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Obsah:

Vážení spoluobčané,
jako každý rok, tak i letos se první 
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patrona kostela. Tím je sv. Jiljí, jehož památku 
si připomínáme 1. září. Odpoledne udělil věří-
cím své novokněžské požehnání P. Petr Káňa.

dokončení ze str. 1 Nedělní odpoledne patřilo již tradičně pro-
gramu pro děti, podvečer pak našim starším 
spoluobčanům. K tanci i poslechu jim hrála 
dechová hudba Skoroňáci. 

V dnešním čísle najdete několik fotografií, 
které Vám atmosféru celého víkendu více 
přiblíží.

Ing. Věra Sigmundová, starostka
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Vedení města přijalo jubilejní dárce krve

Z jednání 
zastupitelstva města

Jubilejní bezplatný odběr 
krve absolvovali v měsíci srpnu 
další dva dárci. Pan Tomáš Bu-
ksa, správce IS/IT Městského 
úřadu v Chropyni, absolvoval 
50. odběr krve 14. srpna. Ve stej-
ný den dosáhl dvojnásobného 
počtu, tedy 100 odběrů krve, 
chropyňský občan pan Miroslav 
Zaoral. O jubilejních odběrech 
informovala starostku města 
paní Dagmar Úlehlová, před-

sedkyně Klubu dárců krve Kro-
měřížska.

Spolu s Ing. Večeřou, o jehož 
jubilejním osmdesátém odběru 
jsme vás informovali v minulém 
čísle, byli pan Buksa a pan Zaoral 
přijati 5. září starostkou města 
Ing. Věrou Sigmundovou a místosta-
rostou města Mgr. Milanem Bajga-
rem, kteří jim za jejich mimořádný 
a příkladný přínos naší společnosti 
osobně poděkovali.                 JiRo

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

Již 12. veřejné plenární zasedání Zastupitel-
stva města Chropyně v tomto volebním období 
se konalo ve středu 12. září 2012 v Městském 
kulturním středisku Chropyně. Hlavním bodem 
programu bylo schválení zakládací listiny Místní 
akční skupiny Jižní Haná, o. p. s.

O záměru založení této společnosti jsme vás 
již informovali v předchozích číslech Zpravo-
daje. Po dokončení všech nezbytných formalit 
a právních úkonů tedy došlo ke schválení zřizo-
vací listiny této místní akční skupiny.

Jen pro připomenutí uvádím několik 
bodů, které nás vedly k záměru tuto místní 
akční skupinu založit, a co bude jejím cílem: 
Společnost je založena za účelem poskytová-
ní obecně prospěšných služeb, jejichž cílem 
je rozvoj regionu Jižní Haná a to zejména: 
koordinace rozvoje regionu a jeho turistického 
potenciálu, péče o přírodní a životní prostředí, 
ochrana přírodního a kulturního dědictví regi-
onu, podpora malého a středního podnikání 
v regionu, výchova, vzdělávání a informování 
dětí a mládeže, dlouhodobá a koncepční pod-
pora multifunkčního zemědělství v souladu 
s ochranou životního prostředí, spolupráce 
na rozvoji lidských zdrojů, zvýšení ekonomické 
prosperity a kvality života regionu, meziregi-
onální nebo mezinárodní spolupráce na výše 
uvedené téma, komunikace s orgány státní 
správy a samosprávy regionu při spolupráci 
na rozvoji regionu, služby při financování 
projektů k rozvoji regionu, vytvoření a aktu-
alizace Integrované strategie území – oblast 
působení Místní akční skupina Jižní Haná, 
vypisování výzev pro předkládání projektů, 
hodnocení předložených projektů dle předem 
schválených a zveřejněných kritérií, výběr 
projektů pro přiznání dotace dle pravidel 
programu LEADER, jakož i dalších programů, 
evidence a monitorování realizace projektů, 
poradenská a zprostředkovatelská činnost. 

Mgr. Milan Bajgar, místostarosta

Několik zajímavých otázek pro Zpravodaj
Začátkem září obdržela redakce Zpra-

vodaje dva dotazy pana Josefa Dvořáka 
z Chropyně. První dotaz byl „Proč od letošní-
ho roku nemá Zpravodaj města pravidelnou 
uzávěrku k určitému datu a vychází každý 
měsíc v jiném termínu?“ a druhý dotaz „Jak 
vedení města kontroluje distribuci do jed-
notlivých domácností“. Jelikož jsme usou-
dili, že odpovědi na tyto otázky by moh-
ly čtenáře Zpravodaje zajímat, zveřejňujeme 
podstatné informace z odpovědi zaslané 
panu Dvořákovi.

Zpravodaj vycházel dlouhodobě 11x roč-
ně a měl pevnou uzávěrku vždy 15. den 
v měsíci. Pro letošní rok je plánováno 10 čí-
sel. Těchto 10 čísel jsme rozložili do ka-
lendářního roku tak, abychom mohli lépe 
reagovat na akce pořádané městem nebo 
jiné události. Díky tomu se vám dostala 
do rukou čísla, kde jste našli nejaktuálnější 
verzi Chropyňských hrátek nebo hodů, dnes 
dostáváte číslo, ve kterém jsou informace 
k nadcházejícím volbám. Nebo naopak číslo 
vycházelo těsně po konání dané události, 
aby přineslo aktuální informace o průběhu 
akce. To byl jeden důvod, proč jsme zavedli 
flexibilní datum uzávěrky. 

Druhý důvod bylo vytvoření přesného 
harmonogramu prací, které probíhají od ter-
mínu uzávěrky do termínu ukončení distri-
buce. Každé číslo Zpravodaje tak má stejnou 
časovou dotaci, každý úkon (zpracování v re-
dakci, korektura češtiny, grafická realizace, 
tisk a distribuce) pevně stanovený začátek 
a konec. Termíny uzávěrek, včetně data 
začátku distribuce, jsou uváděny v každém 
Zpravodaji na poslední straně, a to pro dvě 
následující čísla. Celý plán vydávání Zpra-
vodaje v letošním roce je trvale umístěn 
na webových stránkách města a byl zveřej-
něn v čísle 1/2012. Toto informování veřej-
nosti o datech uzávěrek a začátku distribuce 
považujeme za dostatečné.

Otázka kontroly distribuce Zpravodaje 
vedením města je poměrně obecná. Nevíme, 
jak konkrétně by měla probíhat. Obcháze-
ním náhodných domácností a dotazováním 
se, zda jim byl, nebo nebyl Zpravodaj 
doručen? To asi ne. Kontrola v tuto chvíli 
probíhá pouze sdělením vlastní zkušenosti 
vedení – máme Zpravodaj, nebo nemáme. 

reklama

Zde jsme však svou odpověď poněkud roz-
šířili, protože jsme si byli vědomi problémů, 
které se objevily u distribuce dvou čísel 
v průběhu prázdnin.

Po navýšení nákladu Zpravodaje na 2.150 
kusů a jeho distribuci do každé domácnosti 
v Chropyni a části Plešovec byla distribuce 
původně zajištěna Českou poštou, s. p. 
S tímto distributorem však byly velmi časté 
problémy a naše reklamace nepřinášely žád-
né řešení. Na jednom semináři zaměřeném 
na vydávání zpravodajů padla informace o di-
stribuci zpravodaje v jedné malé obci pro-
střednictvím dobrovolných hasičů. My jsme 
se obrátili na chropyňské Junáky a oni se vel-
mi ochotně distribuce ujali, a to zcela zdarma! 
Postupem času se nám podařilo odstranit 
dílčí nedostatky v distribuci. Až do letošních 
prázdnin. 

O letošních prázdninách vyšla dvě čísla 
(což dříve nebylo zvykem – pokud byly 
prázdniny, měl prázdniny i Zpravodaj). 
Junáci však v jejich průběhu pořádají tábor, 
sportovní, turistické a jiné zájmové akce, 
které kvůli nedostatku času nemohou 
v průběhu školního roku pořádat, chodí 
na brigády, jezdí na dovolené. To jsou hlavní 
důvody, kvůli kterým dochází o prázdninách 
k rozdílům v datu distribuce mezi jednot-
livými částmi města. Jelikož byla prodleva 
v distribuci čísel 6/2012 a 7/2012 více než 
standardní (více než 3 dny od doručení 
Zpravodaje distributorovi), uskutečnila 
se schůzka se zástupci distributora a přijali 
jsme opatření, která povedou ke vzájemné 
zastupitelnosti jednotlivých distributorů. 

JiRo
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Potřebujeme a chceme spalovnu nebezpečných cizích odpadů?
Ve středu 29. srpna 2012 se konalo v Měst-

ském kulturním středisku veřejné projednání 
„Dokumentace vlivu na životní prostředí (EIA) 
podnikatelského záměru rekonstrukce spalov-
ny pod názvem „Závod na energetické využití 
odpadů (ZEVO)“. Na toto jednání zval občany 
také leták rozšiřovaný po Chropyni, neadresně 
podepsaný „ochránci životního prostředí“. 
Jeho text vyjadřoval oprávněné obavy občanů 
z realizace tohoto záměru a z neblahých zku-
šeností z dosavadního provozu této spalovny 
a jejího vlivu na životní prostředí města.

Schválení této dokumentace Ministerstvem 
životního prostředí na základě posudků do-
tčených organizací a posudku oponentního 
je teprve začátkem procesu, po němž v klad-
ném případě následuje integrované povolení 
(rok 2013), územní a stavební řízení (rok 
2014), realizačně stavební etapa, zkušební 
provoz a kolaudace. Čtyřhodinové jednání 
řídila Ing. Kudelová z olomouckého pracoviště 
ministerstva životního prostředí.

Oznamovatelem záměru je vlastník a pro-
vozovatel spalovny firma Destra Co., s. r. o., 
dnes součást nadnárodní společnosti Marius 
Pedersen. Zástupce firmy Destra Co., s. r. o., 
seznámil přítomné s důvody rekonstrukce 
spalovny a stručně popsal její jednotlivé části 
a jejich funkci. 

Co bylo řečeno:
• skládkování odpadů, zvl. nebezpečných, 

je dlouhodobě neudržitelné pro nedosta-
tek vhodných lokalit, zvyšující se náklady 
a přetrvávající nebezpečnost pro okolí,

• spalování odpadů je jedním z možných způ-
sobů jejich likvidace, umožňuje snížit jeho 
množství na 15 až 30 % a využít vznikající 
tepelnou energii,

• uvažovaná kapacita spalovny je 6 000 tun 
za rok (1 tuna za hodinu), z toho polovina 
z kategorie nebezpečných, tedy asi trojná-
sobek dosavadní kapacity, zařízení má ob-
sluhovat 15 zaměstnanců.

Co nebylo řečeno:
• tato technologie je značně náročná na in-

vestice a vyžaduje vysoké provozní ná-
klady,

• zůstává rizikem pro okolní životní prostředí 
v blízké obytné zástavbě v míře dané stáva-
jícími platnými normami pro toto zařízení 
a úrovní technologie.

Co bylo zamlčeno? Stávající spalovna byla 
kvůli špatnému technickému stavu zařízení 
odstavena a nesplňovala platné evropské 
normy, neboť
• umožňovala pouze částečné využití tepelné 

energie spalin,
• neměla automatické hasicí zařízení na kri-

tických místech, závodní požární jednotka 
byla zrušena,

• provoz spalovny a množství škodlivin 
v emisích byly dosti závislé na dodržování 
technologické kázně a nebyla možnost 
objektivně omezit nežádoucí přechodové 
a havarijní stavy,

• monitorování škodlivin v emisích neodpo-
vídalo současným požadavkům a chyběla 
zpětná vazba, na obsluze nezávislá, na roz-
hodující technologické uzly,

• zamlčeno bylo také, jaké množství odpadu 
včetně nebezpečného a z jakých lokalit 
se do spalovny sváželo.

Nedostatečně byl zodpovězen dotaz, jak 
bude nakládáno se vznikajícím popelem, škvá-
rou a prachem z odlučovače a filtrů, které jsou 
samy odpadem nebezpečným. Není rovněž 
jasné, jak bude využita odpadní pára z parní 
turbíny, neboť výroba koženek v průmyslovém 
areálu, která by ji mohla využít, přešla z ohře-
vu parou na ohřev horkou vodou.

Autor dokumentace EIA pak podrobně 
popsal jednotlivá technologická zařízení 
a jejich funkci a odpověděl na dotazy občanů. 
Jeho výklad byl doprovázen videoprojekcí.

Autor oponentního posudku k dokumenta-
ci EIA uvedl, že zátěž pro životní prostředí sle-
dovanými škodlivinami je daná výškou komína 
a rozptylovými podmínkami v daném místě 
a je vyjádřena rozptylovými grafy a je hodno-
cena ve svém přírůstku a vzhledem k pozadí 
jako nevýznamná. Stejně tak hodnotil hluko-
vou zátěž pro okolí z titulu zvýšené dopravy. 

Během jednání vystoupili občané se svými 
námitkami a otázkami, na které odpovídali 
předchozí řečníci. S vysvětlujícími poznám-
kami je doplnil docent z Technické univerzity 
v Ostravě, který se uvedenou problematikou 
zabývá. Se svým dotazem vystoupil také zá-
stupce sdružení Arnika. 

Tzv. dotčené organizace, které dávají pí-
semné závazné posudky, se mohly rovněž vy-
jádřit. Využil toho zástupce zlínského kraj-
ského úřadu a Ing. Pospíšil z Městského úřa-
du v Chropyni. Oby vyjádřili souhlas s před-
loženou dokumentací EIA bez podstatných 
připomínek.

Předložený záměr není možno posuzovat 
izolovaně. Skutečností je, že dosud neexistuje 

schválená celostátní závazná koncepce na-
kládání s odpady a uvádění nových spaloven 
do provozu je ovlivňováno lobbystickými 
zájmy, což je i tento případ. Není tu respek-
tována základní zásada hospodaření s odpady, 
tj. jejich likvidace co nejblíže místu jejich 
zdroje. Aby byla kapacita spalovny využita, 
je závislá na spalování cizích odpadů ze vzdále-
ných lokalit. Účelné by bylo její umístění např. 
ve zlínské průmyslové aglomeraci či na Ost-
ravsku. Ukazuje na to i skutečnost, že náklady 
na rekonstrukci spalovny budou srovnatelné 
se zcela novou spalovnou stejné velikosti. 
Zatímco v zemích evropské dvanáctky platí 
definovaná pravidla pro uvádění nových spa-
loven do provozu, u nás tomu tak není. Jsou 
dosud značné rezervy v minimalizaci odpadů 
včetně nebezpečných, jejich sběru, třídění 
a recyklaci a v zavádění nízkoodpadových 
technologií, než je tomu v uvedených zemích.

Dosavadní zkušenosti s provozem této spa-
lovny jsou značně negativní. Byl řízen snahou 
po maximálním zisku, množstvím spáleného 
odpadu. Provozní režim byl na hraně, či za ní, 
toho, co ještě připouštěly tehdejší normy pro 
emise. Několik registrovaných požárů svědčilo 
také o rizikovosti tohoto provozu pro životní 
prostředí.

Na druhé straně byla zřejmá nevole býva-
lých představitelů města vyžadovat po provo-
zovateli spalovny údaje důležité pro posouzení 
vlivu tohoto zařízení na životní prostředí (tep-
lota v dohořívací komoře, stav a funkce odlu-
čovače a filtrů prachových částic, měření emi-
sí) a tyto údaje ověřené ČIŽP tak dostat pod 
veřejnou kontrolu. Od roku 2001 do 31. květ-
na 2009, kdy firma Destra provozovala spa-
lovnu, nepřispěla městu Chropyně formou 
sponzorského příspěvku ani korunou! Dnes 
se její vedení dovolává shovívavosti občanů 
a souhlasu s jejím podnikatelským záměrem.

Vzhledem k uváděným skutečnostem lze 
uvedený záměr přirovnat k „oživování mrtvo-
ly“. Kromě několika bývalých zaměstnanců lze 
konstatovat, že od odstavení spalovny v květ-
nu 2009 spalovna v Chropyni nikomu nechybí.

Zastupitelstvo města Chropyně na ple-
nárním zasedání v prosinci 2009 vyjádřilo 
v usnesení zásadní nesouhlas s obnovením 
provozu spalovny a tento zaslala na minis-
terstvo. Protože existuje rozpor mezi tímto 
stanoviskem a dnešním postojem k rekon-
strukci spalovny, vyjádřeným ve stanovisku 
Ing. Pospíšila k dokumentaci EIA, je žádoucí 
znát většinové stanovisko občanů na základě 
místního referenda. To by mělo dát jasnou 
odpověď na otázku v titulu tohoto článku. 
Bude také závazné pro město a jeho pře-
stavitele při jednáních s novou reprezentací 
Zlínského kraje a ministerstvem životního 
prostředí. Zkušenost s loňským dubnovým 
požárem cizích plastových odpadů ve firmě 
Remiva, kdy jen díky příznivým povětrnostním 
podmínkám nemuselo být evakuováno celé 
město, je dostatečně varovná.

A. Hrdlička
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Jak ve svém příspěvku uvádí pan Hrdlička, 
do schránek byl občanům distribuován ano-
nymní list proti rekonstrukci spalovny. V rámci 
všeobecné rozpravy na zasedání zastupitelstva 
města 12. září ho zmínil Ing. Kroupa. Vyjádřil 
svou obavu, že se lidé pravděpodobně bojí 
veřejně se přihlásit ke svému názoru. Autor 
výzvy zmiňuje uspořádání místního referenda 
ke zjištění názoru občanů. Položil tedy dotaz, 
který je naprosto logický: Má město vůbec 
nějakou možnost spalovnu v Chropyni zastavit?

V minulém volebním období (na jednání 
16. prosince 2009) přijalo zastupitelstvo města 
usnesením zamítavé stanovisko k rekonstrukci 
spalovny, a k provozu spalovny v Chropyni 
vůbec, které bylo následně zasláno na minis-
terstvo životního prostředí. Uvádím doslovnou 
citaci stanoviska: „Město Chropyně nesouhlasí 
s připravovanou rekonstrukcí spalovny ne-
bezpečných odpadů v Chropyni a požaduje 
odstranění stávající technologie spalování s tím, 
že provoz bude zrušen. Důvodem tohoto postoje 
města Chropyně je zdravotní stav občanů, kteří 
často a v nemalém počtu umírají v nevysokém věku 
na vážné zdravotní potíže, odvozené od škod-
livinami zatíženého prostředí, ve kterém žijí. 
Významným příspěvkem k tomuto stavu byl a dle 
záměru vlastníka spalovny by měl být i do bu-
doucna provoz spalovny, který je zvláště vel-
kým stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší 
a to v bezprostřední blízkosti bytové zástavby. 
Spalovna je navíc v blízkosti důležitého vodního 
zdroje určeného k hromadnému zásobování 
pitnou vodou a v neposlední řadě se nachází 
ve vodohospodářsky citlivé oblasti CHOPAV 
Kvartér řeky Moravy. Zastupitelstvo města Chro-
pyně i jeho občané chápou, že cesta k odstraňo-
vání odpadů, a to zejména těch nebezpečných, 
vede přes termickou degradaci, v případě chro-
pyňské spalovny se však jedná o velmi nevhodné 
umístění zařízení, které poškozuje zdraví oby-
vatel města a jeho životní prostředí. Proto měs-
to Chropyně říká, po řádném a podrobném se-
známení se záměrem rekonstrukce spalovny, 
rozhodné NE dalšímu spalování odpadů v Chro-
pyni.“ Jak se s těmito námitkami ministerstvo vy-
pořádá, se dozvíme brzy. Projednávat by se měly 
v nejbližších dnech či týdnech. Ing. Pospíšil však 
na zářijovém zasedání zastupitelstva vyjádřil 
svou obavu, že s ohledem na technické údaje 
z projektu budou naše argumenty zamítnuty.

A to je hlavní problém. Jak říká starostka 
města Ing. Sigmundová: „Město v současné době 
nemá pádný argument, kterým by v rekonstrukci 
nebo provozu spalovny v Chropyni zabránilo.“ 

Jelikož i na tomto zastupitelstvu padla otázka 
místního referenda, nechalo si město zpracovat 
názor právní kanceláře, jestli je možné ovlivnit 
tuto záležitost tímto způsobem. A jisté je to, že ne. 
Jednak spalovna ani pozemek, na kterém 
se nachází, nejsou ve vlastnictví obce. A dále, ci-
tuji: „Současná judikatura Nejvyššího správního 
soudu, jakož i Ústavního soudu, se přiklání k zá-
věru, že otázky týkající se souhlasu či nesouhlasu 

reklama

s tím, aby byla na katastrálním území té které 
obce vybudována stavba či otázky zavazující 
orgány samosprávy obce při výkonu samostatné 
působnosti využít všech prostředků, aby kon-
krétní stavbě zabránily, jsou nepřípustné, neboť 
se o nich rozhoduje podle zvláštního zákona 
a nespadají do samostatné působnosti obce.“

Pan Hrdlička na uvedeném zastupitelstvu ar-
gumentoval především tím, že spalovna v Chro-
pyni bude nesoběstačná: „Kapacita v okolí 
Chropyně není taková, aby se spalovna uživila. 
Proto se odpady budou muset dovážet. Není 
přece zájem města, aby se tu spalovaly odpadky 
z celé Evropy.“ A uvedl také, že „se lidé bojí 
podepsat pod svůj názor, což svědčí o tom, 
že tu není atmosféra ke svobodnému vyjádření 
svého názoru.“ Pan Hrdlička se také podivil nad 
tím, že zastupitelstvo polevuje od svého zásadně 
zamítavého stanoviska ke spalovně. 

Je třeba si však uvědomit, že toto zastupitel-
stvo je zčásti obměněno a noví zastupitelé mohou 
mít jiný názor. Např. paní Rapantová uvedla, 
že neví, na základě jakých informací minulé za-
stupitelstvo rozhodlo, a že město nestojí v hlavní 
roli: „Přikláním se k názoru, že město téměř nemá 
šanci to zastavit. V tuto chvíli bude lepší se s tím 
smířit a spíše vyjednávat o tom, jak může firma 
městu svůj provoz kompenzovat.“ Podobný názor 
vyjádřil i bývalý starosta Hrabal: „Námi zaslané 
stanovisko se nemění. Spíš bychom se měli ubírat 
směrem podpory rozpočtu města nebo místních 
sdružení ze strany provozovatele.“

Pan Juřena nabídl všem prohlídku firmy Svi-
tap ve výrobním areálu. Firma je momentálně 
největším znečišťovatelem ovzduší v areálu 
Fatry a také v blízkém okolí. Provozuje dvě 
pece, které pořídili za obrovských investic, 
stejně jako jsou nemalé náklady na každoroční 
povolení spalování a průběžně prováděné kon-
troly. Je ochoten nechat každého nahlédnout 
do získaných povolení či výstupů kontrol. Vy-
jádřil také jednu obavu, která by byla hrozbou: 
„Pokud místní spalovnu vlastník nezrekonstruu-
je, může ji prodat a nový majitel ji klidně může 
provozovat tak, jak stojí a leží.“

Zajímavou úvahu vyslovil také tajemník 
úřadu Ing. Kotula: „Chceme dálnice, chceme 
železniční koridory, dětská hřiště, parkovací 
plochy, musíme nějak likvidovat odpad. Ale nik-
do nechce, aby ta dálnice nebo koridor vedly 
kolem jeho obce, aby před jeho domem bylo 
dětské hřiště nebo parkoviště. Chceme všech-
no, ale někde jinde.“

Rozprava byla ukončena s tím, že Ing. Krou-
pa požádal, aby se zastupitelstvo na dalším 
zasedání (26. září) k této problematice vrá-
tilo. Aby autorům anonymní výzvy byla dána 
druhá možnost předložit pádné argumenty 
proti chropyňské spalovně. Argument „spalovnu 
v Chropyni nechceme“ totiž nikde neuspěje.

O tom, jaké argumenty na zastupitelstvu 
padly, vás budeme informovat v příštím 
čísle Zpravodaje. Jednání se totiž konalo 
až po uzávěrce tohoto čísla.                          JiRo

Již třetí ročník soutěže Hulín má (taky) 
talent bude letos na podzim pořádat Kulturní 
klub Hulín. Jedná se o amatérskou talentovou 
soutěž jednotlivců a skupin pro širokou veřej-
nost bez rozdílu věku. 

„Vítány jsou všechny obory, ať už pěvec-
ké, hudební, taneční, sportovní, divadelní, 
artistické, cvičitelské nebo jiné,“ uvedl k akci 
ředitel klubu Ing. Libor Pecháček. „Vítáme 
samozřejmě i jednotlivce a skupiny ze širokého 
okolí, tedy i z Chropyně.“

Pokud tedy cítíte, že máte jakýkoli talent 
(třeba lézt někomu pěkně na nervy), vrhně-
te se do reprezentace svého města. Jediné, 
co v tuto chvíli musíte udělat, je poslat písem-
nou přihlášku na adresu Kulturní klub Hulín, 
Třebízského 194, Hulín 768 24, a to nej-
později do 26. října 2012.

JiRo

Hulín má (taky) 
talent – již potřetí

Spalovna se dostala na pořad 
jednání zastupitelstva
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Koupací sezona 2012 
v Chropyni byla ukončena 

Proces plánování sociálních 
služeb dosud neprobíhal ko-
ordinovaně v celém správním 
obvodu obce s rozšířenou pů-
sobností (zkratka ORP) Kro-
měříž. Pouze v letech 2006 
až 2008 bylo v rámci projektu 
financovaného ze Společného 
regionálního operačního pro-
gramu realizováno komunitní 
plánování ve městě Kroměříž 
ve spolupráci s Mikroregionem 
Kroměřížsko a městy Hulín 
a Chropyně. 

Hlavním cílem nového pro-
jektu je zavést metodu pláno-
vání sociálních služeb koor-
dinovaně do celého regionu 
ORP Kroměříž, a tím následně 
zajistit kvalitní a dostupné 
služby odpovídající potřebám 
současných i budoucích uži-
vatelů. Základem je pak úzká 
spolupráce kvalifikovaných 
odborníků z oblasti sociálních 
služeb v těchto oblastech: 
Kroměříž, Hulín, Chropyně, 
Koryčany, Morkovice-Slížany 
a Zdounky. 

V rámci projektu bylo vy-
tvořeno celkem 9 pracovních 
skupin, z nichž 4 pracovní sku-
piny (PS Senioři, PS Zdravotně 
postižení, PS Rodiny s dětmi 
a PS Osoby ohrožené sociálním 
vyloučením) budou svou čin-
nost vykonávat přímo v Kro-
měříži a zbylých 5 pracovních 
skupin (PS Hulín, PS Chro-
pyně, PS Morkovice-Slížany, 
PS Koryčany a PS Zdounky) 
v jednotlivých městech partnerů 
zapojených do projektu. V rám-
ci schůzek pracovních skupin 
budou řešeny potřeby uživate-
lů a poskytovatelů sociálních 

služeb v jednotlivých obcích 
a jejich okolí, čímž bude zma-
pována úroveň sociálních služeb 
téměř v celém ORP Kroměříž. 

Samotnému procesu pláno-
vání bude předcházet analýza 
potřeb poskytovatelů a uživa-
telů sociálních služeb v jednot-
livých regionech Kroměřížska. 
Jedním z výstupů projektu bude 
elektronický katalog sociálních 
služeb v ORP Kroměříž. Dal-
ším návazným cílem projektu 
je pak zpracování nového plánu 
sociálních služeb pro ORP Kro-
měříž na období 2015 – 2017 
tak, aby jeho koncepce navazo-
vala na strategii Zlínského kraje 
(střednědobý plán sociálních 
služeb) a související koncepty 
pro toto období. 

Cílovými skupinami pro-
jektu jsou místní samosprávné 
celky (vybrané obce v ORP 
Kroměříž) a poskytovatelé so-
ciálních služeb v oblastech péče 
o seniory, osoby se zdravotním 
postižením, rodiny s dětmi 
a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením.

Spolupráce měst Kromě-
říž, Hulín, Chropyně, Koryča-
ny, Morkovice-Slížany a obce 
Zdounky na realizaci projektu 
je zajištěna uzavřenými smlou-
vami o partnerství. Projekt 
je financován z prostředků 
ESF prostřednictvím Operač-
ního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního roz-
počtu ČR částkou 1.263.544 Kč 
s dobou realizace projektu 
od 1. června 2012 do 31. květ-
na 2014.

Bc. Lenka Horáková 
– vedoucí OSV

Koupání je již mnoho let 
neodmyslitelně spjato s naším 
městem, a to díky koupališti. 
Zvláště v posledních letech, kdy 
koupaliště po provedené rekon-
strukci získalo ještě více na své 
atraktivitě a přitažlivosti. Také 
v letošním roce jsme zazname-
nali zvýšený počet návštěvníků 
našeho města, kteří se přijeli 
v našem městském koupališti 
osvěžit a zpříjemnit si letní 
parné dny, kterých bylo letos 
poměrně hodně. Koupaliště 
bylo otevřeno v pátek 1. června 
na Den dětí a bylo uzavřeno, 
nejen díky zhoršujícímu se po-
časí ,  ale také díky poruše 
na tepelných čerpadlech, v ne-
děli 9. září. Za tuto dobu bylo 
zaznamenáno celkem 68 kou-
pacích dnů, kdy bylo koupaliště 
otevřeno, a přes turnikety prošlo 
35592 návštěvníků, což je za do-
bu, kdy jsou přesně sledovány 
a evidovány jednotlivé vstupy, 
rekordní počet. Jen pro srovnání 

s rokem 2011 je to nárůst téměř 
o 6 000 návštěvníků. Na vstup-
ném jsme vybrali 1.615.420Kč. 
Celková ekonomika bude známa 
až po zaúčtování veškerých 
nákladů, které ještě nabíhají. 
Každým rokem se snažíme něčím 
zatraktivnit provoz koupaliště 
a přilákat k nám ještě více ná-
vštěvníků. Letos to byl určitě 
vodní fotbal, který si také našel 
řadu svých obdivovatelů. Samo-
zřejmě, že v tomto trendu chce-
me pokračovat i do budoucna, 
ale prozrazovat, co chystáme pro 
příští sezonu, by bylo z taktické-
ho hlediska nevhodné, ale určitě 
se máte opět na co těšit!?!

Chtěl bych touto cestou 
poděkovat za celý obsluhující 
personál koupaliště všem ná-
vštěvníkům za účast a za přízeň 
v tomto roce a již nyní se těším 
na novou nadcházející koupací 
sezonu 2013.

Ing. Petr Večeřa, 
ředitel SMM Chropyně, p.o.

V čísle 6/2012 jsme publikovali 
příspěvek pana Aleše Hrdličky. 
Ten ve svém příspěvku narážel 
i na problém chybějící expozice 
obrazů chropyňského rodáka 
Emila Filly na chropyňském zám-
ku. K této problematice se na jed-
nání zastupitelstva města 12. září 
vrátil i Ing. Kroupa a dotázal se, 
kam pokročila jednání.

Starostka města uvedla, že hlav-
ní překážkou v navrácení obrazů 
je špatný technický stav zámku. 
„Zámek je potřeba v uvedených 
prostorách zrekonstruovat, od-
vlhčit, zajistit stabilní teplotu 
a zabezpečení,“ shrnula požadav-
ky Národní galerie, které je tře-
ba splnit. Nedávno proběhla 
jednání se zástupci vlastníka 
zámku, kterým je Arcibiskupství 
olomoucké, a starostka přislí-
bila finanční spoluúčast města. 
Projektu rekonstrukce se měl 
účastnit jako partner také Zlín-
ský kraj, kam jednání pokročila, 
jí však v tuto chvíli není známo. 
Ona sama vznesla dotaz na mini-
sterstvo kultury, kde jí bylo sdě-
leno, že pokud je zámek v ha-
varijním stavu, dotační tituly 
jsou. O rekonstrukci však musí 

mít zájem, a o dotaci požádat, 
vlastník. 

V diskuzi, která k této zále-
žitosti probíhala, se připojil také 
bývalý starosta pan František Hra-
bal, který během svého působení 
absolvoval několik jednání s vlast-
níkem, která měla vést k opravě 
zámku. „Jednání vždy skončilo 
konstatováním, že arcibiskupství 
nemá peníze,“ uvedl Hrabal.

Bývalý místostarosta Ing. Petr 
Večeřa zase připomenul, že v mi-
nulém volebním období byla uza-
vřena nájemní dohoda mezi arci-
biskupstvím, Muzeem Kroměříž-
ska a městem. Město, které dříve 
stálo v roli podřízené muzeu, se do-
stalo na úroveň rovného partnera. 
Také bylo dohodnuto, že subjekt, 
který bude moci požádat o dotaci 
na opravu zámku, tak učiní. „Bylo 
nám však řečeno, že chropyňský 
zámek není prioritou arcibiskup-
ství,“ uzavřel diskuzi zastupitelů 
k tomuto bodu Večeřa. 

Ač se zdá, že se v záležitosti na-
vrácení obrazů Emila Filly do Chro-
pyně nic nepodniká, není to pravda. 
Vedení města, ať současné, minulé 
nebo předminulé, pro to dělá a vždy 
dělalo maximum.                    JiRo

Projekt „Rozvoj plánování soc. 
služeb v ORP Kroměříž“

Nezájem arcibiskupství komplikuje 
navrácení Fillových obrazů

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. listopad 2012.
Mimo tyto dny je možné si se mnou domluvit schůzku 
telefonicky na tel.: 573 500 730, e-mailem (sigmundova
@muchropyne.cz) nebo osobně na sekretariátě.

DEN STAROSTKY

Ing. Věra Sigmundová, starostka města Chropyně
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Volby do zastupitelstev krajů se konají již 
počtvrté, opět ve dvou dnech, a to v pátek 
12. října 2012 od 14:00 do 22:00 a v sobo-
tu 13. října 2012 od 8:00 do 14:00.

Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému po-
bytu v obci nebo na území vojenského újezdu 
v územním obvodu kraje.

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

kulturním středisku v ulici Komenského 
čp. 39, a to pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích 
Berniska, Drahy, Emila Filly, Františkov, 
Hájenka, Haltýře, Hrad, Hrázky, Ječmín-
kova, Komenského, Krátká, Masarykova, 
Míru, Mrlínek, náměstí Svobody, Pastvisko, 
Podlesí, Skaštická, U Hejtmana a Závětří;

• v okrsku č. 2 místnost pobočky městské 
knihovny v objektu Mateřské školy Chro-
pyně v ulici Tyršova čp. 570, a to pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu v Chropyni, 
bydlící v ulicích Díly, Dr. Emila Axmana, 
Hřbitovní, Křižní, Nová, Palackého, Pazder-
na, Tovačovská a Tyršova;

• v okrsku č. 3 ve třídě II.A v přízemí budovy 
Základní školy Chropyně v ulici J. Fučíka 
čp. 675, a to pro voliče s adresou místa tr-
valého pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích 
Moravská a Vlčí Doly;

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

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

Ve volební místnosti budou na viditelném 
místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem 
„vzor", prohlášení kandidáta o vzdání se kandida-
tury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud 
byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; 
při zjišťování výsledků voleb se k hlasům ode-
vzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále 
případná informace o tiskových chybách na hla-
sovacích lístcích s uvedením správného údaje.

Volební místnost musí být pro každý volební 
okrsek vybavena zákonem č. 130/2000 Sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, který musí být voličům na jejich žádost 
zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti 

prokáže okrskové volební komisi svou to-
tožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo plat-
ným cestovním pasem České republiky. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky potřebnými do-
klady, nebude mu hlasování umožněno. 
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů 
pro volby do zastupitelstev krajů obdrží volič 
od okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku šedé barvy opatřenou úředním razítkem.

Hlasovací lístky pro volby do zastupitel-
stva kraje se tisknou samostatně pro každou 
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. 
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo 
určené losem. Vzhledem k tomu, že politické 
strany, politická hnutí nebo koalice mohou 
kandidovat pouze v některých krajích, nemusí 
být číselná řada na dodaných hlasovacích lístcích 
úplná. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem 
razítka krajského úřadu.

Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 9.října 
2012. V případě, že dojde k jejich poškození 
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispo-
zici všechny hlasovací lístky, je možné požádat 
ve volební místnosti okrskovou volební komisi 
o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Po obdržení úřední obálky, popřípadě 
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud 
se volič neodebere do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

V tomto prostoru vloží volič do úřední 
obálky jeden hlasovací lístek politické stra-
ny, politického hnutí nebo koalice, pro niž 
se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může 
přitom zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Pokud by tímto způsobem bylo 
označeno více kandidátů, k přednostním hlasům 

se nebude přihlížet a takový hlasovací lístek 
se počítá ve prospěch politické strany, politické-
ho hnutí nebo koalice. Jiné písemné úpravy hla-
sovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Ve prospěch politické strany, politického 
hnutí nebo koalice se počítají i takové hla-
sovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů 
škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým 
úpravám se nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou 
na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené 
a které nejsou vloženy do úřední obálky. Poško-
zení nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv 
na jeho platnost, jsou-li z něj patrné potřebné 
údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední 
obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hla-
sovacím lístkem před okrskovou volební komisí 
do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. S voličem, který nemůže upravit hla-
sovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové volební ko-
mise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit 
do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku 
vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména 

zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro kte-
rý byla okrsková volební komise zřízena. V tako-
vém případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schrán-
kou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zveřejnění výsledků voleb
Volby zveřejňuje Český statistický úřad 

na svých webových stránkách www.volby.cz. 
Průběžné výsledky jsou oznamovány po uza-
vření volebních místností, výsledek voleb do 
zastupitelstva kraje vyhlašuje a uveřejňuje 
krajský úřad vyvěšením zápisu o výsledku 
voleb do zastupitelstva kraje na úřední desce 
krajského úřadu ihned po jeho podepsání. 
Celkové výsledky vyhlašuje a uveřejňuje Státní 
volební komise.

– OVV –

Volby do zastupitelstev krajů

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejmna zdravotních, důvodů 
obecní úřad o to, aby mohl hla-
sovat mimo volební místnost. 
Svůj požadavek prosím nahlaste 
na tel. 573 500 741, paní Zaple-
talová. Ve dnech voleb je nutno 
požádat přímo příslušnou okrsko-
vou volební komisi.

Voliči volebního okrsku č. 3, 
POZOR!!!

Sídlo volebního okrsku č. 3 bylo přesunuto 
z tělocvičny TJ do budovy Základní školy 
Nová v ulici J. Fučíka.

Všechny politické strany a politic-
ká hnutí nebo jejich koalice, jejichž 
kandidátní listiny byly registrovány 
pro volby do Zastupitelstva Zlínského 
kraje ve dnech 12. a 13. října 2012, 
byly osloveny s nabídkou prezentace 
sebe sama na stránkách Zpravodaje. 
V tomto vydání Zpravodaje nalezne-
te kandidující subjekty, které o tuto 
prezentaci měly zájem.

VOLBY
2012POZOR !

změna
volebního 

okrsku
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Dejte hlas těm, kteří už něco dokázali. 
Volte Stranu Práv Občanů ZEMANOVCI.

Přišel čas, aby kraji vládli opravdoví odborníci a osobnosti 
se zkušenostmi.

Více než 20 let elitní policista, dlouholetý ředitel hos-
podářské kriminálky, odešel v roce 2010 pro nesouhlas 
se systémem řízení, nyní se věnuje poradenství. Pomohl 
odhalit řadu závažných majetkových trestných činů.

Mgr. Josef Novák, 42 let, 
Kroměříž (SPOZ)

Praktický a sportovní lékař, předseda České lékařské 
komory ve Zlíně, předseda Sdružení praktických lékařů 
Zlínského kraje, dlouholetý hlavní lékař Barum Rally, 
antidopingový komisař.

MUDr. Lubomír Nečas, 57 let, 
Zlín (SPOZ)

Předseda Strany Práv Občanů ZEMANOVCI, zastupitel 
městyse Osvětimany, podnikatel a zakladatel nadace 
Kopretina podporující děti s postižením.

Ing. Vratislav Mynář, 45 let, 
Osvětimany, okr. Uherské Hradiště (SPOZ)

Již více než 13 let starosta Valašských Klobouk, zvolený 
opakovaně po 4 volební období s největším počtem pre-
ferenčních hlasů. Je uznávaným odborníkem Zlínského 
kraje na veřejnou správu.

Ing. Dalibor Maniš, MPA, 50 let, 
Valašské Klobouky (nestr.)

Tvůrce a dlouholetý šéf legendárního JZD Slušovice, jeden 
z největších českých odborníků na zemědělství, dodnes 
je průkopníkem nových technologických postupů. Navrhl 
využití problematické Holešovské zóny pro pěstování ze-
leniny, které by zajistilo pracovní místa, razantní omezení 
dovozu ze zahraničí a soběstačnost kraje v této oblasti.

Doc. Ing. František Čuba, CSc., 76 let, 
Neubuz (SPOZ)

www.ZLINSKY.spoz.cz
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Vážení spoluobčané, blíží se volby do krajských 
zastupitelstev a Senátu Parlamentu České republiky.

Dovolte mi proto představit vám, formou rozho-
voru, kandidáta na post hejtmana. Lídrem kandidát-
ky občanských demokratů pro letošní krajské volby 
je padesátiletý Libor Lukáš. Člověk, který zanechal 
nesmazatelnou stopu v rozvoji Zlínského kraje a jeho 
krátké historii. Ať už jako předseda výboru pro dopra-
vu, hejtman nebo statutární náměstek hejtmana, kte-
rým je dnes.

Pane Lukáši, mohl byste se našim čtenářům 
stručně představit?

V současné době jsem prvním náměstkem hejtma-
na Zlínského kraje, v předchozím období jsem byl hejt-
manem. Je mi padesát let, jsem ženatý, mám dva již 
téměř dospělé syny. Rád odpočívám v přírodě, jsem 
vášnivý nimrod, mám ale také rád cyklistické výlety, 
ať už v horách nebo po rovinatých stezkách. 

Veřejnou službu beru velmi vážně a chci pokračo-
vat v tom, co dělám, protože to přináší viditelné vý-
sledky, ohlasy mnohých spoluobčanů a mě to nad-
míru uspokojuje. Kontakt s lidmi, jejich názory jsou 
pro mě důležité, i když spolu třeba nemusíme vždy 
souznít. Svou nejbližší budoucnost vidím v regionální 
či komunální službě veřejnosti, zde v našem rozmani-
tém Zlínském kraji. 

Kdybyste měl říci tři hlavní témata, se kterými 
půjdete do voleb, která by to byla?

Ta témata jsou naprosto jednoznačná a odrážejí 
se i v našem volebním programu. Jsou jimi řešení pro-
blémů s rostoucí nezaměstnaností, zvyšování kvality 
života ve Zlínském kraji a transparentně fungující ve-
řejná správa, která převrací každou korunu a nevytvá-
ří dluhy. 

Co naše občany zajímá a co je určitě problé-
mem i celého kraje je velká míra nezaměstna-
nosti. Jak budete řešit tento problém?

Nezaměstnanost je negativním jevem, který sužu-
je mnoho evropských států a regionů. Z naší úrovně 
ho lze řešit jen systémovou a trpělivou podporou smě-
řující k vytváření podmínek pro tvorbu nových pracov-
ních míst. To znamená, dělat vše proto, abychom fi r-
mám vytvářeli dobré podmínky pro jejich fungování 
a rozvoj a ty pak mohly zaměstnávat další kvalifi kova-
né zaměstnance. K tomu však musí být ze strany kra-
je nastavena podpora vzdělanosti, rozvoje dopravní 
infrastruktury, podpora venkova - zemědělství a zkva-
litňování životního prostředí. Jako nové ekonomické 
odvětví a příležitost pro rozvoj regionu bude rozvíjena 
oblast cestovního ruchu a lázeňské turistiky…

Jenže platí, že nejen prací je člověk živ, takže nám 
jde také o další zvyšování kvality života. Proto je naší 
prioritou rozvíjení a zlepšování i dalších oblastí ob-

čanské vybavenosti a služeb. Jde především o mo-
derní, kvalitní a dostupné zdravotnictví, sociální služ-
by, kulturu, sportovní a volnočasové aktivity, a jak 
už jsem řekl, fungující, transparentní a efektivní veřej-
nou správu.

Občany Chropyně bude jistě zajímat, jaké jsou 
plány s kroměřížskou nemocnicí.

Kroměřížská nemocnice je jasně zřetelným a pev-
ným bodem v koncepci rozvoje zdravotnictví našeho 
kraje. Stejně jako v dalších nemocnicích v ní chceme 
investovat do modernizace a zkvalitňovat poskytova-
né zdravotnické služby. Jenom namátkou bych zmínil 
záměr vybudovat nový kuchyňský blok nebo novou 
kotelnu či modernizovat přístrojové vybavení, aj… 
Je to samozřejmě v současném systému fungování 
hrazení zdravotní péče a zdravotního pojištění složité, 
ale příklady z jiných nemocnic dokazují, že to lze.

Pokud byste chtěl našim občanům něco vzká-
zat, máte prostor.

Řekl bych, že důležitým sdělením pro občany – vo-
liče, je rovněž naše přesvědčení, že hodláme praco-
vat pro náš kraj na „plný úvazek“ a nechceme tříštit 
potřebné pracovní nasazení dalšími propletenci na-
vázanými na pražské funkce. Držíme se zkrátka lido-
vé moudrosti, že není možné sedět jedním zadkem 
na dvou židlích, kterou však naši političtí konkurenti 
zjevně neznají…! 

Na kandidátce občanských demokratů je celkem 
21 starostů a místostarostů, kteří jsou ve svých měs-
tech a obcích úspěšní. Tito lidé chtějí dál rozvíjet 
a zvelebovat kraj a své obce, města a nechtějí utíkat 
za placenými pozicemi do Prahy a potom se legračně 
vracet zpět.

Mám radost z toho, že občanští demokraté v nad-
cházejících volbách kandidují nejenom s velkou pod-
porou starostů, ale společně s nimi chtějí pomoci 
rychleji posunout náš kraj kupředu.
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Jmenuji se Ivan Juřena, jsem v produk-
tivním věku 40 let, bydlištěm v Chropyni, 
jsem ženatý, otec dvou dětí. V současné 
době jsem zaměstnán ve výrobně obchod-
ní společnosti Svitap divize V., která působí 
v průmyslově-logistickém areálu Fatra, a. s., 
Chropyně, na pozici ředitele divize. Díky 
důvěře obyvatel města Chropyně se již dru-
hé volební období aktivně podílím na práci 
v zastupitelstvu města a na základě různých 
podnětů jsem se rozhodl kandidovat do Za-
stupitelstva Zlínského kraje za KSČM. Díky 
svému povolání a stáří, možnosti setkávat 
se s různými lidmi z různých zemí, různých 
majetkových poměrů, odlišných kultur 
se snažím vzájemně posuzovat pozitivní 
a negativní rozdíly ve srovnání se součas-
nou Českou republikou. 

Jako občan středního věku jsem prožil 
dětství a dospívání za socialismu, svým 
prvním pracovním krokům a osobní zod-
povědnosti jsem se učil za raného kapi-
talismu, tvrdě pracovat a být zodpověd-
ný vůči svým podřízeným a společnosti 
se učím čtvrtým rokem za doby, které vět-
šina z nás říká kapitalismus, ale rozhodně 
stav v České republice tomuto slovu ani 
výrazu neodpovídá, jelikož:

1. Každému je měřeno různým metrem. 
Ten, který chce pracovat a pracuje, 

je na tom hůře, je nemotivován, aby vytvářel 
jakékoliv hodnoty pro společnost, než ten, 
který nechce pracovat a vyhýbá se jakéko-
liv činnosti, která je definována jako práce 
a není zrovna placena dle jeho vysněných 
představ. Skutečnost je taková, že na tyto 
živly doplácí pouze slušní pracující lidé,
kterých současná vláda chce, aby tyto ne-
přizpůsobivé dotovali. Stačí se pouze podí-
vat k našim sousedům na Slovensko, kde 
systém dávek v hmotné nouzi není vládou 
chápán tak, že by si nepracující měli žít nad 
životní úroveň pracujících, ale aby sociální 
dávka sloužila k úhradě základních sociál-
ních potřeb. Systém na Slovensku úspěšně 
funguje již druhým rokem. V České repub-
lice je teprve připravován. 

2. Legislativa a vymahatelnost práva 
pro slušné lidi je velmi špatná. 

Zákony jsou postaveny tak, aby z nich 
mohli co nejvíce těžit darebáci, pochybné 
existence a někteří movití lidé, kteří po-
mocí svých peněžních prostředků doká-
žou pozměnit výklad zákonů samotných 
a jejich právní klasifikaci.

3. Podmínky pro podnikání jsou rov-
něž nejednotné. 

Co platí v jednom regionu, neplatí 
v jiném. Slušné firmy s historií a tradicí 
musí plnit legislativu bezezbytku (pracov-
ně právní vztahy, bezpečnost práce, vliv 
na životní prostředí, podmínky pracujících 

Proč kandiduji do Zastupitelstva 

Zlínského kraje za KSČM 
na pracovišti, prokazatelnost nákladů, od-
vody daní) a v případě, že ne, jsou státní 
správou tučně postihovány, závisí pouze 
na rozumu a solidnosti úřední moci, která 
může svým neobjektivním, necitlivým roz-
hodnutím zapříčinit krach firmy. Firmy po-
chybné plní pouze to, co uznají za vhodné, 
a nepřináší do státní kasy ani pro společ-
nost žádný přínos.

4. Zdravotní péče – při srovnání s jiný-
mi zeměmi i vyspělými, jako je Anglie, 
je na dobré úrovni. 

Neustále však slyšíme z úst úředníků 
zodpovědných za chod českého zdravot-
nictví, že v systému je nedostatek prostřed-
ků, které by do systému měli nalít zase 
samotní pracující pojištěnci, ale na druhou 
stranu podle počtu zdravotních pojišťoven 
je vidět, že je to velmi výnosný byznys. Ne-
mělo by se ministerstvo naopak zaměřit 
na redukci zdravotních pojišťoven, které 
si z každého úkonu berou větší procento 
zisku než pojišťovny v západní Evropě. 
Poplatky ve zdravotnictví nic nepřinesly, 
bylo nám za ně slibováno např. zlepšení 
kvality stravy při hospitalizaci, to se určitě 
neděje. Co se týká odměňování zdravotnic-
kého personálu, jsme v kapitalismu, takže 
není možné přidávat všem celoplošně, si-
tuace si vyžaduje přistupovat k této skuteč-
nosti tak, jako v soukromých subjektech, 
tzn. navýšení platu je možné, když firma 
prosperuje, je v zisku, nebo jednotliví za-
městnanci převyšují svou kvalitou ostatní 
a jsou pro chod firmy klíčoví. Střetem zájmu 
je působení řady pracovníků ve zdravotnic-
tví ve státním sektoru a zároveň v soukro-
mém sektoru. Jak je možné, že státní zdra-
votnictví není schopno obsáhnout veškerou 
péči o pacienty a inkasovat za provedené 
výkony peníze, když k tomu má veškeré 
předpoklady a soukromé subjekty pracují-
cí jak ve státním zdravotnictví, tak na svých 
soukromých pracovištích. Vyplývá z toho 
pouze jediné, že nastavená koncepce sou-
časného zdravotnického systému v České 
republice není správná a odčerpává, tříští 
zbytečně peněžní prostředky nás všech.

5. Zaměstnanost – strašákem dnešní 
doby slušných lidí, kteří chtějí praco-
vat, je přijít o zaměstnání. 

Nezaměstnanost ve Zlínském regionu 
je vyšší o 1,4 % oproti celorepublikovému 
průměru 8,3 %. Hlavním cílem by mělo 
být udržení stávajících pracovních míst 
ve všech sférách průmyslu, zemědělství, 
služeb ve společnostech, které mají historii 
a provedly takové restrukturalizační kroky, 
aby byly konkurenceschopné a úspěšné 
na dnešních trzích a mohly část zisku re-
investovat do nákupu nových technologií, 
lidských zdrojů, podpory sportu, kultury, 
činnosti s mládeží zde v našem regionu. 

Podpora existujících průmyslových areálů 
a zón na úkor nově vznikajících, do kterých 
je mnohdy nutné investovat velké množství 
prostředků pro vytvoření celistvé infra-
struktury a mnohdy dochází k výraznému 
střetu vlivu na životní prostředí. 

6. Kriminalita, ochrana majetku a oby-
vatel – heslo naší policie „Pomáhat 
a chránit“ je na místě, ovšem k tomu by 
naši příslušníci potřebovali podporu 
legislativy, soudů a zákonodárců, aby 
své zbraně a tvrdé pendreky uplatnili 
na těch, kteří nehodlají dodržovat zá-
kony a ustanovení této společnosti. 

Nedílnou součástí restrukturalizace 
policie, integrovaného záchranného sys-
tému, armády by měl být personální audit 
vyšších hodností, tzn. příslušníci působící 
ve vyšších funkcích, kteří nemají v daném 
systému přímou zodpovědnost a jsou pou-
ze dubléry, by měli být nahrazeni přísluš-
níky, kteří vykonávají práci příslušníka: 
Policista – pochůzkově-pořádková činnost, 
Hasič – výjezdová zásahová jednotka, Vo-
ják – boj, ochrana civilistů. Tím by došlo 
k částečnému pokrytí chybějících přísluš-
níků v menších správních celcích. Problé-
my, které tíží nejenom region Zlínského 
kraje, ale i ostatní regiony České republiky, 
jsou téměř identické, jsou si velmi blízké, 
liší se pouze svou koncentrací a velikostí. 
Tak, jak řekl jeden z nejmenovaných prů-
myslníků: „Úspěšnost firmy začíná pořád-
kem ve firmě.“ Bohužel musím konstatovat, 
že současný stav České republiky nemá nic 
společného s pořádkem. Aby se začaly re-
alizovat změny k lepšímu, je třeba vyměnit 
tým a vedení. Dejme šanci těm, kteří se ne-
zpronevěřili svým voličům, kteří se nebojí 
špinavé práce (nepopulárních opatření), 
a dejme hlas ve volbách těm, kteří se posta-
ví za zájmy občanů. 

Ivan Juřena
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Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná
Jako v předchozích dvou letech, tak se i letos uskutečnily v sobotu 

15. září 2012 Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná. Akce se zúčastnily 
všechny obce tohoto svazku – Chropyně, Hulín, Kvasice, Tlumačov. 
Hlavní organizátorskou a hostitelskou obcí byly Kvasice. Místem konání 
byla sokolská zahrada v Kvasicích. Celý program sestavil přípravný výbor 
složený ze zástupců jednotlivých měst a obcí Mikroregionu Jižní Haná. 

Za každou obec soutěžila dvě 5členná smíšená družstva. V 8 disci-
plínách, jako např. minigolf, kulečník-biliár, skládání piktogramů či puzz-
le, kop míčem na branku aj., museli soutěžící prokázat nejen sportovní 
zdatnost, ale také zručnost a pohotovost. Dosažené výsledky byly jed-
notlivým družstvům zapisovány do jejich registračního formuláře. 

Soutěžní družstvo Chropyně I. ve složení Josef Řezáč, Marie Zmeš-
kalová, Danuše Součková, Jana Zapletalová a Helena Sadyková se u-
místilo na 2. místě. Družstvo Chropyně II. ve složení Petr Holba, Emílie 
Hýbnerová, Dagmar Šípková Novotná, Ludmila Traxmandlová a Fran-
tiška Kalabusová se umístilo na pěkném 4. místě. Všechna zúčastněná 

reklama družstva předvedla v jednotlivých soutěžních 
disciplínách velmi kvalitní výkony.

Pro všechny přítomné, tedy i pro diváky, 
byl připraven vědomostní kvíz o ceny. Vyhla-
šování výsledků Her seniorů se neobešlo bez 
rozdávání medailí a diplomů včetně milých 
dárků. Nejstarší účastnici her bylo přes 90 let. 

Každá obec měla také za úkol připravit 
si pro zpestření kulturní program. Město Chro-
pyně – taneční vystoupení žen nazvané „Hol-
duj tanci, pohybu“, město Hulín – vystoupení 
mažoretkového souboru „Kontrasty“, obec 
Kvasice – tanečky dětí z RC Kalíšek a cvičení 
s country tancem starších sokolek, obec Tlu-
mačov –vystoupení zpěváka a harmonikáře.

Po vyhlášení výsledků se rozproudila volná 
zábava – tanec a zpěv za doprovodu hudební 
skupiny Tydliboys band. 

Cílem této akce bylo hlavně se dobře 
pobavit a zapomenout na všední starosti. 
Všichni, kteří se této akce zúčastnili, odcházeli 
spokojení a plni zážitků a už se těší na další již 
IV. Hry seniorů 2013, které se budou konat 
v Tlumačově.

Za přípravný výbor 
Bc. Lenka Horáková – vedoucí OSV
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Farní výletna kolech Nocování s Kamínkem
Netradiční akci pro děti při-

pravil turistický oddíl Kamínek 
v noci z pátku 14. září na sobotu 
15. září. Pro děti byly připraveny 

různé soutěže, zpívání písniček 
u táboráku a opékání špekáčků. 

„Děti jsme zavedli také do 70. let 
minulého století,“ vyzvedla nej-

Již pomalu tradiční pohádkový pochod za hastrmanem Račou uspo-
řádal turistický oddíl mládeže Kamínek. V sobotu 1. září se po stopě 
legendárního chropyňského vodníka vydalo nemálo poutníků. Aby jim 
cesta dobře ubíhala, byly pro ně připraveny zábavné soutěže, na které 
dohlížela třeba Sněhurka se sedmi trpaslíky, princezny Lada, Vodněna 
a Belzuba, ale také vzácná návštěva u nás na Hané – Krakonoš.     JiRo

Hastrman Rača opět čekal 
na dušičky

Také letošní léto přineslo účast-
níkům farního výletu na kolech 
řadu krásných zážitků. Už tradiční 
11. výlet se uskutečnil ve dnech 
24. až 28. července 2012. Přes 
problémy se zajištěním ubytování 
jsme vyrazili na silnice a cyklostez-
ky v úterý dopoledne, abychom 
se přemístili do vesničky Nevojice 
nedaleko Bučovic, kde jsme měli 
zajištěno celkem pěkné ubytování 
na místní faře. Cesta do Nevojic 
přinesla řadu nádherných stoupání 
a krásných výhledů na hanáckou 
stranu i směrem na Ždánický les. 

Druhý den jsme se rozhodli, 
že kvůli špatnému počasí navštívíme 
Bučovice a Slavkov u Brna. Nádher-
né zámky a jejich zahrady nám zabra-
ly pomalu celý den a to jsme ještě 
chtěli do Rajhradu, ale počasí nám 
překazilo plány. Přesto byla spoko-
jenost, denní program byl naplněn 
a vraceli jsme se spokojeni v prud-
ké letní bouřce „domů na faru“.

Další den jsme se vydali přes ko-
pečky a přes Vyškov do Pustiměře. 
Je to významné poutní místo, ale 
opět nás trošku potrápilo počasí 
a prohlídka místa byla poměrně 
krátká, načež jsme ujeli před deštěm 
zpět do Vyškova na oběd. Zpátky 
z Vyškova jsme jeli jinou cestou, 
poměrně lehčí, zpět do Nevojic.

Čtvrtý den nás zavedl do Ždánic-
kého lesa. Museli jsme překonat dost 
tvrdé stoupání z Bučovic do Ždánic 
a dále kopečky do Archlebova 
a do Žarošic, které byly cílem naše-
ho putování. Žarošice u Kyjova pat-
ří mezi nejvýznamnější poutní místa 
jižní Moravy a místní pan farář ve 
svém poutavém výkladu o historii 
a tradicích poutního místa nám 
to i objasnil.

Byli jsme nadmíru spokoje-
ní, ale když si člověk uvědomí, 
že se na tom místě shromažďují tisí-
ce poutníků z domova i z ciziny, tak 

to přijde trochu líto, že není účasten 
té atmosféry velké pouti – zde 
se letos koná 15. září. V Žarošicích 
jsme se zúčastnili mše sv., kterou 
sloužil náš pan farář, a poté jsme 
se vydali zpět do Nevojic. Cesta zpět 
byla složena z dlouhého stoupání 
na hřeben Ždánického lesa, ná-
sledovala nádherná hřebenovka 
po cyklostezce (asi 8 km) a nakonec 
prudký sešup (asi 6 km) do Bučovic 
– pozn. tady jsme si najeli rychlostní 
rekordy kolem 60 – 70 km v hodině.

Poslední den výletu jsme se vy-
dali zpět domů. Cesta probíhala 
za nádherného počasí z Nevojic 
směrem na Střílky a odtud přes 
Zdounky a Kroměříž každý domů 
- do svých obcí, protože jsme byli 
poskládaní z Chropyně, Žalkovic 
a z Kyselovic.

Na závěr bych chtěl vyzvednout 
sportovní, duchovní i kulturní kva-
litu celé akce. Tím, že je to farní 
akce, nejde jen o modlení, jedná 
se o propojení sportu, kultury i toho 
duchovního, což k tomu musí vždy 
patřit. Člověk, když vstoupí do těch 
kostelů, kapliček nebo katedrál, si při 
modlitbě úplně jinak uvědomuje vý-
znam těch míst, jinak vnímá to pro-
středí, a pokud má dobrého prů-
vodce, jde přímo o vzdělávací akci, 
poučení, důvod k přemýšlení a vzdát 
Bohu díky přijde tak nějak samo.

Jsem rád, že naše tradice farních 
výletů trvá a pokusíme se příští rok 
navázat, zkusit projet na kolech 
další lokalitu, která by nám dala jak 
sportovní, tak kulturní a duchovní 
vyžití.

Závěrečné poděkování patří 
panu faráři Jiřímu Putalovi za za-
jištění ubytování, za účast na akci, 
duchovní podporu a velkou akti-
vitu. Dále panu Pavlu Boubelíkovi, 
který se nám postaral o převoz věcí 
a morálně nás podpořil.

Mgr. Květoslav Machalík

zajímavější bod programu celé akce 
organizátorka paní Hana Paňáková. 
„Na staré ruční promítačce jsme 
jim promítali pohádky, ke kterým 
se pohádkové texty četly.“

Sobotní dopoledne bylo vy-
plněno různými hrami, skládá-
ním obrázků z vršků z PET lahví 
a rozdáním diplomů.   

 JiRo
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reklama

Začátkem srpna, přesněji ve středu 8.8., možná někteří z vás potkali 
dva nadšence obtěžkané tajemnou taškou. Společně s autorem článku, 
který měl toliko roli průvodce, byl hlavní osobou Miroslav Mikisek, můj 
spolužák ze základní školy a nyní výzkumný pracovník Ústavu jaderného 
výzkumu v Řeži u Prahy. Tento chropyňský rodák se sám nabídl, že zdarma 
ve svém volném čase provede preventivní orientační měření, které s velkou 
pravděpodobností vyloučí možnost výskytu  významného radioaktivního 
zdroje (zářiče) ve vybraných lokalitách. K této nabídce jej vedlo náhodné 
nalezení silnějšího umělého radioaktivního zářiče loni v září na dětském 
hřišti v Praze Podolí, o kterém informovala celostátní média. Poté byla 
proměřena řada hřišť (lokalit) v Praze a několika málo městech ČR. Díky 
této nabídce měla Chropyně možnost zařadit se do tohoto výlučného 
klubu, což jsem samozřejmě s radostí uvítal jako službu občanům Chropyně. 
Po konzultaci s vedením města jsme se proto pustili do měření. 

Nyní je potřeba krátká vsuvka k lepšímu pochopení. Všude kolem 
nás, dokonce i uvnitř nás, existují různé druhy ionizujícího záření, které 
není vidět ani cítit. Nejvýznamnější z nich jsou záření alfa, beta a gama. 
Zdroje záření jsou buď přírodní, nebo umělé. Ty přírodní tady existují 
od vzniku Země a vše živé se tomuto faktu přizpůsobilo. Umělé, člověkem 
vytvořené (nebo zkoncentrované) zdroje, jsou něčím navíc, co při určité 
intenzitě může živým tvorům škodit. Nejvíce škodí záření alfa, ovšem 
pouze pokud se jeho zdroj dostane dovnitř organismu vdechnutím nebo 
s potravou (vnitřní ozáření), má totiž velmi malou pronikavost a absor-
buje se tak uvnitř organismu. Pokud jde o vnější ozáření zářením alfa, zastaví 
ho třeba jen list papíru (u člověka horní vrstva kůže). Naopak záření gama 
se vyznačuje vysokou pronikavostí a je odpovědno hlavně za vnější ozáření. 
Naším cílem bylo zjistit, zda se záření beta a gama (tj. hlavní původci vněj-
šího ozáření) ve vytipovaných lokalitách Chropyně a Plešovce nenachází 
v koncentraci významně vyšší, než je přírodní pozadí. Šlo o to preventivně 
zkontrolovat dětská hřiště nebo pískoviště, včetně většiny dětských koutků 
u restauračních zařízení, jejichž majitelé nám stoprocentně vyšli vstříc. 
Dále byla zkontrolována místa, kde se zdržuje nejvíce obyvatel a zevrub-
ně také co nejvíce ostatních ploch. Celkem jsme po katastru Chropyně 
a Plešovce nachodili přes 12 km a podrobně změřili 29 lokalit. Vezmeme-
li namátkou, jaká hlavní místa byla proměřena, pak jsou to všechna hřiště 
v mateřské škole (což občas nebylo lehké, viz foto), hřiště Elááá Hop 
ve vnitrobloku sídliště, hřiště na Hradě či v Plešovci, ale také některá místa 
v okolí Alberta, na Hanáckém náměstí, Františkovu, v parcích v Plešovci 
nebo na náměstí Svobody. 

Ani jedno provedené měření neukázalo žádný problém. I tak je ale 
potřeba Mirkovi poděkovat za mimořádnou ochotu obětovat vlastní čas 
a udělat něco zdarma pro obyvatele Chropyně, i když už zde více než 
dvacet let nebydlí. Navíc nevyloučil, že přestože je pravděpodobnost 
nalezení významného zářiče v neproměřených lokalitách velmi nízká, tak 
v budoucnu je možné provést další měření. Jako zastupitel a především 
občan Chropyně jsem rád za podobné aktivity a budu je i nadále, v rámci 
svých možností, ochotně podporovat.                             Jaroslav Krejčíř

Jak jsme měřili záření a nic 
mimořádného nenaměřili

Mateřská škola děkuje
Konečně se nám podařilo 

zrekonstruovat část školní 
zahrady. Děkujeme tímto fir-
mě Synot holding, která nám 

poskytla finanční dar ve výši 
100.000 Kč.

ředitelka 
a kolektiv učitelek MŠ
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Tanečníci ZUŠ Kroměříž vystoupili v domově pro seniory
Školní rok se ještě pořádně nerozběhl 

a už máme za sebou první vystoupení se žáky 
tanečního oboru ZUŠ Kroměříž, pobočka 
Chropyně.

V úterý 11. září 2012 slavil Domov pro 
seniory U Kašny v Kroměříži kulaté 10. výročí 
rekonstrukce budovy. U příležitosti této slávy 
tančili na nádvoří žáci 1. a 2. ročníku navště-
vující taneční obor v Kroměříži s choreografií 
„Maličká su“ a dva nejstarší ročníky z Chro-
pyně s choreografií „Hlupáku, najdu tě“ a „ 
Kovbojská show“.

Po dlouhých prázdninách musím všechny 
žáky velice pochválit za výborný taneční 
výkon plný energie a úsměvu, který rozdávali 
všem divákům. Mám velkou radost z toho, 
že i po takové dlouhé výukové pauze jsou 
naši žáci schopni předvést krásné vystoupení.

Všem děkuji a těším se na úspěšný školní rok.
Karla Koutná

Ohlédnutí za táborem v Náměšti nad Oslavou
Tradiční chropyňský stanový tábor 

u řeky Oslavy snad netřeba představovat, 
ale přesto se pokusím vyzvednout jeho cíle 
a hodnoty.

Možná, že někteří rodiče nemají důvěru 
v neznáme lidi a nesvěří svoje dítě na 14 dní 
do stanu, na louku uprostřed lesa, kde navíc 
v těsné blízkosti teče, jak se píše v průvodci, 
divoká řeka Oslava. Z tohoto důvodu se po-
kusím pro nezasvěcené tábor představit.

Jedná se o jednoturnusový stanový tábor, 
který pořádá pionýrská skupina Chropyně.

Veškeré zařízení tábora je vybudováno 
tzv. na zelené louce, v katastru obce Za-
hrádka, nedaleko Náměště nad Oslavou. 
Děti spí po dvojicích ve stanech s podla-
hou, na zavěšených postelích s matrací. 
V táborové kuchyni vaří profesionální ku-
chaři na peci, na které je možno uvařit a u-
péct jakékoliv jídlo, jak letos dokazovaly 
výborné bavorské vdolečky. Strava je vy-
dávána 5x denně do vlastních jídlonosičů 
(ešusů) a k příjemnému vychutnání jídla 
slouží jídelna se stoly a lavicemi. Pec v ku-
chyni slouží zároveň k celodennímu ohřevu 
teplé vody, jak pro umývání nádobí, tak 
ke sprchování. Pitná voda pro potřebu 
tábora je dovážena denně cisternou. Nad 
táborem jsou umístěné suché záchody. 

Po celou dobu tábora je přítomen diplo-
movaný lékař. Děti jsou rozděleny do oddílů, 
bez rozdílu věku a pohlaví. Ke každému 
oddílu je přidělen kvalifikovaný vedoucí 
a instruktor, kteří se podílí na přípravě pro-
gramu, her, zábavy a stávají se na 14 dní pro 
děti jejich staršími kamarády. Většina z nich 
byly dřív také táborové děti.

Celkový program tábora připravuje 
Martin Vaverka, programový vedoucí, jehož 
nejtěžším úkolem je připravit celotáborovou 
hru, jak my říkáme CTHčko, která je hlavní 
náplní programu tábora a od níž se odvíjí 
další aktivity, jako například barvení triček, 

výroba oddílových vlajek a znaků atd. Letos 
hra nesla název ,,Po stopách orientu“. Dále 
se děti zúčastní spousty závodů, her a sou-
těží. Naučí se morseovku, uzly, číst mapu 
a používat buzolu a jiné tábornické doved-
nosti. V průběhu letošního tábora se uskuteč-
nily dva celodenní výlety–exkurze na vojen-
ské letiště v Náměšti nad Oslavou, kde nám 
byla zblízka předvedena letadla, vrtulníky, 
hasičská auta, technika a biologická ochrana 
letiště neboli draví ptáci. Při druhém výletu 
jsme navštívili Třebíč.

Myslím, že náš tábor dokáže vašim dětem, 
že se dá strávit několik dní bez internetu, 
facebooku, e-mailu, zkrátka bez počítače, 
televize, elektřiny. Že se dá komunikovat 
a bavit se i tak, jak jsme se bavili my jako 
děti. A to je hlavním cílem našeho tábora.

Počasí nám letos opravdu přálo. Kromě 

pár letních bouřek, které jsme přečkali 
bez úhony, většinou svítilo sluníčko a bylo 
hezky. 

Chod tábora, tak jako každý rok, při-
jeli zkontrolovat zaměstnanci Krajské 
hygienické stanice Třebíč, kteří neshledali 
žádné nedostatky. Navštívili nás také zá-
stupci města Chropyně – paní starostka 
Ing. Věra Sigmundová a ředitel ZŠ Chropyně 
Mgr. Josef Havela.

Myslím, že letošní tábor se opravdu vy-
dařil a všichni se vrátili domů zdraví a spo-
kojení. Zbývá poděkovat všem vedoucím 
a instruktorům, celé hospodářské části. 
Také děkujeme za sponzorské dary městu 
Chropyně a panu Josefu Sigmundovi za obě-
tavou pomoc při přepravě zavazadel dětí 
a materiálu na stavbu a bourání tábora.

Luděk Helis,hlavní vedoucí
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Letní tábor Tomíků „Kamínků“ aneb S piráty z Karibiku
Letos se vydalo na sedmdesát táborníků 

– pirátů na hornatý hojně zalesněný ostrov 
Ondráš, oplývající hojností potravy a pitné 
vody, by nalezli pradávný starobylý aztécký 
poklad, kterýž tam ukryli zlověstní piráti. 
Rozdělili se do pěti posádek, kterým veleli 
zkušení mořští vlci (kapitáni).

Na trika si nakreslili své pirátské znaky a ná-
zvy svých posádek. Byli to Bukanýři s kapi-
tánem Komodorem, Korzárové s kapitánem-
panem Gipsem, Morganovci s čarodějnou 
kapitánkou Tiu Dalmou, Privatýři s kapitánkou 
čarovně krásnou Martinou a Borganové s roš-
ťáckým kapitánem Wiliemsem Thárnerem.

Všem velel zkušený a nebojácný Jack Sper-
row, který rozdával nebezpečné úkoly, 
by se mohl nalézti pirátský poklad. Všech pět 
posádek statečně a nebojácně plnilo svěřené 
úkoly, ať už to byla záchrana Elizabethy, 
kterou unesl obávaný pirát Barbarosa spolu 
s lodí Černá perla, pro kterou museli doplout 
a osvobodit ji z ostrova lidojedů, sice zbloudili 
v Bermudském trojúhelníku, ale nevzdali to, 
také dobývali pevnost Boyard, kde získali 
indicie k pokladu od otce Furia. Následně 
se vypravili pomocí lan a buzol k hoře Trojáku, 
by se dověděli více o ukrytém pokladu. Všech-
ny indicie a splněné úkoly piráty následně 
dovedly na horu Tesák, kde byla objevena 
ta slavná pirátská truhla s poklady. Piráti si po-
klady spravedlivě rozdělili a spokojeni se vrátili 
z poslední plavby na domovský ostrov. Po-
slední den byly vyhodnoceny nejlepší posádky 
a ty byly odměněny zlatou, stříbrnou a bron-
zovou medailí a nejlepší jedinci poháry.

Na ostrově nechyběla ani stezka odvahy, 
či noční bloudění s mořskými bludičkami, nebo 
Stalkeři, či pravá námořní bitva, vařil se i pravý 
námořnický guláš a vše zakončil pravý pirátský 

reklama

karneval, na kterém všichni zhlédli nádherně 
nebezpečné vystoupení pirátských ohnivých 
mužů a žen. Všem se až tajil dech.

Též pirátská kuchyně byla vydatná a zdra-
vá, o to se starala kapitánka Haňa Siva, babča 

Raduša stevardka Zdeňa Ohli. Zdraví námořních 
pirátů zaopatřovala felčarka Zuzanka. Nad tím 
vším pozorně bděla admirálka Haňa Paňa.

Také významně vzácnou návštěvou poctil 
náš pirátský ostrov místostarosta Mgr. Milan 
Bajgar. Přijel až ze vzdáleného města Chro-
pyně, by předal vzácné dary pro naše piráty. 
Ti ho provedli po ostrově a po družném ho-
voru a malém pohoštění se s vzácnou návště-
vou rozloučili,neb spěchali za dalším dobro-
družstvím. 

Tím příběh náš končí a se všemi se loučí 
„Piráti z Karibiku“. 

Všem vedoucím, instruktorům a dalším 
pracovníkům tábora chci poděkovat, že po ce-
lou dobu tábora se vzorně starali o svěřené 
děti, měli pro ně připravený bohatý a napínavý 
program. Celotáborová hra byla velmi dobře 
připravena i oddílové mezihry.

Mé poděkování patří: Markétce Opravi-
lové, Vladimírovi Horysovi, Petru Zavadilovi 
(Drobkovi), Renatce a Martině Pečinkovým, 
Martinu Motalovi, Vladimíru Daňkovi (Dok-
torovi),Petru Sivcovi, Zuzance Horákové, 
Verči Žigmundové, Sanči Vítkové, Sabči Po-
pelkové, Barči Vinklerové, Radce Hrudíkové, 
Zuzce Koncernové, Kristýně Hlobilové, Gabči 
Žemličkové a našim kuchtičkám Haně Sivco-
vé, Radce Miškové a Zdeně Ohlídalové.

Všem vám moc děkuji.
Za turistický oddíl 

Kamínek Hana Paňáková
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Výstava kolií
Dne 1. září proběhla v kyno-

logickém areálu našeho klubu vý-
stava, kterou pořádá již tradičně 
v Chropyni Moravskoslezský klub 
chovatelů kolií a šeltií.

Ve srovnání s červnovou vý-
stavou byla účast poněkud nižší, 
avšak s ohledem na počasí bylo 
i 50 posouzených jedinců z cel-
kově 54 přihlášených účastníků 
dostatečné množství, majitelé 
se sjeli z celé republiky, nejdále 

to do Chropyně měla paní Lan-
šperková z Otvovic – 308 km.

Tituly nejlepším jedincům byly 
udělovány v souladu s výstavním řá-
dem FCI, rozhodčími byly paní Ewa 
Buklad a Anna Kochan z Polska.

O spokojenosti pořadatelů 
svědčí i fakt, že si závazně ob-
jednali náš areál na 2 termíny 
v roce 2013.

Fotky ukazují atmosféru výstavy.
V. Blažek

Klub českých turistů
Účastníci zájezdu na Šumavu děkují srdeč-

ně Svatce a Vlastíkovi Horákovým za přípravu 
a bezchybnou organizaci. Již dnes se těšíme 
na zájezd příští.

V nejbližším období nabízíme účast 
na jednodenních turistických akcích:

13. října Putování slováckým vinohra-
dem

 pěší km: 4, 9 ,12; odjezd au-
tobusu přihlášených účastníků 
v 7:00 z náměstí Svobody

13. října Podzimními Chřiby
 pěší km: 16, 25, cyklo km: 65; 

start: Napajedla 8:00; cíl: Na-
pajedla do 18:00; info: Karel 
Janošek, tel.: 603 489 387

26.–28.  Podzimní prázdniny v Besky-
dech

 pěší  km: 15, 20; odjezd 
z Napajedel v 7:00; přihlášky 
a informace do 10. října Ing. 
Jitka Ingrová, tel.: 732 827 
726

Šťastnou cestu podzimem přeje

Jar. Pospíšilová

října

Nejmladším slavným sportovním občanem 
města, o kterém jste četli v minulém čísle Zpra-
vodaje, je šestnáctiletý karatista Karel Imríšek. 

Maminka švadlena a otec dělník nikdy ne-
sportovali, nemohli být pro něj vzorem. Kája 
byl slabé a často nemocné dítě. V šesti letech 
měl vážný úraz a dva roky se léčil. Byl odká-
zán na sledování filmů a čtení knih. Postupně 
si vybíral ty o bojových sportech. Nadchl 
se pro ně a po vyléčení začal chodit do oddílu 
karate Renaty Šimkové v Chropyni. Doma tré-
noval podle studijních textů, které dostával. 
Později s ním trénoval tatínek, ale bral to jako 
synovu chvilkovou zálibu. 

Ale Kája vydržel 5 let. Proto ho táta 
přihlásil na první závodv TJ Kroměříž. Bylo 
mu 12 let. Vybavenost tělocvičny, oblečení 
závodníků, rozhodčí a celá atmosféra byly 
dost velkým překvapením a současně zkla-
máním. To všechno neměl a peníze na takové 
vybavení taky ne. V oddílu v Chropyni se učil 
sebeobranné karate, ale tady se bojovalo 
závodně. Začal proto 3x týdně dojíždět na tré-
ninky do Kroměříže, doma 2x týdně chodil dál 
do oddílu. Od svých 13 let trénoval už jenom 
v TJ Kroměříž. Kompletní vybavení mu při-
nesl Ježíšek, aby mohl v březnu 2007 závodit 
na krajském a oblastním přeboru. 

To už potřeboval velkou podporu 

od rodiny. Táta se stal manažerem, sháněl spon-
zory, vozil ho na závody, protože Kája jezdil 
z Kroměříže sám. Probojoval se na celostátní 
závody. Většinou tam bylo kolem 20 účastníků.

První mezinárodní turnaj byl v Kaliningradu 
(Rusko) o titul mistra Evropy. 14letý nováček 
Karel se dostal až do 2. kola. Na mistrovství 
světa v Portugalsku vybojoval tříčlenný tým 
ČR, ve kterém Karel byl, titul mistrů světa. 
V jednotlivcích získal bronzovou medaili 
z mistrovství Evropy i z mistrovství světa. 

Letos Kája Imríšek studuje 3. ročník gymná-
zia. Má v plánu pokračovat na VŠ pedagogic-
ké obor TV. Je mu 16 let a může už závodit 
za seniory i juniory. Studuje, trénuje, závodí 
a prý mu ještě zbývá čas na jinou zábavu, ale 
málo. Byl zařazen do desítky nejúspěšnějších 
sportovců kraje, zvolen sportovcem roku 
v Chropyni a v Kroměříži byl oceněn ve své 
disciplíně jako první. 

Když budou tento článek číst rodiče 
dospívajících chlapců, ocení Karlovu píli 
a vytrvalost. Ne každý jeho vrstevník 
je ochoten udělat pro sebe alespoň ze čtvrtiny 
totéž a i tím by jistě udělali svým rodičům ve-
likou radost. Paní a pan Imríškovi mohou být 
na syna pyšní. Blahopřejeme jim a děkujeme 
za jeho výchovu.

Helena Sadyková

Za úspěchy Karla Imríška je spousta píle 
a vytrvalosti

Sídlo volebního okrsku č. 3 bylo
přesunuto z tělocvičny TJ do budovy 
Základní školy Nová v ulici J. Fučíka.

nepřehlédněte • nepřehlédněte

Voliči 
volebního 
okrsku č. 3, 
POZOR!!!

VOLBY
2012
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Úvod do nového soutěžního ročníku házenkářů
S příchodem měsíce září se roz-

běhla podzimní část soutěžní 
sezony 2012/2013 národních há-
zenkářů. Ne všechna chropyňská 
družstva zahájila novou sezonu 
úspěšně. 

Mužům se nejdříve dařilo 
v Oseku nad Bečvou, kde zví-
tězili 15:18, a v Dluhonicích 
byli též vítězní (10:18). Pak ale 
v domácím vyrovnaném utkání 
vcelku nešťastně prohráli s Ne-
lešovicemi 25:27. I přes porážku 
lze hodnotit jejich výsledky jako 
pěkné. Kladem je také, že je širší 
hráčská základna než loni, když 
se do družstva zapracovávají mlad-
ší hráči, a konečně se v družstvu 
mužů „blýská na lepší časy“.

Ženám se nevedlo ve Staré Vsi 
(prohrály 22:18), ale pak se jim po-

dařilo zvítězit doma s Vítkovicemi 
26:20. Další zápasy ve Studénce 
a Ostravě – Svinově ukáží, jaké 
šance se otevřou nebo zavřou před 
našimi ženami v letošní sezoně.

Dorostenky mají za sebou zatím 
pouze jedno utkání se Starou Vsí. 
Tam prohrály 17:13, ale i to je pro 
toto družstvo doplněné staršími 
žačkami pěkný výsledek.

Chlapci hráli se střídavými 
úspěchy, ale není se co divit. 
Došlo k přechodu hráčů do vyšší 
věkové kategorie a kolektivy 
mladších i starších žáků se ocitly 
ve zcela nových situacích. Nově 
se tvořící družstvo mladších kluků 
zabojovalo v Oseku, kde (hlav-
ně díky sudímu) prohrálo 10:9 
po srdnatém boji. Další zápas 
s lepším a zkušenějším soupeřem 

reklama

Upozorňujeme občany, 
že zveřejnění  soukromé inzerce 
je zpoplatněno částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

Prodám
 byt 3+1 na Sladovní ulici v Kojetíně, jedná se o družstevní byt, 

který je po celkové rekonstrukci (plastová okna, balkon, všude 
plovoucí podlaha, nová rohová vana). Byt je možné převést 
do osobního vlastnictví, je velmi pěkný, slunný. Nízký nájem. 
Info: 736 145 708 po 17. hodině.

Pronajmu
 byt 2+1 v Chropyni. Plastová okna, balkon, sklep. Tel.: 602 971 

581.

Soukromá inzerce

ze Staré Vsi prohráli 18:4. Starší 
žáci nejdříve zvítězili v Pustějově 
4:19, ale pak jasně podlehli zku-
šené Staré Vsi 30:8. Dá se před-
pokládat, že v dalších bojích 
se v této kategorii budou rozdíly 
mezi kolektivy vyrovnávat postup-
ně se získáváním zkušeností.

Nejlepším startem se mohou 
pyšnit obě družstva žaček našeho 
oddílu. Oba kolektivy si zatím 
vedly výborně. Mladší žačky nej-
dříve zvítězily v Oseku n.B. 1:21 
a pak doma zdolaly Vítkovice 

28:0. Starší žačky se nenechaly 
zahanbit a zvítězily nad Pustějo-
vem na jeho hřišti 2:31, ve Staré 
Vsi 11:15 a nakonec doma s Vít-
kovicemi 15:8. Úvod se děvčatům 
povedl, ale „chleba se bude lámat“ 
v zápasech se Svinovem a Studén-
kou, které je teprve čekají. Pak 
samozřejmě bude následovat také 
další kolo odvet se všemi soupeři.

Děkujeme za bojovnost a nasa-
zení a přejeme všem hodně štěstí 
v dalších bojích.

JJ

Poweryoga – pro posílení, protažení 
a vytvarování těla
Zahájení 1.10.v 19:15 ZŠ Komenského

Pilates – pro zpevnění a zeštíhlení svalů, 
odstranění bolestí zad
Zahájení 5.10. v 19:00 ZŠ Komenského

1.lekce pro začátečníky zdarma!
Kontakt: Radomíra Hloušková, 
hlouskovar@seznam.cz, 
tel.: 721 384 492

Přijďte cvičit poweryogu a Pilates!
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Hraďáci na dračích lodích v roce 2012 s medailemi a poháry
V letošním roce jsme se přihlásili do 6. roč-

níku festivalu dračích lodí DRAČÍ MORA-
VA – DRACI NA HANÉ, kategorie FUN 
a DRAČICE, naplánovaného na 18. a 19. srp-
na 2012 v Kojetíně. Tento ročník je pro nás 
velmi významný, dokázali jsme totiž mimo 
smíšeného družstva sestavit i družstvo žen! 

Rozdílné barvy našich triček se konečně 
dočkaly svého uplatnění. Mužská část měla 
dresy modré s bílým nápisem HRAĎÁCI 
a červeným drakem na zádech. Vpředu 
v horní dobře viditelné části se vytisklo 
bílé cimbuří s drakem. Na jasně červených 
tričkách dračic se objevil místo červeného 
modrý drak, jinak bylo vše stejné. Smíšené 
družstvo obsadilo loď v kategorii FUN. 
V něm pádlovaly pouze čtyři ženy, které do-
plňovaly posádku 16 mužů. Dle stanovených 
pravidel v kategorii DRAČIC nás nastoupilo 
dvacet žen. Pojmenovaly jsme se Hraďačky. 

Slunečné sobotní ráno 18. srpna nám všem 
dodalo energii pro naše zápolení. S velkým 
odhodláním jsme všichni dorazili do kojetín-
ské loděnice. Dle pokynů organizátorů jsme 
začali soutěžit na dračích lodích. Každá z na-
šich kategorií měla předepsané čtyři rozjížď-
ky na 200 m a jednu finálovou jízdu rovněž 
na stejnou vzdálenost. V sobotu každá kate-
gorie odjela tři rozjížďky. V neděli 19. srpna 
bylo opět nádherné letní počasí, které přímo 
vybízelo k závodění. Také jsme se všichni 
snažili ze všech sil! Abychom měli okamžitý 
přehled o našich sportovních výkonech, 
po každé rozjížďce jsme spěchali zkontrolo-
vat cílovou obrazovku. Zde byly vidět vý-
sledky nasnímané kamerou. Sledovali jsme, 
jak jsou průběžné jízdy našich osádek srov-
natelné s ostatními družstvy. Cílové časy 
jednotlivých dračích lodí byly v některých 
soupeřeních v průběhu závodu velmi vyrov-
nané, lišily se od sebe jen o „dračí vous“. Hra-
ďáci soutěžili i v kategorii FUN na 1000 m. 
I když byla v naší posádce převaha žen, 
všichni jsme pádlovali s velkým odhodlá-
ním a obsadili 16. místo. Smíšená posádka 

vybojovala krásnou 13. pozici v kategorii 
FUN na 200 m. Velký boj svedly Hraďačky 
s Heparinkami a Dračicemi z radnice na 200 m. 
Po obrovském nasazení a velké chuti být 
co nejlepší jsme obsadily při naší premiéře 
fantastické druhé místo!!! Opět rozhodovala 
cílová kamera, poněvadž časy byly téměř 
shodné. Lišily se pouhými setinami vteřiny. 
Nádherný pohár, diplom a stříbrné medaile 
udělaly velkou radost všem Hraďákům. 
V celkovém bodování GRAND PRIX na 200 m 
obdrželi Hraďáci 79 a Hraďačky 68 bodů.

Po tomto zápolení jsme dostali propozice 
závodu „Draci v Podzámce“ – 1. ročníku 
festivalu dračích lodí pod záštitou starostky 
města Kroměříže Mgr. Daniely Hebnarové. 
Rozhodli jsme se pro účast i v této soutěži, 
ale jen ve smíšené posádce Hraďáci.

Setkali jsme se v sobotu 15. září u Dlouhé-
ho rybníku v Podzámecké zahradě u kavárny 

Sezóna, kde na nás opět čekaly krásné dračí 
lodě. Sice počasí už nebylo zrovna nejtep-
lejší, sluneční paprsky doprovázely mraky 
a vítr, ale nic z toho nás neodradilo od chuti 
dosáhnout co nejlepších výsledků. V 10 ho-
din jsme ponořili pádla do vody a s chutí 
soutěžili v závodě na 200 m. Jeli jsme celkem 
čtyři jízdy. Časy se sečetly a podle výsledku 
se stanovilo celkové pořadí. S napětím jsme 
očekávali, jak na tom budeme. Dovedete 
si představit, jak se nám rozjasnily tváře, když 
jsme obdrželi naleštěný pohár za vybojované 
třetí místo!!!

Z obou závodů jsme měli velkou radost. 
Potěšili nás a děkujeme všem fanouškům 
Hraďáků a Hraďaček, kteří přispěli k výbor-
né atmosféře a určitě nás svou přítomností 
nabudili k lepším výkonům. Poděkování patří 
i firmě SVITAP J. H. J., spol. s r.o., která nám 
poskytla sponzorský dar.

Hraďáci

Hraďáci na závodech v Kojetíně

Hraďáci na závodech v Kojetíně
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Memoriál Pepy Dobrýho – II. ročník
V sobotu 4. srpna se za krásného sluneč-

ného počasí, když rtuť teploměru dosahovala 
až tropických hodnot, uskutečnil na chropyň-
ském stadionu druhý ročník fotbalového tur-
naje starých pánů „Memoriál Pepy Dobrýho“. 
Tento memoriál pořádáme k uctění památky 
našeho kamaráda, obětavého člověka a velké 
osobnosti chropyňského sportu, jehož náhlé 
úmrtí si připomínáme 13. července.

Turnaje se zúčastnila čtyři družstva starých 
pánů z Vrchoslavic, Břestu, Tovačova+Lobodic 
a domácí družstvo FK Chropyně. 

V prvním utkání si domácí „stará garda“ 
poradila poměrně snadno s družstvem Vrcho-
slavic v poměru 5:2 a následně přehráli staří 
páni Tovačova+Lobodic družstvo Břestu 6:1. 

Barex začíná třetí sezónu v KHL
Třetím rokem brázdí chropyňští hokejisté vody Kroměřížské hoke-

jové ligy (KHL). Po loňském pátém místě panuje v mužstvu spokojená 
nálada a velké očekávání před novou sezónou. Do jedenáctého ročníku 
se přihlásili dva nováčci, čímž celkový počet mužstev stoupl na dvanáct, 
tedy nejvíce v celé historii KHL. Na to musel reagovat i systém soutěže. 
V základní části se potká dvoukolově “každý s každým“. Po dvaadva-
ceti zápasech postoupí nejlepších osm do play-off. Ostatní budou hrát 
o celkové umístění. Celkem čeká na účastníky pětadvacet zápasů 
a vítěz KHL bude znám v polovině března.

Barexu se však vstup do soutěže příliš nepodařil. Chomýž patří k sil-
nějším týmům KHL a začátek zápasu tomu odpovídal. Postupem času 
se Barex dostával do zápasu a v polovině první třetiny šel do vedení. 
Barex celý zápas vedl, ale Chomýž vždy dokázala skóre dorovnat. 
Zvrat v utkání přišel necelé dvě minuty před koncem zápasu. Barex 
při přesilové hře neudržel puk na modré čáře, soupeř vypíchl puk 
a z následného proti útoku rozhodl o prohře Barexu. Aktuální výsledky 
se dozvíte na www.hokejchropyne.cz

1. kolo KHL  
Barex Chropyně – Sport - Centrum Chomýž 4:5

Účastníci KHL sezóny 2012 - 2013
Buldok Otrokovice, HK Plačkov, HC Reds, Sport - Centrum Chomýž, 
Barex Chropyně, Hanák Team Kroměříž, STS ZDO Vážany, HC Žopy, 
AHK Kroměříž, HC Gators Holešov, Rebels, HC Senators

Libor Halás
I po prohře v prvním kole nechybí Barexu úsměv.

V boji o třetí místo zvítězil Břest nad Vrcho-
slavicemi v poměru 4:3. 

Ve finále se střetli domácí FK Chropyně 
se starými pány Tovačova+Lobodic a zvítězili 
5:3. Ačkoli hosté v závěru mocně finišovali, 
zvrátit výsledek se jim už nepodařilo. Z ví-
tězného poháru se tedy nakonec po zásluze 
napili domácí borci. 

Potěšitelné bylo, že celý memoriál byl odehrán 
za poměrně velkého zájmu fanoušků a fotbalové 
veřejnosti, k čemuž přispěli svými výkony nejen 
všichni účastníci turnaje, ale také bohatá tombola, 
kterou věnovali místní sponzoři. Za to jim patří 
velké poděkování. Totéž patří všem pořadate-
lům, rozhodčím a také personálu Staré Orlovny, 
který se vzorně staral o naše žaludky. 

Při závěrečném společném posezení všech 
družstev byly ještě podrobně „rozebrány“ 
všechny důležité okamžiky jednotlivých zápa-
sů, hodnotilo se, jak se co podařilo, co se mě-
lo udělat lépe apod. Samozřejmě, že u stolu 
a piva je to všechno jednodušší než na hřišti, 
ale to samozřejmě k takovým turnajům, 
a zvláště u starých pánů, neodmyslitelně 
patří.

Než jsme se v pozdních nočních hodinách 
rozcházeli, slíbili jsme si, že za rok se určitě všich-
ni sejdeme při dalším ročníku tohoto turnaje, 
neboť za předvedené výkony všech „borců“ 
a také celkovou organizaci turnaje by nás Pepa 
Dobrý, který nás z „fotbalového nebíčka“ 
pozorně sledoval, určitě pochválil.           VP
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Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci srpnu:
- průměrná ranní teplota byla 17,2 °C,
- průměrná denní teplota byla 25,9 °C,
- nejteplejším dnem byl 6. srpen s maximální průměrnou teplotou 

26,2 °C,
- nejchladnějším dnem byl 11. srpen s minimální průměrnou teplotou 

14,7 °C,
- nejvyšší naměřená teplota byla 20. srpna v 16:00, a to 35,9 °C,
- celkové množství srážek bylo 58,2 mm/m2.

Stará garda FK Chropyně válí
Družstvo „starých pánů“ FK 

Chropyně je v letošním roce nala-
děno na „vítěznou strunu“ a stává 
se pomalu „postrachem“ týmů 
z okolí. V tomto roce totiž ještě 
neokusilo hořkost porážky. 

Vše začalo vítězstvím na dru-
hém ročníku Memoriálu Pepy 
Dobrýho u nás v Chropyni (více 
na jiném místě) a vyvrcholilo prven-
stvím na Memoriálu pana Hapala 
v Břestu v sobotu 8. září, odkud 
jsme si po fantastickém výkonu 
ve finále proti domácímu Břestu 
a zaslouženém vítězství v poměru 
6:0 odvezli krásný putovní pohár. 
Finálovému zápasu předcházelo 
ještě vítězství 2:1 proti výbornému 
družstvu a „papírovému“ favoritu 
turnaje, fotbalistům z Beňova v po-
měru 2:1. 

Mezitím jsme si ještě 18. srpna 

„odskočili“ na turnaj starých pánů 
do Vrchoslavic, kde jsme ve fi-
nále podlehli domácím borcům 
až v jedenácté sérii na pokutové 
kopy. Utkání skončilo v základní 
hrací době nerozhodně 4:4, přes-
tože jsme v průběhu utkání vedli 
již 4:1. V závěru jsme dohrávali bez 
střídání jen v deseti hráčích, neboť 
někteří museli před finálovým 
utkáním z nejrůznějších pracovních 
a osobních důvodů odjet dříve. Ale 
i přes tento „hendikep“ všichni 
podali bojovný výkon na hranici 
svých možností a zasluhují absolutní 
poděkování a pochvalu.

Jestli v těchto svých výkonech 
budou i nadále „chropyňští orli“ 
pokračovat, bude hrozit skuteč-
nost, že je nebudou již na žádné 
další turnaje zvát, neboť již do-
předu bude znám jejich vítěz.  VP

Všesokolský slet 2012 v Praze
Ve dnech 30. června 2012 až 6. července 2012 se v Praze uskuteč-

nil všesokolský slet, který slavil 150 let od založení. Akce se pořádala 
na stadionu v Edenu. Této akce se mimo jiné zúčastnily Bára Vinklerová 
z Chropyně, Kateřina a Olga Maradovy ze Záříčí, Zuzana Tkadlecová 
z Holešova a Kristýna Stolařová z Valašského Meziříčí.

Tato akce nám přinesla spoustu zážitků. Navštívili nás přátelé 
ze Slovenska a Dánska, kteří nám předvedli své sestavy na koberci, 
airtracku či trampolíně.

Ve dnech volna jsme se seznámily s památkami Prahy. Prošly jsme 
se po Karlově mostě, zhlédly jsme šikovné pouliční umělce a vyfotily 
se u orloje.

Vrcholem této akce bylo pro nás naše vystoupení „Mezi hvězdami“. 

Z místního pozorování v měsíci září:
- průměrná ranní teplota byla 12,5 °C,
- průměrná denní teplota byla 20,4 °C,
- nejteplejším dnem bylo 11. září s maximální průměrnou teplotou 21,5 °C,
- nejchladnějším dnem bylo 21. září s minimální průměrnou teplotou 9,2 °C,
- nejvyšší naměřená teplota byla 11.9. v 16:00, a to 30,0 °C,
- celkové množství srážek bylo 69,2 mm/m2.

Zdroj: počasí-chropyne.cz
JiRo

S naším výkonem jsme byly velmi spokojeny, 
a jestli nás naši rodiče viděli v televizi, museli 
na nás být velmi pyšní. 

Doufám, že za 6 let budu opět stát na trav-
naté ploše při příležitosti sokolského sletu.

A jak říkám já: „Kdo nebyl, nepochopí. 
Kdo byl, nezapomene!“          B. Vinklerová
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Společenská kronika
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V měsíci srpnu se do Chropyně přistěhovaly 3 osoby, 23 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 7 osob a zemřeli 
2 občané.
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Jak těžké bez Tebe žít, srdce nám žalem krvácí.
Proč tady s námi nemůžeš být,

jen bolest a smutek se stále navrací.

Dne 24. srpna 2012 by se dožila 50 let milo-
vaná manželka, maminka a dcera paní 

Luďka Belhárková 

a 21. července to bylo 5 let, co zemřela. S úctou, 
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Kytičku květů na hrob pokládáme,
s úctou a láskou vzpomínáme.

Dne 24. září 2012 jsme si připomněli 
20 let od úmrtí mého manžela, našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka pana 

Jana Dosoudila. 
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Za Tvoji něžnou lásku, péči o nás,
za všechna ta milá slova a starosti

zachováme v srdci, drahá maminko,
pocit neskonalé vděčnosti.

Dne 9. října 2012 uplyne 33 roků od úmrtí 
mé maminky a naší babičky paní 

Josefy Rozsypalové. 
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Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 11. září 2012 jsme si připomněli 
4. smutné výročí úmrtí pana 

Bohuslava Křenka. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna 
a syn Petr.

M
A

N
Ž

E
L

ST
V

Í

Petr Zedníček, Stříbrnice – Ludmila Hrouzová, Stříbrnice                 
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Devadesát není málo, prožít je snad za to stálo,
jsi nejbohatší člověk mezi námi,

ne penězi, ale vzpomínkami.

Dne 13. září 2012 oslavil své 90. narozeniny 
náš tatínek, dědeček a pradědeček pan 

Vladimír Šrámek. 

K narozeninám Ti přejeme, jak to zvykem bývá, 
aby se Ti splnilo, co Tvé srdce skrývá.

Maminka, paní 

Aloisie Hořínková, 

se dožila 23. září 2012 svých 85 let. Přeje-
me hodně dalších let a přestěhování zpět 

Dne 19. října 2012 oslaví své 65. narozeniny 
chropyňský rodák a náš dlouholetý kamarád pan 

Vladimír Chytil 

z Tábora. Vše nejlepší, pevné zdraví a „mnoga-
jaljeta, živijó“ přejí Franta a Alena Dosedělovi.

Všechno nejlepší, zdraví, štěstí a rodinnou pohodu přeje za celou 
rodinu syn Vladimír.

do Chropyně. Gratulanti syn Jiří, snacha Šárka a Markéta s Vojtěchem. 
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Život je plný krás pro toho, kdo hledat umí.
Život je plný štěstí, pro dva, kteří si porozumí.

Kdysi jste si prstýnky dali a už je to pár let.
Věčnou lásku jste si slibovali a ten slib nikdy nevzali jste zpět.

Dne 22. září 2012 oslavili 50 let společného života manželé 

Marie a Stanislav Zmeškalovi. 

Do dalších let přejí rodičům mnoho zdraví, štěstí, lásky a pohody 
dcery s rodinami.

Život je plný krás, 
pro toho, kdo je hledat umí. 

Život je plný štěstí, 
pro dva, kteří si porozumí.

Dne 25. října 2012 oslaví 
diamantovou svatbu manželé 

Marie a Karel Fraňkovi. 

Děkujeme Vám za lásku a porozumění, které jste nám po celou dobu 
dávali, a přejeme Vám do dalších společných let hodně štěstí a zdraví. 
Synové Karel a Josef a dcery Ludmila, Jarmila a Michaela, 10 vnoučat 
a 13 pravnoučat.

láskou a velkým bolem vzpomínají manžel, synové Petr a Pavel a ma-
minka. Nezapomíná na ni ani kamarádka Majka Štefancová z Hulína.

Vzpomínají manželka Františka, dcery Marie a Jiřina a syn Jaroslav 
s rodinami.

S láskou vzpomíná dcera Helena s rodinou.
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Uzávěrka tohoto čísla: 20. září (číslo vychází 5. října 2012).  
Uzávěrka příštího čísla: 25. října 2012 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redak-
ce. Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává ne-
změněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.
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Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně čísla 9/2012 

je 25. října (číslo vyjde 9. listopadu) a uzávěrka čísla 

10/2012 je 29. listopadu (číslo vyjde 14. prosince).

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

Co osud vzal, to nevrací, 
i když nám srdce krvácí. 

Ta rána stále bolí, 
zapomenout nám nedovolí.

Dne 23. října 2012 vzpomeneme nedožitých 
29 let našeho syna, bratra a vnuka pana 

Zbyňka Grygara. V
Z
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Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal.

Dne 31. října 2012 vzpomeneme šesté výročí 
úmrtí našeho syna, bratra a strýce, pana 

Václava Jurčíka.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
Rodina.

Společenská kronika

S láskou vzpomínají babička, sestra s přítelem a rodiče.

reklama
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Přehled pořadů v Chropyni a okolí
Chropyně Posezení s cimbálovou muzikou Dubina 
19.10. Vstupné: 150 Kč (dospělí), 100 Kč (studenti, 
 důchodci).Předprodej vstupenek probíhá na Správě 
 majetku města Chropyně. Tel.: 573 355 323. 
 Kde: MKS Chropyně,19:30.

Chropyně Mikulášská zábava
30.11. Mikulášská zábava s kapelou Penzion&Expo. 
 Vstupné: 70Kč. 
 Kde: MKS Chropyně, Začátek: 20:30.

Chropyně Mikulášská tancovačka
2.12. Mikulášská tancovačka - zábavné odpoledne pro děti. 
 Vánoční andělská diskotéka, Příchod Mikuláše, čerta 
 a anděla (čtení z knihy hříchů, rozdávání dárečků, 
 které rodiče mohou předat před zahájením akce), 
 Vánoční balónková dílna.
 Kde: MKS Chropyně, Vstupné: 20Kč děti, 
 30Kč dospělí. Začátek: 15:00.

Chropyně Putování za vánoční hvězdou
7.12. Putování za vánoční hvězdou-Vyprávění o narození 
 Ježíše Krista, o klanění Tří králů, o příchodu pastýřů, 
 ale hlavně vraždění neviňátek je řešeno velmi citlivě 
 s ohledem na křehkou hranici dětského vnímání 
 dobra a zla. Činoherní příběh je doprovázen živým 
 zpěvem koled českých, polských, slovenských, 
 ale i rakouských, francouzských a španělských. 
 Kde: MKS Chropyně, Vstupné: 30Kč, Začá-
 tek: 9:00 a 10:15.

Kroměříž Kytarová legenda Lubomír Brabec
17.10. Český kytarový virtuóz patří mezi naše nejúspěšnější 
 hudebníky. Předprodej zahájen. Vstupné 200 Kč.
 Kde: kino Nadsklepí, 19:00

Kroměříž O perníkové chaloupce aneb Jenom tak 
21.10. Pohádka s písničkami v netradičním podání Měst-
 ského divadla Zlín. Vstupné 80 Kč nebo rodinné 
 200 Kč. Předprodej zahájen.
 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 14:30

Kroměříž „Hvězdy, jak je neznáte“ s Jiřinou Bohdalovou 
25.10. Talkshow s vynikající, oblíbenou herečkou Jiřinou 
 Bohdalovou uvádí moderátor Václav Kosík. Před-
 prodej zahájen. Vstupné 300 Kč.
 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 19:00

Kroměříž Petr Spálený – Apollo Band a Miluška Vobor-
31.10. níková
 Petr Spálený je český hudebník, skladatel, kytarista, 
 flétnista, bubeník a zpěvák. Koncertuje s Apollo 
 Bandem a s hostem Miluškou Voborníkovou. Před-
 prodej zahájen. Vstupné 250 Kč.
 Kde: Dům kultury v Kroměříži, 19:00

Tovačov Slavnostní výlov Hradeckého rybníka
20.10.-21.10. Tradiční akce Rybářství Tovačov
 Kde: Tovačov

Kojetín Beseda s Arnoštem Vašíčkem – Utajené senzace 
10.10. Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné úkazy 
 a paranormální jevy naznačují, že minulost naší planety 
 je daleko tajemnější, než si vůbec dovedeme představit. 
 Arnošt Vašíček představí největší záhady z televizního 

 triptychu „Ztracená brána“ a nejzajímavější objevy 
 ze svých cest, tentokrát především z Velikonočního 
 ostrova, Austrálie a řady tichomořských ostrovů. 
 Vstupné 30 Kč.
 Kde: Sál vzdělávacího a informačního centra, 
 Masarykovo náměstí, 17:30

Kojetín 4. Hubertova jízda 
20.10. Akce pro milovníky koní. Jsou zajištěny vozy a vlečky 
 pro diváky, kteří mají po celou dobu možnost sle-
 dovat jezdce na koních i zdolávání překážek. 
 Kde: louka za bývalou farmou Račová, 10:00

Kojetín Báječná Anna 
26.10. Světově proslulá komedie autora Marca Camolettiho 
 o tom, že není šikovné přivést si domů milence právě, 
 když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, 
 že je tu služka Anna... V podání Divadelního spolku 
 Kroměříž. Vstupné 70 Kč.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:00

Hulín Čtvero ročních období 
18.10. Zábavný program populární pražské travesti skupiny 
 HANKY PANKY. Vstupné 220 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Hulín Bůh masakru 
31.10. Konverzační komedie francouzské autorky Yasminy 
 Rezy o tom, co se stane, když se dva manželské páry 
 v nejlepších letech „v dobré vůli“ sejdou, aby urovnaly 
 konflikt svých chlapeckých ratolestí, které se střetly 
 při klukovských hrách a jeden druhému vyrazil dva 
 zuby. Vstupné 80 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Hulín Jam session no. 2 
2.11. Setkání muzikantů, kteří si opět společně zahrají v rů-
 zném složení ve stylu rock, funky, blues, jazz. Pohodový 
 večer plný skvělé muziky. Vstupné dobrovolné.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 20:00

Hulín „Hulín má (taky) talent 3“! 
10.11. Amatérská talentová soutěž jednotlivců a skupin pro 
 širokou veřejnost bez rozdílu věku. Vítány jsou 
 všechny obory, např. pěvecké, hudební, taneční, 
 sportovní, divadelní, artistické, cvičitelské. Přihlášky 
 můžete posílat (také občané Chropyně) na adresu 
 Kulturní klub Hulín, Třebízského 194, Hulín 768 24, 
 nejpozději do 26. října 2012.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 18:00

Holešov Láska a párečky 
18.10. Mistrovsky napsaná, místy i hořká komedie, vychá-
 zející z reálných životních situací. Hrají: Simona 
 Postlerová, Karel Zíma, Kateřina Janečková a další. 
 Vstupné 150 Kč a 190 Kč.
 Kde: kino Svět, 19:00

Bystřice p/H Jasně, Vojtěch Jasný! 
20.10. Setkání s filmovým režisérem Vojtěchem Jasným 
 a nepřekonatelným filmovým nadšencem a sběra-
 telem Vítězslavem Tichým. Součástí besedy bude 
 promítání snímků „Česká věta“, neboli „Česká 
 rapsodie“ a „Magnetické vlny léčí“. 
 Kde: Kino Klub Sušil, 17:00


