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Chropyňské hody zahájil v poslední srpnový pátek koncert vo-
kálního rodinného souboru Misty. V krásně vyzdobeném kostele 
zněly písně od dob dávných až po ty současné - moderní. Kvartet 
nenápadných lidí, zato však s velmi sytými a krásnými hlasy, dokázal 
bez aparatury prosytit svým hlasem celý kostel svatého Jiljí. Často lze 
slýchat o andělském zpěvu, návštěvníci pátečního koncertu mohli 
andělský zpěv slyšet na vlastní uši. I když jsme mohli soubor Misty 
slyšet letos již na Noci kostelů, dokázali si pro nás připravit zcela 
nový repertoár. Za svůj výkon sklidil kvartet bouřlivý potlesk vestoje.

V sobotu od rána na návštěvníky čekal bohatý jarmark plný 
stánků s nejrůznějším sortimentem a také spousta dobrého jídla 
a pití. Letos do našeho města zavítalo mnoho pouťových atrakcí, 
a tak si na své přišli jak malí, tak i ti, kteří už řetízkovým koloto-
čům odrostli. Otrlé povahy mohly vyzkoušet adrenalinové kladivo, 
které v nejvyšší části dosahovalo úctyhodných 32 metrů nad zemí. 
Mnohým z nás se však tajil dech jen při pohledu na tuto atrakci. 
A to nebylo zdaleka vše. Městem korzoval motorový vláček, a tak 
se mohli návštěvníci v průběhu celého odpoledne pohodlně dopravit 
až k chropyňskému zámku.
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Odpolední program zahájili chropyňští dobrovolní hasiči. Zájemci 
si mohli prohlédnout výstroj a také vyzkoušet základy první pomoci 
na umělé figuríně. Hasiči předvedli zásah na čas a během několika 
málo vteřin sestavili celou výzbroj a ve chvilce dokázali, že uhasit 
oheň opravdu umí. Pro děti byla připravena soutěž v plnění hasicích 
přístrojů a srážení kuželek proudem vody. O tuto soutěž byl velký 
zájem, do hašení se zapojily i ty nejmenší děti.  Bylo však už tak velké 
vedro, že se celá soutěž záhy změnila v ochlazovací hrátky a klání 
o to, kdo koho víc zmáčí. Děti se tak měly šanci do sytosti osvěžit, 
což jim dospělí mohli jen tiše závidět.

Sobotní odpoledne patřilo Tvarglfestu. Na louce za zámkem 
se konalo již 3. chropyňské tvarůžkobraní. I přes spalující žár 
se do soutěže zapojily 4 čtyřčlenné týmy. Kdo čekal klání výhradně 
mužských týmů, ten byl počtem odhodlaných soutěžících z řad 
něžného pohlaví určitě mile překvapen. Celé klání se skládalo 
ze tří soutěží, z nichž první tkvěla v přenášení tvarůžků od výroby 
až do skladu. A to na čas a za dodržování maximálních hygienických 
podmínek, takže všichni se museli obléct do potravinářských oble-
ků, což byl v tom vedru úctyhodný výkon. Na nohy pak borkyně 
i borci dostali závaží. Druhá disciplína představovala skákání v pytlích. 
A věřte nebo ne, soutěžní družstva spolu zápolila na život a na smrt, 
neboť se celé klání neobešlo bez pádů.
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Nejkrutější část soutěžení však představovala třetí disciplína, kdy 
museli soutěžící postupně jeden po druhém vypít tuplák, tedy jeden litr 
piva. A zde se ukázalo to pravé odhodlání. Za bouřlivého skandování 
přihlížejících bylo možné sledovat dechberoucí výkony a nejrychlejší 
tým chropyňských hasičů skončil s časem 1:00 minuta. Neuvěřitelné! 
K vypití litru piva každému stačilo v průměru pouhých 25 vteřin, a tak 
chlapi dokázali, že umí excelentně hasit nejen oheň, ale i žízeň. Ve velmi 
těsném závěsu se na druhém místě umístil tým Bučkovců. Následovali 
Gáboři, a i když poslední skončil Čtyřlístek žen, mají obrovské uznání. 
Všem soutěžícím předala ceny starostka města paní Ing. Věra Sigmundová.
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Pozadu nezůstali ani jednotlivci. Ti se zapojili do soutěže v pojídá-
ní Loštických tvarůžků a pití piva Zubr na čas. Klání to bylo opravdu 
náročné, ale přihlížející byli pro odvážlivce oporou. Nejrychlejším 
jedlíkem se již po třetí stal hasič Petr Spodný a ukázal tak všem, 
že v Chropyni nemá konkurenta! A tak se nakonec paní starostka 
rozhodla, že putovní pohár, o který se již třetím rokem soutěžilo, 
už putovním nebude, neboť vlastně neputuje, a tak Petrovi zůstane 
trvale. Jeho neskutečný výkon se tak zapsal do dějin našeho města. 
Následovala soutěž v pití tupláků na čas. Byl to opravdu lítý boj. 
Největším borcem se stal Michal Menšík, který své soupeře doslova 
rozbil časem 0:10, což je na litr piva mega výkon. Sláva vítězům 
a čest poraženým!
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Aby všem soutěžícím vytrávilo, připravil si pro ně Soukromý 
institut neformálního vzdělávání, o. p. s., pod vedením Ondřeje 
Bernkopfa krásné taneční vystoupení. Ke slovu se dostal znovu 
i Miroslav Karásek z Rádia Kroměříž, který pro děti připravil diskotéku. 
Jak se ukázalo, hudba nakonec rozvlnila i rodiče a ostatní dospělé 
přihlížející. Ani po setmění program neustal, naopak, ještě více 
se rozproudil díky perfektnímu tanečnímu vystoupení a ohnivé show 
v podání Soukromého institutu neformálního vzdělávání, o. p. s., 
který předvedl, že když se krocení ohně skloubí s hudbou a tancem, 
vznikne opravdové umění. Hudebně zábavný program pak uzavřela 
skupina Kosovci, která před pódium přilákala mnoho tanečníků.

Pro ty, co nevěří, že na chropyňském zámku žije král Ječmínek, 
byl připraven Pohádkový zámek plný různých pohádkových bytostí 
a strašidel. V Rytířském sále na návštěvníky čekala celá královská rodi-
na. Král všem vyprávěl o historii a královna děti obdařila sladkostmi. 
V Ječmínkově sále si pak děti vyslechly něco z legendy od samotného 
krále Ječmínka. Mladí Hanáci představili náš kraj a na děti čekaly 
kvízy v podobě hádání různých pohádkových postav. To největší 
překvapení ukrývalo zámecké sklepení, ve kterém se to strašidly jen 
hemžilo. Ale nebojte se, u nás sice žijí strašidla tuze ošklivá, zato 
však dobrosrdečná, a tak se ze sklepení všichni dostali živí a zdraví.
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Nedělní hodová mše byla spojena s poděkováním za dary a plody 
naší země. Sloužil ji kroměřížský kaplan P. Karel Skočovský, Ph. D., 
který si pro všechny připravil krásnou promluvu. Povídání o našich 
srdcích nás vedlo k hlubokému zamyšlení. Měli bychom do svého 
života více vkládat právě srdce. Nestačí dělat mnoho věcí obyčej-
ně. Dělejme jich třeba méně, ale naplno. Tedy srdcem. Ke krásné 
atmosféře přispěla svými písněmi Schola od sv. Máří Magdalény 
z Hovězí. Odpoledne pak v kostele svatého Jiljí proběhla pobožnost 
s novokněžským požehnáním P. Josefa Slezáka.

Na louce za zámkem byl pro děti připraven zábavný odpolední 
program. Šáša a Ťululum si pro děti nachystali taneční soutěže 
a mnoho zábavných her. Na děti také čekaly pohádkové posta-
vičky a vystoupení kouzelníka, který před zraky dětí kouzlil květiny 
a na speciální tiskárně tiskl peníze. Pro zájemce bylo připraveno 
malování na obličej, tvorba tetování nebo skákací hrad. Zkrátka 
nepřišli ani ti o něco dříve narození, protože chropyňské hody 
zakončila slovácká krojovaná dechovka Vlčnovjanka.



8

8/2015Zpravodaj města Chropyně

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 5. říjen 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.

Poděkování Zlínskému kraji 
za finanční podporu Pečovatelské 
služby města Chropyně

Město Chropyně děkuje Zlínskému kraji za poskytnutou finanční 
podporu pro Pečovatelskou službu města Chropyně, a to ve výši 
500.000 Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb 
na území Zlínského kraje pro rok 2015 a 29.000 Kč z programu 
Priority Zlínského kraje pro rok 2015, na úhradu nákladů spojených 
se základními činnostmi této jmenované terénní sociální služby.

Ing. Věra Sigmundová

Televizní bavič 
navštíví Chropyni

A co dodat závěrem? Počasí bylo nad míru 
vydařené a každý si v bohatém programu přišel 
na své. Věříme, že se Vám akce líbila, a těšíme 
se na Vás, příště na viděnou.

Dovolujeme si touto cestou poděko-
vat všem, kdo se jakoukoli měrou podíleli 
na zdárném a pěkném průběhu letošních 
Chropyňských hodů. Velké poděkování patří 
pracovníkům Správy majetku města Chropy-
ně, p. o., za přípravu celého areálu a přípravu 
celého programu, ve kterém si zcela jistě každý 
našel to své. Děkujeme také dobrovolníkům 
z farnosti za vyzdobení kostela a krásnou osla-
vu výročí patrona našeho kostela sv. Jiljí. Velké 
díky patří také všem účinkujícím, pořadatelům 
a dalším organizátorům. Poděkovat chceme 
také sponzorům, kteří akci podpořili finančně. 

Ing. Věra Sigmundová 
a Ing. Jiří Rosecký Více fotografií najdete na www.muchropyne.cz

MKS Chropyně uvede 24. li-
stopadu 2015 pořad Furtlu-
ftdurch tour. Diváci se v něm 
budou moci od 19:00 hod. 
setkat s jedinečným humorem 
Zdeňka Izera. V pořadu uvidíte 
různé zábavné scénky, paro-
die různých televizních pořadů 
a imitování populárních českých 

i zahraničních zpěváků a zpě-
vaček. Partnerkou Zdeňka Izera 
bude zpěvačka a finalistka prvé 
řady Superstar Šárka Vaňková. 

Pokud se chcete od srdce za-
smát, určitě si tento pořad nenech-
te ujít. Předprodej vstupenek bu-
de probíhat od 12. října na Správě 
majetku města Chropyně.
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Chropyni navštívil Bohuslav Sobotka

Mateřská škola Chropyně

V pondělí 21. září 2015 po deváté hodině 
navštívil starostku města Chropyně premiér 
a předseda ČSSD pan Bohuslav Sobotka. 

Za přítomnosti  poslankyně Evropského par-
lamentu MUDr. Olgy Sehnalové a místopřed-
sedy Českých drah Ing. Ludvíka Urbana spolu 

krátce prodiskutovali aktuální témata. Těší nás, 
že do našeho města v krátké době zavítal další 
významný představitel našeho státu.           VS

Někdy na podzim roku 2014 byla rada 
města a zastupitelstvo města informováni 
vedením Mateřské školy Chropyně o končící 
výjimce z hygienických požadavků. Jednalo 
se především o povolenou výjimku na množství 
dětí v mateřské škole v souvislosti s množstvím 
toalet v jednotlivých třídách. Dle platné normy 
musí mít 5 dětí k dispozici jednu toaletu. V pěti 
třídách jsou 4 toalety, v šesté - poslední - pou-
ze 3. Norma také říká, že minimální rozměr 
jedné toalety (včetně zástěn) je 80 cm. Z těch-
to důvodů není stavebně možné počet toalet 
v jednotlivých třídách zvýšit. Zároveň není 
přípustné, aby byla například toaleta pro dvou-
leté děti nahrazena nočníkem. Pokud bychom 
se řídili bez výjimky předpisy, byla by kapacita 
mateřské školy pouze 127 dětí (v každé třídě 
je možné překročení kapacity o 2 děti).

Minulé vedení města rozhodlo, že tuto 
záležitost budeme sledovat a zároveň usi-
lovat o opětovné udělení výjimky z počtu 
toalet. Důvodem byla i demografická křivka 
počtu narozených dětí, která nám za pět let 
předpovídá v mateřské škole pokles žáků. 
K zápisu, který se konal v dubnu letošního 
roku, přišlo 43 dětí. Jedno nebylo přijato z dů-
vodu nízkého věku (nedosahovalo věku dvou 
let). Stávajících dětí, včetně těch s odloženou 
školní docházkou, bylo 114. 

Současné vedení města i mateřské školy, 
vedeno snahou vyhovět všem žádostem 
o umístění dítěte v našem zařízení, podalo 
žádost na Krajskou hygienickou stanici 
Zlínského kraje na pracoviště Kroměříž 
o udělení výjimky z počtu toalet. Pracov-
ník KHS při osobní návštěvě konstatoval, 
že třídy nejen že nesplňují požadavek 
na počet toalet, ale ani na množství vzduchu 
v jednotlivých třídách. Na jedno dítě je po-
žadované množství vzduchu ve třídě 4 m3. 
Pokud děti na některou z hlavních činností 
ze třídy přemístíme (hraní, spaní nebo stravo-
vání), klesne požadované množství na 3 m3. 
Kapacitu třídy nelze zvětšit zvýšenou výmě-
nou vzduchu, např. větráním.

Okamžitě poté rada města rozhodla 
o zpracování projektové dokumentace 
na potřebné stavební úpravy. Ještě před 
prázdninami schválili i zastupitelé města 
částku 2 mil. Kč na potřebnou rekonstrukci. 
V první fázi mělo jít o oddělenou ložnici, 
která by vznikla v nevyužívaných přízemních 
třídách, v tzv. jeslovské části. Třídy sloužily 
jako pobočka městské knihovny a sklad 
hraček. Toto řešení se ukázalo jako nevyho-
vující, neboť při navýšení kapacity je nutné 
vytvoření zázemí pro všechny zapsané děti. 
V našem případě pro 156 dětí! 

Po zvážení dalších možností a na návrh 
projektanta bylo rozhodnuto o přebudování 
prostor na výdejnu stravy. I jídelna musí mít 
kapacitu pro všechny zapsané děti, ale pro-
voz lze upravit tak, aby byla strava vydávána 
dětem postupně. 

Projekční práce byly zdlouhavé, všechna 
rozhodnutí byla konzultována s hygienic-
kou stanicí. Následně bylo nutné vyřídit 
stavební povolení, včetně vyjádření všech 
dotčených orgánů, protože stávající pro-
story byly původně kolaudovány jako třídy 
a při stavebních úpravách bude nutný zásah 
do nosných zdí. Bohužel všechno chce svůj 
čas a nám se nepodařilo zajistit vše tak, aby 
rekonstrukce proběhla v letních měsících 
při menším provozním zatížení školy. Práce 
budou zahájeny na konci září, ale s prováděcí 
firmou je dohodnuto, že hlučné činnosti 
(například bourání, sekání, apod.) nebu-
dou vykonávány v době odpoledního klidu 
a svou práci podřídí fungování mateřské 
školy. Přesto se jistému omezení nevyhneme, 
za což se všem dětem i rodičům omlouváme. 
Jsme však vedeni snahou maximálně vyjít 
vstříc občanům našeho města a uspokojit 
jejich požadavky na zajištění předškolního 
vzdělávání našich dětí. 

Ing. Věra Sigmundová
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O práci úředníků Městského úřadu v Chropyni 
– finanční odbor – 2. část

Tímto článkem pokračujeme v představení 
dalšího odboru. Finanční odbor je nyní složen z:
- vedoucí Ing. Lenky Macháčkové,
- účetní Věry Hradilové,
- referentky evidence majetku, mzdové účetní, 

fakturantky Hany Večeřové,
- referentky státní správy a samosprávy 

(poplatek za komunální odpad) Renáty 
Valáškové,

- referentky státní správy a samosprávy 
(místní poplatky, pokladní) Renaty 
Jurčíkové.

Referentka finančního odboru – poplatek 
za komunální odpad

Hlavní náplní práce je správa místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů včetně vymáhání a také 
vymáhání pokut především uložených Komisí 
k projednávání přestupků města Chropyně. 

Správa místních poplatků je upravena zákonem 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů. V něm je uveden taxativní 
výčet poplatků, které může obec na svém území 
zavést. Poplatky se zavádí obecně závaznou vyhláš-
kou, kterou vydává zastupitelstvo obce.

Finanční odbor Městského úřadu v Chropyni 
je správcem daně (poplatku) podle zákona 
č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů. Dle tohoto zákona je za daň považo-
ván i místní poplatek a peněžité plnění v rámci 
dělené správy, tj. pokuty.

A teď konkrétně, v jakých věcech se na mne 
můžete obracet?

Poplatek za „komunální odpad“
Poplatek je upraven Obecně závaznou 

vyhláškou města Chropyně o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů č. 4/2014. Tuto vyhlášku 
si můžete přečíst na internetových stránkách 
www.muchropyne.cz, případně je k nahlédnutí 
na sekretariátě městského úřadu. Obsahuje 
mj. sazbu poplatku pro konkrétní rok, splatnost 
poplatku, poskytované osvobození a úlevy 
aj. Na internetových stránkách města najdete 
také formuláře, které můžete využít při kon-
taktu se správcem poplatku (ohlášení, žádosti 
o přeplatek, úlevu od placení), tyto si můžete 
také vyzvednout v kanceláři č. 006 (přízemí).

Pokud se přistěhujete do Chropyně, narodí 
se Vám dítě, odstěhujete se nebo jste se stali 
vlastníkem objektu, ve kterém není nikdo 
hlášen k trvalému pobytu, pak máte povinnost 
ohlásit mi (správci poplatku) údaje potřebné 
pro jeho správu. Na základě tohoto ohlášení 
Vás zařadím do elektronické evidence poplat-
níků. Založím poplatkový účet a spis. Na účtu 
se evidují předpisy, platby, vratky, vymáhání 
a další úkony spojené se správou poplatku. 
Každý účet je veden pod variabilním symbolem, 
který je nutno dodržovat při platbách (dojde 
k automatickému přiřazení ke konkrétnímu 

předpisu). V případě, že symbol neuvedete nebo 
jej uvedete nesprávně, mohou nastat kompli-
kace. Proto je nutné, hlavně při platbách přes 
internetové bankovnictví, věnovat pozornost 
zadávání symbolu. Problém odpadá, pokud 
si zvolíte platbu prostřednictvím SIPO, stačí jen 
nahlásit spojovací číslo uvedené na jeho výpisu 
a poplatky Vám budou pravidelně předepisová-
ny ke srážkám v únoru a v červenci.  Ostatním 
občanům zasílám v předstihu splatnosti poštovní 
poukázku. Pokud ji neobdržíte, není to důvod 
k nezaplacení, není naší povinností složenky 
posílat. O splatnosti poplatku a jeho výši Vás 
také včas informuje hlášení v městském rozhlase 
a upozornění ve Zpravodaji.  

V souvislosti s ukončením trvalého pobytu 
v Chropyni nebo i v případě úmrtí vznikají 
na poplatkových účtech přeplatky. Pro stanove-
ní výše poplatkové povinnosti je totiž rozhodující 
počet měsíců trvalého pobytu v obci (počet 
měsíců vlastnictví nemovitosti). Může se např. 
stát, že jste zaplatili poplatek za druhé pololetí 
2015 do 20. července 2015 ve výši 318 Kč 
a 15. září 2015 jste ukončili trvalý pobyt v Chro-
pyni. Informaci o změně pobytu máte povinnost 
ohlásit. V evidenci poplatníků Vás pak ukončím 
k 31. srpnu 2015 a vznikne Vám přeplatek ve výši 
212 Kč (za následující 4 měsíce). Pak si můžete 
požádat o jeho vrácení. V případě, že zemře Váš 
příbuzný, přihlásím přeplatek notáři vyřizujícímu 
pozůstalost a po ukončení dědického řízení 
(pokud jste byli ustanoveni dědicem) si můžete 
také požádat o jeho vrácení. 

Dovolím si Vás upozornit, že pokud neza-
platíte poplatek ve lhůtě splatnosti, pak se vy-
stavujete riziku, že tento nedoplatek může být 
navýšen až na trojnásobek. Nedoplatek Vám 
pak vyměřím platebním výměrem, a pokud není 
částka v něm uvedená uhrazená do 15 dní od 
nabytí právní moci, přistupuji k zahájení exekuč-
ního řízení dle daňového řádu. Proti platebnímu 
výměru můžete podat odvolání. Proti exekuční-
mu příkazu se již odvolat nelze. Pokud se někdo 
z Vás ocitne ve finanční tísni, je nejhorším 
řešením vyhýbat se úřadu obloukem. Nebojte 
se a přijďte se domluvit, existují možnosti, jak 
situaci řešit a zabránit zbytečnému navyšování 
dluhů, případně exekuci. Ještě připomenu, 
že prominutí poplatku na základě žádosti po-
platníka současně platná legislativa neumožňuje. 
Proto je nutné hlásit změny uvedené v ohlášení 
v zákonné lhůtě, tj. do 15 dní od jejich vzniku 
(např. nároky na úlevu od placení).

Řádné plnění platebních povinnosti vůči 
městu má vliv na Vaše zařazení do seznamu 
uchazečů pro přidělení městského bytu. V pří-
padě zájmu o městský byt budete potřebovat 
přiložit k žádosti i potvrzení o bezdlužnosti vůči 
městu Chropyně. Toto potvrzení Vám na základě 
podané žádosti vyhotovím, samozřejmě po kon-
trole všech Vašich poplatkových účtů. Potvrzení 
o bezdlužnosti budete muset pravidelně před-
kládat i v průběhu trvání nájmu a to dle poža-
davku Správy majetku města Chropyně. 

Renáta Valášková

Pobíráte-li příspěvky od úřadu práce, kde 
Vám zohledňují platby za tento poplatek, pak 
Vám na počkání potvrdím přímo do formuláře 
platby provedené v příslušném čtvrtletí.

Dále se můžete na mne obracet s požadavky 
na výměnu opotřebované popelnice nebo 
přidělení nové.

Pokuty 
Při vymáhání nedoplatků na pokutách ulo-

žených Komisí k projednávání přestupků města 
Chropyně postupuji obdobně. Komise uloží roz-
hodnutím pokutu a v případě, že není zaplacena 
v zákonné lhůtě, předseda přestupkové komise 
mi předá návrh na zahájení exekučního řízení 
ve věci nezaplacené pokuty spolu s pravomoc-
ným rozhodnutím.  Nedoplatek pak vymáhám 
daňovou exekucí.

Veřejné sbírky 
V náplni mé práce je také dozor nad veřej-

nými peněžitými sbírkami konanými na území 
města. Budete-li pověřeni příslušnými organi-
zacemi pořádáním takové sbírky, pak oznámení 
o jejím konání a další záležitosti s tím spojené 
budeme řešit spolu. 

Pokladna
Setkat se můžeme také na pokladně městské-

ho úřadu, protože v případě delší nepřítomnosti 
pokladní ji zastupuji.

Na Městském úřadě v Chropyni pracuji 
14 let.  Na základě získaných zkušeností mu-
sím konstatovat, že práce s lidmi je zajímavá, 
ale někdy velmi složitá. Často se vyskytují 
případy, kdy Vaše argumenty zcela chápu, 
chtěla bych Vám vyhovět, ale nemohu. Může 
se Vám zdát, že je pro mne jednoduché něco 
škrtnout nebo vymazat, ale není tomu tak. 
V těchto případech Vás prosím o pochopení. 
Musím, tak jako Vy, dodržovat zákony. Jde 
například o případy, kdy poplatník má trvalý 
pobyt v Chropyni, ale žije dlouhodobě v jiné 
obci. Poplatek za odpad je vázán na trvalý 
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pobyt, vyhláška úlevu neposkytuje, a proto 
musí poplatek platit v Chropyni, i když zde 
neprodukuje odpad. Prominutí poplatku 
na základě žádosti v současné době není 
možné. Ale když se nad tím zamyslíte, proč 
mít trvalý pobyt jinde, než kde trvale skuteč-
ně žiji? To také není v pořádku. Obec musí 
udržovat systém nakládání s odpady, i když se 
tu nezdržujete. Pokud sledujete zpravodaj-
ství, připravuje se v oblasti evidence obyvatel 
změna zákona, která by mohla vyřešit tento 
i spoustu dalších problémů. Protože zákony 
se neustále novelizují a někdy jsou různé 
i jejich výklady, účastním se metodických 
porad Krajského úřadu Zlínského kraje a ab-
solvuji v průběhu roku několik akreditovaných 
školení na různá témata (správa místních po-
platků, vydávání obecně závazných vyhlášek, 
daňový řád v praxi, občanský zákoník, dědické 
řízení, exekuční řízení, insolvenční řízení…). 

V případě osobního jednání mne najdete 
v kanceláři č. 006 (přízemí) nebo mne můžete 
kontaktovat na tel. č. 573 500 738, případně 
na e-mailu: valaskova@muchropyne.cz.

Referentka finančního odboru – místní 
poplatky, pokladna

Dovolte mi, abych Vám ve stručnosti objasnila 
zavedené místní poplatky pro naše město. 

Místní poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa, který má 

trvalý pobyt nebo sídlo na území města. Po-
platníkem tedy může být nejen osoba, která jej 
vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová 
a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. V praxi 
to znamená, že poplatkovou povinnost bude 
mít i osoba, která se o psa stará a zajišťuje péči 
spojenou s jeho životem. Pro určení místní 
příslušnosti k vyměření poplatku ze psů není 
rozhodující, kde držitel psa pobývá, nebo kde 
je pes chován, ale skutečnost, kde má držitel psa 
trvalý pobyt nebo sídlo. Povinnost platit popla-
tek podle místa trvalého pobytu se nevztahuje 
pouze na české občany, ale i na cizince, kteří 
mají na území České republiky trvalý pobyt.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 
Poplatkovým obdobím je kalendářní rok. Po-
platková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy 
pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl 
psa staršího tří měsíců. Držitel psa je povinen 
ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik své 
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího 
vzniku. Sazba poplatku je nezbytnou náležitostí 
obecně závazné vyhlášky a musí být vyjádřena 
konkrétní finanční částkou. Obec musí zachovat 
osvobození, které je obsahem zákona o místních 
poplatcích, a je v kompetenci obce přiznat 
v obecně závazné vyhlášce i další osvobození 
od placení poplatku. Povinnost ohlásit držení psa 
má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Na webových stránkách města najdete 
formuláře, které můžete využít při vyřizová-
ní místního poplatku ze psů. Tyto tiskopisy 

si můžete rovněž vyzvednout osobně v kanceláři 
MěÚ, dveře č. 6. 

Místní poplatek za užívání veřejného pro-
stranství

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřej-
ného prostranství, kterým se rozumí provádění 
výkopových prací, umístění dočasných staveb 
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 
a služeb, pro umístění stavebních nebo reklam-
ních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí, umístění skládek materiálu, 
objektů zařízení staveniště a lešení, vyhrazení 
trvalého parkovacího místa a užívání prostranství 
pro kulturní, sportovní a reklamní akce.

Za veřejné prostranství se považují všechna 
náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky 
a další prostory přístupné každému bez ome-
zení, tedy sloužící obecnému užívání. Poplatek 
se vybírá za celou dobu, kdy je veřejné prostran-
ství zvláštním způsobem užíváno, a to počínaje 
dnem, kdy se začalo skutečně užívat, až do dne, 
kdy faktické užívání skončilo, tj. kdy bylo např. 
určité zařízení odstraněno a prostranství uvedeno 
do takového stavu, aby mohlo být opětovně 
obecně užíváno. I zde má poplatník povinnost 
ohlásit správci poplatku užívání záboru, nej-
později 5 dní před zahájením užívání veřejného 
prostranství.

Na webových stránkách najdete rovněž for-
muláře nebo si je osobně můžete vyzvednout 
v kanceláři na MěÚ, dveře č. 6. I zde platí, 
že sazby poplatku jsou nezbytnou náležitostí 
obecně závazné vyhlášky a musí být vyjádřeny 
konkrétní finanční částkou, rovněž musí být za-
chováno osvobození, které je obsahem zákona, 
a je v kompetenci obce přiznat v obecně závazné 
vyhlášce i další osvobození od poplatku.    

K tomuto poplatku náleží i umístění zařízení 
sloužícího pro poskytování prodeje na trž-
nici během roku. Nařízením města Chropyně 
č. 1/2012 – Tržní řád, je v našem městě povolen 
jen pojízdný prodej produktů zemědělské výroby 
a potravin. Pro umístění pojízdného prodeje jsou 
vyhrazena 3 místa na náměstí Svobody, prostor 
před pomníkem, a 1 místo v Plešovci. 

Podomní prodej a pochůzkový prodej 
je na území našeho města zakázán. Pokud 
Vás přesto navštíví podomní prodejce 
a bude Vám tvrdit, že má svou činnost 
nahlášenou na MěÚ, pak věřte, že nemluví 
pravdu. Město žádná povolení k podomní-
mu prodeji nikomu neuděluje. V případě 
neodbytnosti obchodníka volejte ihned 
Policii ČR.

Místní poplatek ze vstupného
Poplatek platí fyzické nebo právnické oso-

by, které akci pořádají. Poplatek se vybírá 
ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní 
nebo reklamní akce. Vstupným se rozumí pe-
něžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, 
že se jí může zúčastnit. Poplatník je povinen 
ohlásit správci poplatku nejpozději 5 dnů před 
konáním akce druh akce, datum, hodinu a místo, 

výši vstupného, sazbu poplatku. Rovněž je povinen 
předložit správci poplatku vstupenky k označení.

Do 5 dnů po skončení akce je poplatník 
povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši 
vybraného vstupného sníženou o daň z přidané 
hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsa-
žena. Na webových stránkách města najdete 
formulář, nebo si jej můžete vyzvednout osobně 
v kanceláři MěÚ, dveře č. 6. Sazba u tohoto 
poplatku je stanovena procentem nebo pau-
šální částkou. I u tohoto poplatku je v obecně 
závazné vyhlášce uvedeno osvobození. 

Všechny uvedené obecně závazné vyhlášky 
najdete na webových stránkách města Chro-
pyně. Co se týká uvedených formulářů, pevně 
doufám, že jste vždy z naší strany vnímali snahu 
vám pomoci při jejich vyplnění, které nevyko-
náváte, na rozdíl od nás, příliš často.   

Při své práci se setkávám s tím, že někteří ob-
čané své ohlašovací povinnosti nedodržují nebo 
je obchází. Záleží na každém z Vás, jak ke svým 
povinnostem přistupujete. Někdo uvědoměle 
a někdo až po upozornění. Žijeme v „malém“ 
městě a Vaše povinnost ohledně placení někte-
rého z místních poplatků k Vám může dorazit 
i zpětně, kdy Vám bude poplatek vyměřen 
včetně výrazného navýšení.         

Kromě výše uvedeného zajišťuji i agendu 
spojenou se sepisováním smluv o pachtu. 
Jedná se o pronájmy pozemků ve vlastnictví 
města Chropyně. Většinou se jedná o pronájem 
pro účely zahrádkářské. Pokud má někdo zájem 
o pronájem pozemku, je nejlépe mě osobně 
kontaktovat, abych Vám objasnila podmínky 
pronájmu a dohodla se na určitém postupu. 
Toto platí i v případě o uzavírání smluv ohledně 
nájmu na sloupy veřejného osvětlení, které 
jsou majetkem města.             

Pro občany města provádím zajištění hotovost-
ního platebního styku (pokladna MěÚ, dveře 
č. 6), kde je možné uhradit všechny vyjmenova-
né místní poplatky v hotovosti. Od roku 2012 
se pokladna nachází v přízemí budovy měst-

Renata Jurčíková
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O práci úředníků Městského 
úřadu v Chropyni ...

Ohlédnutí za letošní sezónou 
na městském koupališti

Efektivní digitální 
úřad města Chropyně

Chropyňské koupaliště je velmi oblíbené jak pro místní obyvatele, 
tak i pro návštěvníky ze širokého okolí. Hlavním důvodem je vyhří-
vaná voda, kterou jsme se po většinu koupacích dní snažili udržet 
na minimální teplotě v úrovni 26 °C, stejně jako perfektně připravený 
areál a kvalitu vody v bazénech. Letošní léto bylo pro provozovatele 
koupališť velmi příhodné. V Chropyni jsme v právě ukončené koupací 
sezóně zaznamenali celkem 70 dní, ve kterých byly příznivé podmínky 
pro koupání v otevřeném bazénu, z toho 29 dní bylo označeno jako 
„tropické“. Pro srovnání – v loňské sezóně bylo zaznamenáno pouze 
50 koupacích dní. Díky tomu dosáhl součet oficiálních průchodů vstup-
ním turniketem hodnoty 47.256 návštěvníků, což je rekord v historii 
koupaliště po jeho rekonstrukci v roce 2007. (V loňském roce jsme 
zaznamenali 25.638 platících návštěvníků.) Nejvyšší návštěvnost byla 
zaznamenána 5. července, kdy turniketem prošlo 2.414 osob, průměrná 
denní návštěvnost byla 675 osob.

Pro letošní sezónu jsme připravili několik drobných vylepšení pro 
zvýšení komfortu návštěvníků. Byla instalována veřejná Wi-Fi pro možnost 
připojení k internetu prostřednictvím mobilních zařízení, pokrývající celý 
areál koupaliště, spolu s ní byla uvedena do provozu webová kamera, 
díky níž mohou návštěvníci sledovat na stránkách SMM Chropyně ak-
tuální obsazenost a situaci na koupališti. Bylo opraveno oplocení hřiště 
na plážový volejbal, které v minulosti dosloužilo, a byl také zaveden 
nový typ permanentky pro kondiční plavání, které bylo otevřeno denně 
od 19:30 do 20:30 hodin.

Vysoká návštěvnost nás však na druhé straně upozornila i na některá 
slabší místa provozu koupaliště, ke kterým SMM musí přijmout pro 
následující období příslušná opatření. Za asi nezávažnější, a z pohledu 
návštěvníků nejbolestivější, to byla kvalita sociálního zázemí ve špičkách.

Pro příští rok chystáme další vylepšení pro zlepšení komfortu návštěv-
níků, jako například rekonstrukci interiérů sociálních zařízení, doplnění 
dalších dvou bloků uzamykatelných skříněk pro úschovu cenností, do-
končení rekonstrukce hřiště na plážový volejbal či investici do nového 
vstupenkového systému pro rychlejší a snazší odbavení návštěvníků při 
vstupu na koupaliště. Máme také připravený projekt na vybudování 
zcela nového brouzdaliště pro naše nejmenší návštěvníky a jsme připra-
veni tento projekt realizovat do začátku příští sezóny. Je otázkou pro 
zastupitele, zda se nám to podaří.

Všem návštěvníkům děkujeme za jejich přízeň v roce 2015 a těšíme 
se spolu s Vámi na novou koupací sezónu v roce 2016.

SMM Chropyně

V srpnu 2014 byla městu Chro-
pyně přidělena dotace z Inte-
grovaného operačního programu 
na rozvoj informačních technologií. 
Projekt Efektivní digitální úřad měs-
ta Chropyně.

Projekt vychází ze státního stra-
tegického rámce rozvoje eGovern-
mentu 2014+ a Smart Administra-
tion s cílem rozvíjet infrastrukturu 
úřadů a institucí pro další zefektiv-
nění služeb veřejné a státní správy.

Město tyto cíle není schopno 
dosáhnout vlastními prostředky 
v krátkém čase.  Hlavním cílem 
projektu bylo postupné kvalita-
tivní povýšení úřadu na moderní 
a efektivní úřad schopný plné elek-
tronické komunikace odpovídající 
dnešní době. 

Realizace tohoto projektu 
byla ukončena v srpnu 2015. Byla 
řešena elektronizace agend a trans-
parentní kontrola hospodaření 
města provozovaná v bezpečném 
redundantním prostředí, čehož 
se docílilo pořízením skenovací 
linky, napojením na informační 
systém základních registrů, inte-
grací správních, ekonomických 
a obslužných agend, elektroniza
cí agend pomocí formulářů a sta-
bilizací infrastruktury. 

Jak všechna tato povětšinou 

cizí slova vysvětlit srozumitelně? 
Větší část projektu přinesla změny 
do „vnitřního chodu úřadu“, část 
projektu však přinese možné změny 
a novinky i Vám, Vážení občané. 
Nabídnu Vám proto několik krát-
kých článků, ve kterých Vás sezná-
mím s jednotlivými změnami. S tím, 
co nového Vám přinesou. Budete 
moci například sledovat průběžné 
čerpání rozpočtu přímo na našich 
webových stránkách v průběhu 
celého roku, budete moci svá po-
dání činit prostřednictvím formu-
láře, který vyplníte přímo na webu 
a jediným kliknutím jej pošlete 
přímo na e-podatelnu… Prostě Vás 
čeká celá řada nových možností. 

Co naplat, počítače vládnou 
světem, a tak se spolu budeme 
postupně učit nové a nové věci. 
Ničeho se nemusíte bát, provedu 
Vás jednotlivými možnostmi pomalu 
a pokud možno srozumitelným ja-
zykem běžného uživatele počítače. 
Tak na viděnou příště!

Předpokládané náklady činí 
2.209.460 Kč. Budou hrazeny z 85 % 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, město se finančně podílí 15 % 
nákladů. Registrační číslo projektu: 
CZ.1.06/2.1.00/22.09346.

Dana Jedličková

ského úřadu. Pokladní hodiny jsou 
uvedeny rovněž na webových strán-
kách. Ze zkušeností doporučuji 
chodit nejlépe v úřední dny, mimo 
úřední dny se může stát, že je pokla 
na z důvodu jiných činností, případně 
školení, uzavřena. Při výkonu naší čin-
nosti dochází velmi často ke změnám 
legislativy, zákonná pravidla se musí 
dodržovat, tak i my, úředníci, se mu-
síme neustále zdokonalovat a učit.  

Na závěr bych se chtěla ještě zmí-
nit o zajišťování výkonu státní správy 
v rozsahu přenesené působnosti 
na území města na úseku loterií a ji-
ných podobných her. Základní legi-
slativní rámec vychází ze zákona o lo-
teriích a jiných podobných hrách 
č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a týká se právnických osob, 
provozujících tuto činnost.  

Povolení k provozování vý-

herních hracích přístrojů spa-
dá do kompetence městského 
úřadu v rámci svého územního 
obvodu. Povolení se vydává na do-
bu jednoho kalendářního roku, 
za podání žádosti je provozovatel 
povinen uhradit správní poplatek. 
Tento poplatek a částečně i výtěžek 
z provozování je součástí příjmu 
rozpočtu města. 

Co se týká povolení video-
loterních terminálů a jiných 
technických zařízení, tyto povoluje 
Ministerstvo financí České republi-
ky. Státní dozor nad dodržováním 
zákona vykonává příslušný finanční 
úřad, v jehož územním obvodu 
se nacházejí jednotlivé provozovny. 
Správu odvodu z loterií a jiných 
podobných her vykonávají finanční 
úřady. I u tohoto zákona se v nej-
bližší době očekává novela. 

Renata Jurčíková
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Městský úřad v Chropyni oznamuje, že na základě požadavků Vás, 
občanů, došlo ke změně času pravidelného hlášení městského roz-
hlasu. S platností od 17. září 2015 jsou pravidelné relace městského 
rozhlasu vysílány vždy v pondělí, středu a pátek v 17:00. Hlášení měst-
ského rozhlasu najdete také na webu města www.muchropyne.cz.

NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE

Knihovna doporučuje Exkurze na MÚ

Zahájení školního roku  
2015/2016 v ZŠ Chropyně

1. září jsme v základní škole při-
vítali 398 žáků, kteří byli rozděleni 
do 18 tříd. I. stupeň má v tomto 
školním roce v 10 třídách 272 žáků. 
Na II. stupni je v 8 třídách 126 
žáků. Školní družina má 3 oddělení 
s 88 žáky. Ve škole pracuje 25 peda-
gogů, 3 asistentky pedagoga, 7 správ-
ních zaměstnanců a 3 vychovatelky.

V průběhu hlavních prázdnin 
se v základní škole intenzivně 
pracovalo. Kromě řady drobných 
oprav byla největší akcí tohoto 
léta celková rekonstrukce tělo-

cvičny a jejích přilehlých prostor 
v ulici Komenského. U tělocvičny 
se nám podařilo, mimo jiné, zřídit 
toalety, po kterých léta volali uči-
telé, vedoucí zájmových kroužků 
a vedoucí oddílů, které tělocvič-
nu také často využívají. V ulici 
J. Fučíka došlo k vymalování cho-
deb v celém pavilonu B.

Všem žákům, jejich rodinným 
příslušníkům a zaměstnancům 
školy přeji úspěšný a klidný školní 
rok 2015/2016. 

Mgr. Milan Bajgar

Dne 15. září se děti 1. třídy 
mateřské školy vydaly na městský 
úřad. V rámci tématu „Povolání" 
je zajímalo, kdo zde pracuje 
a co má na starosti. 

Hned u vchodu děti přivítala 
usměvavá paní starostka, která 
je jednoduchou, přesto poutavou 
formou seznámila s celým měst-
ským úřadem.

Děti si z exkurze odnášely 

nejenom drobný dáreček, ale 
hlavně plno nevšedních zážit-
ků, které si nadšeně sdělovaly 
celou zpáteční cestu do školky. 
A že jich bylo :-).

Vážíme si času, který nám paní 
starostka Ing. Věra Sigmundová 
věnovala, a děkujeme také všem 
zaměstnancům úřadu.

p.uč. Sochová 
a Dokoupilová Hanulíková

George R. R. Martin: Píseň ledu a ohně. 
Hra o trůny

Úvodní část epického fantasy eposu odehrá-
vajícího se ve světě temného středověku, mezi 
statečnými rytíři, mocnými čaroději, draky, zlovlky 
a čarostromy... Jako strážce severu lord Stark 
považuje za prokletí, když ho král Robert pověří 
úřadem pobočníka vladaře a vyšle ho na jih, 
odkud se zatím nikdo z jeho rodiny nevrátil. 
Bezejmenní staří bohové nemají na jihu žádnou 
moc, Starkova rodina je brzy rozdělena a poboč-
ník sám je polapen do sítě nebezpečných intrik. 

Ba co hůř, v exilu ve Svobodných městech za mořem dospěl pomstou 
posedlý chlapec. Jako dědic šíleného Dračího krále, jehož rodina byla 
vyvražděna, si dělá nárok na trůn. A na severu, tam za Zdí, kde člověk 
nemůže nikdy říct, co je živé a co ne, se mezitím houfují mrtvé armády 
Jiných, které vyčkávají na konec léta a nadvládu dlouhé zimy. Příběh 
zrady a ambicí, lásky, čar a kouzel může začít. Zima přichází!

Hana Lamková: 4 strašidelné příběhy 
Čtyřlístku

Každý z nás se někdy rád trochu bojí. A jistě 
všichni víte, že u nás ve Čtyřlístku je nejbojácnější 
rychlonohý Pinďa. A tak jsme se rozhodli vybrat 
čtyři kousky z bohatého rejstříku příběhů, které 
by vás mohly zaujmout. Duchové, strašidla i jiné 
nadpřirozené bytosti se vyskytují téměř všude. 
A proto jsme se i my vydali na zakletou brigádu 
do různých míst. Kniha obsahuje příběhy: Zakletá 
brigáda, Duchové z Duchcova, Záhada na Hous-
ce, Hradní křeslo. Hezké čtení!

 
Matěj Hořava: Pálenka

Rumunsko. Banát. Odlehlé hory nad Duna-
jem. Vesničky, v nichž už téměř dvě století žijí čeští 
krajané. Svět, ve kterém se zastavil čas. Do jedné 
z těchto vesnic přijíždí mladý učitel z Moravy. 
Přijíždí, aby zapomněl. Ale každodenní realitu 
venkovského života a nesmělé pokusy začlenit 
se do uzavřené komunity mu postupně čím dál 
tím více zastiňují právě neodbytné vzpomínky.

Jan Hnízdil: Zaříkávač nemocí
Zaříkávač nemocí je sestavený z textů, ko-

mentářů a rozhovorů, věnovaných nemocem lidí 
vrcholového sportu, politiků i celé společnosti. 
Datují se od roku 2010, kdy vyšla knížka Mým 
marodům, do současnosti. MUDr. Jan Hnízdil, in-
ternista a rehabilitační lékař, se věnuje komplexní 
psychosomatické medicíně. Autor či spoluautor 
publikací Bolesti zad, mýty a realita, Jak vyrobit 
pacienta, Artróza v komplexním přístupu, Jak léčit 
nemoc šílené medicíny, Doping aneb Zákulisí 
vrcholového sportu, Mým marodům a dalších.
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Pracovní stáže ve firmách jsou šancí pro nezaměstnané 
i zaměstnavatele

SM - systém

Mladí bez praxe, starší, kteří hůře shánějí 
práci, nebo maminky na nebo po rodičovské 
dovolené – těm všem pomáhal se vstupem 
či návratem na pracovní trh projekt Stáže 
ve firmách - vzdělávání praxí 2. Lidé, kterým 
hrozila nebo je už postihla ztráta zaměstná-
ní, dostali možnost nabrat potřebné prak-
tické zkušenosti a kontakty ve svém oboru, 
znovu najít ztracené sebevědomí a třeba 
i nové přátele. Projekt se již chýlí ke svému 
konci, díky němu se ale v České republice 
podařilo nastartovat systém stáží, který po-
běží samostatně i po svém skončení. Zájemci 
o zaměstnání se tedy nemusí bát oslovit 
firmu, ve které by rádi pracovali, přímo 
a požádat o poskytnutí stáže. Zaměst-
navatelé mohou i nadále vypisovat stáže 
na vhodné pozice ve svých firmách pro-
střednictvím Národního katalogu stáží. 
Výhodné je to pro obě strany – firmy si tím-
to způsobem mohou bez rizika a s mini-
málními vstupními náklady vyzkoušet po-
tenciálního nového zaměstnance. Pokud 
se stážista osvědčí, mohou mu po skončení 
stáže nabídnout další spolupráci. Získají tak 
spolehlivého a loajálního pracovníka, kte-
rého si vyškolí přesně podle svých potřeb.

Účetní, veterinář, architekt, skladník... 
zájemci mohou na stránkách www.narodni-
katalogstazi.cz vybírat z pestré nabídky oborů 
napříč republikou. Od loňského podzimu, kdy 
projekt odstartoval, se jich zapojilo už více než 
pět stovek. Někteří již díky absolvované stáži 
našli nové zaměstnání, jako třeba paní Kate-
řina ze severních Čech, jež nyní pracuje jako 
skladnice. „Stáž mi pomohla překonat frustraci 
ze ztráty zaměstnání a udržet si pracovní ná-
vyky. A dle slov personalistky byla právě účast 
na stáži to, co rozhodlo o mém přijetí do no-

vého zaměstnání,“ potvrzuje Kateřina. „Získala 
jsem i několik nových přátel, už v průběhu stáže 
jsem se se zaměstnanci firmy začala setkávat 
i mimo pracovní dobu,“ dodává.

Podobnou zkušenost má i maminka - samo-
živitelka Zdenka, jež po návratu z dlouhé 
mateřské dovolené nutně potřebovala sehnat 
práci. V redakci internetového časopisu se nau-
čila pracovat s několika redakčními systémy 
pro úpravu webových stránek a rozvinula 
svoji kreativitu psaním článků o vaření. I ona 
by účast na projektu doporučila všem, kteří 
se ocitnou v podobné situaci. „Díky stáži jsem 
získala zajímavou, dobře placenou práci, kterou 
mohu z větší části dělat z domova. V to vše jsem 
ani nedoufala,“ přiznává.

Zatímco mnohým stáž pomohla při hledání 
práce, jiné zase inspirovala k založení vlastní-
ho businessu. „Na stáži jsem zjistila, že moje 
odvedená práce má svoji hodnotu a kvalitu. 
Zvedlo se mi sebevědomí a rozhodla jsem 
se začít podnikat,“ svěřuje se Anežka, vystudo-
vaná architektka, jež po skončení školy nabírala 
bezmála půl roku zkušenosti v architektonic-
kém studiu v Liberci.

Projekt si nemohou vynachválit ani ti, kteří 
se rozhodli zapojit se do něj z druhé strany. 
Zaměstnavatelé si prostřednictvím stáže vycvičí 
zaměstnance přesně na míru. Mohou předat 
své cenné pracovní zkušenosti a vštípit první 
pracovní návyky absolventům, kteří ještě 
žádnou praxi nemají, ale také třeba odbourat 
zažité předsudky o těch dříve narozených 
a na vlastní kůži se přesvědčit, že generace 
50+ ještě rozhodně do „starého železa“ nepa-
tří. Jak potvrzují zaměstnanci lešenářské firmy 
z Olomouce, stážisté mohou pracovnímu 
kolektivu i mnohé přinést. „V našem řemesle 
je těžké najít dobrého člověka. Měli jsme 
tu staršího pána, který byl velmi pracovitý. 

Docházelo k oboustrannému obohacování, 
protože my jsme mladší ročníky a spoustu věcí 
už děláme jinak. Stážista nám ukázal, jak jde 
věci řešit odlišně, což pro nás bylo přínosné,“ 
pochvaluje si šéf firmy David Cikryt.

A jak to tedy celé probíhá? Stačí se zaregist-
rovat na stránkách www.narodnikatalogstazi.cz. 
Poskytovatelé zde vypíší takzvanou kartu stáže, 
tj. pracovní pozici, na níž chtějí stáž nabídnout. 
Firma by měla mít k dispozici mentora, tedy 
zaměstnance na dané pozici dostatečně zku-
šeného, aby mohl stážistu celou dobu provázet 
a dohlížet na něj. Uchazeči z těchto karet 
vybírají podle svého oboru a místa, kam chtějí 
na stáž dojíždět. Zaměstnavatelé si potom 
vybírají z přihlášených zájemců toho nejvhod-
nějšího. Stáž může probíhat měsíc, ale třeba 
i půl roku, vše záleží na tom, jak se obě strany 
dohodnou. Je-li zaměstnavatel se stážistou spo-
kojen, může mu nabídnout stálé zaměstnání. 
Zkušenosti z předchozích stážových projektů 
potvrzují, že tímto způsobem našlo pracovní 
uplatnění až 40 % stážistů. Ani pokud se na další 
spolupráci nedohodnou, stážista nemusí zou-
fat – odnese si cenné zkušenosti, které může 
uvést ve svém profesním životopise a které mu 
pomohou při dalším hledání zaměstnání.

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 
2 i webovou databázi Národní katalog stáží 
realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková 
organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. 
„Mít možnost zvyšovat svou kvalifikaci a tím 
i zvyšovat možnost uplatnění na trhu práce 
je velmi důležité. A právě stáže ve firmách 
mohou řadě lidí pomoci bojovat proti jejich 
znevýhodnění na trhu práce,“ dodává k projek-
tu ministryně práce a sociálních věcí Michaela 
Marksová.

Fond dalšího vzdělávání
www.stazevefirmach.cz

SM – systém je komplexní 
prevence a léčba poruch páteře. 
Jde o soubor cvičení v možné 
kombinaci s manuální terapií 
a cílenou anatomickou masáží, 
které podstatně urychlují léčbu 
poruch páteře. Cvičení SM – sys-
témem představuje komplexní 
trénink pohybového aparátu, při 
kterém se aktivují spirální svalové 
řetězce. Svalové spirály vyrovnávají 
páteř do střední linie a protahují 
ji směrem vzhůru. 

SMS je cvičení:
- posilovací – posiluje oslabené 

svaly
- protahovací – protahuje zkrá-

cené svaly
- mobilizační – obnovuje kloub-

ní hybnost

- stabilizační – zajišťuje tělu po-
třebnou stabilitu v době klidu 
a hlavně v průběhu pohybu, 
jedná se o dynamickou stabi-
lizaci

- koordinační – koordinuje vzá-
jemné postavení jednotlivých 
pohybových segmentů

- optimalizuje řízení pohybu – 
procvičuje pohybové stereoty-
py, jako jsou chůze, běh, práce, 
sport.

Tato metoda je cílena 
na vertebrogenní poruchy, 
jako například: bolesti zad, 
vadné držení těla, skoliózy, výhřezy 
plotének, stavy po operacích pá-
teře, kompenzační cvičení u spor-
tovců, a také jako prevence při 
sedavém zaměstnání. 

SM – systém vám nabízí mož-
nost, jak rychle doplnit chybějící 
přirozený pohyb, navrátit svalům 
ztracenou harmonii a funkci a vrá-
tit postavu do vzpřímené pozice. 
Ve většině cviků najdete způsob, 
jak páteř vrátit do střední linie 
a protáhnout ji směrem vzhůru. 
Tak dojde k otevření páteře pro 
pohyb (uvolnění blokád páteře) 
a k rovnoměrnému rozdělení 
pohybu na jednotlivé segmenty 
páteře a velké klouby.

Cvičíme s elastickým lanem, 
které umožňuje posílit i protáh-
nout a relaxovat všechny důležité 
svaly těla během 10 minut. Elas-
tické lano můžeme chápat jako 
prodloužení svalových vláken 
aktivujících spirálu pohybových 
svalů. Nejdůležitější na cvičení 

SMS je, že pomocí svalových 
spirálních zřetězení vytváří v těle 
sílu vzhůru, která odlehčuje tlak 
na meziobratlové ploténky a klou-
by. Tím umožňuje jejich výživu, 
regeneraci i léčbu.

Lekce SMS cvičení se v KoTě 
konají každou středu od 17:00. 
Cvičení vede proškolená fyzio-
terapeutka Klára Šeděnková 
a porodní asistentka Věra Hýb-
nerová. Ve skupinovém cvičení 
je maximálně 10 osob. Lékařské 
vyšetření není nutné. Cena 
jedné lekce (60 min.) je 50 Kč. 
(V rehabilitačních centrech 
a lázních je cena 300 Kč za 1 ho-
dinu).

Zveme všechny ženy i muže, 
včetně těhotných a po porodu. 

Věra Hýbnerová
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Chropyňský mlýn a pila 
Pohled do historie vodního hospodářství v Chropyni
Chropyňský mlýn

V pravěkých dobách rozemílali lidé obilí 
na plochých kamenech kulatým drtidlem. 
Teprve později byly vynalezeny tzv. žernovy, 
které byly dlouho vidět na zapadlých dě-
dinách. Podle malých žernovů ručních byly 
stavěny také velké mlýny s vodním pohonem.

Za mlynáře se považoval od středověku 
člověk, řemeslník, který mlel obilí na mou-
ku nebo slad. Ve skutečnosti musel mít znač-
né zkušenosti z několika řemesel a musel 
ovládat i technologie jiných oborů.

Sám musel opravovat nebo vyrobit 
potřebné díly pohonného nebo mlecího 
zařízení. Musel také ovládat všechny práce 
spojené s úpravou vodního toku, stavbu 
jezů, strouhy, přítoků a mlýnské stoky.

Kromě mlynáře ve mlýně pracovali: 
stárek – přední tovaryš (zástupce mistra), 
mládek – mladší tovaryš, prášek   - učedník.

Zakládání mlýnů na Moravě bylo vý-
sadním právem zemských panovníků. Daň 
ze mlýna se vyměřovala podle toho, kolik 
měl mlýn vodních kol.

V Chropyni mlýn nebyl. Na panství byl 
mlýn ve Vlkoši, zvaný Polňák, který dodnes 
stojí vpravo u cesty z Kyselovic do Vlkoše.

Majitel chropyňského panství Václav 
z Ludanic (1526-1558) byl dobrým hospo-
dářem, zakládal rybníky a upravoval vodní 
režim tak, aby rybniční hospodářství řádně 
fungovalo. 

Dal na řece Moravě (nyní Malá Bečva) 
u Chropyně v letech 1550-1553 vybudovat 
mlýn. Nad mlýnem zvedl pomocí stavidla 
vodu, vybudoval náhon a mlýn s několika 
vodními koly. 

Roku 1556 vyhořela Kroměříž a k hašení 
požárů bylo málo vody. Proto nechal biskup 
Marek kroměřížský jez upravit, ale to se ne-
líbilo Janovi z Ludanic, který si stěžoval, 
že mu jez hodně zdvíhá vodu a brání pro-
vozu mlýna. Podobně se jednalo vícekrát 
s různými pány o vodu, strouhy nebo jezy. 
Roku 1607 vypukl spor s majiteli Tovačova 
o vodu, které málo pouštěli na Chropyni. 
V roce 1615 koupil chropyňské panství kar-
dinál Ditrichštejn. Ve smlouvě se uvádí: mlýn 
na řece Moravě, po obou stranách břehů, 
se dvěma strouhami, má 6 kol, 2 podvod-
níky a 6 stup. 

Během třicetileté války byl mlýn hodně 
poškozen, ale už roku 1639 byl opraven 
a mlel na něm mlynář, který řídil opravy 
kelčského mlýna. Roku 1643 byl mlýn opět 
silně poškozen požárem, který tehdy postihl 
celé městečko. Roku 1644 přichází na mlýn 
mlynář Jan Krupička, velmi dovedný mistr 
mlynářský, který vedl mlýn spolu s vdovou 
po bývalém mlynáři. Bylo mu uloženo, aby 
mlýn uvedl do pořádku a zprovoznil s tím, 
že stavební materiál mu dá vrchnost. Válka 
v kraji však zuřila dál a hlad, bída, požáry, 
loupeže, mor a lichva se podepsaly na mrav-
ní bídě obyvatelstva. Další nájemce chro-

pyňského mlýna pan mistr Tobiáš zemřel 
na choleru roku 1645, aniž dokončil nově 
započatou stavbu splavu a opravu šlajsy 
a pily. Téhož roku 1645 byl na mlýn dosazen 
mistr Mikuláš z Bystřice u Olomouce, ale 
přišla toho roku velká voda a mlýn opět 
poničila. Dalším mlynářem byl od roku 1651 
Jan Urbančík, který byl údajně špatným 
mlynářem, což dokazuje stížnost adminis-
trátora Castelleho z roku 1659 „že mlynář 
o mlýn nedbá“. Tehdy patřila obec Leo-
poldu Vilému Habsburskému, arcivévodovi 
rakouskému, který jako biskup olomoucký 
v letech 1637-1662 vládl nad chropyňským 
panstvím. Dal znovu mlýn postavit a admi-
nistrátor Eliáš de Castello dal označit mlýn 
znakem Leopolda Habsburského, který 
je zde možno vidět zrestaurovaný dodnes. 
Dalších bezmála sto let mlýn fungoval pod 
církevní správou olomouckých biskupů 
a roku 1750 byl výnos ze mlýna 350 zla-
tých ročně. Roku 1761 vznikl spor o vodu 
na mlýn a pro chropyňské rybníky mezi bis-
kupem Hamiltonem a majitelem Tovačova.

Dne 1. ledna 1780 prodala vrchnost 
mlýn Františku Dlouhému za 100 zla-
tých rýnských a roční plat 405 zlatých, 
až se opraví mlýnský splav. Mlynář také 
musí řezat na pile panské klády za poplatek 
10 grošů za kus. Od roku 1791 řídila mlýn 
vdova Mariana Dlouhá. Roku 1805 přešel 
mlýn do rukou jejich syna, Daniela Dlou-
hého, v ceně 9500 zlatých, ale bez pily. 
Daniel držel mlýn jen tři roky a prodal jej 
13. září 1808 za 58.000 zlatých rýnských 
Janu Cukrovi. Potom přešel mlýn na jeho 
syna Jana. Jan sepsal s panstvím smlouvu, 
že bude pro panský pivovar šrotovat vše-
chen slad na vlastní účet po celou dobu, 
co bude vrchnost pivo vařit.

17. června 1858 prodává biskupství 
v Kroměříži pilu a mlýn Antonínu Slezákovi. 
V roce 1867 vzniká v Chropyni cukrovarnic-
ká akciová společnost, která začíná se stav-
bou cukrovaru. 

K 31. říjnu 1868 přechází mlýn s pilou 
i s veškerým zařízením z majetku paní Jose-
fíny Slezákové do majetku akciové společ-
nosti Chropyňský cukrovar. Chropyňská ak-
ciová společnost upadla roku 1895 do kon-
kurzu. Cukrovar koupil svobodný pán Stum-
mer z Tavanroku včetně mlýna a pily. V dub-
nu 1896 přešel cukrovar s celým majet-
kem do rukou společnosti Schoeller z Víd-
ně. V roce 1929 přebírá chropyňský cukrovar 
s mlýnem a pilou Živnostenská banka v Praze. 

Před II. světovou válkou až do zastavení 
činnosti mlýna jako stárek řídil mlýn Jaro-
slav Ondrouch, který měl hodinovou mzdu 
3,25 Kč, a jeho pomocník František Úlehla 
z Chropyně měl hodinovou mzdu 2,75 Kč.

Roku 1946 byla ve mlýně zrušena kola 
a byla nahrazena vodní turbínou, kterou 
Ing. Brož zakoupil, už použitou, ve mlýně 
v Kojetíně. Touto turbínou a generátorem 

začali mlýn a pilu pohánět. Přebytečná 
energie byla dodávána do cukrovaru.

Složení mlýna před jeho zrušením:
2 dřevěná kola, 5 složení, 1 hladké, 1 rež-

né, 1 šrotovník, 2 kameny na šrot, 1 lou-
pačka, 2 dynama. První dynamo s výkonem 
500W, 65 ampér, 550 ot., 32,5kW, sloužilo 
k osvětlení cukrovaru. Druhé dynamo  
100W, 10A, mělo 1000ot. a sloužilo pro 
potřeby mlýna. Výkon mlýna dosahoval 
až 100q obilí za 24 hodin. Dozor nad mlý-
nem vykonávali úředníci cukrovaru.

Dřevěné mlýnské kolo v chropyňském 
mlýně (1946) mělo tyto rozměry: 

průměr 6,65 m, šířka lopatek 1,69 m, hloub-
ka lopatek 1,05 m, užitečný spád 2,20 m, po-
čet otočení za minutu 7, výkon 19,65 koň-
ských sil.

V roce 1945 byl cukrovar s celým majet-
kem znárodněn a jeho provoz byl Vyhláškou 
ministerstva výživy ze dne 15. července 
1947 č. 807/1947 zastaven a tímto aktem 
se přiblížil i konec chropyňského mlýna 
a pily. V roce 1952 byla úředním nařízením 
zastavena činnost mlýna a bylo odstraněno 
jeho vnitřní zařízení. Po zrušení sloužil mlýn 
až do roku 1988 jako skladiště.

Pila ve mlýně
Chropyňský mlýn a pila stojící vedle sebe 

měly také společný osud od svého spo-
lečného založení do zrušení. První zmínka 
o této pile v Chropyni je z roku 1558, z doby 
Jana z Ludanic pána na Chropyni. V té době 
mezi robotními povinnostmi poddaných je též 
řečeno: „Chropyňští jsou povinni klády 4 ku 
pile přivézt a na pilu navaliti.“

O životě na pile ve mlýně se nám nic 
nedochovalo, a tak nabízím některé údaje 
z posledních let pily ve mlýně.

Za 8 hodin se zde pořezalo až 10 m3 růz-
ných klád, nejvíce dubových. Pracovalo 
se na 3 směny, podle potřeby a množství 
řeziva. Na jedné směně pracovali 2 dělníci. 
Od 1 m3 se jim platilo v roce 1944 až 75 korun. 

Vnitřní zařízení pily: 1 horizontální pila 
dlouhá 2,60 m, na které bylo možno řezat 
klády až 8 m dlouhé a 120 cm v průměru. 
Byl zde také 1 katr a ořezávačka. Pilu po-
hánělo nejprve vodní kolo, potom vodní 
kolo pohánělo generátor 20kW, který 
pracoval společně i pro mlýn a cukrovar. 
Po postavení vodní turbíny byla vodní kola 
odstraněna a pohon přešel na elektřinu 
z dynama turbíny.  

Dozor nad pilou mívali úředníci cukrova-
ru, kteří se velmi často měnili: Hofr, Klohna, 
Cerman. Potom za podnik Technoplast řídil 
pilu pan Bartůněk.

Roku 1949 byla pila ve mlýně zruše-
na nařízením Ministerstva průmyslu pod 
č. 519-9/8-49-VIII. Zanikla 6. ledna 1950.

Mgr. Květoslav Machalík
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Zůstala jen hezká vzpomínka

Při poslední návštěvě v Chropyni projevil p. farář Graber zájem 
o pokračování vzájemných vztahů na úrovni mládeže. O tři roky později 
se setkání mladých lidí z obou měst uskutečnilo v Seekirchenu. Pro 
pokračování těchto vztahů bude zásadním předpokladem především 
zájem mládeže z obou měst takové přátelské vztahy obnovit, udržovat 
a trvale rozvíjet.  

Smutnou pro nás byla dva a půl roku stará zpráva, že pan farář 
Graber těžce onemocněl. Na náš povzbuzující dopis přišla loni v srpnu 
potěšitelná odpověď, že zdravotní stav pana faráře je dle výsledků počí-
tačové tomografie stabilní. Optimismus, který v nás tato zpráva vyvolala, 
nebyl bohužel na místě. Zdravotní stav pana faráře se koncem loňského 
roku natolik zhoršil, že musel z funkce faráře odstoupit. Později odešel 
do hospice v Salzburgu, kde prožil asi půl roku. V pátek 21. srpna 2015 
náš společný, a v mém případě i osobní, přítel Franz Graber navždy 
odešel. Jeho pohřbu se zúčastnili 4 příslušníci farnosti Břest a 7 příslušníků 
farnosti Chropyně, kteří jako výraz trvalého přátelství a úcty společně 
položili k rakvi pana faráře jménem města i farnosti kytici květin. Novému 
panu faráři Seekirchenu předali občany města Chropyně i občany obce 
Břest podepsané kondolenční listiny. 

Už 23 let trvá přátelství měst i farností Chropyně a rakouského Se-
ekirchenu. Na počátku stáli p. farář KR Mag. Franz Graber a manželé 
Hofmannovi a na naší straně p. děkan Josef Říha, manželé Rozsypál-
kovi, p. Antonín Navrátil a já, jako k setkání přizvaný tehdejší starosta. 
Základ nově vznikajícímu přátelství položil především p. farář Graber, 
který pozval na rok 1993 k návštěvě Seekirchenu 46 lidí z Chropyně. 
Nejen tehdy bylo mezi námi běžné a oboustranně akceptované, 
že se všech výměnných setkání, kterých proběhlo na obou stranách 
několik, zúčastňovali jak starostové obou měst, tak i faráři obou farností.

Kladný vztah projevil p. farář i v roce 1997. Těsně po tehdejších 
povodních byl přítomen s několika desítkami poutníků jeho far-
nosti na poutním místě Velehrad. Když se o povodni dověděl, přijel 
se s celou skupinou podívat na vodním živlem napáchané škody. Hned 
na místě vybrali rakouští hosté mezi sebou finanční příspěvek ve prospěch 
postižených a po návratu domů vyhlásil p. farář pro tento účel sbírku. 
Její výtěžek přivezli do Chropyně manželé Hofmannovi, kteří se dodnes 
na vzájemných vztazích významnou měrou podílejí. 

Vztahy mezi městy mezitím dospěly k přípravě oficiální partnerské 
smlouvy. Nejdále se příprava posunula v roce 1998 v rámci mé návštěvy 
s radním Ing. Hlouškem v Seekirchenu, kam jsme odjeli na pozvání 
tamního starosty Spatzeneggera. Náš návrh dvoustranné smlouvy 
o spolupráci doporučil starosta Spatzenegger přepracovat na třístrannou 
a doplnit spolupráci o město ze SRN. Rozšířenou smlouvu se bohužel 
nepodařilo pro její složitost úspěšně dokončit. 
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Petice proti těžbě štěrkopísku – poděkování občanům

Zůstala jen hezká vzpomínka

Plánovaná těžba štěrkopísku 
na loukách Hejtman se stala tr-
nem v oku velké části veřejnosti. 
Přestože někteří skeptici z počátku 
tohoto roku tvrdili, že občané 
Chropyně nemají o dění ve měs-
tě zájem, nebo snad dokonce, 
že je jim to jedno či s těžbou 
souhlasí, výsledky ankety, která 
proběhla v červnu tohoto roku, 
a průběžné počty podpisů u peti-
ce proti těžbě mluví jasně.

Anketa, které se zúčastnily 
tři stovky respondentů z Chro-
pyně, Plešovce a Záříčí, jasně 
ukázala všeobecný názor občanů 
na problematiku těžby a jejich 
vztah k loukám Hejtman.

Přes 90 % občanů považuje 
louky Hejtman za klidovou od-
počinkovou zónu. 80 % občanů 
v anketě uvedlo, že by si louky 
Hejtman zasloužily lepší ochranu 
a považují tuto lokalitu za přírod-
ně velmi cennou. Pouze necelých 
15 % občanů považuje těžbu za pří-
nosnou, naopak více než tři čtvrti-
ny občanů v těžbě žádné význam-
né výhody pro město nevidí.

Připočítáme-li k tomu průběž-
ný stav podpisů pod peticí proti 
těžbě, je zcela evidentní, jaký 
mají zejména občané Chropyně 
k plánované těžbě štěrkopísku 
vztah. Více než 1600 podpisů, 
tedy o poznání více než v původní 

petici z roku 2005, mluví jasně. 
Těžba štěrkopísku na lou-
kách Hejtman není ve veřej-
ném zájmu a občané si těžbu 
nepřejí!!!

Petice stále probíhá a každý 
se k ní může připojit na interneto-
vých stránkách www.mojechropy-
ne.eu nebo si o ni může požádat 
na emailové adrese luznilesy@
email.cz.

Rádi bychom jako spolek Luž-
ňáci poděkovali všem občanům 
Chropyně, Záříčí, Plešovce i okol-
ních obcí a měst, kteří se k naší 
výzvě a petici připojili. Přidali 
svůj podpis nebo poskytli zázemí 
pro sběrné boxy k petici či pro-

story a plochy k výlepu plakátů 
a propagaci naší společné petice. 
Děkujeme i městu Chropyně 
za jeho vstřícné kroky k podpoře 
našeho happeningu, který proběhl 
4. července v prostorách restaura-
ce Stará Orlovna, Správě majetku 
města a všem ostatním, kteří 
se k nám připojili a kteří nám dále 
pomáhají.

Věříme, že se podaří těžbu 
zastavit, a to zejména s Vaší pod-
porou.

Děkujeme a znovu vyzýváme 
ty, kteří ještě petici nepodepsali, 
aby se k ní přidali na našem webu 
www.mojechropyne.eu.

Michal Pospíšil

Účast občanů našeho města byla velmi oceňována občany Seekirche-
nu a na pohřbu přítomným tamním biskupem i novým panem farářem, 
kteří účastníky z Chropyně po pohřbu vyhledali a strávili s nimi asi 
15 minut v přátelské diskusi. Všichni účastníci pohřbu, a nejen oni, 
vyslovují touto cestou poděkování radě města Chropyně za význam-
ný finanční příspěvek, který usnadnil projevit formou osobní účasti 
na pohřbu vděčnost panu faráři Graberovi za vše, čím se na vzájemném 
přátelství obou měst i obou farností a v nich žijících občanů podílel.

Dovolte, aby slovy ze svého dopisu ze srpna 2014 promluvil v této 
chvíli na stránkách Zpravodaje i pan farář Graber: „Jsem rád, že mám 
v této těžké životní situaci mnoho dobrých přátel, kteří mě doprovázejí 
z dálky modlitbami. Často a rád vzpomínám na mnohá přátelská setkání 
s Vámi v Chropyni nebo v Seekirchenu. Rychle přešel čas a mnohá léta 
minula od naší první návštěvy v roce 1992. Ale přátelství zůstalo a těším 
se z každého pozdravu, který od Vás často dostávám. Děkuji.“ 

Nezbývá než se s p. farářem Graberem naposledy rozloučit. Odpočívej 
v pokoji příteli chropyňských občanů. Kdo z nich Tě znal, nezapomene. 
Byl jsi člověkem skvělých povahových rysů, vždy připravený přispět radou, 
pomoci skutkem nebo pohladit dobrým slovem. Neuměl jsi odmítnout 
a neuměl jsi zklamat ty, kteří Ti věřili. Čest Tvojí památce.

Ing. František Kroupa
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Doma uklizeno, 
ale na ulici nepořádek

Co je cílem Mateřského 
centra Kotě…

Pohádkový zámek
Turistický oddíl Kamínek letos již podruhé spolu s Muzeem Kro-

měřížska a našimi zámeckými kastelánkami pořádal Pohádkový zámek, 
a to v sobotu 26. srpna 2015.

Jako první stáli mušketýři, pak král s královnou, kteří velmi pěkně 
návštěvníky přivítali a představili i svou početnou rodinku, a královna 
nabízela dětem královské perníčky, následoval Ječmínek s maminkou, 
v hanácké jizbě zpívaly a recitovaly Hanačky spolu s Hanákem, dále 
pak nám tam už mnoho dlouhých let spala Šípková Růženka a právě 
ji probudil statečný princ a s ní i krále s královnou a celé království, násle-
dovaly princezny z pohádek, Zlatovláska, Večernice, Popelka, Krasomila, 
šíleně smutná princezna, nechyběla ani Lada se zlatou hvězdou na čele. 

Při vstupu do sklepení se tam dohadovali radní páni, či je poklad 
z železného vajíčka. Ve sklepení lakomá mlynářka odháněla nemocného 
žebráka a pokřikovala tam na všechny kolem, no podle pověsti se pak 
propadla za svou lakotu a za znesvěcení božího daru i s mlýnem do země. 
Další cesta vedla hřbitovem, kde ležel umrlec, rakev, visel oběšenec 
a kostlivec, lidské kosti byly všude pohozeny, no a nad tím vším stála 
černá vdova. Opravdu strašidelno! 

Potkali jste Karkulku, která právě došla babičce popřát k svátku, 
a místo babičky tam ležel v posteli vlk a chtěl Karkulku sežrat, ale vtom 
se objevila odvážná babička a ta vlka zahnala velkou vařečkou, násle-
dovaly ohnivé ženy s pravým ohnivým nápojem, ve sklepení také byla 

Spousta obyvatel města Chropyně 
má řadu negativních připomínek k tomu, 
co se jim v našem městě nelíbí, ale přitom 
se sami na nepořádku podílejí. 

Například papírové krabice a obaly 
od zboží hromadící se u odpadových kon-
tejnerů. Lidé nedokážou obal rozřezat tak, 
aby se vešel do kontejnerů. Nač vlastně? 
Vždyť to někdo uklidí. Ani si neuvědomují, 
že obaly položí vedle kontejnerů i se svým 
celým jménem a adresou. 

PVC lahve pokládají v taškách na zem, 
posílají s nimi děti. Doma si uklidí, ale 
nepořádek na ulici už nevidí. Zbývající 
občané nebo návštěvníci města se pak jen 

při procházce podivují nad tímto nepo-
řádkem. Terčem negativních připomínek 
je i stará plechová bouda pod zámkem, 
pod kterou si zalézají děti i mládež, 
a ve které jim hrozí nebezpečí.

Z té dobré stránky je třeba vyzvednout 
pochvalou práci pana Ptáčka na místním 
hřbitově. Celé město se mění k lepšímu 
pod vedením SMM Chropyně a pracovní 
čety místních žen, které odvádějí pocti-
vou práci na údržbě města.

Myslím, že s mými názory souhlasí 
spousta občanů. Dokážete však pro po-
řádek kolem sebe udělat také něco sami?

FL

Že je celodenní péče o děti pořádná rachota netřeba 
zdůrazňovat. Bohužel současná společnost zaměřená 
na výkon a úspěch vytlačuje rodiny s malými dětmi mezi 
sociálně ohrožené skupiny. Přímým důsledkem tohoto 
trendu je například klesající porodnost, rostoucí roz-
vodovost či obtížná zaměstnatelnost žen po mateřské 
dovolené. Proto se naše MC Kotě snaží vybudovat systém 
pro rodiny s dětmi. 

Hlavním posláním Mateřského centra Kotě je sni-
žovat izolovanost rodičů s malými dětmi a vytvářet pro 
ně inspirativní zázemí a smysluplně strávený volný čas. 

Přijďte mezi Nás. Vaše děťátko a vy budete v báječném 
prostředí rozvíjet své tvůrčí, pohybové schopnosti. V naší 
nabídce najdete program pro maminky, tatínky a děti.

mamka Klára
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Pohádkový zámek

Díky za Pohádkový zámek

Žáci základní školy a louky Hejtman

celému učitelskému sboru a řediteli ZŠ panu Mgr. Milanu Bajgarovi, 
který nápad na tuto soutěž a její realizaci podpořil. 

Všechny práce žáků v této soutěži si můžete prohlédnout v galerii 
na internetových stránkách  www.luznaci.cz.

Michal Pospíšil

Průvodkyně zámku děkují 
turistickému oddílu Tom Ka-
mínek, paní Haně Paňákové 
a jejím obětavým pomocnicím 
za přípravu a zorganizování 
„Pohádkového zámku“, jenž 
se konal v rámci Chropyňských 

hodů dne 29. srpna 2015. Jako 
každým rokem i letos se nám 
povedlo vytvořit správnou at-
mosféru pohádky pro děti 
i jejich rodiče.

Průvodkyně 
zámku Chropyně

rodinka Shreka s Fionou a oslíkem a ti nabízeli na ochutnávku pravé 
kozí bobky a specialitu - kyselé červíky. Z lesa vyskakovali hroziví lou-
pežníci a přepadávali pocestné, nakonec na všechny pouštěla bubliny 
malá hastrmanka a mořská panna, která připlula až z dalekého moře 
v modré lastuře, aby potěšila hastrmana Raču, tak nabízela dětem cuk-
rátka přímo z lastury, no a nakonec tradičně všechny pocákal vodou 
z rybníka hastrman Rača. Zapomenout nesmím na bludičky, které 
všechny lákaly do podzemí zámku. Všichni návštěvníci prohlídku zvládli 
a nikdo se neztratil a ani nezabloudil v lese Rasině.

Chtěla bych moc poděkovat všem pohádkovým postavičkám. Byli jste 
všichni bezvadní, dokázali jste čtyři hodiny stát v kostýmech na zámku 
a každý z vás hrál perfektně svou roli, a tak Vám všem patří mé Velké díky.

Mé poděkování patří také našim kastelánkám a pracovníkům Správy 
majetku města Chropyně za pomoc při chystání Pohádkového zámku 
– děkuji Vám.

Hana Paňáková

Soutěž pro žáky ZŠ v Chropyni
V červnu proběhla na základní škole v Chropyni tematicky zaměřená 

soutěž pro žáky prvního a druhého stupně s názvem: „Žáci základní 
školy a louky Hejtman“. Soutěžilo se o nejoriginálnější nápad, jak 
využít naše louky Hejtman k libovolným aktivitám – sportu, zábavě, 
kultuře, volnočasovým aktivitám, atd.

Soutěže se zúčastnilo téměř 200 žáků, takže hodnotící porota měla 
co dělat. Děti se skutečně snažily a vybrat nejlepší a nejoriginálnější díla 
bylo vskutku obtížné. Odměnu by si zasloužili všichni, neboť každý z žáků 
dal do soutěže opravdu kus práce a nápady jak využít louky Hejtman 
jinak než k těžbě štěrkopísku se to jen hemžilo.

Hodnotící porota nakonec z obou stupňů základní školy vybrala 
několik nejlepších prací a jejich autory odměnila poukazy na perma-
nentky ke vstupu na Městské koupaliště v Chropyni. Slavnostní předání 
proběhlo v ředitelnách obou základních škol v den předání vysvědčení.

Chropyňský spolek Lužňáci, který tuto soutěž organizoval, tímto velice 
děkuje všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, za jejich kreativní práci, 
nápady a opravdu povedená dílka. Ať už se jednalo o výkresy, malby 
nebo samostatné elektronické práce, úvahy či eseje. Velký dík patří také 
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Letní tábor s Kamínkem
Letošní letní tábor Kamínku se konal na táborové základně Bojanovice 

Pila v Chráněné krajinné oblasti Jevišovice a to 2. až 16. srpna 2015. 
Odjezd jsme měli tradičně z Hanáckého náměstí, kam pro děti přijel 
poschoďový autobus s příjemným řidičem, který nás všechny bezpečně 
a pohodlně dovezl na tábor. Děti se ubytovaly do chatek a poté jim 
byli představeni vedoucí a instruktoři, kteří je provedli celotáborovou 
hrou ,,Petr Pan“. Děti je uvítaly bouřlivým potleskem. Po krátké se-
znamce a rozdělení do oddílů se všichni vrhli na výrobu oddílových 
triček, vymýšlení názvů oddílů a pokřiků, ale aby se jim to všechno 
dobře vymýšlelo, tak se všichni posilnili vydatným obědem. Vznikly 
nám oddíly: Hookové, Budíci, Petrovci, Hookovci a Skřítci. V násle-
dující scénce se pak děti setkaly s Petrem Panem a Wendy, seznámily 
se s hrou nazvanou „Správné chování a etiketa“. Při večerním nástupu 
zazněly poprvé oddílové pokřiky a celotáborová hymna a rozdaly 
se první diplomy za soutěže. Pak jsme všichni spokojeně usedli k táboráku 
s příjemným začátkem tábora a s přáním, aby všechno šlo dobře, tak jako 
první den. Další dny na děti čekaly různé soutěže, znalostní, paměťové, 
rukodělné, bojovné, sportovní, zkouška odvahy atd. Stavěly si domečky, lodě 
a s nimi se dělaly závody. Děti se vydávaly na lov zvířat, na stezku odvahy 
a také na děti čekal „faktor strachu“, všichni vše zvládali velmi dobře. Hlav-
ním cílem ale bylo vždy pomáhat Petru Panovi, aby zvítězil nad piráty, a tak 
mu všichni společně pomáhali zachránit děti, které unesli piráti. Dětem byly 
při hrách předlohou různé kostýmové scénky, které jim přiblížily danou hru. 
Vystupoval odvážný Petr Pan, Wendy a její bratři, kapitán Hook a piráti, víla 
Zvonilka, nebezpečný krokodýl Hugo. Nakonec vše dobře dopadlo. Petr 
Pan zachránil děti od pirátů a ty se mohly vrátit domů. 

Také jsme jeli na společný výlet do Znojma, kde jsme navštívili sta-
robylý klášter a znamenité „Okurkové trhy“, kde se daly koupit různé 
výrobky z okurek, jako okurková zmrzlina, limonáda, ochutnat různé 
úpravy okurek a salátů atd.  
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Letní tábor s Kamínkem

zem a odvozen všech potřebných táborových věcí, a také ještě jednou 
děkuji sponzorům za bazén.

Moc vám děkuji za všechny táborové děti a za náš celý Kamínek. 
Vám všem patří mé velké poděkování.

Poděkování také patří městu Chropyně za táborovou finanční pod-
poru a Ing. Jiřímu  Roseckému za návštěvu našeho tábora a za dárečky, 
které nám přivezl. Za všechny táborníky vám moc děkuji. 

Více informací o Kamínku a táboře najdete na našem facebooku 
www.facebook.com/TOM-Chropyně-Kamínek. 

Hana Paňáková

KoTě vyrazilo 
do ZOO

děkovat městu Chropyně, KoTě o. p. s (paní Věře Hýbnerové a Klárce Kadlčíkové), že tuto 
povedenou akci zorganizovali.                                                          Verča a Lukášek :-)

Dne 12. září 2015 pořádalo KoTě, o. p. s, 
výlet do ZOO Lešná.

Zájemců o tento lákavý výlet bylo vážně 
mnoho a lehce zaplnili celý autobus. Naše 
dětičky měly s sebou maminky, tatínky, tetičky, 
strýčky, babičky a dokonce i jednu prababičku. 
Vyšlo nám opravdu nádherné počasí. V krátké 
době jsme měli možnost navštívit různé kouty 
světa a poznat jejich rozmanité zvířecí oby-
vatele. Všichni, nehledě na věk, byli nadšeni. 
Čtyři hodiny, které jsme měli na prohlídku 
ZOO, se nám zdály být krátké. Ovšem pohled 
do rozzářených očí našich dětí byl k nezaplacení. 

Byli bychom moc rádi, kdyby se podobné 
akce pořádaly častěji.

Touto cestou bych za všechny chtěla po-

Během celého tábora nám počasí přálo, někdy až moc, a tak se děti 
koupaly v bazéně, který jsme dostali sponzorským darem, a za který 
tímto moc děkujeme. Vedoucí připravili pro děti vodní hrátky a nej-
více se dětem líbila stříkací chobotnice, které nikdo neunikl. Nesmím 
opomenout a poděkovat za perfektní diskotéku, kde skvělý DJ Petr 
Polišenský pouštěl dětem hudbu se světelnými efekty. 

Vše jednou musí skončit, tak i náš tábor. Poslední den se dohrály 
poslední hry, při posledním nástupu se rozdaly poslední diplomy 
a vyhodnotilo se umístění oddílů v celotáborové hře. Třetí místo 
a bronzové medaile získal oddíl Skřítci, druhé místo a stříbrné medaile 
získal oddíl Petrovci a první místo a zlaté medaile získal oddíl Budíci, 
kteří také získali putovní pohár a na vítězství si připili šampaňským. 
Zazněly naposled oddílové pokřiky, zazpívala se naposledy táborová 
hymna a zamáčkla se v oku i leckterá ta slzička. Udělaly se poslední 
fotky a začala rozlučková diskotéka. Ráno po snídani jsme vše sbalili, 
uklidili a přijel pro nás autobus, který nás opět s příjemným řidičem 
dovezl bezpečně domů k rodičům. 

Jeden tábor skončil a už abychom chystali další na příští rok. Určitě 
bude a už víme i termín, včas ho zveřejníme. Mějte se všichni krásně.

Za letošní tábor chci především poděkovat naší programové vedoucí 
Verunce Žigmundové, která ho měla připravený na jedničku s hvěz-
dičkou, naší Markétce za krásnou táborovou hymnu, všem oddílovým 
vedoucím, instruktorkám, zdravotnici Zuzce a zdravotníkovi Domini-
kovi, kuchařkám a dalším táborovým pomocníkům.

Poděkování také patří všem sponzorům, kteří nám pomohli s dovo-
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Ve zdravém těle zdravý duch…

Další zastávkou byla Horní Stropnice. Odtud jsme se vydali na po-
slední pěší túru. V krásném nedělním dopoledni jsme prošli kolem tvrze 
Cuknštejn a přírodním parkem Tereziino údolí jsme došli do posledního 
místa našeho putování, do Nových Hradů. Někteří si prohlédli Terčin 
vodopád, hrad, kovárnu, někteří si dali výborný oběd v penzionu Hamr 
nebo poseděli v cukrárně na zmrzlině.

A potom už nástup do autobusu a hurá domů! Velmi se nám líbilo 
ubytování v hotelu U Pralesa v Černém Údolí. Domácí kuchyně, jídlo 
jako od maminky, hezké posezení na terase u karet.

Už se těšíme, kam vyrazíme příští rok. Děkujeme manželům Horáko-
vým za přípravu celého zájezdu a hlavně Svatce za skvělou organizaci.

HRAJU

Přejeli jsme republiku z jihu na sever 
aneb Z deníku cykloturisty
15. srpen (den první)
13:20 Brno – hlavní nádraží – 
za chvíli odjíždíme k nejjižnějšímu 
bodu naší republiky.
19:05 Horní Dvořiště – vystu-
pujeme z vlaku, dál už pojedeme 
jen na kolech, na místní stanici 
ČD doplňujeme zásoby vody 
a vydáváme se ještě víc na jih.
20:36 Asi 6 km od nejjiž-
nějšího bodu – protože letos 
celé léto pořádně nezapršelo 
a zákony schválnosti pracují 
spolehlivě na 200%, první bouř-
ka nás nutí přenocovat už před 

nejjižnějším bodem, stany stojí 
do 20 minut, všechny čelovky 
svítí na 100%, prší celou noc :-) 
Ujeto: asi 4 km
Stoupání: 141m 
Klesání: 216 m

16. srpen (den druhý)
08:57 Někde u Horního Dvo-
řiště – stany vydržely, všechno 
už je sbaleno a vyjíždíme směrem 
na sousední Rakousy.
09:52 Nejjižnější bod ČR – 
jsme tady, na vůbec nejjižnějším 
bodě naší země, tady naše cesta 

…říká jedno staré přísloví, a proto poslední prázdninový týden využili 
členové Klubu českých turistů a jejich příznivci na čtyřdenní turistický 
výlet do jižních Čech do Novohradských hor.

Počasí nám přálo, někdy až moc…, a tak měl každý možnost otestovat 
svou kondici při zdolávání malých i větších překážek v přírodě i v horách.

Věkový rozsah účastníků: 10 až 77 let. Pro někoho byl výlet pro-
cházkou do přírody, někdo zdolával kratší i delší pěší túry, někdo si sáhl 
na dno svých schopností a sil, někdo překonal sám sebe.

Zvítězili všichni – hlavně sami nad sebou!!!

První zastávka byla v Třeboni, kde jsme si prohlédli nádhernou hrob-
ku rodu Schwarzenberků a vyslechli si zajímavý a poutavý výklad paní 
průvodkyně. Byl to opravdu krásný zážitek.

Po obědě část účastníků zvolila přímou cestu do místa pobytu 
v Černém Údolí a malá skupinka se do cíle vydala pěšky. První pěší 
túra byla hodně náročná. V horkém odpoledni jsme vyšplhali skalnatým 
terénem na Kraví horu, někteří zvládli dokonce i výšlap na rozhlednu 
na jejím vrcholu. Přelezli jsme Kraví horu a se západem slunce jsme dorazili 
k večeři do hotelu U Pralesa. Všichni… až na jednoho osamělého 
zbloudilce. V lese změnil směr pochodu a „zašel si“ jen o 16 kilometrů 
dál. Díky hodným lidem, kteří ho přivezli autem, si i on pochutnal 
na pozdní večeři. Druhý den ráno jsme popojeli do pohoří na Šumavě 
a všichni jsme se vydali na krásnou procházku k turistickému místu, kde 
vyvěrá řeka Lužnice. Pramení pár kilometrů za hranicemi u našich sousedů 
v Rakousku. Odpoledne, opět za krásného slunečného počasí, se někteří 
vydali na túru kolem Huťského rybníka na Žofín.

Většina se však rozhodla důkladně prozkoumat Žofínský prales, který 
patří mezi nejstarší přírodní rezervace ve střední Evropě. Ten byl pro 
některé opravdu tvrdým oříškem! Dobrá rada pro příští výšlap – držte 
se znamení, ať nezabloudíte jako my! Čtyřkilometrová procházka se tak 
téměř zdvojnásobila.

Výchozím i konečným místem třetího dne byl pro nás Benešov nad 
Černou. Ti zdatnější si dali červenou 15kilometrovou túru na Vysoký 
kámen, ti nejzdatnější přidali ještě 10 kilometrů až do Soběnova. Krás-
ná novohradská krajina, malebná údolí s potoky a nádherné výhledy 
do krajiny jim byly odměnou za jejich výkon v žáru sluníčka. Ostatní 
čekala jen sedmikilometrová naučná stezka Brána do Novohradských 
hor. Byla to hezká procházka. Díky špatnému značení se ale návrat 
do Benešova trochu protáhl. Odměnou za námahu v horkém dni byla 
pro většinu dobrá kávička a výborné zákusky v benešovské cukrárně 
nebo dobře chlazené pivko.

V den návratu domů jsme se nejprve zastavili v Dobré Vodě. V oblí-
beném a známém poutním místě, které bývá nazýváno jihočeské Lurdy, 
jsme si prohlédli krásně opravený barokní kostel a samozřejmě, že jsme 
všichni „otestovali“ zázračnou vodu a umyli si v ní oči. 
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vernější bod České republiky…“ 
JSME TADY! 
22:19 Lobendava – Nocujeme 
na opuštěném fotbalovém hřišti, 
díky doslova „severské zimě“ stany 
stojí do pěti minut, do spacáků 
vletíme rychlostí světla.
22:21 „Tak v kolik zítra vstává-
me?“ „O půl páté...“
Ujeto: 60 km
Stoupání: 1 130 m
Klesání: 1 075 m

22. srpen (den osmý)
04:30 Fotbalové hřiště Lo-
bendava – Tak rychle, jak byly 
postaveny, tak rychle taky byly 
stany složeny a sbaleny, všechen 
náklad je do deseti minut na nosiči 
a můžeme vyrazit.
04:56 Naposledy jedeme na kole, 
všichni mlčí, čelovky blikají a poma-

lu se rozednívá, naposled se ptáme 
na cestu a loučíme se s krajem, 
ve kterém by každý druhý dům 
mohl ještě vyprávět o válce.
06:12 Dolní Poustevna – „Vážení 
cestující. Osobní vlak číslo 5440 
ve směru Bad Schandau, Dolní Žleb 
a Děčín přijede na 1. kolej...“

Celkem najeto: 504 km, prů-
měrná rychlost (za týden): 
17km!

Co na tom, že nám počasí vět-
šinu týdne nepřálo. I přes veškerou 
únavu ten pocit v cíli stál opravdu 
za to! A jak Ivča vždycky říká: 
„Zážitek nemusí být kladný, 
hlavně, když je dostatečně 
silný!"

Kateřina Jedličková 
#nekonecnedobrodruzstvi

www. junak-chropyne.cz

Přejeli jsme republiku z jihu na sever 
aneb Z deníku cykloturisty
teprve začíná, odtud musíme 
dneska dojet až do Třeboně. 
22:04 Třeboň – jsme v kempu, 
do jedenácti máme postavené 
všechny stany, jsme najezení, 
osprchovaní, do půl hodiny všichni 
spíme.
Ujeto: 96 km
Stoupání: 1 164 m
Klesání: 1 429 m

17. srpen (den třetí)
01:02 Začíná pršet!
08:48 Třeboň – pršelo celou 
noc, všichni už jsou vzhůru, ale 
nikomu se nechce ven ze spacáku. 
10:26 Jsme po snídani a vydává-
me se směrem k Husovu Táboru.
13:53 Veselí nad Lužnicí – ko-
nečně zasloužený oběd, od rána 
hustě prší, i když máme pláštěn-
ky, všechno, co máme na sobě, 
by se dalo ždímat.
19:59 Tábor - Náchod – do-
razili jsme do kempu, stany mu-
síme vyměnit za chatky, aby nám 
do rána mohlo všechno uschnout.
20:16 Teplá večeře a suché ob-
lečení. Není nic lepšího!
21:51 Okoupat, vyčurat a spát! 
Ráno (pokud nám počasí dovolí) 
bychom měli vyjet co nejdříve.
Ujeto: 85 km
Stoupání: 491 m
Klesání: 501 m

18. srpen (den čtvrtý)
12:13 Teprve teď odjíždíme 
z kempu, všechno, co přes noc u-
schlo, jsme museli zabalit do ige-
litových pytlů, brašny už jsou 
totiž permanentně vlhké, stany, 
karimatky, ponožky… a hlavně 
spacáky!
14:55 Chvilku prší, chvilku ne-
prší… Nechat plášťenku, nebo 
sundat? Radši nechat. 
18:59 Místo v Týnci nad Sáza-
vou končíme v Nové Živohošti 
ve veřejném tábořišti u vodní 
nádrže Slapy. 
19:44 Spíme zase v chatce, mokré 
věci se nějak nahromadily. 
Ujeto: 66 km
Stoupání: 1 307 m
Klesání: 1 454 m

19. srpen (den pátý)
09:45 Nová Živohošť – Odjezd! 
Dneska máme před sebou nejdelší 
etapu, padlo tu něco o skoro sto 
kilometrech, uvidíme, co na tom 
bude pravdy.
14:21 Konečně jsme se vymotali 
z Prahy a míříme k Mělníku, ro-

vinky jsou tu krásné, zato některé 
cesty, ty opravdu stojí za to! 
18:10 Stále na rovině, pod koly 
asfalt a vpravo Labe.
20:59 Jsme na vrátnici v kempu 
uprostřed města Mělník, tentokrát 
nebudeme v chatkách, ale v obyt-
ných sudech!
Ujeto: 115 km
Stoupání: 955 m
Klesání: 1 073 m

20. srpen (den šestý)
7:45 Mělník – Budíček! Sbalit, 
nasnídat a jedeme.
12:02 Jsme na Kokořínsku, ales-
poň návštěvu nádvoří hradu jsme 
vynechat nemohli a jede se zase 
dál, ještě že hrady jsou vždycky 
na kopci, dolů z kopce se vezeme 
asi 3 kilometry.
18:59 Projíždíme centrem České 
Lípy a míříme k cíli naší dnešní ces-
ty, k Novému Boru, budeme spát 
zase v kempu, a ne tak ledajakém, 
na přírodním koupališti.
20:55 A už zase stavíme stany 
potmě, ještě že už to máme trochu 
natrénované.
22:44 „Kola jsou zamčený?“ „Jo.“ 
„Tak dobrou!“
Ujeto: 78 km
Stoupání: 820 m
Klesání: 636 m

21. srpen (den sedmý)
6:43 Nový Bor – První den, kdy 
nás budilo sluníčko. Konečně!
7:20 A jde se snídat, věci už jsou 
skoro sbalené.
9:49 Kdyby nebyla v Kauflandu 
akce, svačinu bychom měli na-
koupenou za pár minut, aneb Jak 
se ze čtvrt hodiny stala tři čtvrtě 
hodina!
10:50 Tady už opravdu začínají 
kopce. 
17:05 Celí šťastní míjíme ceduli 
s nápisem „Lobendava“, dora-
zili jsme do nejsevernější obce 
v republice, po malém posilně-
ní výborným hovězím vývarem 
v jediné hospodě široko daleko 
s vidinou cíle projíždíme osadou 
Severní. „Za chvilku jsme tam!“
18:43 „Nejlepší asi bude ty kola 
nechat tady…“ Teď už musíme 
po svých, úzká pěšinka nás vede 
nejdřív po okraji a pak dále hloub 
do lesa, všude kolem nás jen 
stromy a na obou stranách bílé 
hraniční kameny a ticho.
18:47 Že by cíl? Kousek před 
námi se tyčí obrovský balvan, 
přijdeme blíž a čteme: „Nejse-
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Skauti na Kaprálově mlýně
Chropynští skauti letos na začátku července poprvé po dlouhých 

letech nepořádali tradiční stanový tábor „Ve sluneční zátoce“ u Jeřma-
ně. Místo toho se ve skromnějším počtu vydali do Moravského krasu, 
kde se na celý týden jejich základnou stalo středisko ekologické výchovy 
Kaprálův mlýn. Celého tohoto nekonečného dobrodružství se zúčastnilo 
14 dětí, o jejichž zábavu a plné pupíky se staralo průběžně všehovšudy 9 lidí.

V pátek 3. července po obědě vyrazil vlak se všemi dětmi a převážnou 
částí vedoucích z chropyňského nádraží do Brna. Odtud už je to co by ka-
menem dohodil (šalinou a autobusem popojel, pozn. autora) na Kap-
rálův mlýn. Tady už na děti čekala jak útulná klubovna, tak postavené 
tee-pee. Po ubytování a seznámení se s objektem se všichni přesunuli 
k táboráku, kde bylo možné opéct si špekáčky a také si zazpívat nějaký 
ten nesmrtelný hit.

Víkend měli skauti naplněný až po okraj, a proto nebyl čas zahálet. 
Kromě starých známých aktivit, jako je např. zdravověda, dekomlat 
a kasino, zažily děti také mnoho nových a neotřelých, nechyběla např. 
návštěva koňských stájí s možností hřebelcování, průzkum temných 
jeskyní s čelovkami, ani půldenní cyklovýlet k Rudickému propadání 
a vápencovým skalám.

Začátek nového týdne pokračoval v nasazeném tempu. Hned v pon-
dělí se celá výprava přesunula do Brna, kde na všechny čekalo lanové 
centrum – Junglepark a také přírodovědná výstava VIDA na brněnském 
výstavišti. Výstava byla zajímavá tím, že veškeré exponáty byly prakticky 
k vyzkoušení, čili žádné nudné civění do vitrín se nekonalo. Úterý bylo 
odpočinkové, děti si zasoutěžily ve hře Riskuj, po obědě se přesunuly 
k rybníku, kde se mohly vykoupat a hlavně vyzkoušet aktivitu, která 
připomíná běh křečka v kolečku, a to aquazorbing.

Jak to tak bývá, čas hrozně letí, když se člověk dobře baví. Ne jinak 
tomu bylo i na Kaprálově mlýně. Středa byla ve znamení vody a tance. 
Dopoledne se děti vydováděly v kohoutovickém aquaparku, odpoled-
ne, jelikož lehce pršelo, strávily v klubovně s taneční hrou Just Dance, 
nakonec si také namalovaly památeční hrneček. Čtvrtek, předposlední 
den pobytu, přinesl stopování místní zvěře s odléváním jejích stop a také 
druhý cyklovýlet, který se neobešel bez nějakého toho pádu.

Přišel pátek. Den, který tentokrát neznamenal konec pracovního 
či školního týdne, ale konec „nekonečného“ dobrodružství na Kaprálově 
mlýně, konec her, různých sportů, nádherné přírody Moravského krasu 
a dalších věcí. Skauti však nemusí zoufat, pokračujeme v září!

Deník z celého pobytu a další fotky najdete na facebookové stránce: 
www.facebook.com/skautichropyne.

Petr Caletka
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Chropyňští skauti ve Vysokých Tatrách
„Krok za krokem jsem stoupal vzhůru, občas jsem zkontroloval výško-

měr na levém zápěstí, občas bylo potřeba se oběma rukama pevně chytit 
skály a zopakovat si cosi z horolezeckých znalostí. Slunce nesnesitelně 
pálilo a k vrcholu zbývalo ještě víc než čtvrt výškového kilometru. Ohlédl 
jsem se za sebe: V očích svých horských přátel jsem viděl bolest, únavu 
a sebepřekonání, ale taky odhodlání a touhu dokázat něco neobyčej-
ného. V poledne už nebylo kam stoupat. Po čtyřech hodinách výstupu 
jsme tam najednou byli; u velkého kříže, ve výšce 2 495 metrů nad 
mořem. Jen my, lehký vítr a všude kolem nekonečné propasti, z nichž 
se k nebi tyčily vysoké skalnaté štíty. Genius loci nás pohltil a na chvíli 
se zastavil čas. Dokázali jsme to.“

Vidět hory shora. To byl hlavní cíl kurzu vysokohorské turistiky, 
na který v závěru prázdnin vyrazili kluci a holky z chropyňského skaut-
ského střediska, nejmenší velehory světa, Vysoké Tatry. Dobrodružství, 
během kterého jim cestu zkřížila řada exponovaných úseků, jež překo-
návali s využitím jistících prvků, bylo umocněno tím, že to pro ně bylo 
poprvé v životě, kdy se octli nad magickou hranicí dvou tisíc metrů. 
Poznali, jak náročné mohou být výstupy a sestupy horských štítů, kolik 
síly je při nich nutné vynaložit a jak překvapivě často je nutné zatnout 
zuby. Když jim v uších hvízdal vítr a promoklí na kost se střídavě ztrá-
celi v hustých oblacích a zase se z nich vynořovali, naučili se pokoře 
a pochopili, jak je člověk proti horám malý. Zvládli se o sebe postarat 
a Vysoké Tatry zažili naplno. Jo, a taky viděli kamzíky.

Během kurzu jsme uskutečnili celkem čtyři výstupy – na Kôprovský štít 
(2 363 m n. m.), sedlo Prielom (2 288 m n. m.), což byla náhradní túra, 
na kterou jsme se vydali kvůli velmi špatnému počasí a kvůli bezpečnosti. 
(Zákulisní informace: Šéf kurzu Kuba Kalinec to zpětně vyhodnotil tak, 

že s danými povětrnostními podmínkami, počtem exponovaných úseků 
a náročností a délkou trasy to bylo výrazně nebezpečnější než odložený 
výstup na Východnou Vysokou. Ale to rodičům účastníků radši neříkejte.) 
Poslední dvě vysokohorské túry nás pak dovedly na Rysy (2 499,6 m n. m.), 
které jsou hraničním trojvrcholem Slovenska a Polska, a na národní horu 
Slovenska Kriváň (2 495 m n. m.).

Kromě vysokohorských výstupů a nekončícího obdivu horských výhle-
dů jsme také navštívili Belianskou jeskyni, která je největší zpřístupněnou 
jeskyní na Slovensku, a historické dřevěné kostely v podtatranských 
vesničkách. Každý večer po návratu do Tatranské Štrby, kde jsme byli 
ubytovaní v kempu, jsme rozehráli další kolo hry Prostřeno, v rámci které 
každý z nás postupně připravoval večeři pro ostatní, přičemž jsme jídlo 
následně hodnotili a obodovali. Jen to „šmejdění“ hostů jsme vyne-
chali – v našich jednopokojových stanech s předsíňkou by bylo stejně 
zbytečné. Během posledního dne kurzu jsme pak ještě navštívili vojen-
ský hřbitov u Važce, kde jsme si během krátkého programu spojeného 
se zamyšlením připomněli 70. výročí osvobození Československa a význam 
Slovenského národního povstání.

Kurz vysokohorské turistiky se uskutečnil ve dnech 23. – 29. srpna 
2015. Kluci a holky z oddílu Hraničářů během něj dohromady nastou-
pali 5 531 výškových metrů a v rámci vysokohorských túr nachodili víc 
než 75 kilometrů. Svými výkony a přístupem k celému kurzu dokázali, 
že nejsou žádné tabletové děti, a že jsou fakt v kondici. A přestože celý 
kurz byl skutečně náročný, myslím, že jsme se „na hrotech zeměkoule“ 
nepotkali naposledy. Více fotografií z kurzu si můžete prohlédnout 
na www.facebook.com/skautichropyne.                        Jakub Kalinec
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Hraďáci na dračích lodích v roce 2015
V letošním roce jsme se opět přihlásili 

do 9. ročníku festivalu dračích lodí DRAČÍ 
MORAVA – DRACI NA HANÉ, kategorie 
FUN 20 a DRAČIC 20. Závody se kona-
ly 22. a 23. srpna 2015 na řece Moravě 
u  kojetínské loděnice. Novinkou byla sou-
těž malých dračích lodí s deseti pádlujícími, 
bubeníkem a kormidelníkem, které jsme 
se ale nezúčastnili. Možná příští rok used-
neme i do jedné nebo dvou z nich, kdo ví?

Slunečné sobotní ráno 22. srpna nám 
všem dodalo energii pro naše zápolení. 
S velkým odhodláním jsme všichni dorazili 
do Kojetína a dle pokynů organizátorů jsme 
začali soutěžit na velkých dračích lodích 
pro dvacet pádlujících.  Každá z našich 
kategorií měla předepsané čtyři rozjížďky 
na 200 m a jednu finálovou jízdu rovněž 
na stejnou vzdálenost. V sobotu Hraďačky 
odjely 3 rozjižďky, smíšená posádka pouze 
dvě. Ten samý den dámská dračí loď sou-
těžila i na 1000 m. Tento závod byl naším 
velkým tréninkem na nedělní finálovou 
jízdu. Obsadily jsme třetí místo. Odměnou 
nám byl krásný pohár. 

V neděli 23. srpna bylo opět nádherné 
letní počasí, které přímo vybízelo k závo-
dění. Také jsme se všichni snažili ze všech 
sil! Hraďáci zvládli třetí rozjížďku se ctí. 
Naplánovala se strategie na finálovou jízdu 
pro co nejlepší umístění. Abychom měli 
okamžitý přehled o našich sportovních 
výkonech, po každé rozjížďce jsme spěchali 
zkontrolovat obrazovku. Zde byly vidět 
výsledky nasnímané kamerou. Sledovali 
jsme, jak jsou průběžné jízdy našich osádek 
srovnatelné s ostatními družstvy. Cílové časy 
jednotlivých dračích lodí byly v některých 
chvílích závodu velmi vyrovnané.

Smíšená posádka vybojovala krásné 
13. místo v kategorii FUN 20 na 200 m. Vel-
ký boj svedly Hraďačky s Heparinkami 
a Dračicemi z radnice na stejnou vzdálenost. 
Po obrovském nasazení a velké chuti být 
co nejlepší jsme obsadily třetí místo. Nád-
herný pohár, bronzové medaile udělaly 
velkou radost všem Hraďákům. 

Děkujeme všem fanouškům Hraďaček 

a Hraďáků, kteří přispěli k výborné náladě 
a určitě nás svou přítomností povzbudili 
k dobrým výkonům. Doufáme, že příští rok 

opět nasedneme do dračích lodí a budeme 
mít stejnou chuť závodit.

Hraďáci
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Pozvánka na turnaj

Lukáš Purkar 
6. ve Světovém poháru

Triatlonista Lukáš Purkar se zú-
častnil závodu Světového poháru 
série Biathle Word Tour. V Cascině 
na vzdálenostech 1500 m běh 

- 200 m plavání - 1500 m běh 
obsadil 6. místo v kategorii senio-
rů. Lukáš i tento závod absolvoval 
za podpory Města Chropyně.

Oddíl stolního tenisu zve všechny zájemce na XIII. ročník turnaje 
neregistrovaných O PŘEBORNÍKA CHROPYNĚ, který se uskuteční 
v sobotu 24. října 2015 od 14 hodin v herně Tělovýchovné jednoty.

Těšíme se na Vás
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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
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Soukromá inzerce
Prodám
  zahrádku u rybníka, chatka, sklep, skleník. 

Cena Dohodou. Zdravotní důvody. Telefon 
776 792 996.

Koupím
  byt 2 + 1 nebo 2 + kk v Chropyni s výta-

hem popřípadě s balkonem. Telefon 
604 561 647.

Upozorňujeme občany, 

že zveřejnění soukromé 
inzerce je zpoplatněno 

částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před 
uveřejněním oznámení.

Týden s národní házenou

Tréninky národní házené
Přípravka: úterý 15:45-17-15
Mladší žáci: pondělí, čtvrtek 16:00-17:30
Mladší žačky: úterý, čtvrtek 17:00-18:30
Starší žačky: pondělí 17:00-18:30 
a pátek 16:30-18:00
Dorostenci: pondělí 17:30-19:00 
a pátek 16:30-18:00

reklama

5 000 - 50 000 
nebankovní úvěr pro zaměstnané, 
OSVČ, důchodce a MD

• rychlé, korektní a diskrétní jednání
• měsíční splátky bez skrytých poplatků
• produkty na 12, 14 a 20 měsíců
Kontakt na obchodního zástupce: 
602 612 030 p. Rozsypalová

50 000 až 5 000 000 
úvěr zajištěný nemovistostí

• doba splácení až 120 měsíců
• rychlé jednání 
• bez poplatků předem
• bez převodu vlastnických práv
• bez doložení příjmů
• výplata exekucí a konsolidačních půjček
• bez bankovních a nebankovních registrů
Kontakt na obchodního zástupce 
602 612 030 p. Rozsypalová

Chtěli bychom vyjádřit poděkování všem 
pracovníkům z firmy SUS Kroměříž, s. r. o., 
za vzorně odvedenou práci při revitalizaci 
sídliště v oblasti ulice Tyršova.       Gřivovi

Poděkování

V termínu od 8. do 14. srpna se v Chro-
pyni uskutečnilo tradiční soustředění mla-
dých házenkářů a házenkářek z Chropyně, 
Ostravska a Plzeňska. Během celého týdne 
se 64 sportovců připravovalo na nadcházející 
herní sezónu, bavili se společenskými hrami 
a užívali si až extrémně pěkného počasí. 
Součástí programu byla mimo jiné tradič-
ní etapová hra na téma Piráti z Karibiku, 
házenkářský šestiboj a letošní novinkou byl 
závod ve vodě i na souši, Iron man, kterého 
se zúčastnily i nejmenší děti. Velké poděkování 
za možnost zrealizovat soustředění s takto bo-
hatým programem patří všem vedoucím, hos-
podářům a rodičům, kteří se zapojili do orga-

nizace, dále městu Chropyně a Správě majetku 
města Chropyně, TJ Chropyně a v neposlední 
řadě Základní škole Chropyně. Děkujeme 
všem za poskytnutí zázemí a sportovišť pro 
uspořádání této náročné akce.                 ČP
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Turnaj žen v národní házené 
O pohár starostky města Chropyně

ve které obsadily 1. místo v Oblastním přeboru žen Severomoravské ob-
lasti a probojovaly se do 2. ligy žen skupiny B.                                        ŠH

Klub českých turistů v říjnu:

Dne 15. srpna 2015 proběhl již 
6. ročník turnaje žen, který pořádá 
oddíl národní házené TJ Chropy-
ně. V letošním ročníku se tohoto 
přípravného turnaje zúčastnila 
čtyři družstva: Klub národní háze-
né Moravská Slavia Brno, TJ Sokol 
Svinov, TJ Plzeň – Újezd a domácí 
družstvo TJ Chropyně. I přes poča-
sí, kdy teploty přesahovaly 30°C, 
hráčky předvedly pěkné sportovní 
výkony a celý turnaj se obešel bez 
zranění. Z vítězství se nakonec ra-
dovaly hráčky domácího družstva, 
které porazily všechny soupeře: 
Chropyně – Brno 12:10 (6:4), 
Chropyně – Plzeň 15:11 (5:8), 
Chropyně – Svinov 12:8 (6:3). 
Tohoto vítězství dosáhly hráčky 

z Chropyně podruhé v řadě. 
V rámci turnaje hodnotili tre-
néři družstev a rozhodčí i hráčky 
na jednotlivých postech. Jako 
nejlepší brankařka turnaje byla 
ohodnocena Tereza Žigmundová 
z domácího družstva, nejlepší 
obránkyní se stala Hana Štrublíko-
vá a do třetice byla vyhodnocena 
domácí hráčka Pavla Černá jako 
nejlepší útočnice turnaje. Stala 
se také nejlepší střelkyní turnaje 
s 28 vstřelenými brankami. 

Ceny všem předala starostka 
Města Chropyně paní Ing. Věra 
Sigmundová, která převzala nad 
touto akcí záštitu. Tímto výsled-
kem chropyňské ženy navazu-
jí na uplynulou herní sezónu, 

10. 10. Mutěnice – Pochod slováckým vinohradem
 Odjezd autobusu v 7:30 z nám. Svobody

10. 10. Podzimními Chřiby – Napajedla
 Pěší: 16, 25 km, cyklo: 75 km
 Start: Napajedla 8:00, cíl: 18:00

17. 10. Vodní nádrže Zlínského kraje – Fryšták
 Trasy: libovolné
 Kontrola: Vodní nádrž Fryšták – u hráze 10:00-15:00
 Informace: Jiří Tomáš, tel.: 737 005 174
 Vodní nádrže Zlínského kraje – Slušovice
 Trasy: libovolné
 Kontrola: Vodní nádrž Slušovice, Nové Dvory – u hráze 

10:00-15:00
 Informace: Ing. Miloslav Vítek, tel.: 736 754 033

18. 10.  Vodní nádrže Zlínského kraje – Horní Bečva
 Trasy: libovolné
 Kontrola: Horní Bečva, penzion Pod Přehradou 10:00

-15:00
 Informace: Jan Kubáček, tel.: 773 676 739
 Vodní nádrže Zlínského kraje – Karolinka
 Trasy: libovolné
 Kontrola: u hráze, budova hrázného 10:00-15:00
 Informace: Miroslava Tydlačková, tel.: 606 030 551

Připravujeme:
Večerní pochod podzimním lesem
Vánoční výstavu a výstavku andělů (společně s klubem zručných babiček)
Hodně příjemných kilometrů v podzimní přírodě přeje

Jaroslava Pospíšilová
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Poděkování
reklama

Chropyňské kopanec

Těším se na další spolupráci 
i v příštích letech a věřím ve stej-
nou úroveň stravování, které nám 
bylo poskytnuto.

Jiří Jarolím

V sobotu 8. srpna 2015 se za tropických teplot uskutečnil již 7. ročník 
nohejbalového turnaje amatérských trojic, pořádaný oddílem Národní 
házené TJ Chropyně. Po loňském fiasku se zastřešením turnaje (neochota 
ze strany bývalého vedení SMM), kdy se toho ochotně chopilo Město 
Chropyně, se letošní záštity nad turnajem ujala znovu Správa majetku 
města Chropyně, čímž jí, stejně jako všem ostatním sponzorům, děkujeme.

Utkání sehrálo 10 družstev ve dvou základních skupinách, do druhého 
kola pak postoupila nejlepší 4 družstva z každé skupiny. Ve finále se nako-
nec potkaly tyto 4 týmy: na 3. místě se umístilo domácí družstvo ve složení 
Chrastina J., Křižan J. a Konečný R., které porazilo tým Danek J., Chytil M. 
a Menšík T. O první místo bojovali rovněž členové NO Chropyně – Zapletal 
M., Honek M. a Menšík M. proti loňským vítězům – Halma D., Vrbíček J. 
a Bosák M., kteří však své prvenství znovu obhájili. Přesto měl chropyňský oddíl 
nohejbalu obě svá mužstva na bednách vítězů, což je velmi slušný výsledek.

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakoukoli měrou 
podíleli na hladkém průběhu turnaje, stejně tak i fanouškům, kteří přišli 
hráče v takovém počasí podpořit v jejich výkonech.      NO TJ Chropyně

Chtěl bych touto cestou velmi 
poděkovat kolektivu Zařízení 
školního stravování Chropyně 
pod vedením paní Vinklárkové 
za vzornou spolupráci při zajištění 
stravování již tradičního sportov-
ního soustředění Klubu vodního 
póla Přerov, které proběhlo jako 
každoročně na konci letních 
prázdnin v Chropyni. 

Absolutně bezchybná kuchyně, 
kde nic není problém, nám všem 
moc vyhovovala. Děti ze sportov-
ního soustředění byly velmi spoko-
jené jak s kvalitou, tak s množstvím 
podávaného jídla, které mělo 
vynikající úroveň a bylo nesrovna-
telné s jinými školními jídelnami, 
ve kterých se běžně stravují. 
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Mladší žáci vyhráli turnaj v Prusinovicích
Před zahájením mistrovské sezóny absolvovali naši žáci generálku 

v Prusinovicích. Tým ve složení mladších žáků, doplněný hráči starší 
přípravky (Kamil Zalabák, Maxmilian Rygr, Radim Horsák, Jakub Po-
lišenský, Dominik Donát, Adam Dobrý, David Dobrý, Tadeáš Juřena, 
Lukáš Bukový, Stanislav Mokryš, Lukáš Zdražil, Ondřej Solař, Matyáš 
Dohnal) se pod vedením trenéra Tomáše Navrátila zúčastnil fotbalového 
turnaje určeného pro ročník 2003 a mladší. Do Prusinovic přijely týmy: 
FK Chropyně, TJ Loukov, Sokol Dřínov, Ajax Bezměrov, které doplnila 
místní TJ. Hrálo se systémem každý s každým a zápas trval 25 minut.

Za krásného letního počasí, ideálního pro fotbal, vyběhli naši hráči 
na místní trávník, aby zahájili turnaj zápasem proti Ajaxu Bezměrov. 
S tímto týmem se někteří naši hráči setkali v loňské mistrovské sezóně. 
Ajax se prezentoval velmi dobrou hrou jak v útočné, tak i v obranné 
fázi. Trenér Tomáš Navrátil si byl vědom, že nás nečeká lehký soupeř, 
proto naordinoval svým svěřencům pokyny hrát se zajištěnou obranou 
s rychlým přechodem do útoku. Naši hráči trenérovy pokyny bezezbytku 
splnili a výsledek 8:0 v náš prospěch je toho důkazem. Dalšími soupeři byli 
chlapci a děvčata ze Dřínova a Loukova. Naši, nabuzení úvodní výhrou, 
se znovu nebojácně pustili do zápasu a uštědřili soupeři prohru 4:0 a 5:0.

Po těchto výsledcích bylo již neodvratné, že o první místo si to roz-
dá FK Chropyně proti TJ Prusinovice. Pokud předcházející Dřínov byl 
pro nás velká neznámá, to se již nedá říci o Prusinovicích. V minulosti 
se někteří naši hráči na halových i venkovních turnajích s TJ Prusinovice 
setkali. Vždy se jednalo o velmi vyrovnaná utkání, která jsme většinou 
vyhráli s nejtěsnějším brankovým rozdílem. Místní TJ se prezentovala 
velmi dobrou kombinační hrou a rychlými protiútoky po křídlech. Proto 
nebylo divu, že do závěrečného boje vstupovala, tak jako naši borci, 
bez prohry. Trenér, ale i hráči si byli vědomi, že ke konečnému úspěchu 
nestačí dosavadní výkon, ale je třeba přidat i něco navíc. To znamená 
plně uplatnit fotbalové umění, které si hráči na tréninku osvojili. Pak 
již následoval rychlý sled události, což byl krátký trénink, udělení her-
ních pokynů a hurá do zápasu. Po úvodním hvizdu se naši zakousli tak 
do soupeře, že než se vzpamatoval, prohrával 3:0. Všichni si mysleli, 
že je již o vítězi rozhodnuto, ale opak byl pravdou. Prusinovští útočníci 
objevili skulinky v naší obraně a začali je využívat. Naši obránci zocelení 
z minulé sezóny, kdy hráli za starší žáky, byli zvyklí na uplatnění pravidla 
o ofsajdu. A zde byl kámen úrazu. V kategorii mladších žáků se toto 

pravidlo neuplatňuje a právě díky ofsajdovému postavení se podařilo 
útočníkům soupeře přečíslit naše obranné pozice. V krátkém sledu 
dvakrát stáli tváří v tvář našemu brankaři a, bohužel pro nás, se nemýlili. 
Za stavu 3.2 dostalo utkání nový náboj. Hrál se pěkný fotbal, vyšperkovaný 
přesnými přihrávkami a kombinacemi z obou stran. Nejednou se ozýval 
z tribuny potlesk. Naši hoši měli stále více ze hry, dostávali se do gólových 
šancí, ale nedařilo se je proměňovat. Soupeř též nezůstával pozadu, hrozil 
rychlými protiútoky, a pokud si náš gólman mohl stěžovat na nedostatek 
práce v předcházejících utkáních, tentokrát to neplatilo. Uklidnění 
v našich řadách přinesla čtvrtá branka. Když jsme po páté rozvlnili síť 
a vedli 5:2, bylo již jisté, že vítězem turnaje se stane FK Chropyně. Nic 
na tom nemohla změnit kosmetická úprava skóre na 5:3 v závěru zápasu. 
Po závěrečném hvizdu nastalo pravé sportovní veselí, které patří vítězům, 
a to oslavné pokřiky na hřišti i v šatně, přebírání zlatých medailí a skupi-
nové fotografování. Pochopitelně nemohlo chybět šampaňské.

Tímto turnajovým vítězstvím zúročil trenér Tomáš Navrátil nelehkou 
mravenčí práci s mládeží, za což mu patří poděkování. Poděkování patří 
i rodičům, kteří své ratolesti na fotbal doprovázejí, zajišťují dopravu 
a neúnavně naše borce povzbuzují.                                L. Zalabák
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Tel.: 733 747 040, 723 771 911
Provozní doba
Po-Pá  7:00–17:00
So 8:00–11:00

provozní doba v průběhu sezóny dle dohody 

Kde: Chropyně, 
naproti čerpací stanice EuroOil

- na tel. 733 747 040 Vás můžeme objednat 
na dohodnutý čas 

- otevřeny dvě pneuservisní dílny
- během zimní sezony se o vás postarají 

3–4 zkušení technici
- provádíme drobné opravy vozidel

NEČEKEJTE A OBJEDNEJTE SE VČAS
více na www.auto-cont.cz

Pneuservis MIKA

Archiv Zpravodaje najdete na www.muchropyne.cz

reklama

Starší žáci v okresním přeboru stříbrní
V ligových i v mezinárodních soutěžích 

bývá většinou pravidlem, že týmy v posledním 
kole hrají ve stejný čas, aby byla co nejvíce 
zachována regulérnost soutěže. Je jen škoda, 
že tato opatření neplatí pro žákovský přebor. 

Do posledního kola vstupovala FK Chro-
pyně se stejným bodovým ziskem jako 
TJ Chvalčov, jen s rozdílem, že chropyňští 
hráli v sobotu a Chvalčov v neděli. V jar-
ních zápasech se Chropyně bodově dotáhla 
na Chvalčov, když jim oplatila domácí prohru 
a zvítězila na jeho hřišti 3:1. Protože v pod-
zimní části naši žáci prohráli s Chvalčovem 
o 3 branky, byl Chvalčov lepší na vzájemný 
zápas a o všem muselo rozhodnout poslední 
kolo. Ještě předtím jsme vyhráli v Bezměrově 
1:0. Ajax Bezměrov během zimní přestávky 
posílil a zkvalitnil tým a všechny zápasy doposud 
vyhrával. V poslední kole jsme se dost natrápili 
se soupeřem z Lutopecen, abychom nakonec 
zápas dovedli do vítězného konce v poměru 
4:2 a ujali se dočasně vedení v tabulce. Protože 
TJ Chvalčov hrála o den později a znala výsle-
dek z Chropyně, mohla se na svého soupeře 
dobře připravit. Hoši z Bezměrova sice jeli 
do Chvalčova s odhodláním nám pomoci. 

Trenér Tomáš Navrátil byl přes mobilní síť 
seznamován s průběhem zápasu a prostřednic-
tvím sociální sítě facebook podával informace 
dál, ale brzo bylo rozhodnuto. Chvalčov 
jednoznačně vyhrál 8:1, a přestože měl stejný 
bodový zisk jako naši, a navíc horší poměr bra-
nek, stal se vítězem okresního přeboru starších 
žáků, neboť kritéria soutěže hovořila jasně. Při 
bodové rovnosti rozhoduje vzájemný zápas. 
Trochu to trenéra i chlapce zamrzelo, ale jen 
trochu, protože před zahájením mistrovské 

soutěže nikdo na takový úspěch nepomýšlel. 
Když hoši přebírali na akci „Ukončení 

sezóny“ stříbrné medaile, byl všechen smutek 
zapomenutý. Rozlučka tentokrát proběhla 
společně s přípravkou v areálu kynologického 
klubu. Trenér Tomáš Navrátil poděkoval všem 
za vzornou reprezentaci oddílu FK Chropyně 

a rozloučil se s těmi, kteří dovršili dorostenec-
kého věku a v příští sezóně již nemohou hrát 
v žákovské kategorii. Na památku obdrželi 
malý dárek v podobě sošky fotbalisty. A pak 
se jedlo, pilo, slavilo, vzpomínalo a spřádaly 
se plány na příští mistrovskou sezónu.

L. Zalabák



34

8/2015Zpravodaj města Chropyně

Společenská kronika 

Dne 6. září 2015 oslavil pan 

Stanislav Flora 

své 70. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, radosti 
a pohody do dalších let přeje manželka, která zá-
roveň děkuje za krásných 45 let manželství. K přání 
se připojují i děti Leona a Stanislav s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene. 
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene. 

Dne 2. září 2015 jsme si připomněli 2. smut-
né výročí úmrtí pana 

Františka Vymětala. 

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 29. srpna 2015 oslavili 
na zámku v Chropyni 50. výročí 
svatby a zároveň oba své 70. na-
rozeniny manželé 

Antonie a Václav Kuchařovi. 

Do dalších společných let a k život-
nímu jubileu oběma hodně zdraví a optimismu přejí děti, vnoučata, 
celá rodina, přátelé a kamarádi.

Dne 23. září 2015 oslavili manželé 

Petra a Jaromír Vinklerovi 

20 let společné cesty životem. 
Mnoho štěstí do dalších let přejí 
rodiče, dcery Bára a Sára a bratr 
s rodinou.

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci srpnu:

- průměrná ranní teplota byla +19,7°C,
- průměrná denní teplota byla +29,1°C,
- nejteplejším dnem byl 6. srpen s max. průměrnou teplo-

tou +30,3°C,
- nejchladnějším dnem byl 19. srpen s min. průměrnou 

teplotou +15,9°C,
- celkové množství srážek bylo 51,4 mm.

Zdroj: počasí-chropyne.cz

Charita Chropyně
vyhlašuje

Humanitární sbírku
veškerého dámského, pánského a dětského oblečení z bavlně-

ného materiálu - i poškozeného (tj. trička, košile, mikiny, tepláky 
a teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona), dále lůžkovin, 
ručníků, utěrek, látek (nejméně 1 m2) i poškozené, nepoškozeného 
zimního oblečení (bez fleků, děr, molů a rozbitých zipů), sportovní 
bundy, kabáty, dále se sbírají kožené nepoškozené věci (bundy, 
kabelky, peněženky, pásky), nepoškozené záclony různých rozměrů, 
larisy, vlněné deky, knihy, plyšové hračky, spací pytle (nepoškozené), 
boty (pouze nové), přikrývky a polštáře (pouze péřové). 

Sbírka bude probíhat ve dnech:
15. a 16. října v době od 16:00 do 18:00  
a 17. října od 9:00 do 12:00 hod.

Místo: Městské kulturní středisko 
Chropyně. 

Čisté věci prosím zabalte 
do igelitových pytlů či krabic, 
aby se transportem nepoškodily.

Děkujeme 
za Vaši pomoc!
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Společenská kronika 

Upozorňujeme občany, že zveřejnění ve společenské 
kronice je zpoplatněno částkou 50 Kč za zveřejněnou 
osobu. Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.
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Vzpomínky jsou jako ptáci, 
nikdo je nevolá, a ony se přesto stále vrací.

Dne 4. září 2015 by se dožil 79 let a dne 
10. září 2015 jsme si připomněli 4. smutné 
výročí úmrtí pana 

Stanislava Fraňka. 

S úctou a láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 24. září 2015 jsme vzpomenuli 15. výročí úmrtí pana 

Jaroslava Runtáka ml. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, děkuje sestřenice Svatava.

Ten, kdo Tě znal, měl Tě rád, 
uměl jsi pomoci, potěšit, rozesmát. 

Odešel jsi nám, kam chodí každý sám, 
jen dveře krásných vzpomínek nechal jsi dokořán. 

Kdo Tě znal, vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene. 

Dne 6. října 2015 vzpomeneme 1. smutné 
výročí úmrtí pana 

Vladimíra Spáčila. 

Stále vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají více než 
ostatní. O to těžší je naučit se bez nich žít.

Dne 6. října 2015 si připomeneme 20. smut-
né výročí neočekávaného úmrtí našeho drahé-
ho syna, bratra, švagra a strýce pana 

Vladimíra Horáka. 

Všem, kdo jste ho znali a vzpomenete spolu s námi, děkujeme. 
Rodiče a sestra Lenka s rodinou.

Dne 10. října 2015 by se dožil 35 let pan 

Petr Pavlík. 

S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci a ostatní 
příbuzenstvo.

Smutná je vzpomínka na den narození,
vzpomínka na toho, kdo už s námi není.

Dne 21. září jsme si připomněli nedožité 
70. narozeniny mého manžela, našeho tatínka 
a dědečka pana 

Ivana Kramáře. 

Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

        

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

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 9/2015 - 22. října (vychází 6. listopadu)
č. 10/2015 - 26. listopadu (vychází 11. prosince)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 17. září (číslo vychází 2. října 2015).  
Uzávěrka příštího čísla: 22. října 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.

Zapomenout se nedá, stín na duši sedá
a je těžké se s tím naučit žít.

Dne 24. září 2015 uplynuly 3 roky, co nás 
beze slova rozloučení navždy opustila naše 
milovaná manželka, maminka, babička a pra-
babička paní 

           Libuše Štolfová.

Za tichou vzpomínku všem, kteří ji měli rádi, děkuje manžel 
Rostislav a dcera Jitka s rodinou.
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Chropyně Past na osamělého muže 
9. 10. Divadlo SemTamFór uvádí představení Past na osa-
 mělého muže. Jedná se o detektivní hru o čtyřech 
 obrazech, plnou napětí a zvratů s nečekaným roz-
 uzlením. Předprodej vstupenek probíhá na Správě 
 majetku města Chropyně. Vstupné: 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru 
20. 10. Divadelní představení pro mateřské školy a rodiče 
 s dětmi. Divadlo Andromeda, Praha 9. Vstupné: 35 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně Zahrada 
11. 11. Divadelní představení pro mateřské školy a rodiče 
 s dětmi. Divadlo Krapet, Praha 10. Vstupné: 35 Kč
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Hulín  Do ložnice vstupujte jednotlivě 
5. 10. I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí 
 může být náhle těsná. Kolotoč zoufalých zastíracích 
 manévrů, nedorozumění a lží, nechtěných záměn osob 
 se rozjíždí naplno. Jiskřivé humorné slovní i situační 
 šarvátky nabírají na intenzitě. V momentu, kdy veškeré 
 zádrhele a konflikty dospějí k urovnání a ke zklidnění, 
 zaskočí diváky ještě náhlá brilantní pointa. Předprodej 
 vstupenek v kanceláři KK Hulín. 
 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Hulín O pračlovíčkovi  
10. 10. Hraná pohádka pro děti. Pohádka je vyprávěním z doby 
 dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. 
 Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění, 
 ve kterém se dozvíte, jak Pračlovíček zjistil, že ve dvou 
 jde přece všechno líp. Uvádí Divadlo Tramtárie 
 Olomouc.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 15:00  

Hulín Podzimní bazárek 
10. 10. Bazárek všeho možného, zejména oblečení a sportovních 
 potřeb pro děti. Kulturní klub nabízí možnost všem, 
 kterým děti vyrostly z oblečení a sportovních potřeb, 
 kterým doma překáží nepotřebné hračky atd. a chtějí 
 věci prodat nebo koupit. Prodejní místo nutno rezer-
 vovat v kanceláři Kulturního klubu, na tel. 573 352 800, 
 602 642 655 nebo mailem kancelar@kkhulin.cz. Cena 
 prodejního místa je 30 Kč.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 9:00

Hulín Black Band z TV Šlágr 
13.10. Koncert populární kapely. Kapela pochází ze sloven-
 ského města Prievidza, perly hornonitranské kotliny. 
 Vznikla z původní dechové hudby. Průlomový okamžik 
 nastal v březnu 2013, kdy ve studiu České muziky 
 v Dubném natočili své první album Láska je jen zázrak 
 a začali vystupovat na TV Šlágr.
 Kde: Kulturní klub Hulín, 17:00

Holešov DI VI DLO Jiřího Stivína 
15. 10. Hudební revue za filmové účasti známých osobností.  Jiří 
 Stivín zahraje filmové i divadelní hity doplněné video-
 projekcí a mluveným slovem. Multiinstrumentalista Jiří 
 Stivín uvádí projekt „Dividlo“, kde cituje ze známých 

 obrazových kreací hvězdné elity českého i slovenského 
 filmového a hudebního umění. Využívá své původní 
 profese filmaře a natáčí krátké klipy jak se svými blízkými, 
 tak sám se sebou. Hudba a výtvarné umění je zde použito 
 k neobvyklým improvizacím přímo na pódiu. Jde o one 
 man show, kde nedílnou složkou celého 1,5 hodinového 
 představení je filmová projekce, barokní hudba, impro-
 vizace, jazz, šanson, mluvené slovo a mnoho dalšího.
 Kde: Kino Svět Holešov, 19:00

Kroměříž Zpíváme a tančíme s Míšou - Námořnická show 
11. 10. Znáte ji ze stovek vystoupení po celé ČR i z účinkování 
 v televizních pořadech pro děti. Interaktivní písničková 
 show pobaví i aktivně zapojí děti i jejich rodiče. 
 Malí i velcí fanoušci Míši Růžičkové jsou zvyklí 
 na hodinové vystoupení nabité spoustou veselých 
 písniček, tancováním, dováděním a sladkými odmě-
 nami. Uvítáme děti v kostýmech! Dětský pořad plný 
 písniček a soutěží. 
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 15:00

Kroměříž Semafor - Smích a písničky 
13. 10. Hudebně-zábavné představení, ve kterém vystoupí 
 největší osobnosti dnes už legendárního divadla Semafor 
 Praha – Jiří Suchý a Jitka Molavcová za doprovodu 
 orchestru pod vedením J. Svobody. Pořad plný krásné 
 semaforské poetiky i humoru slibuje pohlazení po duši 
 i dobrou zábavu.
 Kde: Dům Kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž Věra Špinarová & Adam Pavlík Band 
15. 10. Věra Špinarová je jednou z našich neoblíbenějších 
 zpěvaček a po třech letech zavítá opět do Kroměříže. 
 Patří ke stálicím naší rockové i populární hudby a pro 
 svůj nenapodobitelný sytý hlas, temperamentní a vi-
 tální vystupování na koncertech se stala jednou 
 z nejoblíbenějších českých zpěvaček. Po loňském, 
 kritikou i posluchači velmi dobře hodnoceném 
 společném turné s Petrou Janů, vyjíždí letos na podzim 
 na jeho druhé dějství. Po turné v roce 2013 prohlá-
 sila sama zpěvačka, že atmosféra v Kroměříži byla 
 jedna z nejlepších z celého turné. 
 Kde: Dům Kultury Kroměříž, 19:00 

Kroměříž O rybáři a staré botě - Loutkino Brno 
18. 10. V neděli 18. října 2015 ve 14:30 vystoupí v nově 
 zrekonstruované Loutkové klubovně Domu kultury 
 v Kroměříži host Říše loutek Kroměříž - Spolek loutek 
 LOUTKINO Brno s pohádkou O rybáři a staré botě! 
 Cena vstupného je Kč 30 Kč. Jde o úpravu pohádky 
 O zlaté rybce, ale nebyl by to Jiří Žáček, aby ji nevyprávěl 
 po svém. Takže rybář nemá za ženu starou rybářku, ale 
 ženu Boženku, kterou má dětsky upřímně rád. Jenže 
 Boženka spokojena není, stále po něčem prahne. Přesto, 
 že je rybkou několikrát potrestána, se nepoučí. A zlatá 
 rybka? Přijďte, uvidíte sami.
 Kde: Dům Kultury Kroměříž, 14:30
 
Přerov Bosé nohy v parku 
13. 10. Divadelní komedie agentury Harlekýn. Hrají: Vero-
 nika Freimanová, Rudolf Hrušínský, Anna Linhartová, 
 Radúz Mácha.
 Kde: Městský dům Přerov, 19.30


