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Volební program zastupitelstva jsme splnili

Vážení spoluobčané, 
volební období 2010–2014 

se blíží ke svému konci. Nejprve 
vám chceme poděkovat za pod-
poru a důvěru, kterou jste do nás 
v minulých letech vložili. Děku-
jeme i za nejrůznější podněty, 
se kterými jste se na nás obraceli. 
Mnoha z nich se nám podařilo 
vdechnout život a město je díky 
nim zase o kus pěknější. 

A nyní rekapitulace toho, 
co se nám za uplynulé čtyři roky 
povedlo:

Oblast výstavby a bydlení
Jednou z prvních investičních 

akcí, které byly v končícím voleb-
ním období realizovány, byla re-
konstrukce uličky Míru a prostran-
ství před poštou. Realizaci si vynutil 
celkový velmi špatný stav lokality, 
která navazuje na náměstí Svobody 
a je spojnicí pro občany, kteří jdou 
ze sídliště do města. Vzhledem 
ke špatnému stavu inženýrských 
sítí byla nutná rekonstrukce kana-
lizace a plynovodu, takže výsledná 
částka se vyšplhala na 7,9 mil. Kč. 
Pomyslnou třešničkou na dortu 
se stane 8 nových parkovacích míst 
v ulici Ječmínkova, která budou 
vybudovaná do konce letošního 
roku za zhruba 600 tis. Kč.

Rádi jsme navázali na postupné 
vylepšování života na sídlišti dalšími 
etapami regenerací. Nejdříve jsme 
realizovali regeneraci ulice Ná-
dražní, další na řadě byla ulice Mo-
ravská a prostor před prodejnou 
Albert a poslední etapou došlo 
k zatraktivnění lokality mezi uli-
cemi Tovačovská, Nádražní a Tyr-
šova. Obyvatelé zregenerovaných 
lokalit jistě ocenili zvýšení počtu 
parkovacích míst, nově vybu-
dované a opravené komunikace 
a v neposlední řadě také bohatou vý-
sadbu zeleně. Z celkových nákladů 

ve výši 13 mil. Kč nám byla, díky 
kvalitně připraveným projektům, 
přiznána dotace ve výši 9 mil. Kč. 

Nová výstavba rodinných domů 
realizovaná v lokalitě Podlesí byla 
zakončena výstavbou nové ko-
munikace a osvětlení v hodnotě 
3,1 mil. Kč. Také rodinné domy 
v lokalitě Pazderny se dočkají 
výměny blátivého povrchu za po-
hodlnou cestu s asfaltovým po-
vrchem za 4,1 mil. Kč. V této 
částce je zahrnuta i oprava chod-
níku okolo Zámeckého rybníka 
od ulice Hrad k vrátnici Fatry. 
Opravám komunikací se v rámci 
svého příspěvku věnovala Správa 
majetku města Chropyně a to mimo 
jiné překopům v ulicích Hrázky, 
K. H. Máchy, Ječmínkova a na ná-
městí Svobody, před spořitelnou.

Nejen obyvatelé sídliště nebo 
nové výstavby, ale i občané z tzv. 
staré Chropyně se dočkají nové 
cesty. Původní nerovný povrch 
v ulicích Křižní a Nová bude znovu 
předlážděn. Předběžná hodnota 
zakázky byla projektantem vyčís-
lena na 3,3 mil. Kč.

Také jsme se snažili investice-
mi šetřit budoucí náklady města 
a jeho příspěvkových organizací. 
Našim starším spoluobčanům 
bydlícím v domě s pečovatelskou 
službou jsme zvýšili komfort byd-
lení výměnou oken, a v letošním 
roce i vstupních dveří, za plastové. 
Postupně zlepšujeme stav bytů 
v těchto domech tak, aby vyho-
vovaly dnešním standardům. 

Dalším zatepleným objektem 
je budova Hasičské zbrojnice včet-
ně ubytovny, která navíc ještě zí-
skala novou střechu. Díky dotaci 
1,1 mil. Kč stačilo na dofinanco-
vání akce 2,1 mil. Kč z rozpočtu 
města Chropyně. Úspora nákladů 
za topení je již patrná i v hospoda-
ření mateřské školy. Součástí této 
investice byla i oprava balkonu, 
anglických dvorků a změna střechy, 
která byla nutná vzhledem k ha-
varijnímu stavu té původní. Celko-

vé náklady přes 5 mil. Kč byly sníže-
ny poskytnutou dotací 1,4 mil. Kč. 
Mnozí z vás si jistě všimli, že svůj 
vzhled díky výměně oken a cel-
kovému zateplení pláště budovy 
změnila i tribuna na fotbalovém 
stadionu. Náklady ve výši 2,6 mil. Kč 
s dotací 1,1 mil. Kč nejsou konečné. 
V letošním roce bylo navíc dokon-
čeno odvlhčení přední části tribuny, 
výměna sedaček a oprava bočního 
vstupu do suterénu za 400 tis. Kč. 
Do příštího roku je ještě napláno-
vána celková rekonstrukce topení. 
Také tělocvična Tělovýchovné jed-
noty Chropyně bude mít díky dota-
cím nový kabát. Za cca 6,5 mil. Kč 
dojde k výměně oken a dveří a za-
teplení pláště a střechy budovy. 
Vzhledem k možnostem financování 
Tělovýchovnou jednotou Chropyně 
poskytne částku cca 2 mil. Kč na do-
financování akce ze svého rozpočtu 
město Chropyně, částka 4,5 mil. Kč 
bude poskytnuta ze Státního fondu 
životního prostředí.

Střechy nám stárnou a bohužel 
nám některými zatéká. Z roz-
počtu města na rok 2014 bylo 
nutné uvolnit částku 3,2 mil. Kč 
na rekonstrukci havarijního stavu 
střechy na základní škole v ulici 
Komenského a Správa majetku 
města Chropyně musí uvolnit 
cca 890 tis. Kč na opravu havarij-
ního stavu střechy domu s pečo-
vatelskou službou v ulici Hrázky.

Můžeme být hrdí, že město 
Chropyně má velké množství 
zeleně, a aby to tak i zůstalo, 
je nutné investovat do nových 
výsadeb. Obnova stromů a keřů 
v sídlišti většinou probíhá v rámci 
realizace regenerací. Zeleň na ná-
městí Svobody však potřebovala 
rozsáhlejší zásah. Dle dendrologic-
kého posudku bylo několik stromů 
ve velmi špatném stavu, proto 
jsme přistoupili k jejich vykácení 

a celkovému omlazení parku. 
Jak se dílo v celkové hodnotě 
720 tis. Kč podařilo, můžete po-
soudit sami. EU na, z našeho pohle-
du zdařilou, akci přispěla finanční 
částkou 463 tis. Kč. Na sklon-
ku letošního roku, v podzim-
ních měsících kvůli vhodné době 
k provádění výsadby, bude reali-
zována rekonstrukce zahrady 
v mateřské škole. Počítáme s tím, 
že s prvními jarními paprsky již 
bude sloužit našim nejmenším ob-
čanům. Doufáme, že se jim bude 
líbit, protože celkové náklady 
jsou 3,2 mil. Kč (z toho dotace 
2,2 mil. Kč). Zahrada bude vytvo-
řena v přírodním stylu a děti se mo-
hou těšit např. na jezírko s rybič-
kami nebo lanové centrum s ar-
cheologickým nalezištěm.

Ke snížení prašnosti ve městě 
jistě přispělo i zakoupení kropi-
cího vozu, který byl díky dotaci 
ve výši 2,3 mil. Kč městem pořízen 
za asi 200 tis. Kč. Pracovníkům 
Správy majetku města jistě zefek-
tivnilo práci nové svozové vozidlo 
na svoz biologického odpadu 
s kontejnery. Jeho nákup byl 
financován za pomoci dotace 
ve výši 2,7 mil. Kč, z rozpočtu měs-
ta bylo dofinancováno 300 tis. Kč.  

Poslední investicí je rekonstruk-
ce koupaliště. Jistě namítnete, 
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Registrační úřad Chropyně 
přijal 14 kandidátních listin

Volební program 
zastupitelstva jsme splnili

Informace pro kandidující 
subjekty ve volbách 
do zastupitelstva města

Každému uskupení (dále jen „volební strana“), které v řádné lhůtě 
podalo svou kandidátní listinu pro volby do zastupitelstev obcí vyhlášené 
na dny 10. a 11. října 2014 a jehož kandidátní listina byla zaregistrována, 
vznikají v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí a místními 
obecně závaznými vyhláškami, případně z rozhodnutí zastupitelstva, 
některá práva a povinnosti. Taktéž samotným kandidátům. 

Delegace členů okrskových volebních komisí
Každá volební strana může delegovat jednoho člena a jednoho 

náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku. 
Delegováním se rozumí doručení seznamu členů a náhradníků starostovi. 
Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo, 
kde je delegovaný přihlášen k trvalému pobytu, a podpis zmocněnce 
volební strany. Může také obsahovat údaj, do které okrskové volební 
komise má být delegovaný člen zařazen. Tento seznam je třeba doručit 
nejpozději do 10. září do 16:00. 

V Chropyni je vytvořeno 5 volebních okrsků. Volební strany zpravidla 
delegují 5 členů + 1 náhradník, může však být delegováno až 5 členů 
a 5 náhradníků. Jestliže volební strana nemůže sehnat dostatečný po-
čet členů, které by do okrskových volebních komisí delegovala, může 
delegovat i jednoho jediného člena. 

Odvolání kandidáta, vzdání se kandidatury
Každý kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb, tedy 

do 8. října do 14:00 písemně vzdát své kandidatury. Kandidaturu kan-
didáta může ve stejné lhůtě odvolat také zmocněnec volební strany. 
Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít zpět. 
Prohlášení musí být doručeno příslušnému registračnímu úřadu (Měst-
ský úřad v Chropyni). Doručená vzdání se nebo odvolání kandidatury 
budou zveřejněna ve volebních místnostech. K odevzdaným hlasům 
pro kandidáty, kteří se vzdali nebo byli odvoláni, se nepřihlíží.

Volební prezentace ve Zpravodaji
Zastupitelstvo města Chropyně svým usnesením ze dne 25. června 

2014 schválilo všem volebním stranám bezplatnou prezentaci v čísle 8 
Zpravodaje města Chropyně v rozsahu 1/2 strany. Uzávěrka čísla 8 
je ve čtvrtek 18. září ve 12:00. Pokud budou mít volební strany zájem 
využít větší prostor ve Zpravodaji, vztahuje se na tuto prezentaci ceník 
komerční inzerce. Od výsledné ceny pak bude odečtena cena za inzerci 
poskytovanou zdarma.

Předvolební setkání
V případě venkovních předvolebních setkání je třeba postupovat 

v souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou města Chropyně 
č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v plat-
ném znění. Dle této vyhlášky je užívání veřejného prostranství za účelem 
uspořádání předvolebního setkání pořádaného volební stranou od po-
platku za využití osvobozeno. Je však nutno splnit ohlašovací povinnost, 
tedy sdělit městu Chropyně datum, dobu, místo, účel záboru veřejného 
prostranství a osoby odpovědné za zajištění veřejného pořádku.

V případě předvolebních setkání v budovách v majetku města je mož-
no využít prostor Městského kulturního střediska a požádat o pronájem 
prostor na Správě majetku města Chropyně, p. o. K předvolebním 
prezentacím nebude pronajímán víceúčelový sál chropyňského zámku. 

Umisťování prezentace na veřejném prostranství
Podobně jako u využití veřejného prostranství k předvolebním se-

tkáním je předvolební kampaň řešena i u záboru veřejného prostranství 
k umístění předvolební prezentace. Zábor je osvobozen od poplatku 
za užití, je však nutno splnit ohlašovací povinnost. V ohlášení je třeba 
uvést dobu záboru, rozsah záboru, účel a odpovědnou osobu. Při nedo-
držení ohlašovací povinnosti bude předvolební prezentace odstraněna. 

Ing. Jiří Rosecký

Do uplynutí lhůty pro podání kandidátních listin pro volby do za-
stupitelstev obcí vyhlášené na dny 10. a 11. října 2014 přijal Městský 
úřad v Chropyni, který je pro tyto volby registračním úřadem pro město 
Chropyni a obce Kyselovice, Záříčí a Žalkovice, dohromady 14 kandi-
dátních listin. Zatímco v Žalkovicích stávající starosta zřejmě svou pozici 
opět bez problémů obhájí, o 17 míst v chropyňském zastupitelstvu bude 
bojovat 8 volebních stran.

Pro volby do Zastupitelstva města Chropyně:
• ANO 2011
• Česká strana sociálně demokratická
• Komunistická strana Čech a Moravy
• NEZÁVISLÁ VOLBA PRO CHROPYNI
• Občanská demokratická strana
• Společně pro Chropyni
• TOP 09
• ZA OTEVŘENOU A PROSPERUJÍCÍ CHROPYNI

Pro volby do Zastupitelstva obce Kyselovice:
• Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
• NEZÁVISLÍ

Pro volby do Zastupitelstva obce Záříčí: 
• Komunistická strana Čech a Moravy
• Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
• Sdružení nezávislých kandidátů obce Záříčí

Pro volby do Zastupitelstva obce Žalkovice:
• Sdružení nezávislých kandidátů Žalkovice

Po přezkoumání kandidátních listin, odstranění případných nedo-
statků a jejich zaregistrování mohou být zveřejněny údaje o jednotlivých 
kandidátech. Registrační úřad Chropyně počítá se zveřejněním seznamu 
kandidátů na svých webových stránkách po vylosování pořadového čísla 
volebních stran (následuje po registraci). Seznamy kandidátů budou 
poté rovněž zveřejněny na stránkách volby.cz. 

Ing. Jiří Rosecký

že ta proběhla v minulém voleb-
ním období a nové koupaliště 
si již užívají návštěvníci. Máte 
pravdu, ale část splátek byla hra-
zena v tomto a ještě bude muset 
být hrazena v příštím volebním 

období. V právě končícím voleb-
ním období bylo za tuto investici 
celkem uhrazeno 12 mil. Kč. 
Pokračování v příštím čísle.

Ing. Věra Sigmundová, 
Mgr. Milan Bajgar
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Pohyb psů ve městě

Revitalizace parku na náměstí 
Svobody byla dokončena

bíhá v rámci následné péče úpra-
va trávníků. 

Chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem občanům města 
za jejich ohleduplnost, trpělivost 
a toleranci, kterou projevovali při 
samotné realizaci akce, a věřím, 
že nám všem se za to park v příš-
tích málo letech odmění. 

Bohužel již nyní, měsíc po u-
končení realizace akce, musím 

přidat konstatování, že vandalové 
v našem městě vskutku nezahálí. 
Na zlomení v průměru cca čtyř-
centimetrového kmínku stromu 
(javoru) už je třeba docela velká 
síla… nebo že by posilnění?? 
V této souvislosti je však nutno 
upozornit, že takto „zlikvidovaná“ 
zeleň bude muset být nahrazena, 
a to už z peněz nás všech. 

Martina Adámková

K 30. červnu 2014 byla do-
končena realizace projektu-
„Revitalizace parku na náměstí 
Svobody v Chropyni“. Dnem 
1. července 2014 byla zahájena 
pětiletá následná péče o vysazené 
dřeviny, kterou bude provádět 
firma, která realizovala celou 
zakázku – ZAHRADA Olomouc, 
s.r.o. Tato firma byla vybrána 
v rámci výběrového řízení. Udrži-
telnost projektu ve vztahu k do-
taci je 10 let (nutnost zachování 
všech vysazených dřevin a jejich ú-
držba). O stávající dřeviny v par-
ku se bude starat Správa majetku 
města Chropyně, p. o.

Malá rekapitulace toho, co by-
lo v parku provedeno: 

Revitalizace parku na náměstí 

Svobody v Chropyni řešila obno-
vu stávajícího parku, včetně při-
lehlých tvarovaných javorových 
alejí podél chodníků na se-
verovýchodní a jihovýchodní 
straně náměstí, jejímž cílem bylo 
a je vytvořit v této centrální části 
města příjemné prostředí, jak míst-
ním obyvatelům, tak návštěvní-
kům města. 

Celkem bylo odstraněno 113 ks 
stromů a 235 m2 keřů a vysazeno 
celkem 365 ks dřevin, z toho 
133 ks stromů. Byla provedena 
údržba stávající zeleně, zejména 
starších stromů, spočívající v jejich 
ořezech a zabezpečení. V obou 
částech parku proběhla výměna 
laviček a v jedné i odpadkových 
košů. V současné době stále pro-
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V poslední době se nám opět v našem 
městě množí stížnosti na bezohledné pej-
skaře a také pejskaře, kteří nedokáží za-
bezpečit své miláčky proti jejich úniku. 
Proto všem, kteří se rozhodli „vlastnit“ 
čtyřnohého chlupatého miláčka, připomí-
náme jejich povinnosti.

Na chovy psů se vztahuje mj. zákon na o-
chranu zvířat proti týrání, který říká, že zví-
řata jsou stejně jako lidé živými tvory schop-
nými pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují 
si proto pozornost, péči a ochranu ze strany 
člověka. Proto každý, kdo se rozhodne zvíře 
chovat, přebírá za něho plnou odpovědnost. 
Právě tento zákon ukládá všem chovatelům 
povinnost zajistit psa proti jeho úniku. Bohu-
žel se nám v Chropyni v poslední době mno-
ží případy úniků psů z prostor, které by měl 
„páníček“ zajistit. Chápeme, že se občas 
může stát, že špatně dovřeme branku a pejs-
kova touha po proběhnutí je silnější a rych-
lejší než naše reakce, ale upozorňujeme, že při 
opakovaných situacích nezajištění si psa bu-

de tento přestupek postoupen k projedná-
ní na Městský úřad v Kroměříži, který je kom-
petentní k jeho řešení, a Správa majetku 
města Chropyně je oprávněna za takto zajiš-
těné psy účtovat úhradu za odchyt a „krát-
kodobý azyl“ na Správě majetku města. 

Dalším předpisem, který je šitý na míru 
našeho města vč. místní části Plešovec, 
je Obecně závazná vyhláška města Chropy-
ně č. 2/2012, o stanovení pravidel pro po-
hyb psů na veřejném prostranství ve městě 
Chropyni. Tato vyhláška ukládá osobě do-
provázející psa při pohybu na veřejném pro-
stranství povinnost, aby byl pes starší 3 měsí-
ců viditelně označen známkou a s výjimkou 
prostor stanovených vyhláškou byl vždy 
na vodítku, a pokud si to vyžádá situace, 
je nutno opatřit jej náhubkem (u malých 
plemen nesení ve vhodné tašce nebo koši) 
tak, aby pes neobtěžoval jiné osoby a zví-
řata, neohrožoval jejich zdraví, životy nebo 
majetek. Ukládá taktéž neprodlené odstra-
nění nečistot (výkalů apod.) způsobených 
psem.

Dále tato vyhláška 
zakazuje volné pobíhání 
psů s výjimkou prostor 
stanovených v čl. 4 vy-
hlášky, vodit psy nebo 
je přenášet na dětská 
hřiště, pískoviště, koupa-
liště, sportovní hřiště a všechna místa opatře-
ná upozorněním na zákaz vodění psů a také 
provádět na veřejném prostranství výcvik psů. 

Místy pro volný pohyb psů jsou např. pro-
story u rybníka Hejtman a luk pod Oujezdy, 
cesta u Zámeckého rybníka, polní pěšina 
směrem od fotbalového hřiště k nádraží. Ale 
i v těchto místech je možné volné pobíhání 
psů pouze pod neustálým dohledem  a pří-
mým vlivem osoby doprovázející psa.

Přestupky za porušení této vyhlášky jsou 
projednávány na základě stížností v přestup-
kové komisi.

Celé znění vyhlášky je možno si přečíst 
na stránkách města Chropyně www.muchro-
pyne.cz.

Martina Adámková
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Pozvánka Klubu českých turistů

Téma hazardu na jednáních zastupitelstva

Sotva skončilo období prázdnin, dovolených, koupání a slunění, 
hned se hlásí podzim. Z turistických a pochodů vybírám nám nejbližší:

13. září Rusavskými Kotáry na kole i pěšky
 km pěší: 10, 25, 35, 50, cyklo: 25, 50; start: Holešov, 

sokolovna, 7:00; cíl tamtéž do 19:00; info: Ing. František 
Hostaša, tel.: 604 465 413

20. září Za přerovským zubrem
 km: 13, 22, 30, 50; start: Přerov, sokolovna 7:00–

10:00; cíl: tamtéž do 18:00; info: Vítězslav Vaculík, 
tel.: 776 806 161

20. září Na kole Přerovskem
 km: 8, 25, 50, 80; ostatní údaje jako u akce Za přerov-

ským zubrem

20. a 21. září Vrcholy oblasti Valašsko–Chřiby
 Informace v turistických skříňkách u prodejen Albert 

a COOP.

 VI. ročník akce Vrcholy oblasti úspěšně absolvovali 
manželé – turisté Marie a Gustav Hradečtí. Blaho-
přejeme!

Připravujeme autobusový zájezd na Pochod slováckým vinohradem 
dne 11. října 2014. Závazné přihlášky a zálohu na přepravu u paní J. 
Pospíšilové, Krátká 429, tel.: 737 937 978 nebo S. Horákové, Nádražní 
722, tel.: 724 934 402.

Jar. Pospíšilová

Ve dvou posledních článcích o hazardu byly 
zmíněny rozdílné přístupy v rámci zastupitelstva. 
Podívejme se, jak probíhalo řešení tohoto pro-
blému na jeho zasedáních. Diskusi o hazardu 
odstartoval můj dotaz z června 2013, zda se RM 
zabývala problematikou hazardu ve městě. Dle 
místostarosty se zabývala finančním přínosem, 
bezpečností a kriminalitou nikoliv. Paní starost-
ka podotkla, že na jedné straně je to hazard, 
na druhé straně příspěvek do rozpočtu, který 
jde téměř celý na sportovní činnost. Koaliční 
člen ZM podpořil potřebu zabývat se hazardem 
a nepřipustit, aby se z Chropyně stalo malé Las 
Vegas. Jelikož by zákaz byl postupný, navrhl 
financování výpadku z rozpočtu z peněz, které 
městu zůstanou po ukončení splácení dluhu 
na koupališti. K problému jsem zdůraznil, 
že i když se příjem z hazardu využívá přede-
vším do sportu, musíme říct, co v rozpočtu 
omezíme, abychom podporu sportu udrželi, 
a ne na řešení hazardu rezignovat. V rozpravě 
k tomu zazněla podpora, že sport se financoval 
ve stejném rozsahu i před tím, než se objevily 
příjmy z hazardu. Následně bylo radě uloženo 
„předložit na prosincovém zasedání materiál 
týkající se obecně závazné vyhlášky města 
Chropyně o místním poplatku za provozova-
ný výherní hrací přístroj nebo videoterminál, 
včetně ekonomického rozboru“.

V říjnu 2013 jsem informoval, že o hazardu 
vyšel článek, ve kterém se uvádí, že nemáme 
důvod podporovat firmy, které se vysmívají 
nemocným a závislým lidem. Např. Blansko 
se automatů zbavilo. Stanovisko paní starostky 
bylo takové, že rada si nedovede představit, 
čím bychom výpadek v příjmech do rozpočtu 
nahradili. Marně zápasím s otázkou, zda taková 
rada je pro město to nejlepší řešení. Obávám 
se, že nikoliv. Změnu poměrů mohou ovšem 
přinést pouze výsledky letošních komunálních 
voleb.

V prosinci předložila rada materiál o legis-
lativních možnostech omezení provozu, 
případně zákazu provozu výherních hracích 
přístrojů a videoloterních terminálů s vyčíslením 
dopadu do rozpočtu města. K materiálu jsem 
vyslovil výhradu, že neodpovídá zadání ze září, 

neřeší obecně závaznou vyhlášku a omezuje 
se téměř výhradně na ekonomický rozbor s pře-
dem určeným cílem. Navrhl jsem uložit radě, 
aby předložila v březnu 2014 materiál řešící 
omezení provozu hracích zařízení s cílovým 
stavem ukončit jejich provoz na území města 
do 31.12.2015. Dále jsem navrhl rozpracovat 
tato ustanovení do vyhlášky města a tuto 
předložit ke schválení v červnu 2014. Rovněž 
jsem informoval o tom, že očekává-li se výnos 
z hazardu do rozpočtu města ve výši cca 2,5 mil. Kč, 
tak hráči musí na tento výtěžek prohrát 
v hernách na území města min. 16 milionů Kč. 
Uvedl jsem, že změna v rozpočtovém určení da-
ní přinese městu zvýšení příjmů o cca 11,5 mil. Kč, 
a vyslovil jsem názor, že město by mělo přispět 
k prevenci gamblerství a měli by mu za to stát 
všichni, kteří do hráčské závislosti zatím ne-
spadli i jejich rodinní příslušníci. Paní starostka 
uvedla, že sice při novém rozpočtovém určení 
daní dostaneme víc, ale příjmy nám budou 
zkráceny pokud jde o příspěvek na žáky našich 
škol z okolních obcí a na výkon státní správy. 
Sama za sebe se postavila proti mému návrhu 
a uvedla, že rodiny se rozpadají nejen kvůli 
gamblerství, ale i jiným závislostem a řekla: 
„Zakažme automaty, ale zavřeme i hospo-
dy, protože alkoholismus je možná i horší.“ 
K neférovosti tohoto argumentu jsem pozna-
menal, že zákon na zákaz hospod neexistuje, 
na zákaz nebo omezení hazardu ano. Návazně 
na můj dotaz, na kterých položkách dostává 
město vůči novému rozpočtovému určení 
daní méně příspěvků než loni, bylo přislíbeno, 
že informace bude podána v rámci schvalo-
vání účetní závěrky v březnu 2014. Na návrh 
z řad občanské veřejnosti bylo také uloženo 
předložit v březnu 2014 zákonné možnosti 
vyhlášení místního referenda ohledně zákazu 
výherních hracích přístrojů souběžně s komu-
nálními volbami.

V březnu 2014 byla předložena informace o 
možnosti konání místního referenda. Při jeho 
projednávání se paní starostka vyjádřila, že re-
ferendum vidí jako zbytečně vyhozené peníze. 
Jako problém rovněž vidí, že výsledky budou 
závazné. Proč hlasovala v prosinci 2013 pro 

zpracování materiálu o zbytečném vyhození 
peněz nevysvětlila. Pokud jde o obavu z možné 
závaznosti výsledku referenda, je to ještě horší. 
Vždyť hlasovat by mohli všichni občané města 
a jejich názor by měl mít pro nové zastupitel-
stvo vysokou významovou váhu.

Negativní postoj paní starostky k respek-
tování referendového názoru voličů je pro 
mě víc než překvapivý. Musím ač nerad připus-
tit, že možná nebydlím v prostoru, kde vládne 
demokracie, ale pouze demokratura využívající 
jenom vnějších znaků a mechanismů, méně 
už vnitřní náplně skutečné demokracie.

V červnu 2014 jsem informoval o výraz-
ném omezování hazardu v Holešově. Jeden 
ze služebně nejstarších členů ZM k tomu 
dodal, že ZM by se mělo tímto problémem 
v příštím období vážně zabývat. Souhlasím tím 
dřív, že jeden z mladších členů ZM prohlásil, 
že bychom museli zvýšit příspěvek rodičů 
na sportovní vyžití dětí a že jej nezajímá, když 
už 18letý člověk hraje. Jako by nebyla pravda, 
že rozdíl mezi zvýšenými příjmy z daní a sní-
žením příspěvků státu na státní správu a obcí 
na školství vysoce překračuje příjmy z hazardu 
a nevyžadoval by navýšení výdajů rodičů 
na sport. Jako by nebylo pravdou, že dle 
odborníků je hráčství vážnou chorobou, nebo 
že v 18 i více letech může být sice člověk plno-
letý, ale nemusí být současně i dospělý. Není to-
mu ani tak, že plnoletý zodpovídá v tomto pří-
padě sám za své činy. Exekutor bude ve svých 
zásazích postihovat i ty, kteří se „provinili“ 
pouze tím, že bydlí ve společné domácnosti 
s někým, kdo se stal hazardovým dlužníkem.

Zastávám názor, že problém hazardu je zá-
važný, i když ne jediný, kterým by se mělo 
ZM opravdově a v plném smyslu toho slova váž-
ně a bez předem stanoveného závěru zabývat. 
K tomu bude třeba samostatně uvažujících 
zastupitelů, nejen majících názor, ale také 
schopných jej vyslovit a hájit. Snad se jim také 
podaří naplňovat a neměnit myšlenkové ide-
ály, se kterými půjdou letos do voleb a získají 
důvěru voličů, i během následujícího volebního 
období. Ne všude a ne každému se to daří.

Ing. František Kroupa
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Budou zase volby Prodej stravenek 
na školní rok 
2014/2015

Pokyny pro rodiče 
prvňáčků 
(budova J. Fučíka 675)

Budou, ale také byly. Podívejme se společně 
na způsoby jejich provádění od r. 1946. V tom 
roce byly volby do Ústavodárného shromáž-
dění. V Chropyni získali komunisté 687 hlasů, 
lidovci 417, národní socialisté 327 a sociální 
demokraté 213 hlasů. Ihned po zveřejnění 
výsledku voleb bylo rozhlasem vyhlášeno nové 
složení národního výboru. Předsedou byl zvo-
len Vilém Dolníček z KSČ. Ostatní strany byly 
zastoupeny podle počtu hlasů do parlamentu.

Další volby, opět do parlamentu, už byly 
jiné. 20.4.1948 byla sestavena jednotná 
kandidátka, volební lístky voliči dostali až při 
vstupu do volební místnosti. Účast byla sle-
dovaná, za neúčast se trestalo, nebyly zástěny 
k úpravě lístků, prakticky nebylo možné vybrat 
svobodně stranu ani kandidáta. V Chropyni 
přišlo k volbám 89 % voličů a celostátně zvítě-
zili kandidáti KSČ.

V r. 1954 byly volby komunální do MNV. 
Obyvatelé na ně byli lákáni snížením cen zboží 
o 10 %. Narůstalo tak dotování cen státem. Vlá-
da si to mohla dovolit, v té době jsme byli ještě 
10. nejbohatší zemí světa. Bylo z čeho utrácet.

Manifestační volby, toto asi mnohým 
nic neříká. Ale bylo to tak. Občané chodili 
ve velkých skupinách, mnohdy s hudbou, 
nastrojení, podnikové kolektivy společně. Bez 
rozmýšlení vhazovali volební lístky do urny, 
na nich bylo jenom 26 kandidátů. Přesně 
tolik měl mít MNV. Předsedkyní MNV se stala 
Anděla Štrublíková KSČ.

O průběhu voleb do národního výboru 
v r. 1960 se píše v kronice: „Proti navrženým 
kandidátům nebylo námitek. Volby byly mo-
hutnou manifestací. V jednom průvodě šlo 
na 450 voličů v čele s kandidáty, do kroku 
jim hrála kapela, pionýři v krojích s kytič-
kami pro starší voliče čekali před volebními 
místnostmi. Už v poledne volby skončily. 
Výsledek – 99,07 % voličů se zúčastnilo, jeden 
volič zaujatě odmítal občanskou povinnost 
a nešel volit (pocítil to tvrdými sankcemi). 
Na přípravě voleb se podílelo 512 občanů.“ 
Na jediné možné kandidátce bylo jen 28 jmen, 
potřebných ke složení MNV. Nebylo možné 
volit jinak – buď tito, nebo nic.

Volby do obecních a okresních výborů 
a do parlamentu, které měly být v okupačním 
roce 1968, byly odloženy. Směly se konat až po 
konsolidaci poměrů v r. 1971. Cituji z kroniky: 
„…naše země jdou opět neochvějně cestou 
budování socialismu. … Byl vypracován nový 
zákon, který zaručuje, že půjde o volby vpravdě 
demokratické.“ Do agitační práce před volbami 
bylo v Chropyni zapojeno 175 občanů, z nich 
140 členů KSČ. Dvojice agitátorů navštívily 
všechny rodiny a zvaly k volbám. Byla sesta-
vena opět jen jedna kandidátka se 32 jmény. 
Demokraticky na ní bylo i 12 bezpartijních 
a 2 lidovci. Účast byla opět sledovaná, takže 
99,4 % voličů bylo pro. Citát: „Docílených 
výsledků bylo dosaženo důkladnou politickou 
přípravou … a účinnou organizátorskou prací 
všech členů strany a všech organizací NF.“ 
Předsedou MNV byl zvolen František Pleva 
KSČ. Tři uliční organizace KSČ zajišťovaly „ply-

nulý chod obchodu a služeb, údržbu bytového 
fondu, vystupují proti nekázni, nepořádku 
a korupci. Snaží se zajistit pro všechny obča-
ny spokojený život.“ Tito zástupci KSČ měli 
ve všem rozhodující slovo před volenými 
poslanci MNV. V r. 1974 proběhly doplňující 
volby. Předsedou MNV se stal Jan Jurášek KSČ.

Po volbách v r. 1981 se stal předsedou Ar-
nošt Vraspír KSČ. V dalších volbách v r. 1986 
byly volby do všech stupňů zastupitelských 
sborů najednou. Do MNV bylo zvoleno 
60 poslanců (31 KSČ, 3 ČSL, 26 bezpartijních). 
Do ONV z Chropyně 5 poslanců, do KNV 1, 
do Sněmovny lidu 1, do Sněmovny národů 1 
a do ČNR 1 poslanec. Všichni byli zvoleni zase 
manifestačně, účast 99,69 %. 11 občanů nevolilo.

V r. 1990 se rada a plénum MNV (později 
zastupitelstvo) scházely u kulatého stolu. 
Předsedou byl krátce Ladislav Řezníček. Složení 
zastupitelstva: 18 – což je 30 % KSČ - dále 
32 nestraníků, 5 ČSL a 3 členové ČSS. Tito li-
dé připravovali volby. Bylo přihlášeno 23 poli-
tických subjektů. Voliči dostali poprvé volební 
lístky domů.

V Chropyni získalo Občanské Fórum 35,41 % 
do SL, 33,79 % do SN, 37,06 % do ČNR. Spo-
lečnost pro Čechy a Moravu 33,81 %, 35,76 %, 
36 %. KSČ dostala 15,88 %, 15,52 %, 14,34 % 
hlasů.

Do obecního zastupitelstva byly vydány 
hlasovací lístky se 35 kandidáty za všechny 
strany, které v obci kandidovaly. Volič mohl 
vybrat 17 z nich. Bylo zapsáno 3 664 voličů. 
K volbám přišlo 74,3 % voličů a odevzdali 
2 742 platných lístků. Koalice Chropyně (OF, 
ČSL, ČSS) získala 65,6 % hlasů (11 mandátů), 
KSČ 29,3 % (5 mandátů), a Morava a Slezsko 
5,1 % (1 mandát). Starostou města byl zvolen 
Ing. František Kroupa.

Všechny závěry jednání rady a zastupitelstva 
byly platné bez schválení jakéhokoliv politbyra, 
jak tomu od r. 1948 do r. 1990 bylo.

Ve dnech 10. a 11. října 2014 půjdeme 
volit své zastupitele do zastupitelstva města. 
Neúčast nebude trestaná z moci úřední. Ten, 
kdo přenechá rozhodování za sebe někomu 
jinému, bude potrestán tím, že nebude smět 
nadávat ani kritizovat. Sám se dobrovolně 
zbavil svého práva. Zastupitele tedy vybrali jiní. 
A ti jiní nemuseli mít stejné požadavky 
na kvalitu, moudrost a pracovitost zastupitelů 
jako on. V těchto volbách nejde o stranické 
přetahování, která strana získá víc. Tady jde 
o naše město, o náš život. Bývalý starosta Anto-
nín Homolík v r. 1921 řekl: „Třídní boj je zlo pro 
všechny. Je třeba vrátit se k životu rodinnému.“

Prostě vyberme si zastupitele, kteří se ne-
budou politicky dělit na „koalici“ a „opozici“. 
Všichni společně, ze všech stran musí hrát 
v jednom družstvu, kopat za město, ne za svou 
stranu. Měli by při slibu říci ještě tento slib: 
„Já, občan města Chropyně, přijímám tuto 
funkci jako drahocenný dar. Jako příkaz našich 
předků, abych tě, země má i město naše, ctil 
a miloval, abych tě moudře spravoval. Protože 
tvůj život je věčný. Protože můj život je vteři-
na.“                               Helena Sadyková

středa 27. srpna – 10:00 až 13:00
čtvrtek 28. srpna – 10:00 až 13:00
pátek 29. srpna – 10:00 až 15:00
neděle 31. srpna – 10:00 až 12:00
pondělí 1. září – 9:00 až 13:00

Prodej bude probíhat ve školní jídelně 
Ječmínkova 270 Chropyně. Rodiče platící z ú-
čtu platí zálohu 500 Kč (základní škola) nebo 
600 Kč (mateřská škola).

Marcela Vinklárková

• Období školního vyučování ve školním roce 
2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014 
v 8:00.

• Budova školy se otevírá v 7:40 hod.
• Žáci se první den školy nepřezouvají, přijdou 

bez aktovek.
• Rozchod do prvních tříd podle vyvěšených 

seznamů (budou vyvěšeny na vstupních 
dveřích školy).

• Program prvního dne: seznámení s třídní uči-
telkou, informace rodičům, kontrola sezna-
mů a údajů, ukončení vyučování ve třídách 
v 8:45.

• Zápis a návštěva přihlášených žáků školní 
družiny bude následovat po ukončení 
vyučování.

• V úterý 2. září 2014 přezůvky a aktovky 
s sebou.

• Předpokládaný termín třídní schůzky pro 
1. ročníky: úterý 2. září 2014 v 15:00 hod.

• Obědy pro žáky si rodiče zařizují osobně 
u paní Vinklárkové, ředitelky Zařízení 
školního stravování Chropyně, v ulici Ječ-
mínkova 270.

Mgr. Josef Havela
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Pozdrav z 1. třídy mateřské školy

Děti ze školní družiny 
navštívily policii

V krásném prostředí chropyňského zámku 
proběhlo 4. června pasování dětí 1. třídy ma-
teřské školy na školáky. 

Za týden jsme se všichni vydali na poznáva-

cí výlet do Podzámecké zahrady v Kroměříži. 
Tam už na děti čekal vláček, který je provezl 
celou zahradou. Cestou se dozvěděly mno-
ho nového a zajímavého. Děti byly z vláčku 

nadšené a my už víme, že příští školní rok 
pojedeme znovu. :-)

pí učitelky Sochová 
a Dokoupilová Hanulíková

V závěru minulého školního 
roku jeli žáci se školní družinou 
na malý výlet do Kroměříže. Jejich 
cílem byla exkurze na policejním 
oddělení.

Mohli jsme si prohlédnout ce-
lou budovu, ale nejvíce asi na dě-
ti zapůsobily cely předběžného 
zadržení, ukázka zbraní a donuco-
vacích prostředků. Všem se samo-

zřejmě líbil vozový park a možnost 
posedět si v policejním autě. 
Na závěr prohlídky i doprovod-
ného výkladu byly dětem sejmuty 
otisky prstů, které si děti, i s malou 
pozorností, mohly s sebou odnést.

Děkujeme touto cestou ma-
mince, paní Vlasaté, která nám 
tuto akci pomohla zajistit.

H. Lošonská
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Pasování na školáky

Obrazy Emila Filly jsou středem pozornosti 
milovníků umění i zlodějů

E. Filla: Hlava muže s dýmkou, 1915, 
40 cm x 30 cm, olej a písek na dřevě

Ve čtvrtek 5. června 2014 byly děti ze 2. třídy 
mateřské školy v chropyňském zámku pasovány 
na školáky. 

Slavnost se nesla v duchu svátku sv. Jana, toho 
jak se celá příroda v tento čas proměňuje, začíná 
dozrávat první úroda, a celé se to prolínalo jistou 
paralelou, že i naše děti jsou v období, kdy jedna 

etapa pro ně končí a jiná, neznámá, začíná. Přítomni 
byli také zástupce města Mgr. Bajgar a ředitelka 
mateřské školy paní Ratůzná, kteří ke shromážděným 
promluvili. Celou slavnost hudebně doprovázeli 
páni učitelé ze SZUŠ D-MUSIC. Děti v tento 
den také navštívily knihovnu, účastnily se závodu 
v koloběžkách, opékaly špekáčky, procházely po-

hádkovým lesem, ve který se proměnila po setmění 
zahrada školky, a na konec ve školce i přenocovaly.

Chtěli bychom tímto poděkovat paním učitel-
kám Ivance Zahnašové a Daně Součkové za jejich 
práci s našimi dětmi, byť to za ta léta nebylo vždy 
jednoduché. Vážíme si toho.

Spokojení a vděční rodiče

Poslední květnovou neděli se konala na praž-
ském Žofíně aukce uměleckých děl, pořádaná 
společně Galerií Kodl a Vltavín. Podle očekávání 
byl z nabízených 450 obrazů klasiků českého vý-
tvarného umění 19. a 20. století nejvýše oceněn 
raný kubistický obraz Emila Filly z jeho holandské-
ho období „Hlava muže s dýmkou“, jehož cena 
při aukci dosáhla konečné částky 16,8 mil. Kč 
(včetně aukční přirážky). Jde o olejomalbu 
na dřevě vytvořenou zvláštní technikou, kdy pro 
dosažení větší plastičnosti a výraznější struktury 
byl umělcem do barvy přimíchán písek. Dosa-
žená cena je 5. nejvyšší na dosavadních aukcích 
za Fillovo dílo.

V měsíci červnu proběhla sdělovacími pro-
středky zpráva, že Vrchní soud v Praze udělil 
čtyřem obžalovaným z krádeže uměleckých děl, 
včetně 4 obrazů Emila Filly, nepodmíněné tresty 
odnětí svobody v rozmezí od 3 do 9,5 roku, 
dva obžalovaní obdrželi podmíněné tresty. 
Ke krádeži Fillových obrazů došlo v polovině lis-
topadu roku 2011 na zámku v Peruci na Louns-
ku, kde je malířova pamětní síň. Jak vyšetřování 
ukázalo, šlo o organizovanou skupinu, jejíž 
činnost byla rozsáhlejší a která měla kradené 
předměty zpeněžit jejich prodejem. Rozsudek 
je pravomocný.

Z hlediska výtvarného umění se v současné 
době koná v našem regionu na zámku v Holešově 
pozoruhodná výstava Spolku výtvarných umělců 
Mánes, prezentující přes 335 uměleckých děl. 
Svým rozsahem a zaměřením jde o jedinečnou 
výstavu i v rámci celé Moravy. Výstava má 2 části. 

Část historická obsahuje obrazy a plastiky 
již nežijících členů tohoto výtvarného spolku, 
vytvořené převážně v 1. polovině 20. století a 
části 19. století. Tuto část lze označit za repre-
zentativní přehlídku klasiků českého výtvarného 
umění. Jsou zde k vidění např. 2 portréty od 
Josefa Mánesa, patrona spolku, obrazy Maxe 
Švabinského, 3 obrazy Emila Filly, obrazy Jana 
Preislera, Antonína Slavíčka, Joži Úprky, Jana 
Zrzavého, Václava Špály a řady dalších. Tuto 
část výstavy ozvláštňují dobové plakáty výstav 
výtvarného umění.

Druhá část výstavy odráží současnou tvorbu 
žijících členů Mánesa a je oborově rozmanitější. 
Kromě obrazů, plastik a soch obsahuje zajímavé 
artefakty ze skla, kovu, dřeva a dalších materiálů. 
Prostřednictvím modelů, výkresů a fotografických 
panelů jsou zde také prezentovány práce archi-
tektů, členů Mánesa. 

Ten, koho výtvarné umění oslovuje, či se o 
ně v různé míře zajímá, by si neměl nechat ujít 

příležitost tuto ojedinělou výstavu zhlédnout. 
Kromě pondělí je výstava otevřena denně 
až do 28. září.                                   A. Hrdlička
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Knihovna doporučuje

Červencová noc

S flétničkou ve školce

E. L. Doctorow: Pochod k moři
Román beletristicky zpracovává historickou 

událost z roku 1864, pochod generála Shermana 
s šedesáti tisícovou armádou napříč Georgií k At-
lantskému oceánu. Unionisté za sebou zanechali 
široký pás mrtvé země. Jednotky měly za úkol 
zničit vše, co souviselo s bavlníkovými plantážemi, 
bořily mosty a ničily komunikace. Za necelý měsíc 
Sherman se svými muži dosáhl přístavu Savannah. 
Podobně jako ve svém legendárním románu Rag-

time Doctorow mistrně skloubil historická fakta s vypravěčskou imaginací. 

Barbara Wood: Had a hůl
Sýrie, rok 1450 před Kristem. Lee, nejstarší 

dceři bohatého vinaře, bylo právě osmnáct let, 
a tak má nejvyšší čas se vdát. Nabídku k sňatku 
bohatého, ale krutého stavitele lodí Jótama však 
její otec odmítne, když zjistí, že v Jótamově rodině 
se dědí epilepsie. Rozzuřený takovou veřejnou 
potupou začne Jótam vydírat Leina otce - buď 
se za něj Lea provdá, nebo Jótam celou její 
rodinu zničí...

Pavla Etrychová: Komisař Vrťapka
Jednička mezi detektivy, psí komisař Vrťapka, 

je postrachem všech padouchů a lapků. Vyřešil 
řadu těch nejzapeklitějších detektivních případů 
a jeho sláva ho přivedla až na stránky Mateří-
doušky. V knize čtenáři najdou přes třicet jeho 
případů, ale odhalit pachatele musí sami na zá-
kladě daných indicií. Navíc se mohou procvi-
čovat v úsudku a kombinačních dovednostech 
ve Vrťapkově detektivní škole, řešit řadu nových 

úkolů, rébusů a hádanek. Jen tak z nich budou machři mezi detektivy.
H. Maťhová

V příjemně letním čase uspo-
řádala Správa majetku města 
Chropyně Červencovou noc, 
která přilákala mnoho místních 
i přespolních obyvatel. Pozdní 
odpoledne patřilo dětem a o je-
jich zábavu se postarali klauni 

Bublipuci. Večer k tanci i poslechu 
hrála kapela Tip – Top Q. Přízniv-
ci muziky se jen neradi rozcházeli 
v brzkých ranních hodinách. 
Akce se i přes počáteční nepřízeň 
počasí vydařila a příští rok ji opět 
rádi zopakujeme.                  VK

je kroužek hry na zobcovou flétnu v naší mateřské školce, který 
je přizpůsoben dětem předškolního věku. Hra na hudební nástroj má vel-
mi příznivý vliv na další vývoj dítěte a zobcová flétna je jedním z nej-
snáze zvládnutelných nástrojů vůbec. Při hraní děti rozvíjí své hudební, 
rytmické i harmonické cítění a získávají základy pro další hudební vývoj. 

Všem svým žáčkům, kteří se flétničce ve školce celý rok věnovali, přeji 
hezký zbytek prázdnin. Věřím, že noty a naučené písničky nezapomněli 
a hrou si zpestřují volné chvíle. 

Na nové zájemce se těším v mateřské školce na začátku září.
Mgr. Jana Milotová
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Poděkování řediteli a pedagogům základní školy

Mladí muzikanti zakončili 
školní rok besídkami

I štěstí se dá 
předvést tancem

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
Mgr. Josefu Havelovi, řediteli Základní 
školy Chropyně, paní učitelce Mgr. Jiřině 
Dolníčkové, třídní učitelce Mgr. Romaně 
Čechové, zástupkyni ředitele paní Evě 
Pospíšilové a současně i všem ostatním uči-
telům školy za jejich vstřícnost, spolupráci, 
velikou ochotu a pomoc v době, kdy naše 
dcera onemocněla, nemohla řádně plnit 

školní docházku a bylo jí umožněno indi-
viduální studium. 

Jak jsme měli možnost poznat pana ře-
ditele i všechny učitele, snaží se dětem dát 
ten nejlepší základ do života a co nejlépe 
je připravit na další studium. Dělají pro žáky 
opravdu maximum. Taková spolupráce, jakou 
jsme zažili zde, není dle našeho zjištění běžná 
na všech školách a my si velice vážíme skvělého 

přístupu všech učitelů, kteří byli ochotní udělat 
si na dceru čas, někdy i mimo pracovní dobu, 
a vysvětlit jí učivo.

Ještě jednou moc děkujeme jak panu ředi-
teli Mgr. Havelovi, tak i všem učitelům za je-
jich vstřícnost, ochotu, úžasnou spolupráci a po-
moc. Všem přejeme mnoho štěstí a úspěchů jak 
v pracovním, tak i v osobním životě. Děkujeme.                          

Rodina Hordósova

Na konci června proběhly 
třídní besídky žáků ZUŠ Chro-
pyně. Svou celoroční práci a píli 
předvedli rodičům a svým známým 
v MěKS Chropyně. Zazněly písnič-
ky, jednoduché skladbičky, také 
koncerty, sonáty a jiná náročnější 
díla v podání starších žáků a také 

absolventů naší pobočky. Všichni 
tak úspěšně ukončili školní rok.

Všem žákům a kolegům přeji, 
aby si užili zbytek prázdnin a na-
čerpali sílu a elán na další školní 
rok, v němž nás čeká spoustu kon-
certů, soutěží a dalších vystoupení.

Mgr. Jana Milotová

V pondělí 2. června 2014 
se v divadelním sále Domu kul-
tury v Kroměříži konal závěrečný 
koncert tanečního oboru ZUŠ 
Kroměříž. Na programu se podíleli 
žáci tanečního oboru z Kroměříže 
a žáci z pobočky v Chropyni. 

Koncert nesl název „Štěstí“. 
Jednotlivá vystoupení představo-
vala samostatné čtyřlístky, které 
se postupně sbíraly ze zelené lou-
ky, a vytvářela se z nich kytice štěs-

tí. Celoroční usilovná práce žáků 
a svědomitý přístup k přípravě 
koncertu ocenili velkým aplausem 
nejen rodiče, ale i ostatní diváci 
do posledního místa zaplněného 
hlediště Domu kultury. 

Všem dětem za jejich taneční 
výkon děkujeme, přejeme jim 
krásné prázdniny a už se těšíme 
na další školní rok. 

Luděk Koutný, 
Karla Koutná
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Hurá na prázdniny
Pokřikem „Hurá na prázdniny“ 

jsme se rozloučili se školním rokem 
na již tradiční akci pořádané SZUŠ 
D-MUSIC pobočka Chropyně 
na zahrádce restaurace Racek. 
Po vystoupení souboru zobcových 
fléten a přípravného dechového 
orchestru přišla na řadu letošní 
novinka v podobě rodinné hry 
o putovní pohár Hurá na prázdni-
ny. Do hry se zapojilo 13 družstev 
po 4 členech. 

Pro letošní rok se zmocnilo 
poháru družstvo „LANGOŠCI“ 
ve složení (Vojtěch, Matěj, Vero-
nika a Petr Langrovi), na druhém 
místě se umístilo družstvo „MIŠÁ-
CI“ ve složení (Rostislav, Anežka, 
Kateřina a Marek Míšovi, proto 
MIŠÁCI) a 3 místo bralo družstvo 
„HOREMAMA“ ve složení (Hon-

za, Markéta, Regina a Martin 
Horákovi). 

V průběhu soutěže byly při-
chystány vědomostí kvízy pro děti. 
Po vyplnění zadaného úkolu získal 
každý účastník výherní lísteček 
do tomboly, do které nám při-
spěly SZUŠ D-MUSIC, s. r. o., pan 
Ing. Zháněl – Restaurace Racek, 
Kamax-Metal, s. r. o., rodiče 
Langrovi, Hlavinkovi, Žákovi, 
Horákovi, Šípkovi a Novotní. 
Moc děkujeme všem sponzorům 
za podporu a přízeň. Do ukončení 
celé akce nás bavila hudební sku-
pina p. uč. Herberta Novotného 
se zpěvačkou Lucií Válkovou. 

Přeji všem dětem krásný zbytek 
prázdnin a v září se těšíme na další 
spolupráci.

Bc. Ivo Novotný
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KoTě, o. p. s., zahajuje 
provoz po prázdninách

Hanička děkuje 
chropyňským dětem

reklama

KoTě – kojenecké a těhotenské 
centrum zve maminky do mateřské-
ho centra a všechny ženy na cvičení 
SM systému, cvičení na balonech 
a s popruhy, které je v bývalé obec-
né škole na náměstí Svobody. 

V MC je: volná herna pro 
děti od 1 roku do 4 let, kde 
si děti hrají pod vedením Petry 
Juráškové, je každou středu od 9:00 
do 11:00. Maminky si tak mohou 
při čaji nebo kávě předávat své 

zkušenosti s výchovou dětí a jiné 
informace. V tento den budou 
i přednášky pro maminky o zdravé 
výživě a vývoji dítěte. Začínáme 
3. září 2014 v 9:00.

Pro děti od 1 do 4 let je cvi-
čení na míčích a overballech 
s písničkami a říkankami. Po cvi-
čení je pro děti připraven program 
(malování, hry apod.). Cvičení 
je každý čtvrtek od 9:30 do 11:00. 
Začínáme 4. září v 10:00.

Pro děti do 1 roku je novinka 
cvičení na balonech, pomocí 
něhož se zlepšuje psychomotorický 
vývoj dítěte. Cvičení je každé pon-
dělí od 9:30 do 11:00. Začínáme 
1. září 2014 v 9:30.

Cena jednotlivého vstupného 
do mateřského centra a na cvičení 
za matku i dítě je 30 Kč. Na cvičení 
přispívají některé pojišťovny.

KoTě cvičí pro ženy bez 
rozdílu věku a především pro 
těhotné speciální SM systém 
se speciální gumou pro toto 
cvičení. Jde o stabilizačně mobi-
lizační cvičení pro dospělé, kteří 
mají problémy se zády a pohy-
bovým aparátem, a hlavně pro 
těhotné, které chtějí posílit dno 
pánevní a zádové svalstvo, které 
má v těhotenství vlivem hormo-
nů a rostoucího bříška lordózu, 

která způsobuje bolest v zádech. 
Cvičení zamezuje i problémům 
s inkontinencí. Je doporučováno 
ženám, které trpí touto poru-
chou udržení moče. Cvičíme 
i na míčích a s popruhy na aktivaci 
svalů dna pánevního a posilování 
zádových svalů každý čtvrtek 
od 17:00 do 18:00. Začínáme 
4. září 2014 v 17:00.

Cvičení vede fyzioterapeutka 
Klára Šeděnková a Věra Hýbne-
rová, které mají akreditaci na toto 
speciální cvičení. 

Cena je 50 Kč. Na cvičení 
přispívají některé pojišťovny.

Informace na www.pamad.cz 
nebo tel. :  Věra Hýbnerová 
602 848 435.

Zveme všechny maminky s dět-
mi a ty, kteří chtějí pro své děti 
a sebe udělat něco pro zdraví.

Hýbnerová Věra

Na občanské sdružení „Přidej 
se k nám“ se obrátili rodiče Ha-
ničky s prosbou uspořádat sbírku 
plastových víček pro Haničku. 
V období měsíců duben až červen 
2014 jsme požádali o spolupráci 
Mateřskou školu a Základní školu 
v Chropyni. Děti se aktivně za-

pojily a nasbíraly neuvěřitelných 
444 kilo plastových víček, které 
jsme předali Haničce. Hanička 
a její rodiče byli moc rádi za pod-
poru a moc děkují všem dětem 
z Chropyně. Přejeme jí hodně 
zdraví a úspěchů v životě. 

Bc. Ivo Novotný
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reklama

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, di-
voká řeka Oslava. Z tohoto důvodu se pokusím 
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 Zahrádka, neda-
leko Náměště nad Oslavou. Děti spí po dvojicích 
ve stanech s podlahou, na zavěšených postelích 
s matrací. V táborové kuchyni vaří profesionální 
kuchaři na peci, na které je možno uvařit a upéct 
jakékoliv jídlo, jak letos dokazovaly výborné 
bavorské vdolečky. Strava je vydávána 5x denně 
do vlastních jídlonosičů (ešusů) a k příjemnému 
vychutnání jídla slouží jídelna se stoly a lavicemi. 
Pec v kuchyni 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 programu, her, zábavy 
a stávají se na 14 dní pro děti jejich staršími kama-
rády. 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 pro-
gramu tábora a od níž se odvíjí další aktivity, 
jako například barvení triček, výroba oddílových 
vlajek a znaků, plnění úkolů jednotlivých etap, 
atd. Letošní hra se nesla v duchu Harryho Po-
ttera. Dále se děti zúčastní spousty závodů, her, 
a soutěží. Naučí se morseovku, uzly, číst mapu 
a používat buzolu a jiné tábornické dovednosti. 
V průběhu letošního tábora se uskutečnily dva 
celodenní výlety – nejdříve tradiční prohlídka 
státního zámku v Náměšti nad Oslavou a města. 

Při druhém výletu jsme navštívili vojenské letiště 
Náměšťnad Oslavou, kde nám byla zblízka před-
vedena letadla, vrtulníky, hasičská auta, technika 
a biologická ochrana letiště neboli draví ptáci. 
Cestu zpět jsme si zpestřili vyjížďkou parníkem 
po Dalešické přehradě.

Myslím, že náš tábor dokáže vašim dětem, 
že se dá strávit několik dní bez internetu, face-
booku, e-mailu, zkrátka bez počítače, televize, 
elektřiny. Že se dá komunikovat a bavit se i jinak, 
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, přijeli zkon-
trolovat zaměstnanci Krajské hygienické stanice 
Třebíč, kteří neshledali žádné nedostatky. Na-
vštívili nás také zástupci města Chropyně – paní 
starostka Ing. Věra Sigmundová a místostarosta 
Mgr. Milan Bajgar.

Již druhým rokem se naše pionýrská skupi-
na zapojila do projektu MŠMT práce s dětmi 
ze sociálně vyloučeného prostředí. Cílem tohoto 
projektu je umožnit dětem ze sociálně znevý-
hodněného prostředí účast na táboře a akcích 
pořádaných naší pionýrskou skupinou.

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

Luděk Helis
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Umíme to líp!
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Zprávy 
pro zahrádkáře

Pionýrská skupina Obránců 
míru Chropyně zve všechny 
Chropyňáky i okolní, děti i jejich 
rodiče a prarodiče, vyzkoušet 
si nové a netradiční sportovní 
hry. Kinball, kroket, Bolloball 
a mnohé další společně s re-
laxačním padákem si můžete 
vyzkoušet poslední prázdninovou 
neděli 31. srpna na Chropyň-
ských hodech na louce u zámku 
od 13:00.

Akci finančně podporuje město 
Chropyně a MŠMT.

O týden později, v pondělí 
8. září, se bude konat den ote-
vřených dveří v naší klubovně pro 
všechny děti, jejich rodiče a pra-

rodiče i všechny ostatní, kteří se za-
jímají o volnočasové kluby pro 
děti a mladistvé. Všichni návštěv-
níci budou mít možnost seznámit 
se s naší pravidelnou celoroční 
činností, vyzkoušet si známé 
i méně známé deskové hry, pro-
hlédnout si fotky z uplynulých 
akcí a případně se seznámit i s ak-
cemi následujícími. Na všech-
ny se budeme těš it  8.  zář í 
od 15:00 v naší klubovně v budo-
vě ZŠ, vchod z náměstí Svobody.

Na plakátech Chropyňských 
hodů je akce Pionýra nazvána 
„Netradiční sportovní hry“.

Jakub Hrdlička

Zpracování ovoce v roce 2014
Moštárna českého zahrádkářského svazu 

v Chropyni v Masarykově ulici zahájí letošní 
zpracování ovoce ve středu 10. září. 

Výměna jablek za lahvový mošt se bude 
provádět vždy v pondělí a ve středu od 13:00 
do 16:00.

Drcení a lisování jablečné šťávy pro domácí 
zpracování (na burčák, kvas…) nutno objednat 
na úterý nebo čtvrtek odpoledne. 

Sušení ovoce zajistíme průběžně podle 
dohody se zájemci.

Termíny zpracování objednávejte předem 
přímo v moštárně nebo na telefonních čís-
lech 722 656 314 nebo 737 937 978. Ovoce 
ke zpracování musí být čisté, nenahnilé, bez 
trávy, hlíny, listí… 

Lahve vracejte čistě vymyté.
Ceny služeb se nemění.

Podzimní výstavy ovoce, zeleniny a květin
Místní výstava v Chropyni se plánuje na dny 

27. a 28. září ve víceúčelovém sále chropyň-
ského zámku. Výstavní vzorky budeme přijímat 
ve čtvrtek 25. září od 13:00 do 17:00 v zámku. 
Potěší nás, když vedle členů ČZS vystaví své 
výpěstky i další pěstitelé z Chropyně i okolí. 

Oblastní výstava se uskuteční stejně jako 
loni na výstavišti FLORIA v Kroměříži ve dnech 
9. až 12. října 2014. Svou expozici zde budou 
mít i zahrádkáři z Chropyně. 

K návštěvě i ke spolupráci zvou zahrádkáři. 
Jar. Pospíšilová
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Jeřmaň se stala dočasným domovem našich Junáků
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se vzdát bez boje. Vítězný kmen 
mohl bohužel být pouze jeden. Po 
14 dnech tvrdých bojů se na prv-
ním místě umístili Gumídci, těsně 
stíháni Draky.

Touto cestou bych rovnou rád 
pogratuloval vůdkyni Gumídků, 
Káti Jedličkové, její praktikance 
Gabči Motalové a samozřejmě 
celému kmenu Gumídků. Rád bych 
také poděkoval svým svěřencům 
Drakům a taky svému praktikantovi 
Marovi Mikešovi. Děcka, byly jste 
super! Samozřejmě děkuji všem 
dětem, neboť nebýt vás tábor 
by vůbec nebyl :o) 

Zvláštní díky bych rád věnoval 

Káti za stvoření suprového progra-
mu, bylo to vážně hodně dobré!

No, kdybych měl rozepisovat 
všechny, kterým je třeba podě-
kovat, tak by tento článek byl jen 
o tom. Proto prostě děkuji všem, 
co se nějak podíleli na realizaci 
tábora, ať již po stránce programové 
či materiální. A ještě jedno díky 
si neodpustím… Děkuji Hraničářům, 
sice jste mě občas, vy hadi, něčím 
štvali, ale bez toho by to už prostě 
nebylo ono.
No, co bylo třeba napsat, bylo 
napsáno a myslím, že teď už zbývá 
jen říci… Za rok zas!

Jan Skalí

Psal se pátek, 27. června 2014. 
Někdo by mohl říct, že tento 
den nebyl ničím významný, ale 
to by se šeredně pletl. Tento den 
se začal stavět náš tábor v Jeřmani 
pod Bouzovem. Nebudu moc 
zdržovat tím, jak stavění probíhalo. 
Jediné, co bych k němu chtěl říci, 
je to, že bylo rychlé a bezúrazové. 
Každopádně si myslím, že by bylo 
minimálně slušné poděkovat všem, 
co se stavění zúčastnili. Děkujeme!

To nejpodstatnější se ovšem 
odehrávalo až od neděle 29. červ-
na. V tento den na tábor totiž 
dorazili jeho účastníci.

„Kdesi uprostřed oceánu se na-
chází ostrov. Mnoho lidí by tento 
ostrov označilo za malý, ale je malý 
pouze pro lidi, kteří zde nežijí. Pro 
lidi, žijící zde, představuje ostrov 
celý svět… A každý svět má něja-
ké jméno… Jméno našeho světa 
je Horizon´t,“ zněla počáteční 
slova legendy, vyřčená večer u ohně 
na přivítanou. Zde však příběh 
nekončí, ba naopak pokračuje:
„Bohové Helianthus, Juniperus 
a Calluna společně stvořili lidi a pod 
jejich vládou lidé dlouho žili v bla-
hobytu. Po nějaké době záhadně 

zmizeli. Než se opět navrátil řád, 
došlo na ostrově k mnoha bojům 
a vzniklo mnoho utrpení. Z utrpení 
se zrodil poslední z bohů… Vitae. 
Ten následně stvořil turnaj čtyř 
kmenů, aby tak zabránil utrpení 
a napomohl řádu novému.“ Tak 
alespoň pravila legenda…

Náš tábor se odehrál dlouhou 
dobu po tom, co bohové stvořili 
svět. Na denním pořádku zde byly 
souboje o imunitu a také souboje 
kmenů. Mnohé byly vedeny takřka 
na ostří nože, jelikož vítězem mohl 
být jen jeden kmen či, v případě 
imunity, jeden člověk… Souboje 
o imunitu byly vždy tvrdé, jelikož 
o ni byl veliký zájem. Kdo by si taky 
nechal utéct šanci nemuset ráno 
na rozcvičku či mít přednost ve fron-
tě na jídlo… Vítěz denního souboje 
si mohl imunitu nechat pro sebe, 
nebo ji předat někomu jinému. 
A věřte nebo ne, i toto gesto se zde 
párkrát objevilo.

V našem malém turnaji se utkaly 
4 kmeny, jmenovitě Zlatí draci, 
Gumídci, Křižáci a Bezejmenní. 
Kmenové souboje byly dlouhou 
dobu vyrovnané. Každý kmen bo-
joval, seč mu síly stačily, a odmítal 
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Soukromá inzerce
Prodám nebo pronajmu
 částečně vybavený byt 3+1 v osobním 

vlastnictví v Chropyni, ul. Tyršova. Cena 
dohodou. Tel.: 731 262 051.

informace pro inzerenty

Upozorňujeme občany, 
že zveřejnění  soukromé 
inzerce je zpoplatněno 

částkou 50 Kč. Poplatek 
je splatný před 

uveřejněním oznámení.

příspěvky do 
Zpravodaje zasílejte na: 

zpravodaj@muchropyne.cz

Jeřmaň se stala dočasným domovem našich Junáků

Šárka Kopecká, „Zdravuška“ 
– zdravotnice tábora: „Letošní tábor 
byl o poznání náročnější než ten loň-
ský. Marodi se poněkud hromadili, 
ale všechno jsme zvládli, všichni 
přežili. Mise splněna!“

Petříček Caletka: „Tábor byl pro 
mě jedinečný, jelikož byl můj de-
sátý – jubilejní. Když to srovnám 
s mým prvním táborem, udělal jsem 
obrovský pokrok. Zatímco na svém 

prvním táboře v roce 2004 jsem 
po mamince brečel třikrát, letos 
to bylo už jen jednou. Pokud to tak-
hle půjde dál, za pár let už nebudu 
plakat vůbec."

Kateřina Jedličková, vedoucí, 
členka RS Fénix: „Mnoho nových 
zážitků, další noví lidé, další zku-
šenosti a hlavně spousta ponaučení 
do budoucna. To byl můj letošní 
tábor.“

Jak je již známou tradicí, každé 
léto se na jedné malé louce v Jeř-
mani pod Bouzovem koná skautský 
stanový letní tábor našeho střediska 
Krále Ječmínka. Ani letošní rok ne-
byl výjimkou, a proto se 27. června 
časně zrána sešla skupinka členů 
střediska na nádvoří skautského 
výstrojního skladu, aby plně naložila 
dvě nákladní auta. Tato auta, stejně 
jako všichni pracovníci, se první den 
vůbec nezastavila.

Do večera prvního dne stálo 
všech 20 dětských stanů a všech-
ny stany vedoucích a personálu 
spolu s jídelnou a hospodářským 
stanem. Nejdůležitější stan tábora 
– kuchyně – musela čekat až do 
sobotního večera, aby se nad naší 
hliněnou pecí vztyčila ochrana 
před deštěm.

Krásné letní počasí nám přálo 
až do nedělního odpoledne, kdy 
mělo dojet 22 dětí, těšících se na 
14 dní pod stanem ve Sluneční 
zátoce. Po prvních dvou totálně 
propršených dnech se vedoucím 
podařilo konečně navázat na 
připravený program a náš tábor 
mohl jet v plném proudu.

Letošní táborová hra se nesla 
v duchu seriálu „Survivor – Kdo 
přežije“. Na cestě za vítězstvím 
museli všichni účastníci překonávat 
nejrůznější nástrahy - brodit se le-
dovou vodou, rozdělat oheň, ukrýt 
zásoby na zimu, hledat zajatce, 
měřit síly mezi ostatními kmeny… 
Zkrátka za 14 dní dovést svůj kmen 
k vítězství…

Nutno dodat, že tento tábor 
by se neuskutečnil bez velké řady 
lidí (z velké části rodičů dětí), 
kterým alespoň tímto symbolicky 
děkuju. Ovšem největší poděko-
vání patří vedoucímu RS Fénix 
Jakubu Kalincovi za to, že sám 
přichystal všechno vybavení tábora 
k odjezdu a následně i organizoval 
jeho odvoz zpět do Junáckého 
výstrojního skladu.

Tento tábor byl mým de-
sátým, jubilejním. Nebyl pro 
mne zlomovým ani tímto ku-
latým číslem, jako spíše tím, 
že jsem si mohla poprvé na vlast-
ní kůži vyzkoušet roli vedoucího. 
A to se vším všudy. Kočírovat 
někdy sama, někdy ve dvou, 
někdy možná se třemi až čtyřmi 
pomocníky je celkem zápřah, 
to mi věřte. I tak ale musím sama 
přiznat, že na letošní tábor budu 
vzpomínat jako na jeden z těch 
nejvydařenějších!

Kateřina Jedličková

Ohlasy: 
Jan Skalík, vedoucí oddílu RS HRA-
NIČÁŘI: „Pro vedoucího nemůže 
být lepší pochvala a uznání, než když 
vám děti na táboře do očí řeknou, 
že se jim nechce domů. Letos jsem 
to od dětí slyšel.“

Petr Měrka, člen oddílu RS HRANI-
ČÁŘI: „Letošní tábor bych hodnotil 
jako velmi dobře připravený, bohatý 
na program a hry. Snad jen občas 
nám nevyšlo vše tak, jak mělo.“
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zde

mohla být
vaše

inzerce

cena od
310 Kč

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 9:00 
do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 1. září 2014.
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.

reklama

Rekonstrukce tělocvičny TJ

Turnaj mladšího a nejmladšího žactva
Dne 31. května 2014 se usku-

tečnil již VI. ročník turnaje 
nejmladšího a mladšího žactva 
ve stolním tenise v Chropyni. 
Turnaj zahájil společně s hlav-
ním rozhodčím Filipem Králem 
i zástupce TJ Ing. Jaroslav Krejčíř.

V kategorii nejmladšího žactva 
se zúčastnilo celkem 13 hráčů 
a to z Olomouce, Nákla, Vsetína,  
Kroměříže, Zborovic a Chropyně. 
Nejlépe si v této kategorii vedl Jiří 
Kadlčík z Olomouce, který ve fi-
nále porazil Tomáše Černohor-
ského. Na třetím místě se umístil 
Pavel Prázdný. Domácí hráč Václav 
Krč obsadil celkově 8. místo.

Odpoledne se rozjela hlavní 
soutěž mladšího žactva, kde 
startovalo celkem 18 hráčů 

a hráček z oddílů Přerov, Vsetín, 
Olomouc, Náklo, Chropyně, 
Kroměříž, Zborovice a Neředín. 
Turnaj vyhrál Lukáš Veigl, který 
ve finále porazil domácího hráče 
Radima Konečného 3:1 na sety. 
Na třetím místě skončil Jindřich 
Kostka ze Vsetína. Z dalších do-
mácích borců skončil na pátém 
místě Jakub Křižan a na 15. místě 
Václav Krč.

Každý z účastníků obdržel ma-
lou sladkost a hráči na 1. až 3. mís-
tě obou kategorií získali poháry.

S akcí byli všichni spokojeni, 
protože si díky zvolenému hra-
címu systému zahráli více zápasů, 
než je obvyklé.

stolní tenis

Vzhledem k tomu, že se v současné době 
množí dotazy na mou osobu týkající se při-
pravované rekonstrukce budovy tělocvičny 
TJ Chropyně, pokusím se na tyto dota-
zy odpovědět co nejaktuálněji, vzhledem 
k v současnosti známým okolnostem.

Budova tělocvičny slouží svému účelu již 
více než padesát let. Za celou dobu použí-
vání se prováděla jen běžná údržba (počítám 
i drobné opravy střech nebo výměnu kotle) 
s jedinou výjimkou a to zhruba šest let staré 
rekonstrukce. V rámci té proběhla izolace 
vnějšího pláště a částečná rekonstrukce sute-
rénu. Především se ale zrekonstruovaly veškeré 
odpady v celé budově včetně vybudování 
nových kanalizačních přípojek i se zpětnými 
klapkami, což bylo vše v havarijním stavu. 
Je tedy nasnadě, že jak z pohledu opotřebo-
vanosti, tak z pohledu energetické zastaralosti 
(elektroinstalace, vytápění, tepelné úniky atd.) 
je případná rekonstrukce budovy tělocvičny 
velmi potřebná. Tuto skutečnost podtrhuje 
i fakt, že tělocvična je využívána zhruba 
2000 hodin ročně, což představuje téměř 
stoprocentní využití. Její prostory jsou využí-
vány především k přípravě soutěžních oddílů 
(badminton, gymnastika, stolní tenis, kuželky, 
volejbal, florbal, národní házená atd.), ale 
i k rekreačnímu cvičení stovek dětí i dospělých 

nebo pro tělesnou výchovu žáků základní ško-
ly. Najdou-li se volné dny, především mimo 
školní rok, tak jsou prostory využívány také pro 
různá soustředění.

Vzhledem k těmto skutečnostem před-
stavitelé TJ po dohodě s vedením města 
a se souhlasem zastupitelských orgánů podali 
dvě žádosti o finanční dotaci k realizaci cel-
kové rekonstrukce tělocvičny. První žádost 
směřovala na Státní fond životního prostředí 
(SFŽP) a týkala se záměru výměny všech 
oken, dveří a zateplení celé budovy včetně 
střech. Druhá žádost byla poslána na Mini-
sterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
(MŠMT) a její součástí je žádost o podporu 
při rekonstrukci elektroinstalace, kompletního 
otopného systému včetně nového moderního 
kotle a dokončení rekonstrukce zbývajících 
prostor suterénu.

V případě úspěšného vyřízení žádostí 
se předpokládá finanční spoluúčast investora 
(TJ) ve výši 10 % celkových nákladů. Kdo ale-
spoň trochu nahlédl do financování provozu 
tělocvičny, tomu je jasné, že TJ, jakožto vlast-
ník tělocvičny, na dofinancování prostředky 
nemá. Proto je ve hře výše zmíněná součinnost 
s vedením města, které tuto záležitost chápe jako 
natolik veřejnou záležitost, že ji považuje vlast-
ně za investici města a s financováním první čás-

ti rekonstrukce (okna, zateplení) počítá ve schvá-
leném rozpočtu na letošní rok. Tento náhled 
vychází i ze schválené koncepce převodu ma-
jetku TJ na město Chropyně, jejíž součástí je ta-
ké převod tělocvičny. K převodu může dojít 
až po datu 19. ledna 2019, kdy zanikne zástavní 
právo zapsané u Katastrálního úřadu ve pro-
spěch ČSTV (dnes ČUS) k tělocvičně, což bylo 
podmínkou pro získání dotace na již zmíněnou 
nedávnou rekonstrukci v roce 2008. Postoj čle-
nů městských orgánů je třeba jednoznačně po-
chválit. Především chci vyzvednout osobní 
přístup paní starostky ing. Věry Sigmundové 
a její angažovanost v této záležitosti.

V současné době (článek píši koncem čer-
vence) již víme, že první žádost o dotaci na vý-
měnu oken a zateplení je SFŽP schválena. 
V srpnu proběhne výběrové řízení na dodava-
tele stavby, a pokud nedojde ke komplikacím, 
tak od 1. září by měla být zahájena realizace 
s tím, že dokončení se předpokládá do konce 
letošního roku.

Úspěšnost druhé žádosti na MŠMT (elektro, 
topení) je zatím stále nejasná. Doufám v její 
kladné vyřízení, neboť její realizací by pak 
budova tělocvičny odpovídala všem současným 
nárokům na energetickou úspornost a díky 
tomu by se snížily náklady na její provoz.

František Hrabal
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Národní házená v Chropyni očima ředitele školy

Chropyňské házenkářky jsou mistryně ČR

Horní řada: Ing. Jiří Černý – trenér, Tereza Kosatíková, Barbora Ďurkáčová, Tereza 
Žigmundová, Barbora Zdráhalová, Nikola Colová, Adéla Koutová, Tereza Pospíši-
lová, Jana Omámiková, Hana Pospíšilová – asistent trenéra. 
Prostřední řada: Nikola Hladná, Barbora Balášová, Dominika Dočkalová, Martina 
Andrašiová, Kristýna Bártová, Terezie Koutová, JUDr. Natálie Navrátilová.
Dolní řada: Bc. Pavla Jurtíková – hlavní trenér, Andrea Komendová.

Ve dnech 13. až 15. června 2014 pořádal oddíl národní házené 
TJ Chropyně, pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava 
Mišáka a starostky města Chropyně Ing. Věry Sigmundové, mistrovství 
ČR národní házené v kategorii starší žákyně. Mistrovství se zúčastnili 
vítězové jednotlivých oblastí, a to Sokol Bakov nad Jizerou, Sokol Krčín 
(Nové Město nad Metují), Baník Most NH, TJ Plzeň Újezd, TJ Sokol 
Vracov a TJ Chropyně. 

Po třídenním velmi vyrovnaném turnaji naše děvčata dosáhla na nej-
vyšší post a stala se mistryněmi ČR pro sezónu 2013/2014. V celém 
turnaji ztratila pouze jeden bod za remízu s hráčkami z TJ Sokol Vra-
cov, které obsadily druhé místo. Na třetím místě se stejným bodovým 

ziskem, ale na lepší vzájemný zápas, skončily hráčky Sokola Krčín před 
TJ Plzní Újezdem. Na pátém místě pak Baník Most NH a šesté místo 
zbylo pro Sokol Bakov nad Jizerou. Dobrého umístění dosáhla děvčata 
i v hodnocení jednotlivých hráček. Naše brankařka Tereza Žigmundo-
vá obsadila druhé místo a Terezie Koutová byla hodnocena jako třetí 
nejlepší obránkyně mistrovství. 

Též bychom chtěli, jako vedení oddílu národní házené, poděkovat 
za dlouholetou přípravu těchto žaček trenérům a vedoucím družstva, 
jmenovitě Mgr. Haně Jurtíkové, Bc. Pavle Jurtíkové, Ing. Jiřímu Černému, 
JUDr. Natálii Navrátilové a Haně Pospíšilové.

Ing. Pavel Jurtík

Zdá se mi to, jako by to bylo včera, ale u-
běhlo už více jak čtvrt století od doby, 
co jsem jako malý kluk dokázal sledovat ho-
diny z okna domu na koupališti chropyňské 
házenkáře při hře i tréninku.

Národní házenou jsem nehrál závodně, 
ale měl jsem hodně rád školní turnaj, který 
se konal vždy jednou za rok. Trval týden 
a se spolužáky jsme každé odpoledne po škole 
chodili bojovat proti ostatním třídám na as-
faltové hřiště u tělocvičny. Už se nepamatuji, 

jak jsme dopadli, ale pamatuji si skvělou atmo-
sféru, která na turnaji panovala.

Dnes pro žáky naší školy připravuje oddíl 
národní házené TJ Chropyně také jednou 
za rok celoškolní turnaj a myslím si, že se žá-
ci na turnaj těší. Děkuji všem, co se podílejí 
na přípravě a realizaci tohoto turnaje.

Je skvělé, že žákyně naší školy měly podíl 
na velkém úspěchu chropyňské házené 
a staly se v červnu mistryněmi ČR starších 
žáček. Všem, co se zasloužili o tento úspěch, 

gratuluji a přeji mnoho dalších úspěchů 
a elánu do další práce.

My ve škole také národní házenou ne-
opomíjíme. V loňském roce jsme zařadili 
výuku házené do školního vzdělávacího 
programu, a tak se každý náš žák s tímto 
sportem seznámí v hodinách tělesné vý-
chovy.
Národní házená vždy patřila do Chropyně 
a je dobře, že je tomu tak i dnes.

Mgr. Josef Havela
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Důležité upozornění pro dopisovatele a inzerenty.
Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně zasílejte na e-mail:

zpravodaj@muchropyne.cz

reklama

Naděje národní házené se soustředily v Chropyni
V pořadí již 43. celostátní výcvikový tábor 

juniorů a juniorek národní házené pro spor-
tovce ryze českého sportu ve věku 16–22 let 
se konal v letošním roce v Chropyni na Mo-
ravě, kde s ním mají bohaté zkušenosti, neboť 
se zde mladí sportovci sešli už po několikáté. 
Junioři a juniorky měli ubytováni v místní 
základní škole. Sprchování bylo zajištěno 
v sousední sokolovně. Stravování poskytla 
restaurace ve sportovním areálu a všichni 
účastníci vyjádřili maximální spokojenost 
s kvalitou a množstvím jídla.

Místní oddíl národní házené TJ Chropyně 
zajistil pro sportovní výcviky své nové hřiště 
s umělým povrchem a fotbalové hřiště s umě-
lou trávou, kde se dala jednotlivá stanoviště 
vyznačit vápnem. Dále měli mladí sportovci 
zpestřen pobyt využíváním krásného plavec-
kého komplexu.

Funkcionáři místního oddílu národní házené 
připravili i kulturní vyžití pro účastníky celo-

státního soustředění, když zajistili dva večery 
s diskotékou v místním diskoklubu.

Je třeba zmínit i přátelská setkání in-
struktorského sboru s rodinami Jurtíkových 
a Blažkových, kde se vzpomínalo na předešlé 
ročníky VTJ+J, a všichni se shodli, že ten le-
tošní byl po všech stránkách výborný a předčil 
ty minulé.

Závěrem je třeba poděkovat oddílu národní 
házené TJ Chropyně a hlavně předsedovi Fran-
tišku Přivřelovi za zprostředkování této akce.

Petr Pisch, vedoucí soustředění

Chropyně se letos, stejně jako v minulosti, 
stala na počátku měsíce července naším domo-
vem. Domovem, ve kterém jsme prožili týden 
s oblíbeným sportem. Příprava podobných 
akcí je vždy náročná. Je nutné skloubit zájem 
mladých lidí a trenérů, možnosti našeho sportu 
a také obětavost a nadšení lidí v místě konání 
soustředění.

Je nutné říci, že Chropyně nás v tomto 
ohledu nikdy nezklamala. Stejně jako v minu-
losti jsme se mohli opřít o předsedu místního 
oddílu Františka Přivřela. Dlouhá léta jsme 
měli možnost pozorovat, jak oddíl pod jeho 
vedením vstává z popela. Je dobré, že si při 
svém výkonnostním vzestupu dokázal udržet 
pověst spolehlivého partnera pro organizování 
tak náročných akcí. Dnes, díky dlouhodobému 
působení Františka Přivřela, oddíl disponuje 
širokým funkcionářským kádrem. Kádrem, který 
je zárukou dobré spolupráce pro současnou 
dobu i budoucnost.

Dobrá organizace, malebný kraj, příjemní 
lidé a dobří přátele byli dokonalým rámcem ce-
lého soustředění. Ještě jednou díky předsedovi 
oddílu, také ostatním členům oddílu, rodině 
Pavla Jurtíka a také věčným příznivcům nás 
a národní házené, rodině Ládi Blažka.

Josef Blahuta, 
trenér a účastník soustředění
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Chropyně opět hostila turnaj mladých vodních pólistů

poru, bez které by se tento mezinárodní 
turnaj nemohl uskutečnit. Dále bych chtěl 
poděkovat družstvům za jejich ochotu vážit 
do Chropyně tak dlouhou cestu, rozhod-
čím za jejich nestrannost. Dále pak hlavně 
zástupcům města Chropyně, starostce města 
paní Ing. Věře Sigmundové a panu Ing. Jiří-
mu Roseckému, panu Daliboru Kondlerovi 
a správci městského koupaliště za pomoc 
při organizaci a podporu.

Jiří Jarolím

Za finanční podpory města Chropyně 
proběhl ve dnech 20. až 22. června 2014 
na Městském koupališti v Chropyni již 
3. ročník mezinárodního turnaje ve vodním 
pólu reprezentací do 13 let pod názvem 
„Pohár starostky města Chropyně“. Zúčastnila 
se ho reprezentace Slovenska, Moldavska 
a České republiky „A“ a „B“ chlapců ročník 
narození 2001 a mladší. 

Tým České republiky „B“ musel bohužel 
na poslední chvíli nahradit reprezentaci 
Ukrajiny. Reprezentační výběr Ukrajiny měl 
velký zájem přijet na mezinárodní turnaj 
do Chropyně, ale z důvodu napjaté váleč-
né situace v Doněcku, ze kterého pochází 
5 hráčů ukrajinské reprezentace, bohužel 
musel svou účast zrušit. 

Pro české týmy to byl vůbec první mezi-
národní turnaj v letošním roce. Již od středy 
se česká družstva připravovala na městském 
koupališti na svá reprezentační utkání. Od pá-
tečního odpoledne až do nedělního finále 
bojovala všechna družstva v duchu fair play 
a odměnou jim byla pochvala od jejich trenérů 
i návštěvníků koupaliště, pro které byl pohled 
na vodní pólo opět nevšedním zpestřením. 

Všechna zúčastněná reprezentační družstva 
byla velice mile překvapena, po dlouhé cestě 
do Chropyně, krásným a nově zrekonstru-
ovaným Městským koupalištěm v Chropyni 
a ochotou lidí udělat něco pro dobrou věc.

Třetí místo v malém finále si nakonec 
vybojovalo družstvo reprezentace České 
republiky „B“, když porazilo reprezentační 
výběr Moldavska 9:5. Ve velmi vyrovnaném 
a pro diváky atraktivním finále nakonec 
zvítězila reprezentace České republiky „A“ 
8:6, když porazila reprezentaci Slovenska 
a stala se vítězem turnaje.

Na slavnostním vyhlášení výsledků mezi-
národního turnaje předali osobně starostka 
města Chropyně paní Ing. Věra Sigmundová 
a předseda Českého svazu vodního póla 
pan Jakub Picka všem účastníkům medaile 
za skvělé výkony a družstvům poháry za u-
místění v turnaji.

Nejlepším hráčem mezinárodního turna-
je byl vyhlášen Lukáš Zezula z týmu České 
republiky „A“ a nejlepším brankářem Martin 
Bačík ze Slovenska.

Touto cestou bych chtěl poděkovat 
všem sponzorům za jejich finanční pod-
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Mapový portál města Chropyně

Chropyňské kopanec má své vítěze
V sobotu 26. července se uskutečnil již 

6. ročník nohejbalového turnaje trojic 
„Chropyňské kopanec“. Tentokrát nad 
turnajem převzala záštitu starostka města 
Chropyně Ing. Věra Sigmundová. Turnaje, 
o který je velký zájem, se za krásného letní-
ho počasí zúčastnilo 14 smíšených družstev. 
Hrálo se ve dvou skupinách, z každé skupiny 
postupovala do dalších bojů vždy čtyři nej-
lepší družstva.

Třetí místo získalo chropyňské družstvo 
ve složení Marcel Vaňhara, Tomáš Stoklásek, 
Jakub Štěpánek a Lukáš Stratil bez boje. 

Ve finále se střetla družstva z Chropyně 
ve složení Miloš Chytil, Michal Hofírek, David 
Dobrý a družstvo Plastiky Kroměříž ve složení 
Dana Surá, Drahomír Halma, Daniel Halma 

a Jiří Vrbíček. Družstvo Plastiky vyhrálo 2:1 
na sety a vybojovalo tak prvenství v turnaji.

Všechna zúčastněná družstva byla odměněna 
hodnotnými cenami, které věnovali sponzoři: 
město Chropyně, SMM Chropyně, Technosoft, 
Gastroma, DG Food, Vinotéka p. Jiříčkové, 
p. Horák – SAM Elektro, Myslivecké sdružení 
Chropyně, Auto vest p. Radek Středa, Maso 
– uzeniny p. Majtán, Unicentrum p. Blažek, 
p. Zdeněk Rozsypal a spol., Fatra, a. s., Zapa 
– beton, Montkovo – Břest a Optik Janoušek. 

O zdárný průběh celého turnaje se starali 
členové nohejbalového oddílu Tělovýchovné 
jednoty Chropyně p. Kotas a p. Štolfa. 

Nesmíme zapomenout poděkovat těm, 
kteří se starali o občerstvení účastníků turnaje, 
a to p. Blažkovi, sl. Honkové, sl. Pečínkové M. 

a u zapisovatelského stolku sl. Pečínkové R. 
a pí Štolfové. 

Všem jmenovaným, sponzorům a organizá-
torům patří velké poděkování.               StKo

Je už otřepaným klišé, že největší hodnotu mají 
informace. Čím více důležitých informací lze potom 
snadno a rychle nalézt na jednom místě, tím větší 
poklad to pro nás je.  Proto se město Chropyně 
vydalo stejnou cestou jako již bezmála 1300 ji-
ných měst a obcí a pořídilo si nejen pro úředníky, 
ale i pro své občany modulární mapový portál.

Jedná se o snadno ovladatelný mapový infor-
mační systém na internetu od firmy Geosense. Sys-
tém poskytuje všem uživatelům efektivní nástroj pro 
zobrazení a editaci mapových podkladů, evidenci 
majetku, přístup k údajům z katastru nemovitostí, 
a to včetně listů vlastnictví. Lze ho zároveň použít 
ke zveřejňování informací občanům, široké veřej-
nosti a k podpoře turismu. 

Systém je dostupný na adrese http://www.
geosense.cz/geoportal/chropyne/, na kterou 
je také přesměrován odkaz ze stránek města 
http://www.muchropyne.cz. Z portálu lze 
vytěžit spoustu zajímavých informací. Ovládání 
je intuitivní, ale díky velké škále možností 
je nutností i přehledná nápověda, která se na-
chází pod ikonou otazníku. Hlavní přidanou 
hodnotou oproti běžně dostupným mapovým 
portálům jsou vrstvy (pasporty) obsahující data 
o inženýrských sítích ve městě. Jedná se o kanaliza-
ci, vodovod, plynovod, elektrické vedení a sdělo-
vací vedení. Jednotlivé vrstvy lze snadno zobrazovat 
a pomocí ikony oka měnit jejich průhlednost. Pro 
užší skupinu lidí je přítomen koordinační výkres 

územního plánu nebo historické mapy z druhého 
vojenského mapování.

Portál také umožňuje nad vybranou parcelou 
přímý přístup do systému katastru nemovitostí, který 
je skryt pod ikonou ISKN. Zde lze získat spoustu 
dalších zajímavých informací včetně informace 
o vlastníkovi. 

Veškerá data budou jednou měsíčně aktuali-
zována a datum poslední aktualizace je vidět při 
zobrazení libovolného listu vlastnictví.

Portál umožňuje rozšíření o spoustu dalších mo-
dulů, např. přístup z mobilních zařízení či tabletů, 
jejichž možnost automatické lokalizace polohy lze 
využít k propojení např. s modulem hlášení závad.

Navíc množství zobrazených vrstev je taktéž 
neomezené, takže je možné vést v mapách evidenci 
veřejného osvětlení, laviček atd. Proto doufáme, 
že již současná podoba portálu bude pro občany 
i úředníky přínosem, a v budoucnu se budeme 
bavit o dalších rozšířeních, která nám ještě více 
usnadní život, popřípadě zkvalitní komunikaci mezi 
občanem a úředníkem.

Tomáš Buksa
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Tobiáš Říha

Tomáš MarcoňBeata BaťkováJan Zahradníček

Dagmar Zapletalová nar. 06.04.2014

nar. 18.04.2014nar. 17.04.2014nar. 15.04.2014

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí.

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti 
při výchově svých potomků.

 
Mezi občany Chropyně 
byly 21. června 2014 
přivítány tyto děti:

Vítání nových občánků našeho města
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Poslední sbohem jsi nám nestačil dát, 
zaplakal každý, kdo měl Tě rád.

Dne 7. srpna 2014 by oslavil 85. narozeniny můj 
manžel, náš otec, dědeček a pradědeček pan 

Gabriel Martinák. 

K Tvým narozeninám Ti už nemůžeme přát, jen zapálit 

Čas rychle ubíhá, 
ale bolest v našich srdcích je stále hluboká.  

Slzy v očích Tě neprobudí a domov prázdný zůstává.

Dne 13. července 2014 jsme vzpomenuli 
17. smutné výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 

Zdeňka Kroupy. 

Dne 16. července 2014 uplynul 1 rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan 

Ivo Nezhyba 

a 12. srpna 2014 jsme vzpomenuli jeho nedožité 
55. narozeniny. Za vzpomínku děkuje manželka, 
synové a snacha.

Scházíš nám, 
ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš. 

Dne 19. července 2014 jsme vzpomněli 1. výročí 
úmrtí paní 

Marie Poláškové. 

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají syn Jaroslav 

Tatínku, dědečku, vzpomínka na Tebe věčně živá
v našich srdcích nikdy neumírá.

Sni dál svůj věčný sen o těch,
které jsi miloval a kteří nade vše milovali Tebe.

Dne 1. srpna 2014 by se dožil 75 let pan 

Ladislav Szöllösy. 

Už nic Ti nemůžu dát, jen svíci rozsvítit,
kytici položit a vzpomínat. 

Dne 5. srpna 2014 uplynulo 5 let od úmrtí pana 

Miroslava Müllera. 

S láskou vzpomíná manželka, syn Martin s rodinou 
a Tomáš s dcerou.

Společenská kronika 

Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku či blahopřání.

svíčku a se smutkem na Tebe vzpomínat. Manželka Marie a děti s rodinami.

Na jeho dobré a laskavé srdce vzpomínají dcery Věra a Jarmila s rodinami

s manželkou, dcera Marie s manželem, vnoučata a pravnoučátka.

Letos jsme vzpomenuli smutné 13. výročí jeho náhlého úmrtí. S láskou 
a úctou vzpomíná pozůstalá rodina.

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci červnu:
- průměrná ranní teplota byla 15,9°C,
- průměrná denní teplota byla 22,9°C,
- nejteplejším dnem byl 11. červen s max. průměrnou teplotou 24,9 °C,
- nejchladnějším dnem byl 3. červen s min. průměrnou teplotou 13,1 °C,
- nejvyšší teplota 33,6 °C byla naměřená 9. června v 16:15,
- celkové množství srážek bylo 40,8 mm/m2.

Z místního pozorování v měsíci červenci:
- průměrná ranní teplota byla 19,3 °C,
- průměrná denní teplota byla 26,3 °C,
- nejteplejším dnem byl 20. červenec s max. průměrnou teplotou 25,8 °C,
- nejchladnějším dnem byl 2. červenec s min. průměrnou teplotou 16,0 °C,
- nejvyšší teplota 33,7 °C byla naměřená 20. července v 16:10,
- celkové množství srážek bylo 67,4 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Během několika měsíců jsem prodělala 2 náročné operace kolenních 
kloubů s dobrým výsledkem. Po návratu z nemocnice jsem velmi ocenila 
dovoz obědů zajišťovaný Pečovatelskou službou Chropyně. Děvčata roz-
vážející obědy jsou velmi ochotná a vstřícná, milé slovo a úsměv v těžké 
situaci dělá divy. Se stejnou ochotou jsem se setkala také při jednáních 
na odboru sociálních věcí městského úřadu. Díky za takové služby pro 
občany našeho města.

Miluše Daňková

Dne 31. srpna 2014 oslaví rubí-
novou svatbu (40 let spolu) manželé 

Eliška a Vladimír Blažkovi. 

Z celého srdce Vám přejeme hodně 
zdravíčka a další spokojená léta mezi 
námi všemi! Žákovi a Milotovi

Děkujeme za cestu, kterou jste s námi šli.
Za ruce, které nám tolik pomáhaly.

Děkujeme za to, že jste byli.
Za každý den, který jste s námi žili.

Dne 9. června 2014 jsme vzpomenuli 3. smutné 
výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana 

Blahoslava Procházky 

a dne 11. července 2014 jsme si připomněli nedožité 
80. narozeniny naší maminky a babičky paní 

Dobromily Procházkové. 

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají syn Milan 
a dcera Dana s rodinami.
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Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění,
však nikdo z nás se nenadál, jak brzy se vše změní. 

Jak zčista jasna zlomil vítr květ,
tak náhle jsi opustil tento svět.

Dne 31. srpna 2014 by se 71 let dožil můj manžel, 
náš tatínek a dědeček pan 

František Vymětal. 

Kdo byl milován, 
nebude nikdy zapomenut.

Dne 2. září 2014 vzpomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí pana 

Františka Vymětala. 

S láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Koho jsme milovali, 
na toho nikdy nezapomeneme, 
ten ve vzpomínkách žije stále s námi. 

Dne 22. srpna to bude rok, co nás navždy opustil 
pan 

Miroslav Zapletal. 

Více už ti, tatínku, nemůžeme dát,
jen kytičku vzpomínek na všechno, co jsi míval rád. 

Dne 9. září 2014 by se dožil 90 let pan 

Miroslav Horák. 

S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Čas hojí rány, čas slzy osuší, 
klid a lásku vnese do duší, 

abychom mohli i s úsměvem vzpomínat. 

Dne 10. srpna 2014 jsme vzpomenuli sedmé 
smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan 

Eduard Kelnar. 

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout…

Dne 17. srpna 2014 jsme vzpomenuli 10. výročí 
úmrtí pana 

Jiřího Hradila. 

Vzpomíná rodina.
Kdyby to nebyla pravda a byl to jen sen, 

z něhož bychom Tě mohli probudit
a vidět Tě znovu každý den. 

Dne 10. září 2014 vzpomeneme 3. výročí úmrtí 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana 

Stanislava Fraňka.  

Klesla ruka, která tak ráda pracovala, 
zmlkla ústa, která slovy jen hladívala, 

oči, které se tak jasně dívaly, se navždy zavřely.

Dne 26. září 2014 tomu budou dva roky, co nás 
beze slova rozloučení navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka, babička a prababička paní 

Libuše Štolfová. 

Kytičku květů na hrob pokládáme,
s láskou na Vás vzpomínáme…

Dne 16. září 2014 uplyne 15 let od úmrtí paní 

Boženy Hradilové. 

Za tichou vzpomínku děkuje snacha s rodinou.

Upozorňujeme občany, že zveřejnění ve společenské 
kronice je zpoplatněno částkou 50 Kč za zveřejněnou 
osobu. Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 7. srpna (číslo vychází 22. srpna 2014).  
Uzávěrka příštího čísla: 18. září 2014 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. 
Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává nezmě-
něna. 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:
č. 8/2014 - 18. září (vychází 3. října) 
č. 9/2014 - 23. října (vychází 7. listopadu)

S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinou.

Děkujeme všem, kdo ho znali, za vzpomínku. Rodiče, sestra Markéta s 
rodinou, bratr Petr a syn Edward.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery s rodinami, syn Radek. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera a synové s rodinami. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ji měli rádi, děkuje manžel Rostislav 
a dcera Jitka s rodinou.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz
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Chropyně Chropyňské hody 
29.8.-31.8. Podrobný program akce uveden ve Zpravodaji.
 Kde: Areál zámeckého parku Chropyně 

Chropyně Ze života ženy 
9.9. DS Trdla Vyškov uvádějí divadelní hru Ze života ženy. 
 Pohybové, pantomimické a hudební představení o zá-
 sadních momentech v životě ženy, strastech i slastech 
 nejen pro ženy a nejen se ženami. Předprodej vstu-
 penek na Správě majetku města Chropyně, vstupné 
 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně Káťa a Škubánek 
16.9.  Divadelní představení pro mateřské školy a rodiče 
 s dětmi. Divadlo Věž, vstupné 35 Kč. 
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně  Fit odpoledne  
4.10. Odpoledne plné pohybu. Občerstvení + pitný režim 
 v ceně vstupenky. Bohatá tombola, míchané nápoje. 
 Předprodej vstupenek od 1. září 2014 na Správě 
 majetku města Chropyně, vstupné 120 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 16:00

Chropyně O strašně líném Honzovi  
8.10.  Divadlo Andromeda Praha uvádí divadelní před-
 stavení pro mateřské školy a rodiče s dětmi. Vstupné 
 35 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně Ať žije Bouchon!  
17.10.  Bláznivá komedie v podání Divadla Brod. Předprodej 
 vstupenek od 15. září 2014 na Správě majetku města 
 Chropyně, vstupné 70 Kč. 
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně ODHALENÉ TAJEMSTVÍ MINERÁLŮ 
1.5.-5.10. Výstava obrazů Františka Makeše, významného restau-
 rátora, vědce a malíře doplněná sbírkou minerálů regio-
 nálního sběratele Františka Garguláka a imitace největ-
 ších diamantů světa.
 Kde: Zámek Chropyně 

Hulín  Hry seniorů mikroregionu Jižní Haná 
12.9. Sportovat a užívat si můžete v každém věku, přijďte 
 podpořit seniory z Hulína, Tlumačova, Kvasic 
 a Chropyně.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 9:00

Kojetín Divadlo Háta Praha – Vztahy na úrovni 
11.9. Svižná moderní komedie od Edwarda Taylora v režii 
 Antonína Procházky ze zákulisí vysoké politiky, která 
 nevynechává ani milostný život mužů sedících na vliv-
 ných křeslech v Evropské obchodní komisi. Sir Clive 
 Parteridge: Lukáš Vaculík, Lady Gillian Parteridge: 
 Ivana Andrlová, Olga Želenská, Vlasta Žehrová, Simon 
 Prout: Viktor Limr, Ernest Kibble: Martin Sobotka, 
 Martin Zounar, Astrid: Monika Absolonová, Kateřina 
 Hrachovcová, Luise Muller: Mahulena Bočanová, 
 Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Jacques Berri: 
 Pavel Nečas, Zbyšek Pantůček.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:30

Holešov Spolek výtvarných umělců Mánes 
do 28.9. Největší výstava ve své historii v holešovském zámku 
 představuje veřejnosti více než 300 děl největších 
 osobností české umělecké scény – Josefa Mánesa, 
 Emila Fillu, Maxe Švabinského, Václava Špálu, Adama 
 Hoffmeistera, Jaromíra Rybáka a mnoho dalších. 
 Kde: Zámek v Holešově

Kroměříž XXII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL VOJENSKÝCH 
30.8.-31.8. HUDEB   
 Mezinárodní festival vojenských hudeb pořádá Ar-
 máda České republiky pod záštitou Ministerstva 
 obrany ČR a městem Kroměříž. Letos se armádní 
 soubory sejdou na kroměřížském náměstí již po dva-
 advacáté. Divákům se na festivalu představí dechové 
 orchestry z Rakouska, Slovinska, Itálie, Německa, 
 Ústřední hudba AČR a mažoretky Kontrasty Hulín.
 Kde: Velké náměstí Kroměříž

Kroměříž HORTUS MAGICUS BAROKNÍ SLAVNOSTI 
6.9.-7.9. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZREKONSTRUO-
 VANÉ KVĚTNÉ ZAHRADY. 
 Díky projektu financovanému z evropských fondů 
 budou mít návštěvníci zahrady možnost obdivovat 
 Králičí kopec, Ptáčnici, Holandskou a Pomerančovou 
 zahradu, ale také Pstruží rybníky a nový pěstební 
 skleník. Dokončením obnovy Květné zahrady bude 
 dovršena realizační fáze projektu Národního centra 
 zahradní kultury v Kroměříži (NCZK), který získal 
 celkovou dotaci ve výši téměř 337 miliónů korun.
 Kde: Květná zahrada Kroměříž

Kroměříž KROMĚŘÍŽ PATŘÍ DĚTEM 
14.9. Zábavné soutěžní odpoledne s programem.
 Kde: Velké náměstí Kroměříž

Kroměříž VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU  
23.9. Přednáška PhDr. Marka Perůtky, odborného pra-
 covníka Katedry dějin umění Filozofické fakulty 
 Univerzity Palackého v Olomouci.
 Kde: Konferenční sál Kroměříž

Přerov Muzikanti, co děláte! 
30.5-7.9. Výstava prací z dětské výtvarné soutěže k folklornímu 
 festivalu V zámku a podzámčí.
 Kde: Zámek Přerov


