Zpravodaj města Chropyně

Rozkvetlo nám
náměstí
22. dubna nám rozkvetlo náměstí Svobody. Ne, není to novinářská kachna, na oslavu Dne země nám opravdu „rozkvetl“ park
na náměstí. Díky zručným babičkám a dětem
a rodičům ze 4. třídy Mateřské školy v Chropyni bylo do parku zasazeno více než šest
a půl tisíce různobarevných papírových květů.
Do středu náměstí byl umístěn i namalovaný znak města Chropyně. Našim občanům,
náhodným návštěvníkům i projíždějícím řidičům barevný park vykouzlil úsměv na rtech.
K dobré náladě jistě přispělo i dopolední taneční
a pěvecké vystoupení dětí z MŠ. Všem, kteří
se na akci podíleli, bych chtěla nejen za sebe,
ale i za všechny, kterým tato výsadba udělala
radost, moc poděkovat.
Ing. Věra Sigmundová
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Z činnosti Rady města Chropyně
V období od 5. března 2015 se rada města do uzávěrky tohoto čísla sešla pětkrát a mimo jiné:
• zamítla žádost obyvatelů rodinného domu
Podlesí čp. 852 o úpravu přístupové komunikace k této nemovitosti, avšak schválila
prodloužení veřejného osvětlení k této
nemovitosti;
• schválila zadávací dokumentaci výběrového
řízení na akci „XI. etapa projektu regenerace panelového sídliště v Chropyni“
(etapa proběhne v prostoru vymezeném
křižovatkou ulic Tyršova-Díly-Nádražní
po křižovatku Tyršova-Moravská-Hanácké
náměstí na straně směrem k bývalému
internátu), smlouvu o dílo na provedení
výběrového řízení s firmou LM Engineering, s. r. o., Kroměříž, za 19.500 Kč bez
DPH, složení hodnotící komise a uzavření
smlouvy o provedení technického dozoru investora s firmou OB RUBICONE,
s. r. o., za cenu 125.000 Kč bez DPH;
na základě doporučení hodnotící komise
pak rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podala firma Správa a údržba
silnic Kroměřížska, s. r. o., Kroměříž, s nabídkovou cenou 2.935.516,70 Kč bez DPH
s dobou realizace 6 týdnů,
• schválila znění výzvy k podání nabídek
na akci „XI. etapa regenerace panelového
sídliště Chropyně – sadové úpravy“ včetně
zadávacích podmínek a okruhu firem, které
budou k podání nabídky vyzvány,
• schválila poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Chropyně na rok
2015 pro sportovce a sportovní organizace
a pro volnočasové organizace sdružující děti
a mládež; o jednotlivých dotacích je psáno
v samostatném článku,
• schválila účetní uzávěrku organizace za rok
2014, výroční zprávu o hospodaření organizace za rok 2014 a rozdělení hospodářského
výsledku dle návrhů ředitelů organizací:
o ve výši 60.927,51 Kč v případě Správy
majetku města Chropyně, p. o., takto:
15.927,51 Kč jako příděl do rezervního
fondu organizace a 50.000 Kč do fondu
odměn organizace,
o ve výši 284.390,40 Kč v případě Základní
školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.,
takto: 241.731,84 Kč jako příděl do rezervního fondu organizace a 42.658,56 Kč
do fondu odměn organizace,
o ve výši 217.372,36 Kč v případě Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž,
p. o., takto: 173.897,89 Kč jako příděl do rezervního fondu organizace
a 43.474,47 Kč do fondu odměn organizace,
o ve výši 76.475,68 Kč v případě Zařízení školního stravování Chropyně, okres
Kroměříž, p. o., takto: 38.237,84 Kč jako
příděl do rezervního fondu organizace
a 38.237,84 Kč do fondu odměn organizace,
• rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
na dodávku zakázky Správy majetku města
Chropyně, p. o., „Komunální nosič nářadí
s nástavbami“ (víceúčelový komunální stroj)
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od firmy Daniš Davaztechnik, s. r. o., Přerov,
s nabídkovou cenou 1.784.000 Kč bez DPH,
a vzala na vědomí zadávací dokumentaci
a vyhlášení výběrového řízení na služby
„Finanční leasing – Komunální nosič nářadí
s vyměnitelnými nástavbami“,
uložila zveřejnit záměr pronájmu komerčních prostor v budově čp. 55 na náměstí
Svobody za účelem provozování kavárny/
restaurace za cenu 1.050 Kč/m2, což je výše
posledního nájemného,
schválila poskytnutí finančního daru Základní organizaci Českého svazu ochránců
přírody Buchlovice ve výši 5.000 Kč pro
účely záchranné stanice volně žijících živočichů Buchlovice na svoz, krmení, ošetření
zraněných živočichů, přípravu na vypuštění
do volné přírody a opravu a údržbu stanice;
organizace v minulosti byla městu Chropyně
již nápomocna – řešila odchyt a umístění
mláděte labutě, odchyt a umístění labutě
se špatně vyvinutými křídly, umístění čápa
spadlého ze střechy aj.,
vzala na vědomí požadavek majitelů garáží
„U Vlečky“ na opravu příjezdové komunikace k těmto garážím a uložila starostce
města zjistit možnost odkupu pozemků, na
kterých se příjezdová komunikace nachází,
vydala stanovisko ke studii proveditelnosti
záměru „Modernizace trati Brno – Přerov“;
preferuje řešení křížení tratě s komunikací
ulice Tovačovská nadjezdem a upozornila
na vysokou hladinu spodní vody v případě
budování podjezdu (nejpravděpodobnější
varianta modernizace spočívá ve zdvoukolejnění a zvýšení rychlosti na 160 resp.
200 km/h a u těchto rychlostí je již mimoúrovňové křížení nutností). Rada města však
ve svém stanovisku upozorňuje na fakt,
že v místě současného křížení není vybudování nadjezdu kvůli stávající zástavbě možné
a doporučuje vybrat jiné vhodné místo
k vybudování nadjezdu. Zároveň rada města
požaduje vybudování mimoúrovňového
křížení na účelové komunikaci u Rasiny
(zde je momentálně přejezd zrušen), aby
zde mohla přejíždět zemědělská technika
a byla tak snížena dopravní zátěž ve městě,
vzala na vědomí stav rozpracovanosti
a navržená opatření studie proveditelnosti
záměru „Protipovodňová opatření I. pro
město Chropyně“,
uložila zpracovat cenovou nabídku na prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Pazderna s vodoměrnou šachtou umístěnou
v blízkosti uličky mezi rodinnými domy
u nově zrekonstruované komunikace,
vyjádřila souhlas s provedením hydrodynamických zkoušek dle projektu zpracovaného firmou Geotest, a. s., Brno; zkouška
bude probíhat v rámci Rebilance zásob
podzemních vod. Cílem je zvýšení poznání
hydrogeologických poměrů v nejvýznamnějších hydrogeologických rajonech v ČR
(z provedeného 80m vrtu bude odčerpávána voda, bude zjišťována její kvalita
a vydatnost zdroje. V dalších kontrolních
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vrtech v okolí pak bude sledován pokles
hladiny spodní vody. V místě čerpání
je předpokládaný pokles o cca 1 až 3 m,
přičemž platí, že čím dále od hlavního vrtu,
tím nižší bude pokles hladiny. Délka testu
bude cca 6 dní včetně instalace),
uložila řediteli Správy majetku města
Chropyně, p. o., uzavřít novou dohodu
o rozdělení činností při převodu areálu
fotbalového stadionu na Hanáckém náměstí
s Fotbalovým klubem Chropyně, spolek,
která zohlední závěry auditu hospodaření
příspěvkové organizace za rok 2014 a požadavek na změnu v systému účtování nákladů
na elektrickou energii,
schválila pronájem pódia za sníženou
cenu 5.000 Kč Cyklistickému oddílu V+P
Cyklosport Chropyně, spolek, v dubnu
2015 a obci Záříčí v červnu 2015 a uložila
řediteli Správy majetku města Chropyně,
p. o., připravit vnitřní směrnici, která stanoví
kompetence pro schvalování výjimek z platných ceníků této příspěvkové organizace,
vyjádřila souhlas s uzavřením Mateřské školy
Chropyně, okres Kroměříž, p. o., z důvodů
čerpání řádné dovolené zaměstnankyň
a provedení drobných oprav budovy v době
letních prázdnin, a to v období od 20. července 2015 do 17. srpna 2015,
vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Správy majetku města
Chropyně, p. o., za rok 2014 a uložila řediteli organizace přijmout nápravná opatření
ke zjištěným nedostatkům,
schválila přesunutí částky 1.000.000 Kč
z prostředků plánovaných na rekonstrukci
brouzdaliště na koupališti na opravu bytů
v domech s pečovatelskou službou v rámci
rozpočtového opatření č. 1 Správy majetku
města Chropyně, p. o., v roce 2015; jakmile
je uvolněn byt v domě s pečovatelskou
službou, ať už čp. 26 nebo 27, je v tomto
případě přikročeno k rekonstrukci bytu
(oprava sociálního zařízení, oprava podlah,
nová elektroinstalace, nová vodoinstalace,
pořízení nové kuchyňské linky a další), neboť takový byt je následně obsazen na 5,
10, ale i více let. Jelikož v první polovině
roku došlo k uvolnění většího počtu bytů,
než se předpokládalo (z důvodů úmrtí,
odstěhování do domovů důchodců apod.),
je nutno z výše uvedených důvodů prostředky na tento druh investic navýšit. Rekonstrukce brouzdaliště bude řešena nejdříve ve
druhé polovině roku po ukončení koupací
sezóny, jak bylo původně plánováno, v tom
případě bude zřejmě nutno navýšit investiční příspěvek Správě, nebo v první polovině
příštího roku, což by bylo financováno
již rozpočtem roku 2016,
vyjádřila souhlas se zbudováním oplocení
a vydlážděním pozemku parcelní číslo
1193/11 ke zřízení venkovního posezení
s provozem zahradní restaurace pohostinství
„U Milušky“ v Moravské ulici, a to s dobou provozu v letním období od 10:00
do 22:00,
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Z činnosti Rady města Chropyně
• schválila prodloužení přístřešku pro techniku v areálu kompostárny s ohledem
na snížení manipulačních časů při zpracování bioodpadu; navržený přístřešek
dle projektu je vhodný a dostatečný pro
pořízenou techniku. Při zaškolení obsluhy
se však prokázalo, že připojování a odpojování drtiče za traktor zabere cca 40 minut,
což je poměrně významná část pracovní
doby. Proto rada města rozhodla o prodloužení přístřešku o cca 3 metry, bude tak
zajištěna možnost parkování celé soupravy
pro drcení bez nutnosti další manipulace.

Cena úpravy bude cca 125.000 Kč, avšak
díky vysoutěžené nižší ceně stavby nebude
nutno navyšovat rozpočet investice,
• vzhledem k nepříznivému vývoji ve stavebním řízení rekonstrukce ulice Nová v části
od křižovatky s ulicí Křížní po křižovatku s ulicí Díly a zamítavému stanovisku oddělení
dopravy a silničního hospodářství Městského
úřadu v Kroměříži k vybudování zpomalovacích prvků a snížení nejvyšší dovolené rychlosti v ulici Ječmínkova uložila rada města
vzít žádost o vydání stavebního povolení
na akci „Oprava ulic Křížní a Nová v Chro-

70. výročí osvobození
v Chropyni
Od konce nejničivějšího válečného konfliktu v dějinách, který
rozpoutalo nacistické Německo
a který si vedle více než šedesáti milionů lidských obětí vyžádal zkázu
a utrpení po celém světě, uplynulo
v letošním roce už sedmdesát let.
Významné výročí konce 2. světové
války bylo v předvečer Dne vítězství připomenuto rovněž v našem
městě, a to při pietních aktech
u pomníků válečných obětí.
Během pietních aktů, které
proběhly za účasti starostky města
Věry Sigmundové, místostarosty
města Jiřího Roseckého, některých
členů zastupitelstva a veřejnosti,
a jejichž součástí byl také slavnostní
nástup jednotek Sboru dobrovolných hasičů a Junáka, byly k válečným pomníkům položeny smuteční
věnce a zazněla státní hymna.

Po ní paní starostka přednesla
projev, v němž připomněla význam
oslav osvobození, ale také hrdinství
všech, kteří položili život za to,
abychom mohli žít v míru. Oslavy
osvobození Československa pak
uzavřela minuta ticha, během níž
byla zatroubena Večerka.
Za významný podíl na zajištění
bezproblémových a důstojných
oslav 70. výročí osvobození bych
rád poděkoval panu zastupiteli
Ivu Novotnému, zaměstnancům
Správy majetku města Chropyně,
Petru Calabovi a Ivě Dolníčkové.
Děkuji také všem občanům, kteří
se pietních aktů zúčastnili a dali tak
najevo, že Den vítězství pro ně není jen obyčejným dnem volna, ale
připomínkou konce událostí, které
se už nikdy nesmí opakovat.
Jakub Kalinec
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pyni, 1. etapa“ zpět a v obou případech
se obrátit na firmu VÝDOZ, s. r. o., Kvasice,
za účelem úpravy obou záměrů a jejich
projednání s dotčenými orgány tak, aby
došlo ke kompromisnímu řešení majícímu
za následek jejich schválení bez připomínek,
• vzala na vědomí pořádání tradiční veřejné
sbírky květinového dne na téma „Možnosti
prevence nádorů reprodukčních orgánů“
Pionýrskou skupinou Obránců míru Chropyně ve středu 13. května 2015 (prodej
žlutých kvítků měsíčku lékařského).
Jiří Rosecký
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Z činnosti zastupitelstva města
V pořadí páté zasedání zastupitelstva města
lze bez pochyby označit za jedno z historických
zasedání. Trvalo 6 hodin a 8 minut. Uskutečnilo
se 25. března 2015 od 17:00 v sále Městského
kulturního střediska v Chropyni a zúčastnilo
se ho 16 zastupitelů. Chyběl pouze neomluvený
Ing. Jaroslav Hloušek. Na zasedání přišlo 135
občanů. Šesté zasedání zastupitelstva se následně uskutečnilo 22. dubna 2015 od 17:00
v místnosti č. 10 Městského kulturního střediska, a ačkoli byly na rozšířeném programu
tohoto jednání pouze 3 body, trvalo 3 a půl
hodiny. Z tohoto jednání se omluvili Bc. Ivo
Novotný a Ing. Radovan Macháček. Přítomno
bylo 31 občanů. Jelikož některá témata obou
jednání zastupitelstva byla společná, spojuji
v rámci této zprávy tato jednání dohromady.
Hned na úvod jednání byl zařazen nový bod
Informace vedení města o těžbě štěrkopísku.
Ačkoli vedení města prakticky nemělo
žádné nové informace, starostka v úvodním
slovu krátce shrnula události, které následovaly
po schválení pořízení změny územního plánu
23. dubna 2008. Současným územním plánem
je vymezena oblast, ve které je těžba štěrkopísku přípustná. Investor, firma EKO Agrostav,
s. r. o., zastoupená Ing. Stojanem, podal žádost
o vydání územního rozhodnutí (k jeho vydání
je od 1. dubna 2015 příslušný Městský úřad
v Kroměříži). V rámci tohoto řízení je nutné, aby

se investor vypořádal s podstatnými otázkami,
které vyvstaly z předchozích řízení. Nejdůležitější otázkou mj. zůstává doprava vytěženého
materiálu. V rámci posouzení vlivů na životní
prostředí (EIA) požadovalo město zařazení
podmínky, která investorovi zakazuje jezdit
s finálním výrobkem přes město. Tato cesta
však počítala s železničním přejezdem u Rasiny, který byl v důsledku několika nehod před
časem zrušen. S tímto stavem a dalšími námitkami, které se mohou v průběhu územního
a následného stavebního řízení objevit, se musí
investor vypořádat.
Popisovat zde celou nastalou dlouhou
rozpravu, která k tomuto bodu proběhla,
by bylo do několika Zpravodajů. Samotný zápis
z jednání má 29 stran. Byla v ní však zmiňována
cenná hanácká zemědělská půda, devastace
přírodní lokality, obava z nárůstu těžké dopravy
ve městě, vysoká prašnost, nízká informovanost
zastupitelů při schvalování nového územního
plánu v roce 2013 a také fakt, že se záměr
nachází v aktivní rozlivové zóně při povodních.
Občané také zmiňovali fakt, že si zvolili zastupitele a očekávají od nich, že budou stát na jejich
straně. Když byli následně zastupitelé vyzváni
k tomu, aby vyjádřili svůj postoj k zamýšlené
těžbě štěrkopísku, většina ze zastupitelů se vyslovila ve smyslu nesouhlasu s těžbou. Důležitou
informaci předložil pan Blažek, který uvedl,
že občané sice louky využívají k procházkám,
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musí si však uvědomit, že se nejedná o veřejné prostranství a majitel pozemků si je může
kdykoli oplotit a zamezit tak volnému pohybu
osob. Vedoucí odboru výstavby a životního
prostředí Ing. Jiří Pospíšil pak uvedl, že stavební
zákon mluví v § 102 o náhradách za změny
v území. V tuto chvíli město má územní plán,
který vymezuje prostor pro těžbu štěrkopísku. Změnou tohoto územního plánu dojde
ke znehodnocení investorova majetku, a tudíž
je nutno očekávat, že v tu chvíli bude investor
po městu požadovat vyplacení rozdílu mezi
tehdejší cenou tohoto pozemku a cenou současnou, plus úhradu všech prostředků, které
do záměru vložil. Ing. Rybnikář závěrem konstatoval, že stále existuje dost prostředků, které
mohou záměr těžby zkomplikovat. Sám investor
se musí vypořádat se spoustou záležitostí, které
doposud ošetřeny nemá. Celá rozprava nakonec vyústila v uložení úkolu starostce města,
aby nechala zpracovat nezávislý právní posudek
změny Územního plánu města Chropyně s cílem
zastavení těžby štěrkopísku.
Ačkoli toto posouzení zatím zpracováno
nebylo, na jednání Zastupitelstva města Chropyně dne 22. dubna 2015 podal pan Michal
Pospíšil informaci, že s Ing. Jiřím Pospíšilem
provedli předběžný odhad částky, kterou
by investor po městu za znehodnocení majetku
mohl požadovat, a shodli se zhruba na částce
80 milionů korun.

5/2015
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Z činnosti zastupitelstva města
Pravidelnými body březnového jednání
zastupitelstva bývají zprávy o činnosti Komise
k projednávání přestupků města Chropyně
a Policie ČR. Pan Josef Tinka, předseda komise,
ve své zprávě uvedl, že v loňském roce dostala
komise 99 oznámení přestupkových věcí, což
je oproti roku 2013 nárůst o 26. Nejčastěji to byly přestupky proti občanskému soužití (80), dále
majetkové přestupky (12), proti veřejnému
pořádku (4) a porušení místních vyhlášek (3).
Z celkového počtu oznámených přestupků
bylo 78 odloženo ze zákonných důvodů. Bylo
uloženo 9 pokut v celkové výši 14.000 Kč.
Npor. René Šimčík pak informoval, že v Chropyni a jejím okolí bylo v roce 2014 spácháno
65 trestných činů, což je o 2 více než v roce
2013. Z toho bylo 31 majetkových, 7 proti
veřejnému zájmu, 17 násilných a 10 proti rodině. Policie ČR zaevidovala v loňském roce
na území města 334 přestupků, což je o 99 méně než v roce 2013. Na území města došlo
k 14 dopravním nehodám, při kterých byly
3 osoby zraněny těžce, 10 mělo lehká zranění.
V rozpravě k tomuto bodu npor. Šimčík ještě
upozornil na nedávnou událost, kterou bylo
napadení cca 12 bytových domů, ve kterých
došlo k poškození asi 120 sklepních dveří cizími
osobami. Stejné poškození bylo zaznamenáno
v Kroměříži, Kojetíně, Hulíně i ve Zlíně. Vyzval
k tomu, aby si občané důsledněji zabezpečili
svůj majetek a dbali na to, koho pouští do svých
domů. Pan Juřena požádal o zhodnocení, zda
z pohledu npor. Šimčíka by městu doporučil
zřízení městské policie či kamerového systému.
Npor. Šimčík odpověděl, že jednoznačně levnější bude kamerový systém. Je však třeba dobře
vytipovat místa, na kterých budou kamery umístěny. Např. v Hulíně pomohl kamerový systém
vyřešit řadu přestupků, dopravních přestupků
i trestných činů.
Zastupitelstvu města byla dále předložena
informace o hospodaření města v loňském roce.
Celkové hospodaření (tedy závěrečný účet)
musí být schváleno do 30. června, a to včetně
zprávy auditora (ve Zpravodaji je přineseme
až po schválení). V rozpravě však starostka
upřesnila svou informaci z lednového zastupitelstva k daru ve výši 900 tis. Kč z Nadace ČEZ
na vybudování hřiště pro tenis, kdy uvedla,
že se bude jednat o víceúčelové hřiště s umělým
povrchem. Skutečnost je taková, že se bude
jednat o hřiště pro tenis s antukovým povrchem. Nyní je připravován projekt (nemusel
být připravený dopředu, neboť se nejedná
o dotaci, ale dar).
Při informaci ředitele Správy majetku města
Chropyně, p. o., o hospodaření této organizace
v roce 2014 (organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 65.927,51 Kč) se rozprava vedla na kvalitu zimní údržby komunikací,
způsob údržby veřejných prostranství ve vegetačním období, ale také údržbu dětských hřišť.
Dle vyjádření vedoucího technického úseku
pana Kondlera mají pracovníci Správy k zimní
údržbě vyjíždět, když napadne 5 cm sněhu.
Vyjíždí však mnohem dříve. Je však zpracován

harmonogram, podle kterého se nejprve ošetřují komunikace, které jsou nejfrekventovanější. Údržba v letním období (zejména čištění
obrubníků) probíhá postupně, pracovníci jsou
ve skupinkách po dvou či třech pracovnících.
Zastupitel Mgr. Vlasatý zmínil jednu z investic Správy, kterou byla zakázka „Svoz biologického odpadu pro město Chropyně“.
V rámci této dodávky bylo dodáno také 20 ks
lisů na PET lahve, které podle údajů na faktuře
stály cca 30 tis. korun za kus. Dle jeho názoru
je to cena přemrštěná, když kvalifikovaný zámečník odhadl cenu lisu na 5 tisíc. Doporučil
zakázku prošetřit.
Chovatelky psů také upozornily na, podle
nich, nevyhovující záchytný kotec pro toulavé
psy v areálu Správy a dotázaly se, kam jsou odchycení psi odváženi. Referentka životního prostředí paní Adámková uvedla, že je to do útulku
v Kroměříži, kde je účtován poplatek 100 Kč bez
DPH za den za menšího psa, za většího 150 Kč
bez DPH za den, tedy cca 4.500 Kč bez DPH
měsíčně, plus náklady na veterinární ošetření,
odčervení apod. V případě, že je prognóza,
že by si majitel psa vyzvedl, příliš malá, je pes
odvezen do útulku v Čechách pod Kosířem,
kde není pes posuzován podle velikosti a za umístění je účtována paušální částka 6.000 Kč
bez DPH. K umístění v záchytném kotci pan
Kondler uvedl, že je zde pes umístěn jen krátkodobě, do druhého dne, nebo přes víkend
a zaměstnanci Správy se o něj v průběhu této
doby starají. S novým kotcem se nepočítá,
protože stávající je dostačující.
Zmíněno bylo také umisťování laviček.
Problém je všeobecně v tom, že senioři si stěžují na nedostatek laviček v odpočinkových zónách, ale také při hlavních trasách, kde by si rádi odpočinuli při cestě z nákupu. Na druhou
stranu obyvatelé domů, u kterých jsou lavičky
umístěny, požadují jejich odstranění, protože
ve večerních a nočních hodinách se u nich
schází občané, kteří ruší noční klid. Obecně:
s požadavkem na umístění nebo odstranění
laviček je třeba obracet se na Správu majetku
města Chropyně, p. o. V případě odstranění
je však třeba, aby se na něm shodli obyvatelé
domu a podepsali žádost (ostatně tak to platí
i v případě požadavku na kácení stromů).
Předloženy byly rovněž výroční zprávy o hospodaření škol. Základní škola dostáhla v loňském roce kladného hospodářského výsledku,
hlavně zásluhou úspor na energiích, ve výši
284.390,40 Kč a jeho hlavní část byla přesunuta
do rezervního fondu kvůli nutným opravám
a nenadálým haváriím na obou pracovištích.
Mateřská škola dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 217.372,36 Kč a také v jejím
případě byla hlavní část převedena do rezervního fondu k financování nenadálých oprav.
Zařízení školního stravování dosáhlo v loňském roce kladného hospodářského výsledku
ve výši 76.475,68 a byl rovnoměrně rozdělen
do rezervního fondu a do fondu odměn.
Mgr. Vlasatý uvedl, že si občané na kvalitu jídel
stěžují, a dotázal se, jak se takové stížnosti řeší.
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Zeptal se také na způsob využití multifunkční
pánve, kterou také označil za, podle něho,
předraženou (pořízena byla za 1,2 mil. Kč
na operativní leasing). K této jeho kritice
se přidal také Mgr. Štěpánek, který sdělil,
že pánev lze na internetu najít za 450 tisíc.
Starostka a také ředitelka organizace odpověděly, že stížnosti, pokud se objeví, jsou
řešeny s ředitelkou osobně, často jsou stížnosti
vyhodnoceny jako neoprávněné. Pokud jde
o multifunkční pánev (informace o jejím pořízení a funkcích byla zveřejněna ve Zpravodaji
č. 9/2012, str. 6), jedná se o zařízení, jehož
název je velmi zavádějící. Je multifunkční, tedy
vaří, smaží, peče, má několik funkcí, které jsou
často využívány, např. pomalé vaření masa.
Srovnání ceny tohoto zařízení pořízeného před
4 lety s určitými funkcemi s neurčitou nabídkou
na internetu je dle starostky neobjektivní.
Zastupitelstvo města projednalo také rozpočtové opatření města, jehož cílem bylo zapojit do rozpočtu na rok 2015 převod nevyčerpaných prostředků z roku 2014 ve výši 9,3 mil.
korun. Toto rozpočtové opatření na březnovém jednání schváleno nebylo (pouze jeho
část) a bylo hlavním důvodem ke svolání zastupitelstva v dubnu.
Finanční výbor zastupitelstva nedoporučil rozpočtové opatření schválit, vznesl k němu výhrady
a připomínky a požádal o podklady (smlouvy,
finanční analýzy, poptávky, zprávy o výběrových
řízeních apod.). Největší rozruch na jednání
výboru všeobecně vyvolalo navýšení mzdových
prostředků v důsledku schváleného přijetí nového
pracovníka odboru výstavby a životního prostředí
(vedoucí stavebního úřadu) a investice do vybudování kompostárny, ke které členům výboru nebyli
schopni podat informace ani dva bývalí členové
rady města nebo vedoucí technického úseku
Správy, kteří jsou členové současného finančního
výboru. Kompostárna a navýšení mzdových prostředků však zajímalo nejen členy výboru, ale také
členy zastupitelstva.
Projekty na kompostárnu byly dva. První
projekt (nazvěme ho Kompostárna 1) však
nakonec uskutečněn nebyl, neboť byly nezávisle na sobě připravovány dvě investiční
akce (kompostárna a pořízení kropicího
vozu), přičemž každou z investic připravovala
jiná firma. Na obě se žádalo v režimu „de
minimis“, příslušná instituce k oběma vydala
nezávisle na sobě stanovisko, že město podporu
v tomto režimu nečerpalo a došlo tedy k podání žádostí. V mezidobí získalo město dotaci
na pořízení kropicího vozu a tuto čerpalo a vozidlo zakoupilo. Následně byla městu přiznána
dotace i na kompostárnu. Jelikož město však již
čerpalo dotaci v režimu „de minimis“ na kropicí
vůz, nedostalo dotaci ve výši 90 %, ale pouze
55,7 %. Zastupitelstvo tedy 14. dubna 2014
tuto dotaci odmítlo a rozhodlo o podání nové
žádosti a přepracování projektu (Kompostárna
2). Ovšem náklady na podání žádosti, přípravu
projektu a další administrativní kroky na akci
Kompostárna 1 ve výši 310 tisíc Kč musely
být uhrazeny. Stejně jako náklady na tyto
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Z činnosti zastupitelstva města
činnosti v rámci Kompostárny 2. V době konání zastupitelstva nebyl ještě hotový přístřešek
na traktor, drtič a mísič ani plocha pro uložení
kompostovacích vaků, proto kompostárna zatím nefungovala (v době přípravy této zprávy
již byl zahájen zkušební provoz a provedeno
zaškolení obsluhy).
Před schválením navýšení prostředků
na platy zaměstnanců úřadu požadovali zastupitelé vyčkat na závěry personálního auditu,
který momentálně na úřadě probíhá, a předložení mzdové inventury, která by požadovanou
částku navýšení rozpočtu upřesnila. Částku
278 tisíc korun zařadil do rozpočtového opatření tajemník úřadu na základě rozhodnutí rady
města, která na svém jednání 25. února 2015
schválila systemizaci pracovních míst na úřadě
spočívající v navýšení počtu pracovníků úřadu
na 24 s pracovním úvazkem 23,5. K tomuto
rozhodnutí dospěla po několika projednáních
a vyslechnutí argumentů, které shledala natolik
závažné, že potřebu posílit odbor výstavby považovala za bezodkladně nutnou, bez ohledu
na výsledek personálního auditu, který v té době již probíhal. Zastupitelé však 10 hlasy rozhodli o převodu této částky do rozpočtové rezervy s tím, že se vyčká na výsledek personálního
auditu, který potřebu nárůstu počtu pracovníků
stavebního úřadu potvrdí nebo vyvrátí.
Dotaz byl položen také na potřebnost
alokovat částku 2,9 milionu korun na zpětný
odkup hlasovacích práv k akciím společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. K dotazu
starostka uvedla, že město v předchozích letech
převedlo hlasovací práva k akciím na Českou
spořitelnu, a. s., a byla také uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí na jejich odprodej. K tomu
zatím nedošlo. Díky tomu, že se podařilo akcie
udržet, má okres Kroměříž nejnižší cenu vodného a stočného v celém Zlínském kraji. Sice
jsme minoritním vlastníkem, nicméně budeme
dobrým partnerem majoritnímu vlastníkovi,
kterým je město Kroměříž. Holešov o zpětném
odkupu neuvažuje, Hulín řeší jiné záležitosti,
Kvasice a Bezměrov chtějí hlasovací práva vrátit. Pokud by se obce na Kroměřížsku na svůj
objem akcií dívaly tak, že s daným množstvím
nemohou nic prosadit, mohly být akcie už dávno v rukách třetích osob a cena vody by byla
diametrálně odlišná od současné výše. Navíc
by se zisk vyváděl mimo společnost a bylo by nutno
rekonstrukce a havárie hradit z vlastních zdrojů.
Závěr dvou projednání rozpočtového opatření (v březnu a dubnu) byl naštěstí kladný
a rozpočtové opatření bylo, vyjma přesunutí
částky 278 tisíc do rozpočtové rezervy, schváleno.
V rámci majetkoprávních záležitostí schválilo zastupitelstvo odkup pozemku 2025/17
o výměře 300 m2 v lokalitě skládky Smeťák
za cenu 20 Kč/m2, uzavření veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje na provoz pečovatelské
služby ve výši 500.000 Kč, prodej pozemku parcelní číslo 175/27 o výměře 1 070 m2 v lokalitě
Podlesí za cenu 490.000 Kč, poskytnutí veřejné
finanční podpory sportovním organizacím,

pokud je vyšší než 50.000 Kč (je předmětem
samostatného příspěvku) a uzavření smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 134.000 Kč
na nákup osobních ochranných zásahových
pracovních prostředků pro členy Sboru dobrovolných hasičů Chropyně.
Jelikož byla starostka města Ing. Věra Sigmundová navržena majoritním akcionářem
městem Kroměříž do představenstva společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., nemůže
nadále zastupovat město Chropyni na valných
hromadách. Z tohoto důvodu byl k zastupování
města na valných hromadách této společnosti
ve volebním období 2014–2018 delegován
místostarosta Ing. Jiří Rosecký.
Posledním závažným tématem, které zastupitelstvo projednávalo a o kterém se ve své
zprávě zmíním, bylo seznámení členů zastupitelstva s obsahem článku zveřejněném na serveru kromerizan.cz s názvem „Zajímavá nominace do VaKu“ a žádost o vyjádření starostky
ke všem otázkám, které z tohoto článku vzešly.
K tomuto tématu se sama starostka vyjádřila
na výzvu občana podepsaného „Váš Chropyňan“ ve Zpravodaji č. 3/2015 (str. 6).
Zařazení tohoto bodu na jednání zastupitelstva iniciovali zastupitelé za hnutí „Společně
pro Chropyni“, které ani tak nezajímala nominace starostky do představenstva VaKu, ale
spíše skutečnosti, na které zmiňovaný článek
poukázal. Tedy jmenování starostky města
jednatelkou společnosti TAMOYA Technology, s. r. o., kterou částečně, prostřednictvím
jiných firem, vlastní Jaroslav Fránek, mimo
jiné vlastník a jednatel společností, které pro
město administrovaly některé veřejné zakázky
(tedy připravovaly žádosti, případové studie
a projekty, organizovaly výběrová řízení, prováděly technický dozor atp.). Zastupitelé hnutí
„Společně pro Chropyni“ seznámili zastupitele
a přítomnou veřejnost se svým názorem na věc
a takové propojení starostky s těmito firmami
označili jako minimálně nemorální a proti
dobrým mravům, ne-li v rozporu se zákonem
o střetu zájmů. Spojení nejvyšší představitelky
města s podnikatelským subjektem, který dodává městu služby, označili za politickou naivitu
a neprozíravé rozhodnutí. I z pohledu zmíněného
podnikatele, protože po tomto kroku se budou
zástupci města na jeho firmy dívat s nedůvěrou.
Starostka města uvedla, že jednatelkou
společnosti se stala v době povolebního vyjednávání, kdy nevěděla, co bude dál, a tudíž
si musela zajistit svou budoucnost. Uvedená
firma se zabývá vývojem třídící linky na odpad,
v současné době však nevyvíjí žádnou činnost,
tudíž ani ona nebyla touto společností nijak
vyplácena. Ačkoli je prakticky ředitelkou
Správy majetku města Chropyně, p. o., avšak
dlouhodobě uvolněnou pro výkon veřejné
funkce, mohla být v případě nepříznivého
výsledku voleb či povolebního vyjednávání
z této funkce odvolána. Pokud je pro zastupitele její jmenování do funkce jednatelky
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problém, je připravena na něj rezignovat
(na dubnovém zastupitelstvu pak oznámila,
že byla valnou hromadou společnosti 30. března
2015 z funkce jednatelky odvolána).
Z následné rozpravy, ve které vystoupila
celá řada zastupitelů a také občanů, vyplynulo jednoznačně, že propojenost starostky
se soukromým subjektem vnímají jako střet
zájmů. Celá diskuze k tomuto tématu nakonec vyústila v přijetí usnesení, aby rada města
nechala zpracovat nezávislý ekonomický audit
na investiční akce provedené v celém minulém
volebním období.
Na následném zasedání zastupitelstva
navrhnul Mgr. Vlasatý, aby přijaté usnesení
o ekonomickém auditu bylo zrušeno a byl zadán audit forenzní, který jde více do hloubky.
U některých zastupitelů však narazil na postup,
jaký zvolil. Například Mgr. Kalinec upozornil,
že ačkoli Mgr. Vlasatý poukazuje na to, že zastupitelé nedostávají dostatek potřebných informací, které ke svým rozhodnutím potřebují,
nebo je nedostávají včas, on sám jedná naprosto
stejně a důležité informace, o kterých chce,
aby byly schváleny, předkládá až na samotném
jednání. Jiní zastupitelé vyzývali k tomu, že pokud má někdo o nějaké zakázce pochybnosti
(v tomto případě to byla opět investice s názvem „Svoz biologického odpadu pro město
Chropyně“, jejíž součástí jsou zmiňované lisy
na PET lahve), má podat trestní oznámení
a nechat záležitost prošetřit orgány činnými
v trestním řízení.
Zastupitelstvo v následných hlasování původní usnesení o provedení ekonomického
auditu na všechny investiční akce minulého
volebního období zrušilo. Dále bylo přijato
usnesení, aby rada města nechala zpracovat
přehled investičních akcí minulého volebního
období s přehledem firem, které se podíleli
na jejich realizaci, a to včetně částek, které
byly těmto firmám zaplaceny. Před hlasováním
o provedení forenzního auditu upozornil
Ing. Rosecký na některé procesní kroky, které
je třeba dodržet. Nejprve je třeba zjistit předpokládanou cenu a rozpočtovým opatřením
navýšit na příslušné položce finanční prostředky,
protože s tímto auditem současný rozpočet
nepočítá. Poslední usnesení k této záležitosti
tedy bylo přijato také jako úkol pro radu města
a spočívá ve vyžádání nabídky na provedení
forenzního auditu na investiční akci „Svoz
biologického odpadu pro město Chropyně.
Na březnovém zasedání již na všeobecnou
rozpravu nezbylo moc sil, ale na dubnovém
několik zajímavých podnětů padlo. Např.
zastupitelka paní Rapantová si posteskla
nad chybějícím informačním centrem,
se kterým se počítá ve středisku volnočasových aktivit (část bývalé školy na náměstí).
Jednak by sloužilo turistům k podání informací a zakoupení propagačních a upomínkových
předmětů, občanům k prodeji vstupenek
na kulturní akce do kulturního střediska
či poskytování jiných služeb. Uvedla, že občanům velmi chybí kavárna nebo cukrárna. Na-
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Z činnosti zastupitelstva města
vrhla, aby v uvolněných prostorách po cukrárně
a kavárně na náměstí provozovala toto zařízení
v jedné polovině Správa majetku města Chropyně, p. o., neboť hostinskou živnost má,
a v druhé by mohlo být zřízeno informační centrum. Zařízení by rovněž mohlo fungovat jako
veřejné WC. Pan Hrabal však následně upozornil
na to, že se v tom případě musí město připravit
na ztrátový provoz, ředitel Správy Mgr. Kalinec
uvedl, že zrovna tuto živnost by ze Správy vyloučil, protože podle něj do náplně této organizace
nepatří, a Mgr. Havela vyjádřil znepokojení nad
tím, že by případná finanční ztráta kavárny měla
být hrazena z veřejných prostředků.

Byl také položen dotaz na rekonstrukci
lávky u Josefínky. Ta byla majetkem společnosti Lesy ČR, avšak ležela na pozemcích,
které jsou předmětem restitucí. Budoucí vlastník, Arcibiskupství olomoucké, o tuto lávku
nestál, a proto ji nechaly Lesy ČR odstranit.
Z řad občanů jsou nápady, jak lávku nahradit, nicméně je nutné vyčkat do doby ujasnění majetkových vztahů. Předmětem převodu by měl být také
železný most přes Mlýnský náhon v zahrádkářské
osadě u rybníka. Pokud ho do svého majetku Arcibiskupství získá, a tím získá přístup na své pozemky,
bude pro ně lávka u Josefínky zajímavá. Pokud
se tak nestane, nebude je lávka trápit.

Obě zastupitelstva, ať březnové nebo dubnové, přinesla spoustu poznatků a zkušeností
jak dlouhodobým, tak novým zastupitelům.
Zcela nepochybně nás těší také zájem občanů,
kteří na jednání přišli. Není to už jen o tom,
že zastupitelé jednají pouze před „povinnými“
účastníky, kterými jsou ředitelé příspěvkových
organizací a vedoucí odborů městského úřadu.
Pokud se neobjeví žádná nenadálá potřeba,
mělo by se příští zasedání zastupitelstva uskutečnit ve čtvrtek 18. června 2015 od 16:00
v místnosti č. 10 Městského kulturního střediska
v Chropyni.
Jiří Rosecký

Město poskytne dotace
na činnost zájmových sdružení

Navštivte ornitologickou
pozorovatelnu

Podobně jako v předchozích letech i letos poskytne město
Chropyně dotace na provoz sportovních organizací a volnočasové
aktivity dětí a mládeže. Sportovním organizacím a individuálním
sportovcům bude rozdělena částka ve výši 1,2 mil. korun, organizace
zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže si rozdělí částku
200 tis. korun.

V minulých týdnech vybudovala Správa CHKO Litovelské
Pomoraví novou ornitologickou
pozorovatelnu. Toto zařízení nabízí možnost pozorování významné
ornitologické lokality, kterou
Zámecký rybník beze sporu je.
Své útočiště u něj nachází až 135
druhů ptáků, z chráněných druhů
je to například potápka černokrká, která zde hnízdí každoročně.
Dalšími druhy, které v rákosí
a břehových porostech hnízdí,
jsou např. slavík obecný, rákosník
velký, zrzohlávka rudozobá a naše
nejmenší volavka – bukáček malý.
Narazit zde můžeme i na vzácné
druhy a rarity jako potápka žlutorohá, potápka rudokrká, rybák
černý nebo sýkořice vousatá.
V posledních letech zde hnízdí
i vzácný racek černohlavý a zdržuje
se zde i labuť zpěvná. Tato severská labuť se na střední Moravě

Částka 1,2 mil. Kč je rozdělována v rámci čtyř dotačních titulů.
Program I je určen na podporu sportovní a tělovýchovné činnosti,
Program II na podporu výkonnostního a vrcholového sportu, Program
III řeší dotace na pořádání sportovních akcí a Program IV podporuje
provoz sportovních areálů. Odbor vnitřních věcí, který tyto dotace
administruje, obdržel k datu uzávěrky 44 žádostí. Všechny žádosti byly
uspokojeny.
Finanční podporu z letošního rozpočtu a různých programů obdrží:
• Tělovýchovná jednota Chropyně, spolek, v celkové výši 740.800 Kč
• Fotbalový klub Chropyně, spolek, v celkové výši 273.800 Kč
• Cyklistický oddíl Cyklosport V+P Chropyně, spolek, v celkové výši
68.100 Kč
• Sportovně střelecký klub JUNIOR Chropyně, pobočný spolek,
v celkové výši 22.600 Kč
• Kynologický klub Technoplast Chropyně, pobočný spolek, v celkové
výši 7.200 Kč
• LMK RACEK Chropyně, pobočný spolek, ve výši 9.500 Kč
• Ing. Lukáš Purkar ve výši 20.000 Kč
• Karel Imríšek ve výši 30.000 Kč
• Bc. Tomáš Procházka ve výši 15.000 Kč
• Moravský rybářský svaz, místní organizace Chropyně, pobočný spolek
ve výši 5.000 Kč
• Jiří Jarolím ve výši 7.000 Kč
Také částka 200 tis. Kč pro organizace zabývající se volnočasovými
aktivitami dětí a mládeže je také rozdělena na část vyhrazenou na činnost organizací a na část vyhrazenou na podporu jimi pořádaných akcí.
Finanční podporu z letošního rozpočtu obdrží:
• Junák – český skaut, středisko Krále Ječmínka Chropyně, pobočný
spolek, v celkové výši 42.380 Kč
• Asociace TOM ČR, TOM 214 01 Chropyně, pobočný spolek,
v celkové výši 52.430 Kč
• Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně, pobočný
spolek, v celkové výši 45.900 Kč
• „PŘIDEJ SE K NÁM“, spolek, v celkové výši 43.290 Kč
Zbývající částka 16.000 Kč je určena na úhradu slevy, která je každoročně poskytována žákům základních škol, kteří mají trvalé bydliště
na území města Chropyně a části Plešovec.
Jiří Rosecký
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začala zdržovat celoročně od roku
2005. Poznat ji můžete podle žlutého krčního límce s kódem 7R42.
Ornitologická pozorovatelna
má základnu z dubového dřeva,
ostatní prvky jsou pak ze dřeva
modřínového. Střecha je z překládaných prken. Přístup je zajištěn
pomocí schodiště. Součástí pozorovatelny je i dřevěná lavice pro
příjemné posezení.
Toto zařízení bylo vybudováno
pro milovníky přírody a nenachází
se jen zde. Podobné pozorovatelny jsou také u Chmoutovského jezera na Olomoucku nebo
na Troubecké štěrkovně na Přerovsku. Má sloužit nám všem. Velmi vás prosíme, abyste v případě,
že se zde setkáte s prvky vandalismu, neváhali a ohlásili jakékoli
nepříslušné chování Policii ČR.
Jiří Rosecký

Zpravodaj města Chropyně
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O práci úředníků Městského úřadu v Chropyni
- odbor vnitřních věcí - 2. část
Vážení občané, dovolte mi pokračovat
v představování odboru vnitřních věcí. Jako vedoucí odboru vnitřních věcí jsem nadřízena pracovnici podatelny, pracovnici sekretariátu, správci sítě
a pracovnici úseku matriky a evidence obyvatel.
Podatelna městského úřadu:
Olga Štěpánková

Podatelna se nachází ve vestibulu budovy
úřadu. Jsou to první dveře, které uvidíte. S umístěním podatelny koresponduje nejviditelnější díl
její pracovní náplně. Tím je poskytování nejrůznějších informací o chodu úřadu, jednotlivých
agendách úřadu, přítomnosti pracovníků a řada
dalších. Podatelna je pro Vás, vážení občané,
pomyslným informačním centrem, kde zjistíte,
co potřebujete, případně se alespoň dovíte,
kam se obrátit.
Podatelna je, jak už ostatně sám název napovídá, určena k podání dokumentů. Je tím místem,
na které můžete přinést své žádosti, pracovnice
podatelny vám na požádání potvrdí převzetí
věci. Podatelna zajišťuje komplexní příjem
a evidenci veškerých došlých zásilek listinných
i elektronických, došlých prostřednictvím e-mailu
či datové schránky. Stejně tak rukama pracovnice podatelny projdou všechny zásilky z budovy
městského úřadu odcházející. Poštu určenou
obyvatelům našeho města v rámci úspory roznášíme vlastními silami, případně prostřednictvím
brigádníků. Podařilo se nám tak podstatně snížit
výdaje za poštovné, nehledě na to, že místní
doručovatelka roznáší poštu spíše v odpoledních
a večerních hodinách, kdy je podstatně vyšší
pravděpodobnost, že adresát zásilky již bude
doma k zastižení. Pokud vás přece jen doma
nezastihne, můžete si zásilku vyzvednout přímo
na podatelně městského úřadu.
Pracovnice podatelny obsluhuje také úřední
desku před budovou, stejně tak i její elektronickou verzi na webových stránkách města. Spolupracuje se Správou na zveřejnění nejrůznějších
akcí a pozvánek také ve vývěsních skřínkách
rozmístěných po městě. V případě smutných
odchodů vašich nejbližších můžete na podatelnu
přinést smuteční oznámení, které ve spolupráci
se Správou nechá zveřejnit v souladu s vašimi

požadavky, stejně tak zajistí na základě vašeho
ústního požadavku vyhlášení pohřbu přede
dnem jeho konání. Toto hlášení je poskytováno
bez poplatku.
Na podatelně je vedena evidence doručených žádostí o informace, pracovnice podatelny
poskytuje administrativní součinnost Komisi
k projednávání přestupků města Chropyně
a provádí řadu dalších drobných servisních úkonů
pro ostatní zaměstnance úřadu.
Stejně jako post vedoucí odboru i podatelna
zaznamenala v letošním roce změny, a to dokonce nejen personální. V polovině března letošního
roku byla podatelna obsazena novou pracovnicí,
současně s tím došlo ke snížení pracovního úvazku na podatelně na polovinu. Pracovní doba
podatelny je tak v současné době:
pondělí až čtvrtek
9:30-11:30 a 12:00-14:00,
v pátek 9:00-11:30 a 12:00-13:30.
V době nepřítomnosti pracovnice podatelny
se obracejte na pracovnici matriky a evidence
obyvatel paní Dagmar Zapletalovou, dveře č. 5
v přízemí budovy.
V souvislosti s podatelnou nemohu nevzpomenout na problematiku osob, které jsou k trvalému pobytu přihlášeny tzv. na ohlašovně, tedy
na adrese městského úřadu. Počet těchto osob
neustále narůstá a v současné době již převyšuje
pět procent všech obyvatel města. Využívám této
příležitosti k tomu, abych všem těmto občanům
připomněla, že městský úřad v Chropyni nikomu
z těchto fyzických osob nepřebírá žádné poštovní zásilky, o svou poštu jsme všichni povinni
se postarat sami. Lze při jednání s rozličnými úřady
a institucemi místo adresy trvalého pobytu využít
adresu pro doručování. Lze se obrátit na místní
pobočku České pošty a zřídit si dosílku na adresu
skutečného pobytu. Lze si na poště zřídit přihrádku či složku, kam si občan sám osobně může
pro poštu docházet. Stejně tak lze k poštovnímu
kontaktu i například v případě dlouhodobého
pobytu v zahraničí využít datovou schránku.
Možností je řada, stačí jen chtít!

Pracovnice sekretariátu: Anna Sanislová
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Pracovnice sekretariátu zajišťuje v prvé řadě
komplexní sekretářský servis paní starostce, panu
místostarostovi a panu tajemníkovi. Připravuje
řadu materiálů a zápisů zastupitelstvu města, radě
města, komisím a výborům ve městě zřízeným.
Zprostředkuje vám schůzku s paní starostkou,
panem místostarostou či panem tajemníkem.
Můžete u ní nahlédnout do zápisů z jednání zastupitelstva města, do platných obecně závazných
vyhlášek a nařízení města.
Pro vás, vážení občané, je však patrně především osobou, kterou pravidelně slyšíte z městského rozhlasu. Hlásí pravidelně každé pracovní
pondělí, středu a pátek vždy v 16:00. Pracovnice
sekretariátu přijímá žádosti o vyhlášení vždy nejpozději do 12:00 dne vyhlášení.
Žádost o vyhlášení relace se podává písemně
a musí obsahovat stručný a výstižný text hlášení,
požadovaný počet vyhlášení, přesnou adresu
a kontakt na žadatele. Případně všechny tyto
informace předáte osobně přímo na sekretariátu.
Vyhlášení je zpoplatněno. Zprávy a informace
nekomerčního charakteru jsou zpoplatněny
částkou 100 Kč, stejnou částkou je zpoplatněno
také blahopřání prostřednictvím městského rozhlasu. Komerční hlášení například o nabídkách
prodeje, služeb, přednáškách, předvádění zboží
apod. je zpoplatněno částkou 150 Kč. Bezplatné
je již výše uvedené hlášení pohřbu.
Na pracovnici sekretariátu se můžete obrátit
s případnými ztrátami či nálezy. O jejich evidenci,
zveřejnění a následné vydání se stará právě ona.
Zájemcům o využití faxu musím bohužel sdělit,
že tento již není v provozu a vzhledem k tomu,
jak technika postupuje vpřed mílovými kroky,
jej opravovat už ani nebudeme.

Správce sítě: Bc. et Bc. Tomáš Buksa
Správce informačních a komunikačních technologií je pro vás, vážení občané, patrně osobou
téměř neviditelnou. Pro nás úředníky však
je v dnešním světě plném počítačů osobou naprosto nepostradatelnou.
Jeho každodenní starostí je udržet všechny
počítače a informační systémy celého městského
úřadu, městské knihovny i pečovatelské služby
v perfektním provozu. Nestará se pouze o zajiš-
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O práci úředníků Městského úřadu v Chropyni
- odbor vnitřních věcí - 2. část
tění funkčnosti hardwarového vybavení, v jeho
péči je i veškerý software.
Administruje přístupy úředníků do jednotlivých informačních systémů státní správy, provádí
registrace do Registru práv a povinností úřadu,
podává žádosti o registrace agendových informačních systémů, spravuje elektronickou podatelnu a datovou schránku města Chropyně,
administruje webové stránky města, zajišťuje je-

jich aktuálnost, zajišťuje také telekomunikační
služby, a to jak pevné linky, tak mobilní, podílí
se na bezporuchovém chodu zabezpečovacího
zařízení i docházkového systému.
Zajišťuje také proškolení úředníků na používané informační systémy a technologie, což
je úkol velice důležitý. Technologie se neustále
posouvají vpřed a právě správce sítě nám, úředníkům, pomáhá s nimi tzv. držet krok.

V neposlední řadě se tento jediný muž na odboru vnitřních věcí stará o provozuschopnost
všech služebních vozidel města.
Posledním zaměstnancem odboru vnitřních
věcí je pracovnice úseku matriky a evidence
obyvatel. Seznámení s její pracovní náplní pro
vás připravím do dalšího vydání.
Dana Jedličková

Bioodpad a komunální
odpad nejsou totéž
Vážení občané,
jak jste byli informováni v minulém čísle Zpravodaje, probíhá v současné době zkušební provoz svozu
bioodpadu v Chropyni a Plešovci.
V tomto období SMM průběžně
monitoruje množství uloženého
bioodpadu na jednotlivých sběrných místech a snažíme se operativně a co možná nejefektivněji
využívat dostupného počtu kontejnerů. V případě, že máte ke svozu
bioodpadu jakékoliv podněty, připomínky, nebo i stížnosti, směřujte
je prosím v jakékoliv podobě přímo
na vedení SMM Chropyně.
Dovolte mi ale na tomto místě vyjádřit svou nespokojenost
s přístupem některých spoluobčanů ke svozu bioodpadu. V příloze
tohoto článku můžete zhlédnout
několik z mnoha fotografií, jež
pořídili pracovníci SMM v průběhu zkušebního provozu. Přestože
jsou, alespoň podle mého názoru,
všechna sběrná místa opatřena
velmi přehledným značením toho,
co do bioodpadu patří a co nikoliv, prakticky denně se setkáváme
s výsledky neukázněnosti některých
občanů, kteří si svoz bioodpadu pletou se skládkou. Dovoluji
si připomenout, že ve městě máme
sběrný dvůr, kam občané na-

Příprava kompostárny vrcholí
Pokud jste při procházce v některém z jarních dní zavítali za Zámecký
rybník, určitě jste si všimli proměny, kterou procházejí bývalé „Laguny“
v prostoru za ČOV. Toto ještě donedávna nevzhledné místo se v posledních měsících proměňuje v areál nové chropyňské kompostárny.
Došlo k vyčištění podloží, jejímu zpevnění, vybudování oplocení
a přípravě plochy pro ukládání kompostovacích vaků. Aktuálně vrcholí
stavba přístřešku a příprava pro instalaci váhy. Vybudováním areálu
kompostárny pověřilo Město Chropyně Správu majetku města, stejně
jako jejím následným provozováním.
Součástí příprav na spuštění provozu Kompostárny pro město
Chropyni bylo i zaškolení obsluhy zařízení, realizované prostřednictvím
dodavatele technologie, firmy Energreen. Věříme, že se nám podaří
zahájit provoz kompostárny do konce měsíce května, což by znamenalo,
že první zájemci o kompost, který budeme občanům vydávat zdarma,
by mohli být uspokojeni již v letních měsících tohoto roku.
SMM Chropyně
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šeho města mohou bezplatně
odpady odevzdávat. Do bioodpadu rozhodně komunální odpad
ani stavební suť nepatří! Je třeba
si uvědomit, že takové jednání
má za následek na jedné straně
navyšování prostředků k přetřídění
a následné likvidaci nepřípustného
odpadu nalezeného v materiálu
určeném pro zpracování v naší
kompostárně, jejíž provoz bude
nastartován v dohledné době,
na straně druhé představuje významné riziko vážného poškození
zařízení pro zpracování bioodpadu
s možnými ekonomickými dopady
na hospodaření SMM, ale tím
vlastně i města samotného.
Uvědomuji si, že každý začátek
je těžký. Mějme na paměti, že podstatou svozu bioodpadu je snaha
o snížení nákladů na likvidaci odpadů ve městě. Pro zamyšlení se nad
důsledností při třídění odpadů bych
uvedl například zkušenost Horní
Moštěnice, kde mohlo zastupitelstvo díky výsledkům kompostování
v obci, na rozdíl od jiných měst,
snížit obyvatelům poplatky za odvoz
odpadů z domácností.
Věřím, že i my v Chropyni
se naučíme v brzké době efektivně
a hlavně správně třídit bioodpad.
Mgr. Stanislav Kalinec
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Občané, aktivisté, starostové a investoři
Aktivisté a investoři vytáhli do boje. Aspoň
tak mi připadá poslední vývoj situace kolem
diskutabilních záměrů těžby štěrkopísku a spalovny v Chropyni, dálnice a průmyslové zóny
u Holešova a jiných „problematických“ projektů.
Každá změna, která se v našem okolí chystá,
má vždy své příznivce i odpůrce. Velmi početná je také skupina těch, kterým je to vlastně
úplně jedno. Tak i tak má však každý investiční
záměr, ať se jedná o těžbu, průmyslovou zónu,
spalovnu nebezpečných odpadů nebo dálnici,
reálné dopady na přírodu, krajinu, obyvatele,
infrastrukturu, rozvoj regionu, atd.
Dopady každé změny nelze jednoznačně
označit za pozitivní nebo negativní. Každá
mince má dvě strany a stejné je to i třeba
s těžbou štěrkopísku uprostřed jedinečných
mokřadů u Chropyně, s průmyslovou zónou
Holešov budovanou přímo nad zdrojem pitné
vody nebo s chystanou spalovnou odpadu.
Proto se dělá hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), proto se dává prostor ke sdělení
svých obav, názorů a připomínek k těmto
záměrům. Je to demokratické a správné. Nikdy
nevíte, na co se při plánování zapomnělo,
které riziko bylo opomenuto. Člověk není
neomylný a v každém posudku nebo plánu
se může vyskytnout nějaká ta chybka.
Je to spíše hledání kompromisů a zvážení
všech dopadů, které bude zamýšlený projekt ve výsledku mít. Je to hodnocení jeho
účelnosti a snaha najít řešení takové, aby
žádná ze stran nebyla příliš poškozena a snad
i zvýhodněna.
Mnohdy se však zapomíná na jeden důležitý
fakt. Je skutečně účelné některé stavby a investiční záměry, jejichž dopad na životní prostředí je neoddiskutovatelný, vůbec realizovat?
Minimálně v místě vybraném investorem? Není
pro obě strany (odpůrce i příznivce) jednodušší
pokusit se najít například jinou náhradní lokalitu, trasu, technologii nebo jiný kompromis?
Bernou mincí jsou však vždy peníze, hodnota projektu a plánovaný zisk, který záměr do budoucna nabízí. Proto nezvažujeme skutečné
klady a zápory těžby, výstavby či jiného záměru,
ale spíše jen uměle dovažujeme pomyslnou
misku vah různými pseudovýhodami ve ve-

řejném zájmu. Výhodami typu nová pracovní
místa, rozvoj regionu a cestovního ruchu,
podpora infrastruktury, finanční výhody, atd.
Hledáme čím dál více argumentů pro to, aby
se záměr mohl prosadit a jazýček vah zůstal
„naoko“ v rovnováze. A to za každou cenu,
jako by jiné náhradní alternativy neexistovaly.
Na jedné straně hromada mincí, na druhé
straně pytlíky naplněné peřím, které rozfouká
první silnější vánek. A že toho peří časem je?!
Jak jinak bychom také dokázali vyvážit statisíce
tun štěrkopísku, které investor v Chropyni
za 15 let těžby vykope a prodá? Tisíce tun
odpadu, které v budoucnu spalovna v Chropyni spálí?
Je zvláštní a velmi smutné, jak si mnozí
z nás neuvědomují hodnotu krajiny. Krátkozrace přehlíží dopady na životní prostředí
a věří planým slibům prezentovaným v médiích. Investice a projekty mohou být sice z krátkodobého hlediska prospěšné a pro některé
jistě výhodné, na druhou stranu musíme uvážit:
„Stojí za to nenávratně poznamenat poslední
dochovanou část krajiny jen pro krátkodobý
finanční zisk a výhody pro investora?“
Odpůrci těžby hledají pádné argumenty
a důkazy k tomu, aby podpořili svou verzi
pravdy, stejně jako to dělá i investor. Hledají
legitimní a prokazatelné důvody, zpracovávají
oponentní studie, průzkumy… V podstatě
mohou mít ale pravdu obě strany současně.
Chyba je však v něčem úplně jiném!
Ti, kteří mohou ve výsledku o realizaci
záměru nebo jeho podmínkách rozhodnout,
nejsou zřejmě schopni často tyto argumenty
a jasné důkazy předkládané odpůrci i příznivci záměru objektivně zhodnotit. Zapojit
selský rozum a jejich spor rozhodnout. Jenže
vlastně ono je rozhodnuto vždy, ne pokaždé
ale v zájmu demokratické většiny. A nutno
podotknout, asi všichni víme, na kterou stranu
se pak váha argumentů naklání víc. Přestože
kilo zlata je stejně těžké jako kilo peří, stále
považujeme hrstku zlata za těžší než mnohem
větší a stejně vážící kopec argumentů těch,
kteří mají oprávněné obavy.
Média nerozlišují dobro a zlo, pravdu nebo
lež. Média se drží faktů a snaží se být nestranná.
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Dávají prostor všem. I když pokaždé můžeme
vysledovat jistou náklonnost jedné nebo druhé
straně. Náklonnost, kterou vám nepotvrdí, ale
současně ani nevyvrátí. Jenže obyčejní lidé,
kteří nemají vzdělání a tituly zpracovatelů
posudků, věří tomu, co čtou. Nemají většinou
takové znalosti, aby situaci sami objektivně
zhodnotili. A proto autoři článků mohou
takto s veřejností snadno manipulovat. Ukazují
věci účelově z pohledu, který na obyčejného
člověka zapůsobí.
Kéž by každý článek obsahoval názor investora i protistrany a oba názory byly jasně
podloženy fakty a důkazy, ne jen citovými
výlevy a povzdechy nad zmařenou investicí,
případně moralizováním nad tím, proč jedna
či druhá strana vlastně tohle řeší? Kdo je platí
a co tím chtějí dokázat? Korunu tomu pak
nasazují ti autoři článků, kteří nemají zevrubné
znalosti ani o lokalitě, ani obyvatelích a nebyli
schopni si přečíst ani samotnou dokumentaci
k záměru, která je každému veřejně dostupná
na portálu CENIA. Hlavně že jejich článek
vyznívá tak, jako by byli specialisty v daném
oboru! Snad i proto pak všechny zvídavé
občany, které zajímají podrobnosti o těžbě,
nebojí se veřejně zeptat a leží jim na srdci nezištná touha po zachování zdravého životního
prostředí i do budoucna, nazývají tito autoři
článků hanlivým výrazem „aktivisté“.
Ve jménu „veřejného zájmu“, tzv. vyššího
dobra a práva investora podnikat, pomalu
a nenápadně ztrácíme nejen část krajiny kolem
sebe, ale ochuzujeme tím i generace, které
přijdou po nás. Lamentovat nad tím, co jsme
si nechali dobrovolně vzít, je pak zbytečné.
To bychom my všichni „aktivisti“ pak byli stejní
jako ti, co o nás tak hanlivě a popudlivě píší
v kdejakém regionálním plátku! Nezbývá nic
než trpělivě snášet osočovaní, urážky, zastrašování, občas i nějakou tu výhružku. Pomalu
a pečlivě sbírat argumenty, důkazy a skládat
jednotlivé dílky této složité skládačky. Ukázat
pak celkový obraz všem kolem a doufat, že alespoň část z nich nebude slepá a uvědomí si skutečnou realitu a podstatu věci. Snad pochopí, proč "aktivisti" dělají to, co dělají, proč
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Občané, aktivisté, starostové a investoři
investor plánuje to, co plánuje,
a proč ti, kteří o tom mohou
rozhodnout, rozhodují tak, jak
rozhodují.
Snad se dočkáme doby, kdy
hlas občanů, těch skutečných
a reálně žijících, kteří veřejně
nesouhlasí, bude mít větší váhu
než onen pseudohlas tzv. „veřejného zájmu“, kterým nejen
investoři rádi argumentují a pod
který zahrnují i velmi početnou
skupinku těch, kteří se nechtějí
nebo nemohou k záměru vyjádřit!
Například proto, že o problému
dosud neví, nebo v dané lokalitě prostě nebydlí a nemohou
se proto veřejně sami ozvat…

Pokud tedy s něčím nesouhlasíme, máme pochyby a chceme
něco změnit, nesmíme dál nečinně sedět a lamentovat, ale musíme aktivně dát najevo svůj názor,
dát jasně vědět, co si myslíme,
a dokázat naše stanovisko obhájit.
V opačném případě může totiž
kdokoli znovu oponovat známou
frází: „Měli jste se ozvat dřív, teď
už je pozdě něco měnit.“
Naštěstí není nikdy pozdě!
Vždy je nějaké řešení. I když často
složitější a zdlouhavější. Jen o něm
třeba dosud nikdo neví, nebo
o něm raději nechce vědět?!
Michal Pospíšil

Historie umí vyprávět
Třídílná kronika podniku Technoplast bude až do konce tohoto
kalendářního roku uložena u vedoucí odboru vnitřních věcí Městského
úřadu v Chropyni, kde do ní můžete nahlédnout. Poté ji budeme muset
převést do okresního archivu, kde pro archiválie tohoto typu umí zajistit
takové podmínky, aby všechny shromážděné informace zůstaly zachovány
v čitelné podobě i dalším generacím.
Děkuji panu Emilu Kohoutkovi za poskytnutý rozhovor i za důkaz
toho, že v našem městě opravdu najdeme zajímavé osobnosti. Už jen
povídání s takovým pamětníkem je pro mě zážitkem, co teprve pročítání
uvedených kronik.
Dana Jedličková

Málokdo ví, že existují tři zajímavé kroniky, které zaznamenávají
jedno z významných historických období práce a života občanů
Chropyně, ale i širokého okolí z poněkud jiného úhlu, než na jaký
jsme u kronik zvyklí. Zásluhou posledního žijícího autora tohoto
díla se podařilo najít a získat jejich exempláře. Kroniky podrobně
popisují období podniku Plastimat, později Technoplast, od roku
1949 do roku 1985. Toto období lze považovat za velmi významné
v historii našeho města.
Autorský kolektiv tohoto díla byli zaměstnanci podniku: Emanuel
Satinský (pro oblast ekonomickou), Ing. Antonín Kratochvíl (pro oblast
výrobně technickou) a Emil Kohoutek (pro oblast obchodní). Bohužel
z tohoto kolektivu žije již jen jeden, a to posledně jmenovaný. Nedalo
mi to, abych se nezeptala:
Pane Kohoutku, co vše jste v těchto kronikách zaznamenali?
Dá se to vůbec velmi stručně shrnout?
Tyto tři kroniky mapují roky 1949 až 1985 velice podrobně.
Najdete v nich informace nejen o tom, jak se podnik vyvíjel, kdo
jej řídil a vedl, ale i řadu dalších informací o životě v celém městě. Podnik za dobu své existence mnohé vybudoval ve spolupráci
s tehdejším národním výborem. Kroniky popisují adaptaci cukrovaru,
budování jednotlivých výrobních linek. Podnik se staral o zdraví
svých zaměstnanců, a tak zajistil dostatek zdravotních středisek
a dostatek lékařů. Byly organizovány preventivní prohlídky. Další
dodnes viditelnou zásluhou podniku byla velká bytová výstavba,
kterou byl postupně zajištěn dostatečný počet potřebných bytů.
Někdejší pracovníci podniku mohou při listování těmito kronikami
zavzpomínat na závodní kuchyni a jídelnu s kapacitou 1 400 porcí
obědů a večeří nebo na rekreační areál vybudovaný pro všechny
zaměstnance v Rajnochovicích, na rekreační pobyty zaměstnanců
u Černého moře. V kronikách je zmíněna i výstavba sportovního
stadionu a tělocvičny. Tělovýchova má v našem městě dobrou tradici, například v roce 1980 měla tělovýchovná jednota 1 050 členů
v celé řadě oddílů vedených zkušenými trenéry a cvičiteli. Zaznamenali jsme i kulturní vyžití pracujících, péči o důchodce nebo
odbornou výchovu učňovského dorostu.
Vážený pane Kohoutku, děkuji Vám za Vaše slova ke třem kronikám
podniku Technoplast. Děkuji Vám za to, že jste na tyto tři pozapomenuté
kroniky upozornil a dopomohl tak tomu, aby se z Napajedel vrátily sem
do Chropyně, kam právem patří.
Věřím tomu, že po Vašich slovech o velice širokém obsahu těchto kronik
přivítají občané našeho města možnost do nich nahlédnout, zalistovat
jejich stránkami.
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Bude se těžit štěrk na loukách Hejtman?
Aneb o čem se na zasedání zastupitelstva nemluvilo
mu státní správy a samosprávy a o možnostech občanů aktivně vstupovat
do těchto procesů. Vrátit stav věci po mnoha letech do bodu nula patří
spíše do oblasti přání než skutečnosti.
Je třeba položit otázku, zda ti, kteří dnes vyjadřují nesouhlas s těžbou
štěrkopísku na loukách Hejtman, využili během 10 let, po které se těžba
v katastru Chropyně posuzuje a hodnotí, všechny zákonné možnosti vznášet
svoje připomínky i zdůvodněný nesouhlas s těžbou? A když ne, tak proč?
Nezájem občanů o věci veřejné spolu s pasivitou zastupitelů jsou živným
roztokem, ze kterého vyrůstá podhoubí klientelismu a korupce na radnicích
a magistrátech, kdy dochází k neprůhlednému zadávání často předražených
veřejných zakázek firmám s nejasnou vlastnickou strukturou a kdy do čerpání veřejných prostředků skrytě zasahují vlivné osoby a nátlakové skupiny
ve svůj prospěch. Myslet si, že tyto negativní společenské jevy v Chropyni
nehrozí, je poněkud naivní a úsměvné.
Jak mají zastupitelé zodpovědně vykonávat svou práci, když někteří
z nich si písemné podklady pro zasedání zastupitelstva vyzvednou až těsně
před samotným zasedáním, natož aby si u závažných témat předem zjistili
názor voličů? Křiklavým příkladem pasivity je zastupitel Ing. Hloušek, který
se bez omluvy více jak polovinu minulého volebního období nezúčastňoval jednání zastupitelstva, a tak ignoroval voliče, kteří mu svými hlasy dali
důvěru. Pokud zastupitel sám nerezignuje, stávající legislativa neumožňuje
za něho kooptovat náhradníka, ani mu zastavit či odejmout vyplácení
odměn spojených s výkonem funkce zastupitele.
Na dobrovolný nezájem ostatních zastupitelů narazila iniciativa
Ing. Kroupy zakázat ve městě hazard. Copak město a jeho představitelé
rezignovali na zákonnou povinnost přispívat finančně z rozpočtu města
na sport a volnočasové aktivity, že kvůli daňovým odvodům z hazardu
do rozpočtu města musíme trpět tento byznys? Byznys založený na neštěstí
druhých a zištném zneužívání hráčské závislosti, který paní starostka nezakrytě obhajuje.
Ten, kdo sleduje zasedání chropyňského zastupitelstva v delším časovém
horizontu, toho musí napadnout přirovnání k loutkovému divadlu, které
dovedně režíruje paní starostka a kde opozice jakoby neexistovala. Funkce
zastupitele obnáší více, než jen zvednout ruku pro navržená usnesení.
Na závěr jedna věcná poznámka. Málokdo si uvědomuje, že Pískáč
u obce Záříčí patří do katastru Chropyně. Současná výše vstupného na městské koupaliště už je problematická pro některé občany a rodiny s dětmi.
Aby pobyt a koupání na Pískáči byly důstojnější a ne pouze na vlastní
nebezpečí a riziko, vyžaduje to rekultivaci tohoto přírodního koupaliště.
Za příklad takové rekultivace může sloužit kroměřížský Bágrák. Snahou
a zájmem města a jeho představitelů by mělo být, aby tato jizva v krajině
po těžbě štěrku byla rekultivována a tento areál byl všestranně využitelný pro
občany i návštěvníky a jejich volnočasové aktivity. Ing. Aleš Hrdlička

Dne 25. března se uskutečnilo zasedání zastupitelstva, které se pro velkou
účast občanů konalo ve velkém sále Městského kulturního střediska. Jedním
z projednávaných bodů byl záměr těžby štěrkopísku na loukách Hejtman.
Ten byl na jednání zařazen pro velký zájem občanů vyvolaný článkem
v Týdeníku Kroměřížska, ve kterém se konstatovalo, že po vyřízení nezbytných povolení investorem může být zahájeno územní a stavební řízení,
která budou probíhat před zahájením těžby.
Diskuse při jednání byla jednostranná, neboť pro nepřítomnost investora
Ing. Stojana (EKO Agrostav, a. s.) nemohly být zodpovězeny četné dotazy
občanů, zejména na plánovanou trasu dopravy štěrku. Překvapením bylo,
že paní starostka nedovedla přesvědčivě obhájit podnikatelský záměr těžby
a to, že se v diskusi většina zastupitelů vyjádřila, že s těžbou nesouhlasí
a město těžbu štěrku vlastně ani nepotřebuje.
Podnikatelská poptávka po těžbě štěrkopísku vznikla před 10 lety
v důsledku zvýšených požadavků stavební výroby a stavebnictví, zejména
ve spojitosti s výstavbou dálnice. Zájem projevili velcí těžaři a Ing. Stojan,
který je vlastníkem pozemků na loukách Hejtman. Velcí těžaři měli zájem
o tzv. výhradní ložiska, tj. státem uznaná s geologicky ověřenou kvalitou
štěrkopísku danou vysokým poměrem obsahu štěrku vůči písku (Plešovec,
Rasina, Záříčí).
Změnami v územním plánu byly postupně zastupitelstvem zamítnuty
podnikatelské záměry těžby na velkoplošných výhradních ložiscích z důvodu ztráty kvalitní orné půdy, negativního vlivu na ráz krajiny atd. Ve hře
zůstala jen těžba v lokalitě louky Hejtman, která není výhradním ložiskem.
V důsledku kolize se soustavou chráněných území Natura 2000 zde byla
těžba omezena z 19 hektarů na plochu necelých 10 hektarů. V procesu EIA
(hodnocení vlivu záměru na životní prostředí) potom byly stanoveny pro
investora další omezující podmínky, jako povinnost rekultivace po ukončení
těžby, vedení dopravní trasy mimo obydlenou část města a jiné.
Je třeba zdůraznit, že slib investora poskytnout štěrk a písek na výstavbu
cyklostezky z Chropyně do Záříčí, stejně jako příslib přispívat do pokladny
města určitou částkou z každé tuny vytěženého štěrkopísku je sice slibem
veřejným, není však právně vymahatelný. Velcí těžaři slibovali 1 Kč z každé vytěžené tuny štěrkopísku. Plnění těchto slibů bude testem postoje
investora vůči městu za vstřícnost, kterou projevilo svým postojem k těžbě
poslední platnou verzí územního plánu schválenou zastupitelstvem. Velkou
neznámou a rizikem je skutečnost, jak dokonale bude ošetřeno, aby investor nemohl postoupit těžbu jinému těžaři. Ten by v důsledku nedostatků
v legislativě a s využitím právních kliček nemusel dodržovat dané omezení
a rozsah těžby. Neslavný pokus o obnovu lázní na Hejtmaně je snad dostatečným varováním.
Na jednání se bohužel projevila slabá znalost občanů o procesech
posuzování a schvalování investičních a podnikatelských záměrů v systé-
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Stáže ve firmách
nabízejí šanci
studentům
i nezaměstnaným
Příležitost jak zvýšit uplatnitelnost
na trhu práce, získat nové kontakty či rovnou zaměstnání nabízí aktuálně realizované projekty Stáže pro mladé zájemce
o zaměstnání 2 a Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2, které zprostředkovávají stáže
u soukromých firem působících na českém trhu. Poskytovatelům stáže jsou po ukončení propláceny předem stanovené
náklady!

KOSTEL SV. JILJÍ V CHROPYNI
17:55 - 18:00
Až zazní hlas zvonů
Hlas zvonů je pozváním pro návštěvníky
Noci kostelů
18:00 - 18:05
Poslechněte, Chropyňané
Oficiální zahájení Hanáckých slavností paní
starostkou Ing. Věrou Sigmundovou a Noci
kostelů P. Jiřím Putalou
18:05 - 19:00
Andělský kurz první pomoci
Krátká zamyšlení o andělech kolem nás
prokládaná andělským zpěvem a hrou žáků
D-MUSIC SZUŠ Chropyně
19:00 - 19:15
Kde je střed Bible?
Malé zamyšlení a seznámení s Knihou knih
19:15 - 20:00
MISTY
Recitál vokálního rodinného souboru z Velké Bystřice - renesanční polyfonie, skladby
z baroka i klasicismu, z 19. století, duchovní
tvorba 20. století až po současnost. Spirituály, pop, jazz i lidovky.
20:00 - 20:05
Kříže kolem nás
Vyhodnocení výtvarné soutěže
20:05 - 20:40
Hospodine, vyslyš hlas můj
Modlitby se zpěvem za všechny, kteří mají
ránu na duši
20:45 - 20:50
Požehnání

18:00 - 21:00
Výstava o liturgických předmětech
(Mariánská kaple)
18:00 - 20:00
Zábavná hrací a hlídací služba pro děti
Doprovodný dětský program na faře – výroba korálků a růženců, malování na sklo
a trička…
18:00 - 20:00
Volám k tobě, Hospodine
Možnost zapálit svíčku či napsat svou prosbu
a modlitbu perem či jen do svého srdce
(Mariánská kaple)
Vstup zdarma
Těšíme se na vás
a na společně prožité chvíle!
Římskokatolická farnost Chropyně

Výtvarná soutěž Noci kostelů 2015
Téma:
Kříže kolem nás
Technika: Libovolná
Je jen na vás, zda zvolíte tužku, pastelku,
temperové barvy, netradiční fotografii,
keramiku, modelovací hmotu, drátkování,
paličkování, vyšívání… vše je povoleno.
Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit
všichni, malí i velcí, bez rozdílu věku,
bez rozdílu bydliště. Jedinou podmínkou
je označení výtvarného díla jménem, příjmením a věkem.
Pro výběr těch, kdo si zaslouží drobnou
odměnu, je věk údajem potřebným.
Své výtvory prosím odevzdávejte do čtvrtka
28. května na faře, v kostele, eventuelně
na městském úřadě u paní Jedličkové.
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Prostřednictvím stáží, které trvají v průměru dva až čtyři měsíce, má zaměstnavatel
možnost vyzkoušet si potenciálního zaměstnance, a pokud se stážista osvědčí, může
s ním firma po skončení stáže navázat další
spolupráci. Poskytovateli jsou za realizaci
stáže hrazeny náklady zahrnující práci mentora, náklady spojené s administrací stáže,
opotřebení majetku a podobně. V nabídce
stáží naleznete desítky oborů, výběr je tedy
opravdu široký, stážovat lze například pozice
sociálního pracovníka, specialisty marketingu, účetní, zahradníka nebo kadeřnice, ale
i veterinárního lékaře či soustružníka kovů.
Studentům posledních a předposledních
ročníků je určen projekt Stáže pro mladé
2, kde si zájemci vybírají stáže dle zaměření
svého studia. Za každou odstážovanou hodinu
získává stážista finanční příspěvek a v rámci
každé stáže absolvuje individuální konzultaci
s odborným lektorem, který prakticky poradí
v oblasti kariérního rozvoje. Informace o aktuální nabídce stáží a pravidlech projektu
naleznete na www.stazepromlade.cz.
Projekt Stáže ve firmách 2 je určen
nejen pro nezaměstnané absolventy a rodiče
na nebo po rodičovské dovolené, ale také
například pro osoby nezaměstnané déle než
tři měsíce a osoby starší 40 let. Stáž je dalším vzděláváním, stážista tedy nemá nárok
na mzdu, nicméně účastí v projektu není
ovlivněno pobírání podpory v nezaměstnanosti a stážistům je v průběhu stáže propláceno stravné, cestovné, případně ubytování
v místě stáže. Podrobné informace o fungování projektu včetně aktuální nabídky stáží
naleznete na www.stazevefirmach.cz.
V rámci Zlínského kraje můžete navštívit
regionální kancelář ve Zlíně na adrese Zarámí
88, kde se můžete informovat o možnosti
podpořit či rozšířit své uplatnění v rámci
jednoho ze stážových projektů. Regionálního konzultanta Mgr. Vendulu Zemčíkovou
můžete kontaktovat na telefonním čísle
778 527 176 nebo na emailové adrese
vendula.zemcikova@fdv.mpsv.cz.
Realizátorem obou projektů je Fond
dalšího vzdělávání, příspěvková organizace
Ministerstva práce a sociálních věcí.
Mgr. Vendula Zemčíková
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Konec druhé světové války
V období 70. výročí konce války navazuji na vlastní článek
z loňského podzimu, který se zabýval mnichovskými událostmi
a jejich následky pro občany Chropyně. V době válečného konfliktu
odešli někteří z tehdejších občanů města do zahraničních armád,
jiní byli donuceni pracovat v totálním nasazení.
Štěstím města byla v začátku května 1945 změna počasí provázená silnými dešti, která přinutila německá vojska, chystající
se k rozhodující bitvě o přechod přes Moravu, z Chropyně ustoupit.
Cestou byli němečtí vojáci napadeni leteckými silami Rudé armády
a totálně poraženi u Dubu.
Úterý 8. května 1945 se tak stalo po letech poroby a ponížení
prvním dnem svobody našich tehdejších spoluobčanů. Druhý den
byl ustaven národní výbor, jehož prvním předsedou se stal František Bůžek. Krátce nato byli zajištěni ti, kteří se přidali k Němcům
a neprokázali, že se tak stalo z donucení.
Smutné události, kterými bylo naplněno celé válečné období,
odchodem okupační armády bohužel neskončily. Dne 7. července
1945 byl bombou namontovanou v radiovém přijímači usmrcen
21letý partyzán František Štěpaník, těžké zranění s následnou amputací nohy utrpěl Miroslav Slezák. Devátého září byl výbuchem
miny usmrcen 15 letý Jaroslav Šefránek a těžká zranění utrpěl jeho
10 letý kamarád Ladislav Kubíček.
Výčet chropyňských obětí na životech v důsledku německé
agrese nutno doplnit seznamem těch, kteří obětovali svoje životy
v přímých střetech na válečných bojištích nebo nepřežili zlotřilé
poměry koncentračních táborů, případně tvrdých podmínek totálního nasazení. Touha ještě jednou se podívat domů se nesplnila
členu britské armády Jindřichu Blažkovi, který zemřel v Jeruzalémě
po dvou letech beznadějných bolestí po přeražení páteře při havárii
tanku. Z bojů se nevrátil ani parašutista Vojtěch Lukaštík, který se při
přestřelce s gestapem, vyvolané zradou udavače, u obce Jankovice
na Uherskohradišťsku sám zastřelil. Následně byli gestapem zatčeni
a 30. června 1943 ve Vídni popraveni jeho spolupracovníci z Chropyně, manželé Cyril a Filomena Rozsypalovi a jejich dcera Marie
Sochorová. Město Chropyně přispělo na vybudování pamětní desky
všem, kteří s Vojtěchem Lukaštíkem v Jankovicích spolupracovali
a byli popravení společně s Rozsypalovými. Deska byla odhalena
za účasti zástupců města Chropyně v listopadu 1994 na vídeňském
ústředním hřbitově.
V koncentračním táboře Gross Rosen zemřel 28. ledna 1943

Alois Dlouhý zatčený v květnu 1941 za šíření ilegálních letáků.
Chropyňský rodák a držitel válečného kříže in memoriam Stanislav
Novák, zaměstnaný v chemičce v Pardubicích a uvězněný po stávce
na pracovišti, zemřel 23. května 1943 pouhé 4 dny po návratu
z věznění gestapem provázeném těžkými útrapami. Pohřben byl
za dozoru gestapa v Chropyni. Při náletu zahynul v chemické továrně
ve Swinemünde 12. března 1945 Josef Chmela. Při náletu 29. srpna
1944 byl v pracovním táboře v Moravské Ostravě zasypán totálně
nasazený Antonín Klein. Patrně první chropyňskou obětí gestapa
byl Ferdinand Pořízek odsouzený po sporu s německým úředníkem
v cukrovaru k vězení v Oranienburgu, kde 21. ledna 1941 zemřel.
Urna s jeho popelem byla 24. února 1941 uložena do rodinné
hrobky v Chropyni. Do Bavorska byl na práci brzdaře odeslán
železničář Antonín Jurtík, který zahynul při železničním neštěstí.
Pohřben byl 10. prosince 1942 v Chropyni. Z totálního nasazení se
nevrátila 19 letá Milada Pekařová a stejný osud potkal Josefa Blažka, Aloise Běhálka, Jindřicha Hradila a Jana Ježka. Poslední obětí
na životě byl Jan Sykita, který zahynul při bombardování Chropyně.
Pro dokreslení hrůz, osobních tragédií a bolesti všech válkou
postižených bych rád citoval z dopisu, který zaslala na rozloučenou
svým dětem před popravou ve Vídni 31letá maminka Marie Sochorová: „Moje drahé děti, už Vás více neuvidím, už Vás více nepřitisknu
na své srdce, odcházím tam, odkud není návratu. Líbám Vás a žehnám
Vám v duchu, děti moje, jak těžko mi je, že Vás už více neuvidím.“
Nemohu v této chvíli jinak než připomenout, že ne všichni občané
tehdejšího protektorátu se zachovali stejně jako třeba vzpomínaní
vojáci britské armády Jindřich Blažek a Vojtěch Lukaštík, manželé
Cyril a Filomena Rozsypalovi a jejich dcera Marie Sochorová, pánové Alois Dlouhý a Stanislav Novák nebo další vzpomenutí občané
Chropyně. V knize Atentát – operace Antropoid, pojednávající
o československých parašutistech a atentátu na Heydricha, se v této
souvislosti píše: „O nedostatcích ve spojení svědčí i přílišné očekávání,
s nímž parašutisté mnohdy přicházeli do okupované vlasti. Místo
očekávané hromadné podpory ze strany obyvatel často narazili
na strach a odmítání a skončili v široké síti českých konfidentů gestapa“.
Připomínám, že obětí udání byl i Vojtěch Lukaštík. Hanba padající
na udavače všeho druhu nemůže ovšem zastřít kladné hodnocení těch,
kteří věděli, jaká je jejich povinnost, a tuto povinnost bezezbytku,
a bez ohledu na ohrožení vlastní osoby, v plném rozsahu splnili.
Vděčnost bychom měli v době 70. výročí konce války, našeho
osvobození a porážky fašismu pocítit ke všem, kteří se na porážce
fašismu jakoukoliv formou podíleli, ať to byli českoslovenští spoluobčané nebo příslušníci armád jiných států. Nezapomeňme, že každého
vojáka doma někdo čekal. Někdo, kdo možná nikdy nezjistil, ve které
zemi a na kterém místě leží hrob syna, tatínka nebo manžela. Všichni,
ať Čech, Slovák, občan tehdejšího SSSR, Američan, Angličan, Francouz,
Rumun, Polák nebo někdo další, se zasloužili o vítězství nad fašismem
toužícím po světovládě a usilujícím o dosažení svých odpudivých cílů
cestou násilí, rasové nadřazenosti a nevýslovné krutosti.
Kéž by bylo násilným touhám po světovládě jednou provždy odzvoněno, ať by byly vyvozovány kýmkoliv a z jakýchkoliv pozic.
Ing. František Kroupa
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Stavění májky
a pálení čarodějnic
Májka stojí a žádná čarodějnice neutrpěla zranění či jinou
újmu.
Ve čtvrtek 30. dubna se konalo v našem městě tradiční stavění májky a pálení čarodějnic.
Program byl doplněn o hudební
produkci D-MUSIC Kroměříž.
Dětské sdružení TOM – Kamínek
Chropyně připravilo spoustu
soutěží a rukodělné činnosti

pro děti. Za výborné spolupráce
hasičů došlo k postavení májky, hasiči bedlivě dozorovali
i hoření vatry. Všichni společně
obdivovali světelnou a ohnivou
show. Rodiče s dětmi se navzdory
nepříliš příznivému počasí sešli
v hojném počtu a odcházeli
s pěknými zážitky, což dokazují
přiložené fotografie.
Markéta Buráňová
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Zprávičky z Kamínku
Stavění májky a pálení čarodějnic s Kamínkem
Letos jsme začali v Kamínku s výrobou růžiček už o velikonočních prázdninách. Děti byly velmi šikovné a kytky různých barev a tvarů jim v rukách
jen zářily. Letošní věnec pod májku nám vyrobila paní Zdena Ohlídalová,
za to jí moc děkuji. Ve čtvrtek 30. dubna děti spolu s rodiči i prarodiči
májku pěkně ozdobili a za mohutného povzbuzování hasiči májku postavili.
Potom se všichni odebrali na sokolský stadion, kde byla připravena hranice i s čarodějnicí a také hry a soutěže jak pro čarodějnice, tak i pro děti.
No ale napřed se každá čarodějnice či čaroděj museli zaregistrovat, to aby
pak odborná porota mohla vybrat ty nejšikovnější a nejzručnější. Každý, kdo
se zaregistroval, dostal pravou čarodějnickou tetovačku. Letos jsme také
připravili malé rukodělné činnosti. Děti a především čarodějnice si mohly
vyrobit z vlny svou pomocnici čarodějnici, navléci z korálků náramek či si udělat čajový stromeček. Také si mohly čarodějnice vyzkoušet slalom s koštětem, trefu na terč, házení kroužků a míčků na cíl a další připravené soutěže.
Ani jsme nepostřehli, jak ubíhá čas, a ejhle, už vzplála hranice i s čarodějnicí. Hasiči na vše odborně dohlíželi, aby nedošlo k nějakému úrazu.
Do všeho toho reje, hraní a skotačení koncertovaly děti ze zušky pana
Novotného a tím pěkně zpříjemňovaly celý podvečer.

V 19 hodin odborná porota po namáhavém rozhodování vyhlásila nejlepší
čarodějnice a čaroděje. Ti byli odměněni dárkem a čarodějnickým diplomem.
Závěr celé akce patřil ohnivým mužům, kteří předváděli neuvěřitelné kousky
s ohněm, až se všem přítomným tajil dech.
Letošní stavění májky i pálení čarodějnic se pěkně vydařilo, počasí přálo,
účast nejen čarodějnic byla hojná a tak bych ráda všem, co tuto akci připravovali, poděkovala, jsou to pracovníci Správy majetku města Chropyně,
bez kterých by nebyla hranice na čarodějnici a také pěkně připravené posezení, děkujeme našim hasičům za postavení májky a dohled nad pálením
čarodějnice i ohnivými muži, poděkování patří panu Novotnému a jeho
žákům, kteří pěknou hudbou zpříjemnili celou akci. Poděkování míří za všemi
z Kamínku za růžičky, čarodějnici na hranici, soutěže a dílničky pro děti,
díky odborné porotě A. Bláhové a T. Zikosové, čarodějnickým pomocnicím
Š. Grézlové a S. Vinklerové a především paní Pospíšilové, která s obrovskou
trpělivostí dětem pomáhala s výrobou čarodějnic.
Všem vám moc děkujeme, bylo to moc příjemné setkání.
Náš turistický oddíl Kamínek se připojuje k návrhu paní Jedličkové
k ocenění paní Jaroslavy Pospíšilové. Titul „Osobnost roku“ si právem
zaslouží za svou dlouholetou činnost v různých neziskových organizacích,
za nespočet akcí, které připravila nejen pro děti, a za obrovskou trpělivost,
kterou je obdařena.
Za turistický oddíl Kamínek Hana Paňáková
reklama

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. červen 2015.
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.
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Zprávičky z 1. třídy MŠ
Děti z 1. třídy mateřské školy se rozhodně nenudí.
21. dubna strávily příjemné
dopoledne na hasičské zbrojnici.
Seznámily se s prostorami, dozvěděly se spoustu informací o práci
i přípravě hasičů a také si prohlédly
zásahové vozidlo i s jeho vybavením. Děti si odnášely plno dojmů
a jako poděkování namalovaly
našim hasičům pěkné obrázky.
Dne 27. dubna opět navštívily
ornitologickou stanici v Přerově.
Velmi poutavou a především zábavnou formou se dozvěděly plno
zajímavých informací o bylinkách
a léčivých rostlinách všeho druhu.

I tentokrát si odnesly spoustu nevšedních zážitků.
Během března a dubna proběhla v rámci 1. třídy MŠ sbírka určená
pejskům v psím útulku v Kroměříži.
Celkem se podařilo vybrat krásných
1276,-Kč. Dne 28. dubna pak děti
navštívily psí útulek v Kroměříži,
kam pejskům osobně zavezly piškoty a granule zakoupené z této
částky. Seznámily se s prostorami,
službami i režimem útulku a nakonec i s jeho obyvateli.
Tímto bychom rády poděkovaly
všem rodičům za spolupráci.
p.uč. Sochová
a Dokoupilová Hanulíková

Ve škole se dají sbírat i pětky
Naše škola se přihlásila k unikátnímu celorepublikovému vzdělávacímu programu pro základní školy „Zdravá 5“.
Tento program je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti
zdravého stravování. Lektoři seznamují žáky v rámci dvouhodinového
bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování.
Cílem těchto hodin je motivovat děti k automatickému přijetí zásad
zdravé výživy a jejich přirozenému přijetí do životního stylu.
Zdravá 5 nabízí škole výukové programy pro žáky obou stupňů. Program pro žáky 1. stupně seznámí děti s pěti základními zásadami zdravého
stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným
režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé
svačinky. Na každé téma je připraven soutěžní úkol, děti za jeho správné
splnění sbírají „pětky“. Na závěr dostanou své vysvědčení i drobný dárek.
Pro žáky 2. stupně je připravena dvouhodinovka vaření, respektive
přípravy studeného party pohoštění. Dozvědí se užitečné informace
o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučí se jednoduché triky
ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připraví občerstvení o pěti chodech, které nakonec všichni společně ochutnají.
Nadační fond Albert poskytl škole vzdělávací program zdarma,
za což mu patří naše velké poděkování.
Mgr. Milan Bajgar
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Knihovna doporučuje

Parkování kamionů v sídlišti

Dorota Nvotová: Fulmaya
Kniha Doroty Nvotové, dcery populární
herečky Anny Šiškové, která prožila nějaký
čas v Himalájích - Nepálu, osciluje mezi cestopisem a osobní zpovědí. Dorota, v Nepálu
Fulmaya, velmi otevřeně líčí zážitky a pocity
během svých cest po světě. Himaláje a Nepál
se staly její srdcovou záležitostí. Proto zde
strávila velkou část svého života, našla zde
druhý domov. Žila v himalájském podhůří,
se šerpou zdolávala horské trasy, sama dokonce vodila turisty po horách. Svůj čas věnovala
také práci s dětmi v místním sirotčinci. Málem
zde i zemřela na tyfus. Velmi působivá a upřímně napsaná kniha. Zpověď
rebelky, která našla odvahu žít svobodně podle svých představ.

V poslední době se množí dotazy a hlášení na Policii ČR ohledně
parkování kamionů, autobusů a jiných vozidel (mimo osobní) v sídlišti.
Požádali jsme vedoucího Obvodního oddělení policie Hulín npor. Bc. René Šimčíka, DiS., o vysvětlení, za jakých okolností k tomuto může dojít.
Dopravní značení k příjezdu od ulice Tovačovská do prostor ulic Moravská a J. Fučíka je označeno zákazovou značkou „Zákaz vjezdu vyznačených vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy“. „Tato
dodatková tabulka tedy z působnosti zmíněné zákazové značky vymezuje
například vozidla zásobování, lékařské, opravárenské, komunální a jiné
služby, ale také vozidla taxislužby a v neposlední řadě i vozidla, jejichž
řidiči, popřípadě provozovatelé, mají v místech za značkou bydliště, sídlo
nebo garáž,“ uvádí npor. Šimčík. Což znamená, že řidič, který jezdí kamionem, avšak má v dané lokalitě bydliště, může do ní vjet a parkovat zde.
„Pro řidiče však samozřejmě platí i další ustanovení zákona o provozu
na pozemních komunikacích, a to především ustanovení, které říká,
že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 metry pro každý směr jízdy, při zastavení je to alespoň jeden jízdní pruh
JiRo
široký nejméně 3 metry pro oba směry jízdy,“ uzavřel Šimčík.

Robert Galbraith: Hedvábník
Když zmizí spisovatel Owen Quine, jeho
žena se obrátí na soukromého detektiva
Cormorana Strika. Zpočátku se domnívá,
že se na pár dní někam vypařil - už to v minulosti párkrát udělal - a po Strikovi jen chce,
aby ho našel a přivedl domů. Jenže Strikovi
během vyšetřování začíná být čím dál jasnější,
že za Quineovým zmizením se skrývá větší
tajemství, než si jeho žena myslí…

Nabídka focení
pro nepohyblivé a špatně chodící občany města
Blíží se avizovaná výměna průkazů TP, ZTP a ZTP/P. K této
výměně budou jejich majitelé potřebovat svou aktuální fotografii
předepsaných rozměrů.
Paní fotografka Jana Večeřová z Kojetína nabízí občanům
našeho města možnost pořízení fotografie přímo u nich doma.
Na těchto telefonních číslech ji můžete kontaktovat a domluvit
si s ní vhodný termín:
telefon: 581 762 250
mobil: 736 465 405.

Martin Widmark: Záhada ukradených
diamantů
Víte, kdo je to detektiv? Ne? Detektiv
je vlastně něco jako policista, jen nenosí
uniformu. Pozoruje a sleduje podezřelé
osoby, fotografuje a dívá se dalekohledem.
A nakonec dopadne zločince. Někteří detektivové nepracují přímo u policie, ale mají
svou detektivní kancelář. Takovou si založili
i dva kamarádi ze školy Lasse a Maja v malém švédském městečku Valleby. Po ulicích
vylepili plakáty, na kterých stálo, že přijmou
každý nebezpečný úkol…

Tato nabídka je určena pro nepohyblivé a velmi špatně
chodící občany našeho města.
Redakce

Zápis do školní družiny
pro školní rok 2015/2016

Andrea Eme: Vše o hasičích
Co všechno musí znát hasič? Co potřebuje k hašení požáru? Co se děje na požární
stanici a kde všude ještě hasiči pomáhají?
A jak se zachovám při požáru já? Chytrá
knížka pro malé děti. Dítě se nejen dozví
odpovědi na řadu otázek, ale také získá
návod, jak se chovat v nebezpečné situaci.
Na několika stránkách mnoho informací
podaných slovy, a především obrázky! Knížka
Vše o hasičích vychází s velkým plakátem
s nejdůležitějšími požárními vozidly. Je to čtení nejen pro kluky!
Helena Maťhová

Oznámení ředitele Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvkové organizace.
V úterý 9. června 2015 se uskuteční zápis do školní družiny
v době od 15:00 do 16:30 hodin v budově ZŠ Chropyně.
Zápis se týká dětí, které budou ve školním roce 2015/2016
navštěvovat 1. ročník v ZŠ Chropyně.
Rodiče si s sebou přinesou: rodné číslo dítěte, rozhodnutí
o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a psací potřeby.
Místo konání zápisu: ZŠ Chropyně pracoviště J. Fučíka 675, školní
družina, první patro, boční vchod od tělocvičny.
Mgr. Milan Bajgar

Důležité upozornění
pro dopisovatele a inzerenty.

Zde mohla být vaše inzerce.
Cena od 310 Kč.

Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně
zasílejte na e-mail:
zpravodaj@muchropyne.cz

Pro více informací volejte redakci,
nebo navštivte
www.muchropyne.cz
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Jak jsme „Neuklidili Česko“
Tak jsem zase jednou „dobrovolně" podlehl naléhání své
milované ženy a zúčastnil se mediálně velmi prezentované akce
„Ukliďme Česko".
Obecně mám na takovéto
hurá akce svůj názor, ale proč
se po čtyřech týdnech v kamionu
válet doma, když můžeme jít
uklízet bordel po druhých.
A tak jsme tedy vyrazili. Účast
byla na to, jak byla tato akce
mediálně prezentována, celkem
malá. Po příchodu do chropyňského lesa mě přepadlo zoufalství
a beznaděj. Posbírat odpadky
kolem cesty a místní říčky ještě
celkem šlo, i když sedačky z aut
a jiné velké předměty se těžko
nesou, ale po zahnutí na cestu
napříč lesem začala katastrofa.
Na to, co se kolem nás nacházelo,
by bylo potřeba několik nákladních vozů a těžká odklízecí technika použitá při sanaci spadlých
dvojčat v USA.
Je s podivem, že skládku, která
se nachází hned vedle oblíbených výletních tras místních turistů
a kolařů, ještě nikoho zodpovědného za pořádek nenapadlo uklidit.

Úklid přírody v Chropyni
I Chropyně se zapojila do akce
„Ukliďme Česko“. Nově vznikající spolek Lužňáci se v neděli
12. dubna pustil spolu s dalšími
dobrovolníky do sběru odpadků
a harampádí, které v přírodě někdo „zapomněl“.
Během nedělního odpoledne
se podařilo ve spolupráci s rybáři,
dobrovolnými hasiči a dvacítkou
dalších členů spolku sesbírat téměř
jednu tunu odpadu. A to zejména
z míst kolem Malé Bečvy, na loukách Hejtman, kolem Zámeckého
rybníka a na trase naučné stezky
mezi rybářskou chatou a nyní bohužel zrušenou lávkou U Josefínky.
Je až s podivem, co všechno
jsou lidé schopni v přírodě zapomenout. PET láhve, sklenice, deštníky, autosedačku, zahradní stolek, monitor k počítači, staré blatníky, koberce a jiné nepotřebné
věci. Jako by ve městech a obcích
neexistovaly sběrné dvory, kde
může každý občan nepotřebný
a nebezpečný odpad jednoduše

bezplatně odevzdat. Odpad, který
se podařilo sesbírat, byl však pouze
zlomkem toho, co ještě v přírodě
zůstalo. To by nezvládla ani stovka
dobrovolníků za týden.
Ale i přesto měli všichni dobrý
pocit, že alespoň malým dílem
přispěli k tomu, aby byla krajina
a příroda kolem naší Chropyně
o trošku hezčí. Sešla se výborná
parta lidí a celou akci navečer zakončili posezením u ohně na rybářské chatě a opékáním špekáčků.
Velký dík patří také těm, kteří
tuto akci podpořili a zajistili kromě pracovních pomůcek
i výborné občerstvení. Poděkování
patří všem zúčastněným a zejména firmě LENA Okna, Taxi
Vícha, Igoru Štěpánkovi z restaurace Stará Orlovna, Moravskému
rybářskému svazu MO Chropyně,
členům dobrovolných hasičů
a Správě majetku města Chropyně,
která zajistila svoz a odklizení pytlů
s odpadky.
Michal Pospíšil

Možná, že MěÚ Chropyně
čeká na výstavbu nové spalovny,
kde poté tento odpad, většinou tvořený zbytky po výrobě
v Technoplastu, ekologicky zlikviduje, anebo někoho napadne,
že by tam šlo těžit dřevo nebo
štěrk a ono se to pak nějak samo
uklidí.
Je smutné, že se vynakládá
spousta času a financí na různé
„ekologické" nesmysly. Jezdíme
zachraňovat deštné pralesy, africkou faunu a flóru, chráníme
kormorány a bobry, ale uklidit
si za vlastním prahem neumíme.
No vždyť ono to není moc „in",
v televizi to nebude a dotace
od EU, ze kterých by něco
káplo do kapsy, na to taky nejsou, tak proč se vzrušovat. Však
on to za nás někdo jiný udělá…
A tak jsme zase jednou
„Neuklidili Česko".
Budiž však řečeno, že se při úklidu sešla výborná parta a všem
zúčastněným patří dík za to,
že se ve svém volném čase pokusili udělat něco pro to, abychom
se mohli bez uzardění nazývat
David Purš
lidmi.

reklama
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Školní družina v zajetí slov a veršování
Při jedné besedě v knihovně děti ze školní
družiny dostaly od paní knihovnice zajímavý
úkol. Tentokrát to nebylo kreslení, ale hra
s písmenky a se slovíčky. Např. na daná
slova měly vytvořit spoustu jiných slov, která
by obsahovala jen ta písmena, co ta slova
obsahovala. Vznikala nám dokonce i slova
dosud neobjevená!
Zajímavý byl i úkol vytvořit co nejdelší
větu, ve které všechna slova začínala například na písmeno „P“. Tímto způsobem vznikl
opravdu zajímavý příběh se spoustou spojek
a nečekanou zápletkou.
Poslední zadání znělo: „Napiš pár veršů!“
Zdálo se to být dost těžké, ale děti překvapily
a nezalekly se. Každé oddělení k tomu přistupovalo jinak. Někde se vytvořila básnička
společná, v jiném oddělení dostal každý žák
určité slovo a už se rýmovalo a básnilo! Však
posuďte sami.
Helena Lošonská
Sluníčko
Svítí, svítí sluníčko,
poskočím si maličko.
Když jde v noci spát,
nemůžem si hrát.
Ráno, když se probudím,
sluníčko zas uvidím.
Mám ho ráda jako hrom,
pořád svítí na můj strom.
Na tom stromě leží mrak
a na mraku sedí velký drak.
Když sluníčko zakryje mráček,
dolů se pak spustí malý dráček.
Karolína Šímová, 1. oddělení

Strom
Strom čeká na ptáka
a na krásného vrabčáka.
Vrabčák mu povídá:
ty jsi velký strom,
velký jako hrom.
Vrabčáku, už leť,
čeká Tě krásný let.
Už letím, strome,
tak se krásně měj
a na mě vzpomínej!
Tak ten pták letí
a pozdravuje ode mne děti.
Filip Novák, Karel Bíbr, 1. oddělení
Slon
Malý slon Stáňa, skáče tuze rád.
Je to můj věrný kamarád.
Tuze rád spinká,
když kolem všechno cinká.
Ty to nevidíš?
Buď tichounce,
ať se mi spinká slaďounce!
Dominik Lorenc, 1. odělení
Tygr
V zoologické zahradě,
sedí tygr na kládě.
Na někoho čeká,
je čilý jako blecha.
Pak si musí zívnout
a přitom si zdřímnout.
Přišel na něj spánek,
oči zavřel na zámek.
Tomáš Otradovský, 1. oddělení

Koupaliště
Koupaliště kouká,
vedle roste louka.
Na tý louce roste kvítí,
baterkou si klidně svítí.
Laura Havlíčková, 1. oddělení

Květiny
Ve váze mám květiny,
od mojí tetiny.
Moc se mně líbí Květa,
vždyť je to moje teta.
Když nás unaví letní spánek,
květiny voní jako vánek.
Zvířátka z vůně usínají,
přitom se pěkně usmívají.
Letní spánek je fajn,
půjdeme všichni do hajan.
Šárka Nováková, 1. oddělení

Zvířátka
Zajíc běží po stráni,
myslivec ho nahání.
Veverka se tomu smála,
větev se s ní polámala.
Jezevec se taky smál,
za břicho se popadal.
Zajíc do nory se schoval,
mrkev přitom okusoval.
Myslivec to brzy vzdal,
flintu do hájovny dal.
kolektivní práce 2. oddělení

reklama

Soukromá inzerce
Prosba
 Pokud někdo máte doma jakékoliv staré
fotografie z Chropyně (z let cca 1850
– 2000), které můžete věnovat nebo
zapůjčit k okopírování pro doplnění archivu
Chropyně, obraťte se, prosím, na mne:
Květa Dvořáková, Moravská 616, telefon:
604 851 016.

Upozorňujeme občany,
že zveřejnění soukromé
inzerce je zpoplatněno
částkou 50 Kč.
Poplatek je splatný před
uveřejněním oznámení.

Archiv Zpravodaje najdete na
22

www.muchropyne.cz

5/2015

Zpravodaj města Chropyně

Pohled do historie vodního režimu v okolí města
Chropyně a historie vodního hospodářství v Chropyni
V souvislosti se současnými problémy s plánovanou těžbou šterkopísků v okolí města bych
se rád pozastavil a zašel do historie vodopisu
kolem města Chropyně.
Vodopis v této oblasti hrál a hraje velmi důležitou roli v životě zdejších lidí. Voda přinášela
užitek, ale i zmar. Největší řekou je Morava,
která teče kolem Chropyně od Kojetína, kolem
Bezměrova, Hradiska a Postoupek. Dříve se však
u Lobodic rozdělovala na dvě ramena, z nichž
jedno, levé, teklo k Zářičí, Chropyni a Plešovci.
Ještě r. 1655 je zaznamenáno v panském urbáři,
že chropyňský mlýn leží na řece Moravě.
Roku 1780 byla u Troubek Bečva rozdělena
na dvě ramena a levý tok byl spojen s bývalým
řečištěm Moravy. Časem se vžil nový název
řeky Bečva (Malá Bečva). V roce 1780 se velmi rozvodnila Bečva a protrhla se do pravého
ramene Moravy. Lidé tvrdili, že se „vztekla“.
Chropyňské rybníky a mlýn zůstaly bez přítoku
vody. Tovačovské panství postavilo u Troubek
jez „Vzteklá“, který potom odkoupilo biskupství
olomoucké, a byla propojena Bečva s levým
ramenem řeky Moravy, které bylo zregulováno
do dnešní podoby, čímž opět mohla být Chropyně zásobena dostatkem vody.
V minulosti tato řeka, neregulovaná, přinášela časté záplavy, až do roku 1911, kdy
byla dokončena regulace koryta řeky. Do Moravy se vlévá Malá Bečva před Kroměříží.
Důležitým tokem je také Moštěnka, která
protéká Žalkovice a kolem lesa Rasina teče
k Plešovci a vlévá se do Moravy. Kromě těchto
řek jsou zde ještě důležité potoky. Pro Chropyni velmi důležitá Svodnice, která sbírá vody
na Vlkošsku a Bochořsku, teče severně od Zářičí,
které obtéká, a posléze se zatáčí jižním směrem
do Chropyně, dalším tokem je mlýnský náhon
a potok Lukavec, který je zapsán v listině
z r. 1261 jako severní hranice katastru. Sbíral
vody kolem Bochoře a vléval se do Bečvy
u Zářičí. Po odvodnění této oblasti vyschl.
Podle zprávy ze dne 8. srpna 1483 ústil tehdy
Lukavec do Moravy (nynější Malé Bečvy).

Z bývalých velmi početných rybníků zůstal
jen Zámecký rybník a v roce 1975 obnovený
Hejtman, podstatně menší než v minulosti,
kdy sahal až k Zářičí a měl kolem 100 hektarů
vodní plochy. Ostatní rybníky byly postupně
vypuštěny a proměněny v pole a louky.
Nyní více do historie rybníkářství. Po husitských válkách nabyla šlechta v Čechách a na Moravě velkou moc. Libovala si v nákladných
potřebách a přepychu. Vedle lesního, polního hospodářství a chovu dobytka, začala
za dob Jagellonců obracet pozornost k sadařství,
zakládala chmelnice, stavěla pivovary a zvláště
se začala věnovat rybníkářství. A tak toto odvětví, již za Karla IV. 1346-1378 u nás zaváděné, dosáhlo v 16. století nebývalého rozkvětu.
Chropyně a její okolí byly pro rybní hospodářství zvláště přizpůsobeny. Nesčetné tůně,
plesa, bažiny a močály k tomu přímo vybízely.
Do dnešní doby zbyly jen dva rybníky Hejtman
a Zámecký a staré názvy -Plešovec (původně
Plešivec od slova pleso), Plešský les, louka
za plesisky, jezero na Spálené (kolem 50 ha),
jezero Společnica pod Zámeckým rybníkem,
koňské rybníčky u Plešovského rybníka a také
les Na jezerách směrem na Kojetín. U starodávné silnice na Kyselovice, za dnešní hájovnou,
bývalo Černé jezero. V plesech bývalo hodně
ryb, které bez umělého chovu poskytovaly
předkům zdroj obživy.
Už ve smluvní listině z r. 1517 čteme,
že Hynek z Rokytnice a z Ludanic odkoupil panství chropyňské i s rybáři v Chropyni
a v Plešovci. Ludanicové plesa a bažiny
v nízkých polohách prohlubovali, rozšiřovali
a vytvářeli rybníky. Opatřovali je hrázemi, které
zpevňovali vysazováním dubového stromořadí.
V jejich díle dále pokračovali také Haugvicové
z Biskupic a z Chropyně, Jan Purkart z Kácova
a na Lysicích a Pražmové. Po přechodu panství
pod církevní správu roku 1615 převedl kardinál Ditrichštejn správu panství do Kroměříže
a v Chropyni zůstali jen 2 hajní, kteří hospo-
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dařili s lesy. Roku 1655 bylo na základě register
z doby předbělohorské v panství chropyňském
6 velkých rybníků a 7 malých rybníčků. Tyto
tvořily hospodářský celek. Rybníky se lovily
jednou za dva roky. Například v roce 1637
bylo z rybníka Hejtman vyloveno: kaprů 402
kop + 4 kusy (1 kopa = 60 kusů), štik 48 kusů,
obleníčků 11 kop + 20 kusů, bělic 4 džbery
(1 džber = 67 – 75 litrů).
Z malých rybníčků se v kronikách uvádějí
2 pod pivovarem (chropyňský pivovar stál
v místech dnešního kulturního střediska),
dále Dlouhý u sádek, Kuchynka za dvorem,
Rybníček u Plešovce a Kopytný, u kterého
se neví, kde stával.
Větší rybníky byly říčné, napájené rozvětvenými strouhami z levého ramene Moravy,
později po regulaci roku 1780 z přejmenované
Malé Bečvy.
Starost o náležitý přítok vody do rybníků
dělal mnohdy potíže, zvláště když bylo sucho,
nebo naopak povodně. A tak biskupové olomoučtí, držitelé kroměřížského panství, mívali
spory o přítok vody na kroměřížský mlýn s pány
z Chropyně.
Mezi vrchností chropyňskou a tovačovskou
se jednalo roku 1567 a 1607 o tok řeky Moravy, o strouhy, svodnice a stavy. Roku 1761
měl spor biskup Hamilton o vedení vody
na chropyňský mlýn s majitelem Tovačova,
Amantem Petřvaldským. Smluvili se tehdy
na šířce a hloubce strouh chropyňských,
ale biskup se zavázal, že nechá tyto strouhy
do dvou let upravit ke spokojenosti obou stran.
Třicetiletou válkou také rybníky a rybníkářství velmi utrpělo a už nikdy se nedostalo
na úroveň před touto válkou. V roce 1750
všechny chropyňské rybníky byly vypuštěny,
zanedbány, kromě Zámeckého. Roku 1797
uvádějí se na panství kroměřížském tyto chropyňské napuštěné rybníky: Hejtman, Zámecký,
Plešovský, Vlkošský, Hanuš, Haltýř a Nadýmač.
Pokračování příště
Mgr. Květoslav Machalík
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Chropyňáček přivezl stříbro!
Za úspěch všem členům právem náleží zasloužená gratulace
a poděkování za nejlepší reprezentaci školy. Za výborné pedagogické vedení patří pochvala a uznání panu učiteli Luďku Koutnému
a paní učitelce Janě Milotové. Stejně tak právem patří velký dík
i panu učiteli Marku Bubeníčkovi, který přispěl nejen k přípravě svých
žáků v souboru, ale děkujeme i za obětavou pomoc při vystoupení
na soutěžích. Dík patří i rodičům za vzornou přípravu svých dětí
a podporu naší práce.
Ať je všem tento dosažený úspěch motivací a povzbuzením k dalšímu
muzicírování!
Mgr. Lenka Obručová

Do Chropyně už se teď nebude jezdit na móresy, ale na zkušenou, jak se dělá správné a kvalitní muzicírování. Chropyňáček
to předvedl celé republice.
Obrovského úspěchu dosáhl soubor Chropyňáček ZUŠ Chropyně
ve čtvrtek 7. května 2015 na celostátní soutěži lidových nástrojů
v Mikulově. Po úspěchu v okresním a krajském kole tak soubor potvrdil svou kvalitu a v celostátním kole získal v I. kategorii vynikající
2. místo! I přes zdravotní peripetie se soubor zúčastnil této soutěže
v plném počtu a mohl tak předvést svou kvalitu.

Flétnička je náš kamarád
ZDRAVÍME VÁS, KAMARÁDI, HUDBU MÁME VŠICHNI RÁDI.
KOLIK JE V NÍ TAJEMSTVÍ, KDO POSLOUCHÁ, DOBŘE VÍ.
UČÍME SE NOTIČKY A Z NICH CELÉ PÍSNIČKY.
S FLÉTNIČKOU SE RADUJEME, RÁDI VÁM DNES ZAHRAJEME…
Hrou na flétničky se mohou chlubit malí flétnisté z mateřské školky,
kteří se scházejí stejně jako každý rok se stejným cílem. Naučit se na zobcovou flétnu a zároveň rozumět hudebním pojmům. Notičky a celé
písničky podzimní, zimní, jarní a letní. Písničky o zvířátkách, sluníčku,
autíčku a pro maminky. Flétnička je baví, s notovou osnovou si hravě
poradí, každá hodina je zábavná a jiná, přínosná i poučná. Do konce
školního roku flétnisty čeká několik vystoupení, kde předvedou vše,
co se od začátku školního roku naučili.

Tanečnice z Chropyně
zazářily

Koho flétnička láká a chtěl by se na ni naučit hrát, může
se za námi přijít podívat. Naučíte se něco, co každý jen tak
neumí!
Jana Milotová

Pánové ze slovenské hudební skupiny Elán by měli přepsat text
své známé skladby „Tanečnice z Lúčnice“. Tanečnice z Chropyně
si to opravdu zaslouží.
Jak jsme již zmiňovali v minulém čísle, reprezentovala naše děvčata
z Chropyně Barbora Balášová, Adriana Supová a Lenka Maršálková
taneční obor ZUŠ v krajském kole soutěžní taneční přehlídky, které
se konalo v pondělí 13. a v úterý 14. dubna 2015 v Uherském Hradišti.
Byly to dva dlouhé a velmi náročné dny plné fyzického i duševního
vypětí. Žákyně i přesto podaly v obou choreografiích maximální taneční
výkon, za což byly ohodnoceny zvláštním oceněním poroty.
Jako vedoucí tanečního oboru děvčatům moc děkuji za vzornou
reprezentaci školy. Jsem právem hrdá na to, že z našeho malého města
můžou vzejít i velké úspěchy.
Karla Koutná
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Svátek svatého Jiří aneb Do krojů a do lavic!
I skauti mají svůj svátek. A to všichni bez
výjimek na celém světě.
Spolu s 22. únorem, na který připadají narozeniny manželů Baden-Powellových – zakladatelů
skautského hnutí, je 24. duben jedním ze dvou
nejvýznamnějších skautských svátků vůbec.
Svatý Jiří se narodil do křesťanské rodiny
pocházející z oblasti dnešního Izraele a Palestiny. Po vzoru svého otce vstoupil do armády
a svou odvahou, čestností a vysoce mravním
jednáním se stal patronem skautů a skautského bratrství na celém světě. Věděli jste,
že jeho sochu najdete i „u nás“ – na nádvoří

Pražského hradu v těsné blízkosti Svatovítské
katedrály?
Jeho svátek je pravidelně spojen s akcí "Den
v krojích", takže nejen u nás v Chropyni, ale
v celé České republice můžete v tento den vidět
nespočet lidí, kteří ve svých skautských krojích
vyrazili do práce, nebo do školy a ti nejmenší
i do školky. Nestydí se totiž. A nemají za co.
Skauting není takový, jaký ho na přelomu století Baden-Powellovi založili. Časy se změnily. A hodně! Máme tu už století jedenadvacáté, ale tradice
nám zůstaly. Roku 1946 se připojila další, česká.
Každoroční pochod k mohyle Ivančeně, k pomní-
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ku pěti členů „Odboje slezských Junáků“, kteří byli
24. dubna popraveni za účast v protinacistickém
odboji… Modernizace se dostala i sem „ k nám“.
Ono být skautem neznamená létat po lese
bez bot, vázat donekonečna uzly, sbírat
všemožné bobříky, jak si většina lidí v dnešní
době představuje… Upřímně, já uzlů uměla tak
půlku, ale postavím stan, rozdělám oheň, v lese
se občas i neztratím a hlavně dokážu naprosto
bez problémů přežít několik dní bez wi-fi.
JSEM SKAUTka! A VY?
Kateřina Jedličková
www.junak-chropyne.cz
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Zpěvem napříč generacemi
V neděli 12. dubna 2015 se konal v Rytířském sále chropyňského zámku první ročník setkání
pěveckých sborů „Zpěvem napříč generacemi“. Pořadatelem
této akce byl spolek „Přidej
se k nám“ ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska a městem
Chropyně. Záštitu nad touto
akcí převzala paní starostka
Ing. Věra Sigmundová.
Cílem tohoto setkání je nejen
hudební zážitek pro posluchače,
ale také ukázka toho, že sbo-

rové zpívání dokáže propojit
lidi všech generací, aneb zpívat
se dá v každém věku. Chtěli
bychom, aby se toto setkání
stalo tradicí a také oživením hudebního života zde v Chropyni.
V budoucnu bychom rádi přivítali na této přehlídce nejen sbory místní, ale i ze vzdálenějších
koutů naší země.
Na letošní ročník přijaly pozvání tyto sbory: Přípravný dětský
pěvecký sbor Myšky a Dětský pěvecký sbor Myši a myšáci ze SZUŠ
D-MUSIC z pobočky v Chropyni
a Smíšený pěvecký sbor Moravan
z Kroměříže. Sál byl zcela zaplněný
i navzdory chladnějšímu prostředí
Rytířského sálu. Výborná akustika
sálu dala vyniknout jak jemnému
dětskému hlasu, tak i mohutnějšímu zvuku dospělého sboru.
Velké poděkování patří rodičům vystupujících dětí, kteří
nám pomohli s přípravou sálu,
a zejména paní Soně Víchové
za milé přijetí na zámku.
Těšíme se na setkání s vámi
na druhém ročníků setkání pěveckých sborů.
Miroslav Uhlíř
reklama
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Krajská přehlídka školních pěveckých sborů se vydařila
V úterý 14. dubna proběhla v prostorách
chropyňského zámku již 25. krajská přehlídka
školních pěveckých sborů, jejímž pořadatelem
je NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Soukromou základní uměleckou školou D-MUSIC
Kroměříž. Soutěž je rozdělena do tří kategorií:
dětské sbory složené z dětí do 5. třídy, sbory
složené s dětí od 6. do 9. třídy a sbory, které
sdružují zpěváky v širším věkovém spektru.
Letošní soutěže se zúčastnily tyto sbory: DPS
Myšky Kroměříž, DPS Kvítka ZUŠ Kroměříž, DPS
Plamínek ZŠ Holešov, DPS Čamlíci ZŠ Zlín-Malenovice, DPS Myši a myšáci SZUŠ D-MUSIC
Kroměříž a Carmina Bona ZŠ Zlín-Malenovice.
V odborné porotě zasedli Tomáš Motýl (člen
Odborné rady ARTAMA Praha pro dětské sbory),
Michaela Králová (zástupkyně NIPOS Artama
Praha) a Lenka Polášková (vyučující na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži).
Ve velké konkurenci výrazně početnějších
sborů obhájili Myšky loňské zlaté pásmo a Myši
a myšáci stříbrné pásmo.
Touto cestou bych chtěl poděkovat paní Soně
Víchové, která nám vyšla velmi vstříc a na zámku nám připravila téměř domácí prostředí.
Miroslav Uhlíř
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Superpohár České republiky v národní házené
Od 5. do 6. května 2015 se v Žatci konal
Superpohár České republiky v národní házené.
Bylo to u příležitosti 110. výročí existence národní házené. Do reprezentačního výběru za Severomoravskou oblast, do které spadáme, bylo
nominováno šest hráčů z oddílu NH TJ Chropyně. Kompletní útok (Spáčil, Podaný, Horák)
a obrana (Kytlica, Langr, Novotný). Zbytek
družstva byl sestaven z kluků ze Studénky a Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Náš výběr bojoval s dalšími pěti oblastmi

o vítězství v turnaji. Během prvního dne jsme
dvakrát remizovali. Se Severočeskou oblastí
11:11 a s Východočeskou oblastí 6:6. Posledním zápasem toho dne jsme si spravili chuť
a vyhráli nad Středočeskou oblastí (StČ) 26:7.
Do druhého hracího dne jsme vstoupili těsným vítězstvím nad Jihomoravskou oblastí (JM)
13:12. Na poslední zápas, o celkové vítězství,
jsme nastoupili proti velice silnému soupeři.
Kluci bojovali, nakonec však výběru Západočeské oblasti podlehli 4:10. V konečném

součtu bodů jsme obsadili krásnou 3. příčku
a odvezli si nejen bronzový pohár, ale i hromadu zkušeností, které se pokusíme zúročit
v boji o postup na Mistrovství ČR starších žáků
národní házené konané v červnu.
V konečném hodnocení byl z našeho výběru
vyhodnocen obránce Kytlica.
Všem klukům děkujeme za vzornou reprezentaci na turnaji a společnosti KAMAXMETAL, s. r. o., za sponzorskou podporu.
JŠ

Kynologové na jarní únavu nemají čas
V jarních měsících letošního roku kynologové nezaháleli. Kromě pravidelných středečních
a nedělních výcviků probíhala pro zájemce
i příprava na zkoušky ještě každé úterý a čtvrtek.

Zkoušky ovladatelnosti psa (ZOP) dle zkušebního řádu Kynologické jednoty ČR Brno
proběhly dne 18. dubna za účasti 7 zájemců
(4 místních). Všichni uspěli.

Dne 4. a 25. dubna proběhla v areálu
jarní brigáda (celkový úklid, oprava a natírání překážek a kotců, vymalování verandy,
kanceláře a toalet, výroba speciální překážky
pro mondioring) zakončená opékáním špekáčků. V mezidobí provedla odborná firma
nátěr oken.
Dne 11. dubna uspořádal klub již tradiční
Den boxera, kterého se zúčastnilo celkem
23 psů, z toho rekordní počet 14 boxerů.
Dne 9. května proběhla v areálu také již
tradiční výstava kolií za účasti 103 jedinců.
Ing. Vladimír Blažek
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Mistrovství ČR Teamgym Praha 2015
Ve dnech 8.-9. května 2015
se v Praze konalo Mistrovství
ČR Teamgym, na které jsme
se dlouho a poctivě připravovaly. Generální zkouškou nám
byl závod v Třebíči před 14 dny,
na kterém získalo družstvo Junior
I. místo druhé a Junior III. místo
čtvrté. Po tomto závodu jsme
trénink zaměřily na vypilování
pódiových skladeb a vyrazily
do víru velkoměsta s cílem poprat
se o medaile.
Mistrovství se konalo v krásné
hale, Sparta Aréně. Náš oddíl
TJ Chropyně reprezentovala
dvě družstva - Junior I. a Junior
III. Závod probíhal v sobotu
9. května. Jako první přišlo

na řadu družstvo mladší, Junior
I., ve složení – Koblihová A., Žatecká K., Klásková V., Opelíková
V., Medunová M., Výskotová
V., Kusáková L., Kolářová A.,
Hrdličková N. Celý závod zajely
holky velice pěkně, bez většího
zaváhání, a proto zaslouženě vystoupaly při vyhlášení na nejvyšší
stupínek a získaly zlaté medaile
a zároveň se staly Mistryněmi ČR
v kategorii Junior I. pro rok 2015.
Konečně se jim podařilo porazit
i největšího konkurenta, a to družstvo Moravské Slavie Brno.
Starší holky, které závodily
v kategorii Junior III. ve složení –
Zavadilová Mi., Zavadilová Ma.,
Mlčochová E., Němečková K.,
Koutová A., Horáková M., Koblihová R., Spáčilová O., Žatecká
Z., vstoupily do svého závodu
trochu nervózně a ne zrovna moc
dobře. Pokazily poslední řadu na
akrobacii a tím si zkomplikovaly
cestu ke stupňům vítězů. Naštěstí
jsou to bojovnice a tento nezdar
je nakopl ještě k většímu výkonu.
Pohybovou skladbu zacvičily naprosto úžasně a svůj výkon završily
čistou trampolínou. Nakonec
si v obrovské konkurenci výkonnostně velmi vyrovnaných družstev za tento výkon vybojovaly
bronzové medaile.
Zároveň se vyhlašovaly výsledky Prospect Cupu. Je to český
pohár, který zahrnuje vybrané

Klub českých turistů
30. 5.

Vodní nádrže Zlínského kraje - Bystřička
Kontrola: vodárenská nádrž – u hráze, restaurace
U Mokrošů, 10:00-15:00
Informace: Pavel Ejem, telefon: 608 766 889

31. 5.

Vodní nádrže Zlínského kraje - Bojkovice
Kontrola: u budovy hrázného, 10:00-15:00
Informace: Mgr. Markéta Klimentová,
telefon: 939 690 164

6. 6.

Hradišťskými chodníčky
Start: Uherské Hradiště – nákupní středisko Dukla,
8:30-10:00
Cíl: tamtéž do 13:00, trasa: 7km

pohárové soutěže za kalendářní
rok 2014/2015 včetně Mistrovství
ČR. Do hodnocení se započítávají
čtyři nejlepší výsledky.
Tohoto poháru se zúčastnila
naše družstva v kategorii Junior
I. a Junior II. Děvčata družstva
Junior I. získala krásné 2. místo
a stříbrné medaile. Děvčata Junior
II. závodila jen na třech pohárových soutěžích a i přesto získala
3. místo a bronzové medaile.
Byla to krásná sobota, kdy holky zúročily své snažení za přispění hlasité podpory svých fanoušků. Bez nich by to nebylo ono. Proto jsme moc rády,
že za nimi přijeli fandit.
RH

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci dubnu:
- průměrná ranní teplota byla + 6,7°C,
- průměrná denní teplota byla +14,5°C,
- nejteplejším dnem byl 27. duben s max. průměrnou teplotou +16,3°C,
- nejchladnějším dnem byl 6. duben s min. průměrnou teplotou +2,6°C,
- celkové množství srážek bylo 15,4 mm.
Zdroj: počasí-chropyne.cz

Připravujeme:
- tradiční Pochod za králem Ječmínkem, bližší informace najdete ve
vývěsních skříňkách KČT a na letáčcích,
- zájezd do Novohradských hor ve dnech 27.-30. srpna 2015 s ubytováním v hotelu U Pralesa v Černém údolí, cena zájezdu 2.430 Kč,
zájemci se mohou přihlásit u paní Svatavy Horákové, Nádražní 722
Chropyně, telefon: 724 934 402, e-mail: horakova@fg-forte.cz.
Zdrávi došli!
Jaroslava Pospíšilová

29

reklama

Zpravodaj města Chropyně

30

5/2015

Zpravodaj města Chropyně

5/2015

Memoriál Iva Malého se vydařil
Oddíl kanoistiky TJ Chropyně uspořádal
v sobotu 25. dubna 2015 už 36. ročník memoriálu Iva Malého ve sjezdu Malé Bečvy
z Chropyně do Plešovce.
Dva týdny před závodem bylo nutné řeku
řádně vyčistit od větví a stromů napadaných do vody. Toto čištění prováděli vodáci
11. a 18. dubna znovu při odemykání a byla to,
jako každoročně, náročná a potřebná práce.
V sobotu před samotným závodem bylo
dohodnuto s elektrárnou vypouštění vody
do Malé Bečvy tak, aby řeka byla splavná.
Počasí se tentokrát opravdu vydařilo, byla
nádherně modrá obloha a teploty téměř letní
24oC. To se projevilo i na účasti při závodech.
Startovalo celkem 43 závodníků, z toho 13 dětí do 15 let. Mimo chropyňských vodáků přijeli

i závodníci ze Zlína, Blatnice, Zašové, Záříčí,
Studénky, Kopřivnice, Rožnova pod Radhoštěm, Přerova a Babic.
V hlavní kategorii C2mix zvítězila posádka
Blahynka Petr a Blahynková Svatava z Blatnice,
na druhém místě se umístila posádka z Kopřivnice Molek Víťa a Molková Rena a na třetím
místě závodníci z Chropyně Zatloukal Mira
a Ocknechtová Anna. Nejmladším účastníkem
závodu byla dvouletá Sárinka Blahynková
z Blatnice.
V cíli čekalo na závodníky malé občerstvení. Závěrečné hodnocení proběhlo jako vždy
v Chropyni na rybářské chatě. Všichni závodníci
obdrželi diplomy a věcné ceny. Poděkování patří jak městu Chropyně, tak i všem sponzorům,
díky kterým mohl být oceněn každý závodník.
Pořadatelé děkují všem, kteří se na zdárném

a hladkém průběhu závodu podíleli, ať už to byli vodáci, kteří čistili řeku, dále organizační
pracovníci, členové oddílu zajišťující občerstvení a v neposlední řadě patří poděkování
zúčastněným závodníkům.
Marie Králová

Valná hromada TJ zvolila své vedení
Vzhledem k tomu, že nový
Občanský zákoník ukládá provést
změnu názvu občanských sdružení
na spolky, bylo potřeba toto
provést i v případě Tělovýchovné
jednoty Chropyně. Provedení
v co nejbližším období požadovala
zastřešující organizace Česká unie
sportu. Proto byly urychleně zpracovány nové stanovy a změněn
název tělovýchovné organizace
v Chropyni na „TJ Chropyně,
z. s.“. Zkratka „z. s.“ za názvem
znamená „zapsaný spolek“.
Ke schválení nových stanov
a názvu byla letošní valná hromada TJ svolána už na 15. duben.
Tato změna byla následně schválena i krajským soudem v Brně.
Jednání valné hromady se řídilo předem připraveným a delegáty

vých kategoriích. Valná hromada
většinou toto zvýšení schválila.
Ing. Krejčíř seznámil delegáty
s návrhem rozpočtu na letošní
rok. Rozpočet byl v předloženém
znění schválen.
V další části valné hromady
seznámil předseda volební komise
pan Hrabal přítomné delegáty
s návrhem volebního řádu. Delegáti svým hlasování schválili
počet členů výkonného výboru
TJ (5 členů) a způsob hlasování.
Poté proběhla volba předsedy TJ. Jednomyslně byl zvolen
Ing. Stanislav Dřímal. Do výkonného výboru TJ pak byli zvoleni:
JUDr. Natálie Navrátilová, Ing.
Jaroslav Krejčíř, PhD., Jiřina Mrázová, Miroslav Zatloukal. Zvoleni
byli také členové revizní komise:

schváleným programem. Proběhly
volby do pracovních komisí návrhové, mandátové a volební
a také revizní.
Zprávu o činnosti výkonného
výboru TJ za uplynulé období přednesl Ing. Dřímal. Také
předsedové jednotlivých oddílů
seznámili delegáty s činností
a výsledky svých oddílů. Přítomní delegáti vyslechli zprávu
o hospodaření za rok 2014
i zprávu revizní komise. Tajemník
pan Hrabal seznámil přítomné
s návrhem nových stanov TJ,
které byly poté schváleny.
Vzhledem k tomu, že náklady
na provoz TJ rok od roku rostou,
předložil původní výbor návrh na
zvýšení členských příspěvků členů
pro rok 2015 o 100 Kč v jednotli-
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Marie Králová, Iveta Brandejsová
a Ing. Marcela Kovaříková.
V následující diskuzi mimo
jiné vystoupila starostka města
Chropyně Ing. Sigmundová. Informovala přítomné o finanční podpoře města v uplynulém období
a popřála mnoho sportovních
úspěchů v roce novém. Následně
ředitel ZŠ Chropyně Mgr. Bajgar
požádal zástupce jednotlivých
oddílů o spolupráci v pořádání
sportovních turnajů a soutěží pro
žáky základní školy v tomto roce.
Na závěr předseda TJ poděkoval trenérům, cvičitelům,
funkcionářům a sponzorům, jakož
i vedení města, za jejich aktivní činnost ve prospěch sportu
v Chropyni.
Ing. Stanislav Dřímal
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Stolnímu tenisu v Chropyni
roste velký talent
Velký úspěch stolního tenisu
pro TJ Chropyně i pro celý olomoucký region. Lukáš Konečný
svým soupeřům na Mistrovství
ČR nedaroval ani jeden bod bez
tvrdého boje.
Od 27. února do 1. března
2015 se v Hranicích na Moravě konala nejprestižnější soutěž
ve stolním tenise mužů, do které
se kvalifikoval jako druhý náhradník i náš hráč Lukáš Konečný. Díky
neúčasti některých hráčů dostal
Luky šanci se této velké události
zúčastnit.
Na začátku se hrála kvalifikace v podobě základních skupin
o třech hráčích, Luky dostal
do skupiny hráče Dudíka Luboše
z KST Blansko, který hraje 2. ligu
s úspěšností 60%, a druhý hráč
ve skupině byl Černý Jiří z TJ
Blatná, který hraje 3. ligu s úspěšností 36%. Náš Lukáš Konečný
hraje Divizi a je na střídavém startu
v Čechovicích ve 3. lize, kde
může odehrát pouze 50% zápasů.
Ve skupině byl papírově nejslab-

ším hráčem, a tak jsme nedoufali
v nějaký dobrý výsledek, spíše jen
v posbírání zkušeností.
První zápas hrál s Dudíkem,
který byl favoritem. Jaké bylo milé
překvapení, když Luky vyhrál první
set 12:10 a hodně ho to povzbudilo. Ve druhém setu dokonce
vedl 10:6, ale v závěru přišly chyby
našeho hráče a tento set prohrál
14:12. Další dva sety probíhaly
podobně a za stavu 2:2 na sety nás
čekal rozhodující set, který si Luky
pohlídal a vyhrál 11:8.
Druhý zápas ve skupině s Černým probíhal v podobném duchu
a tento zápas opět Luky vyhrál
3:2 na sety a tím si zajistil postup
z prvního místa skupiny. Vítězové
skupin dále hráli play off o postup
do hlavní soutěže, kde ho čekal
protihráč Martinko Jiří z TJ Ostrava
KST, který hraje 1. ligu s úspěšností
58% a 2. ligu s úspěšností 96,6%.
Luky podal fantastický výkon,
protože šel do tohoto zápasu
s vědomím, že nemá co ztratit.
Začátek byl fantastický, protože
Luky dokázal tohoto soupeře

přehrát a vedl na sety 2:1. Chyběl
již jen maličký krůček k postupu,
bohužel čtvrtý i pátý set Luky
prohrál a celkový výsledek 2:3
ho zastavil v tomto turnaji.
Všichni jsme byli s výsledky
moc spokojeni, protože poslední postup ze základní skupiny

na Mistrovství ČR mužů se hráči
z Olomouckého kraje, který reprezentujeme, naposled povedl
v roce 2010. Takže po pěti letech
opět obrovský úspěch pro mateřský oddíl TJ Chropyně, ale i pro
celý olomoucký region.
Oddíl stolního tenisu

reklama

srdečně Vás zveme na

Chropyňské koupaliště
Za příznivého počasí bude zahájen provoz
Městského koupaliště v Chropyni

v pátek 29. května 2015.
Tešíme se na Vás!
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Tým starších žáků FK Chropyně
upevnil svou druhou příčku výhrou ve Zlobicích
Výrazné změny nastaly v týmu starších žáků
po skončení mistrovské sezóny 2013-14. Několik hráčů odešlo do dorostu a naopak z přípravky přišly nové tváře. Nelehkou úlohu měl
trenér Tomáš Navrátil. Stmelit nový kolektiv.
Naštěstí nebyl sám, výrazně mu pomohli starší
a zkušenější hráči, kteří kamarádsky přivítali
nové posily z přípravky a v zápasech je podrželi.
Takto vytvořený tým pod vedením Tomáše
Navrátila přehrával a někdy i drtil své soupeře
v podzimní části okresního přeboru starších
žáků. Přivezli body z Martinic za výhru 5:3,
v Mrlínku vyhráli 3:1, těsné, ale zasloužené bylo
vítězství 4:3 v Lutopecnách. Utkání v Rymicích
mělo nervózní průběh i zásluhou rozhodčího, který si sice pomáhal zklidnit vyhrocený
zápas žlutými kartami, ale za některá diskutabilní rozhodnutí sklidil kritiku z obou stran.
V Rymicích kluci doslova vydřeli výhru 6:4.
I na domácí půdě pokračovali žáci ve vítězném
tažení. Zdounky převálcovali 12:1, Bezměrov
9:0 a Zlobice zdolali 5:2. Nestačili pouze
na Chvalčov, kterému podlehli 1:4. Po podzimní části byl pohled na průběžnou tabulku
velice radostný. Chropyně na druhém místě
ztrácela tři body na Chvalčov a na třetí Rymice
měla tříbodový náskok.
Zimní příprava sestávala z tréninku na hři-

šti, pokud dovolilo počasí, později ve školní
tělocvičně. Vyvrcholením zimní přípravy bylo
čtyřdenní fotbalové soustředění, které trenér
pro své svěřence připravil a zorganizoval
v malebné vesničce Roštín na úpatí Chřibů.
Místní sportovní areál nabídl našim borcům
výborné podmínky. Bohužel počasí nám
nepřálo. Silný vítr, déšť a zima byly příčinou,
že trénink probíhal převážně ve sportovní
hale. Dvoufázový trénink byl zaměřen zejména
na technické prvky a kondiční přípravu.
Poslední den se počasí trochu umoudřilo
a chlapci mohli vyběhnout i ven. Plný igelitový
pytel zablácených kopaček dosvědčil náročnost terénu. Tak jak dospělý, tak i mladý člověk
po namáhavém dni potřebuje regeneraci.
Ve večerní sauně a vířivce nabírali kluci nové
síly do dalšího dne.
Na první jarní mistrák jeli 19. dubna do Zlobic. Průběžné postavení v tabulce je pasovalo
do role favorita, i když trenéři tyto pojmy
neradi slyší. Brzy se brankou Filipa Vysloužila
ujali vedení, a když druhý gól přidal Patrik
Vítek, rýsovalo se další hladké vítězství. Opak
byl pravdou. Zlobice začaly zlobit, zpřesnily
hru, ovládly střed hřiště a vytvářely si šance
a pološance. Naštěstí měli Zlobičtí hráči špatně
seřízená mířidla na kopačkách a míč končil

většinou mimo branku. I naši hráči se dostávali
do gólových příležitostí, chyběl však klid při
finálním zakončení. Ukazatel skóre se změnil
v závěru první půle v prospěch našich, kdy
Robert Fridrich bezpečně proměnil pokutový
kop za nedovolenou hru.
Do druhého poločasu naši nastoupili s podstatnou změnou v sestavě. Dobře chytajícího
brankáře Matesa Kosturu nahradil Kamil Zalabák, který přišel do týmu z přípravky. Trenér
v podzimní části dával příležitost oběma gólmanům a v této taktice se rozhodl pokračovat.
Zlobice byly odhodlány s výsledkem něco
udělat, začaly aktivněji a pěkně umístěnou
hlavičkou snížily na 3:1. Snahu soupeře dostat
se na kontaktní branku několikrát zmařil náš
brankář dobrými zákroky. Také chropyňští
hráči nezůstávali pozadu a vytvořili si několik
dobrých šancí. Hra se přelévala z jedné strany
na druhou. Závěrečnou tečku utkání udělal
Robert Fridrich, který z těžkého úhlu prostřelil
domácího gólmana.
Vítězstvím 4:1 nad Zlobicemi si chropyňští
hoši upevnili druhé místo v tabulce a nejen
to. Rymice nečekaně klopýtly v Bezměrově,
a tak naši hoši navýšili náskok od třetího místa
na šest bodů. Jen tak dál!
Leopold Zalabák

Atletická dráha

Vítání nových občánků

se více otevírá veřejnosti

našeho města

Na základě četných žádostí ze strany občanů byla upravena provozní doba
atletické dráhy. Veřejnost může nyní ke svým sportovním aktivitám areál využívat
každý den od 9:00 do setmění. Atletickou dráhu není možné veřejností využívat
pouze v případě akcí organizovaných na fotbalovém stadionu, například oficiálního fotbalového utkání, závodů, dětských dnů atp.
Připomínáme, že pravidla pro využívání atletické dráhy jsou viditelně vyvěšená
před vstupem do areálu městského sportoviště, a žádáme návštěvníky o jejich
dodržování.
Věříme, že atletická dráha bude nyní lépe sloužit ke spokojenosti veřejnosti.

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat ke slavnosti vítání Vašeho
dítěte do života. Prosíme, aby se rodiče narozeného
miminka přihlásili a tím potvrdili účast na slavnosti vítání.
Hodinu vítání je možné domluvit si osobně na matrice
MěÚ v Chropyni nebo telefonicky na čísle 573 500 741,
nejpozději do 8. června 2015.
Obřad se bude konat v sobotu 13. června 2015
v Rytířském sále chropyňského zámku.
Těšíme se na Vás a Vaše miminko!
Dagmar Zapletalová

SMM Chropyně
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Společenská kronika
Milá maminko, krásných květů plnou náruč
k narozeninám Ti chceme dát, moře lásky, moře zdraví,
moře štěstí a Božího požehnání k tomu přát.

Dny, týdny, měsíce a léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Před rokem nám Tě osud vzal, žít s námi už Ti nedopřál.
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

Dne 5. května 2015 oslavila své 85. narozeniny paní

Růženka Langrová.
Dne 5. května 2015 uplynul rok od chvíle,
kdy nás opustila moje maminka, naše babička

Vše nejlepší přejí synové a dcera s rodinami a teta Viky.
a kamarádka paní
Milá maminko, babičko a prababičko,
všechno na světě ti můžeme dát,
ale zdraví a štěstí Ti můžeme jenom přát.
Máme tě rádi, Ty to víš a na Tvé zdraví pozvedáme číš.

Zdeňka Šaríková.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Ivana s manželem, vnučka Iveta s rodinou, vnuk Petr s rodinou, pravnuci Prokůpek a Samík.

Dne 16. května 2015 oslavila 80. narozeniny paní

Kytičku květů na hrob pokládáme,
s úctou a láskou vzpomínáme.

Viktorie Suchánková.
Vše nejlepší do dalších let přejí Viktor, Naděnka, Danuška a Ríša s rodinami
i celá rodina Langrova.

Dne 5. května 2015 by oslavil 85. narozeniny pan

Dne 24. května 2015 oslaví své 70. narozeniny
pan

Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. Manželka, synové a dcery s rodinami.

Stanislav Kučera.

Jan Krätschmer.
Dne 12. května 2015 jsme vzpomenuli nedožité
80. narozeniny pana

K tomuto významnému životnímu jubileu vše nejlepší
do dalších let, hodně zdraví, štěstí, optimismu přeje
celá rodina.

Stanislava Punčocháře.
Stále vzpomínají manželka, děti i vnoučata.

Jen jedno srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit chtěli, neozve se vícekrát.
Utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Co vděkem za lásku a péči Vám,
maminko milá, můžeme dát?
Jen kytici krásných květů na hrob,
tiše postát a jen vzpomínat.

Dne 13. května 2015 jsme vzpomenuli 1. smutné
výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka, dědečka
a pradědečka pana

Gabriela Martináka.

Dne 30. dubna 2015 jsme vzpomenuli 6. smutné výročí úmrtí naší
maminky, manželky, babičky a prababičky paní

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.

Marušky Novotné.
Stále vzpomíná manžel, děti s rodinami a kamarádka Dáša.

Kroky dozněly, utichl hlas, jen Tvůj obraz zůstává v nás.
Dne 14. května 2015 to bylo již 6 let, co není
mezi námi náš syn

Když nic Ti nemůžeme dát, jen svíci rozsvítit,
kytičku položit a vzpomínat.

Ing. Jan Polišenský.

Dne 30. dubna 2015 by oslavil 85. narozeniny pan

Dne 13. června 2015 by oslavil 52. narozeniny. Kdo
jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku. Rodiče, bratři a děti.

František Sedláček.
Dne 5. května 2015 jsme vzpomenuli 10. výročí
úmrtí mého manžela, našeho tatínka, dědečka
a pradědečka. Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka na Tebe stále bolí.
Ta bolest v srdci se nikdy nezahojí.
Dny, týdny, měsíce rychle plynou,
nikdy však nezacelí tu ráno bolestivou.

Dne 4. května 2015 jsme si připomněli 10. výročí
úmrtí paní

Dne 15. května 2015 jsme vzpomněli 4. smutné výročí úmrtí našeho milovaného syna, bratra
a vnuka, pana

Jaroslavy Otevřelové.
S láskou a úctou vzpomíná
syn Ladislav s rodinou.

Petra Pavlíka.
S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.
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Společenská kronika
Kdo Tě znal, vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Žil, pracoval, radoval se s námi,
odešel v neznámý svět, odkud cesta nevede zpět.

Dne 16. května 2015 jsme vzpomenuli nedožité
72. narozeniny pana

Dne 29. května 2015 tomu bude 5 let, co nás
navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček pan

Františka Ondruška.

Vladimír Navrátil.

Dne 25. července 2015 vzpomeneme 4. výročí jeho
úmrtí. Vzpomínají manželka Jana a Rosťa, Andrea a Zdeněk s rodinou.

Dne 5. června 2015 vzpomeneme jeho nedožité 95. narozeniny. S láskou
a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Táta, táta, tatínek, tolik krásných vzpomínek.
Moudrost, úsměv rozdával, v našich srdcích žije dál.

Ten, kdo Tě znal, měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit, rozesmát.
Těžko se s Tebou loučilo, těžko bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdcích Tě navždy budeme mít.
Odešel jsi nám, kam chodí každý sám,
jen dveře krásných vzpomínek nechal jsi dokořán.

Dne 20. května 2015 uplynuly dva roky, co od nás
navždy odešel náš milovaný tatínek pan

Zdeněk Dolníček.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Květoslava s rodinou.

Dne 2. června 2015 vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka
a dědečka pana

Možná byl čas tenkrát odejít, snad to bylo v osudu psáno.
Zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít.
V půjčovně času však již měli vyprodáno.

Václava Kytlicy.
Na jeho dobré a laskavé srdce s láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila,
syn Radek, dcera Petra s rodinou. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 20. května 2015 jsme vzpomenuli nedožité
65. narozeniny pana

Jiřího Ševčíka.

Dne 15. června 2015 si připomeneme nedožité
90. narozeniny našeho milého manžela, tatínka
a dědečka pana

V září tomu bude 30 let, co nás navždy opustil. Vzpomíná rodina Ševčíkova
a Kučerova.

Františka Zavadila.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci,
své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací.
Kytičku přineseme, svíčku Ti rožneme, na Tebe,
drahý tatínku, nikdy nezapomeneme.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. S úctou
vzpomíná manželka a dcera Pavla s rodinou.

Dne 26. května 2015 vzpomeneme nedožité
75. narozeniny pana

Čas běží, jen vzpomínky zůstávají.
Dne 15. června 2015 si připomeneme 2. výročí
úmrtí mého manžela, našeho tatínka, dědečka
a pradědečka pana

Antonína Dolínka.
Stále vzpomínají manželka Ludmila, dcera Ludmila, syn Pavel, zeť Antonín,
snacha Blanka, vnoučata Tomáš, Lukáš, Evka, Pavla, sestra a bratr s rodinami.

Stanislava Křepelky.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

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

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

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 6/2015 - 4. června (vychází 19. června)
č. 7/2015 - 13. srpna (vychází 28. srpna)
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732. Registrační číslo: MK ČR E 12039.

V
Vychází
měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace
JJunák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 7. května (číslo vychází 22. dubna 2015).
Uzávěrka příštího čísla: 4. června 2015 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.

Redakce: Ing. Jiří Rosecký, Bc. Dana Jedličková
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná.
Jazyková úprava: Mgr. Jana Buksová.
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: T. Rozkošný, archiv Zpravodaje, archivy organizací,

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce.
Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.

foto zdroj internet
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Přehled akcí
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně
29.5.-31.5.

HANÁCKÉ SLAVNOSTI
Podrobný program akce uveden ve Zpravodaji.
Kde: Areál zámeckého parku Chropyně

Hulín
30.5.

KÁCENÍ MÁJA
Oblíbená akce, při které Sbor dobrovolných hasičů
pokácí májku. Zahájení programu u májky je v 15:00.
Od 15:30 v sále Kulturního klubu Hulín (nebo
na nádvoří Kulturního klubu Hulín) taneční zábava
s doprovodem dechovky Václava Nováka.
Kde: Kulturní klub Hulín, 15:00

pohledu sledujeme nejen situace způsobené změnou
sedadel, ale i jak divadlo prostupuje jeho životem.
Vytržení ze zaběhnutého světa jistot do lákavého,
ale nebezpečného citového dobrodružství se s děním
jeviště organicky prolíná. Divadlo se stává osobním
prožitkem, osobní prožitek divadlem. Propojení
zlomku Ríšova osudu s divadelními scénami umožňuje
rozehrání široké škály hravosti, fantazie a humoru.
Představení je v rámci oslav 150. výročí ochotnického
divadla v Kroměříži.
Kde Dům kultury Kroměříž, 19:00

Hulín
5.6.

HULÍNSKÁ BEATLEMANIA
Kulturní klub Hulín pro Vás připravuje nevšední
koncert, ve kterém účinkuje více než 60 vystupujících a při zlatých hitech od legendární kapely The
Beatles (např. Yesterday, Michelle, Hey Jude, Let
It Be, Here Comes The Sun, Penny Lane a další)
dojde k nevšednímu propojení hudebních těles.
Na jednom pódiu společně vystoupí Smíšený
pěvecký sbor Smetana z Hulína, Smíšený sbor
Konzervatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže,
Dechová hudba Hanačka z Břestu a rocková kapela
TOUJOURS. Vstupné: 120 Kč v předprodeji, 150 Kč
na místě. Předprodej vstupenek v kanceláři
KK Hulín již probíhá.
Kde: Letní kino Hulín, 20:30

Hulín
13.6.

HULÍNSKÝ OPENFEST
11. ročník festivalu amatérských hudebních kapel.
V sále Kulturního klubu Hulín bude ohlédnutí
za úspěšnou akcí 50 let bigbítu.
Kde: Letní kino Hulín, Kulturní klub Hulín

Hulín
23.6.

JOSEF ZÍMA A YVETTA SIMONOVÁ
Spojení krále české dechovky a stálice populární
hudby přináší koncert nejen pro pamětníky. Zazní
jejich nejznámější písně a nejslavnější lidovky, kterými
se společně zapsali do srdcí veřejnosti.
Kde: Letní kino Hulín, 13:00-18:00

Holešov
30.5.

3. ZÁMECKÝ GULÁŠFEST
Třetí ročník soutěžního klání o nejlepší kotlíkový
guláš. Čekají na Vás výborné guláše rozličných chutí,
doprovodný program pro děti i dospělé a skvělá muzika se skupinou Texas. Celým dnem bude provázet
rádio Rock Max. Večerní zábavu zajistí kapely Press
Rock & Expo-Pension. Vstupenky budou slosovány.
Kde: Zámecká zahrada Holešov, 10:00

Holešov
28.6.

HOLEŠOVSKÝ BLEŠÁK
Druhý holešovský blešák se těší na Vaši návštěvu.
Kde: Zámek Holešov, 8:00-13:00

Kroměříž
26.5.

VĚRNÍ ABONENTI
V hlavní roli divák! Jak již naznačuje titul Věrní abonenti, zasadil kroměřížský rodák Antonín Procházka
tuto komedii do divadelního prostředí. Dle vlastních
slov scénaristy navíc tato hra vychází ze skutečných
událostí, což činí příběh o to zajímavějším. Hlavní
postavou je divák Ríša. Není náhodným divákem,
ale tím, kterého abonentní legitimace opravňuje
k pravidelným návštěvám divadla. Prizmatem jeho
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Kroměříž
30.5.

DEN DĚTÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE
Oblíbená akce Den dětí města Kroměříže se uskuteční v sobotu 30. května 2015 na Pionýrské louce.
Srdečně zvány jsou všechny děti a rodiče, kteří
si chtějí užít krásný jarní den plný zábavy, hudby,
tance, dílniček, zvířátek i pouťových atrakcí. Chybět
nebude ani doprovodný jarmark a tradiční opékání
špekáčků za odborného dohledů hasičů. Využijte
jedinečnou příležitost prohlédnout si zblízka vojenskou a policejní techniku, vyzkoušet si základy první
pomoci, prohlédnout si domácí zvířectvo i výcvik psů.
Kde: Pionýrská louka Kroměříž, 10:00-17:00

Kroměříž
6.6.

DEN TANCE
Letos již po jedenácté se bude 6. června konat
na Velkém náměstí velmi oblíbená přehlídka tanečních klubů, kroužků a souborů města Kroměříže
a nejbližšího okolí v kolektivním předtančení moderních, orientálních tanců, párová vystoupení ve standardních a latinskoamerických tancích. Zhlédnout
můžete nejlepší páry v ČR, ale i začínající tančící děti,
juniory a mládež. Přijďte se podívat na skvělá taneční
čísla. Akce se koná za každého počasí.
Kde: Velké náměstí Kroměříž, 9:00

Kroměříž
11.6.

MOC ART ANEB AMADEUS V BRNĚ (STRAŠNÁ
MELA)
Prémiové představení uvádí Divadlo Husa na provázku Brno. O Magdalenině poměru s Mozartem
se jen šeptalo, doklady o něm žádné nejsou... Víme
jen, že skladatel ulehl 20. listopadu 1791. Bolela
ho hlava, zvracel, měl křeče... Otekly mu žlázy na krku, nohy, paže. Pak se dostavilo zvracení. Na počátku
prosince, dva měsíce před svými třicátými šestými
narozeninami, zemřel. Oficiální diagnóza přitom
zněla: selhání ledvin. Je možné, že by byl otráven?
Že by se podvedený Hofdemel rozhodl vyřešit milostný trojúhelník krvavou cestou? Odstranit milence...
zabít manželku...a nakonec i sebe...? A že by za to
za všecko mohlo... Brno?
Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Přerov
29.5.- 31.5.

100 LET LOUTKOVÉHO DIVADLA SOKOL
PŘEROV
7. celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel.
Kde: Loutkové divadlo Přerov

Přerov
1.6.

JARNÍ CYKLOJÍZDA
Jarní cyklojízda v kostýmech.
Kde: Horní náměstí Přerov, 16:30

