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Chropyně přivítala 
prezidenta

Volební program zastupitelstva jsme splnili

Zdůraznil však, že před ní jsou ještě známky „chvalitebně“ a „výborně“. 
V dalších odpovědích zmínil krach kupónové privatizace, který do značné míry 
způsobil rozkradení republiky, potřebu zákona o prokázání původu příjmů 
a majetku a také potřebu volit při volbách takové zástupce, kteří se budou své 
službě věnovat naplno. Pan prezident dostal také několik dotazů z řad dětí 
a mládeže, takže se přiznal, že nejvíce se mu z České republiky líbí Vysočina, 
byť to není jeho rodný kraj, a nelíbí se mu dvě kategorie lidí, a to zloději 

a novináři. Přítomné novináře uklidnil sdělením, 
že zloději víc. Na otázku, zda je lehké být prezi-
dentem, odpověděl: „Když se chcete prezidentem 
stát, musíte předstírat, že to je hrozně těžká práce, 
ale že ji zvládnete levou zadní. Teprve až se jím 
stanete, zjistíte, že to je opravdu těžká práce.“

V závěru setkání předala paní starostka Věra 
Sigmundová panu prezidentovi pamětní medaili, 
kterou město vydalo při příležitosti 750. výročí 
první zmínky o Chropyni. Medaile, provedená 
v ryzím stříbře dle návrhu ak. mal. Karla Zemana, 
byla vyražena ve speciální edici roku 2014 čítající 
pouze tento jeden jediný kus. „Tomu nemohu kon-
kurovat,“ sdělil při přebírání medaile pan pre-
zident. „První zmínka o mně pochází z doby před 
70 lety, zatímco první zmínka o Chropyni z doby 
před 750 lety. O to více za tento dar děkuji.“ 

Před svým odjezdem zavěsil na prapor města pre-
zidentskou stuhu jako drobné připomenutí a památ-
ku na svou návštěvu, podepsal list v pamětní knize 
a rozloučil se se slovy: „Slíbil jsem, že do každého 
kraje budu jezdit jednou ročně. Za rok se vrátím 
a se mnou přijde zákon.“                        redakce

Po 19 letech přivítala Chropyně prezidenta České republiky. V historii 
samostatné České republiky se tak stalo podruhé. Prvním prezidentem byl 
Václav Havel, který do našeho města zavítal na jednání se starosty vybraných 
obcí 5. května 1994. Nyní naše město navštívil první prezident zvolený přímo 
občany, pan Miloš Zeman. 

Pan prezident ve svém krátkém úvodním slovu ocenil práci starostky 
a celého zastupitelstva a především fakt, že Chropyně hospodaří bez dluhů, 
tedy rozumně a lépe než stát. Zdůraznil, že by bylo dobré, kdyby více da-
ňových příjmů zůstávalo právě na úrovni měst a obcí a nikoli na centrální 
úrovni. Zmínil také loňský úspěch místních podnikatelů Františka a Roberta 
Kudelových (Chropyňská strojírna, a. s.), kteří byli v roce 2013 vyhlášeni 
Technologickými podnikateli roku. „Tomáš Baťa řekl: ‚Neříkej, že to nejde, 
řekni, že to neumíš.‘ Pokud se tím budeme řídit a všichni přiložíme ruku 
k dílu, poroste životní úroveň a bude klesat nezaměstnanost. Ubude také 
kritiků, kteří se nezmohou na nic jiného než říkat, že to nejde,“ konstatoval 
prezident republiky. 

V následující diskuzi s občany čelil otázkám na biocentra, zabírání země-
dělské půdy nebo napjatou situaci v některých zemích, zejména na Ukrajině. 
Při požadavku na ohodnocení současné vlády známkou jako ve škole sdělil, 
že by jí dal poctivou trojku, což je ve slovním ohodnocení známka „dobře“. 

která byla umístěna u sběrného dvora. Došlo ke zlepšení pořádku 
v uvedené lokalitě a také máme přehled o občanech, kteří nesprávně 
ukládají odpad u brány areálu.

V oblasti životního prostředí se snažíme o neustálé zlepšování 
třídění odpadů. Nemalou měrou k tomu pomohlo rozšíření stanovišť 
na kontejnery na tříděný odpad, zakoupení lisů na PET láhve a svo-
zového vozidla s kontejnery na bioodpad. Logickým vyústěním sběru 
biologicky rozložitelného odpadu je zřízení kompostárny, která bude 
pořízena z dotace Ministerstva životního prostředí a Evropské unie. 
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele technologie, 
která nám umožní přeměnit posekanou trávu, shnilé ovoce, listí, větve 
a ostatní bioodpad na kvalitní kompost a tím ho znovu vrátit přírodě. 

V uplynulém období jsme průběžně pečovali o zeleň. Některé 
staré stromy bylo nutné vykácet, ale za každý pokácený strom je vždy 
vysazen nejméně jeden nový a díky tomu můžeme směle prohlásit, 
že je Chropyně město plné zeleně. Řeč není jen o regeneraci parku 
na náměstí Svobody, ale i o jednotlivých etapách regenerace sídliště 
a dalších výsadbách.

Pokračování z minulého čísla

Oblast bezpečnosti a životního prostředí 
Oblast bezpečnosti se dotýká každodenně každého z nás, proto 

je pro všechny jedna z nejdůležitějších. Nejvíce odsuzujeme násilí 
na bezbranných – dětech a seniorech. A právě seniorům, obyvatelům 
domu s pečovatelskou službou, byly pořízeny hlásiče k alternativnímu 
přivolání pomoci. Senioři, kteří v těchto domech nebydlí, si mohli 
hlásiče zakoupit prostřednictvím svých organizací. Nejméně jednou 
za dva měsíce se konají schůzky starostky města s vedoucím Obvod-
ního oddělení Policie ČR Hulín. Pravidelnými tématy jsou především 
kriminalita ve městě v uplynulém období, akce plánované městem 
a vyhodnocení jejich bezpečnostních rizik. V době konání kulturních 
akcí pořádaných městem je dohodnuta zvýšená frekvence výskytu 
hlídky. S potěšením můžeme konstatovat, že kriminalita v našem městě 
je spíše pod průměrem České republiky. Na druhou stranu je ovšem 
v našem městě velkým problémem vandalismus. Z důvodu neukáz-
něnosti některých našich spoluobčanů jsme zakoupili tzv. fotopast, 
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Volební program zastupitelstva jsme splnili
Všichni ještě máme v paměti povodně z roku 1997 a hrozbu povodní 

v roce 2010, proto jsme podali žádost o dotaci na studii proveditelnosti 
a projektovou dokumentaci na realizaci přírodě blízkých protipovod-
ňových opatření v katastru Chropyně a Plešovce. Jsme rádi, že nám 
byla dotace přiznána, a také na tuto akci probíhá v současné době 
výběrové řízení na dodavatele. Ukončení realizace předpokládáme 
na začátku léta příštího roku a po nezbytných legislativních procesech 
můžeme na realizaci opatření žádat o další dotaci. Ale proti povodni 
bojujeme i za pomocí prostředků z rozpočtu města. Po dlouhých 
jednáních došlo k vyčištění toku Svodnice pracovníky Povodí Moravy 
a k vyčištění toku pod Pazdernou a u Hejtmanu pracovníky Správy 
majetku města Chropyně. 

Oblast volného času, kultury a sportu 
Na území našeho města pracuje rozmanité množství občanských 

sdružení, zájmových organizací a spolků. Jsme rádi, že se ještě najdou 
lidé, kteří převážně ve svém volném čase a bez nároku na finanční 
odměnu pracují s mládeží. Patří jim za to náš velký dík. Jistě by nemohli 
tuto činnost provozovat bez zajištění financování.  I zastupitelé města 
si to uvědomují a v rozpočtu každoročně rezervují částku okolo 2 mil. 
Kč, která je rozdělena dle směrnic mezi jednotlivá sdružení. Další for-
mou pomoci je umožnění pravidelné činnosti v městských prostorech 
bezúplatně. Spolupráce je oboustranná, neboť členové sdružení svou 
činnost následně prezentují při akcích pořádaných městem. Sportovci 
město reprezentují a propagují na různých turnajích a přeborech. 

Kdo má rád kulturní pořady, jistě si svůj žánr našel. Do Městského 
kulturního střediska jsou se svým programem pravidelně zvány profe-
sionální i ochotnické soubory. Našim seniorům je nabídnut bezplatný 
kulturní program jako součást pravidelných setkání s občany. Pro-
střednictvím Správy majetku města Chropyně pořádáme již tradiční 
pořady jako například Pálení čarodějnic, Chropyňské hody, Rozsvícení 
vánočního stromu nebo Mikulášování. Každý lichý rok je pořádána 
tři dny trvající akce Hanácké slavnosti. Pravidelným hostem je náš 
dětský soubor Ječmínek, který v uplynulých letech dokonce postoupil 
na celostátní přehlídku dětských folklorních souborů v Jihlavě.

Mnozí novomanželé nám dají za pravdu, že svatba v Rytířském sále 
chropyňského zámku je krásnou tečkou velkého dne. Každoročně 
se spolupodílíme na pokrytí nákladů na energie Muzeu Kroměřížska, 
které má zámek v dlouhodobém pronájmu. Chropyňský zámek je vý-
raznou dominantou města, proto nikoho nepřekvapí, že je na většině 
našich propagačních materiálů. A když už turisté do města zavítají, jistě 
navštíví i další významnou památku – kostel Svatého Jiljí. Již několik 
let jsme, spolu se Zlínským krajem a chropyňskou farností, zapojeni 
do projektu Otevřené brány. Jedná se o projekt, který umožňuje 
občanům bezplatný vstup do sakrálních památek včetně výkladu 
průvodců.

Oblast školství 
Děti jsou naše budoucnost. Protože si tuto skutečnost dobře 

uvědomujeme, snažíme se našim nejmenším zajistit co nejpříjemnější 
prostředí, ve kterém musí trávit svůj čas bez maminky a tatínka. Budovu 
mateřské školy se podařilo díky dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí a Evropské unie zateplit, byly vyspraveny anglické dvorky 
a balkon. Současně byla postavena nová střecha. V těchto dnech jsme 
začali s obnovou původní zahrady a děti se již nyní mohou těšit, jak 
si na jaře pohrají ve zbrusu nové zahradě vybudované v přírodním 
stylu. Novou střechu potřebovala i nejstarší budova Základní školy 
na ulici Komenského, která byla několik let ve velmi špatném stavu. 
Na začátku školního roku děti jistě příjemně překvapily čistě vyma-
lované třídy, bezpečněji se jim bude pohybovat po nově položené 
podlahové krytině. Díky demografickému vývoji byla budova základní 
školy na náměstí Svobody pro výuku nepotřebná, proto je využita 
jako středisko volnočasových aktivit, ve kterém našli své zázemí 
i naši senioři. Pro ně jsme ve spolupráci se základní školou připravili 
tzv. Univerzitu třetího věku. Mají možnost seznámit se s prací na počí-
tači, naučí se ovládat internet a někteří i chatují. Tato bezplatná služba 
je našimi občany velmi pozitivně vnímána a kurzy mají kapacitu zcela 

naplněnou. Nejen vědomosti, ale i dobré jídlo patří neodmyslitelně 
k životu, proto jsme v rámci zkvalitnění přípravy stravy pro děti i cizí 
dospělé strávníky zakoupili víceúčelovou pánev, včetně provozních 
doplňků, což vedlo k efektivnějšímu využívání potravin, energií a času. 
K prodloužení doby trvanlivosti bezesporu přispělo zakoupení přístroje 
na balení stravy. Tím se zvýšila nabídka teplých jídel pro občany, kteří 
si nemohou čerstvé jídlo připravit sami. 

Oblast státní správy a samosprávy
Nejen občané Chropyně a Plešovce mají možnost získat maxi-

mum informací ze Zpravodaje města, který je distribuován do každé 
schránky ve městě zdarma. Obyvatelé, kteří rádi pracují s počítačem, 
jistě ocení webové stránky. Přehledně zde najdou informace o aktu-
alitách, pořádaných akcích i kopii oznámení umístěných ve vývěskách 
městského úřadu. Tyto vývěsky jsme v loňském roce pořídili nové, což 
jistě ocení hlavně senioři, kterým vylepšení o samostatné osvětlení 
umožní čerpat informace i v pozdně odpoledních hodinách. Hlavně 
pro mladší jsme založili i facebookový profil města, aby se k aktuálním 
informacím dostali co nejrychleji a mohli pozvánky na akce města 
sdílet i se svými přáteli. 

Nejen informace od nás, ale i vaše podněty nás zajímají. Pravi-
delně jsme pořádali setkání občanů s vedením města a každé první 
pondělí v měsíci, vyjma letních prázdnin, Den starostky. Již mnohokrát 
se na základě vašeho podnětu podařilo s vynaložením malých finanč-
ních prostředků vylepšit život v našem městě. 

Jak jste se dočetli, akcí, které se nám za poslední čtyři roky podařilo 
realizovat, bylo více, než jsme měli původně naplánováno. Jsme rádi, 
že jsme k tomuto cíli mohli také přispět svou prací. 

Ing. Věra Sigmundová; Mgr. Milan Bajgar
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Vážení spoluobčané, 
děkuji Vám za důvěru, kterou jste mi da-

li prostřednictvím preferenčních hlasů 
ve volbách v roce 2010. Věřte, že jsem 
se vždy snažila pracovat tak, abyste této 
volby nelitovali. Uplynulé čtyři roky byly 
nabité prací, novými poznatky, setkáními 
a zkušenostmi. Nechci znovu opakovat, 
co se nám povedlo, bylo toho dost, proto 
bych ráda především poděkovala všem 
kolegům zastupitelům, radním a zaměst-
nancům městského úřadu za spolupráci. 
Bez vzájemné součinnosti bychom takových 
výsledků určitě nedosáhli. Bylo i pár věcí, 
které se nepovedly nebo nestihly. Nikdo 
není dokonalý, ale věřte, že jsem byla vždy 
vedena dobrou vůlí a snahou rozhodnout 
ve prospěch města a vás, jeho občanů. Vím, 
že Chropyně je město, v němž se žije zase 
o něco lépe. A já jsem hrdá na ten kousek 
práce, kterým jsem k tomu směla napomoci. 
Na druhou stranu je ještě pořád řada nedo-
končeného, a tak věřím, že v následujících 
volbách dostanu příležitost práci dokončit. 

Co mi práce starostky dala a vzala? 
Je skutečně nemožné vše vyjmenovávat, ale 
největším přínosem určitě bylo setkávání 
se s lidmi. Mohla jsem pozitivně ovlivnit 
životy některých z vás, mohla jsem se s vá-
mi potkat a pobavit se o možnostech, jak 
pomoci, prospět. Setkávala jsem se s nově 
narozenými, byla jsem při zásadních život-

Vážení spoluobčané, 
chci touto cestou poděkovat Vám všem, 

ních ANO, slavila jsem narozeniny s našimi 
nejstaršími a loučila se s těmi, kteří nás 
opustili. To byly okamžiky, kdy jsem cítila, 
že práce starostky je skutečně o spoluprá-
ci s občany. Dobrý pocit jsem měla také 
z každého dokončeného projektu, který 
pomohl Chropyni - a nebylo jich málo. 
A tato práce mi vzala především čas. Čas 
věnovaný rodině a koníčkům. Nelituji 
toho, myslím, že to bylo v zájmu dobré věci, 

a ve své rodině mám velkou oporu. Chtěla 
bych vlastně poděkovat speciálně jim. Man-
želovi, který musel někdy zastat i mámu, 
a dětem, které chápaly, že je maminka 
má moc ráda, ale někdy se o ni musí dělit 
s jinými. A to je asi taky dobře. 

Takže celkově shrnuto výrazně převažují 
klady a já se těším, že v dalších čtyřech 
letech jich ještě přibude.

Ing. Věra Sigmundová

kteří jste svými radami, ale i kritikou pomohli 
v uplynulých čtyřech letech vedení našeho 

města, zastupitelům a radním spravovat 
naše město. Členům zastupitelstva a členům 
rady města chci poděkovat za hodiny práce 
v celém čtyřletém období. Opět se ukáza-
lo, že více než o stranách bylo jeho složení 
o lidech. Díky patří také členům kontrol-
ního a finančního výboru za jejich pomoc 
a podněty. Poděkovat chci i všem zaměst-
nancům městského úřadu a škol, kteří 
to se mnou někdy neměli lehké, knihov-
nicím, pečovatelkám a kuchařkám jídelny. 
Děkuji také všem vedoucím sportovních 
oddílů, zájmových kroužků, zkrátka všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem zapojovali 
do veřejného života v Chropyni.

Velké díky patří mé ženě a rodině, která 
při mně vždy stála a byla mi oporou.

Do stávajících voleb a celého volebního 
období chci popřát voličům, kteří se voleb 
zúčastní, šťastnou ruku ve výběru příštích za-
stupitelů. Všem občanům přeji takové složení 
zastupitelstva, které bude pracovat jako tým 
a bude zárukou dalšího rozvoje Chropyně.

Mgr. Milan Bajgar

Město Chropyně informuje,
že od středy 1. října 2014 jsou opět zahá-
jeny kurzy počítačových dovedností. Pro-
bíhají každou středu od 15:00 do 17:00 
v počítačové učebně Základní ško-
ly Chropyně v budově Komenského 
po celý školní rok, a to bezplatně.

UPOZORNĚNÍ

Nabídka nebytových prostor
Správa majetku města Chropyně, p. o., nabízí k pronájmu nebytové prostory v domě čp. 
55  na náměstí Svobody, v 1. patře, celková plocha činí 53,2 m2, minimální cena ročního 
nájemného pro rok 2014 je 320 Kč/m2  (plus poplatky mimo nájemné: spotřeba el. energie, 
odvoz komunálního odpadu, vodné a stočné, teplo, úklid společných prostor a obdobné 
služby). Prohlídka prostor a informace o pronájmu na Správě majetku města Chropyně, 
p. o., tel.: 573 355 323.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ • NEPŘEHLÉDNĚTE
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Senioři absolvovali počítačový kurz

Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná hostil tentokrát Hulín

Nováková a Zdenka Skokanová se s počtem 
37 bodů umístilo na 6. místě. 

Všichni soutěžící plnili úkoly u jednotlivých 

disciplín jako vždy se zápalem podat co nejlepší 
výkon a umístit se co nejlépe. Členové všech 
družstev byli odměněni cenami a tři nejlepší 
družstva si navíc převzala medaile od předsed-
kyně Mikroregionu Jižní Haná Ing. Věry Sig-
mundové. 

Odpolední program byl sestaven z kultur-
ních vystoupení jednotlivých obcí. Za Chro-
pyni se tentokrát představil dětský folklor-
ní soubor Malý Ječmínek. K volné zábavě 
až do podvečerních hodin hrál k tanci a posle-
chu dechový orchestr Hulíňané. Nálada byla 
opět po celý den výborná, akce se velmi vy-
dařila ke spokojenosti všech zúčastněných. 
Cílem bylo připravit den plný zábavy a přá-
telského setkání. 

V příštím roce se stává pořadatelem již 
podruhé město Chropyně. 
Více fotografií je zveřejněno na internetových 
stránkách města Chropyně (www.muchropyne.cz).

Bc. Lenka Horáková

V pátek 12. září 2014 se v Kulturním klu-
bu v Hulíně uskutečnily již páté Hry seniorů 
Mikroregionu Jižní Haná. Do Hulína se kromě 
domácích sjeli účastníci z Chropyně, Kvasic 
a Tlumačova. Příprava na tuto akci trvala více 
než 3 měsíce a členové přípravného výboru 
z jednotlivých obcí byli na pravidelných schůz-
kách průběžně informováni o propozicích 
a pravidlech, ale i o změnách, které bylo 
nutné společně řešit. Na celé akci se podílelo 
okolo 20 lidí. 

Hry byly tradičně zahájeny průvodem 
soutěžních družstev za doprovodu dechového 
orchestru Hulíňané a vystoupením hulínských 
mažoretek. Všem soutěžícím popřáli mnoho 
zdaru starostové a místostarostové všech zú-
častněných obcí. 

V průběhu dopoledne soutěžila za každou 
obec dvě 5členná družstva v 8 disciplínách 
s názvem „Pírka ptáka Ohniváka“, „Usuš mě“, 
„Láhev kolem pasu“, „Kuželky“, „Čepice z no-
vin“, „Skládání čísel“, „Hlášky z filmů“ a „Slalom 
s míčem“. Družstvo Chropyně I. ve složení 
Josef Řezáč, Miloslava Kubánková, Dagmar 
Šípková Novotná, Jana Zapletalová a Marie 
Zmeškalová se umístilo se 46 body na 2. místě, 
družstvo Chropyně II. ve složení Oliver Skokan, 
Jarmila Kajanovičová, Františka Krutilová, Eva 

Na začátku měsíce září se uskutečnil v Městském kulturním středisku 
v Chropyni týdenní počítačový kurz s názvem „Senioři komunikují“, 
který úspěšně absolvovalo 7 seniorů. Posluchači tohoto 15hodinového 
bezplatného kurzu byli seznámeni se základní obsluhou PC, využíváním 
internetu, s používáním elektronické pošty, se psaním textu a s použí-
váním základních bankovních služeb. 

Cílem tohoto vzdělávacího projektu je podpora vzdělávání seniorů 
v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů. Je zaměřen především 
na ty seniory, kteří doposud neměli příležitost se seznámit se zmíněný-
mi moderními komunikačními prostředky blíže a chtějí se je alespoň 
v základních funkcích naučit ovládat, aby překonali handicap, kterým 
by budoucí generace seniorů už neměly být tolik poznamenány. 

Projekt probíhá od roku 2007 a je financován Nadačním fondem 
manželů Livie a Václava Klausových a jeho hlavním partnerem, Nadací 
České spořitelny. Do dnešního dne bylo v rámci celé České republiky 
proškoleno téměř deset tisíc posluchačů. 

Bc. Lenka Horáková
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Chropyně slavila hody
Již tradičně do Chropyně zavítaly hody. 

Letošní program byl opravdu bohatý. 
Hody jsou oslavou patrona místní-

ho kostela, tedy sv. Jiljí, jehož památka 
se připomíná 1. září. Nemohly tedy začít 
jinde než právě v kostele Večerem chval 
se Scholou z Troubek. Nejen ti nejmenší 
se pak nechali nalákat na promítání 
známého animovaného filmu Čtyřlístek 
ve službách krále a účast byla opravdu veliká. 
Po skončení letního kina následovala před-
hodová diskotéka, které se velmi zdařile ujal 
DJ Rossy a DJ Horris. 

V sobotu nás navštívily mažoretky z Ko-
jetína a z Hulína, obě skupinky děvčat 
byly odměněny za svou produkci velkým 

potleskem. V přestávce mezi jejich vy-
stoupením předvedli žáci ZUŠ své umě-
ní, k potěšení nás všech byl slyšet zpěv, 
flétničky, kytary a další hudební nástroje. 
V průběhu celého odpoledne si šikovné děti 
u stánku divadelního souboru Říše loutek 
Kroměříž vyráběly dle své fantazie loutky, 
které si potom odnesly domů. K příjemnému 
zpestření jistě přispěl Dale B. Williams svými 
anglickými písničkami a podvečer, jako již 
každoročně, patřil rockové zábavě, v letoš-
ním roce v podání skupiny Motus. 

Program sobotního odpoledne probíhal 
současně také za zámkem, kde členové Le-
tecko-modelářského klubu předvedli různé 
modely letadel a také RC autíček. Příznivci 

Střeleckého klubu měli možnost zkusit si svou 
mušku střelbou do terčů a místní sdružení 
Kynologický klub předvedlo velmi zdařilou 
ukázku výcviku psů. 

V neděli dopoledne se konala v kostele 
sv. Jiljí hodová mše svatá, při které byl vzdán 
dík za letošní úrodu, a odpoledne proběhla 
pobožnost s novokněžským požehnáním. 

Děti si přišly na své programem s názvem 
Vysmáté vylomeniny, a kdo chtěl, mohl obdržet 
malůvku na obličej dle svého přání. Nejen 
starší generaci jistě potěšil koncert dechové 
hudby Hulíňané, který celé hody ukončil. Jen 
je škoda, že doposud krásné počasí nevydrželo 
a v průběhu příjemného poslechu se rozpršelo. 

redakce
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Chropyně slavila hody

Více fotografií najdete na www.muchropyne.cz
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Mnichov a co z něho vzešlo

Koupací sezona na Městském koupališti byla ukončena
Máme za sebou další koupací 

sezonu, tentokrát ale od roku 2007, 
kdy bylo koupaliště nově zrekonstru-
ováno, bezkonkurenčně, co do poč-
tu návštěvníků, nejhorší. 

Zatímco například v roce 2012 
k nám přišlo 35 592 návštěvníků 
a v roce 2013 dokonce historicky 
rekordních 42 383 návštěvníků, 
tak v roce letošním to bylo pouze 
25 642 návštěvníků. Hlavní příčinou 
bylo deštivé léto a nízké noční 
teploty, které způsobily, že se přes 
veškerou snahu správce koupa-
liště nedařilo ani díky tepelným 
čerpadlům udržet teplotu vody 
v bazénech nad 25 °C.

V letošním roce jsme na koupa-
liště doplnili dalších dvacet bezpeč-
nostních schránek a pořídili alarm 
s trezorem do pokladny. V příštím 
roce na jaře plánujeme provést dlou-
ho slibovanou rekonstrukci dětského 
brouzdaliště a výměnu oplocení 
kolem hřiště na plážový volejbal. 

Děkuji za všechny pracovní-
ky koupaliště všem návštěvníkům 
za věrnost a přízeň, kterou dlouhá 
léta věnují našemu krásnému kou-
pališti. Těším se a doufám, že v roce 
2015 bude krásné slunné léto a Měs-
tské koupaliště v Chropyni bude 
opět plné spokojených návštěvníků. 

Dalibor Kondler

Letos v září vzpomínáme 75. výročí zahájení 
druhé světové války. Dovolte připomenout tyto 
a jim významově i časově předcházející události 
především z pohledu města Chropyně.

Odhodlání hájit světový mír a svobodu 
vlastní obce dokázali občané Chropyně na spo-
lečné manifestaci s občany Záříčí a Kyselovic 
27. května 1938. Hlavním řečníkem byl tehdejší 
starosta Chropyně p. František Hapal, který 
mj. řekl: „Manifestujeme dnes za mírové snahy 
zvěčnělého vůdce našeho prezidenta Osvobodi-
tele a stavíme se co jeden muž za svého prezidenta 
dr. Edvarda Beneše, jemuž slibujeme, a též i naší 
slavné armádě, naprostou věrnost a oddanost.“ 
Snahu přispět k obraně ohroženého státu 
dokumentovalo obecní zastupitelstvo v Chro-
pyni poskytnutím 15.000 Kč do sbírky na Fond 
na obranu státu. Po vyhlášení mobilizace v září 
1938 odešlo z Chropyně do armády 80 branců.

Tři dny po mobilizaci žádal Hitler 26. září 
1938 odtržení Sudet a jiných částí republiky 
osídlených německou většinou. Následně 
byla do Mnichova svolána Rada čtyř, kde své 
země zastupovali Mussolini, Hitler, Daladier 
a Chamberlain. Po jednáních 29.9.1938 přijali 
po půlnoci 30.9.1938 usnesení známé jako Mni-
chovská dohoda, která byla rezignací na meziná-
rodní pomoc při obraně Československa a stala 
se hanebným diktátem, aby bylo sudetoněmec-
ké území postoupeno v pěti etapách německé 

říši. Krátce před touto událostí lze přečíst v kro-
nice města následující nenaplněnou naději: 
„Projednati se má bez nás otázka Českosloven-
ska. Doufáme ve věrnost Francie, rozvahu Anglie 
a dějinné závazky Itálie k legiím a pevně věříme, 
že heslo prezidenta Osvoboditele „Pravda vítězí“ 
v této osudové chvíli najde ohlas u národů, na je-
jichž rozhodnutí o nás čeká téměř celý svět.“

Po vyhlášení ústupu českých obyvatel ze Su-
det byl v Chropyni zřízen tábor pro uprchlíky 
a mimo jedinců, kterých se ujali příbuzní, při-
jala Chropyně 26 rodin. Po následné demisi 
prezidenta Beneše, který nechtěl komplikovat 
mezinárodní vztahy vůči Československu, místní 
kronikář napsal: „Něco jsme přece jen získali 
při všech těch ztrátách nesmírných. Poznáváme 
se. Přestáváme se cítit politickými stranami. 
Za naší totalitou jest jen jeden národ sjednocený 
společnou bolestí a společnou vůlí žít. Třeba 
dívat se vpřed a zamyslet se nad tím, že historie 
nás bude cenit podle toho, jak hrdinně a s jakou 
odvahou a charakterem se postavíme v této 
době těžkých zkoušek a národního utrpení…“  
Vzpomínky, které si po vyhlášení demobilizace 
přinesli ze zákopů chropyňští záložníci, byly dle 
kronikáře plné vzruchu a smutku.

Nejhorší zpráva přišla 15. března 1939, kdy 
prezident Hácha položil při jednání v Berlíně 
osud českého národa do rukou kancléře Hit-
lera. Ještě za Háchova pobytu v Berlíně začala 

německá armáda obsazovat naše území. Večer 
přijel do Prahy Hitler a ve 20 hodin byla na Praž-
ském hradě vztyčena vlajka vůdce německé 
říše a republika změněna na Protektorát Čechy 
a Morava.

V následném období útlaku, zvůle a totalit-
ního násilí se část občanů Chropyně podílela 
na domácím odboji. Po prozrazení odbojové 
činnosti bylo rok po okupaci zatčeno pět míst-
ních občanů. Byli to: František Pekař, zatčený 
18.3.1940, který se vrátil až 11.6.1945, Vilém 
Dolníček, zatčený 4.4.1940, který se vrá-
til 17.5.1945, Josef Vráblík, zatčený 4.4.1940, 
se vrátil 15.5.1945, František Bůžek, zatčený 
13.4.1940, se vrátil 23.3.1944 a František Pleva, 
zatčený 13.4.1940, se vrátil 19.1.1942. Josef 
Pohla, zatčený 13.4.1943, se vrátil 18.5.1945.

Další občané Chropyně odešli v době války, 
která začala 1. září 1939 napadením Polska, 
mnohdy složitou cestou za hranice, kde vstou-
pili do tamních armád a zúčastnili se aktivního 
boje proti fašistickému Německu. Myslím, 
že nejlepší příležitostí k informování o jejich 
osudech, stejně jako osudech chropyňských 
účastníků domácího odboje v průběhu války, 
bude v květnu 2015 připomínka 70. výročí 
ukončení 2. světové války, ve které s nasazením, 
a u některých z nich i obětováním, vlastního 
života statečně bojovali.

Ing. František Kroupa
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Knihovna doporučuje Voříškiáda se vydařila
Liliana Lazarová: Země prokletých

Kniha je prvotinou mladé rumunské au-
torky. Získala řadu ocenění a byla označena 
za „jeden z nejoriginálnějších románů po-
sledních let“. Okouzlující vyprávění, v němž 
se snoubí pohádkové legendy se svědectvím 
o krutých časech komunismu. Živí se tu potká-
vají s mrtvými, vrazi se svými oběťmi a dobro 
se zlem. Děj se otevírá legendou o Lví jámě, 
v jejíž hlubině zůstaly od 18. století kosti turec-
kých dobyvatelů. Ty se podle legendy vynořují 
na povrch, což ale nebrání mladým zamilo-
vaným párům, aby toto místo vyhledávaly. 

Vesnice Slobozia, obehnaná temnými a hlubokými lesy, je ovšem sama 
ponořena do úzkostných pověstí, v lesech se totiž mají potulovat přízraky 
moroi. Prokleté místo, zmítané předsudky a dávnými démony, se stává 
prostorem nových dramat a násilností, které ovšem nesouvisí pouze s dá-
vnými pověstmi a pohádkami. Na stránkách tohoto magického románu 
potkává čtenář otcovraha, jenž se promění ve světce; režimem pronásle-
dovaného kněze, utíkajícího před perzekucí do hlubin lesa a své víry... 

Suzanne Collinsová: Hunger games. 
Aréna smrti

V troskách bývalé Severní Ameriky se roz-
kládá země Panem s nablýskaným hlavním 
městem Kapitolem a dvanácti okolními kraji. 
Kapitol jim vládne krutou a tvrdou rukou. 
Poslušnost si udržuje kláním Hunger games 
– zvrácenou televizní reality show, ve které 
každoročně jedna dívka a jeden chlapec 
z každého kraje nedobrovolně bojují o život. 
Šestnáctiletá Katniss chce zachránit svou se-
stru, která byla vylosována, a nabídne svou 
účast dobrovolně. Do hry o přežití se přidávají 

i lidskost a láska. Dokáže přežít v divočině, když se všichni snaží o to, 
aby nespatřila další úsvit?

Dora Heldt: Dovolená s tátou 
Měla to vlastně být příjemná pracovní 

dovolená. Kristina se chystá strávit několik 
dní na ostrově Norderney a pomáhat pří-
telkyni při renovaci restaurace a penzionu. 
Jen nerada se podvolí matčinu přání, aby 
s sebou vzala otce, protože ví, že s ním není 
snadné vyjít. Musí mít vždy poslední slovo, 
zapomíná, že Kristina i její přítelkyně jsou 
již dávno dospělé, a chová se k nim, jako 
by sotva prošly pubertou. Kristina svého otce 
miluje, ví, že to s ní myslí dobře, ale někdy 
je těžké to překonat. Dora Heldt si tímto 

humorným a lidským příběhem určitě získá srdce mnoha dcer a otců. 
Svému otci udělá radost zcela určitě.

Chris Ward: Legendární 617. peruť
Detailní popis bojových operací 617. le-

tecké perutě Britského královského letectva 
(RAF) za druhé světové války. Kniha využívá 
svědectví očitých svědků i oficiální doku-
menty a uvádí na pravou míru mnohé omyly 
a legendy. Přichází s mnoha novými infor-
macemi, včetně okolností zničení Tirpitze 
z pohledu německé strany. Zvláštní kapitola 
je věnována popisu válečného soudu zabý-
vajícího se selháním luftwaffe při ochraně 
tohoto bitevního plavidla, čímž odpovídá 
na všechny doposud nevyjasněné otázky.

H. Maťhová

V sobotu 20. září se za přízni-
vého počasí konala v areálu KK 
Technoplast Chropyně v pořadí 
již 3. chropyňská voříškiáda.

Dopoledne patřilo soutěžím 
v poslušnosti, o přestávce pro-
běhla ukázka mondioringu a poté 
následovala samostatná výstava 
psů všech plemen s průkazem 
i bez průkazu původu.

Závěr akce byl korunován 
bohatou tombolou s celkem 158 
hodnotnými cenami. První reak-
ce účastníků svědčí o maximální 
spokojenosti i o příslibu účasti na 
dalším ročníku.
Vítězové v poslušnosti:

Začátečníci – Adéla Maršál-
ková z Chropyně se psem Míšou.

Pokročilí -  Marta Marková 
ze Závišic se psem Andym.

Zkouškaři – Monika Kyselá 
z Ostravy s Bininou.

Na výstavě bylo posouzeno 
celkem 65 psů v osmi kategoriích, 
vítězové z jednotlivých kategorií 
se utkali o titul „Nejkrásnější 
pes výstavy“. Vítězství si odnesla 
Eva Podaná z Malešovic se svým 
anglickým kokršpanělem Kellym.

V kategorii „Dítě a pes“ si pr-
venství odvezl Martin Doležel 
z Petřvaldu u Nového Jičína s bern-
ským salašnickým psem Peggym.

Pořadatelé touto cestou děkují 
sponzorům, bez jejichž přispění 
by akce nemohla mít tak vysokou 
úroveň, jmenovitě firmám Hot-tech, 
DOGTRACE, Chropyňská strojírna, 
Kamax-metal, město Chropyně, 
Technocar, Robicont, Globál-cate-
ring-Ocknecht Pavel. Poděkování 
patří též panu Vladimíru Behancovi, 
jehož zásluhou se dostalo psím miláč-
kům maximální péče ve stravování.

Ing. V. Blažek
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Pozvánka 
Klubu českých turistů

Chropyňská škola 
se po prázdninách 
opět naplnila žáky

Pohádkový zámek

Ani na podzim se nemusíte doma nudit. Všem, kteří se nebojí pod-
zimního nestálého počasí a patřičně vybavení vyjdou rádi do přírody, 
nabízejí turisté své akce: 

4. října Chřibská 33
 km pěší: 12, 20, 33, cyklo: 45, 85; start: 7:00 – Buchlovi-

ce, nákupní zóna; cíl: tamtéž do 17:00; info: Jan Prášek, 
776 627 201.

11. října Slováckým vinohradem – Mutěnice 
 odjezd autobusu pro přihlášené účastníky v 7:30 z náměstí 

Svobody.

11. října Vystup na svůj vrchol – Portáš
 trasa libovolná, setkání turistů v restauraci Portáš 

od 11:00 do 14:00; info: Ladislav Hojgr, tel.: 605 215 879.

17. října Strašidlácké hrátky – lampionový pochod za stra-
šidly

 Přerov, Laguna, 19:00; info: Ladislav Župka, tel.: 
721 034 995.

18. a 19. Vrcholy oblasti Valašsko–Chřiby 
října  Informace v turistických skříňkách u prodejen Albert 

a COOP.

Připravujeme večerní vycházku podzimním lesem kolem Chropyně.

Jar. Pospíšilová

1. září začal nový školní rok 
a do Základní školy Chropy-
ně nastoupilo po prázdninách 
do tří prvních tříd 57 prvňáčků. 
Na ně i na žáky, kteří chropyňskou 
školu už znají, čekala v některých 
třídách krásná nová podlaha, 
opravená palubovka ve školní 
tělocvičně, zcela nové vybavení 

jazykové učebny, vymalované třídy 
a zbrusu nová opravená střecha 
na budově školy na ulici Komen-
ského. Věřím, že se děti u nás 
ve škole, i díky těmto opravám, 
cítí dobře. Všem našim žákům pře-
ji mnoho školních úspěchů a ra-
dostných chvil v celém školním 
roce.              Mgr. Josef Havela

Poslední srpnovou sobotu pořádal Kamínek 
ve spolupráci a Muzeem Kroměřížska v Chro-
pyni večerní pohádkový zámek. 

V zámku na návštěvníky čekal král se třemi 
dcerami, kralevic a rytíř, pak král Ječmínek 
s paní zámku, v hanácké jizbě zpívaly dvě krásné 
Hanačky hanácké písničky, v další komnatě 
se přesvědčil zahradník, že pyšné princez-
ně růžička neuvadla při písničce „Rozvíjej 
se poupátko“, následně v dalších komnatách 
a chodbách byly princezny z českých pohádek: 
Popelka, Růženka, Zlatovláska, šíleně smutná 
princezna, Lada, Růžička, Arabela, zlatá panna. 
Ve sklepení pak bylo trochu strašidelno. Ivánek 
s babou Jagou se dohadoval, na hřbitově ležel 
umrlec a kolem pobíhal kostlivec, bludička 
lákala zbloudilé na blata, lakomá mlynářka 
všechny odháněla a nejvíce žebráka, čertice 
čertily v Luciferově baru, Marfuša chtěla 
ženicha a poklady po Mrazíkovi, loupežníci 
přepadávali pocestné a občas se ze tmy vynořilo 
zlatavé kuřátko a s pípáním zmizelo v lese. Na-
konec na všechny čekal hastrman Rača, který 
dával dětem sladkosti za odvahu, a mořská 
panna, která se tak všeho lekla, až nám lekla, 
také malý hastrmánek, který pouštěl bubliny. 
Doufám, že se návštěvníci dobře pobavili, 
a děti, že se moc nevylekaly.

Ráda bych poděkovala všem pohádkovým 
postavičkám, které na zámku byly, a tak pří-
jemně zpestřily tuto prohlídku. Moc Vám všem 
děkuji.                             Hana Paňáková
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Poděkování za organizaci dětského dne 
„Rozloučení s prázdninami“

Velkou radost přítomným dětem udělal DJ pan Jiří Bílek, jenž připra-
vil dětskou diskotéku, na které děti i s rodiči tančili o sto šest. Velkým 
překvapením však bylo improvizované karaoke, při kterém mohly děti 
za doprovodu hudby zpívat do mikrofonu. Po prvotní stydlivosti se děti 
rozezpívaly a nebylo je možné od mikrofonu odtrhnout. 

Pro dospělé byl k dispozici široký sortiment občerstvení včetně jídla, 
jenž tak doladil bezvadnou atmosféru, která provázela celý dětský den. 
Protože se nás, rodičů se zdravotně postiženými dětmi, sešlo na dětském 
dni v Chropyni více, bylo si se spřízněnými dušemi o čem povídat. Doba 
vyhrazená naší přítomnosti velmi rychle uběhla, a tak jsme se s dcerou 
opět naložily do auta a odjely domů. Má osobní spokojenost rostla, 
když jsem po celou dobu a také po cestě domů viděla, jak má dcera září 
radostí, kterou jí způsobila přítomnost na velmi povedené akci, kterou 
pro děti připravilo hnutí ANO.

A proč vůbec píši sem do Zpravodaje města Chropyně? Protože 
Vám pánové Štěpánku, Bílku, Kotulo a Solaři ml. touto cestou děkuji 
za organizaci akce, kterou jste pro děti a jejich rodiče připravili. Doufám, 
věřím a přeji Vám, abyste tak, jak jste byli úspěšní při jejím zorganizování, 
byli úspěšní i při volbách do zastupitelstva vašeho města. 

Iva Hladíková, Pravčice

Ve Zpravodaji města Chropyně, uvedeného na webových stránkách 
města, jsem se dověděla, že hnutí ANO 2011 pořádá v pátek 29. srpna 
na fotbalovém stadionu v rámci předvolební kampaně zábavnou akci pro 
děti s názvem „Rozloučení s prázdninami“ s bohatým programem. Když 
jsem své zdravotně postižené dceři tuto zprávu přečetla, škemrala tak 
dlouho, až jsem jí slíbila, že se pojedeme do Chropyně podívat, protože 
tam nebylo napsáno, že je to jenom pro chropyňské děti. V pátek jsme 
se naložily do auta a vyrazily z Pravčic do Chropyně. 

Když jsme přijely na stadion, bylo už prostranství určené ke konání 
dětského dne plné rodičů s dětmi, od těch nejmenších, až po náctileté. 
Všechny děti, které se zúčastnily připravených soutěží, obdržely nějakou 
sladkost. Velmi oblíbenou atrakcí pro děti byl skákací hrad, u kterého 
stála dokonce i řada čekajících, protože kapacita hradu je pro osm dětí 
najednou. Ale i soutěží, jako je skákání v pytli nebo trefování branky 
fotbalovým míčem nebo pěší slalom mezi kužely s míčkem položeným 
na pingpongové pálce, se účastnilo tolik dětí, že i zde se někdy tvořily 
řady čekajících. V průběhu celé akce bylo možné opéct nad ohněm 
špekáčky, které děti obdržely od pořádajícího hnutí ANO 2011 zdarma. 
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Volby do zastupitelstev obcí
hlasovat na území České republiky, nebude 
mu hlasování umožněno. Po záznamu ve vý-
pisu ze stálého seznamu voličů (nebo z do-
datku ze stálého seznamu voličů) obdrží volič 
od okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku opatřenou příslušným razítkem. 
 
Úprava hlasovacího lístku

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uve-
den název obce a počet členů zastupitel-
stva obce, který má být zvolen. V případě 
Zastupitelstva města Chropyně se volí 17 
zastupitelů. Kandidáti každé volební stra-
ny jsou uvedeni na společném hlasovacím 
lístku v pořadí určeném volební stranou, 
a to v samostatných zarámovaných sloupcích 
umístěných vedle sebe.

Po obdržení úřední obálky, případně 
hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud 
se volič neodebere do tohoto prostoru, ne-
bude mu hlasování umožněno. V prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič 
může hlasovací lístek upravit jedním z uve-
dených způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v zá-

hlaví sloupce před názvem volební 
strany pouze jednu volební stranu. 
Tím je dán hlas kandidátům této volební 
strany v pořadí dle hlasovacího lístku. 
Pokud by byla označena tímto způsobem 
více než jedna volební strana, byl by ta-
kový hlas neplatný.

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

• Kombinací obou předchozích způ-
sobů, a to tak, že lze označit křížkem 
jednu volební stranu a dále v rámečku 
před jménem kandidáta další kandidáty, 
pro které hlasuje, a to v libovolných 
samostatných sloupcích, ve kterých jsou 
uvedeny ostatní volební strany. V tomto 

případě je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům. Z označené volební strany 
je dán hlas podle pořadí na hlasovacím 
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbý-
vá do počtu volených členů zastupitelstva 
obce. Pokud má být tedy voleno 17 členů 
zastupitelstva a je označena volební strana 
se 17 kandidáty a kromě toho 9 kandidátů 
individuálně ze sloupců dalších volebních 
stran, je dáno označené volební straně 
8 hlasů, a to pro kandidáty na prvních osmi 
místech. Pokud by byla tímto způsobem 
označena více než jedna volební strana 
nebo více kandidátů, než je stanovený 
počet, byl by takový hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek 
do úřední obálky šedé barvy. Pokud volič 
neoznačí na hlasovacím lístku ani volební 
stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lís-
tek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek 
přetrhne nebo vloží do úřední obálky něko-
lik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, 
je jeho hlas neplatný. Při sčítání volebních 
hlasů se v případě, že je označena jak strana, 
tak jednotliví kandidáti kandidující za tuto 
stranu, připočítá hlas pouze volební straně 
a k označení jednotlivých kandidujících se ne-
přihlíží (v těchto volbách neexistuje systém 
tzv. preferenčních hlasů jako u jiných voleb).

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (ze-

jména zdravotních) důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči dva 
své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

Svůj požadavek prosím nahlaste na tel.: 
573 500 741 paní Zapletalové. Ve dnech 
voleb je nutno požádat přímo příslušnou 
okrskovou volební komisi.

Ing. Jiří Rosecký

Volby do zastupitelstev obcí, které vyhlásil 
prezident republiky, se uskuteční tradičně 
ve dvou dnech, a to v pátek dne 10. října 
2014 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 
dne 11. října 2014 od 8:00 do 14:00.

Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu. Voličem může 
být i občan Evropské unie, který však musí 
nejpozději do středy 8. října do 16:00 po-
žádat o zápis do dodatku stálého seznamu. 

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

kulturním středisku v ulici Komenského 
čp. 39, a to pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v Chropyni, bydlící 
v ulicích Berniska, Drahy, Emila Filly, 
Františkov, Hájenka, Haltýře, Hrad, 
Hrázky, Ječmínkova, Komenského, Krát-
ká, Masarykova, Míru, Mrlínek, náměstí 
Svobody, Pastvisko, Podlesí, Skaštická 
a U Hejtmana,

• v okrsku č. 2 místnost pobočky měst-
ské knihovny v objektu Mateřské školy 
Chropyně v ulici Tyršova čp. 570, a to pro 
voliče s adresou místa trvalého pobytu 
v Chropyni, bydlící v ulicích Díly, 
Dr. Emila Axmana, Hřbitovní, Křížní, 
Nová, Palackého, Pazderna, Tovačovská, 
Tyršova a Závětří,

• 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 trvalého pobytu v Chropyni, bydlící 
v ulicích Moravská a Vlčí doly,

• v okrsku č. 4 ve třídě I.A 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 Klu-
bovny mládeže v Plešovci čp. 55, a to pro 
voliče s adresou místa trvalého pobytu 
v Chropyni, bydlící v části Plešovec.

Ve volební místnosti bude na viditelném 
místě vyvěšen hlasovací lístek označený ná-
pisem „vzor”, prohlášení kandidáta o vzdání 
se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání 
kandidáta, pokud byla doručena do 48 ho-
din před zahájením voleb.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti 

prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství České re-
publiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České republiky. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky, popřípadě státní 
občanství státu, jehož občan je oprávněn 
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Vážení občané,
zanedlouho půjdeme opět k volbám do místní-

ho zastupitelstva v Chropyni, které jsou vyhlášeny 
na 10. a 11. října tohoto roku. Minulé komunální volby 
v Chropyni dopadly tak, jak občané sami své zastupitele 
do městského zastupitelstva zvolili. 

Vznikla velká koalice ODS, ČSSD a hnutí Nový 
Impuls pro Chropyni, přičemž ostatní strany byly při 
rozdělování kompetencí pro správu města opomenuty 
na základě rozhodnutí tehdejšího předsedy ODS a jeho 
prohlášení, že ani na místní úrovni není přípustné, aby 
ve strategických orgánech města byli přítomni komunisté 
a jejich sympatizanti. Tato koalice jeho hlasu plně vyhověla 
a nedopustila, aby se na práci, byť v jakékoliv komisi, 
objevil člen komunistické strany, její sympatizant, či člen 
jiné strany. Paradoxně, v dalším období už jim názory nebo 
třeba peníze od komunistů a jejich sympatizantů nevadily 
a hlavně nikdy nesmrděly. 

Jak dlouho jim to vydrželo, všichni v Chropyni víme! 
Zanedlouho došlo na naši radnici k takzvanému puči a mu-
sela být vyměněna hlavní osoba ve vedení města, samotný 
starosta, který byl kandidátem v komunálních volbách teh-
dy nejsilnější strany, a to ODS. Je s podivem, že odvolání 
starosty iniciovala jeho vlastní strana za opětovné podpory 
ČSSD a naopak starostu podporovala většina opozičních 
zastupitelů, včetně zastupitelů za Komunistickou stranu 
Čech a Moravy, kteří byli přesvědčeni, že starosta je slušný 
občan a svou práci vykonává svědomitě. 

Důvod a iniciace odvolání byl udivující: „Nepracoval 
tak, jak si tehdejší koalice představovala.“

Nevznikla však původní idea a následně celá tato aféra 
u někoho jiného, aby touto kauzou zakryl své jednání, 
které dříve poškodilo samotné město? Vždyť vzpomeňme 
kauzu „chropyňské koupaliště“, kdy po předchozím vedení 
radnice po třech měsících vykoukl ze skříně dluh ve výši 

18 mil. Kč, krytý vedoucí ekonomického odboru městské-
ho úřadu, jež ale následně tvrdila, že o ničem nevěděla. Jak 
ale můžete sami vidět, všichni úředníci, spojení s touto 
kauzou, zůstali na svých místech, nebyli nijak potrestání, 
perzekuováni, někteří se dokonce za odměnu posunuli 
do vyšší politiky a jediným, kdo za to osobně zaplatil, 
byl nový, nicméně záhy odvolaný starosta. A pochopi-
telně rozpočet města (chápej daňový poplatník, potažmo 
i občan města Chropyně), ze kterého je a nadále bude 
dluh umořován dle dohodnutého splátkového kalendáře. 

Podobný scénář byl uplatňován i v celorepublikové 
politice pod vedením ODS, kde bývalý předseda a jeho 
spolupracovníci, lobbisté a nohsledové, kteří již za éry 
socialismu požívali výhod nápravných zařízení za ekono-
mické delikty (jednoduše řečeno krádeže), jsou obviněni 
a trestně stíháni zatím většinou na svobodě. Z peněz získa-
ných z daní pracujících, živnostníků, slušných podnikatelů 
a firem si rozdělovali miliony a prý „dřeli jako koně“. 

To se za cizí peníze dobře hospodaří a ze svých nedají 
ani korunu.

Bylo by však velmi nespravedlivé konstatovat, 
že se za poslední volební období nic v Chropyni neudě-
lalo. Je pozitivní, že se i přes počáteční problémy situace 
uklidnila a mohlo se pokračovat v realizaci rozpracovaných 
a připravovaných projektů (mimo jiné například oprava 
hasičárny, oprava fotbalové tribuny, 14. etapa regenerace 
sídliště, oprava střechy školy, vybudování komunikace 
Pazderna, revitalizace městského parku, oprava školky, 
příprava dokumentace pro regeneraci staré Chropyně). 
Byla realizována podpora jednotlivých příspěvkových 
organizací, ať už zájmových nebo sportovních družstev, 
jednotlivců, akcí z kulturní, sociální a zdravotní oblasti, 
která by se nemohla realizovat bez přispění města. 
Je otázkou, zdali bylo možné udělat více, kdyby na daných 
místech byli jiní lidé.

KSČM měla a má koncepčně zpracovaný volební 
program do roku 2018. Ve svém volebním programu 
zachovává dlouhodobou integritu a opakovaně prosazuje 
některé oblasti, které se v minulosti nepodařilo do voleb-
ního programu města Chropyně prosadit. Program je pra-
videlně aktualizován a jednotlivé body se týkají většiny 
oblastí, které ovlivňují život občanů a chod města s cílem 
zlepšit život a životní podmínky ve městě Chropyni i místní 
části Plešovec všem slušným občanům. Dovolujeme si 
konstatovat, že zastupitelé KSČM pracovali jak v tomto, tak 
i předchozích volebních obdobích v zastupitelstvu města 
se vší zodpovědností ve prospěch občanů města s tím, 
že dobré věci byly jimi vždy plně podporovány.

Svůj volební program představí KSČM před komu-
nálními volbami na připravovaném setkání s občany, 
o jehož termínu budete informováni a na které si do-
volujeme pozvat všechny občany, jimž záleží na dění 
ve městě, ve kterém žijí, a také v předvolebním letáku, 
který zanedlouho najdete ve svých schránkách.

Nyní, v komunálních volbách roku 2014, leží vše 
v rukou Vás občanů – voličů, kteří budete mít možnost, 
ale zejména také zodpovědnost zvolit nové vedení města. 
Možnost zvolit lidi nezkompromitované, zkušené, schopné 
splnit nejen vlastní vytýčené volební programy, ale zejmé-
na svědomitě a kompetentně zastupovat zájmy a potřeby 
občanů tohoto města. Na kandidátce KSČM najdete 
osobnosti, které už něčím prošly, dokázaly se prosadit 
v praxi ve svých profesích či ve svých funkcích při řízení 
pracovních kolektivů i celých organizací.

Dejte hlas kandidátům a volebnímu programu KSČM. 
    

Volební číslo 2
Děkujeme všem příznivcům a sympatizantům KSČM za podporu.
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ZA OTEVŘENOU A PROSPERUJÍCÍ CHROPYNI
Jsme sdružením strany SPO (Zemanovci) a nezávislých kandidátů. Rádi bychom poukázali na 
skutečnost, že žádná politická strana nezajistí dobrý výkon samosprávy pomocí sebeznámějších 
funkcionářů republikové úrovně. Vždy bude záležet na členech zastupitelstva města, jejich 
schopnostech, charakteru a jejich ochotě hledat za všech okolností vzájemnou dohodu, 
směřující ku prospěchu města. 
• Chceme se podílet na vytváření podmínek pro vyšší zaměstnanost a dalším zlepšování 

vzhledu našeho města.
• Budeme hledat možnosti k rozšíření zdravotnických služeb a také se zaměříme na zlepšení 

příležitostí ke kulturnímu, případně i sportovnímu vyžití mládeže i dospělých.
• Budeme prosazovat rozšíření odpočinkových a vycházkových zón, případně i stezek pro 

cyklisty.
• Chceme se usilovně věnovat propagaci našeho města a jeho významných staveb.
• Všestranně podpoříme činnost dobrovolných hasičů a rozvoj občanských sdružení a spolků.

Vážení spoluobčané, chceme Vám dát na vědomí, že Vaše problémy jsou i našimi problémy 
a že máme ve svých řadách zejména mladé kandidáty, kteří jsou schopni při výkonu funkce 
zastupitele vnímat a respektovat především zájmy všech občanů našeho města, které je nám 
všem domovem a kde chceme prožívat každodenní události v bezpečném a přátelské ovzduší.
Stojíme na straně prosperity a spokojeného života občanů našeho města!

Vybírejte takové kandidáty, které považujete za nejzpůsobilejší! 

Úspěšnost práce zastupitelstva nezávisí na volebních stranách, 

ale na jednotlivých členech, jejich schopnostech a ochotě 

hledat za každých okolností dohodu a možnost tvůrčí spolupráce.

Jana Fialová

Miroslav Panáček

Jan Pospíšilík

Vladimíra Joklíková

Tomáš Bartůnek

Antonín Borna

Vladimíra Machalíková

František Hudec

Petr Spodný

Miloš Žilinek

Vladimír Kutěj

Milan Remeš, DiS.

Ing. František Kroupa

Stanislav Žoch Eva Spodná

Mgr. Tomáš Procházka Miroslav Horák
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Soukromá inzerce
Prodám
 řadový RD 4+1 v Chropyni. Dům se nachází 

v klidné lokalitě u nádraží. Tel.: 725 572 582

Ztratila se
 ochočená andulka slyšící na jméno „Pepí-

ček“ (také si tak říká). Kdo ho spatří nebo 
ke komu přiletěl, ať prosím volá na tel.: 
731 219 645 nebo dá zprávu na adresu 
V. Hánošová, Ječmínkova 322. Děkuji.

informace pro inzerenty

Upozorňujeme občany, 
že zveřejnění  soukromé 
inzerce je zpoplatněno 

částkou 50 Kč. Poplatek 
je splatný před 

uveřejněním oznámení.

Viděno z opoziční lavice

reklama

Po čtyřletém funkčním období pomalu 
končí působení městského zastupitelstva 
zvoleného v roce 2010. Jaké poznatky při-
neslo jednání koalice v čele s ODS a ČSSD? 
Neviděl jsem bohužel jen pozitivní věci.

Již na ustavujícím zasedání ZM bylo 
zjevné, že určujícím postojem bude výkon 
funkce z pozice síly. Dokonce tak, že ani 
koaliční zastupitel z kandidátky Nový 
Impuls pro Chropyni nedostal důvěru při 
volbě předsedy nebo člena finančního 
výboru, ve kterém všechny pozice obsa-
dili nominanti ODS a ČSSD. Ještě méně 
šlo chápat, že do kontrolního výboru, 
který bývá běžně doménou opozice, byli 
zvoleni výhradně nominanti ČSSD a ODS. 
Dalším krokem z pozice síly bylo donu-
cení starosty k odstoupení z funkce pár 
měsíců po ustavujícím zasedání. Do téže 
kategorie patřilo také neschválení úkolu 
prověřit, zda předchozímu zastupitelstvu 
utajené navýšení výdajů na rekonstrukci 
koupaliště nebylo přestupkem nebo 
trestným činem.

Odtažitý postoj k dokonalé informova-
nosti členů ZM se projevil při odpovědích 
na dotazy i mimo ně. Se skutečným vysvět-
lením ke schvalování odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva se neobtěžovali ani 
tajemník MěÚ, ani tehdejší místostarostka. 
Nepodání písemné odpovědi k dotazu 
ohledně koupaliště bylo obhajováno ne-
schválením usnesení na poskytnutí odpo-
vědi. Fakt, že šlo o dotaz, ovšem dokazuje, 
že šlo o zákonnou povinnost odpovědět 
a nikoliv o možnost rozhodnout, zda od-
povědět nebo neodpovědět usnesením. 
Pravdou je, že o takovém návrhu se ne-
hlasovalo. Nebyl vůbec podán. Požadavek 

udělat několikahodinové seznámení 
zastupitelů s detaily územního plánu 
paní starostka odmítla se zdůvodněním, 
že je to náročné, jedná se o několik věcí 
ve variantním řešení a ona neví, jestli 
s  nimi zdržovat zastupitele.  Žádost 
z jiného zasedání uspořádat k územnímu 
plánu pro zastupitele prezentaci, odmítl 
místostarosta. To přes fakt, že územní 
plán schvaluje ZM a mělo by mít dostatek 
informací. Názor vysvětlit ve Zpravodaji 
závěrečný účet, který byl sice zveřejněn 
ve vývěskách, ale ne každý občan mu ro-
zumí, odmítla paní starostka poznám-
kou, že neví do jaké míry budou mít lidé 
zájem řešit hospodaření roku minulého 
po polovině roku aktuálního. Závěrečný 
účet bývá běžně projednáván v červnu 
následujícího roku. Je-li v polovině roku 
zveřejněn, těžko hájit odmítnutí požadav-
ku jej taktéž v polovině roku občanům 
objasnit. K dotazu při projednávání roz-
počtového opatření, proč se musí přidat 
hasičům 70.000 Kč na plyn, paní starostka 
pouze konstatovala, že je to zvýšenou 
spotřebou. V čem spočívá zvýšení spotřeby 
o tak vysokou částku, vysvětleno nebylo 
a stejně tak se stalo i na zasedání ko-
naném o tři měsíce později, kdy znovu 
došlo k návrhu na zvýšení rozpočtu hasičů 
mj. i na blíže neurčenou zvýšenou spotře-
bu plynu. Jeden ze zastupitelů konstato-
val, že zazní připomínky, jsou v zápise, ale 
nic se neděje. Ochota vyhovět nebyla ani 
u další připomínky, kterou tato situace vy-
volala a která zněla: „Řekli jste nám, že ra-
da se zápisem a připomínkami zabývá. 
Rozšiřte zprávu o činnosti rady o informa-
ce, jak se rada s těmito náměty vypořádá.“

I když je zastupitelstvo orgánem s vyšší 
pravomocí než rada, ne vždy jsem měl 
dojem, že je tento fakt řádně respekto-
ván. Názor, že když ZM schvaluje věcná 
břemena, mělo by schválit i zásady pro 
stanovení ceny za jejich zřízení, odmítla 
pí starostka. Nezodpovězen zůstal problém 
s tím, že návrh na jakékoliv věcné břemeno 
se bude odvolávat na platné zásady, a tím 
bude zastupitelstvo nuceno do podřízenos-
ti radě, která zásady schválila. I když bylo 
opakovaně zjevné, že zastupitelé se kloní 
k nápravě pochybení v nájemní smlouvě 
na koupališti, rada ve své pravomoci pře-
važující názor zastupitelů nerespektovala 
a ani se nezabývala problémem, proč byla 
předložena nájemci jiná smlouva než ta, 
kterou měl k podpisu dostat. Nečekané 
nebezpečí možných technických, a možná 
i ekonomických, problémů s kompostár-
nou vedlo k poznámce, že nebýt povin-
nosti projednat výši dotace, tak se ZM 
o těchto problémech nedoví. Nezbylo 
mi než dodat, že ctižádostí předkladatelů 
by měla být dokonalá informovanost celé-
ho zastupitelstva, což není vždy pravidlem. 
Dnes už se rozhodnutím zastupitelstva řeší 
nový postup vybudování kompostárny. Jen 
ta cesta k jeho hledání pochvalu rozhodně 
nezasluhuje.

Tento článek nemá říci, že se nic nepo-
dařilo. Byly i úspěšné akce. Plnění poslání 
zastupitelstva jako celku i jeho členů však 
považuji za samozřejmost a ne důvod k osla-
vám. Ještě kdyby se podařilo snížit stupeň 
arogance moci. Co postrádám, jsem už zmí-
nil, i když uvedené příklady zdaleka nejsou 
úplným výčtem vzpomínaných jevů.

Ing. František Kroupa
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reklama

Žáci ZUŠ Chropyně 
vystoupili na hodech

Pionýrské přespávání aneb 
Dobrodružství začíná

O víkendu 12. a 13. září proběhlo první pionýrské přespávání 
v tomto školním roce. V pátek večer jsme přivítali nové tváře mezi 
námi, hráli hry v klubovně a zavzpomínali na tábor. Největší úspěch 
u holek i kluků mělo pletení náramků a postaviček z gumiček. Den jsme 
zakončili promítáním pohádek.

V sobotu dopoledne jsme vyrazili do Zdounek do aquacentra, které 
jsme měli celé jen pro sebe (bazén se slanou, 32 stupňů teplou vodou, 
saunou a whirpool). Děti se vyřádily a domů se vrátily spokojené.

Jakub Hrdlička

Na pozvání Správy majetku 
města Chropyně vystoupili žáci 
naší pobočky ZUŠ Chropyně 
v sobotu 30. srpna v programu 
již tradiční velké akce města 
– na Chropyňských hodech.  Pří-
jemné letní počasí přálo, k dobré 
náladě přispělo kytarové duo, trio 
příčných fléten, soubor zobcových 
fléten, žáci pěveckého sboru 

a hudební skupina Music fever. 
Za své výkony muzikanti a zpěváci 
sklidili velký potlesk, který byl 
odměnou za poctivou přípravu 
v tomto prázdninovém termínu. 
Poděkování patří mým kolegům 
M. Bubeníčkovi a M. Vaculíkovi, 
kteří se na přípravě tohoto vystou-
pení nemálo podíleli.

Mgr. Jana Milotová
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Pionýři dobývali 
sever

reklama

zastávkou Estonska se pro nás stalo přístavní 
město Tallinn. Po prohlídce krásného historic-
kého centra plného tajemných uliček a zákoutí 
jsme zamířili do přístavu. Cíl naší cesty byl již 
nedaleko, pouhé dvě hodiny cesty trajektem.

Finsko, země tisíce jezer! Naším domovem 
se stalo tábořiště Palajärvi vzdálené cca 30 km 
od Helsinek, odkud jsme každý den vyráželi 
za naším programem. První den jsme navštívili 
Úřad mládeže, volnočasové domy pro mládež 
a Allianssi Talo (obdoba České rady dětí a mlá-

deže) ve Vantaa. Odpoledne jsme věnovali pa-
mátkám v Helsinkách. Druhý den jsme si udě-
lali volnější, zamířili jsme na námořní pevnost 
Suomenlinna a zbytek dne jsme strávili v táboře 
odpočinkem v pravé finské sauně a na lodičkách 
na jezeře. Třetí den jsme navštívili IQ park Heu-
reka a večer pro nás připravili námořní pionýři 
večírek na ostrově Moland nedaleko Helsinek. 
Při této příležitosti jsme jim předali naše výchovné 
programy s propagačními předměty našeho kraje.

Další den nás čekala dlouhá plavba trajektem 
do Švédska. Hlavní město Stockholm je rozpro-
střeno po několika ostrovech. Jeho prohlídka 
nám zabrala téměř celý den. Navečer jsme 
se opět nalodili na trajekt a vydali se již směrem 
domů. Přístav v Gdaňsku byl pro mnohé záchra-
nou, neboť mořská nemoc si vybrala své. Odtud 
už jsme však zamířili rovnou domů. 24. srpna nad 
ránem jsme ulehli již do svých peřin a nikdo z nás 
nevěřil tomu, že druhý den jej čeká opět již jen 
zvonění budíku a obyčejná cesta do práce.

Všichni se však již těšíme na příští rok, kdy 
čekáme příjezd pionýrů z Finska k nám do České 
republiky.                            Jakub Hrdlička

V pátek 15. srpna se v odpoledních hodinách 
vydalo 26 odvážných pionýrů z Olomoucko-
-zlínské krajské organizace pionýra na dlouhou 
cestu „na sever“. Pionýrskou skupinu Obránců 
míru Chropyně zastupovali dva členové. Cílem 
cesty bylo Finsko, Helsinky a Vantaa, kde sídlí 
finští pionýři, s nimiž spolupracujeme. Letos jsme 
místo letecké dopravy zvolili vlastní autobus, 
takže se cesta sice časově protáhla, ale měli 
jsme možnost navštívit více států, prohlédnout 
více památek a poznat více rozdílných kultur.

Naší první velkou zastávkou bylo litevské 
město Šiauliai, kde jsme měli zajištěné ubyto-
vání. První den jsme navštívili Horu křížů a poté 
jsme si prohlédli centrum města a ochutnali 
místní kuchyni. Druhý den vedly naše kroky 
do Klaipedy a následně na poloostrov Kurská 
kosa, který je zajímavý nejen svou velikostí, ale 
také přírodou a v neposlední řadě i historií. Zde 
jsme měli možnost se vykoupat v Baltském moři, 
které všechny překvapilo svou teplotou.

Z Litvy jsme vyrazili přes Lotyšsko do Eston-
ska. Půldenní zastávka v lotyšské Rize v každém 
z nás zanechala rozporuplné názory. Hlavní 
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příspěvky do 
Zpravodaje zasílejte na: 

zpravodaj@muchropyne.cz

zde

mohla být vaše inzerce

Letní tábor s Kamínkem

reklama

ale i dospěláky náš hlavní mafiózo 
Angelo „Horýsek“, kterému patří 
velké poděkování. 

Také byla tajemná stezka odvahy, 
táboráky s opékáním špekáčků, 
různé scénky děti i dospěláci hráli 
(Partička) a hlavně se sbíraly oddílo-
vé body, co body, ale mafiánské pe-
níze, které nám vytvořil „Drobeček“. 

Abychom si odpočali od her, 
vydali jsme se všichni na výlet 
do městečka Jevišovice, kde jsme 
navštívili krásný zámek a kroko-
dýlí terárko, děti si pak nakoupily 
sladkosti a dárečky pro své blízké 
a odpoledne jsme se vraceli spoko-
jeni i unavení zpět do tábora, kde 
na všechny čekala vydatná krmě. 

Také na náš tábor přijela návštěva 
až z Chropyně, přijel se na nás po-

dívat p. místostarosta Mgr. M. Baj-
gar, který si náš tábor prohlédl, 
seznámil se s vedoucími a naším 
programem, předal dětem dárečky 
a vydal se na cestu zpět. 

Nesmím opomenout dobro-
družnou noční hru „FAKTOR X“. 
To bylo něco pro velmi odvážné. 
Představte si, že tam byli i červi, 
a to jedlí, jedni byli usmaženi 
a další živí, a kdo měl odvahu, 
tak si je mohl vyzkoušet. Tábor-
níci nás překvapili a každý si dal 
červíky smažené, no chutnali nám 
jak oříšky, a někteří si dali i živé, 
ti pak dostali mimořádné „Dro-
bečkovo ocenění“, také na děti 
čekal strašidelný klaun, který 
s nimi hrál v temné místnosti karty, 
černošská šamanka, dále tajuplně 

Letošní dvoutýdenní tábor s Ka-
mínkem prožily děti na táborové 
základně Bojanovice Pila v krásné 
přírodní chráněné oblasti Jevišovi-
ce, kde je čekalo plno her, soutěží 
a napětí. 

Hned při příjezdu na tábor če-
kalo na děti nezapomenutelné uví-
tání, vítala je „Mafie“, a to v plné 
parádě i s hlavním mafiánem do-
nem Angelem Perudginem, dále 
jeho dcera a mafiánští pomocníci. 
Také mezi ní byla i tajná policie, 
o které mafie zatím nevěděla, a pan 
starosta. Po uvítání se děti ubytovaly 
v chatkách a posilněni vydatným 
obědem se rozdělily do pěti oddílů 
s názvy: Rigatony, Fanfalle, Tortelli-
ny, Macarony a Raviolli. Pak si na-
barvily oddílová trička a vymyslely 

oddílové pokřiky. Následně je če-
kal boj s „byrokracií“, a to běhání 
po táborových úřadech, aby získaly 
newyorské občanství, a tím splnily slib 
starostovi a vstoupily tak do mafi-
ánské rodiny. Při večerním nástupu 
se naučily táborovou hymnu, která 
se tak zalíbila, že děvčata na ni na-
cvičila tanec a při každém nástupu 
se hymna nejen zpívala, ale i tancovala. 

Další dny pokračovaly v duchu 
mafiánských her a soutěží: hledání 
diamantu, náhoda, lístky na benzín, 
auta, metro, bazar, aktivity, tanky, 
přístavy aneb směnný obchod, vodní 
hrátky, olympijské hry bez hranic, 
aukce, táborové kasino a také za-
jímavá hra „Hotel Modrá hvězda“ 
a spousta dalších nových her, které 
vymyslel a připravil nejen pro děti, 
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NEPŘEHLÉDNĚTE

NEPŘEHLÉDNĚTE

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 6. říjen 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

černá strašidelná zahalené postava 
a vědma. No to bylo něco. 

Tak dva týdny utekly jako voda, 
a než jsme se nadáli, tak byl po-
slední nástup. Každý dostal pamětní 
táborový list, ceny se rozdaly a také 
se udělily medaile. Bronzové medai-
le za třetí místo v celotáborové hře 
získal oddíl Raviolli, stříbrné medaile 
získal oddíl Tortelliny a zlaté medaile 
a putovní pohár získal oddíl Maca-
rony, který si pak připil na úspěch 
šumivým mokem z poháru. Zazpívala 
a zatančila se naposledy táborová 
hymna. Pak následovala diskotéka 
a poslední nocování. Ráno jsme 
tábor sbalili, uklidili a po snídani 
nasedli do autobusu a vydali se k do-
movu. Po cestě jsme si zazpívali 
písničky a i táborovou hymnu, 

a tak cesta s malými přestávkami cel-
kem ubíhala. Všichni jsme se vrátili 
v pořádku domů. 

Letošní tábor skončil a už při-
pravujeme další a kde, no přece 
na T. Z. Bojanovice Pila. 

Já chci poděkovat všem oddí-
lovým vedoucím, instruktorům, 
zdravotničkám, kuchařkám a hlav-
ně ještě jednou našemu „Kápovi 
Angelovi“ za perfektně připravený 
program a naší programové vedoucí 
Markétce, která mu pomáhala a slo-
žila krásnou táborovou hymnu. 
Také děkuji za Kamínek za podporu 
města Chropyně, které nám každo-
ročně přispívá finanční podporou 
na tábor, a za návštěvu tábora 
p. Mgr. M. Bajgarovi. Všem vám 
moc děkuji.        Hana Paňáková
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Co má společného historie 
a současnost

Titánmen Ječmínek oslavil páté narozeniny

rozcvičky naladily dobrou náladu v kolektivu na celý den. K dispozici 
měli zájemci plavecký bazén, předvečerní procházky podél řeky Metuje 
skýtaly osvěžení po horkých dnech. A kdo měl dostatek energie a sil, 
mohl využívat turistické stezky do vzdálenějšího okolí.

Týden relaxace a odpočinku uplynul díky naplněnému programu 
velmi rychle. Prostředí, ve kterém se konal, bylo zvoleno ke spokoje-
nosti všech. Poděkování od všech účastníků za starostlivost a pečlivou 
organizaci patří předsedkyni MO STP paní Marii Zmeškalové.
A já si dovoluji vyslovit poděkování všem účastníkům za pohodu 
a příjemný kolektiv.                                              J. Kajanovičová

Letošní Titánmen patřil k těm nejlepším.

…poznávali členové MO STP Chropyně při ozdravném pobytu 
v oblasti Kladského pomezí na Náchodsku. Důkazem je samotné město 
Náchod, kde stojí na náměstí více jak tři sta let starý kostelík a poblíž 
něj v odpočinkové zóně spočívá na lavičce jako živý spisovatel Josef 
Škvorecký, místní rodák. Přímo nad náměstím se tyčí náchodský zámek 
a pod ním se rozkládá spousta obchůdků, restaurací a institucí nezbyt-
ných pro současný moderní život. Se spoustou takových kontrastů jsme 
se potkávali na každém kroku. Za zmínku stojí staré prameniště minerální 
vody Ida, které bylo nedávno obnoveno s podporou evropských fondů. 
Na každodenním programu bylo seznámení se s některou zajímavos-
tí. Vystoupat k vyhlídkovým místům – k hotelu Vyhlídka, k Jiráskově 
turistické chatě, odkud oko zahlédlo vodní nádrž Rozkoš, k soustavě 
opevnění na Dobrošově nebo k bývalé pevnosti Josefa II.

 Na celém Kladském území se nachází na 1 200 zapsaných památek. 
Týdenní pobyt nám však umožnil pouze zlomek ze všech pozoruhodností 
tohoto kraje.  Díky vedoucí zájezdu paní Zmeškalové a vstřícnosti refe-
rentky infocentra Náchod jsme urychlili naše putování za poznáváním 
pronajatým mikrobusem. A tak jsme mohli navštívit Babiččino údolí 
a nechat na sebe dýchnou starou a nezapomenutelnou historii. Na-
vštívili jsme a nechali se okouzlit historickým náměstím Nového Města 
nad Metují s barokním zámkem, hluboký dojem v nás zanechal zámek 
Opočno i Pekelské údolí podél řeky Metuje s lesní restaurací Peklo.

Kromě poznávání krás jsme neopomíjeli hlavní zásady rekondičního 
pobytu, to je správná životospráva a hlavně odpočinek. Pravidelné ranní 

stoupající tendenci, v roce 2020 musím zákonitě 
vyhrát,“ říká s úsměvem třetí v cíli. 

Ředitel závodu byl s letošním závodem 
extrémně spokojen. „Letošní ročník patřil 
k těm nejlepším. Nikomu se nic nestalo, nikdo 
nepíchl a časy, kterých závodníci dosáhli, patří 
k těm nejlepším,“ upozorňuje Marián Jurčík. 

Závěrečný ceremoniál probíhal jako vždy 
na rybářské chatě, kde byl připraven bohatý 
doprovodný program nejen pro všechny zá-
vodníky, ale i fanoušky a rodinné příslušníky. 

Poděkování patří všem sportovcům, kteří 
se nebáli a odhodlali se do závodu přihlásit, ale 
také pořadatelům, sponzorům a vůbec všem, 
kteří se podíleli na organizaci celého závodu.  

Autor: www.barex.cz

V běžecké části se už žádné drama neko-
nalo. Sportovci byli na trati více jak hodinu 
a síly pomaličku docházely. Jako první proběhl 
cílem Zdeněk Schovanec, který časem 1:21:24 
vytvořil nový rekord trati. Druhý doběhl 
se ztrátou necelých devíti minut Libor Halás 
a třetí byl Petr Halás. 

„Letos se mi závod povedl a na trati jsem 
neměl slabšího místa,“ dodává s úsměvem vítěz 
závodu. I druhý v cíli byl se svým výkonem spo-
kojen: „Zdeňa je extra třída, který se poráží ve-
lice těžce. Navíc umí dobře plavat, což je u mě 
velká slabina a ta vždy rozhodne,“ dodává stří-
brný závodník. I třetí v cíli byl se svým výkonem 
spokojen. „Startuji třetím rokem a rok od roku 
se výrazně lepším. Pokud má forma bude mít 

Konec srpna je již tradičně spjat s triatlo-
novým závodem, který nese jméno Titánmen 
Ječmínek. I letos připravili pořadatelé pro sou-
těžící závod, ve kterém se musí závodníci po-
prat s vodou, jízdou na kole a během. Oproti 
loňskému roku se trať nezměnila a na závodní-
ky čekalo 200 m plavání, 33 km jízdy na kole 
a závěrečný 3 km běh. Do závodu nakonec 
nastoupilo jedenáct sportovců, i když původně 
měl být počet vyšší. 

„Ještě v týdnu jsem měl na startovní listi-
ně dvacet závodníků, ale zhoršilo se počasí 
a plno závodníků se odhlásilo,“ řekl ředitel 
závodu Marián Jurčík. Na trať se vydali jen 
ti nejodolnější borci, což se ukázalo hned 
v první disciplíně. Letošní léto nepatřilo 
k nejteplejším a voda na městském koupališti 
měla jen 17 °C. 

Dvě stě metrů plavání zvládl nejrychleji 
Zdeněk Schovanec, který se pokoušel o cel-
kově třetí vítězství v závodě. Po plavecké části 
skočili závodníci do cyklistického sedla a vydali 
se na 33 km dlouhou trať. Ta byla rozdělena 
do dvou okruhů a vedla po zpevněných cestách 
v okolí Chropyně. Na kole se většinou roz-
hoduje celý závod a pořadí se většinou před 
závěrečným během příliš nemění. Zdeněk 
Schovanec ukázal, že mu kolo sedí, a v cyklisti-
cké části si vybojoval náskok, který, jak se poz-
ději ukázalo, stačil na celkové vítězství. 

Boje o druhou příčku už byly daleko vy-
rovnanější. Petr Halás se Zdeňkem Křižanem 
se neustále přetahovali o druhé místo, ale 
nedokázali si pohlídat třetího vzadu, kterým 
byl Libor Halás. Ten jen těsně oba zmiňované 
porazil a před závěrečným během startoval 
ze druhé příčky. 
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Dne 16. srpna proběhl na víceúčelovém hřišti za koupalištěm již pátý 
ročník turnaje žen o putovní pohár starostky města Chropyně. 

Turnaje, s přispěním města na poháry a věcné ceny pro jednotlivá druž-
stva, se zúčastnilo celkem šest družstev, a to Drakenu Brno, TJ S. Rokytnice, 
TJ S. Vracova, TJ Plzně, Mor. Slavie Brno a domácí TJ Chropyně. Turnaj 
byl odehrán systémem každý s každým, celkem bylo odehráno 15 zápasů. 
Na odpískání všech utkání, která byla vedena v duchu fair play, se podělili 
rozhodčí Ing. Jiří Černý a Ing. Pavel Jurtík. 

Po dramatickém průběhu turnaje se v posledním utkání rozhodovalo, kdo 
se umístí na prvních třech místech. Bylo to nakonec družstvo domácích žen, 
které konečně v tomto pátém ročníku obsadilo zaslouženě první místo, když 
ve třech utkáních zvítězilo, ve dvou utkáních remizovalo a získalo osm bodů 
se skóre 47:37. Na dalších místech se umístila družstva: TJ Plzeň, na třetím 
favorit turnaje TJ S. Rokytnice, na čtvrtém místě TJ S. Vracov, na pátém pak 
Draken Brno a na posledním místě družstvo MS Brno. Dále byly hodnoceny 

reklama

Pohár starostky města Chropyně konečně získaly 
domácí házenkářky

i nejlepší hráčky turnaje. Nejlepší brankářkou turnaje se stala Michaela 
Sedláčková a nejlepší útočnicí Pavla Jurtíková, obě z domácího družstva. 

Závěrečného vyhodnocení a předání cen se zúčastnila i starostka města 
Ing. Věra Sigmundová a Ladislav Stárek, který zajistil ceny pro nejlepší 
jednotlivce. 

Poděkování za velmi dobrý průběh turnaje patří všem členům oddílu, 
kteří se spolupodíleli na organizaci a přípravě turnaje, a také sponzorům, 
kteří se podíleli na všech cenách pro družstva a jednotlivé hráče. Dík patří 
také SMM Chropyně za propůjčení stánku a sedacích setů. 

V neděli 17. srpna měl proběhnout turnaj v národní házené O pohár 
krále Ječmínka mladších žáků, ale vzhledem k tomu, že se přihlásilo jen 
jedno družstvo, byl turnaj zrušen. Zakoupené poháry, na které přispělo 
rovněž město Chropyně, budou použity v příštím ročníku. 

František Přivřel
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Satelitní turnaje ve stolním tenisu

Absolutně přesný turnajLukáš Purkar 
byl v Grazu úspěšný

V rámci mezinárodních turnajů ve stolním 
tenisu v kategorii mladšího, staršího žactva 
a dorostenců se ve dnech 22. a 25. srpna 2014 
uskutečnil Satelitní turnaj 2014 v České republice, 
kterého se v předchozích letech zúčastnily kluby 
z Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Chorvatska, Maďar-
ska, Řecka, Slovinska, Izraele, Kanady, Rakouska, 
Polska, Itálie, Německa, Belgie, Litvy, Lotyšska, 
Slovenské a České republiky.

První část satelitního turnaje se uskutečnila 
22. srpna v Havířově, kde se prezentovalo 
celkem 66 dorostenců. V této kategorii nás 
reprezentoval Lukáš Konečný, který byl nalo-
sován do první skupiny, kde se v prvním zápase 
utkal s nejlepším nasazeným hráčem Samuelem 
Kalužným, který hraje 1. ligu mužů za TJ Ostrava 
KST s úspěšností 73 % v této soutěži. Lukáš 
s tímto hráčem prohrál 1:3. Další nepříjemný 
zápas čekal Lukáše s hráčem Slovenska Leo-
poldem Topľanským. Tento hráč byl vybavený 
„materiálem“ – sendvič, kterým hodně často 
měnil falše, ale Lukáš dovedl vždycky jeho úmy-
sl přečíst, tohoto hráče porazil 3:2 a zasloužil 
si postup ze skupiny. V prvním kole narazil 
na Vlastimila Bubna ze Sokola Hradec Králové. 
Tento hráč reprezentoval Českou republiku 
na mistrovství Evropy ve starších žácích. Lukáš 

tento zápas prohrál celkově 3:0, a tím skončil 
na 17.–32. místě.

Tentýž den startovala i soutěž mladšího žactva, 
kde nastoupil Radim Konečný. Do této soutěže 
se prezentovalo 55 mladších žáků a Radimovi 
přiřkl los hráče Jakuba Gašparika ze slovenských 
Topolčan a české hráče Adama Štalzera z Frý-
dlantu nad Ostravicí a Tomáše Ježka ze Sokola 
Hradec Králové.

Nejvíce se Radim zapotil se Štalzerem, je-
hož trenérem je Marie Hrachová. Radim tento 
zápas vyhrál 3:2. Nutno říci, že Štalzer skončil 
na 5. až 8. místě v tomto turnaji.

Radim po postupu z prvního místa narazil 
na Jana Dufka z KST Zlín, který postoupil 
ze skupiny z druhého místa. Bohužel se neukázaly 
papírové předpoklady, kdy Radim je republiková 
devítka a Dufek je v žebříčku až na 26. místě. 
Radim tento zápas prohrál 3:0 a celkově skončil 
na 17.–32. místě, jako jeho bratr Lukáš.

Druhá část satelitního turnaje se uskutečnila 
25. srpna 2014 v Hluku, kde nás již reprezentoval 
v mladších žácích Radim Konečný. Zde se prezen-
tovalo 76 mladších žáků a Radimovi los přisoudil 
Rostislava Nantla z TTC Mohelnice, slovenské 
hráče Matúše Muchu z KST DRIVE Trenčianske 
Jastrabie a Jakuba Goldíra z klubu Čadca.

Tento los se ukázal mnohem těžší, než byl 
v Havířově, neboť Nantl dokázal na mistrovství 
republiky Radima porazit 3:1. Tentokrát Radim 
po vlažnějším začátku vyhrál 3:2, což se uká-
zalo jako klíčové, neboť pak si v klidu poradil 
s Muchou a zápas o první postupové místo svedl 
s Gondírem. Tento levoruký hráč, byť o 3. roky 
mladší než Radim, hrál fantastický forhend. Radim 
nakonec potvrdil, že 3 roky jsou v této kategorii 
velký rozdíl, a vyhrál celkově 3:2. Bohužel los pro 
Radima ve vyřazovací části byl více než krutý. Hráč 
Chropyně narazil na nasazenou jedničku celého 
turnaje, která šla z druhého místa. Byl to Patrik 
Fusek z MSK Malacky. Jenomže, jak se Radimovi 
nedařilo v Havířově, tak v Hluku to bylo úplně 
o něčem jiném. Ráďa vyhrál první set a druhý set, 
ve kterém prohrával 7:10, dokázal také vyhrát, 
a tím vedl 2:0 na sety. Poslední set byl v jeho po-
dání již pod kontrolou, a tak vyhrál celkově 3:0.

V dalším kole narazil Ráďa na hráče Skálu z MS 
Brno a po setech 10, 7, 7 tento zápas prohrál 3:0. 
Nutno ale podotknout, že hráč Skála tento turnaj 
celkově vyhrál. Radim skončil na 9.–16. místě.

Oběma našim nadějím lze závěrem pobla-
hopřát a popřát jim mnoho dalších úspěchů 
u zelených stolů.

stolní tenis

V sobotu 30. srpna se na kuželně v tělocvičně TJ Chropyně uskutečnil 
první ročník Memoriálu Jirky Zapletala, a to pod heslem „Absolutně 
přesně“. Tato průpovídka Jirku, který byl dlouholetým hráčem a v po-
sledních letech i předsedou oddílu kuželek, provázela jeho sportovním 
životem. A všichni zúčastnění se snažili tohoto hesla co nejvíce držet. 
Memoriál tak měl dobrou sportovní úroveň, kterou mimo jiné podpo-
řili hráči z Hluku, kteří nakonec obsadili druhé a třetí místo. Vítězství 
a trofej si však symbolicky odnesl Jirkův mladší syn Jiří, který jde v otco-
vých šlépějích a hraje kuželky závodně ve Vyškově. Velmi potěšitelné je, 
že se turnaje aktivně účastnila také nejmladší generace. I v této kategorii 
byly k vidění soustředěné výkony, nadšení pro hru a touha po vítězství. 

Závěrem bych za oddíl kuželek rád poděkoval jak všem zúčastněným, 
tak představitelům TJ Chropyně a města Chropyně, bez jejichž pomoci 
by se vzpomínková akce neuskutečnila.                     Jaroslav Krejčíř

Triatlonista Lukáš Purkar se zú-
častnil závodu Světového poháru 
série Biathle World Tour. V Grazu 
na vzdálenostech 1.500 m běh 

– 200 m plavání – 1.500 m běh 
obsadil 3. místo v kategorii senio-
rů. Lukáš i tento závod absolvoval 
za podpory města Chropyně.
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dobu načerpal, bude moci zúročit 
ve své další závodnické nebo i tre-
nérské činnosti.

Karel Imríšek by rád poděko-
val svým sponzorům, bez kterých 
by se nemohl zúčastnit vrchol-
ných turnajů a kteří mu umožňují 
i kvalitní přípravu během roku. 

Poděkování patří městu Chropyně, 
firmě Chropyňská strojírna, a. s., 
firmě Robicont p. Roberta Lučana, 
firmě Washina engineering, s. r. o., 
p. Ing. Vašiny, firmě Floreko, s. r. o., 
p. Ing. Zdražila, zámečnictví p. Ko-
táska a panu R. Miláčkovi.

K. Imríšek

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

zpravodaj@muchropyne.cz

Lepší sportovat 
než sedět u počítače

Karel Imríšek stříbrný 
na Mistrovství Evropy

Byl počátek září tohoto roku. 
Prázdniny pomalu končily a já spo-
lu s několika přáteli jsme se roz-
hodli využít krásného počasí 
a především skvělých sportovních 
možností v našem krásném městě 
Chropyni a uspořádali jsem si te-
nisový turnaj na kurtech v areálu 
koupaliště.

Je skvělé, že máme v Chro-
pyni spoustu možností ke spor-
tování. Chtěl bych tímto vyzvat 
i ostatní mladé kluky a holky, 
aby ve svém volném čase netrá-

vili tolik volného času u svých 
miláčků počítačů, a zkusil i 
se pobavit sportem. Je to skvělý 
relax a ještě uděláte něco pro 
své zdraví. V Chropyni je spous-
ta možností a jednou z nich 
je třeba tenis. My jsme si zahráli, 
zasoutěžili a bylo nám fajn. Po-
děkování patří také manželům 
Přecechtělovým, kteří nám svým 
aktivním přístupem umožnili 
uspořádat výborný tenisový 
turnaj. Sportu zdar.

Radovan Macháček mladší

Od 5. do 7. září 2014 proběhlo 
v Německém Heilbronnu Mist-
rovství Evropy v karate Goju-ryu. 
Českou republiku zde reprezento-
val člen klubu TJ Slávia Kroměříž 
Karel Imríšek. Karel nastoupil 
ve dvou kategoriích kata senioři 
a kata teamy. 

V seniorech se našemu zá-
vodníkovi bohužel na medai-
li dosáhnout nepodařilo, zato 
v druhé disciplíně, kata teamy, 
spolu s M. Hrubým a V. Míčkem 

prošli pavoukem až do finále, kde 
podlehli domácímu teamu a získali 
stříbrné medaile. 

Karel Imríšek byl ještě před ME 
vybrán, spolu s dalšími dvěma re-
prezentanty, na devítidenní tech-
nický seminář do Japonska, na Oki-
nawu. Tento pobyt byl zakončen 
účastí na turnaji Karate 1 Premier 
League. Pro Karla byl pobyt v Ja-
ponsku a možnost trénovat s japo-
nskými mistry velkým zážitkem a zku-
šenosti, které zde za tak krátkou 
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Společenská kronika 

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

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní starostce Ing. Věře Sigmundo-
vé, že se různým záležitostem občanů města věnuje i v době svého osobního 
volna. Já sama jsem se s její vstřícností setkala již několikrát. 

Marie Hřibová

V červenci proběhla v MKS výstava mé amatérské tvorby. Touto cestou 
bych ráda poděkovala všem, kteří mi pomohli uskutečnit tuto akci. Děkuji 
ředitelství a zaměstnancům MŠ a ZŠ Chropyně a také celému týmu Správy 
majetku města. Moc děkuji za vstřícnost, ochotu a dokonalou spolupráci. 

S díky Martina Sochová.

Chtěli bychom poděkovat paní Haně Paňákové, dětem z turistického 
oddílu Kamínek a ostatním dospělým, kteří  se podíleli na přípravě a orga-
nizaci „Pohádkového zámku“. Akce se konala v sobotu 30. srpna 2014 
v rámci Chropyňských hodů. Díky nim si návštěvníci odnášeli spoustu ne-
zapomenutelných zážitků. 

Ing. Jiří Stránský, ředitel Muzea Kroměřížska, Jaroslava 
Matoušková, kastelánka zámku, Soňa Víchová, průvodkyně zámku

Dne 26. října 2014 oslaví rubíno-
vou svatbu 40 let manželé 

Josef a Hana Zhánělovi. 

Z celého srdce Vám hodně zdravíčka 
a další spokojená léta mezi námi 
všemi přejí dcery Kateřina a Edita 
s rodinami.

Čas nevrací, co vzal…

Dne 19. srpna 2014 jsme se rozloučili s naší drahou 
manželkou, sestrou, tetou a švagrovou paní 

Alicí Maňasovou. 

Děkujeme všem, kdo se s ní přišli rozloučit. 

Děkujeme také za tichou vzpomínku na naši mamin-
ku a babičku paní 

Františku Voženílkovou, 

která nás navždy opustila dne 9. července 2011. 
Mír duším našich drahých zesnulých. František, Marta 
a Olga s rodinami.

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci srpnu:
- průměrná ranní teplota byla 15,7 °C,
- průměrná denní teplota byla 22,3 °C,
- nejteplejším dnem byl 2. srpen s max. průměrnou teplotou 24,7 °C,
- nejchladnějším dnem byl 25. srpen s min. průměrnou teplotou 13,6 °C,
- nejvyšší teplota 30,9 °C byla naměřená 2. srpna v 16:00,
- celkové množství srážek bylo 73,6 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Divadelní představení 
„Ze života ženy“

Zde mohla být vaše inzerce. 
Cena od 310 Kč.

Pro více informací volejte redakci, 
nebo navštivte

www.muchropyne.cz

V úterý 9. září navštívil MKS 
Chropyně Divadelní soubor Trdla 
z Vyškova. Předvedl nám svou 
divadelní hru „Ze života ženy“. 

Jedná se o představení, které 
se snaží lehkou formou vystihnout 
důležité okamžiky v životě ženy. 
Je sestaveno z jednotlivých krát-
kých etud či skečů propojených 
do jednotného celku, kterými 
jsou mapovány důležité události 
v životě ženy od dětství až po stáří. 
Jednotlivé etudy jsou ztvárněny 
různými hereckými formami – jak 
klasickou, tak také pantomimicky 
či s použitím stínohry. Zachycují 

ženu během chystání na schůz-
ku s přítelem a při následném 
zrušení této schůzky z důvodu 
jeho pracovního  vytížení, dále 
v čekárně ženského lékaře, při 
seznamování přítele s maminkou, 
při jízdě autem a v mnoha dalších 
momentech v životě ženy. 

Diváci pobaveně sledovali 
rozuzlení jednotlivých scének 
a herci obdrželi zasloužený po-
tlesk. Věřím, že všichni přítomní 
se odreagovali od každodenních 
starostí, a už nyní Vás mohu pozvat 
na další představení dne 17. října.

M. Buráňová
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Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni v srdcích naše vzpomínky.

Dne 16. září 2014 jsme vzpomněli 10. smutné 
výročí úmrtí naší maminky a babičky paní 

Růženy Halamové. 

S láskou a úctou stále vzpomínají syn Josef Dvořák 

Osud Ti nedopřál s námi déle být,
ale v našich srdcích budeš stále žít.

Dne 11. září 2014 jsme si připomněli 6. smutné 
výročí úmrtí pana 

Bohuslava Křenka. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna a syn Petr.

Pláč časem ustane, 
vzpomínka v našich srdcích však zůstane. 

Chybíš nám...

Dne 31. října 2014 uplyne osm let, kdy nás navždy 
opustil náš syn, bratr a strýc, pan 

Václav Jurčík. 

Dny plynou, jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout. 

Dne 4. října 2014 vzpomeneme nedožitých 
90 let mého manžela, našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 

Františka Rytíře. 

Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví, 
čím byla maminka každému z nás. 
Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí, 

nikdy již nezazní nám její hlas.

Dne 7. října 2014 by se 56 let dožila naše ma-
minka a babička paní 

Růžena Langrová. 

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

Dne 10. října 2014 vzpomeneme 2. výročí úmrtí 
mého manžela, našeho tatínka a dědečka pana 

Vlastimila Dřímala. 

S láskou vzpomíná manželka Danuše a synové Vlas-

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí. 

Dne 12. října 2014 vzpomeneme již 8 let, 
co odešla naše maminka, babička, sestra, teta paní 

Marie Horáková. 

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají dcera Dana, 

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

Dne 18. října 2014 to bude rok, co nás navždy 
opustil pan 

Ing. Josef Zezula. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera s rodinou, 

Dne 30. října 2014 vzpomeneme 3. výročí úmrtí 
pana 

Antonína Pisky. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpomíná 
manželka a dcery s rodinami.

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: 18. září (číslo vychází 22. srpna 2014).  
Uzávěrka příštího čísla: 23. října 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. 9/2014 - 23. října (vychází 7. listopadu)
č. 10/2014 - 27. listopadu (vychází 12. prosince)

s rodinou.

S láskou vzpomínají rodiče, sestra, neteř a synovec. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

S láskou vzpomínají manželka a synové a dcera s rodinami. 

S láskou vzpomínají děti Jan a Růžena s rodinami.

timil, Miroslav a Jaromír s rodinami.

syn Vlastimil a Josef s rodinami.

syn Martin a pravnoučátka.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz
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Chropyně Fit odpoledne 
4.10. Odpoledne plné pohybu se zumbou a piloxingem. 
 Občerstvení + pitný režim v ceně vstupenky. Bohatá 
 tombola, míchané nápoje. Předprodej vstupenek 
 již zahájen 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 představení 
 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 probíhá na Správě majetku města Chro-
 pyně, vstupné 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 16:00

Chropyně Halloween 
1.11.  Zábavné odpoledne pro děti a rodiče, dětská disko-
 téka, kouzelník, soutěž o nejlepší masku a nejhezčí 
 dýni, malování na obličej, dětská tombola, vstupné 
 děti zdarma, dospělí 40 Kč. 
 Kde: MKS Chropyně, 15:00

Chropyně Vodnická pohádka 
20.11.  Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a čarování, 
 v podání Divadélka Mrak Havlíčkův Brod, určená pro 
 mateřské školy a rodiče s dětmi, vstupné 35 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně Piňakoláda 
28.11. Duo známé především z TV Šlágr. Jedná se o dvě multiin-
 strumentalistky a zpěvačky — Pavlu a Soňu. Tato skupina 
 se zabývá převážně folklorní hudbou, vstupné 110 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 18:00 

Hulín  Snow film fest 2014 
8.11. Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním 
 lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu 
 a dalších zimních radovánkách. Speciální bonus 
 beseda s předním českým skialpinistou Janem Palou. 
 Kde: Kulturní klub Hulín, 18:00

Kojetín IL CONGELATORE ZMRAZOVAČ  
19.11. Kočovné divadlo Ad Hoc uvádí komediální operní 
 mafiánské drama plné napětí a morálních dilemat...
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:00

Kojetín Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad 
22.11.  Paďousy 
 Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice: Drdovsky 
 laděná satirická komedie aneb pohádka pro dospělé...
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:00

Kroměříž ZLATÁ ŠEDESÁTÁ ANEB DENÍK PAVLA J. 
9.10. Divadlo Na zábradlí Praha. Neobyčejně intimní vhled 
 do Juráčkovy osobnosti, do jeho vnímání světa a lidí 
 kolem něj, ale zároveň také do atmosféry „zlatého 
 věku“ naší kinematografie. Hrají Josef Polášek, Jan 
 Hájek, Jiří Vyorálek, Gabriela Mikulková, Petra Buč-
 ková. V kategorii INSCENACE za rok 2013 získala tato 
 hra Cenu Alréda Radoka. Divadelní představení v rám-
 ci Podzimního divadelního představení.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž PRO DÁMU NA BALKONĚ - Divadlo Bolka 
30.10.  Polívky Brno  
 Mimořádné představení  k 50 letům otevření Domu 
 kultury. Komedie plná nezvyklých situací, gagů, dialogů 
 a rekvizit. Přitom hlavní sdělení je vlastně plné no-
 stalgie, romantiky a skryté nenaplněné touhy. Bolek 
 Polívka jako věčný lovec ženských srdcí ve svém au-
 torském představení.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž COMMEDIA DELL‘ ARTE (Spolek sešlých) 
3.11. Inscenace Commedia dell´arte vznikla někdy v průbě-
 hu léta roku 1995, kdy se herci ze dvou spřátelených 
 brněnských divadel (Ha Divadla a Divadla Husa na pro-
 vázku) spojili se svým spolužákem z JAMU - režisérem 
 Zdeňkem Duškem, aby připravili vlastní „zábavné“ 
 představení. Hrají Tatiana Vilhelmová, Marek Daniel, 
 Pavel Liška a další.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU 
6.11. Agentura Harlekýn Praha. Petr Nárožný v hlavní roli 
 komedie o pařížském dobrodružství sympatického 
 venkovana. Komedie o pařížském dobrodružství sym-
 patického venkovana, výběrčího daní, který se jednoho 
 dne rozhodne překvapit svou dceru a navštívit ji v Paříži. 
 Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná 
 dcera již nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako 
 společnice ve světě velké politiky a obchodu, kde 
 se rázem ocitá i on...
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Přerov Mafie a City 
9.10. Komedie ze současnosti, kde hlavní roli nehraje obli-
 gátní manželský trojúhelník, ale kmotr sicilské mafie, 
 jeho dcera a jeho nejlepší přítel - její milenec.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Herci jsou unaveni 
4.11. Herecký večírek s překvapivým rozuzlením. Skvělá fran-
 couzská komedie s hvězdným hereckým obsazením.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Proč odešly rockové hvězdy 
22.10. Poslechový pořad Jiřího Černého.
 Kde: Klub Teplo Přerov, 20:00


