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Město zpracovává strategický 
plán rozvoje

Tvarglfest aneb 
3. chropyňské tvarůžkobraní

Vážení občané,
na poslední srpnovou sobotu pro Vás připravujeme odpolední zábavný 
program spojený s naprosto jedinečnou a nezaměnitelnou pochutinou 
– s tvarůžky. Přichystány budou nejen nejrůznější pokrmy stvořené 
právě z tvarůžků, ale také jednoduché, ale zato zábavné soutěže a hry 
pro soutěžní týmy. 

Pro hladký průběh sportovně-zábavného odpoledne vyzýváme zá-
jemce o účast v soutěžích, aby svá čtyřčlenná družstva přihlásili v redakci 
Zpravodaje. Je jen na Vás, zda Vaše družstvo bude výhradně mužskou 
záležitostí, nebo zda do svého středu přiberete i zástupkyně druhého 
pohlaví. Jedinou podmínkou je plnoletost soutěžících.

Soutěžit bude moci maximálně 10 týmů, proto se svou registrací 
neotálejte! 

Dana Jedličková

Milí spoluobčané,
město Chropyně začalo zpracovávat svůj program rozvoje. O tom, že bude 
zpracován, rozhodlo zastupitelstvo při schvalování volebního programu 
na aktuální volební období. 

Hlavním úkolem tohoto dokumentu, který svou oporu nachází 
v zákoně o obcích, je stanovit hlavní oblasti rozvoje města a možná 
řešení tohoto rozvoje. Při jeho tvorbě dochází ke sladění představ 
jednotlivých subjektů, ať už občanů, spolků nebo podnikatelské sféry. 
Vytvořený dokument je pak podkladem pro rozvojové aktivity v území 
a je východiskem pro rozhodování orgánů obce v otázkách rozvoje. 
V neposlední řadě je jeho úkolem také zvýšit připravenost města k zís-
kávání finančních prostředků z různých dotačních titulů. 

Program rozvoje města Chropyně na období 2016 až 2023 zpracová-
váme vlastními silami s metodickou a expertní podporou. K jeho tvorbě 
je potřeba aktivního přístupu obyvatel, ať už jako občanů, nebo jako 
předsedů či členů spolků zabývajících se sportovními či volnočasovými 
aktivitami a v neposlední řadě jako podnikatelů – od živnostníků, 
přes střední firmy až po velké firmy s republikovou nebo mezinárodní 
působností. 

Dokument zpracovává realizační tým ve složení Ing. Jiří Rosecký, 
Bc. Dana Jedličková a Mgr. Zdeněk Opravil. Průběh zpracování bude 
konzultován se speciální pracovní skupinou, která je tvořena zástupci 
města (2), zastupitelstva (1), školství (2), zájmových sdružení (3), pod-
nikatelské sféry (3) a sociální oblasti (2), přičemž celkový počet členů 
pracovní skupiny byl stanoven na 13. Hlavním cílem pracovní skupiny 
bude projednávání a upravování jednotlivých návrhů, slaďování rozpor-
ných stanovisek, stanovení významnosti opatření a aktivit apod.

Jelikož zpracování plánu rozvoje patří přímo do priorit volebního 
programu pro letošní rok, byl jako termín pro závěrečné schvalování 
dokumentu zvolen termín konání prosincového zasedání zastupitelstva. 
Ještě předtím projde dokument také veřejným projednáním. 

Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych se na Vás jménem realizační-
ho týmu obrátil s prosbou o maximální spolupráci při vytvoření tohoto 
dokumentu. Součástí aktuálního čísla Zpravodaje je dotazník pro Vás, 
občany. Podobný dotazník byl již ve Zpravodaji při zpracování plánu 
rozvoje MAS Jižní Haná, kde však šlo o stanovení strategie rozvoje po-
měrně velkého území našeho kraje (od Chropyně až k obcím Sulimov 
a Karolín). Zde se jedná o naše město. Proto Vás opravdu velmi zdvořile 
žádáme, abyste Vy všichni, kterým na rozvoji našeho města záleží, při-
stoupili k tvorbě tohoto dokumentu zodpovědně a pomohli nám získat 
co nejvíce informací o tom, jak naše město vnímáte, kam chcete, aby 
směřovalo, a jak by se mělo rozvíjet. 

Obracím se také na zástupce podnikatelské sféry a předsedy spolků. 
Pokud v následujících dnech obdržíte dotazník určený pro podnikatele 
a pro spolky, žádáme Vás, abyste dotazník vyplnili a odevzdali. Jelikož 
je např. živnostníků v Chropyni velké množství (registrovaných aktivních 
živnostníků je v Chropyni asi 700), provedli jsme namátkový výběr. Pokud 
dotazník neobdržíte, a přesto byste se rádi do výzkumu zapojili, můžete 
ho vyplnit na webových stránkách města. Dotazník taktéž mohou vyplnit 
podnikatelé, kteří již svou podnikatelskou činnost ukončili, protože i Váš 
názor nás zajímá (jen do poznámky uveďte, že dále již nepodnikáte). 

Vzhledem k tomu, že se blíží významná kulturní a společenská akce 
Chropyňské hody, rádi bychom využili této akce ke sběru údajů a prosíme 
Vás o spolupráci a vstřícnost, pokud Vás během této akce někdo z členů 
realizačního týmu osloví s žádostí o krátký rozhovor, jehož účelem bude 
vyplnění dotazníku.

Vyplněné dotazníky můžete odevzdávat do připravených schránek buď 
v budově městského úřadu, trafice MARHO na sídlišti nebo lékárně v ulici 
Míru. Dotazníky bude možno také vyplnit na webových stránkách města.

Děkujeme předem za spolupráci při tvorbě tohoto důležitého doku-
mentu našeho města a za projevený zájem.

Jiří Rosecký
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Z činnosti Rady města Chropyně
V období od 7. května 2015 se rada města do uzávěrky tohoto čísla 
sešla sedmkrát a mimo jiné:
• rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „XI. etapa 

Regenerace panelového sídliště Chropyně – sadové úpravy“ 
od firmy Zábojník – contractors, s. r. o., z Bystřice pod Hostýnem 
s nabídkovou cenou 325.818 Kč bez DPH, 

• schválila poskytnutí finančního příspěvku 10.000 Kč Sboru dob-
rovolných hasičů Plešovec k zajištění oslav 90 let trvání sboru,

• schválila uzavření smlouvy s firmou MIX MAX – ENERGETIKA, 
s. r. o., Brno, jejímž předmětem je zajištění služeb spojených 
s výběrem dodavatele zemního plynu pro město Chropyně 
a Správu majetku města Chropyně, p. o.,

• rozhodla o svolání koordinační pracovní schůzky za účelem 
zpracování územní studie plochy určené pro individuální bydlení 
v lokalitě ulice Nádražní, 

• schválila poskytnutí veřejné finanční podpory neziskovým orga-
nizacím, a to 30.000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., 
místní organizace Chropyně, 30.280 Kč organizaci KoTě, 
o. p. s., mateřské centrum, Chropyně, 50.000 Kč Sociálním 
službám Kroměříž, p. o., 8.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, 
3.000 Kč Klubu dárců krve Kroměřížska, 2.000 Kč Poradenskému 
centru pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., 5.000 Kč organi-
zaci BESKYD DZR, o. p. s., Frýdek-Místek, 5.000 Kč Středisku rané 
péče EDUCO Zlín, z. s., 5.000 Kč Občanskému sdružení rodičů 
a přátel ZŠ a MŠ KORÁLKY, Kroměříž, 1.500 Kč Domovu pro 
seniory, p. o., Tovačov a 5.000 Kč pobytovému zařízení Hospic 
na Svatém Kopečku, 

• zamítla žádost Fotbalového klubu Chropyně, z. s., o poskytnutí 
další veřejné finanční podpory v letošním roce, tentokrát ve výši 
40.000 Kč, 

• schválila přesunutí investičních prostředků v rámci schváleného 
rozdělení příspěvku na investice v rozpočtu Správy majetku měs-
ta Chropyně, p. o., ve výši 200.000 Kč z položky rekonstrukce 
brouzdaliště na koupališti (bude realizováno v příštím roce) 
na nákup 6 ks kontejnerů na svoz biologického odpadu; stá-
vající počet kontejnerů se ukázal jako nedostatečný, vzhledem 
k dosavadním skutečnostem také došlo ke změně velikosti – nové 
kontejnery jsou nižší, z jedné strany opatřené sklopnou bočnicí; 
jako dodavatel kontejnerů byla vybrána firma Forcontproduct, 
s. r. o.,

• schválila uzavření smlouvy mezi Správou majetku města Chropyně, 
p. o., a společností Unileasing, a. s., Klatovy, jejímž předmětem 
je finanční leasing na pořízení komunálního stroje BelosTransPro 
54 v pořizovací hodnotě 1.784.000 bez DPH; s ohledem na roz-
počet Správy majetku města se nákup a čerpání leasingu uskuteční 
1. listopadu letošního roku, 

• schválila uzavření smlouvy s firmou PIKAZ KROMĚŘÍŽ, spol. s r. o., 
na zpracování projektové dokumentace na prodloužení vodo-
vodního řadu v lokalitě Pazderna ve variantě napojení z ulice 
Tovačovská; cena prací byla stanovena na 35.000 Kč bez DPH,

• vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o vývoji 
v potřebě finančních prostředků na mzdy zaměstnanců města 
Chropyně zařazených do Městského úřadu v Chropyni v souvis-
losti se schváleným navýšením pracovníků úřadu a také o před-
pokládaném vývoji personálního obsazení a potřebě mzdových 
prostředků v roce 2016 v souvislosti s předpokládaným odchodem 
referentky úseku investic odboru výstavby a životního prostředí 
do starobního důchodu,

• vzala na vědomí zprávu o výsledku kontroly a inspekční činnosti 
v Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o.,

• schválila uzavření smlouvy se Zlínským krajem, jejímž předmě-
tem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury 
Zlínského kraje ve výši 40.000 Kč na uspořádání akce „Hanácké 
slavnosti“,

• udělila souhlas se záměrem pronájmu komerčních prostor 
v budově čp. 55 na náměstí Svobody za účelem provozování 
kavárny, cukrárny a prodejny pečiva za cenu 420 Kč/m2/rok; 

za cenu minulého nájemného 1.050 Kč/m2/rok se nepřihlásil 
žádný zájemce, rada města proto cenu snížila,

• vzala na vědomí usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 
k uhrazení soudních poplatků ve výši 180.000 Kč v soudním 
řízení s firmou HOCHTIEF CZ, a. s.; dle poskytovatele dotace 
na rekultivaci skládky Smeťák došlo na straně firmy HOCHTIEF 
CZ, a. s., k prodlení mezi ukončením stavby (uzavření stavebního 
deníku) a předáním stavební dokumentace, čímž městu Chropyně 
vznikl nárok na smluvní pokutu ve výši 3,6 mil. Kč; její zaplacení 
ze strany dodavatele stavby je důvodem soudního sporu,

• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou MSPro, s. r. o., Hulín, 
na zpracování žádosti o dotaci na akci „Regenerace zeleně v obci 
Plešovec“ za cenu 28.000 Kč bez DPH; v Plešovci by měly být 
revitalizovány plochy zeleně nacházející se v parku a na hřišti – 
úprava trávníků a výsadba nových stromů a keřů (předpokládané 
náklady na revitalizaci ploch jsou ve výši 426.213 Kč bez DPH), 

• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou LM Engineering, 
s. r. o., Kroměříž, na zpracování návrhu zadávacích podmínek 
a organizace výběrového řízení na akci „Hřiště pro tenis“, cena 
služeb je 14.000 Kč bez DPH; původní projekt byl na 1 tenisový 
kurt, vzhledem k tomu, že dle dostupných nabídek na internetu 
lze tenisové kurty vybudovat levněji, než je uvedeno v návrhu 
rozpočtu v projektové dokumentaci, požádalo město poskytova-
tele finančního daru Nadaci ČEZ o souhlas s rozšířením projektu 
na dva tenisové kurty s tím, že v případě potřeby projekt dofinancuje,

• schválila uzavření smlouvy na vykonání přezkoumání hospoda-
ření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
a vydání zprávy o výsledku tohoto přezkoumání hospodaření za rok 
2015 s Ing. Milenou Lakomou, a to za konečnou cenu 40.000 Kč, 

• zamítla žádost Soukromého institutu neformálního vzdělává-
ní, o. p. s., Přerov, na poskytnutí veřejné finanční podpory 
na úhradu nákladů spojených se zřízením pobočky této organizace 
v Chropyni (položka již byla vyčerpána), avšak schválila poskytnutí 
podpory ve výši 2.500 Kč pro Natálii Šimčíkovou z Chropyně 
na reprezentaci na světovém finále současného tance v Bukurešti; 
jelikož se chropyňská reprezentantka před konáním finále zranila 
a závodu se neúčastnila, k čerpání podpory nedošlo,

• schválila uzavření smlouvy o nájmu plakátovacích ploch na území 
města (na pozemcích parcelní číslo 329, 372/1, 521/1, 1093/94 
v Chropyni a pozemku parcelní číslo 250 v Plešovci) s firmou 
RENGL, s. r. o., Liberec, s cenou nájemného ve výši 500 Kč/rok 
za celý předmět pronájmu, 

• schválila přijetí sponzorského daru od Sdružení rodičů a přátel 
školy při Základní škole Chropyně ve výši 39.800 Kč Základní 
školou Chropyně, okres Kroměříž, p. o., 

• zamítla žádost Sboru dobrovolných hasičů Záříčí o finanční dar 
na pokrytí materiálních výdajů potřebných k provozování hasič-
ského sportu, 

• uložila nechat zpracovat vyčíslení výše možných náhrad za škody 
způsobené změnou územního plánu včetně všech souvislostí 
se zastavením záměru těžby štěrkopísku v lokalitě Hejtman; 
k vyčíslení bude oslovena advokátní kancelář Ritter-Šťastný 
z Olomouce, která městu Chropyně poskytuje právní poradenství, 

• schválila uzavření darovací smlouvy se Střední školou hotelovou 
a služeb Kroměříž na podporu soutěže „Gastro Kroměříž Tescoma 
Cup 2015“ částkou 3.000 Kč, 

• schválila uzavření smlouvy s firmou PIKAZ KROMĚŘÍŽ, spol. s r. o., 
na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy 
„Mateřská škola Tyršova 570 Chropyně – jídelna“ za cenu díla 
80.000 Kč bez DPH, 

• schválila záměr zpracovat Program rozvoje města Chropyně 
na období 2016–2023, a to vlastními silami s metodickou pod-
porou, aktivním zapojením veřejnosti, provedení dotazníkového 
šetření a informování veřejnosti všemi dostupnými prostředky, 
schválila realizační tým ve složení Bc. Dana Jedličková, Mgr. Zdeněk 
Opravil a Ing. Jiří Rosecký a vytvoření 13členné pracovní skupiny.

Jiří Rosecký
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Vandalství na zeleni aneb Strom není had
V našem městě často dochází k projevům vandalství na zeleni, 

ale v současné době se stále častěji setkáváme s výsledky „snahy o po-
malou likvidaci zeleně“. Není to jen napomáhání pomocí chemických 
prostředků, ale také likvidací stromů poničením kůry stromu, nebo 
jejího odstraněním, chcete-li sloupáním. Právě takovéto jednání nás 
donutilo podělit se s Vámi o extrémní příklad za všechny – ul. Moravská 
za bytovým domem 617, kde byla doslova svlečena katalpa. 

Chápeme, že to může být docela zajímavá zábava, ale možná si ne-
uvědomuje ten, kdo ji provozuje, že tímto odsuzuje strom k záhubě…, 
nebo že by tak činil vědomě???

Malé poučení pro ty, co nevědí: ve stromu proudí živiny v kambiu 
a lýku, které jsou těsně pod kůrou (ne ve dřevě). Čili pokud olou-
pete kůru, je to stejné jako, byste člověku přeřezali žíly. Strom nemá 
šanci přežít. Dokonce stačí, abyste na kmeni dole oloupali 1 cm kůry 
po obvodu, a strom uhyne.

Přestože jsme si jisti, že v našem městě je mnohem více těch, 
co se snaží městskou zeleň nejen chránit, ale také svým přičiněním 
a podněty zlepšovat, musíme touto cestou apelovat na všechny ostatní 
– pokud nechcete pomoci, neničte!!!

odbor VaŽP

pro seniory

Město Chropyně nabízí kurz práce na počítači pro seniory. Kurz 
bude v případě zájmu zrealizován ve městě Chropyni Asociací 
center pro rodinu, z. s., s podporou spolku Spokojený senior – 
KLAS,  z. s., za finanční podpory MPSV. 

Jedná se o praktický kurz základních dovedností při práci na PC 
(základy práce na počítači, internet a e-mail, ukládání do složek 
a souborů, vyhledávání informací na internetu apod.). Podstatou 
kurzu je především nízký počet účastníků (4-6 seniorů), kterým 
se věnují dva lektoři.

Kurz je rozložen do šesti dvouhodinových lekcí, vždy 1x týdně. 
Navrženým termínem je říjen/listopad 2015. Cena pro účastníky 
je 100 Kč, což je roční předplatné elektronického časopisu 
ZRNKO (čtvrtletník), který napomáhá uplatnění nabytých 
znalostí v praxi. 

Součástí výuky jsou metodické materiály s pracovními listy 
a 4 notebooky s bezdrátovým WIFI připojením. 

Zájemci o tento počítačový kurz se mohou hlásit na Odboru 
sociálních věcí Městského úřadu v Chropyni, telefonní číslo: 
573 500 739.

Bc. Lenka Horáková 

na městském úřadě

Tajemník Městského úřadu v Chropyni vyhlásil výběrové řízení 
na obsazení funkce vedoucí oddělení Stavebního úřadu, v Odboru 
výstavby a životního prostředí. Tato práce je vhodná pro vysoko-
školáky magisterského případně bakalářského studijního programu, 
kteří absolvovali stavební fakultu nebo právnickou fakultu a přitom 
mají znalosti stavebního zákona, správního řádu, znalosti o výstav-
bě, údržbě, rekonstrukci staveb a zkušenosti s investiční činností 
a přitom umějí řídit pracovní kolektiv, umí být odolní proti stresu 
a mají dobré komunikační schopnosti. 

K uvedeným základním předpokladům jsou stanoveny zákonem 
další požadavky, které musí uchazeč splnit, aby tuto práci mohl 
vykonávat. Podrobné informace o možnosti zaměstnání na Měst-
ském úřadě v Chropyni naleznete na úřední desce městského úřadu 
a na webových stránkách města www.muchropyne.cz v aktualitách 
nebo na elektronické úřední desce. 

Vybranému uchazeči, který se osvědčí, lze po roce práce přidělit 
služební byt 3 + 1.

Zájemci mohou podat písemnou přihlášku nejpozději do pátku 
21. srpna 2015 do 12:00 hodin na podatelně Městského úřadu 
v Chropyni. 

Ing. Jaroslav Kotula, tajemník

Mobilní počítačová učebna Hledáme zájemce o práci 
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Z činnosti zastupitelstva města
Sedmé zasedání zastupitelstva města 

se uskutečnilo 18. června 2015 od 16:00 v sále 
Městského kulturního střediska v Chropyni 
a zúčastnilo se ho 13 zastupitelů. Z jednání 
se omluvili Mgr. Josef Havela, pan Josef Horák, 
paní Veronika Langrová a paní Magda Rapan-
tová. Na zasedání bylo 22 občanů.

V rámci zprávy o činnosti rady města před-
ložil místostarosta získané cenové nabídky 
na provedení forenzního auditu na akci „Svoz 
biologického odpadu pro město Chropyně“. 
Bylo osloveno šest firem, dvě předložily 
konkrétní nabídku na provedení forenzního 
auditu v cenách cca kolem 30.000 Kč bez 
DPH, dvě firmy na základě předložených 
informací doporučily spíše provedení nezávis-
lého ocenění předmětů zakázky, a to na zá-
kladě skutečnosti, že kontroly od posky-
tovatele dotace žádné pochybení nenašly. 
Mgr. Vlasatý informoval o provedené kontrole 
této investiční akce kontrolním výborem, 
přičemž výbor zjistil, že předložená doku-
mentace není originální, ale ve formě úředně 
ověřených kopií. Zdůraznil, že vyřazení firmy 
Alfa Profi, s. r. o., se zdá členům výboru jako 
neobjektivní, načež starostka města názorně 
všem ukázala rozdíl mezi podélným lisováním 
a svislým lisováním, což byl důvod vyřazení 
zmíněné firmy. Lisy, nabízené touto firmou, 
totiž nesplnily požadavek na podélné liso-
vání a tedy ze zákonných důvodů (nesplnění 
zadávacích podmínek) byla firma vyřazena. 
Ing. Blažek upozornil, že celá kauza začala 
jako podezření na střet zájmů paní starostky, 
a není si jistý, že forenzní audit tento střet 
prokáže. Navíc může poskytovatel dotace 
na zjištění, že akce je prověřována forenzním 
auditem, reagovat požadavkem na vrácení 
celé dotace. Při následném hlasování zastupi-
telé provedení forenzního auditu neschválili. 

Zastupitelům byla také předložena infor-
mace k možnému zastavení těžby štěrkopísku 
cestou změny územního plánu. K předložení 
právního názoru byla oslovena Advokátní 
kancelář Šikola a partneři, s. r. o., z Brna, do-
poručená panem Michalem Pospíšilem. Tato 
advokátní kancelář označila možnost zastavení 
těžby touto formou jako možnou, avšak tuto 
variantu nedoporučuje. Město se tak vystavuje 
nebezpečí uplatnění vzniklé škody ze strany 
investora dle stavebního zákona. Částku 
odhadli až na 80 mil. Kč. Doporučili, aby 
se město aktivně vyjadřovalo k podkladům. 
Pokud by měla advokátní kancelář zanaly-
zovat kroky, které může město proti záměru 
podniknout, pak cena služeb byla stanovena 
na 1.650 Kč/hod. bez DPH.

Na základě požadavků zastupitelů, a také 
upozornění občanů, byla předložena a také 
schválena změna jednacího řádu. Doplněno 
bylo ustanovení o tzv. dohodovacím řízení, 
tedy stavu, kdy zastupitelstvo v dané věci nijak 
nerozhodne a projednávaný bod bude třeba 
uzavřít konkrétním rozhodnutím. Dále došlo 
k upřesnění ustanovení o zveřejňování výpisů 

usnesení a byla stanovena pravidla podávání 
připomínek k zápisu z minulého jednání zastu-
pitelstva. Jednacím řádem bude také ošetřeno 
zacházení se zvukovou nahrávkou. V této 
souvislosti někteří členové zastupitelstva opět 
vyjádřili požadavek na zveřejňování záznamů 
ze zastupitelstva, případně vysílání přímého pře-
nosu z jednání. Jelikož se, dle sdělení tajemní-
ka, tato problematika neustále vyvíjí a radnice 
se více otevírají, uložilo zastupitelstvo tajem-
níkovi připravit technickou a finanční analýzu 
potřebných zařízení na pořízení audiozáznamů 
a videopřenosů z jednání zastupitelstva. 

Rozpočtové opatření města č. 4 v letoš-
ním roce řešilo na stránce příjmů především 
vratku půjčky poskytnuté na počátku roku 
Tělovýchovné jednotě k profinancování do-
tace na zateplení (1 mil.), příjem z prodeje 
pozemku na Podlesí (540 tis.), obdržená 
dotace na kompostárnu (1,1 mil.) a dotace 
na nový knihovní systém v knihovně (79 tis.). 
Celkem byly příjmy navýšeny o 3.166 tis. Kč. 

Na straně výdajů bylo potřeba navýšit 
položku na úpravu budovy mateřské školy 
(2 mil.), a to v důsledku nutnosti vybudovat 
samostatnou jídelnu pro děti. Podle stávají-
cích hygienických norem by se při souběhu 
tří činností v jednotlivých třídách (vzdělávání, 
spaní, stravování) musel snížit celkový počet 
zapsaných dětí v mateřské škole. Vyjmutím 
jedné z uvedených činností z prostor třídy už 
jsou hygienické normy mírnější a umožňují 
zapsat více dětí. Díky této investici tak bylo 
možné zapsat všechny děti k předškolnímu 
vzdělávání. Navýšení také zaznamenala po-
ložka regenerace sídliště (500 tis.). Město 
Chropyně v letošním roce získalo dotaci, 
avšak změnily se podmínky pro poskytnutí 
dotace a napřed je třeba investici zaplatit 
z vlastních zdrojů a následně je možno 
uznatelné náklady profinancovat z dotace. 
Navýšení bylo také potřeba k zabezpečení 
přípravných prací na další etapu. Výdaje 
bylo nutné dále navýšit o vrácenou dotaci 
na infrastrukturu v ulici Hrázky a Emila Filly. 
Nepodařilo se na třech parcelách zkolau-
dovat stavby (stavebníci nezačali stavět) 
a část dotace muselo město vrátit (3 x 50.000 
Kč). Rovněž celkové výdaje rozpočtu byly 
navýšeny o částku 3.166 tis. Kč. Celkový 
rozdíl mezi příjmy a výdaji je tak roven 0 
a rozpočet tak zůstává vyrovnaný.

V rámci majetkoprávních záležitostí 
schválilo zastupitelstvo několik smluv na zří-
zení věcných břemen ke vznikajícím nebo 
rekonstruovaným stavbám, prodej zahrady 
s chatkou v zahrádkářské kolonii pod zám-
kem vč. podílu za vyhotovení geometrického 
plánu za celkovou cenu 25 tis. Kč, prodej 
pozemku v okolí ornitologické pozorovatel-
ny u Zámeckého rybníka Agentuře ochrany 
přírody a krajiny České republiky za cenu 
89.920 Kč, smlouvu na realizaci staveb-
ních úprav bytového domu čp. 665 a 656, 
neboť stavebními úpravami tohoto domu 

budou dotčeny pozemky města, a prodej 
posledního pozemku k individuální zástavbě 
na Podlesí za celkovou cenu 409 tis. Kč.

Na programu zastupitelstva bylo také 
schválení účetní závěrky za loňský rok 
a závěrečného účtu města za rok 2014 včetně 
zprávy auditora. Závěrečný účet vychází právě 
z účetní závěrky, stejně jako zpráva auditora 
o přezkoumání hospodaření. 

Město Chropyně v roce 2014 hospodařilo 
s celkovými příjmy ve výši 77,8 mil. Kč, přičemž 
daňové příjmy byly 55,2 mil. Kč, nedaňové 
příjmy 8,9 mil. Kč, kapitálové příjmy 2,2 mil. 
Kč a zbývající část tvoří přijaté dotace ve výši 
11,4 mil. Kč. Nejvýznamnější daňové příjmy 
tvořily DPH (23,3 mil. Kč), daň z příjmů 
právnických osob (11,5 mil. Kč), daň z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci, 
9,8 mil. Kč), daň z nemovitostí (3,5 mil. Kč), 
poplatek za komunální odpad (2,5 mil. Kč) 
a odvod z výherních hracích přístrojů (1,7 mil. 
Kč). Celkově byl výtěžek daňových příjmů 
oproti roku 2013 o 2,4 mil. Kč (4,3 %) vyšší. 
Investiční dotace přijalo město na kompostár-
nu (3,5 mil. Kč), zahradu mateřské školy 
(2,4 mil. Kč), na protipovodňová opatření 
(0,9 mil. Kč) a park na náměstí Svobody 
(0,46 mil. Kč). Neinvestiční dotace obdrželo 
město na výkon státní správy (3,4 mil. Kč), 
částečnou úhradu provozu pečovatelské 
služby (0,48 mil. Kč) a pak také dotace 
na komunální volby a volby do Evropského 
parlamentu (0,25 mil. Kč). 

Jelikož byl rozpočet po celou dobu veden 
jako vyrovnaný, dosáhly výdaje rovněž částky 
77,8 mil. Kč, přičemž 54 mil. Kč tvořily běžné 
výdaje (příspěvky příspěvkovým organizacím, 
činnost místní správy, svoz odpadů, požární 
ochrana, dopravní obslužnost, opravy komu-
nikací, veřejné osvětlení, dotace sportovním 
a volnočasovým organizacím aj.), 19,5 mil. Kč 
výdaje na investice (zahrada mateřské školy, 
kompostárna, komunikace na Pazderně, splát-
ka koupaliště, investiční transfer tělovýchovné 
jednotě na zateplení, revitalizace parku 
na náměstí Svobody, příprava protipovodňo-
vých opatření a parkoviště v ulici Ječmínkova) 
a 4,2 mil. Kč financování (tj. k vyrovnání 
rozdílů mezi příjmy a výdaji).

Součástí závěrečného účtu je také vyjád-
ření auditora. Auditorkou města je Ing. Mi-
lena Lakomá a ta ve své zprávě konstato-
vala, že nezjistila žádnou skutečnost, která 
by ji vedla k přesvědčení, že přezkoumáva-
né hospodaření není v souladu se zákonem 
o přezkoumávání hospodaření územních samo-
správných celků a dobrovolných svazků obcí.

V rámci všeobecné diskuze byl řešen přínos 
pro město vyplývající z členství v MAS Jižní Haná 
a mikroregionu Jižní Haná, dále stav přípravy 
realizace rekonstrukce tenisových kurtů z daru 
od Nadace ČEZ. Diskuze se vedla také k pro-
blematice hazardu, padaly návrhy na konání 
referenda k této problematice, protože výtěžek 
z výherních hracích přístrojů a videoloterních 
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O práci úředníků Městského úřadu v Chropyni 
– finanční odbor – 1. část

Z činnosti zastupitelstva města
terminálů je cca 2 mil. Kč do rozpočtu města 
a přerozděluje se sportovním a volnočasovým 
organizacím. Zmíněn byl také záměr těžby 
štěrkopísku, a to především ohledně zadání 
právní analýzy, která měla prověřit, na úhradu 
jakých nákladů by mohl mít investor nárok, 
kdyby došlo ke změně územního plánu. Jelikož 
zastupitelstvo k této věci nepřijalo žádné usne-
sení, rozhodla na prvním červencovém zasedání 

o zadání vypracování analýzy advokátní kance-
láří Ritter-Štastný rada města. 

V návaznosti na další dotazy pak byli zastupi-
telé a přítomná veřejnost informováni o přípravě 
veřejného projednání studie proveditelnosti 
protipovodňových opatření, které proběhne 
patrně na podzim, o dobrém vytížení pra-
covníků úřadu, což prokázal personální audit, 
o vypsání výběrového řízení na obsazení pracov-

ního místa vedoucí stavebního úřadu a možnosti 
přesunutí hlášení rozhlasu na 17. hodinu. 

Kompletní zápis z jednání zastupi-
telstva je k dispozici na sekretariátě 
městského úřadu. Příští zasedání zastu-
pitelstva by mělo proběhnout ve středu 
30. září 2015.

Jiří Rosecký

Na finančním odboru v roce 2015 pracuje 
jedna vedoucí a čtyři úředníci. Do 30. června 
to byla i pracovnice na úklid.
Finanční odbor je nyní složen z:
-  vedoucí Ing. Lenky Macháčkové,
-  účetní Věry Hradilové,
-  referentky evidence majetku, mzdové účet-

ní, fakturantky Hany Večeřové,
-  referentky státní správy a samosprávy (popla-

tek za komunální odpad) Renáty Valáškové,
-  referentky státní správy a samosprávy (místní 

poplatky, pokladní) Renaty Jurčíkové.
Pozici vedoucí finančního odboru vykonávám 
od roku 1997. Od této doby prošla funkce vý-
vojem z důvodu změn v zákonných předpisech, 
svěřených agend a také z důvodu organizačních 
změn. Dříve se tento odbor jmenoval hos-
podářsko-správní, již několik let je odborem 
finančním, což více odpovídá náplni činnosti. 
Proto vás nejdříve seznámím s přehledem čin-
ností, které odbor vykonává, a dále vám tyto 
činnosti rozvedou jednotliví pracovníci.

Činnost odboru obsluhuje zejména dvě zásad-
ní oblasti finančního hospodaření města, a to o-
blast rozpočtu a účetnictví. Finanční odbor 
zpracovává rozpočtový výhled, roční rozpočty 
a usměrňuje hospodaření podle rozpočtu. Vy-
pracovává rozbory hospodaření, účetní závěrku 
a závěrečný účet města. Zajišťuje komplexní 
vedení a kontrolu účetnictví města, obstarává 
platební styk, zajišťuje financování města, vede 
městskou pokladnu.

Dále zpracovává platovou agendu za-
městnanců a odměňování zastupitelů města, 
včetně souvisejícího pojistného, vede evidenci 
majetku města, prodej a pronájem majetku, 
organizuje inventarizace majetku a zpracovává 
výsledky inventarizace. Vykonává funkci správce 
daně ve věcech místních poplatků a vymáhá 
nedoplatky. K uvedeným zásadním činnostem 
se váže řada navazujících a doplňkových činností.

Vysoký podíl činností finančního odboru 
je pravidelný, s vysokým podílem softwarové 
podpory a automatizovaného přenosu dat.  
Všichni zaměstnanci odboru mají dlouholetou 
odbornou praxi.

Vy, občané, přijdete do styku s pracovníky 
finančního odboru nejčastěji u činností státní 
správy. To jsou ty, které na úřady převedl stát, 
v případě finančního odboru to jsou přede-
vším místní poplatky a jejich výběr. Nejčastěji 
se setkáváte s poplatkem za komunální odpad, 

poplatkem ze psů a dalšími, s kterými Vás se-
známí jednotlivé referentky.

Činnosti samosprávy finančního odboru u vás 
občanů nejsou tolik vidět, ale zajišťují chod 
města a městského úřadu. S některými výstupy 
finančního odboru, např. rozpočtem města, 
závěrečným účet města, se můžete setkat při 
zasedáních zastupitelstva města, případně 
na webových stránkách města Chropyně.

Vedoucí finančního odboru
Nyní se vám budu snažit přiblížit některé 

činnosti své funkce a přitom vás nezatěžovat 
odbornými činnostmi a názvy. Funkce ve-
doucího finančního odboru je na „malém“ 
úřadě spíše funkcí multioborovou, to znamená, 
že mým úkolem je obsáhnout spoustu různo-
rodých činností finančního odboru oproti více 
rozděleným činnostem na větších úřadech. 
U všech závažnějších úkonů a operací finanč-
ního odboru působím jako hlavní poradce 
s výjimkou ryzí státní správy. V návaznosti 
na „multioborovost“ je potřebný zvýšený podíl 
vzdělávání oproti nastavenému objemu v záko-
ně o úřednících.

Z činností, které jsou svěřené celému od-
boru, vykonávám činnosti spojené s rozpočtem 
a jeho vyhodnocováním. Mou hlavní náplní 
je proces sestavení ročního rozpočtu, rozpočto-
vého výhledu a usměrňování hospodaření města 
dle schváleného rozpočtu, případně provádění 
rozpočtových opatření, to jsou úpravy rozpočtu 
během roku na základě požadavků a vývoje 
hospodaření. Dalším výrazným oborem jsou 
kontroly účetních závěrek, téměř veškerého 
výkaznictví města, finanční vypořádání, zpraco-
vání závěrečného účtu města, finančních analýz, 
rozborů hospodaření, zajištění přezkoumání 
hospodaření města, vypracování roční zprávy 
o finančních kontrolách atd. 

Kromě toho spolupracuji na projektech měs-
ta, připravuji podklady pro jednání rady města 
a zastupitelstva města, finančního a kontrolního 
výboru, porady vedení města, a poté zajišťuji 
plnění úkolů, které z jednání orgánů města 
vyplynuly.

Další oblastí činností je agenda úvěrů, daní, 
pojištění odpovědnosti, majetku, osob a zákon-
ného pojištění,   předběžná a průběžná finanční 
kontrola, kontroly v rámci řízení podřízených 
zaměstnanců. Organizace a koordinace inventa-
rizací, včetně příspěvkových organizací, fungování 

likvidační komise a aktualizace směrnic. Také 
spolupracuji s příspěvkovými organizacemi města 
na úseku rozpočtu, účetnictví, finanční kontroly, 
hospodaření s majetkem atd.

Z výše uvedeného popisu náplně mé práce 
je zřejmé, že při své činnosti přijdu do sty-
ku s občany minimálně. V praxi se ale stává, 
že někteří občané mají zájem vědět někte-
ré informace týkající se hospodaření města, 
majetku a přijdou se mě zeptat. V případě, 
že se na mě občané obrací s žádostí o spolupráci 
při vyřizování jejich problému týkající se agendy 
jiného úředníka finančního odboru, jsem rovněž 
nápomocna. Ráda spolupracuji i se studenty 
města Chropyně při plnění jejich praxe nebo 
na jejich bakalářských a diplomových pracích. 
Přitom doufám, že tyto nabyté poznatky z praxe 
jim budou prospěšné v jejich profesním životě.

Výstupy finančního odboru jsou v zákonem 
stanovených lhůtách v průběhu roku ověřovány 
kontrolními mechanismy. Provádí se finanční 
kontroly, přezkum hospodaření, kontroly kraj-
ským úřadem a dalšími finančními institucemi. 
Tyto kontrolní orgány hodnotí činnost finančního 
odboru pozitivně, to se projevuje ve výsledcích 
těchto kontrol. Práce na finančním odboru 
je vnímána těmito orgány dobře, a tak se na nás 
s žádostí o radu a pomoc obracejí i dal-
ší okolní města a obce. Těší mě, že své 
poznatky a dovednosti mohu uplat-
nit nejen ve svém městě, ale že je tato 
práce oceňována i dalšími lidmi a institucemi.
                          Ing. Lenka Macháčková
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Pohled do historie vodního režimu v okolí města Chropyně 
a historie vodního hospodářství v Chropyni 

Novodobé dějiny chropyňského ryb-
níkářství

V letech 1900-1901 bylo provedeno 
generální čištění a meliorační práce na Zá-
meckém rybníku. Přes 1000 převážně ital-
ských dělníků prováděla tyto práce, přičemž 
byl veškerý nános z celého rybníka vyvezen 
a rybník vyčištěn až po hranečník, který mů-
žeme spatřit u sokolského hřiště. Velký podíl 
na zanášení rybníka míval až do roku 1949 
chropyňský cukrovar, který sem vypouštěl 
bláto a kaly z řepných praček.

Arcibiskupský statek zde choval ryby 
a k výlovu docházelo jednou za 4 roky, doba 
vypuštění byla velmi krátká, což svědčilo 
rozvoji vodní flory. Rákosí bylo v zimě sekáno 
pro stavební účely. 

Roku 1925 byl chropyňský Zámecký 
rybník pro svůj ornitologický, botanický 
a historický význam prohlášen přírodní památ-
kou a v roce 1954 státní přírodní rezervací. 

V takové podobě se dochoval rybník 
až do roku 1955, kdy jej převzalo Státní ry-
bářství Přerov, které se postupně zaměřovalo 
k docilování stále vyšších výnosů ryb a v této 
souvislosti i s likvidací rákosin.

Dne 22. října 1933 proběhl výlov Zámec-
kého rybníka. Tato akce byla vždy zajímavá 
pro mnoho zvědavců, ale i pro žactvo školy. 
Zámecký rybník měl v té době 12 ha vodní 
plochy a 8 ha rákosu a bažin. Lovilo se záta-
hovými sítěmi – kapr, štika a lín. 

Dne 30. července 1946 se protrhlo beto-
nové koryto, kterým protéká mlýnský náhon 
a kříží se zde se Svodnicí. Museli tenkrát 
v Troubkách zastavit přítok do Malé Bečvy, 
aby mohli cukrovarští dělníci provést opravu 
tohoto koryta.

První poválečný výlov Zámeckého rybníka 
se konal 12. listopadu 1947 a vylovilo se 20 q 
kaprů na prodej a 40 q kaprů násady. Všechny 
ryby skončily na sádkách, odkud byly distribu-
ovány na trh. V Chropyni se prodalo 400 kg 
kaprů a zbytek byl dodán do Kroměříže. Cho-
vu na Zámeckém rybníku se věnovala tehdy 
správa arcibiskupského statku, porybným byl 
pan Ligurský. Celkový výnos z rybníka byl 
70q a 1 kg ryb stál 10 – 12Kč.

Na podzim roku 1963 bylo opět prove-
deno čištění Zámeckého rybníka jeho bagro-
váním. Půda porostlá rákosím byla nahrnuta 
na hromady, mezi kterými vznikly vodní 
kanály. V roce 1966 byla zemina shrnuta 
ke břehům a uprostřed rybníka byl ponechán 
ostrov pro hnízdící ptactvo. Při této melioraci 
rybníka byly zlikvidovány cenné bažinné louky 
pod zámkem, na nichž se nacházel bohatý 
soubor trav ostřic (Carex). Tyto úpravy měly 
zásadní vliv na změny druhové skladby flory 
na rybníku. Dříve hojně se vyskytující rostliny 
se zde už neobjevily nebo jen sporadicky 
(kapraď bahenní, leknín, ostřice, pryskyřník 
velký, puškvorec a jiné). Chráněná kotvice 
vzplývavá však každoročně zabírá téměř dvě 

třetiny vodní hladiny. Na depondii (ostrův-
ku), kde hnízdí racek chechtavý (v Chropyni 
rybářka), bují bez černý, kopřivy, z čehož 
je vidět, jak rekultivace rybníka ovlivnila 
negativně původní bohatou květenu.

Dne 8. listopadu 1966 byla způsobena 
hromadná otrava vod řeky Bečvy, kterou 
zavinila chemická továrna v Přerově. Vypuš-
těné jedy totálně zlikvidovaly veškerý život 
v řece Bečvě. Jakmile se otrávené vody dostaly 
do Chropyně, uhynulo na sádkách asi 10 va-
gonů ryb, především vánočních kaprů.

V letech 1974-1975 proběhla úprava 
Zámeckého rybníka s cílem zajistit lepší 
podmínky pro chov ryb a vytvořit optimální 
prostředí pro ochranu fauny a flóry na rybníku 
a jeho okolí.

V roce 1977 hospodařilo na chropyňských 
rybnících Státní rybářství Přerov. Vedoucím 
rybného hospodářství v Chropyni byl Josef 
Vávra, který se staral o rybníky Zámecký 
(23 ha), Hejtman (5 ha), Chropyňák (1 ha) 
a hlavně o sádky pro 2.500 q ryb.

Kritický byl rok 1984, kdy se zjistilo, že ryb-
ník je prakticky bez vodní vegetace. Nebyl 
zde jediný trs kotvice plovoucí. O dva roky 
později došlo opět ke znehodnocení ryb-
níka a to ropnými produkty z nedalekého 
Technoplastu. Bezprostřední blízkost města, 
podniku a kolonií zahrádek má špatný vliv 
na tuto vzácnou lokalitu. Rybník měl asi 
20 ha, ale z toho jen 8 ha vodní plochy.

Druhou významnou složkou života v rezer-
vaci Zámeckého rybníka jsou vodní a bahenní 
ptáci, kteří zde hnízdí nebo zastavují při tahu. 
Vyhlášené je chropyňské hnízdiště racků 
(dříve jediné v kraji), kterých zde hnízdilo 
i 3000 párů. Racek chechtavý se objevuje 
v Chropyni začátkem března, kolem 20. dub-
na jsou v hnízdech vajíčka a kolem 1. června 
jsou už mláďata opeřena. Ještě v 19. století 
docházelo k hromadnému lovu tohoto ptáka. 
Bývalo jich postříleno několik tisíc a chudina 
je sbírala ke své obživě. V současné době 
už nelétají za pluhem, protože se na jaře 
už hluboká orba neprovádí. Živí se tedy různě 
po městě z odpadků, což nikdy nebývalo. 
Kromě racka zde hnízdí lyska černá, slípka 
zelenonohá, rákosník velký, roháči, bukači, 
strnadi. Velkým problémem poslední doby 
je kormorán, který zde páchá obrovské škody 
na rybním hospodářství. Od roku 1981 zde 
hnízdí i labutě. Někdy navštíví rybník i volavky, 
orloven říční, ledňáček nebo čejka. Z vodních 
savců se zde vyskytuje vydra, ondatra, hryzec 
vodní, z ryb se loví kapr, štika. Ochrana těchto 
prvků je právě dnes velmi žádoucí. Od roku 
1992 je rybník Národní přírodní památkou. 

Roku 1993 hospodařilo na Zámeckém 
rybníku o výměře 22,14 ha a na Malém Chro-
pyňském o výměře 0,92 ha Státní rybářství 
Přerov, s. p.

Rybník jako národní přírodní památka 
nebyl zařazen do privatizačního projektu 
nově vzniklého podniku Rybářství Přerov, a. s. 

Na rybníce Zámeckém byla odchována kapří 
násada a na Malém Chropyňském kapří 
plůdek.

Státní rybářství Přerov provedlo v sedmde-
sátých letech minulého století obnovu části 
bývalého největšího rybníka v chropyňském 
regionu, rybníka Hejtman, který byl založen 
Ludanici roku 1567 a sahal až k Záříčí. Po-
stupně se však po třicetileté válce zanášel, 
až úplně zanikl. 

Hlavním důvodem obnovení části ryb-
níka Hejtman bylo, že stav znečištění vod 
Malé Bečvy ohrožoval činnost chropyňských 
sádek přebudovaných v letech 1952-1953 
s kapacitou 2.000 q ryb. Sádky potřebují 
kvalitní prokysličenou vodu, což Malá Bečva 
neposkytovala. To znemožňovalo úplně letní 
sádkování a podzimní sádkování narušovaly 
kampaně v cukrovarech, které totálně vodu 
v Bečvě ničily. K tomu se přidružovala otrava 
vody chemickými látkami vypouštěnými růz-
nými podniky do Bečvy. Tento stav vyžadoval 
vytvoření velké zásobárny čisté vody pro po-
třeby sádek a také zajištění rybníka pro chov 
jako komory pro 50.000 ks násady.

Obnovením části rybníka Hejtman se zís-
kala možnost odebírat v zimním období tep-
lejší spodní vodu pro sádky, dále rezerva vody 
v období kalamitních otrav vod řeky Bečvy 
a možnost sedimentace organických látek. 
Dokončení obnovy Malého Chropyňské-
ho rybníka bylo v roce 1975 finančním ná-
kladem 1 197 000 Kč.

Státní rybářství Přerov, hospodářství Chro-
pyně mělo v roce 1978 30 zaměstnanců, 
z toho 3 řidiče, 8 žen při výkrmu kachen 
a ostatní zaměstnanci se věnovali výrobě ryb. 
Vedoucím hospodářství byl Josef Vávra. Výlov 
Zámeckého rybníka přinesl 181 q kaprů, 
z rybníka Hejtman se toho roku vylovilo 115 
q kaprů, z Malého Chropyňáku se vybralo 
3.000 ks násady.

Ke středisku Chropyně patřily v té době 
také rybníky v Tovačově a v Záhlinicích. 
V Tovačově se vylovilo 1 780 q tržních ryb 
a v Záhlinicích se vykrmilo 4 536 q jatečných 
kachen.

V roce 1979 se ze Zámeckého rybníka 
vylovilo 110 q tržního kapra a po napuštění 
do něj bylo nasazeno 69 150 ks násady kapra. 
Do Malého Chropyňáku bylo dáno 1 200 ks 
násady a do rybníka Hejtman bylo nasazeno 
1 500 000 ks váčkového plůdku a v srpnu toho 
roku tam bylo přidáno 340 000 ks plůdku. 
V ostatních rybnících, které patřily pod 
hospodářství Chropyně, tedy Tovačov 
a Záhlinice, bylo vyprodukováno asi 1 000 q 
tržních ryb a bylo vykrmeno 4 200 q jatečných 
kachen. Vedoucím hospodářství Chropyně byl 
stále Josef Vávra.

V roce 1984 bylo do Zámeckého ryb-
níka vsazeno 80 000 ks kapřího plůdku 
a na podzim vyloveno 50 000 ks násady 
kapra. Z rybníka Hejtman bylo na jaře vylove-
no 780 q kapra a po napuštění nasazeno 
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10 000 ks násady kapra. Na Malém Chro-
pyňáku bylo vyloveno 210 ks kapra.

V roce 1990 byl vedoucím chropyňského 
hospodářství Státního rybářství Přerov Petr 
Suchánek. Obhospodařoval 3 rybníky – Zá-
mecký, Hejtman a Malý Chropyňák a sádky 
pro přechovávání a distribuci ryb. Všechny 
rybníky sloužily k chovu ryb a Zámecký rybník 
je navíc přírodní rezervací s přísným režimem.

V roce 1992 dochází ke změně majitele 
rybného hospodářství v Chropyni. Nový 
podnik je Státní rybářství České Budějovice, 
odštěpný závod Přerov, sádky Chropyně. 
Baštýř (sádecký) byl Petr Suchánek, který 
 má k dispozici 3 stálé zaměstnance. Odlove-
no bylo v roce 1992 v Chropyni 33 t kapra, 
1 t sumce, amura, tolstolobika a lína.

Rybářství Přerov, a. s. (zbytkový podnik 
po privatizaci St. rybářství České Budějovi-
ce), hospodařilo i v roce 1993 v Chropyni 
na rybníku Zámeckém, Malém a Hejtma-
nu, přičemž Zámecký rybník nebyl zahrnut 
do chystané privatizace akciové společnosti. 
Na Zámeckém rybníku byla odchována kapří 
násada a na Malém rybníku kapří plůdek. 
Na Hejtmaně byla zakomorována násada 
v zimních měsících. Sádkami prošlo toho roku 
170 t ryb.

K 1. červnu 1994 pronajal Pozemkový 

fond ČR všechny vodní plochy v Chropyni, 
mimo Zámeckého rybníka, Rybářství Hulín 
vedenému Antonínem Pálkou.

Na Zámeckém rybníku byl zaveden zvláštní 
režim při manipulaci s vodou, bylo omezeno 
vysekávání travin a byl zde zakázán chov ryb, 
přesto zde byla odchována kapří násada.

Od roku 1996 vzal do pronájmu Zámecký 
rybník v Chropyni Ing. Ševeček z Brodku 
u Přerova. Sádky a ostatní rybníky v Chro-
pyni byly v pronájmu Rybářství Hulín pana 
Pálky. Vedoucím rybářství v Chropyni byl pan 
Pavlíček a byli zde zaměstnáni další dva stálí 
pracovníci. Sádky obchodují s rybami celo-
ročně a za rok 1996 se prodalo v Chropyni 
170 t ryb, především kapra, amura, tolstolo-
bika, pstruha a dalších.

V roce 1999 chropyňské sádky přechová-
vají ryby po výlovech záhlinických i chropyň-
ských rybníků. Podnik má v pronájmu stále 
Ing. Antonín Pálka. Na sádkách pracuje sá-
decký a 1 pomocník. Prodej ryb probíhá ce-
loročně, ale hlavní sezóna je před Vánocemi.

Zámecký rybník měl také stále v pronájmu 
Ing. Jan Ševeček z Brodku u Přerova a vypěsto-
vané ryby dodával taktéž na sádky Chropyně.

Ceny ryb v roce 1999: kapr 65 Kč/kg, štika 
140 Kč/kg, tolstolobik 40 Kč/kg.

Historický pohled, ale i současnost, nám 

ukazuje, že Chropyně a její okolí patří stále 
svým přírodním bohatstvím k nejkrásnějším 
lokalitám našeho regionu, kraje nebo celé 
Moravy. Proč si tu nádheru máme sami sobě 
kazit a ničit.

Chropyňský region postihlo v minu-
losti hodně povodní, k těm největším 
patřily tyto:
1579 – veliká povodeň, strhla lobodický stav 
a vsi pod Kojetínem zaplavila,
1647 – po ustavičných deštích, které poško-
dily i chropyňský mlýn, obávali se lidé o splav,
1877 – velká povodeň protrhla hráz 
u Troubek a zaplavila široké okolí, voda 
sahala v Chropyni až k prahům dveří domů 
na Hejtmaně,
1911 – protrhla se hráz Moštěnky, dva dny 
hrozilo zaplavení Plešovce, dobytek byl 
přestěhován na statek, hasiči naplnili přes 
300 pytlů s pískem a těmi pak ucpali protr-
ženou hráz,
1930 – ohrožení Chropyně, hráze Bečvy však 
vydržely nápor a k neštěstí nedošlo,
1997 – povodně, které zasáhly celé povodí 
řeky Moravy, včetně Chropyně, Plešovce 
a Zářičí, které máme všichni ještě v živé 
paměti.

Mgr. Květoslav Machalík
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O těžbě štěrkopísku v Chropyni není stále rozhodnuto
Těžba štěrkopísku na loukách Hejtman se stala 

trnem v oku mnoha obyvatel Chropyně. Přestože 
je celé řízení o povolení těžby teprve na začátku 
a není jisté, kdy a zda se vůbec bude těžit, začaly 
se po Chropyni i okolních obcích šířit různé fámy 
o tom, v jakém stádiu vlastně povolení k těžbě 
je a zda má či nemá smysl se dál snažit těžbě 
zabránit.

Územní řízení v rámci povolení těžby štěrko-
písku je teprve na začátku. Jelikož investor dosud 
nedodal kompletní dokumentaci a potřebná vy-
jádření, bylo toto řízení hned od počátku pozasta-
veno. Kromě jiných problémů musí investor (firma 
EKO Agrostav, a. s.) vyřešit zejména problematic-
kou trasu dopravy. Stále není jasné, kudy doprava 
vytěženého štěrkopísku povede. Přitom zejména 
těžká nákladní doprava představuje pro velkou 
část obyvatel Chropyně i Záříčí hlavní problém.

Obavy z narušení statiky domů, nadměrný hluk, 
prašnost, dopady na přírodu. To jsou jen některé 
z otázek, které občany trápí a na které zatím nebyl 
nikdo schopen srozumitelně odpovědět.

Na březnovém zasedání Zastupitelstva Chropy-
ně dala velká většina přítomných, včetně většiny 
zastupitelů, jasně najevo svůj nesouhlas s těžbou. 
Paní starostce Ing. Věře Sigmundové bylo radou 
města uloženo zadání zpracování právního posud-
ku, jakým způsobem by mohlo, a s jakými riziky, 
město Chropyně těžbu zastavit. A to nejen zde 
na loukách Hejtman, ale potažmo na celém ka-
tastru Chropyně a Plešovce. A výsledek?

Po čtvrt roce čekání jsme se na posledním 
zastupitelstvu dověděli, že se žádný posudek 
zpracovávat nebude, jelikož na to nejsou peníze! 
Osobně tuto odpověď, na rozdíl od některých 
zastupitelů, nepovažuji za splnění úkolu, který 
paní starostka dostala. Informaci o ceně právního 
posudku bylo možné zjistit de facto okamžitě 
a nemuselo se čekat celé tři měsíce!

Namísto toho, aby se hledalo řešení, čeká se, 
co bude dál. Přitom město Chropyně, jako majitel 
některých pozemků, po kterých povede doprava, 

může také říci své NE. Otázkou ale zůstává, zda 
bude „politická“ vůle k tomu, aby naši radní svůj 
názor změnili?

V květnu letošního roku proběhla mezi občany 
Chropyně, Záříčí a Plešovce anketa, které se zú-
častnilo 275 občanů. Přes 80% respondentů louky 
Hejtman alespoň občas navštěvuje. A to zejména 
v rámci procházek, odpočinku, sportu a relaxace. 
Vždyť také 92% oslovených občanů považuje louky 
mezi Chropyní a Záříčím za klidovou zónu, kterou 
by těžba na minimálně 15 let zcela zničila!

Vraťme se však znovu na začátek. Je možné 
těžbě skutečně zabránit?

Ano je! Těžbu můžeme zastavit. Ale jen tehdy, 
pokud začneme jednat a nebudeme pouze vyčká-
vat, až jak se situace vyvine. Jednotlivé kroky, které 
mohou těžbu zastavit, jsou známé nejen našim 
radním a zastupitelům, ale i mnoha občanům.

Město Chropyně by mělo konečně začít hledat 
řešení. Petice proti těžbě, kterou organizuje spolek 
Lužňáci, z. s. a která právě probíhá, je jedním 
ze způsobů jak přesvědčit zástupce našeho města, 
že nás – odpůrců těžby – není jen malá hrstka, 
ale že se jedná o problém, který zajímá opravdu vel-
kou část voličů. O tom mimo jiné svědčí i průběžný 
počet podpisů, které občané k petici připojili. 
Aktuálně se proti těžbě vyjádřilo již více než jeden 
tisíc občanů a podpisů dále přibývá. Petiční akci 
a veřejné shromáždění, které v Chropyni proběhlo 
v sobotu 4. července v areálu fotbalového hřiště 
pod názvem „Den s Lužňáky“, finančně podpořil 
také Nadační fond proti korupci a Nadace VIA.

Rád bych touto formou vyzval všechny občany 
našeho města a také okolních obcí (zejména Září-
čí, Plešovce, Kyselovic), kteří s těžbou štěrkopísku 
nesouhlasí, aby pomohli a svým podpisem pod 
peticí dali jasně najevo svůj postoj a názor našim 
radním, zastupitelům města a úřadům, kteří budou 
o těžbě rozhodovat.

Petici můžete podepsat na několika sběrných 
místech v Chropyni, na obecním úřadě v Kyselo-
vicích a v Záříčí v restauraci na fotbalovém hřišti, 

místním obchodě nebo restauraci U Kryštofa. Pe-
tiční archy jsou také ke stažení na www stránkách 
www.mojechropyne.eu, stejně jako mapka lokalit 
s umístěnými sběrnými boxy, do kterých můžete 
podepsanou petici vložit.

Petici může podepsat opravdu kdokoli. I ob-
čan, který má bydliště mimo naše město. Může být 
i mladší 18 let, plnoletost tedy není podmínkou.

My, občané Chropyně, můžeme stejně tak 
jako naši zastupitelé záměr těžby ovlivnit. Jak 
a v čem budeme úspěšní, záleží zejména na nás. 
Pokud se ale budeme dále obávat říci veřejně svůj 
názor nebo uvěříme nepravdivým fámám, které 
po Chropyni kolují, pak bude snaha o zastavení 
plánované těžby štěrkopísku zase jen o něco 
těžší. Nikoli ale zbytečná. Nebojte se o tomto 
problému mluvit. Ptejte se a žádejte informace. 
Stále je možné těžbu zastavit. Víme jak, víme proč, 
ale potřebujeme vaši pomoc.

Michal Pospíšil
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Den s Lužňáky
V sobotu 4. července proběhla v restauraci 

Stará Orlovna v areálu chropyňského stadionu 
akce nazvaná „Den s Lužňáky“. Počasí nám přálo, 
bylo sice horko, ale to nám v nejmenším nevadilo.

Již od brzkého rána vypukly pečlivé přípravy, 
protože akce samotná začínala již v deset hodin 
dopoledne. Petiční stánek postaven, další stan 
kvůli stínu a místům na sezení také, nástěnky 
nachystány, a my, Lužňáci, jsme se těšili na naše 
hosty. O zábavu se nám staral DJ Horris.

Hosté měli možnost hned při vstupu podepsat 
petici „Proti těžbě štěrkopísku na loukách Hejt-
man v Chropyni“. Také jim byly podány informace 
o problematice těžby, čehož se bravurně zhostila 
rodina Víchova.

Dále byly na nástěnkách vystaveny historic-
ké fotografie našeho města Chropyně, které 
se velmi líbily zejména starším generacím. Také 
zde byli k vidění chránění živočichové, vyskytující 

Zařízení školního stravování Chropyně oznamuje prodej 
stravenek na školní rok 2015/2016: 

  28. 8.   10:00 -13:00
  29. 8.  10:00 -13:00
  30. 8.   10:00 -12:00
  31. 8.   9:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 
    1. 9.   9:00 - 12:00

Prodej stravenek bude probíhat ve školní jídelně na Ječmínkové 
ulici č. 270 Chropyně. Rodiče platící z účtu zaplatí zálohu na stravné 
500 Kč (základní škola) a 600 Kč (mateřská škola). Nový strávník 
bude potřebovat přihlášku ke stravování, vyzvednout si ji může 
v kanceláři jídelny, a dále  čip, který platí po celou dobu stravování 
a je zálohovaný částkou 150 Kč. Při ukončení stravování čip vrátí, 
a pokud nebude poškozený, bude mu záloha vrácena. 

Kolektiv školní jídelny Vám přeje hezký zbytek prázdnin.

Marcela Vinklárková

Prodej stravenek

se na našich loukách. Na nástěnkách 
nechyběly ani vítězné obrázky dětí, 
které měly v soutěži za úkol vymy-
slet jiné využití chropyňských luk 
než pro těžbu štěrkopísku. Některé 
nápady se nám velmi líbily. Vítěze 
jsme odměnili permanentkami 
na koupaliště a drobnými sladkostmi.

Návštěvou nás poctil také váže-
ný entomolog pan Vladimír Bělín. 
Pro děti bylo připraveno opékání 
špekáčků, pánové z modelářského 
klubu zde měli funkční letadélka, 
dron, ale třeba i bagr, tank nebo 
nákladní vůz. Děti si je mohly 
i vyzkoušet. Když se den chýlil 
k večeru, zábavu rozvířila hudební 
kapela Divousy. 

Účast byla hojná, přišli se za námi 
podívat i obyvatelé z okolních obcí, 
což značí, že ani jim není těžba 
štěrkopísku lhostejná. Místních lidí 
také přišlo dost. Doufám, že jsme 

dokázali spojit síly a říct jasně nahlas, 
že je proti veřejnému zájmu zahájit 
těžbu. Přeji si, aby do budoucna 
bylo těchto akcí pro veřejnost více. 
Také doufám, že i návštěvníkům naší 
akce se Den s Lužňáky líbil.

Touto cestou děkuji všem, kteří 
se na tomto projektu podíleli: 
manželům Dvořákovým, kteří dodali 
krásné historické fotografie, paní Ví-
chové, která se lidem věnovala celý 
den i přes problémy s nohou a také 
její rodině, panu Vladimíru Bělínovi, 
že na naši akci přijel, a hlavně panu 
Michalu Pospíšilovi, který celou 
akci navrhl, zorganizoval a vedl, 
Nadačnímu fondu proti korupci, 
který poskytl spolu s Nadací VIA 
finanční pomoc formou „Rychlého 
grantu“ a samozřejmě také všem 
ostatním, kteří se zúčastnili a přiložili 
ruku k dílu.

Gabriela Suchánková

Vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 
2015 v 8:00 hodin (první stupeň J. Fučíka 675). Budova školy bude 
otevřena v 7:40 hodin. Žáci se první den školy nemusejí přezouvat.

Rozdělení do prvních tříd proběhne podle vyvěšených seznamů. 
U vchodu budou stát zaměstnanci školy, kteří poradí a případně 
doprovodí do tříd.

Program prvního dne: seznámení s třídní paní učitelkou, infor-
mace pro zákonné zástupce žáků, kontrola seznamů a potřebných 
údajů.

Vyučování ve třídách bude ukončeno v  8:45 hodin, to znamená 
po první vyučovací hodině.

Ve středu 2. září 2015 si žáci vezmou přezůvky a aktovky 
s sebou. Bližší informace předají všem žákům jejich třídní učitelé.

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

Mgr. Milan Bajgar

Pokyny pro rodiče 
žáků prvních tříd
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Konec školního roku v 1. třídě MŠ
I na konci školního roku děti 1. třídy zažily 

plno dobrodružství a zábavy. Začátkem měsíce 
děti vyrazily na dobrodružnou pěší výpravu 
do Zářičí. Nikdo nevěděl, zda stezka, kterou 
se vydaly, vede k cíli. Prodíraly se houšti-
nami, pozorovaly plno zvířátek a neúnavně 
postupovaly vpřed. Odměnou jim byl vytou-
žený cíl, kde na chvíli spočinuly a nabraly sil 
ke zpáteční cestě. Děti vydržely kráčet celý 
výlet s neutuchajícím elánem.  A když ko-
nečně stanuly opět na půdě MŠ, propukly 
v nefalšovaný jásot. 

Než se kdo nadál, byl tu velký den „D“. 
Slavnostně ustrojení a s aktovkami na rame-
nou se děti vydaly na zámek. Plny očekávání 
se usadily v Rytířském sále, kde je přivítala 

zvonivá famfára, která zahájila slavnostní 
pasování. Děti, s lehkým napětím ve tváři, 
čekaly, až zazní jejich jméno a oficiálně 
se stanou školáky. Když byl ceremoniál 
u konce, nejedna maminka utírala zvlhlé oči.

Naši čerstvě pasovaní školáci ovšem neza-
háleli a vydali se na poslední výpravu v tomto 
školním roce. Cesta je zavedla do Podzámecké 
zahrady v Kroměříži. Tam už na ně čekal vlá-
ček, který je provezl celou zahradou. Dozvě-
děli se poutavou formou mnoho nového a za-
jímavého. Děti naopak ukázaly, co vše už zna-
jí, když nadšeně doplňovaly výklad nejenom 
paní učitelky, ale také paní průvodkyně.

p.uč. Sochová 
a Dokoupilová Hanulíková

Vážení rodiče,
rády bychom Vám poděkovaly, že jste 
se s námi v letošním školním roce zapojili 
do projektu Dobrý anděl. Celkem bylo 
na tento projekt v průběhu školního roku 
posláno 4.969 Kč. Ještě jednou děkuje-
me za podporu. Také děkujeme rodině 
Kunčarů za sponzorský dar. 

p.uč. Sochová 
a Dokoupilová Hanulíková

Poděkování
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Mateřské radovánky
Že rodičovská dovolená je nuda? Pro nás 
v Mateřském centru Kotě to neplatí. Proto 
Vám, milé maminky, touto cestou chceme 

poděkovat za účast na našich lekcích a ak-
cích, jako např. tvořivá dílna, piknik, cviče-
ní s kočárky, cvičení s dětmi v šátku, které 

proběhly v minulém školním roce. Jste naší 
inspirací.

Tým Mateřského centra Kotě

Český zahrádkářský svaz, organizace č.1 v Chropyni nabízí za-
hrádkářům podzimní zpracování ovoce. Moštárna na Masarykově 
ulici zahájí letošní zpracování jablek od středy 2. září 2015.

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

Drcení a lisování jablečné šťávy pro domácí zpracování (na bur-
čák, do kvasu apod.) nutno objednat na úterý nebo čtvrtek od-
poledne.

Sušení ovoce zajistíme průběžně podle dohody se zájemci.
Termíny zpracování objednávejte předem přímo v moštárně nebo 

na telefonním čísle 722 656 314 nebo 737 937 978.
Ovoce ke zpracování musí být čisté, nenahnilé, bez trávy, hlíny 

a listí. Láhve vracejte čistě vymyté.

Jaroslava Pospíšilová

Zpracování ovoce

Klub českých turistů a Zručné babičky již nyní začínají připravovat 
vánoční výstavu. Její součástí bude přehlídka ANDĚLŮ zhotovených 
z nejrůznějších materiálů, např. nitě, příze, kov, keramika, peří, 
papír, textil, sláma, dřevo…, různými technikami, např. pletení, 
háčkování, síťování, paličkování, šití, vystřihování, malování… 

Pochlubte se i Vy svými výrobky, zakoupenými předměty nebo 
dárky. Zapůjčte své anděly, andělíčky a andílky na výstavu v Chro-
pyni. Podrobné informace zveřejníme v dalším vydání Zpravodaje.

Za organizátory předem děkuje
Jaroslava Pospíšilová

Pomozte připravit 
andělské Vánoce!
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Hurá na prázdniny

Ječmínci na Tesáku
Čtvrtý prázdninový týden Ječmínci prožili na Tesáku, kde měli 

soustředění na nácvik nového pásma. Vzhledem k tomu, že nám při-
byli noví členové, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Na Malý Ječmínek 
Chropyně pro malé děti a Ječmínek Chropyně pro ty starší. Připravili 
jsme si tedy pásma dvě, se kterými se představíme na Hodech v Kojetíně 
a na Dožínkách v Kroměříži. Ale nemyslete si, že jsme celý týden jen 
pilně trénovali. Samo sebou jsme si užili i spoustu her, soutěží a hlav-
ně legrace, posezení u ohně a noční procházku lesem, kterou zvládli 
i ti nejmladší účastníci. Zkrátka jsme si pobyt pořádně užili a pevně 
věřím, že se za rok na Tesáku opět sejdeme v hojném počtu.

Magda Rapantová

SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně pořá-
dala v den rozdávání vysvědčení tradiční roz-
loučení se školním rokem pod názvem „Hurá 
na prázdniny“. Samotnou akci zahájili nejmenší 
muzikanti ve hře na zobcovou flétnu z MŠ pás-
mem písniček. V průběhu celého odpoledne 
byly pro děti a rodiče připraveny vědomostní 
kvízy a především rodinná soutěž o putovní 
pohár „Hurá na prázdniny“. V letošním roce 
se přihlásilo do soutěžního klání rekordních 

16 družstev. Vítězem a držitelem poháru pro 
školní rok 2014/2015 se stalo družstvo HR-
-PLE (Hrad a Plešovec) ve složení Kateřina, 
Zita a Miroslav Kohlovi a Emilie Sigmundová. 
Všechna družstva byla odměněna věcnými dary 
a sladkostmi. Poté následovala volná zábava 
za přispění hudebního seskupení One Classic 
& orchestra Herberta Novotného. 

Děkuji všem rodičům a dětem za hojnou 
účast. Poděkování patří také všem sponzorům, 

kteří nás finančně či materiálně podpořili, 
a to panu Ing. Zhánělovi za poskytnuté pro-
story, KAMAX-METAL, s. r. o., SZUŠ D-MUSIC, 
s. r. o., rodičům Hlavinkovým, Mentlíkovým, 
Langrovým, Krutilovým a Novotným. 

Dodatečně bych chtěl dětem popřát krásné 
prázdniny plné zážitků a poděkovat našim uči-
telům za pečlivou a obětavou práci ve školním 
roce 2014/2015.  

Bc. Ivo Novotný
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Rozloučení se školním rokem

Chropyňáček hostem na festivalu

V pondělí 29. června 2015 jsme uspořádali 
společnou akci pro žáky a příznivce naší po-
bočky ZUŠ Chropyně.

Rozloučení se školním rokem 2014/2015 
proběhlo v areálu Kynologického klubu 
v Chropyni, kam za námi zavítali i rodiče našich 
žáků a také kolegové z Kroměříže. Cílem bylo 

užít si společné odpoledne u táboráku, opéct 
špekáčky, zazpívat si a společně se pobavit. 
Písničky k ohni si připravily kytaristky pod 
vedením pana učitele Milana Vaculíka, dalším 
zpestřením odpoledne bylo malování hudeb-
ních motivů na obličej, o které se postarala 
paní Kučeříková s dcerou Janou. 

Letošní akce byla premiérou, která se vel-
mi vydařila. Počasí bylo nádherné, společné 
odpoledne přineslo nejen dobrou zábavu, 
ale i upevnění vztahů. Děkujeme Kynologické-
mu klubu Technoplast Chropyně za poskytnutí 
areálu.

Jana Milotová

V neděli 14. června 2015 se lidový soubor Chropyňáček zúčastnil 
velké akce v malé obci Starý Poddvorov. Konal se XXIII. folklorní 
festival dětských souborů – Dětské krojované hody 2015. 

Vyrazili jsme brzy ráno autobusem. Po příjezdu se nás ujala paní 
ředitelka základní školy a zároveň vedoucí festivalu paní Hajdová, 
která nás provedla po okolí. Vyšlápli jsme si 160 schodů na 30m 
přilehlé rozhledně v Podluží, pak jsme se přemístili na prohlídku 
větrného mlýna, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavého. Oběd 
jsme měli připravený v jídelně školy, po něm následovala příprava na 
krojovaný průvod a na vystoupení. Slavnostní zahájení celého festivalu 
patřilo starostovi obce, každý soubor se poté jednotlivě představil. 
Během nedělního odpoledne se předvedly soubory ze Strakonic, 
Dolních Bojanovic, ze Strážnice aj. Na připraveném pódiu u tamní 
základní školy vystupovalo celkem 7 souborů, mezi kterými byl také 

pravidelný host festivalu – soubor Leváránek ze Slovenské republiky. 
Náš soubor Chropyňáček byl na festivalu nováček, od posluchačů 
a všech přítomných sklidil velký potlesk. Mezi jednotlivými vystoupeními 
se tancovalo na parketu při dechové hudbě, zpívala se vrtěná a před-
váděl se pravý verbuňk. Po skončení festivalu, předání pamětního listu 
a po svačince jsme odjeli domů. Sice unavení, ale plní dojmů z krásně 
stráveného dne. Celý den nám počasí přálo, organizace celé akce 
byla výborná, všichni jsme si výlet moc užili. Do Starého Poddvorova 
si určitě přijedeme zase rádi zahrát. 

Jana Milotová
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Obrazy Emila Filly opět úspěšné na umělecké aukci

Klub českých turistů v měsíci září nabízí

V neděli 24. května 2015 pořádala Galerie 
Kodl a Aukční síň Vltavín na pražském Žofíně 
společnou aukci přes 450 uměleckých děl, 
převážně obrazů. Obraz E. Filly „Kytarista“, 
kubisticko-expresionistické dílo, byl vydražen 
za 8 miliónů Kč. Tentokrát byl obraz E. Filly 
předstižen obrazem Bohumila Kubišty „Žena 
s kočárkem“ s vydraženou cenou 11,6 miliónů 
Kč. Dalším dílem E. Filly hodnoceným na aukci 
bylo „Zátiší s kyticí a hroznem“, oceněné na 
2,2 miliónů Kč (ceny jsou uvedeny bez aukční 
přirážky), jeho vyvolávací cena začínala na 0,5 
miliónu Kč.

V současné době se koná v holešovském 

zámku výstava obrazů a kreseb malíře Zdeňka 
Buriana výstižně nazvaná „Z prvohor na Di-
voký západ“, a to při příležitosti 110. výročí 
malířova narození. Obrazy a kresby pochází 
ze sbírek 14 soukromých majitelů a 3 institucí 
a představují 250 originálů, prezentujících 
autorovu vrcholnou tvorbu od počátku 30. let 
do 60. let 20. století.

Část expozice je věnována tématice pravěku 
a době lovců mamutů včetně výjevů známých 
ze školních obrazů. Toto prehistorické období 
se odráží také v jeho ilustracích knih J. Augusty 
a E. Štorcha. Větší část výstavy zahrnuje obrazy 
a kresby, které byly publikovány jako ilustrace 

dobrodružné literatury. Sem patří mayovky, 
některá vydání verneovek a knih J. Londona, 
R. Kiplinga, J. Foglara, A. Musila a dalších 
spisovatelů. Zdeněk Burian ilustroval přes 500 
česky vydaných knih a navrhl kolem 600 kniž-
ních obálek. Lze konstatovat, že jeho ilustrace 
vtiskly nezaměnitelnou pečeť této literatuře 
a ovlivnily několik generací čtenářů. Zobra-
zily a přiblížily nám také pradávnou minulost 
a to dlouho před tím, co dnes umožňuje sou-
časná počítačová grafika a animace. Výstava, 
která potrvá do 27. září, je jedinečná v tom, 
že představuje malířovu tvorbu v celé její šíři.

Aleš Hrdlička  

12. 9. Rusavskými kotáry na kole i pěšky
 Pěší: 10, 25, 35, 50 km, cyklo: 25, 50 km
 Start: Holešov – sokolovna 7:00
 Cíl: tamtéž do 19:00
 Informace: Ing. František Hostaša, telefon: 604 464 413

12. 9. Zlínská padesátka
 Pěší: 11, 50 km
 Start: Autobusové nádraží Zlín, 6:00-10:00
 Cíl: restaurace U Máců, 14:00-18:00
 Informace: Stanislav Chadim, telefon: 721 463 077 

12. 9. Hravé odpoledne – přehlídková jízda kočárků
 Přerov, restaurace Base-Camp, 14:00-18:00
 Informace: Ladislav Župka, telefon: 721 034 995

E. Filla: Kytarista, 1912, olej na plátně E. Filla: Zátiší s kyticí a hroznem, 1938, kvaš a akvarel na plátně

19. 9.  Vodní nádrže Zlínského kraje - Bojkovice
 Trasy: libovolné
 Kontrola: Vodní nádrž Bojkovice – u budovy hrázného, 
 10:00-15:00
 Informace: Mgr. Markéta Klimentová, telefon: 737 005 174

20. 9.  Vodní nádrže Zlínského kraje - Bystřička
 Trasy: libovolné
 Kontrola: Vodárenská nádrž Bystřička – u hráze, 
 restaurace U Mokrošů
 

Šťastnou cestu přeje

Jaroslava Pospíšilová
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Knihovna doporučuje

Svaz tělesně postižených 

Hana Marie Körnerová: Heřmánkové údolí
Strhující příběh ženy, které osud původně 
rozdal horší kartu než jiným. Byla silná, ačkoli 
si svou sílu neuvědomovala, a statečná, ačkoli 
o statečnosti nikdy nepřemýšlela. Dokázala 
najít obyčejné lidské štěstí i v tvrdé době a ještě 
tvrdších podmínkách. Přesto se nikdy necítila 
odstrčená či o něco ochuzená a dokázala prožít 
svůj život naplno. Příběh začíná v roce 1946, 
kdy sedmnáctiletou Annu repatriují z Ruska 
do poválečného Československa. Oba rodiče 
jsou mrtví a matčini příbuzní v Čechách se uvo-
lili o sirotka postarat. Anna přijíždí do krajiny, 

kterou zná jen z vyprávění, ale která se v jejích představách jeví jako země 
zaslíbená. Neumí řeč a příbuzné zná jen z fotografií. Přesto u nich doufá 
nalézt nový domov - jedinou jistotu v nejistém světě, který ji obklopuje. 
Po příjezdu na místo se ale dovídá, že všechno je jinak. Ze dne na den 
se ocitá v nádherné, ale téměř vylidněné krajině Středohoří, s mužem, 
o němž ve skutečnosti nic neví...

Dominik Landsman: Deníček moder-
ního fotra aneb Proč by muži neměli 
mít děti
Deníček moderního fotra vznikl na základě 
úspěšného blogu, který Dominik Landsman 
založil s příchodem prvního dítěte. Věren 
názvu popisuje zážitky, situace a strasti 
obyčejného „chlápka“ odvedle, kterému 
se narodil první syn. Zprvu nezúčastněný fotr, 
který miminko zažívá trochu zdálky, se brzy 
stává „otcem na mateřské dovolené“ a s tím 
také začíná boj o přežití obou a zachování 

rodinného blaha. Nutno říct, že synek Čeněk je dítě velmi aktivní 
a také destruktivní. Každý Čeňkův pokrok většinou odnese vyčerpaný ta-
tínek jizvami na duši i na těle, ale hlavní je, že dítě prospívá, ať už to sto-
jí, co to stojí. V sympaticky drsňácké a humorné výpovědi moderního 
fotra autor přináší výjimečný pohled současného muže na situace, které 
obvykle zažívají spíše ženy.

Helena Maťhová

Je to k neuvěření, ale náš spo-
lek – Svaz tělesně postižených 
– MO Chropyně - má bezmála 
200 členů, proto jsme se rozhodli 
rozšířit naši činnost, aby si každý, 
kdo má zájem, mohl vybrat dle 
svých zájmů. Od začátku letošního 
roku jsme již uskutečnili několik 
zdařilých akcí.

Ozdravný pobyt
Tradičního ozdravného po-

bytu se tentokrát v lázeňském 
městečku Velké Losiny v oblasti 
Jeseníků zúčastnilo 29 našich čle-
nů, kterým ve dnech 7. až 12. čer-
vna poskytl ubytování moder-
ní penzion Horinka na okraji 
lázeňského komplexu. Každý 
z účastníků si mohl dle svých zálib 
vybrat z mnoha nabízených akti-
vit. Cvičením a společnou snídaní 
začínal každý den. Následovaly 
objednané procedury na podpo-
ru zdraví. Účastníci neopomněli 
navštívit místní zámek, výrobnu 

ručního papíru s čtyřistaletou 
tradicí, dřevěné kaple, kostelíky 
v okolí a také město Šumperk. 
Nezapomenutelným zážitkem se 
stal pro 12 turistek výšlap k vodní 
nádrži Dlouhé Stráně.  Počasí 
od túry odrazovalo, odhodlání 
vystoupat na vyhlídku nad vodní 
nádrží však bylo silnější. Když 
mlha, vítr i výškový rozdíl byly 
zdolány, nádrž se bohužel ztratila 
v mlze. Byl to velmi pěkně pro-
žitý týden díky pěknému počasí 
a kolektivu, který se sešel. Velký 
dík patří paní Marii Zmeškalové 
za výběr místa pobytu, za organi-
zaci a péči,  kterou účastníkům 
věnovala.

Tematický zájezd Modrá - 
Uherské Hradiště - Polešovice

Dále jsme uskutečnili zájezd 
do obce Modrá, kde jsme na-
vštívili botanickou a sladkovodní 
expozici Živá voda. Měli jsme 
možnost seznámit se s životem 
ve vodě a kolem vody, s vodními 

živočichy i rostlinami řeky Mo-
ravy, přilehlých potoků a tůní. 
Dobře jsme poobědvali v Uher-
ském Hradišti, prohlédli si město 
a odpoledne se přemístili do Po-
lešovic, kde jsme ve vinném 
sklípku strávili příjemné a veselé 
chvíle při harmonice. Výlet se vel-
mi vydařil a na podnět účastníků 
podobný do konce letošního 
roku ještě znovu uskutečníme.

Společenský den
Náhodně jsme zjistili, že pan 

Václav Kuchař je vášnivý sběratel 
mnoha kuriozit, rozhodli jsme se te-
dy uspořádat mu výstavu jeho 
sbírek. Výstava byla doplněna 
malovanými obrázky paní Šípkové 
a paličkovanými obrázky členek 
kroužku Zručných babiček. Na-
počítali jsme 115 návštěvníků. 
Děti byly nadšené z vláčků, plas-
tových modelů letadel, sbírky 
krásných propisovacích tužek, 
ubrousků, odznaků atd. Děvčata 
neodolala a vyzkoušela si klobou-

ky a šátky. Dospělým se také líbily 
vystavené obrázky. 

Odpoledne pokračoval spo-
lečenský den setkáním na za-
hrádce restaurace U rybníka. 
Na programu byla soutěž, která 
obsahovala dva úkoly. Správně 
vyluštit hádankový test a pro-
kázat zručnost v házení kroužků 
na panáka. Vítězka soutěže zís-
kala cenu - ručně malovaný obraz 
z výstavy. Na odpoledne byli také 
pozváni hosté ze spřáteleného 
spolku Svazu tělesně postižených 
z Kroměříže. Odpolední program 
jsme doplnili vystoupením našeho 
souboru Chropyňské babky a kro-
měřížského pěveckého sboru 
Zpěvanky. Následovala volná 
zábava při harmonice. 

Akci budeme pro velký úspěch 
opakovat dne 18. srpna 2015 
od 14:00 hodin opět na zahrádce 
restaurace U rybníka, kam jsou 
všichni naši členové srdečně zváni. 
O dalších připravovaných akcích 
budeme včas informovat.       DŠ
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Červencová noc
Letošní prázdniny jsme opět zpestřili uspo-

řádáním akce Červencová noc. Tentokrát 
na pódiu vystoupila kapela Expo & Pension. 
Hráli k tanci i poslechu až do pozdních nočních 
hodin. Celý večer i noc bylo velmi teplo, což do-

kazovaly dlouhé fronty u stánků s občerstvením. 
Tímto chci poděkovat všem návštěvníkům 

za trpělivost při čekání na osvěžení a všem pro-
dejcům za vstřícnost a ochotu při takovém zá-
přahu. Velká návštěvnost nás inspirovala k tomu, 

že příští rok podobnou akci opět zopakujeme. 
K nahlédnutí na více fotografií klikněte 
na naše facebookové stránky www.facebook.
com/mestskekulturnistrediskochropyne.

Markéta Buráňová
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Brněnský pohár 

Vydařená vzpomínka na Jirku Zapletala

V neděli 14. června 2015 se ve sportovní hale 
Moravské Slavie Brno uskutečnil již osmnáctý 
ročník brněnského poháru v teamgym. Chro-
pyňské gymnastky čelily nejen velkému vedru 
v uzavřené tělocvičně, jako všichni ostatní 
závodníci, ale družstvo Junior I nebylo zcela 
ve formě také z důvodu ne zcela zdravých 
závodnic. Holky se s tím ale popraly statečně 
a i přes nízkou známku na prostných si vybojova-
ly třetí místo za družstvy z Trutnova a Moravské 
Slavie. A ač na trampolíně nepředvedly zcela 
bezchybný výkon, získaly za ni nejvyšší známku 
v disciplíně. Ani družstvu Junior III se nevyhnula 
drobná zaváhání, ale nakonec za svůj výkon 
děvčata získala zlaté medaile a pohár za první 
místo před družstvem z Trutnova a Prahy.

Markéta Zavadilová

Na fotografii zleva shora: Junior III – Adéla Kou-
tová, Erika Mlčochová, Adéla Vaculíková, Ond-
řejka Spáčilová, Michaela Zavadilová, Markéta 
Horáková, Zuzana Žatecká, Runa Koblihová, 
Katka Němečková, Andrea Rusinová, Junior 
I – Kateřina Žatecká, Lenka Kusáková, Marie 
Medunová, Adriana Kolářová, Amálie Kob-
lihová, Vanesa Klásková, Nikol Hrdličková, 
Veronika Opelíková, Veronika Vyskotová.

Zatímco venku panovalo téměř nesnesitel-
né horko, tak v příjemném chládku kuželny 
v budově tělocvičny TJ Chropyně se v sobo-
tu 13. června 2015 uskutečnil druhý ročník 
memoriálu Jirky Zapletala. Tento turnaj měl 
uctít památku tohoto dlouholetého člena 
a předsedy oddílu kuželek. A uctění to bylo 
věru vydařené, pole účastníků bylo početnější 
a z více oddílů (Otrokovice, Zlín, Vyškov) než 
loni. V takto zostřené konkurenci si pohár pro 
vítěze v hlavní kategorii odvezl hráč oddílu 
TJ Jiskra Otrokovice Michael Divílek st., který 
je zachycen na fotografii, jak přebírá pohár 
z rukou vítěze ročníku minulého, jímž byl 
mladší syn Jirky Zapletala, také Jiří. Protože 
memoriál je zamýšlen jako vzpomínka pro 
všechny, kteří Jirku znali, byla letos otevřena 
kategorie neregistrovaných hráčů, ve kte-
ré zvítězil pan Dalibor Ferenc, který porazil 
i několik registrovaných hráčů. Je potěšitelné, 
že memoriál proběhl za podpory představitelů 
TJ Chropyně a města Chropyně, jimž patří podě-
kování, stejně jako všem členům oddílu kuželek, 
kteří se na jeho přípravě a průběhu aktivně po-
díleli. Krátce po memoriálu se začalo na kuželně 

Důležité upozornění 
pro dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně 
zasílejte na e-mail: 

zpravodaj@muchropyne.cz

Zde mohla být vaše inzerce. 
Cena od 310 Kč.

Pro více informací volejte redakci, 
nebo navštivte 

www.muchropyne.cz

s opravami a úpravami, které by měly přispět k 
vylepšení herního prostředí a zvýšení atraktivity 
hry pro širokou veřejnost. Vše by mělo být ho-

tové do začátku září, poté rádi uvítáme všechny 
zájemce a to jak o pronájem, tak rozšíření řad 
kuželkářů.                           Jaroslav Krejčíř
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Rybářské závody pro děti

Skromný sportovec 
mezi námi

Soukromá inzerce

Před začátkem prázdnin se v Záříčí na revíru 
Malá Bečva 1A konaly rybářské závody dětí 
a mládeže pořádané naší organizací MO MRS 
Chropyně a pod záštitou města Chropyně. 
Od brzkého rána jsme vše nachystali a prv-
ní děti se dostavily už kolem šesté hodiny. 
Po registraci, kdy malí rybáři dostali krmení pro 
ryby, se začali připravovat na start.

Ryby zpočátku moc nebraly, ale potom 
se začaly dostavovat první úspěchy. Někdo 
zvolil plavanou, někdo položenou. Samotný 
závod byl velmi napjatý a rozdíl mezi jednot-
livými soutěžícími byl často jen několik bodů, 
každá ryba znamenala posun vpřed. Závod jsme 
ukončili po dvanácté a začaly se sčítat body.

Poháry a hlavní ceny byly rozdány, ale ani 
ostatní děti neodešly s prázdnou. A kdo se stal 
vítězem? 

V mladší kategorii:
1. místo Ivan Jakub (2,92 kg)
2. místo Kostura Matěj (2,69 kg)
3. místo Maulerová Michaela (1,1 kg)
Ve starší kategorii:
1. místo Forman David (2,44 kg)
2. místo Gregůrek David (1,12 kg)
3. místo Šrámek Jakub (0,79 kg)

Děkujeme všem, kdo nám pomohli, a hlav-
ně sponzorům: MRS MO Chropyně, Městu 
Chropyně, Hanácké kyselce, a. s., rybářským 
potřebám Tovačov, CARP BOYS Pavel Cha-
lupa, rybářským potřebám u Moravy Červinka, 
Petru Glozigovi – sportovní rybník Dombas, 
Krmivům Hulín, Hospůdce Buřvalka, řeznictví 
Majtán, D. S. Buš, zahradnictví Mlčoch.

Radim Horsák

Dne 20. června 2015 se v Olomouci zú-
častnil pan Ota Pavlíček mezinárodního půl-
maratonu za účasti 5.700 závodníků z celého 
světa. V této silné konkurenci obsadil celkové 
761. místo a v kategorii nad 40 let obsadil velmi 
pěkné 110. místo časem 1:39:29. Za tento 
výkon mu patří obdiv.            Bořek a Laďa

Prodám
 Chatku u rybníka. Chata, sklep, skleník. Cena 

dohodou. Číslo telefonu: 776 792 996.

Upozorňujeme občany, 

že zveřejnění soukromé 
inzerce je zpoplatněno 

částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před 
uveřejněním oznámení.



22

7/2015Zpravodaj města Chropyně

Ve dnech 19. a 20. června se na našem há-
zenkářském hřišti po roce opět konalo Mistrovství 
České republiky v národní házené, tentokrát 
v kategorii starších žáků. 

Vše se začalo komplikovat ještě v týdnu před 
započetím Mistrovství, kdy si Adam Spáčil, náš 
nejproduktivnější střelec v Přeboru, zlomil prst 
pravé ruky a Saša Ramiš nakonec z „rodinných“ 
důvodů také nemohl nastoupit. K dispozici jsme 
tak měli jednoho brankáře, 2 kompletní obrany 
a 4 útočníky – což je na program Mistrovství 
(5 utkání ve 3 dnech, zejména v útoku) málo.

První den jsme bohužel nezískali ani bod. 
Po velice vyrovnaných utkáních jsme podlehli 
Plzni-Újezdu a Žatci. Jejich družstva nakonec 
skončila před námi. Po vyrovnaném poločase 
6:6 jsme Plzni nedokázali v další půli nastřílet 
dost branek a utkání skončilo 13:9 pro soupeře 
ze západních Čech. Se Žatcem jsme začali lépe. 
Do poločasu jsme ale nabrali dvoubrankovou 
ztrátu 8:6. A to rozhodlo. Sice jsme ve druhé půli 
srovnali na 13:13, ale v posledních 5 minutách 
jsme zbrkle ztráceli míče a prohráli 15:13. První 
hrací den jsme tak vlastními chybami a častými 
ztrátami míčů ztratili šanci na první místo. Chyběla 
nám trocha toho pověstného štěstí.

Druhý den jsme ale zahájili hon na plac-
ku. Dopoledne jsme porazili nejlepší obranu 
a brankáře Mistrovství z Dobrušky 10:2, po polo-
čase 4:1, a odpoledne pražské Modřany 20:12, 
po poločase 10:3. V obou utkáních jsme 
se vyvarovali zbrklostí z pátku a ještě sledovali, zda 
máme šanci na stříbro, kdyby Dobruška porazila 
Žatec. To se bohužel nestalo.

Neděli jsme měli zcela ve vlastních ru-
kou. Chtěli jsme alespoň bronzovou medaili. 
To znamenalo jediné, porazit Brno. To se nako-
nec podařilo a po poločase 8:3 jsme toto utkání 
dotáhli do vítězného konce 16:9.

V závěrečném hodnocení turnaje bylo 
výsledné pořadí takovéto: 1. TJ Plzeň-Újezd, 
2. TJ Šroubárna Žatec, 3. TJ Chropyně, 4. Sokol 

Dobruška, 5. TJ Spartak Modřany a 6. 1.NH Brno. 
V individuálních hodnoceních jednotlivých hráčů 
získal Martin Kytlica 1. místo mezi obránci, David 
Slezák 2. místo mezi brankáři a Milan Podaný 
si vystřílel 2. místo v pořadí střelců. 

Celému týmu, který vlastně touto akcí zakon-
čil svůj druhý „olympijský cyklus“ opět medailí, 
touto cestou děkujeme za vzornou reprezentaci. 
A snad ten další cyklus, nebo ještě i dřív, než 
skončí, ozdobíme další medailí.

Děkujeme také touto cestou všem, kteří 
se zapojili do podpory a realizace Mistrovství – 
ať to bylo cestou sponzorství (Město Chropyně, 
Kamax-Metal, Svitap, Chropyňská strojírna, Řez-
nictví a Uzenářství Majtán, p. Vladimír Štrublík, 
ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně) a Základní 
škole Chropyně za umožnění ubytování týmů. 
Dále děkujeme celému kolektivu trenérů, funkci-
onářům a jejich rodinám, které se aktivně podíleli 
na organizaci akce. V neposlední řadě patří velký 
dík paní Slezákové a Langrové, které zajišťo-
valy zdravotnickou službu, a také jsme vděčni 

za každého rodiče, sourozence či kamaráda, který 
naše hochy přišel povzbudit hlasitým projevem. 
Úspěch chlapců je také jejich úspěchem. Všichni 
účastníci byli s úrovní turnaje v Chropyni spoko-
jeni i z hlediska podmínek pro ubytování, stravu 
i organizaci. A proto díky patří všem zaintereso-
vaným. Našemu městu jsme ostudu neudělali.

Ve stejném termínu se vítězné družstvo Seve-
romoravské oblasti kategorie starších žaček vydalo 
na Mistrovství ČR v národní házené do Krčína, 
kde ve dnech 19. až 21. června reprezentovalo 
nejen Severní Moravu, ale především svůj oddíl 
TJ Chropyně. Hned v úvodním zápase se děv-
čata střetla s pozdějším mistrem ČR, družstvem 
Přeštic, vítězem Západočeské oblasti. V tomto 
zápase jsme utrpěli vysokou porážku 28:9 a těžce 
se hledalo úsilí do dalších bojů. Ve druhém zá-
pase jsme se střetli s vítězem Severočeské oblasti, 
a to s Baníkem Most. V prvním poločase byl zápas 
velmi vyrovnaný, avšak ve druhé půli nám odešla 
střelba a zápas jsme opět prohráli.

Do druhého dne šla děvčata s odhodláním 

Vrcholné akce národní házené 2015
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Vrcholné akce národní házené 2015
vyhrát oba zápasy. Dopoledne se utkala s do-
mácím družstvem Krčína. Zápas byl opět velmi 
vyrovnaný, celý poločas jsme prohrávali o dvě 
branky, což se děvčatům podařilo dorovnat, 
a do druhé půle zápasu se šlo za stavu 9:9. Druhá 
půle zápasu byla však silně ovlivněna a nám ne-
zbylo než se smířit opět s porážkou. Odpolední 
zápas s Bakovem, vítězem Středočeské oblasti, 
nám alespoň na chvíli zvedl náladu. V tomto 
zápase jsme poprvé vyhráli.

Třetí, poslední den, nás čekal zápas s vítězem 
Jihomoravské oblasti, Miroslaví. Bojovalo se již 
jen o místa ve druhé půlce tabulky. Zápas holky 
zahájily velmi dobře, v jednu chvíli jsme vedli 
o 5 branek, poločas skončil v náš prospěch. 
V druhé půlce zápasu jsme trošku polevili, čehož 
využil soupeř a dotáhl skóre do vyrovnaného 
stavu. Poslední zápas však rozdílem jedné bran-
ky pro nás skončil nešťastně a prohra pro nás 
znamenala celkové 5. místo na Mistrovství ČR 
starších žaček. S odstupem času zklamání děvčat 
pominulo a je třeba říct, že být pátým družstvem v 
České republice není špatný výsledek, zvláště když 
jsme byli věkově nejmladším družstvem turnaje. 
Za rok budou naše šance větší (pokud si opět 
vybojujeme účast na Mistrovství ČR).

O týden později byly na programu Svazu 
národní házené Poháry mladších žaček a do-
rostenek, kam se probojovali i naši účastníci 
reprezentující město Chropyně. Mladší žačky 
se v uplynulé herní sezóně 2014/2015 umístily 
na krásném druhém místě v severomoravském 
oblastním přeboru, když z 16 utkání se jim poda-
řilo třináctkrát zvítězit, jednou remizovat a pouze 
dvakrát prohrát. Tímto výsledkem si naše hráčky 
zajistily postup na druhou nejvyšší vrcholnou akci 
mládeže – Pohár České republiky. Ten se letos 
konal ve východočeské Dobrušce. Zde se naše 
děvčata utkala se soupeři z Přeštic, Mostu, Mod-
řan, Ostopovic a domácí Dobrušky. Chropyňské 
hráčky se zde musely poprat nejen s těmito sou-
peři, ale i s hracím povrchem (umělou trávou), 
na kterou nebyly zvyklé, protože v naší oblasti 
se na tomto typu povrchu nehraje. Po velice 
vyrovnaných soubojích obsadilo naše družstvo 
páté místo. Výsledky utkání byly následující: Pře-

štice – Chropyně 13:11 (4:5), Most – Chropyně 
8:16 (2:9), Chropyně – Dobruška 14:16 (8:7), 
Chropyně – Modřany 10:7 (6:2) a Chropyně – 
Ostopovice 6:14 (2:5). Utkání se soupeři z Přeštic 
a z Dobrušky se rozhodovala v posledních minu-
tách a byla tím pro diváky velice atraktivní. Štěstí 
se však bohužel přiklonilo na stranu soupeře. 
Cenný kov se nám tedy z akce dovést nepovedlo, 
ale můžeme se pochlubit vyhodnocením nejlep-
ších hráček, kdy byla ohodnocena i naše děvčata. 
Adéla Buráňová se stala třetí nejlepší útočnicí, 
Nela Konrádová druhou nejlepší brankařkou 
a Lucie Berkyová byla vyhodnocena jako nejlepší 
obránkyně Poháru České republiky. Naše hráčky 
dále získaly cenné zkušenosti, které mohou zúročit 
v dalším soutěžním ročníku, kdy se budeme opět 
snažit o co nejlepší výsledky a postup na nejvyšší 
akci mládeže v této věkové kategorii. Tímto bych 
chtěla poděkovat všem hráčkám nejen za bojov-
nost a nasazení na této vrcholné akci, ale také 
za jejich celoroční přístup k tréninkům a utká-
ním. Dále bych chtěla poděkovat všem rodičům 
za podporu dětí, která je také velice důležitá. 
V neposlední řadě je potřeba poděkovat všem 
sponzorům, bez jejichž podpory by nebylo 
možné se vrcholných akcí ani oblastních utká-
ní účastnit. 

Ještě před koncem herní sezóny bylo jasné, 
že se chropyňské dorostenky probojovaly 
na vrcholnou akci mládeže, Pohár ČR konaný 
v Příchovicích u Plzně. To nás jako hráčky 
a trenéry velice potěšilo, ale naopak to za-
motalo hlavu funkcionářům, protože vypravit 
60 lidí během dvou týdnů po celé republice 
není zrovna nejlevnější záležitost. Naštěstí se vše 
podařilo zorganizovat, takže i plná sestava do-
rostenek se mohla vydat na sportovní „výlet“, 
který byl odměnou po celoročním snažení, ale 
i velkým závazkem. Po prvním hracím dni jsme 
získaly 2 body, kdy jsme po dramatickém konci 
porazily domácí Příchovice 15:14 (8:8), další 
body už jsme ten den nevybojovaly a podlehly 
soupeři z Přeštic 10:14 (5:8). V dalším herním 
dnu jsme opět podlehly, a to nejtěsnějším 
možným výsledkem, týmu z Ostravy-Svinova 
12:13 (4:6). Po této sadě porážek na naše 
hráčky padl trochu splín, který se rozplynul 
v dalších utkáních, kdy jsme soupeře porazily 
a vylepšily si tak náladu bronzovou medailí - 
Chropyně x Chomutov 16:10 (8:4) a Chropyně 
x Praha-Modřany 19:9 (9:2). Tato akce měla 
vyrovnané soupeře, přičemž i ten poslední 
mohl potrápit tým umístěný na přední příčce. 
O to víc si ceníme krásného třetího místa 
z Poháru ČR 2015 dorostenek. Jednotlivě 
oceněnou hráčkou turnaje byla 3. nejlepší 
brankařka Tereza Žigmundová. Děkujeme všem 
hráčkám za skvělou atmosféru na hřišti i mimo 
něj, rodičům, kteří podporují děvčata v tomto 
českém sportu, a všem, kteří nám umožnili 
odehrát letošní ročník soutěže včetně Poháru 
ČR dorostenek 2015.

V letošní herní sezóně 2014/15 se našim 
mládežníkům podařilo získat dvě třetí a dvě 
pátá místa z vrcholných akcí v rámci Svazu 
národní házené, což je, co se týče počtu druž-
stev účastnících se těchto akcí, nejúspěšnější 
rok od počátků tohoto sportu v Chropyni. 
Ke všem těmto úspěchům se podařilo ženám 
TJ Chropyně obhájit prvenství v Oblastním 
přeboru SMO a rozhodly se tak postoupit 
do 2. ligy žen skupiny B.

Kolektiv trenérů
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Oslavy 90. výročí založení SDH Plešovec
Dne 13. června 2015 slavili členové Sboru dobrovolných hasičů Ple-

šovec 90. výročí založení. Oslavy byly zahájeny na místním hřbitově, kde 
členové výboru zapálili svíce na hrobech všech členů, kteří již nejsou mezi 
námi. V 11 hod. byl sraz u místní hasičské zbrojnice. Členové sboru spolu 
se vzácnými hosty došli průvodem k pomníku padlých v 1. světové válce. 
Jejich památku společně uctili položením věnce. Oslavy pokračovaly 
slavnostní schůzí v místním pohostinství. Při příchodu dostal každý účastník 
zdobenou sklenici jako upomínku na toto významné výročí. 

Po oficiálním zahájení a přivítání hostů shrnul velitel sboru br. Fran-
tišek Chmela ve svém proslovu činnost sboru v uplynulých 90 letech. 
Poté následovaly zdravice pozvaných hostů: starostky města Chropyně 
a zástupců okolních sborů ze Záříčí a Žalkovic. Zazněl také proslov náměst-
ka starosty OSH Kroměříž br. Zdeňka Janáska, který předal u příležitosti 
oslav plešovskému sboru Pamětní list Okresního sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska jako výraz ocenění za mnohaletou obětavou práci pro na-
plnění hasičského poslání a zásluhy o rozvoj hasičských záchranných služeb.

Velitel sboru spolu se starostou br. Jiřím Skopalem předali ocenění 
SDH Plešovec členům výboru za jejich práci. Okresní sdružení udělilo 
ocenění za dlouholetou práci starším členům sboru. Několika zasloužilým 
členům byla udělena vyznamenání vyšších řádů. Po slavnostním obědě 
se účastníci přesunuli do areálu komanditní společnosti Prima. Zde již byly 
nachystány hry a soutěže pro nejmenší. V odpoledních hodinách poměřily 
okolní sbory své síly v požárním útoku. V závěru slavnostního dne přišla 
na řadu zábava. Živá kapela výborně hrála a všichni zúčastnění se dobře 

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 7. září 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.

bavili do brzkých ranních hodin. K výborné zábavě určitě přispěla i bohatá 
tombola. Oslava se mohla uskutečnit také díky sponzorským darům. Všem 
sponzorům děkujeme, obzvláště děkujeme za finanční příspěvek Zlínskému 
kraji a městu Chropyně.                                      Věra Sigmundová

reklama
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Mezinárodní turnaj ve vodním pólu v Chropyni
Za finanční podpory města 

Chropyně proběhl ve dnech 19.- 21. 
června 2015 na Městském koupa-
lišti v Chropyni již 4. ročník Mezi-
národního turnaje ve vodním pólu 
reprezentací do 13 let pod názvem 
Pohár starostky města Chropyně. 

Zúčastnila se ho reprezentace 
Slovenska, Polska, Moldavska 
a České republiky chlapců, ročník 
narození 2002 a mladší. Pro český 
národní tým to byl vůbec první 
mezinárodní turnaj v letošním 
roce. Již od středy se české družstvo 
připravovalo na městském koupa-
lišti na své reprezentační utkání. 

Od pátečního odpoledne 
až do nedělního finále bojovala 
všechna družstva v duchu fair play 
a odměnou jim byla pochvala 
od jejich trenérů i návštěvníků 

koupaliště, pro které byl pohled 
na vodní pólo opět nevšedním 
zážitkem a zpestřením. Letos jich 
bylo opravdu mnoho, protože 
se podařilo velmi pěkné spojení 
dvou velkých turnajů, Mistrovství 
České republiky v národní házené 
starších žáků a Mezinárodního 
turnaje ve vodním pólu. Všechna 
zúčastněná reprezentační druž-
stva byla velice mile překvapena, 
po dlouhé cestě do Chropyně, 
krásným a nově zrekonstruovaným 
Městským koupalištěm v Chropyni 
a ochotou lidí, udělat něco pro 
velmi dobrou věc. 

Po pátečních a sobotních utká-
ních dospěl mezinárodní turnaj 
ve vodním pólu až k nedělním 
zápasům o medaile. Třetí místo 
v malém finále si nakonec vybojo-

občánků našeho města

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat ke slavnostní-

mu vítání Vašeho dítěte do života. Prosíme 
rodiče narozeného miminka, aby se přihlá-
sili a tím potvrdili účast na slavnosti vítání. 

Obřad se bude konat v sobotu 3. říj-
na 2015 v rytířském sále chropyňského 
zámku.

Hodinu vítání je možné si domluvit 
osobně nebo telefonicky na matrice MěÚ 
Chropyně, tel. 573 500 741, nejpozději 
do 25. září 2015.

Těšíme se na Vás i na Vaše miminko!

Dana Kunčarová, matrika

Vítání nových

valo družstvo reprezentace České 
republiky, když porazilo repre-
zentační výběr Moldavska 11:2. 
Ve velmi vyrovnaném, dramatic-
kém a pro diváky atraktivním finá-
le, nakonec zvítězila reprezentace 
Polska nad reprezentací Slovenska 
až v penaltovém rozstřelu, když po 
základní hrací době byl stav 3:3, 
a stala se tak vítězem mezinárod-
ního turnaje.

Na slavnostním vyhlášení vý-
sledků mezinárodního turnaje 
předali osobně starostka města 
Chropyně paní Ing. Věra Sigmun-
dová a zástupce Českého svazu 
vodního póla pan Petr Přikryl 
všem účastníkům medaile za 
skvělé výkony a družstvům poháry 
za umístění v mezinárodním turna-
ji. Nejlepším hráčem mezinárod-

ního turnaje byl vyhlášen Simion 
Cuzmin z týmu Moldavska a nej-
lepším brankářem Jakub Stehlík 
ze Slovenska.

Touto cestou bych chtěl po-
děkovat všem sponzorům za je-
jich finanční podporu, bez které 
by se tento mezinárodní turnaj 
nemohl uskutečnit. Velké podě-
kováni družstvům za jejich ochotu 
vážit do Chropyně tak dlouhou 
cestu a letos i mezinárodním 
rozhodčím za jejich nestrannost. 
Dále pak hlavně zástupcům města 
Chropyně, starostce města paní 
Ing. Věře Sigmundové a panu 
Daliboru Kondlerovi. Veliké podě-
kování si také zaslouží správce Měst-
ského koupaliště pan Vojtěch Štolfa 
za pomoc při organizaci a podporu.

Jiří Jarolím
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Vítání nových občánků 
našeho města

Společenská kronika 

Dne 11. září 2015 oslaví své 80. narozeniny naše 
maminka, babička a prababička paní 

Dobromila Palkovičová. 

K jejímu krásnému životnímu jubileu přejí hod-
ně zdraví, štěstí a lásky syn Zdeněk a dcera Dana 
s rodinou.

Chci veřejně upřímně moc poděkovat za šikovné a trpělivé ruce paní 
Evy Šeděnkové, jejíž masáže mi pomohly od dlouhodobých bolestí zad. 
Jsem moc ráda, že tady máme tak šikovnou fyzioterapeutku. Určitě nejsem 
sama, vážená paní Šeděnková, kdo je za Vaši práci moc vděčný. Velké díky. 
Vlasta Wernerová.

Adam Bartoš

Emma ŠvarcováLinda Štěpánková 

nar. 1. května 2015

nar. 18. května 2015

Dana Kunčarová

nar. 7. května 2015

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí.

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti 
při výchově svých potomků.

 
Mezi občany Chropyně 
byly 13. června 2015 
přivítány tyto děti:Chropyňské počasí

Z místního pozorování v měsíci červnu:
-  průměrná ranní teplota byla +16,3°C,
-  průměrná denní teplota byla +22,8°C,
-  nejteplejším dnem byl 13. červen s max. průměrnou teplotou
  +25,1°C,
-  nejchladnějším dnem byl 21. červen s min. průměrnou teplotou
  +13,2°C,
-  celkové množství srážek bylo 71,0 mm.

Z místního pozorování v měsíci červenci:
-  průměrná ranní teplota byla +19,2°C,
-  průměrná denní teplota byla +28,0°C,
-  nejteplejším dnem byl 22. červenec s max. průměrnou teplotou
  +28,9°C,
-  nejchladnějším dnem byl 15 červenec s min. průměrnou teplotou
  +15,7°C,
-  celkové množství srážek bylo 25,4 mm.
 Zdroj: počasí-chropyne.cz

V měsíci červenci jsme vzpomenuli dvě smutná 
výročí. V roce 2011 nám umřela maminka paní 

Františka Voženílková 

a v roce 2014 nás opustila naše drahá manželka, 
sestra a teta paní 

Alice Maňasová. 

Stále na obě myslíme s láskou a vděčností. Každý den 
nám moc chybí. Jménem rodiny Marta a František.
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Dne 6. července 2015 by se dožil 88 let pan

Květoslav Otáhal. 

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

Dne 16. července 2015 uplynuly 2 roky, 
co nás opustil manžel a tatínek pan 

Ivo Nezhyba. 

Za vzpomínku všem děkuje manželka, synové 
a snacha.

Dne 28. července 2015 vzpomeneme 20. výročí 
od tragické události, kdy nás navždy opustil náš bratr, 
syn, vnuk, synovec, bratranec pan 

Ladislav Mrhálek. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná celá rodina.

Když dozní píseň života a Tvůj hlas se ztratil
 v dál, nám osud smutné vzpomínky na Tebe zanechal.

Dne 6. srpna 2015 jsme vzpomenuli nedožité 
70. narozeniny paní 

Marie Pohlové. 

Vzpomínají dcery s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
cestička k hřbitovu zůstala jen.

Dne 6. srpna 2015 jsme vzpomenuli nedožité 
70. narozeniny paní 

Marie Pohlové. 

S láskou stále vzpomíná manžel Václav.

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

Dne 23. srpna by oslavil 80. narozeniny můj 
manžel, náš tatínek a dědeček pan 

Vlastimil Dřímal. 

Dne 10. října 2015 vzpomeneme 3. výročí jeho úmrtí. 
S láskou stále vzpomíná manželka a synové s rodinami.

K narozeninám chtěli bychom Ti přát, 
však jen kytičku na hrob můžeme Ti dát, 

rozsvítit svíčku, tiše stát 
a s bolestí v srdci vzpomínat.

Dne 31. srpna 2015 vzpomeneme nedožité 
72. narozeniny mého manžela, našeho tatínka 
a dědečka pana 

                                 Františka Vymětala. 

S láskou vzpomínají manželka, syn Radek a dcery s rodinami.

Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích 
je stále hluboká. Slzy v očích Tě neprobudí 

a domov prázdný zůstává.

Dne 13. července 2015 jsme vzpomenuli 
18. smutné výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 

Zdeňka Kroupy. 

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

        

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

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 8/2015 - 17. září (vychází 2. řijna)
č. 9/2015 - 22. října (vychází 6. listopadu)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 29. července (číslo vychází 14. srpna 2015).  
Uzávěrka příštího čísla: 17. září 2015 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. 
Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává nezmě-
něna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.
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Chropyně CHROPYŇSKÉ HODY 
28.-30. 8. Podrobný program akce uveden ve Zpravodaji města 

Chropyně. Vstupné zdarma. 
 Kde: Areál zámeckého parku Chropyně

Chropyně NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT 
10. 9. Smotaná hadice uvádí divadelní hru Nízkotučný život. 

Jedná se o komedii seznamující diváky s přísným reži-
mem sanatoria pro korpulentní paní a dívky. Předprodej 
vstupenek probíhá na Správě majetku města Chropyně. 
Vstupné 70 Kč.

 Kde: Městské kulturní středisko Chropyně, 19:00

Chropyně NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 
24. 9. Divadelní představení pro mateřské školy a rodiče s dětmi. 

Divadlo: Art Production TED, Brno. Vstupné 35 Kč.
 Kde: Městské kulturní středisko Chropyně, 9:00

Holešov PROHLÍDKY KAPLE SV. KŘÍŽE 
5. 9. Uhádli byste, že kaple sv. Kříže byla postavena před 

350 lety? Z jakého důvodu existuje její kopie ve Víd-
ni? Podle čeho dostala své pojmenování? K čemu 
slouží šifry napsané uvnitř? Spojuje ji něco s Černou 
kaplí…? Využijte příležitosti prohlédnout si tuto 
unikátní kapli s průvodcem a dozvědět se odpovědi 
na tyto otázky i další mnohé zajímavosti! Přijďte 
a nechte se unést uměním našich předků.

 Kde: Kaple sv. Kříže Holešov, 14:00-17:00

Holešov NEJMENŠÍ ŽIVÉ OPIČKY SVĚTA 
6. 6.-13. 9. Evropské turné nejmenších opiček světa a největších 

afrických želv bude mít v červnu premiéru právě 
na Zámku Holešov. Unikátní výstava živých exem-
plářů představí jedny z nejzajímavějších živočišných 
druhů na planetě. Po celé léto budou mít návštěvníci 
možnost dostat se do jejich bezprostřední blízkosti. 
Vstupné dospělí 80 Kč, děti, studenti, senioři, ZTP 
40 Kč, rodinné (2 dospělí + dítě) 170 Kč, školní 
skupiny 20 Kč.

 Kde: Zámek Holešov, 9:00-17:00

Holešov HOLEŠOVSKÁ BEATLEMANIA  
10. 9. Na jednom pódiu společně vystoupí nezvyklé 

propojení tří uměleckých těles - rocková kapela 
TOUJOURS, Dechová hudba HANAČKA a Smíšený 
pěvecký sbor SMETANA Hulín. Více než 60 vystu-
pujících, citlivě vybrané THE BEATLES hity, světelná 
a zvuková show, digitální projekce na velkoplošné 
plátno. To všechno spatříte a uslyšíte v jedinečném 
projektu na nádvoří Zámku Holešov. Vstupné 130 Kč 
v předprodeji, 160 na místě.

 Kde: Zámek Holešov, 20:00

Holešov SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
26. 9. Zveme Vás na sportovní dopoledne, na kterém 

si můžete vyzkoušet různé cviky, tai-či, míčové hry 
a mnoho dalšího, pro děti i dospělé. Více informací 
na: http://czech-republc.moveweek.eu/

 Kde: Sokolovna Holešov, 9:00

Kroměříž MEZINÁRODNÍ FESTIVAL VOJENSKÝCH 
29.-30. 8. HUDEB 
 Kde: Velké náměstí Kroměříž, 18:30

Kroměříž HORTUS MAGICUS 2015  
5.-6. 9. Druhý ročník Festivalu barokní kultury v kroměřížském 

Libosadu. Ve všech prostorách zahrady si v rámci ba-
rokního festivalu Hortus Magicus užijete zpěv, hudbu, 
tanec, divadlo činoherní i loutkové, umění ohňostrůjců 
a bohatou nabídku herních aktivit pro děti i dospělé. 
Po téměř tříleté obnově se v loňském roce návštěvníkům 
otevřely také nové části Květné zahrady, jako jsou Králičí 
kopec, Ptáčnice, Pstruží rybníky či Holandská a Pome-
rančová zahrada.  Nahlédněte s námi do časů alonžových 
paruk, hedvábných punčoch, brokátů a krajek! Květná 
zahrada se v sobotu otevře v 10:00 a zavírat se bude 
ve 23:00. V neděli se otevírá v 9:00 a zavírá v 18:00. 
Na své si přijdou opravdu všechny generace. 

 Kde: Květná zahrada Kroměříž 

Kroměříž  KROMĚŘÍŽ PATŘÍ DĚTEM
6. 9.   Akce pro rodiny s dětmi, v níž každé dítě vyhrává. 

Soutěžní odpoledne pro děti, které plní jednoduché 
disciplíny u soutěžních stánků. V závěru odpoledne 
probíhá soutěž o hlavní ceny pro vítěze soutěžního 
dne. Program na hlavním pódiu uvádí Mirek Karásek. 
Vstup zdarma, občerstvení zajištěné.

 Kde: Velké náměstí Kroměříž, 14:00-17:00

Kroměříž LUCERNA SLOVÁCKÉ DIVADLO 
8. 9. UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
 Začátek letošní divadelní sezóny bude patřit oblíbe-

nému žánru české národní klasiky. Spojení reálných 
vesnických témat (tentokráte z podhůří Orlických hor) 
a dobové novoromantické a secesní pohádky - to je slav-
ná dramatická báchorka Lucerna, napsaná Aloisem 
Jiráskem v roce 1905. A dlužno říct, že je to jeho hra 
nejúspěšnější a nejzajímavější – ostatně už při svém 
prvním uvedení 17. 11. 1905 v Národním divadle 
dosáhla tehdy nevídaných 33 repríz.

 Kde: Dům Kultury Kroměříž, 18:00
 
Kroměříž FELIX A. SLOVÁČEK A BORIS KRAJNÝ 
21. 9. Exkluzivní vystoupení legendárních hudebníků Fe-

lixe Slováčka na klarinet a Borise Krajného na klavír 
si určitě nenechejte ujít.

 Kde: Arcibiskupský zámek Kroměříž, 19:00

Kroměříž SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2015 
26. 9. Kulturní program pro celou rodinu.
 Kde: Výstaviště Floria Kroměříž, 9:00


