlouška na jednání zastupitelstva města dne
22. června 2011) svolat zasedání Zastupitelstva města Chropyně, a proto jsem byla obviněna
z nezákonného postupu při jeho
svolání. Mám k dispozici právní rozbor advokátní kanceláře Ritter–Šťastný, že svolání
jednání tohoto zastupitelstva
splňovalo veškeré náležitosti
a že jsem tudíž nepostupovala
protizákonně nebo v rozporu
se zákonem o obcích.
Věřím, že vás svou prací ve funkci starostky města přesvědčím,
že změna na této pozici byla pozitivní a přínosná pro naše město.
– Ing. Věra Sigmundová
starostka města Chropyně –

Rada Mikroregionu Jižní Haná
v čele s předsedkyní
Ing. Věrou Sigmundovou
si Vás dovoluje pozvat na
HRY SENIORŮ
MIKROREGIONU JIŽNÍ HANÁ

Milí spoluobčané,
většina z Vás jistě postřehla změnu, která se odehrála ve vedení
našeho města. Průběh Zastupitelstva města Chropyně, kde Ing. Jaroslav Hloušek rezignoval na post starosty města, a vyjádření nově
zvolené starostky města Ing. Věry Sigmundové najdete v tomto čísle Zpravodaje. Dovolte mi proto, abych se k nastalé situaci vyjádřil
i já, nově zvolený místostarosta za ODS.
Popisovat povolební jednání z října minulého roku je v této době
již bezpředmětné. Důležitý byl závěr, a to, že Ing. Jaroslav Hloušek
byl zvolen zastupiteli za ODS a koaličními partnery starostou města Chropyně. Naším společným cílem mělo být navázání na dobrou
a úspěšnou práci jeho předchůdce Ing. Macháčka. O to více nás překvapilo, že postupem času přestal nejen s námi, ale i s našimi koaličními partnery, za jejichž podpory byl do funkce starosty města zvolen, úplně komunikovat a spolupracovat. To se samozřejmě negativně projevilo nejen ve fungování vedení města, ale i v atmosféře na samotném městském úřadě. Několikrát jsme dnes již bývalého starostu
žádali o schůzku, kde by nás alespoň informoval o svých záměrech,
plánech a krocích, které podniká a nadále bude. Bohužel opět marně.
Proto bylo svoláno Zastupitelstvo města Chropyně, na kterém
se tato situace měla řešit. Místo vzájemné diskuze na tomto zasedání a vysvětlení svých postojů však Ing. Hloušek rezignoval na funkci
starosty a jednání opustil. Tím v podstatě možnou rozpravu ukončil
a opět tak dokázal, že diskuzi nepřipouští.
Na tomto zastupitelstvu tedy muselo být zvoleno nové vedení
města. Pro stabilitu a zachování koalice se ODS, jako vítěz komunálních voleb, vzdala funkce starosty. Tím dokázala, že straně nejde o funkce, ale v první řadě o plnění volebního programu, fungování a rozvoj města.
Především toto je i mým cílem. Věřím a jsem přesvědčen, že časem
oceníte tuto změnu kladně i Vy, občané našeho města.
– Mgr. Milan Bajgar, místostarosta města –

Město Chropyně nabízí k pronájmu
nebytové prostory vhodné k podnikání:

ve čtvrtek 15. září 2011 od 9:00
do sportovního areálu v Chropyni.
V 10 disciplínách budou soutěžit senioři
z členských měst a obcí
Chropyně, Hulín, Kvasice, Tlumačov.

• o velikosti 20 m2 v objektu čp. 39 na ulici Komenského,
• o velikosti 220 m2 v objektu čp. 39 na ulici Komenského,
• místnost o velikosti 53 m2 na náměstí Svobody čp. 55.
Bližší informace získáte na Správě majetku města
Chropyně nebo na tel. čísle 573 355 323.

Den starostky

PROGRAM
9:00 – 9:30
9:30 – 12:00
12:00 – 13:30

13:30 – 14:00
14:00 – 16:00

září 2011

Slavnostní zahájení
Soutěže
Kulturní program, kde vystoupí soubory jednotlivých
měst a obcí (Chropyně, Hulín, Kvasice, Tlumačov) a žáci
SZUŠ D-MUSIC, pobočka
Chropyně
Vyhlášení výsledků a předání
ocenění
Hudební produkce - volná
zábava, tanec

Vážení spoluobčané,
chtěla bych znát vaše názory a problémy, proto
každé 1. pondělí v měsíci proběhne „Den starostky“. ‚
V tento den budu přítomna na městském úřadě
a v době od 8:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu.
Nejbližším termínem je 5. září 2011.
Mimo tyto dny je možné si se mnou domluvit schůzku
telefonicky (tel. 573 500 730),
e-mailem (sigmundova@muchropyne.cz)
nebo osobně na sekretariátě.
Ing. Věra Sigmundová, starostka města Chropyně
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Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v období od 16. června 2011 do 7. srpna 2011
mimo jiné:
• schválila finanční dar v celkové výši
30.000 Kč rozdělený jednotlivým členům
JPO SDH Chropyně za jejich účast při likvidaci požáru ve firmě Remiva, s. r. o.,
• schválila poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Chropyně v roce
2011 nestátním a neziskovým organizacím
ve výši 4.000 Kč Klubu dárců krve Kroměřížska a 25.000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Chropyně na činnost v roce 2011,
• zamítla poskytnutí veřejné finanční podpory organizacím Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS), Matice svatohostýnská, Oblastní
charita Červený Kostelec a Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského
kraje,
• schválila uzavření Smlouvy o dílo na akci
„Regenerace panelového sídliště Chropyně – VIII. etapa – sadové úpravy“ s firmou
A&K úpravy zeleně Michael Alex, Záříčí,
za cenu 202.910,50 Kč bez DPH,
• schválila uzavření Smlouvy o dílo s firmou
Ing. Martin Berčík, Kojetín, jejímž předmětem je kácení topolů u Chropyňského
rybníka v Chropyni,
• uložila opravit chodník ve dvorním traktu
v Domě s pečovatelskou službou v Chropyni pracovníky Správy majetku města
Chropyně, p. o., v rámci vlastních zdrojů,
• schválila jako dodavatele zakázky
„VIII. etapa regenerace panelového sídliště
v Chropyni“, firmu SVS Correct, spol. s r. o.,
Bílovice v nabídkové ceně ve výši
5.024.334 Kč včetně DPH a dobou realizace 61 dní,
• uložila vypsat výběrové řízení na obsazení
funkce ředitele/ředitelky Základní školy
Chropyně v termínu do 26. září 2011,
• zamítla odstranění přísavníku pětiprstého
z oplocení dětského hřiště v ulici Tyršova,
• uložila zajistit zařazování výtěžku poplatku za zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobní automobil kategorie
M1 do rozpočtu města na opravu místních komunikací,
• uložila použít nevyčerpané prostředky osobních účtů zaměstnanců zřízených
v rámci Sociálního fondu zaměstnanců
města Chropyně na financování volnočasových aktivit a sportovní činnosti dětí
a mládeže.
– Ing. Jiří Rosecký –

Rekultivace skládky
v Chropyni dokončena
Akciová společnost HOCHTIEF CZ dne
15. července 2011 slavnostně dokončila realizaci veřejné zakázky „Chropyně, skládka
Smeťák – rekultivace skládky tuhého komunálního odpadu“.
Slavnostního přestřižení pásky se účastnili nejvyšší představitelé zadavatele – města
Chropyně a zástupci dodavatele – divize Dopravní stavby akciové společnosti HOCHTIEF CZ. Práce na skládce byly zahájeny v září

loňského roku a jejich cílem bylo, mimo zmiňované rekultivační práce, vytvoření krajinotvorné zatravněné plochy.
Celkové náklady stavby dosahující necelých 60 mil. Kč byly hrazeny prostřednictvím
dotace Operačního programu Životního prostředí z finančních prostředků EU, ze SFŽP
a z vlastních zdrojů zadavatele.
– Michal Talián, tiskový mluvčí
HOCHTIEF CZ a. s. –

reklama

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz
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Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém jednání dne
22. června 2011 mimo jiné:
• schválilo odpis pohledávky Správy majetku města Chropyně, p. o., ve výši 42.271
Kč vůči bývalému nájemníkovi městského
bytu, kterou soudní exekutor shledal jako
nevymahatelnou,
• schválilo uzavření Dohody o narovnání
a uznání závazku se splátkovým kalendářem na akci „Rekonstrukce sportovního areálu – koupaliště Chropyně“ mezi
městem Chropyně a firmou Rovina, a. s.,
se sídlem Kroměřížská 134 Hulín,
IČ: 645 08 510, jejímž předmětem
je uznání závazku ve výši 14.725.579
Kč bez DPH za rekonstrukci koupaliště a stanovení splátkového kalendáře do
roku 2016,
• schválilo Závěrečný účet města Chropyně za rok 2010 včetně zprávy auditora,
a to bez výhrad,
• schválilo Rozpočtový výhled města Chropyně do roku 2016,
• uložilo starostovi města předložit na prosincovém zasedání zastupitelstva v roce
2012 vyhodnocení výtěžnosti poplatku
za zřízení vyhrazeného parkovacího místa
pro osobní automobil kategorie M1 a tajemníkovi městského úřadu zajistit zařazování výtěžku tohoto poplatku do rozpočtu města na opravu místních komunikací,
• uložilo radě města použít nevyčerpané
prostředky osobních účtů zaměstnanců
zřízených v rámci Sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně na financování volnočasových aktivit a sportovní činnosti dětí a mládeže.
Zastupitelstvo města na svém jednání
dne 30. června 2011 mimo jiné:
• vzalo na vědomí odstoupení Ing. Jaroslava Hlouška z funkce starosty města Chropyně ke dni 30. června 2011,
• zvolilo do funkce starostky města Chropyně Ing. Věru Sigmundovou a odvolalo
ji z funkce místostarostky města,
• vzalo na vědomí odstoupení Mgr. Milana
Bajgara z funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města a zvolilo jej do
funkce místostarosty města,
• zvolilo do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně pana
Dalibora Kondlera.
Vzhledem ke skutečnosti, že jednání zastupitelstva bylo svoláno za účelem odvolání starosty města Ing. Jaroslava Hlouška, uvádím některé skutečnosti z průběhu zasedání. Jedná se především o příspěvky zastupitelů do rozpravy k bodu odvolání starosty.
Bod „Odvolání starosty města Chropyně“
zahájil, jako předsedající zasedání, tehdejší starosta Ing. Hloušek a ve svém úvodním
slovu mj. sdělil: „Konstatuji, že podle předchozích hlasování lze určit, že proti starostovi je 9 zastupitelů, což je nadpoloviční větši-

na. Ve své ruce mám připravenou rezignaci,
kterou chci předat a předejít tomuto divadlu, které připravila místní organizace ODS
za spolupráce s ČSSD, které vzápětí přejde
ve frašku. Nejsem ochoten se urážet, měli
byste mě dobře znát. Všechno je o lidech,
jejich poctivosti a jejich postojích. Vím,
co je černá a bílá, ale někteří z přítomných
zastupitelů si to pletou už dlouho. Mocenské zájmy kariérismu, pomstychtivost a závist dovedou spojit nespojitelné – černou
s bílou, pravou s levou, hořkou se sladkou.
Hrají roli, kterou jim někdo napsal, a nechají svůj život řídit někým jiným. Ale jejich voliči musí sami posoudit, kde je pravda. Starostou se člověk nerodí, stává se jím zkušenostmi a úkoly, které jsou na něho kladeny.
Já se za půl roku nemám za co omlouvat. Chcete nového starostu, máte ho mít. Nehodnoťte
moji práci, raději se podívejte, co je za vámi,
co jste dokázali. Jsem poctivý, nekradu a nedělám dluhy. Voliči tohle všechno ocenili,
což je také důvod, proč mě pětkrát za sebou
zvolili svým zastupitelem. Co svědomí těch,
kteří mě chtějí dnes odvolat? Vás lidé zvolili, protože si mysleli, že jste čestní. Končím
slovy: Každá obec má starostu takového, jakého si zaslouží.“ Poté předal Ing. Sigmundové svou rezignaci na funkci starosty města a opustil jednání. Poté proběhly doplňující volby na uvolněná místa.
Jelikož se tedy bod „Odvolání starosty města Chropyně“ díky odstoupení
Ing. Hlouška z funkce prakticky neuskutečnil, přednesli zastupitelé, kteří chtěli k tomuto bodu vystoupit v rozpravě, svá vystoupení ve všeobecné rozpravě.
Ing. Kovaříková, členka rady, přednesla důvody, které vedly k rozhodnutí odvolat starostu. Dle jejího vyjádření vznikly problémy
po požáru ve výrobním areálu. Cituji: „Uvedu
pět příkladů, které považuji za nejdůležitější.
• Příklad první – Dohoda o narovnání
a uznání závazku se společností Rovina,
a. s.: Starostovi byly uloženy úkoly zajistit odsouhlasení výše částky za vícepráce a jejich oprávněnost soudním znalcem
a pozvat zástupce firmy na jednání rady.
Soudní znalec byl v prodlení, požadovali
jsme urychlení nebo změnu, to nebylo realizováno. Na jednání rady dne 25. května předložil starosta dohodu podepsanou
statutárním zástupcem Rovina, a. s., a sdělil, že žádný ze zástupců firmy se nedostaví. V dohodě byla spousta chyb a nedostatků, které jsme odstranili (jeden objevil
až Ing. Kroupa na zastupitelstvu). Vytkli
jsme starostovi neplnění úkolu, neuskutečnění schůzky se zástupci firmy a pohrdání radou města. Chyby v dohodě označil
za omyly sekretářky Roviny při přepisování smlouvy. Později jsem nabyla přesvědčení, že šlo o záměr starosty, který schůzku nechtěl zrealizovat ani přes naše neustálé a důrazné upomínky.
• Příklad druhý – Pamětní medaile: Do 30. čer-
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vna 2011 nebyla rada oficiálně informována o způsobu realizace a financování akce. Starosta nás sice informoval,
že by chtěl v rámci slaveného výročí založení města medaile vydat a že zahájil jednání s panem Zemanem ohledně grafického návrhu s tím, že o cenách a dalším postupu nás bude informovat. K mému překvapení jsem si na začátku června všimla vyvěšeného plakátu na dveřích úřadu,
kde jsou informace o vydání a cenách pamětních medailí od 350 Kč do 40 tisíc Kč
(ceny byly později přeškrtnuty a sníženy).
Zeptala jsem se starosty, co to má znamenat. Starosta mi odpověděl, že se jedná
o cenu předběžnou a že se ceny takto pohybují a cena se může změnit. S tím jsme
projevili nesouhlas. Vytkli jsme mu neinformování rady města a nepředložení cenové
kalkulace a nákladů s tím spojených. Uvedl,
že mince se budou platit ze sponzorských
darů. Zjistila jsem, že panu Zemanovi byla
uhrazena odměna 39 tis. Kč za grafický návrh
a že na práva využití tohoto návrhu neexistuje žádná smlouva ani dohoda, alespoň
rada o ní neví. Podmínky jsou pouze na
faktuře. Koncem měsíce dal starosta také
pokyn k proplacení faktury na 48 tis. Kč
pro mincovnu, ta zatím uhrazena nebyla.
• Příklad třetí – Darovací smlouvy s Fatra, a. s.: V souvislosti s informací o hrazení medailí ze sponzorských darů byl vznesen dotaz, s kým jsou darovací a reklamní
smlouvy uzavřeny. Mj. Ing. Hloušek zmínil i smlouvu s Fatra, a. s., na 350 tis. Kč.
Na dotaz, proč o této smlouvě nebyla informována rada města, odpověděl, že nám
to pak chtěl říci. Byl upozorněn, že se jedná
o zásadní smlouvu, která má dopad na tělovýchovu a fotbal. Po zasedání rady
jsme si smlouvu nechali předložit – byla
podepsána na začátku května a uhrazena na začátku června, starosta však tvrdil, že uhrazena doposud nebyla. Dle nařízení starosty a bez projednání a schválení radou však byla zaúčtována a rozdělena – 200 tis. Kč na Hanácké slavnosti
a 150 tis. Kč na medaile.
• Příklad čtvrtý – Malometrážní byty ve škole: Starosta nás při projednávání rozpočtového opatření č. 2 informoval, že částka na územní plánování nebude dostatečná, protože bude nový projekt na výstavbu malometrážních bytů v budově
školy na náměstí Svobody. V příštím roce
by měla být vypsána dotace ve výši
600 tis. Kč na byt. Zdroj informací neuvedl. Šokováni touto zprávou jsme namítli, že město nemá zájem stavět nové
byty, naopak se bytů zbavuje. Tato záležitost navíc není ani ve volebním programu. Na několika zasedání rady bylo projednáváno opravení této budovy a její využití pro volnočasové aktivity, které zde
provozují různá sdružení. Starosta namítl, že pro takové účely je budova zbyteč-
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Z jednání zastupitelstva města
ně velká. Rada se, kromě starosty, shodla
na tom, že žádné byty zde nebudou. Po několika dnech však starosta i přes nesouhlas
rady požadoval vstup do školní budovy
a spolu s projektanty se přišel na prostory podívat. Jednalo se tedy o další svévolné jednání starosty proti rozhodnutí zbytku rady. Nejen, že nás neinformoval o některých svých aktivitách, dokonce jednal
proti našemu rozhodnutí a obcházel nás.
• Příklad pátý – Požár ve výrobním areálu:
Po požáru se starosta neúčastnil ani jedné schůzky s občany města, všechna jednání nechal na místostarostce, tajemníkovi a vedoucímu odboru životního prostředí. Paní Rapantová mu jeho chování
na prvním jednání rady po požáru vytkla,
starosta se během její řeči zvedl a odešel.
Čekal, až celý bod projednáme, a pak
se vrátil, jako by se nic nestalo.
Z uvedeného pro mne vyplývá jednoznačný závěr: rada města je zbytečný orgán, protože starosta nerespektuje její rozhodnutí,
jedná i proti ní a neplní úkoly. Zřejmě si neuvědomuje, že řídí veřejnoprávní subjekt a ne
soukromou firmu. Ing. Macháčkovi jsme vytýkali svévolná rozhodnutí, avšak Ing. Hloušek tak činí neustále a s vědomím nesouhlasu
rady. Jestliže Ing. Hloušek v tisku tvrdí, že neví
o důvodech odvolání, pak neposlouchá, anebo nechce slyšet, co mu říkáme. Jakákoli spolupráce s panem Hlouškem pozbývá smyslu.“
Pan Hrabal k záměru odvolání uvedl:
„Jeden ze zastupitelů, který chtěl hlasovat pro odvolání starosty, mi řekl, že tak
učiní i proto, že starosta za dobu své funkce nic neudělal. To není pravda. Podařilo
se dokončit rekultivaci skládky, kde i on
jezdil na státní fond, je připravena další
etapa regenerace sídliště včetně financování, připravena rekonstrukce ulice Míru
a nejméně další dvě investiční akce na příští
rok. Víc by nešlo stihnout. Téměř od prvního okamžiku ve funkci je ve stresu ze zjištění, že město má velký utajený dluh, s jehož splácením se město bude potýkat několik let. Navíc se dozvěděl o tom, že bývalý starosta organizuje jeho odvolání
z funkce. Po několika týdnech pak přišel
rozsáhlý požár ve výrobním areálu. Několik týdnů probíhají aktivity k jeho odvolání, které se tentokrát podařilo. A to všechno v době, kdy se měl v klidu připravovat
na svou práci. Do toho cílené pomlouvání ze strany některých kolegů, které mělo
vyústit na dnešním jednání. Místostarostka
v novinovém článku uvádí, že na téma zádrhelů v komunikaci se hovoří již delší dobu.
Pokud vím, vždy na toto téma mluvila jen
ona, stejně jako měl teď již bývalý starosta
pocit, že překážky jsou ze strany kolegyně.
O špatné komunikaci a odvolání se hovoří také na schůzích místní organizace ODS.
Ve skutečnosti žádný seriózní důvod neexistuje, všechno jsou jen záminky, aby

se mohlo realizovat něčí přání. Úvodní slovo místostarostky z minulého jednání svědčí
o mnohém, když zdůvodňovala svolání
dnešního jednání, protože je to přání ODS.
Podle vás se školou nedodržel usnesení,
ale jednalo se o zhotovení bezplatné studie. Je to podle mě hledání problémů tam,
kde nejsou. To vše jen pro to, že udělal,
co musel – zveřejnil pravdu o dluhu města, což měl udělat ten, kdo to způsobil.“
Ing. Kroupa sdělil, cituji: „Nejsem si vědom, že by z rady nebo zastupitelstva zazněla sebemenší výtka k činnosti bývalého starosty, a to ani ve zprávě o činnosti rady ani
od ostatních členů rady. Musím tedy vyslovit své přesvědčení, že rada ani zastupitelstvo neměli starostovi žádný důvod něco vytýkat a ani tak nikdy neučili. Tomuto závěru nasvědčuje také vyplacení finanční odměny starostovi a místostarostce, každému
19.500 Kč, které bylo zdůvodněno profesionálním a bezchybným zvládnutím situace vyvolané ničivým požárem ve výrobním
areálu. Snaha odvolat starostu po kladném
ohodnocení zvládnuté situace při požáru
je velmi smutnou skutečností tohoto účelového zastupitelstva. Jeden z konstruktérů koalice ve Zpravodaji napsal, že rada
a zastupitelstvo by měly fungovat jako celek, kde všichni táhnou za jeden provaz. Jak
si fungování těchto slov představuje koalice,
jsme zjistili na ustavujícím zasedání. Náhradu zmíněných vzletných slov praxí, že „Kdo
chce psa bít, hůl si vždy najde“, můžeme sledovat dnes. Otazník je, jak si táhnutí za jeden provaz představují spolukandidáti pana
starosty. Bylo by dobré, kdyby nám sdělil,
jaké výtky a kdy mu byly učiněny, a jestli
mu bylo někdy vytknuto, že nedodržel slib
zastupitele. Dle zákona o obcích vykonává zastupitel svůj mandát osobně, v souladu
se slibem a není při tom vázán žádnými příkazy. Z poznatku o hodnocení starosty radou pro mne tedy neexistuje žádný obecně
platný důvod zvednout ruku pro odvolání. Minule bylo řečeno, že odvolání starosty
je cílem místního sdružení ODS.“
Mgr. Bajgar dodal: „Ing. Hloušek kandidoval za ODS jako nezávislý, v říjnu se stal
členem, od října do prosince měl dost času,
aby nás svolal a řekl, jakou práci chce dělat. Neučinil to. Sešli jsme se na radnici, domluvili jsme se na informativních schůzkách
před každou radou a zastupitelstvem. Nejde o vnitrostranické třenice nebo boj uchopit moc. Schůzku svolal minulý týden, tedy
v době, kdy se dozvěděl o svém odvolání.
Když se konala schůzka ODS, po deseti minutách odešel, že má něco důležitého. Stejně tak odešel ze schůze s občany po požáru – on měl jako vrcholný představitel obce
předstoupit před občany. Z naší strany proběhlo několik vstřícných kroků, jak pokračovat v komunikaci. Já jsem nevěděl o jeho
záměru vybudovat ve vrácené budově školy zpátky městu malometrážní byty. Ve vo-
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lebním programu máme za úkol hledat prostory pro volnočasové aktivity. Proč tedy
malometrážní byty, když to rada „smetla“?
To není v pořádku.“
Ing. Sigmundová k záležitosti uvedla: „Komunikace mezi mnou a starostou nebyla dobrá. Dostali jsme odměnu za práci na zásahu,
ale ani tam jsme spolu nekomunikovali. Před
občany mě Ing. Hloušek nechal samotnou
a snažil se mi namluvit, že měl něco důležitého. Nevím, jaké vztahy jste s ním měli, nevím, co dnes celý den dělal, o ničem mě neinformoval. Lidé se kolikrát ptali, kde je starosta, já jsem to nevěděla. Události posledních dnů nebyly pro nikoho příjemné, odvolání starosty je poslední krok, ale dále
to nešlo. Nebudu říkat, co starosta poslední
týden předváděl, ale kdo byl na radnici, tak
to viděl. Jsem otevřena jakýmkoli návrhům,
které budou přínosné pro občany. Věřím,
že se situace uklidní, nervozita opadne, nachystají se projekty, že se podaří získat dotace a že i opozice bude s naší prací spokojená.“
Konkrétní průběh rozpravy je uveden
v zápise z jednání zastupitelstva, který je dostupný na sekretariátě městského úřadu fyzickým osobám, kteří jsou občany obce a mají
přiznána práva občana obce dle § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
– Ing. Jiří Rosecký –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz
reklama
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Dotazy týkající se vyhrazení trvalého parkovacího místa
Na dotazy týkající se vyhrazení trvalého parkovacího místa v našem
městě odpovídá tajemník městského úřadu
1. Od 9. července 2011 je účinná obecně závazná vyhláška města
Chropyně (dále jen OZV) č. 4/2011, kterou se změnila obecně
závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2010 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství. Co je podstatou této změny?
Zastupitelstvo města Chropyně schválilo na svém zasedání dne
22. června 2011 obecně závaznou vyhlášku, podle které může každý občan našeho města požádat na Městském úřadě v Chropyni, odbor výstavby a životního prostředí o užívání veřejného prostranství vyhrazením parkovacího místa. To znamená, že nejen zdravotně postižení,
ale kdokoliv, kdo má zájem mít vyhrazené své parkovací místo, tak dnes
už má možnost jej mít.
2. Kterých parkovacích míst a kterých lokalit města se tato
možnost týká?
Ještě než na otázku odpovím, musím zde vysvětlit dva základní pojmy.
Jsou to parkovací plocha a parkovací místo. Parkovací plocha je ucelená upravená plocha určená k parkování především osobních vozidel,
na které je vyznačeno nátěrem nebo dlažbou odlišné barvy několik parkovacích míst nepřerušeně k sobě přiléhajících (nejméně dvě). Parkovací místo
je upravená a vyznačená část parkovací plochy sloužící k zaparkování jednoho osobního motorového vozidla. Víme, že před zahájením regenerace sídliště na Nádražní ulici je v lokalitě ulic J. Fučíka, Moravská, Nádražní, Hanácké náměstí a Díly k dispozici celkem 440 vyznačených parkovacích míst. Do tohoto počtu není započítáno 75 míst na Hanáckém náměstí v okolí tělocvičny TJ a koupaliště, aby zůstala k dispozici návštěvníkům přijíždějícím na různé sportovní akce nebo v letní sezóně na koupaliště. No a z těch 440 parkovacích míst bude možné 50 % z nich, což
je cca 220, použít k vyhrazení trvalých parkovacích míst. Je tam však ještě jedno vymezení a to takové, že limit 50 % parkovacích míst pro vyhrazená parkovací místa, musí být dodržen na každé jednotlivé parkovací ploše. Zbývajících 50 % parkovacích míst na každé parkovací ploše zůstane k dispozici pro běžné, časově neomezené parkování bez poplatku, čili zadarmo.
3. Jak má případný zájemce o vyhrazené parkovací místo postupovat, aby jej mohl získat?
Především musí podat na Městský úřad Chropyně, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen OVŽP) žádost na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na webových stránkách našeho města
(www.muchropyne.cz). Dostane se do něj tak, že na levé straně v menu
otevřením městského úřadu rozklikne „formuláře“ a pod názvem „žádost
o vyhrazení parkovacího místa“ si jej otevře. Tiskopis lze stáhnout, vyplnit, vytisknout a donést na OVŽP. Kdo nemá k dispozici internet, může
si jej vyzvednout na uvedeném odboru a po vyplnění ho tam zase odevzdat. Vzhledem k nutnosti úhrady správního poplatku 1.000 Kč za vyřízení žádosti vyhrazení parkovacího místa při podání této žádosti na úřad
je nutná alespoň jedna osobní návštěva úřadu. Pokud žadatel odevzdá
ve všech částech správně vyplněnou žádost na OVŽP, vč. jasného a srozumitelného nákresu na podkladu katastrální mapy, podle kterého lze
přesně definovat navržené parkovací místo k jeho vyhrazení pro žadatele, a následně zaplatí v pokladně správní poplatek za vyřízení žádosti,
nemusí již na úřad chodit. Musí být ale trpělivý a asi tak do čtyř až šesti
týdnů bude mít na určeném parkovacím místě osazenou dopravní značku s vyhrazením parkování pro auto se svou registrační značkou. Odbor
výstavby a ŽP městského úřadu za žadatele vyřídí souhlas vlastníka pozemku s vyhrazením parkování a vydá rozhodnutím souhlas s vyhrazením parkovacího místa a kromě jeho zaslání žadateli zašle kopii rozhodnutí na Správu majetku města Chropyně. Její pracovníci objednají výrobu dopravní značky včetně dodatkové tabulky s registrační značkou vozidla a jejich instalaci na schválené vyhrazené parkovací místo.

4. Nehrozí, že Chropyně bude zaplavena lesem dopravních značek
a všechna parkovací místa budou vyhrazena, a když přijede
někdo na návštěvu do uvedených lokalit města, tak nebude mít
kde zaparkovat své vozidlo?
Pravdou je, že každé vyhrazené parkovací místo musí být označeno
dopravní značkou IP 12 s velkým P + reservé, která je doplněna dodatkovou tabulkou s registrační značkou vozidla. Jiné označení, které by bylo
v souladu s platnou legislativou možné není, a proto budeme muset tuto
„ozdobu“ sídliště strpět. Obsazenost parkovacích míst za poplatek bude
závislá na zájmu o vyhrazení parkovacích míst. Aby nedošlo k obsazení
všech existujících vyznačených parkovacích míst a tím vyloučení možnosti
parkovat bez poplatku, bude možné na každé parkovací ploše vyhradit za
poplatek maximálně 50 % parkovacích míst, čímž zůstane k dispozici zbývajících minimálně 50 % parkovacích míst bez poplatku. Na dodržení této
regulační podmínky bude dohlížet odbor výstavby a životního prostředí, v němž jako silniční správní úřad v přenesené působnosti bude uvedená parkovací místa v rámci správního řízení na žádost zájemců přidělovat.
5. Kolik bude zájemce vyhrazení parkovacího místa stát?
Prvotní náklady na vyhrazení parkovacího místa jsou jednorázové,
a proto je vhodné oddělit je od místního poplatku, který je opakujícím
se poplatkem až do doby zrušení vyhrazeného parkoviště jeho uživatelem.
Žadatel o vyhrazení parkovacího místa při podání žádosti na OVŽP zaplatí v pokladně městského úřadu správní poplatek za vyřízení žádosti
ve výši 1.000 Kč. Protože každý žadatel si hradí náklady spojené s označením vyhrazeného parkovacího místa, tak zaplatí za normalizovanou
dopravní značku, dodatkovou tabulku, sloupek, patku a její zabudování
do země na určeném místě částku cca 3.500 Kč vč. DPH, v návaznosti
na náročnost montáže. To znamená, že žadatel se stane majitelem tohoto dopravního značení. Musím ještě podotknout, že kvůli jednotnosti
značení včetně zabudování kvůli jeho jednotnému vzhledu, není možné,
aby si jednotliví žadatelé pořídili a zabudovali nebo nechali pořídit a zabudovat dopravní značení sami. Jednotně pro všechny žadatele zajišťuje dopravní značení u jednoho dodavatele, který je i jeho výrobcem, jak dodání,
tak i zabudování Správa majetku města Chropyně, která nemá na tomto
žádný zisk a žadateli naúčtuje jen částku, kterou naúčtuje správě dodavatel. Navíc, protože SMM Chropyně je stálým odběratelem dopravních
značek od tohoto dodavatele, tak má určitou slevu, která se týká i žadatelů o vyhrazení parkovacího místa. Náklady na označení vyhrazeného
parkovacího místa hradí všichni žadatelé, včetně žadatelů zdravotně postižených, a jednorázově tedy činí v současných cenách do cca 4.500 Kč.
6. Kolik bude stát místní poplatek za užívání veřejného prostranství vyhrazením parkovacího místa?
Žadatel - poplatník má podle schválené vyhlášky dvě možnosti placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství vyhrazením parko
vacího místa, protože byl schválen měsíční poplatek ve výši 300 Kč a roční
pokračování na str. 7
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Otázky pro zastupitele

dokončení ze str. 6
poplatek ve výši 3.000 Kč. Roční poplatek je platný vždy pro období od 1. ledna do 31. prosince
příslušného roku. Pokud tedy někdo chce začít
využívat vyhrazené parkoviště v průběhu kalendářního roku, je výhodné do konce roku uhradit
vyhrazení parkoviště měsíčními poplatky a od začátku následujícího roku již ročním poplatkem.
Totéž platí při ukončení vyhrazení parkoviště.
Je na poplatníkovi, kterou z obou možností zvolí.
Zvolí-li měsíční poplatek, lze jej v pokladně MěÚ
zaplatit na libovolný počet měsíců dopředu najednou, není nutné jej platit zvlášť každý měsíc. Ještě
chci upřesnit, že obě varianty místního poplatku
jsou pevně stanoveny a nelze jejich výši jakkoliv
měnit. Zdravotně postižení žadatelé jsou ze zákona od tohoto místního poplatku osvobozeni.

Vážení čtenáři,
v tomto čísle Zpravodaje Vám zveřejňujeme odpovědi dalších zastupitelů, zvolených na volební období 2010 až 2014, na následující otázky:
1. Stal jste se členem 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?

7. Jak to bude fungovat, když na mém vyhrazeném parkovacím místě zaparkuje někdo jiný?
Zákon dovoluje na vyhrazeném parkovacím místě zastavit a stát až na dobu 3 minut,
ale jen za předpokladu, že tím nedojde k ohrožení bezpečnosti provozu a k omezení užívání
vyhrazeného parkoviště oprávněným uživatelem (to se netýká vyhrazeného parkoviště pro
ZTP, na takto vyhrazenou parkovací plochu
nelze ani vjet, natož tam zaparkovat, byť jen
na tři minuty). V takovém případě lze parkovat na tomto místě, ovšem kdyby přijel oprávněný uživatel vyhrazeného parkoviště a chtěl
by zde zaparkovat, musí ho neprodleně uvolnit
třeba i po pár sekundách stání. Pokud vyhrazené parkovací místo obsadí neoprávněný uživatel a nerespektuje vyhrazení parkovacího místa,
je v takovém případě nutné obrátit se na Policii České republiky, která jako jediná je oprávněná přestupek neoprávněné osoby řešit. Pokud by se situace často opakovala různými neoprávněnými osobami, může si oprávněná osoba
zajistit své vyhrazené parkovací místo instalací
např. uzamykatelné zábrany, čímž zamezí vjezdu na parkovací místo, ale za dodržení tří podmínek a to po předchozím projednání a schválení na odboru výstavby a životního prostředí
městského úřadu, dále na své náklady a s tím,
že nesmí instalací zábrany poškodit místní komunikaci, případně po odinstalování zábrany
ji musí uvést na své náklady do původního stavu.
8. Co chci říci na závěr?
Na rozdíl od jiných poplatků za užívání veřejného prostranství je tento poplatek nepovinný,
naprosto dobrovolný a rozhodnutí o jeho placení je jen na zájemci, zda se rozhodne nechat
si vyhradit parkovací místo jen pro svůj automobil nebo nikoliv. Členové zastupitelstva města
schválili, že finanční prostředky získané z místního poplatku za užívání veřejného prostranství vyhrazením parkovacího místa do rozpočtu města budou v plné míře opět investovány
do dalšího rozvoje parkovacích míst, případně
do rekonstrukce chodníků.

Robert Lučan
1. Pro mne, jako podnikatele je důležitá co nejnižší nezaměstnanost v našem městě. To souvisí ruku v ruce s koupěschopností
našich obyvatel, což se odrazí na prostředí celého města. Takže,
mou prvořadou snahou je, jak to vyplývá z mé profese, zasazovat
se a prosazovat zájmy v oblasti zlepšování podnikatelského a životního prostředí v našem městě.
2. V rámci svých možností a zkušeností prosazovat co nejužší spolupráci vedení města s vedením správy výrobního areálu Fatra
Chropyně v oblasti vytváření nových pracovních míst.
3. Myslím si, že v komunální politice by všichni měli táhnout za jeden provaz. Až na konci volebního období je čas na bilancování,
co se komu povedlo – mějte s námi trošku trpělivosti.
Magda Rapantová
1. Ráda pracuji s dětmi. Aktivně se podílím na různých akcích pořádaných turistickým oddílem Kamínek a vypomáhám při vedení dětského folklorního souboru Ječmínek. Mou snahou bude vytvářet podmínky pro rozšíření počtu zájmových kroužků, doplňujících možnosti sportovního vyžití dětí a mládeže, které jsou
v Chropyni, myslím si, na velmi dobré úrovni.
2. Ve spolupráci se Střediskem volného času dětí a mládeže Šipka Kroměříž, kde pracuji, bude od září letošního roku otevřen kroužek keramiky v bývalé budově Základní školy v Chropyni na náměstí Svobody.
3. Občanům bych chtěla vzkázat, aby se dříve než začnou někoho soudit
za rozhodnutí, která učinil a která nejsou podle jejich představ, zamysleli nad tím, co ho k tomuto rozhodnutí vedlo. Každý má určitou
představu, jak by bylo nejlepší různé věci řešit. Jenže někdy se i ze zdánlivě banální záležitosti vyklube velký problém a jeho řešení pak ne vždy každého nadchne. Všechny mince mají dvě stany.
A ať padne kterákoliv z nich, vždycky se najde někdo, kdo si přál víc tu druhou. Jinými
slovy, je velice těžké dělat rozhodnutí, která by se zamlouvala úplně všem.
Josef Horák
1. Prvořadé je samozřejmě naplnění volebního programu současného zastupitelstva města. Z mého pohledu je dlouhodobým problémem našeho města špatný stav místních komunikací, hlavně
chodníků. Také je nutné modernizovat stávající DPS a tím zlepšovat sociální služby pro naše starší spoluobčany. Vzhledem k tomu,
že jsem předseda kontrolního výboru, aktivně sleduji práci rady
a zastupitelstva města a dbám na dodržování přijatých usnesení.
2. Jako zastupitel budu podporovat rekonstrukce stávajících chodníků, ať už jako součást regenerace sídliště nebo i přímou investicí z rozpočtu města.
3. Nejlepší je ověřit si informace přímo u zdroje. Přijďte na zasedání zastupitelstva a přesvědčte se sami o slovech a skutcích vámi
zvolených zástupců.

Poděkování
Město Chropyně touto cestou děkuje Zastupitelstvu Zlínského kraje
za mimořádný finanční dar ve výši 100.000 Kč, který bude použit na úhradu
nákladů na rozbory vzorků odebraných z oblastí postižených požárem
v areálu firmy Remiva, s. r. o.
– Ing. Věra Sigmundová, starostka města Chropyně
-7-
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SZUŠ D-MUSIC a aktivity v měsíci červnu
Dne 23. června jsme uspořádali absolventský koncert ve víceúčelovém sále chropyňského
zámku, kde své studium prvního cyklu na keyboard zakončily Alena Skalíková, Karolína Hýsková a Zuzana Uhlířová ze třídy
p. uč. Iva Novotného. Koncert zahájil Slavnostní fanfárou žesťový
kvartet ve složení Herbert Novotný, Ivo Novotný, Miroslav Uhlíř
a Jaroslav Motal. Dále v programu
vystoupili žáci ze třídy pedagogů
Veroniky Uhlířové, Pavly Hepplerové, Miroslava Vojkovského
a Mgr. Pavla Skýpaly.
Tradiční ukončení školního
roku nazvané „Hurá na prázdniny“ jsme uspořádali 29. června od
16:00 na zahrádce restaurace Racek. Na začátku vystoupil orchestr Two, Three, Four, dále pěvecký

sbor pod vedením p. uč. Miroslava Uhlíře a žáci z tanečního oddělení pod vedením učitelů Ondřeje Bernkopfa a Terezy Stiborkové. Pak následovalo odpoledne plné soutěží, které bylo zakončeno bohatou tombolou, do které nám přispěli rodiče Langrovi,
Hlavinkovi, Horákovi, firma Kamax metal, s. r. o., a Gealan Kroměříž, za což jim patří velké poděkování. Závěrem chci popřát
všem žákům a pedagogům působícím na pobočce v Chropyni mnoho tvůrčích a pracovních
úspěchu v novém školním roce,
kde svou činností chceme obohatit kulturní život nejen v Chropyni, ale i v širokém okolí Mikroregionu Střední Haná.
– Bc. Ivo Novotný –
vedoucí pobočky –

reklama

Finanční poradce:
Ing. Stanislav Ondrušek

Nová kancelář:

Komenského 39, Chropyně - MKS od 1.9.2011
- Pojišťovací produkty všech pojišťoven - životní i neživotní
- Stavební spoření, hypotéky, úvěry stavební spořitelny Wüstenrot,
Raiffeisen stavební spořitelny
- Hypotéky až od 10 bank, úvěry bankovní i nebankovní

U MNĚ ŽÁDNÉ POPLATKY NEPLATÍTE!!
Po, Út, Čt: 9 - 12 a 14 - 16:30 hod.
Po domluvě na tel.: 603 888 705 kdykoliv.
-8-
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Skupina SON uspěla v rockové soutěži KROCKER 11
Že je vám tento název hudební skupiny povědomý? Tak
to doufám, protože právě uběhly dva roky, co chropyňská rocková formace SON obráží regionální pódia. Ano, je to přesně
dva roky, co jsme vyměnili hrnce za opravdové bicí a skautské
klubovny za opravdovou hudební zkušebnu. Už dva roky nás
můžete slyšet nejen na chropyňských rockfestech. A tady je důkaz, že jsme se za tu dobu posunuli dále, a doufejme, že (o) nás
ještě uslyšíte.

O čem je tedy řeč? Dům kultury v Kroměříži v rámci projektu „Přeshraničně – tradičně i netradičně“ vyhlásil soutěž
o nejlepší rockovou hudební
skupinu okresu Kroměříž. Vybráno bylo 12 kapel, pro které
není skotačení na pódiu obživou, a během prázdnin všechny
tyto formace odehrály svůj koncert v klubu Starý pivovar. Hlasování potom probíhalo na internetu, kde fanoušci rozhodovali o tom, kdo si zahraje na finálovém večeru celé soutěže.
Místo na pódiu na Velkém náměstí v Kroměříži však bylo rezervováno pouze pro 3 kapely s největším počtem hlasů.
No a proč tady o tom všem píšu?
Přesně proto! Jediná chropyňská skupina, která se soutěže zúčastnila, se právě mezi
tyto 3 nejlepší zařadila. A to díky vám, našim věrným fanouškům a hlavně fanynkám :-).
Skupina SON obsadila celkové
druhé místo a doplnila na stupních vítězů punkovou formaci
Great Way (1. místo) a rockové kolegy(ně) z kapely Spirit(s)

Days. Pro nás je to obrovský úspěch a taky impuls, že to, co děláme, aspoň někomu činí radost.
Na závěr bych chtěl poděkovat hlavním aktérům, díky
kterým jsme tohoto úspěchu
dosáhli, jsou to samozřejmě
členové kapely: Kuba Kalinec,
Peca Martišek, Radek Neuman a Radek Vitík. Děkujeme
také všem, co nám poslali hlas,
a třeba nás uvidíte na dalších
akcích v Chropyni, vždyť rockové zázemí tu máme opravdu
bohaté.
– Petr Caletka –

Když se řekne „Ogar“
Když se řekne „Ogar“, každému se vybaví urostlý valašský mládenec s jadrnou výřečností. Když se řekne „hotel Ogar“, vybaví se stylové pohostinné ubytovací zařízení v Luhačovicích – Pozlovicích, ve kterém strávilo 27 členů Svazu tělesně postižených z Chropyně v měsíci červnu šest
příjemných dní rekondičního pobytu.
Každodenní naplněný program, který začínal v půl osmé ráno, poskytoval kromě odpočinku, relaxace a zábavy také turistické a sportovní vyžití. Nikdo z účastníků si nenechal ujít ranní rozcvičku, která vnesla úsměvy do tváří a radost a pohodu do celého dne. Každý měl možnost využít
masáží a plavání buď v hotelovém bazénu, nebo v novém krytém městském bazénu. Na vycházkách bylo možno využít turistických tras okolo Luhačovic, ochutnávat vodu z léčebných pramenů, obdivovat světoznámou architekturu lázeňských staveb. Nevšedním zážitkem byla vernisáž maturitních prací studentů SOŠ na kolonádě či promenádní koncert
Hradní stráže a Policie ČR. Příjemné bylo posezení v některé z mnoha
cukráren při voňavé kávě, u které nesměl chybět tradiční lázeňský zákusek nebo teplý oplatek. Kdo chtěl poznat pozoruhodnosti vzdálenějšího
okolí, mohl využít služeb cestovní agentury a vybrat si některý z nabízených polodenních zájezdů do Vizovic, na Baťův kanál nebo na Velehrad.
Zbývající volné chvilky byly vyplňovány odpočinkem, ale i aktivním kláním o vítěze miniturnaje v petanque. Večerní program vyplnilo posezení
při pohárku dobrého vína, při kytarovém koncertu nebo při diskonáladě.
Zbývá dodat zhodnocení: počasí vyšlo jako na objednávku, sešel
se kolektiv příjemných lidí, o které se staral pozorný a vstřícný personál hotelu. Uznání i pochvala patří všem účastníkům za jejich vytrvalost
a statečnost, se kterou se účastnili celéh o programu.
Zvlášť upřímné poděkování patří předsedkyni MO STP paní Marii
Zmeškalové za vzornou organizaci celého pobytu a za obětavost, se kterou se celou dobu starala o své svěřence.
– Za účastníky pobytu Jarmila Kajanovičová –
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Chropyňští skauti objevili na táboře Nový svět
Zapadající slunce naposled ozářilo louku obklopenou z jedné strany
příkrým srázem, z druhé hustým lesem, a na krajinu se začala pomalu snášet tma. Kdesi v korunách stromů zahoukala sova a pak už bylo slyšet jenom bublání vody z potoka protékajícího okolo. O sedmdesát pět kilometrů jižněji se v malém městečku rozsvítilo okno skautské klubovny. Skupinka
mladých vůdců právě naposledy kontrolovala, jestli je připraveno opravdu
všechno, co bude potřeba. „Těšíte se?“ ozval se z ničeho nic jeden z nich.
Místo odpovědi se dočkal jen pohledů plných očekávání a touhy konečně
odjet tam, kam se všichni těšili celý rok – do Sluneční zátoky u Jeřmaně...
Poslední večer před odjezdem na skautský stanový tábor je večerem,
kdy málokdo usne ještě před půlnocí. Starostlivé maminky přemítají, jestli
opravdu svým ratolestem zabalily všechno, co by mohly potřebovat, tatínkové je při pohledu na násilím zavřené lodní kufry uklidňují, že ano, a samotné děti už přemýšlejí, co je na táboře čeká. Samotnému odjezdu na tábor však předchází také několikaměsíční práce skautských činovníků, která
kromě vyřizování všemožných povolení, ohlašování, telefonátů a domlouvání, zahrnuje také opravy a balení táborové výstroje, nákupy a samozřejmě tvorbu čtrnáctidenního táborového programu. Nejinak tomu bylo i letos, avšak díky sehranosti celého týmu našich činovníků a činovnic se to podařilo rychleji a snadněji než v letech předchozích.
A tak jsme v pátek 1. července 2011 mohli za pomoci ochotných rodičů a přátel skautingu naložit na dvě nákladní auta veškerou naši táborovou výstroj, zavazadla dětí, obrovskou hromadu potravin a dalších věcí tak,
aby mohl pracovní konvoj i vlak s táborovou brigádou vyrazit po osmé hodině ranní na naši táborovou louku u Jeřmaně. Dobrou náladu jsme si nenechali zkazit ani deštěm a věřili jsme, že se nebe umoudří. A taky že ano. Když
se celá brigáda sešla uprostřed prázdné louky, po dešti nebylo ani památky.
Mohli jsme začít. Asi čtyřicet lidí se rozdělilo do třech skupin – jedna pracovala na louce, druhá začala přivážet výstroj z plechového skladu za vesničkou (tady se celý rok skrývají konstrukce stanů, táborové pece, vodovodního systému apod.) a třetí se vydala do našeho skladu na Svojanově
pro materiál, který je třeba udržovat v suchých podmínkách a jehož převážení do Chropyně by bylo velmi náročné.
Práce šla, díky příznivému počasí a pracovnímu nasazení všech přítomných, rychle od ruky, a tak v pátek večer stála téměř polovina stanového
městečka. Louka, ještě ráno úplně prázdná, se postupně měnila před očima. Od sobotního časného rána se v práci pokračovalo, a ještě než se úplně setmělo, celý tábor stál. Nechyběl ani vysoký stožár, ani totem u táborového kruhu. Spokojeně jsme pohlíželi na tábor, který tu vyrostl, a znavení jsme zalehli ke spánku. V neděli zbývalo už jen poklidit táborovou louku, dokončit poslední nedostatky, rozloučit se s táborovou brigádou a pak
už jen počkat na příjezd těch, pro které se tábor koná – na příjezd dětí.
Už ve vlaku měli domluveno, kdo s kým bude bydlet, a teď už jenom
zbývalo vybojovat stan na nejlepším místě, s nejpohodlnějšími slamníky
a „co nejblíže ke kuchyni, abychom byli první na obědě.“ Rozebrali si zavazadla a začali se ubytovávat. Brzo však už pospíchali na první část táborového programu. Po úvodní části už čekala na táborníky večeře,
a jen co padla tma, čekalo je zahájení celotáborové etapové hry.
Celotáborová hra, kterou připravovali oddíloví vůdci společně se členy Roverského kmene Fénix, se nesla v duchu objevování. Samotný název „Nový svět“ už napoví, že se táborníci během celého tábora přenášeli
v jednotlivých etapách do dávných časů objevování Ameriky, nejprve po-

máhali Vikingům stavět a zdokonalovat lodě, a poté, když začali procházet
neznámou zemí, setkali se s indiánskými kmeny. Jednomu z nich dokonce
pomohli vybojovat velkou bitvu u kůlu a za odměnu se potom mohli zúčastnit velkého a slavnostního ceremoniálu dohasínajícího ohně. K tomu
si však museli vyrobit masky, potřebné pro významný indiánský rituál,
a naučili se kmenový tanec i s bojovým pokřikem. S poznáním indiánského
života bylo spojeno také přespání v TEE-PEE, podle indiánských zvyklostí
(i s ohněm, který byl uvnitř rozdělaný po celou noc). Od indiánských kmenů se táborníci potom přesunuli na Divoký západ, rýžovali zlato a společně
s kovboji zažili pravý westernový život i se střílením, lasováním a uvedením
karetní hry BANG! do živé praxe.
Mimo celotáborovou hru se děti rozdělené do čtyř družin věnovaly vlastnímu oddílovému programu. Ten zahrnoval nejenom teorii a praxi skautských znalostí a dovedností (práce s buzolou a mapou, orientační závody,
uzlování, vaření ve volné přírodě aj.), plnění skautských odborek, bobříků
a zkoušek vytrvalosti, ale rovněž sportovní aktivity (vodní závody, lakros
a turnaj ve fotbale, ringu a vybíjené mezi naším táborem a skautským táborem z Bojkovic) a další zábavné hry, jako např. hra „Měnil – vyměnil“,
na jejímž začátku každý táborník dostal duhovou kuličku a byl vyslán
do Jeřmaně vyměnit ji s obyvateli obce za co nejcennější věc. Překvapení obyvatelé mnohdy nevěřili svým uším, nevěděli, co vyměnit (hostinský:
„Ježiš, děcka, já tady mám jenom pivo!“), ale nakonec hra dopadla velmi
úspěšně a každý si domů odvážel cennou vyměněnou věc.
Další velkou hrou bylo „Casino“, které z ničeho nic vyrostlo v táborové jídelně. Krupiéři i hazardéři si oblékli to nejlepší oblečení, jaké s sebou
měli (popř. si jej vyrobili – kravaty z toaletního papíru apod.), každý táborník dostal žetony a mohl se rozeběhnout na několik herních stanovišť. Kdo
prohrál všechny žetony, mohl si půjčit další, avšak musel podepsat směnku na nějakou službu. Po skončení hry ti, kteří měli nejvíce žetonů, koupili směnky dlužníků, a tak někteří museli jiným až do konce tábora prát, jiní
museli druhým umývat ešusy, další čistit boty apod.
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Chropyňští skauti objevili
na táboře Nový svět

Bez vás by to nešlo
aneb velký dík vám všem
Říká se, že skauting je životní styl. Ž
Ř
Že je to cesta, po které se lidé
vydávají, aby se pomáhali rozvíjet. Že skauting je hra, která se hraje
po celý život. To všechno je pravda. Díky tomu, že je skauting životním stylem a cestou i hrou zároveň, lze uspořádat skautský stanový tábor. Když zvážíme, kolik lidí na přípravě i realizaci této velké akce pracuje, dobrovolně a nezištně ve svém volném čase, často ve své vlastní
dovolené, musíme uznat, že všichni tito lidé jsou základem toho, aby
byl tábor úspěšný. A tak velký dík za realizaci tábora patří všem našim
činovníkům a činovnicím:
Zdeňku Opravilovi – vedoucímu tábora, Pavlu Pospíšilovi – vedoucímu střediska a hospodáři tábora, vůdcům táborových oddílů Ivě Dolníčkové, Kateřině Zedníkové, Michaele Krátké, Petru Caletkovi a Janu
Skalíkovi, naší skautské babičce, zdravotnici tábora Anně Kalincové,
kuchařům Jiřině a Pavlu Najerovým, Daně Horové a Renatě Pospíšilové.
Za přípravu a realizaci celotáborové hry, za pomoc při chodu tábora, za ostrahu tábora, za to, že jsme se na ně mohli ve všem spolehnout, že šli po celou dobu konání tábora příkladem všem táborníkům
ve svém jednání, chování i skutcích, jak jim to ukládá skautský zákon
a slib, děkuji tímto členům Kmene roverů a rangers FÉNIX:

Připravený čtrnáctidenní program nebyl zdaleka vyčerpán, každý den
oddíloví vůdci přišli s tím, že nestihli všechno, co měli připraveno. Je to dobré znamení, stejně jako to, že na táboře mezi dětmi nebyla zaznamenána
nespokojenost, což svědčí o tom, že pro ně byl program zábavný a že byl
dobře vyvážen s volným časem. Mimo táborový program jsme se v oddílech vydali na dva celodenní výlety (na státní hrad Bouzov, do Javoříčka,
do Vojtěchova a na koupaliště v Lošticích) a na půldenní výlet do Pavlova, kde proběhl již tradiční táborový turnaj ve fotbale. Samozřejmostí byl
také návštěvní den, během kterého nás navštívili nejenom rodiče dětí, ale
také paní starostka Ing. Věra Sigmundová a pan místostarosta Mgr. Milan
Bajgar. Prohlédli si celé táborové městečko, v přátelském duchu s námi
podebatovali o našich plánech i problémech a dětem přivezli občerstvení.
Za jejich návštěvu i za projevený zájem jim touto cestou za všechny chropyňské skauty děkuji.
Celý náš čtrnáctidenní pobyt se pomalu nachýlil ke konci. Společně
s dětmi jsme zhodnotili celý tábor, vyslechli si, co se jim líbilo a co ne, abychom měli nějakou zpětnou vazbu pro příští rok. Pak už nás čekal poslední
nástup spojený s předáváním velké spousty diplomů, odměn, cen a splněných skautských odborek a zkoušek, potom zakončení celotáborové hry
a velký táborový oheň.
Čtyři pochodně se rozhořely nedaleko táborového kruhu. Mezi ostatní táborníky je přinesli skauti ze čtyř světových stran a zapálili velký oheň.
Plameny šlehaly k noční obloze, a když přiložili na oheň, sledovali vysoko
letící jiskry. Dlouho do noci bylo slyšet kytaru a zpívající děti, kterým se vůbec nechtělo do spacáků na poslední táborovou noc. Nakonec však ten čas
přišel. Jen co tábor utichl, vrátili se všichni vůdci k táborovému ohni. Společně navzájem stiskli skautským pozdravem levici, společně zašeptali díky.
Ráno posledního dne nás přivítalo slunečným počasím, a jenom co oschla
rosa na stanových plátnech, začali jsme s balením. Za pomoci ochotných
rodičů a přátel skautingu jsme postupně zbourali celé stanové městečko,
roztřídili materiál a před čtvrtou odpolední jsme opouštěli louku, která
už byla zase prázdná, jako na začátku.
Už jen slehlá tráva na prázdné louce připomínala, kde stály stany a kde
čtyřicet táborníků zažilo patnáct východů a západů slunce. Z houští u lesa
vykoukla srna, překvapená náhlým klidem. Potom se odhodlala a přeběhla
přes louku. Zrovna v tu chvíli v sedmdesát pět kilometrů vzdáleném městečku odcházela od skautské klubovny skupinka mladých vůdců. „Za rok
nazdar!“ zaznělo na poslední společné křižovatce a pak se všichni rozešli
do svých domovů. Byl úplný konec a nezbývalo, než se zase začít těšit...
Závěrečné motto:
„Buď připraven na bouři, hromy, blesky,
na noci tmu a parný den. Na neschůdnost a nástrahy
vé stezky, na dobré i zlé, buď připraven!“
– Jakub Kalinec – Harry, zástupce vedoucího střediska –

Kamilu Hálovi, Martinu Horovi, Kateřině Jedličkové, Tomáši Michalčíkovi, Martinu Mikešovi, Leoši Mišurcovi, Jakubu Míškovi a Jakubu Šupčíkovi.
Velký dík patří všem ochotným rodičům a přátelům chropyňského skautingu, kteří se zapojili do příprav a realizace letošního tábora, za jejich významnou pomoc při budování a bourání tábora, za pomoc při opravách táborového materiálu, za výbornou sekanou, ořechové šátečky, nespočet druhů perfektních koláčů a za jejich aktivní a přátelský přístup (záměrně zde neuvádím jejich jména, abych
na nikoho nezapomněl).
Nesmím zapomenout poděkovat perfektnímu a přátelskému kolektivu všech našich nejmenších táborníků, za jejich nadšení pro program
i pro skautskou činnost. Bez vás všech chropyňských skautů, rodičů
a přátel by to nešlo, a tak - upřímný a velký dík vám všem.
– Jakub Kalinec – Harry, zástupce vedoucího střediska –
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Tábor Náměšť nad Oslavou
V pátek prvního července ráno
jsem odjížděl za hustého deště stavět tábor v obavách, jak
se nám to v tomto počasí podaří. Kousek za Brnem mě potěšila obloha, jako by nožem rozřízlá
na dvě poloviny – černou a modrou. Po pár kilometrech přestalo úplně pršet a začalo svítit sluníčko. Při příjezdu na louku jsem
se dozvěděl, že takové počasí zde
panuje již od včerejška. Stavba tábora po příjezdu většiny stavěčů
mohla být zahájena. Hezké počasí
trvalo až do neděle, kdy přišly dvě
malé přeháňky, ale to už všechny

stany stály a materiál byl tím pádem „pod střechou“.
V neděli po poledni se na chropyňském vlakovém nádraží začali scházet táborníci, aby se v doprovodu svých vedoucích dopravili na tábor. Cesta jim uběhla
rychle a o půl páté již všichni stáli
na louce uprostřed stanového tábora. V letošním roce přijelo 52 dětí, které jsem rozdělil do pěti
oddílů. Děti si vytvořily dvojice
a ubytovaly se ve stanu. Po úvodním seznámení s prostředím tábora se zapojily do táborového
programu.

Hlavní náplní byla celotáborová
hra s názvem „Nespoutaná Austrálie“, připravená programovým vedoucím Martinem Vaverkou. Ten
propojil jednotlivé etapy hry příběhem dvou ztracených dětí uprostřed australské divočiny a jejich
cesty k civilizaci. Oddíly se pak spolu s nimi setkaly s domorodci, stopovaly divokou zvěř, luštily starodávné šifry, hledaly poklady, stavěly přírodní vodovod, zapalovaly
ohně, malovaly obrazy... Vítězem
celotáborové hry se stal 3. oddíl.
Bohatý program tábora nezahrnoval jen celotáborovou hru,
ale také další závody jak pro dvojice, tak jednotlivce nebo pro celé
oddíly. Nechyběla ani táborová
olympiáda a celodenní výlety. První pěší směřoval do Náměště nad
Oslavou a byl spojen s prohlídkou
státního zámku a koupáním v místním rekreačním rybníku. Na druhý
jsme jeli autobusem na Dalšickou
přehradu. Parník nás převezl pod
Wilsonovu skálu, následovalo koupání, výšlap na Wilsonku a přesun
do Hartvíkovic, odkud nás autobus dovezl zpět do tábora.
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V sobotu 9. července přijeli rodiče a známí na návštěvní den.
Bylo pro ně připraveno občerstvení a volejbalové soutěžní odpoledne.
Během tábora nás „přepadla“
kontrola z Krajské hygienické stanice Třebíč, která neshledala žádné nedostatky. Navštívili nás také
zástupci města Chropyně paní
starostka Ing. Věra Sigmundová
a místostarosta Mgr. Milan Bajgar
a z Krajské rady Pionýra Ludmila
Kočí a Marcela Hrdličková.
Počasí nám letos opravdu přálo.
Kromě dvou nočních bouřek, které jsme přečkali bez úhony, většinou svítilo sluníčko a bylo hezky.
Myslím, že letošní tábor se opravdu vydařil a všichni se vrátili domů
zdraví a spokojení. Zbývá poděkovat všem vedoucím a instruktorům, celé hospodářské části. Také děkujeme za sponzorské
dary městu Chropyně a především p. Josefu Sigmundovi za obětavou pomoc při přepravě zavazadel dětí a materiálu na stavbu
a bourání tábora.
– Luděk Helis, hlavní vedoucí –

září 2011
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Natteři – Morava Natter Team
Chropyně víkendovým středem světa počítačových her
Jak jste si možná mnozí z Vás určitě povšimli velkých směrových ukazatelů s velkým černým nápisem FarCry, které o víkendu
15. až 17. července 2011 směřovaly k areálu místního chropyňského kynologického klubu, konala se v Chropyni velká mezinárodní
kulturní akce – setkaní hráčských klanů v počítačové hře pravě s tímto názvem „FarCry“,
což v překladu znamená „Vzdáleny křik“.
Možná to bude pro mnohé velké překvapení, ale tato počítačová hra má v našem městě
a okolí velkou popularitu s početnou hráčskou
základnou. Právě tito hráči a nadšenci sezvali
do Chropyně několik evropských herních klanů včetně několika provozovatelů herních serverů. Setkaní se zúčastnili hráči z České republiky, Slovenska, Rakouska a Maďarska. Akce
probíhala již od pátku 15. července 2011
do neděle 17. července 2011 za pěkného počasí a vynikající hráčské atmosféry, která je pro
tuto hru typická. Součástí akce bylo bohaté
pohoštění s malou hudební a hráčskou produkcí. Všichni účastníci vyjádřili s touto akcí
velkou spokojenost s přáním dalšího setkání
v příštím roce, které se bude pravděpodobně
konat v Rakousku a na kterém nesmi zástupci z Chropyně chybět. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem hráčům této hry

za finanční pomoc. Hlavnímu sponzorovi
akce firmě EZZ, s. r. o., Mikulov za pomoc
při celkové finanční organizaci. Chropyňskému Kynologickému klubu za perfektně připravený areál, kde se akce konala. Městu Chropyně za vzhled našeho města, který mnohé
účastníky včetně zahraničních příjemné překvapil, jak může být na Moravě krásné. Doufáme, že podobných akcí v našem městě určitě do budoucna přibude. Přejeme všem hrá-

čům hodně herních úspěchů, důvodů k optimismu, zdraví, hráčské vitality a hře FarCry
ještě dlouhého trvaní.
Hlavní sponzor akce EZZ, s. r. o., Mikulov, vodoinstalace, topení, plyn www.ezz.cz.
Sponzor akce: H4 Systém, Kynolog. klub
Chropyně.
Poděkování: hráčskému klanu Natterů
www.natteri.wbs.cz.
– Natteři –

Oddíl atletiky TJ Chropyně – z činnosti v roce 2011
Oddíl se ve své činnosti zaměřuje především na sportovní přípravu mladšího žactva,
a to formou, která je pro tuto věkovou skupinu přijatelná a která dětem vyhovuje. Není
to jen klasický atletický trénink, ale jsou to
především různé formy sportovních her a soutěží, oddílových závodů a podobně.
Chci při této příležitosti poděkovat trenérce Marcele Navrátilové za dobře odváděnou práci. Cílem je získat u dětí zájem o sport
jako takový.
V současnosti nemá oddíl přihlášeno žádné družstvo v dlouhodobých soutěžích. Není
to vzhledem k vysokým nákladům soutěží družstev pro náš malý oddíl prakticky proveditelné. Není to jen záležitost Chropyně,
je to celorepublikový trend. Chropyně byla
ještě před pár lety vzhledem k počtu obyvatel raritou mezi družstvy žen ve II. atletické
lize a v divizi mužů, stejně tak je to i u žákovských soutěží. V atletice rapidně ubyl počet
malých oddílů, ubývá talentů, které se rodily
především ve venkovských oddílech.
Ve své činnosti oddíl spolupracuje velmi
dobře s vedením TJ, ale také s městem a školou při pořádání různých sportovních akcí pro
školu a širší veřejnost. Především pokračuje
v tradici pořádání již zaběhnutých sportovních akcí. Pro pořadatele je však každým rokem obtížnější tyto věci zajistit především
z finančního hlediska. Oddíl však nestojí s nataženou dlaní, to, co sám pořádá, si také sám
za pomoci přátel a sponzorů zajistí. Pokud

je však akce pořádána v zájmu města, či školy, je třeba žádat o pomoc také město nebo
kraj. Tak se dá zajistit pokrytí alespoň základních provozních nákladů na drobné cukrovinky, limonády a podobně. Stojí to určitě za pohled na veselé a radostí rozzářené tváře především u mladších dětí.
Z větších akcí oddílu v roce 2011 to byla
především dvoudenní soutěž „Ječmínkův
běh“. První den proběhlo sportovní dopoledne pro školu, druhý den ve spolupráci s městem veřejné závody pro děti a hlavně dospělé závodící z mnoha oddílů ČR. Závod je pojat
jako přespolní běh a koná se tradičně v krásném přírodním prostředí rybníka Hejtman.
Tady je třeba poděkovat všem přátelům chropyňské atletiky a také vedení TJ, bez kterých
by se tato akce nemohla uskutečnit.
Oddíl se ve spolupráci s TJ a několika nadšenci z jiných oddílů podílel i na letošní sportovní olympiádě školy. Akci finančně podpořil Fond mládeže a sportu Zlínského kraje. Letos proběhla olympiáda na novém atletickém
stadionu v Chropyni. Já osobně mám z letošního průběhu smíšené pocity. Vše probíhalo dosti hekticky. Pokud bude pro příští rok o konání a pomoc oddílu při této akci všeobecný
zájem, bude třeba věnovat více času přípravě, dodržet dohodnutý harmonogram a soutěž zjednodušit.
Co se připravuje v dalším období letošního roku:
V pátek 9. září se uskuteční Velká cena
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Chropyně – atletické závody na stadionu TJ.
Časový pořad: 14:00 – Prezentace přihlášek
(žactvo do 14:45), 15:00 – Veřejné závody
žactva (mladší žactvo + přípravka: běh 60 m,
skok daleký, běh 800 m), 17:00 – Kondiční
hodinovka na dráze (veřejná akce pro muže
i ženy od 18 do 70 let), 18:00 – Velká cena
Chropyně na 1 míli (startují ženy, juniorky
a dorostenky oddílů I. a II. ligy). Závodí se dle
pravidel atletiky a propozic soutěže. Přijďte povzbuzovat. Finanční a věcné ceny zajistí
především oddíl atletiky za případné pomoci TJ, města a Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje. Technicky zajišťuje oddíl a TJ
ve spolupráci s městem.
V posledním období se začíná dařit i snaha vedení oddílu a TJ o dokončení některých
chybějících sektorů na novém atletickém stadionu. Jsou hledány možnosti, jak za minimálních nákladů dobudovat sektory vrhu koulí
a skoku vysokého. Řadu věcí se již podařilo zajistit a řada věcí je solidně rozjednaná. Osobně věřím, že se celá záležitost v letošním roce
dotáhne do zdárného konce. Určitě to nějaké
náklady budou, ale ne v původně předpokládané výši 30 až 40 tisíc Kč. Chtěl bych svým
jménem v této souvislosti poděkovat všem,
kteří pochopili potřebu dobudování sektorů,
všem sponzorům a přátelům atletiky, vedení
města, především pak vedení TJ.
Přeji všem příznivcům sportu v Chropyni
příjemnou pohodu letních dnů.
– V. Bena –

Zpravodaj města Chropyně

Klub českých turistů
Z prázdninových cest, zájezdů a táboření
nám zůstaly jen obrázky v počítačích nebo fotografie a spousta vzpomínek. Aby nám „nezdřevěněly“ nohy, připravily odbory turistiky
na měsíc září následující pochody:
10. září

Zlínská „nejen“ padesátka
pěší: 12–50 km; start i cíl: Zlín,
volejbalové hřiště „U Přehrady“, start 6:00; info: Roman
Lechner, tel.: 604 200 227

10. září

Rusavskými kotáry na kole
i pěšky
pěší: 10, 25, 35, 50 km, cyklo: 25, 50 km; start i cíl: sokolovna Holešov, start 7:00–9:00
info: Ing. František Hostaša,
tel.: 604 465 413

17. září

Za přerovským Zubrem
pěší: 13, 22 35, 50 km;
start: sokolovna Přerov, 7:00–
10:00; info: Vítězslav Vaculík,
vitezvac@seznam.cz

17. září

Přerovem a okolím
pěší: 3–10 km, start: Přerov,
nádraží ČD, 9:00; info: Magda
Kubanová, tel.: 723 204 063

17. září

Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
cíl: u Holubyho chaty; trasa
libovolná; kontrola 10:00–
15:00; info: Mgr. Jiří Miškar,
tel.: 732 405 684

září 2011

Vítězství házenkářek na poháru ČR
Po vydařené jarní sezóně
si naše mladší žačky zajistily postup na druhou nejvyšší
akci mládeže v národní házené – Pohár ČR. Letošní ročník se konal v Plzni – Újezdě. Tato akce měla být odměnou pro děvčata nejen
za výsledky v soutěži, ale
i za jejich píli při trénincích.
Byla první možnost srovnání
s celou republikou. Nekladli
jsme si proto vysoké cíle. Hlavním úkolem bylo dobře reprezentovat severomoravskou
oblast, naše město a oddíl.
Po prvním dnu turnaje
naše naděje na pěkné umístění vzrostly. Sehráli jsme
tři utkání s vynikajícími výsledky. V prvním utkání jsme
bohužel jen remizovali 9:9
s Opatovicemi nad Labem.
My trenéři považujeme toto
utkání za nejlepší z hlediska útočné hry, kterou naše
děvčata předvedla. Mrzí nás,
že nám chybělo střelecké štěstí a mnoho vystřelených míčů
končilo na tyčích a břevnu.
Z dalších dvou pátečních

utkání jsme odcházeli jako vítězové, i když nás soupeři potrápili rychlou a aktivní hrou.
Děvčata z Miroslavi jsme porazili 10:8 a Prahu – Modřany 12:4, přičemž příležitost
zahrát si měly i naše nejmladší dívky. Dokonce se jim podařilo i skórovat.
Druhý den byl pro nás klíčovým. Domácí družstvo - favorita turnaje, jsme takřka
bezchybnou hrou smetli 8:3.
Ve hře s Litvínovem nervozita i únava dopadly na náš výkon a začali jsme dost zbyteč-

Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
cíl: vrchol Šibeničního vrchu; trasa libovolná; kontrola
10:00–15:00; info: Markéta
Klimentová, tel.: 739 690 164
18. září

18. září

Na kole Přerovskem
cyklo: 40, 60, 80, 110 km;
start: sokolovna Přerov, 7:00–
10:00; info: Vítězslav Vaculík,
tel.: 776 806 161
Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
cíl: vrchol Klášťova; trasa libovolná; kontrola 10:00–15:00;
info: Miroslav Žáček, tel.:
604 972 157
Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
cíl: vrchol u horních Lačnovských skal; trasa libovolná; kontrola 10:00–15:00; info: Karel
Sucháček, tel.: 737 447 588

Příjemnou cestu a šťastný návrat přeje

– Jar. Pospíšilová –

Horní řada zleva: trenéři J. Černý a P. Jurtíková, hráčky M. Andrašiová,
D. Dočkalová, L. Zelená, A. Kotásková, K. Bártová, A. Komendová
a trenérka H. Jurtíková. Prostřední řada zleva: N. Hladná,
B. Ďurkáčová, V. Behárová, N. Colová, A. Koutová, T. Koutová.
Dolní řada zleva: dobrovolný pracovník J. Col, hráčky T. Pospíšilová,
T. Žigmundová, L. Balášová a vedoucí družstva P. Jurtík.

KČT Chropyně připravuje

ně ztrácet míče. Dali jsme tak
velký prostor jediné střelkyni soupeře. Konečný výsledek
utkání byl 10:9 pro Chropyni.
Po tomto dni již celý tým věděl, že domů povezeme některý z cenných kovů. Šance
na celkové vítězství byla velká, ale snažili jsme si to nepřipouštět. Poslední utkání turnaje hrané v neděli proti Přešticím bylo po psychické stránce nejnáročnější. I když jsme
po prvních pěti minutách
prohrávali 3:0, věřili jsme
ve vítězství. Holky nás nezklamaly. Do poločasu snížily na 2:3 a druhý poločas
odehrály přesně podle pokynů trenérů a vedoucích. Konečný stav 10:6 pro Chropyni hovoří za vše.
Kromě poháru za první místo jsme také získali tři
individuální ocenění. Tereza Žigmundová byla vyhlášena jako třetí nejlepší brankařka. Nikola Hladná se stala třetí nejlepší střelkyní a zároveň čtvrtou nejlepší útočnicí. Dominika Dočkalová byla
vyhodnocena druhou nejlepší
obránkyní turnaje. Pochvalu
si zaslouží všechna děvčata za
předvedené výkony a odhodlání. Vážíme si přijetí u starosty města, které bylo jedním
z ocenění za dosažený úspěch.
– paf –

autobusový zájezd na 35. ročník

PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY,
konaný 8. října 2011.
Přihlášky a jízdné 150 Kč nejpozději do 25. září 2011
u Jaroslavy Pospíšilové, Krátká 429
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Chropyně OPEN 2011
O víkendu 9. a 10. července
se na kurtu „Pod Stopkou“ uskutečnil premiérový ročník tenisového
turnaje Chropyně OPEN 2011.
Hrálo se systémem dvou tříčlenných skupin a následného play off.
Vítězem a prvním držitelem putovního poháru se stal Radovan

Macháček ml., který ve finále
po urputném boji zdolal Stanislava Vávru ve dvou setech 6:3 a 7:6.
Pořadatelé turnaje děkují sponzorům, jmenovitě Ing. Radovanu
Macháčkovi, Mgr. Igoru Štěpánkovi a manželům Kovaříkovým.
– JK –

Rybářské závody
dětí a mládeže 2011
V sobotu 11. června 2011
se na pískovišti v Záříčí na revíru
Malá Bečva 1A konaly dětské rybářské závody dětí a mládeže organizované naší místní organizací pod
záštitou města Chropyně.
K prezentaci se přihlásilo celkem
20 účastníku ve dvou kategoriích
8-12 let 9 účastníku a 13-18 let
11 účastníků. Závod samotný nebyl omezen použitím rybolovné
techniky, bylo jen na dětech, jakou
zvolí metodu lovu, některé děti
vsadily na lov větších ryb a závod
odchytaly na položenou. Někteří
ale správně odhadli, že lov menších ryb bude větším zdrojem bodů.
Přivítalo nás krásné a slunečné
počasí, což se podepsalo na úsměvech našich mladých rybářů.
Po startu v osm hodin začaly vzduchem svištět krmítka a rybám začaly hody. První ryby na sebe nechaly dlouho čekat, ale po chvilce
čekání se začaly dostavovat první
úspěchy. Každá ulovená ryba byla
řádně zvážena a hodnotila se systémem co 1 gram to 1 bod a toto
měli na starosti rozhodčí.
V polovině závodu dostaly děti
občerstvení, které zajistil R. Stavinoha.
Samotný závod byl velmi napjatý a rozdíl mezi jednotlivými soutěžícími byl často jen několik gramů (bodů). Každá rybka znamenala posun v pořadí, a tak ke konci závodu byla patrná i nervozita
mezi lovícími.
Závod jsme ukončili úderem
12 hodiny a po spočítání výsledku jsme prvním třem v obou kategoriích rozdali poháry a věcné
ceny, všichni ostatní účastníci dostali drobné ceny.
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Výsledková listina kategorie
od 13-18let:
1. Ladislav Patrman
10,4 kg
2. Pavel Měrka
8,3 kg
3. Alena Patrmanová
4.6 kg
4. Adam Druhák
3,9 kg
5. Petr Měrka
2,6 kg
6. David Forman
6. Tomáš Josefík
6. Jakub Žákovský
6. Jan Raška
6. Zdeněk Sedlář
6. David Otáhalík
Výsledková listina kategorie
od 8-12let:
1. Dominik Kroupa
2,2 kg
2. Ondřej Lučan
1,9 kg
3. Radim Horsák
1,8 kg
4. Kristián Topič
1,7 kg
5. Michal Pleva
1,1 kg
6. Dominik Col
6. Matěj Kostura
6. Matěj Horsák
6. Lukáš Hrabal
Poděkování:
MRS MO Chropyně, město
Chropyně, Semadeni, ERCE CZ,
Frajt, Afcon, Rybářské potřeby
u Moravy T.Červinka, Normark,
M. Mokryš, R. Stavinoha, p. Lančík, LAW Kroměříž
– MRS –

Zpravodaj města Chropyně

Veselé perličky
z chropyňského koupaliště
1)) Přijde návštěvník koupaliště do pokladny. „Paní pokladní, poštípaly
nás vosy, co s tím uděláte?“ Překvapená pokladní odpoví, že je zodpovědná pouze za pokladnu. Naštvaný návštěvník svůj dotaz znovu
zopakuje: „Tak co s tím teda uděláte? Já jsem si zaplatil za koupání
a ne abych byl poštípaný…!“
2) Přijde rodinka k pokladně. Tatínek
zavelí: „2x dospělí a 1 student.“
Pokladní slušně požádá o předložení dokladu o studiu dítěte, aby
mohla být uplatněna studentská
sleva. Otec, už mírně podrážděný: „Jaký doklad, jakou průkazku?
Co si to vymýšlíte?“ Pokladní požádá otce, aby si pozorně přečetl
pokyny na ceníku, kde je tato informace napsaná. „Tak dáte nám
to, nebo ne?“ Tatínek viditelně
pění. Pokladní znovu upozorňuje
na skutečnost, pokud někdo požaduje slevu, musí se prokázat nějakým dokladem. „A nechcete vidět i moje maturitní vysvědčení?“
To už tatínek dosáhl extáze…
3) Odchází z koupaliště asi 10letá
holčička. V rukou drží hromadu
věcí – ručník, plavky, deku… Viditelně svůj náklad nezvládá. Nakoukne do pokladny s dotazem:
„Dáte mi nějakou igelitku?“ Pokladní, mírně zaskočena tímto přáním, odpoví: „My ale nejsme Albert, to ti měla maminka dát tašku na věci.“ Holčička odejde. Pokladní najde po jejím odchodu
na zemi ztracený ručník. Vtom
se dívenka vrací. „Nenašla jste můj
ručník?“ Sbalí ručník a znovu odchází. Po chvilce je děvče opět
zpátky. „Nenašla jste moje plavky?“ Co dodat? Když už pustí maminka tak malé dítě samo na koupaliště, snad by mu mohla nachystat nějakou tu igelitku na věci. Třeba z Alberta…
4) Opět studentská sleva. Tentokrát nechce pochopit vysvětlení
na uplatnění slevy pro studenta maminka. Pokladní se zeptá:
„Dojíždí vaše dcera do školy autobusem, nebo vlakem?“ „Jezdí vlakem,“ odpoví matka. „A dostane na lístek do vlaku bez průkazky
slevu? Určitě ne,“ snaží se pokladní
vysvětlit důležitost předložení průkazky. Do debaty vstupuje otec:
„Ale koupaliště snad není vlak…!“
5) Přijde k pokladně rodinka s babičkou. Zakoupí vstupenky a přejdou k turniketu. Babička vstupuje jako první. Viditelně je na zdej-

ším koupališti poprvé a neví si rady
s použitím vstupenky u turniketu.
„Co s tím mám dělat? Jak se to tam
dává?“ Malá vnučka dává babičce srozumitelné pokyny. „To jsou
pořád nějaké vymoženosti, furt
se něco nového vymýšlí,“ brblá
babička. Reakce vnučky: „No babi, co se divíš, nedá se nic dělat,
je přece 21. století!“
6) Před pokladnou postává skupinka
5 chlapců ve věku 10–12 let. Obloha se zatahuje, mračí se. K pokladně po chvilce přistupuje jeden
z chlapců a dotazem: „Nevíte, kdy
začne pršet?“ To opravdu pokladní neví! Chlapci po chvilce odchází a dělají dobře…
V tu samou dobu přichází rodinka
a žádá vstupenky. Pokladní upozorňuje na riziko deště. Mraky opravdu hrozí! Rodinka trvá
na svém, že se jdou vykoupat. Pokladní znovu upozorňuje, že jdou
na vlastní riziko, že se vstupné nevrací. Rodinka zaplatí, projde turniketem, a než přijdou na travnatou plochu, z nebe se přižene liják.
Rodinka tak tak stačí utéct pod přístřešek, aby unikla dešti. Lije dlouho, nevypadá to na nějakou malou
přeháňku. Když liják trochu poleví,
znechucená a otrávená rodina odchází. „Tak vám teda pěkně děkujeme! To bylo nejdražší vykoupání!“ I ti malí kluci, kteří odešli, pochopili, že když je zamračeno a blíží
se liják, raději odejdou a ušetří peníze na vstupném…
7) Návštěvník u pokladny se rozmýšlí, zda se půjde koupat, nebo ne.
„Mohu si zajít zkusit, jaká je teplota vody?“ Pokladní souhlasí.
Za chvíli se pán vrací: „Tak
já se hned vrátím, jen si vezmu
v autě plavky a pak si píchnu… (vstupenku). Občas se podaří, že i malá vulgarita nás v pokladně pobaví…
Letošní léto nebylo podle našich
představ, opravdu se moc nevyvedlo.
Zimy a deště jsme si užili až, až. Někteří návštěvníci opět dávali vinu pokladním za špatné počasí. Co my jsme
občas vyslechly stížností…! V dnešní
době se dá objednat cokoliv, ale pěkné počasí nedokážou pokladní objednat ani přes internet! Za nás všechny nespokojené rozhodl ten nahoře!
Tak za rok zase všichni nashledanou
na chropyňském koupališti!
Těšíme se na Vás!!
– pracovnice pokladny –
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V měsíci červenci se do Chropyně přistěhovalo 7 osob, 12 občanů
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 12 osob, narodilo
se 1 dítě a zemřeli 4 občané.
Uzavření manželství (červen)
Jaroslav Jablonský, Chropyně – Ondřejka Spáčilová, Chropyně
Aleš Polášek, Chropyně – Iveta Škarpová, Chropyně
Zdeněk Zbranek, Chropyně – Martina Panáčková, Chropyně

VZPOMÍNÁME

V měsíci červnu se do Chropyně přistěhovaly 3 osoby, 17 občanů
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 8 osob, narodily
se 3 děti a zemřelo 5 občanů.

K Tvým narozeninám Ti už nemůžeme přát,
jen svíci rozsvítit, květy na hrob dát
a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 31. srpna 2011 by oslavil 68. narozeniny
pan
František Vymětal.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, dcery s rodinami a syn
Radek. Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi.

Uzavření manželství (červenec)
Oldřich Kopeček, Chropyně – Radomila Svozílková, Chropyně
Petr Racek, Přerov – Petra Jašová, Chropyně

VZPOMÍNÁME

CHROPYNĚ

CHROPYNĚ

Společenská kronika

Čas utíká a nevrátí, co vzal,
jen vzpomínka zůstává v našich srdcích dál.
Dne 11. září 2011 si připomeneme 3. smutné
výročí úmrtí pana
Bohuslava Křenka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna
a syn Petr.

ROZLOUČENÍ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se dne 18. července 2011 přišli naposledy rozloučit s naší maminkou a babičkou paní
Františkou Voženílkovou.
Děkujeme také MUDr. Boženě Šebkové a její
zdravotní sestře za mnohaletou péči, s níž se mamince věnovaly. Náš vděk patří i lékařům Nemocnice Kroměříž, kteří o maminku v samém závěru
života pečovali. Dcery, vnučka a pravnoučata.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínka v srdcích zůstává.

Dne 15. září 2011 vzpomeneme 14. smutné
výročí úmrtí a 24. září 2011 nedožité 80. narozeniny pana
Lubomíra Vyroubala.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou a příbuzenstvo.

Chropyňské počasí

Dne 29.7.2011 jsme se rozloučili s našim
milovaným manželem, tatínkem, dědečkem
a strýcem, panem
Františkem Ondruškem.
Děkujeme všem kdo jste se s ním přišli rozloučit i za tichou vzpomínku.

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNÁME

ROZLOUČENÍ

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Největší láska na světě umírá,
když oko matčino navždy se zavírá.
Dne 20. srpna 2011 tomu bylo 18 let, co nás
navždy opustila moje maminka a naše babička,
paní

Z místního pozorování v měsíci červnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 16,3 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 24,9 °C,
- celkové množství srážek bylo 73,6 mm/m2,
- červen byl teplotně o 2,9 °C nad dlouhodobým normálem.
Z místního pozorování v měsíci červenci:
- průměrná minimální ranní teplota byla 15,9 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 23,4 °C,
- celkové množství srážek bylo 177,3 mm/m2,
- dlouhodobý normál pro červencové srážky je 76,4 mm.
– redakce –

Vojtěška Zaoralová.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcera Marie
s manželem a vnoučata Eva a Toník s rodinami.

INFO

Zveřejnění
Z
veřejnění v
ve
e sspolečenské
polečenské k
kronice
ronice
jje
e zzpoplatněno
poplatněno č
ástkou 5
0K
č
částkou
50
Kč
zza
a zzveřejněnou
veřejněnou o
sobu.
osobu.
Poplatek je splatný
před uveřejněním oznámení.
Houbařská sezona vrcholí
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Vítání nových občánků města Chropyně
V minulém čísle
došlo k záměně
fotografií u dvou dětí.
Omlouváme se rodičům
za toto nedopatření
a vše napravujeme.
– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

nar. 17.03.2011

Ondřej Vajdík

Vojtěch Cápek

nar. 23.03.2011

Soukromá inzerce
Hledám
 Hledám byt k dlouhodobému pronajmutí, nejlépe 2+1. Tel.: 777 185 265.
Nabízím
 S Vaším žákem zopakuji angličtinu. Tel.: 732 362 490.
Prodám
 Prodám DB 3+1, 66 m2 v Chropyni, zateplený dům, plastová okna, žaluzie,
síťky, lodžie, internet, po částečné rekonstrukci. Tel.: 732 451 800

Za zveřejnění soukromé inzerce je účtován
poplatek ve výši 50 Kč za jedno uveřejnění.
reklama

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně říjen 2011 je 15. září 2011
Archiv Zpravodaje města Chropyně najdete na www.muchropyne.cz
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732.
Registrační číslo: MK ČR E 12039.
Redakce: Ing. Jiří Rosecký, Ing. Věra Sigmundová.
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná.
Jazyková úprava: Jana Buksová.
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: T. Rozkošný, mjr. Ivo Mitáček, Ing. Jaroslav Kotula, Josef Dvořák,

archiv Zpravodaje, archivy oganizací,

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 7. srpna 2011.
Uzávěrka příštího čísla: 15. září 2011 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.
O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.
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Přehled pořadů v Chropyni a okolí
Chropyně
3.9.

Chropyňské hody
Součástí letošního ročníku budou oslavy 750. výročí
první písemné zmínky o městě Chropyně. Podrobný
program slavností je uveden uvnitř tohoto vydání
Zpravodaje.
Kde: areál chropyňského zámku

Chropyně
12.10.

Banánová velryba aneb…show Haliny Pawlowské
Humorné vyprávění příběhů ze života, televizního
natáčení a spousta moudrých rad. Vstupné 180 Kč
dospělí, studenti a důchodci 150 Kč. Předprodej
vstupenek již zahájen.
Kde: MKS Chropyně v 19:00

Chropyně
19.10.

Jak se krotí princezna
Pohádka Boženy Šimkové pro základní a mateřské
školy a rodiče s dětmi. Hraje Divadelní agentura Praha.
Vstupné 30 Kč
Kde: MKS Chropyně v 09:00

Chropyně
12.12.

Kouzelné vánoce aneb já nejsem Ježíšek ale Kožíšek!
Kouzla a vánoce patří neodmyslitelně k sobě.
A v našem případě Vás čekají opravdu nezapomenutelné kouzelnické vánoce s Pavlem Kožíškem!
Vánoční speciál je plný úžasných kouzel a legrace
nejen pro děti.
Kde: MKS Chropyně v 08:50

Hulín
3.9.

Letní karneval
Diskotékový karnevalový rej s DJ Te/Te (Tom Stehlík
a Tadeáš Hoza). Zajištěno bohaté občerstvení a vyhodnocení nejlepší masky v kategorii dětí a dospělých. Vstupné dobrovolné.
Kde: areál letního kina od 17:00

Hulín
24.9.

Koncert kapely Blue effect
Pro všechny vyznavače kvalitní hudby bude na hodové oslavě v Hulíně připraven koncert pražské
kapely BLUE EFFECT Vstupné 150 Kč.
Kde: sál kulturního klubu od 20:00

Kojetín
září 2011
až únor 2012

Divadelní předplatné aneb
Neseďte doma – seďte v divadle
Za jednotnou cenu předplatného (250 Kč) budete mít

Kojetín
pokračování

možnost od září 2011 do února 2012 navštívit v Kojetíně šest
divadelních představení – každý měsíc jedno! Vstupné
na jednotlivá představení činí 60 Kč.
http://www.kojetin.cz/meks/meks_predplatne.php
Kde: Sokolovna Kojetín vždy od 20:00

Kroměříž
3.9. – 4.9.

Mezinárodní festival vojenských hudeb
3. září – vystoupení turecké hudby Mehter z Turecka
a VUS Ondráš. 4. září – nástup hudeb, slavnostní
zahájení – hymny, show program- hudby POLSKO,
SLOVENSKO, RAKOUSKO, TURECKO, ÚSTŘEDNÍ
HUDBA AČR a ČS AČR výcvik s puškou, Monsterkoncert a závěrečné defilé.
Kde: Velké náměstí, 03.09.2011 od 19:00,
04.09.2011 od 14:30

Kroměříž
6.9.

Virtuózní housle Pavla Šporcla
Zahajovací koncert 43. roč. festivalu Kroměřížské
hudební léto 2011 v podání fenomenálního houslisty
Pavla Šporcla. Vstupné 300 Kč, 260 Kč snížené vstupné.
Předprodej vstupenek v pokladně Domu kultury a online
na www.dk-kromeriz.cz.
Kde: Sněmovní sál Arcibiskupského zámku od 19:00

Kroměříž
24.9.

KROMĚŘÍŽSKÝ TANEČNÍ FESTIVAL 2011
Soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích.
Vstupné Kč 130 Kč, 70 Kč děti, důchodci, SP. Předprodej v pokladně domu kultury od 12. září, online
rezervace www.dk-kromeriz.cz.
Kde: Dům kultury 09:00–21:00

Kroměříž
25.9.

Jak se krotí princezna
Zkrotit princeznu není jen tak, zvláště když jí tatínek
král všechno dovolí a splní každý její rozmar. Pohádce
nechybí napětí, kouzla a samozřejmě ani vtipné,
snadno zapamatovatelné písničky. Vstupné 70 Kč, 65 Kč.
Předprodej vstupenek v pokladně Domukultury od 1. září
a online na www.dk-kromeriz.cz.
Kde: Dům kultury v 14:30

Přerov
26.9.

Příbuzné si nevybíráme
Díky hereckému obsazení herci Divadla na Vinohradech
a hosty, brilantním dialogům a situačním zvratům nabízí
tato francouzská komedie nevšední divadelní zážitek.
Kde: Městský dům Přerov 19:30

Přerov
11.9. a 25.9.

Nedělní párty při dechovce
Oblíbené taneční odpoledne nejen pro seniory.
K tanci a poslechu hraje skupina MINI a dechová
hudba Záhorská kapela.
Kde: Městský dům Přerov 13:45–18:00

Týn n. Beč.
10.9.

Hradní kejkle
Rozmanitá přehlídka žonglérů, kejklířů a artistů
všeho druhu.
Kde: Hrad Helfštýn (Týn n. Bečvou) 10:00–23:00

Týn n. Beč.
17.9.

Poslední míle
Sraz kultovních motocyklů Harley Davidson.
Kde: Hrad Helfštýn (Týn n. Bečvou) 12:00–16:00

Tovačov
24.9. – 25.9.

Svatováclavské hody
Oslava hodů dobovým jarmarkem a kulturním pro
gramem v parku.
Kde: Zámecký park Tovačov 10:00–17:00
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