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Máme architektonický návrh nové radnice
Vážení občané, ráda bych vás informovala o tom, jak se vyvíjí situace 

okolo stavby nové radnice. 
V minulém čísle Zpravodaje jsem psala o tom, že jsme se se zastupiteli 

rozhodli pro variantu postavit novou radnici. Je to totiž nejekonomič-
tější řešení a navíc na její výstavbu můžeme získat dotaci ve výši 30 % 
uznatelných nákladů. Na základě doporučení jsme si nechali od firmy 
ABCD Studio, s. r. o., se sídlem v Praze, představenou Ing. arch. Petrem 
Pešatou, vypracovat architektonický návrh, jak má nový objekt vypadat. 

Jelikož se jedná o radnici, která je sama o sobě významným objektem, 
museli jsme se při zadávání požadavků držet několika hlavních bodů. 
V navrhovaném dispozičním řešení je radnice bezbariérová s výtahem, 
turistickým informačním centrem, veřejnými toaletami, archivačními 
prostory ve sklepě, velkou zasedací a obřadní místností s východem 
do zahrady. Důstojná obřadní místnost nám nyní ve městě chybí 
a chceme využít zahrady, aby se stala atraktivním místem pro pořá-
dání svateb, vítání občánků a další důležité události. Naše představa 
je taková, že bychom nyní pronajímanou zahradu, která navazuje 
na současnou radnici, přebudovali na malý parčík. Další velmi význam-
nou součástí projektu je samotný vzhled budovy. Celé náměstí Svobody 
je postaveno v selském stylu a většina budov má podezdívku, a tak i no-
vá budova bude zapadat do tohoto rázu. Dominantami města jsou 
kostel a zámek, proto jsme požadovali, aby objekt svým provedením 
a stylem nezastiňoval právě tyto významné stavby. Navrhovaná radnice 

má mít dvě křídla a střední jádro se světlíkem uprostřed, který zajistí 
nejen komfort návštěvníků, ale také úsporu elektrické energie. Chceme 
také zachovat sedlovou střechu a čelní štít s hodinami, které mají pro 
naše město velkou historickou hodnotu. 

Parametry budovy odpovídají současným požadavkům na technic-
kou, hygienickou a bezpečnostní stránku. Nová budova je navržena 
ve stejném objemu a rozložení jako ta současná, abychom zbytečně 
nenavyšovali stavební práce. Architekt zvolil jednoduchý masivní styl, ani 
nová barva omítky nebude výrazná. Vstup do radnice má být z náměstí, 
budova nebude mít balkony, bude nízká a její provoz bude energeticky 
nenáročný. Po stavbě nové radnice nebudou padesát let potřeba žádné 
generální rekonstrukce a třicet let nebudeme muset investovat žádné 
peníze do oprav. 

Tento architektonický návrh nám měl ukázat, zda je možno vytvořit 
budovu dle našich požadavků, které jsem vyjmenovala v úvodu článku. 
Co se týče výběru materiálů na stavbu a zařízení interiéru radnice, nebyly 
tyto dvě složky součástí návrhu. O materiálech se bude teprve jednat. 

Na červnovém jednání zastupitelé nakonec odhlasovali, že si město 
nechá zpracovat další dva architektonické návrhy nové radnice. Za-
dávací podmínky a kritéria pro další vizualizace jsou stejná, jako jsme 
zadali ABCD studiu. Tyto návrhy budou předloženy na dalším jednání 
zastupitelstva města v září a již nyní vám mohu slíbit, že v rámci určené 
částky budou nakonec předloženy tři další návrhy. 

Věra Sigmundová

Příjemné posezení
Příjemné posezení se podařilo vytvořit pořízením odpočinkových 

„altánků“. O tomto záměru jsme vás informovali již v květnovém vydání 
Zpravodaje a náš dobrý úmysl, stihnout všechno do období turistické 

sezony, se naplnil. Doufáme, že se přání zpříjemnit chvíle odpočinku 
návštěvníkům Chropyně i místním „turistům“ neminulo účinkem. Svědčí 
o tom pochvaly mnoha spoluobčanů i naše fotodokumentace.

BH
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Všichni máme jistě v živé pa-
měti dobu, kdy jsme obnovovali 
zeleň v parku na náměstí Svobody. 
A v trendu revitalizace náměstí 
chceme i nadále pokračovat, ten-
tokrát se bude jednat o dlážděné 
plochy. Na posledním zasedání 
jsme se zastupiteli probírali archi-
tektonický návrh řešení centrální 
části. Dokument obsahuje spoustu 
nápadů a návrhů, jakým způsobem 
by náměstí mělo vypadat. Dovolte 
mi proto, abych vás s touto vizí 
seznámila. 

Revitalizace proběhne na tři 
etapy a každý rok vyčleníme 
finanční prostředky z rozpočtu 
města. Pro letošní rok je to částka 
1,5 milionu korun. Co všechno 
se nám podaří za tyto peníze 
na náměstí vybudovat, záleží 
hlavně na použitých materiálech. 

Letošní etapa začne prostran-
stvím u sochy Svobody a přileh-
lým chodníkem. V těchto místech 
také dojde k zúžení vozovky, 
čímž přispějeme k bezpečnosti 
silničního provozu. V těchto 
místech je komunikace hodně 
široká, řidiči tak více riskují a do-

chází ke kolizním situacím. K sa-
motnému projektu chci předně 
říci, že jsme měli několik poža-
davků, které jsme nechali do ar-
chitektonického návrhu zapra-
covat. Chceme, aby na náměstí 
byl nějaký vodní prvek, abychom 
tak zjemnili dlážděnou plochu 
náměstí a nabídli procházejícím 
lidem možnost osvěžení se v hor-
kých dnech. Konečná podoba 
vodního prvku bude teprve před-
mětem diskuze. Další požadavek 
je, aby na náměstí byly dlažební 
kostky. Z hlediska údržby jsou 
totiž nejméně náročné. Chceme, 
aby centrální část byla důstoj-
ným a reprezentativním místem 
s vysazenou zelení, aby stromy 
přispívaly k vyššímu komfortu 
občanů a turistů. Samozřejmě 
počítáme i se stojany na kola, 
lavičkami, odpadkovými koši 
a odpočinkovou plochou. 

V další etapě upravíme za-
střešenou plochu u bankomatu, 
aby zde vzniklo posezení, které 
bude poskytovat dostatečný stín 
v horkých letních dnech. Zejména 
senioři tento komfort ocení. Od-

Pustíme se do první etapy revitalizace náměstí Svobody

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 4. září 2017.

Mimo tyto dny je možné si se mnou domluvit schůzku 
telefonicky na tel.: 573 500 730, 

e-mailem: sigmundova@muchropyne.cz nebo osobně na sekretariátě.

reklama

počinková plocha bude také před 
sochou Palackého, máme několik 
verzí, jak by mohla vypadat, a je-
jí konečná podoba bude opět 
předmětem další diskuze. 

V letošním roce je tedy před-
mětem revitalizace plocha před 
sochou Svobody, příští rok to bu-
de prostranství před sochou Pa-
lackého a poslední částí je tržnice. 

Celkové náklady na všechny tři 
etapy jsou v předpokládané výši 
6,5 milionu korun, ale jak už by-
lo řečeno, konečná suma záleží 
na použitých materiálech. 

Pevně věřím tomu, že revita-
lizace proběhne ke spokojenosti 
všech a že se nám i díky ní bude 
tady v Chropyni lépe žít. 

Věra Sigmundová 
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Trestní oznámení má mnohem vážnější dopad, 
znevažuje práci obětavých lidí

Reakce zastupitele Mgr. Michala Vlasatého na článek Radky
Skácelové z Týdeníku Kroměřížska

Letní poklidný dovolenkový čas narušila 
v červenci zpráva z Chropyně, policejní vo-
zidla zasahovala přímo v budově městského 
úřadu. Akce byla načasována na dobu do-
volené starostky Věry Sigmundové. Důvodem 
šetření policistů je trestní oznámení na ne-
známého pachatele, které podal neúnavný 
starostčin oponent Michal Vlasatý na zakázku 
za 1,1 milionu korun. Nikdo v den oné razie 
nebyl vyslýchán ani zatčen, policisté si vzali 
papíry, které prověří. 

Ona zakázka tenisových kurtů, financo-
vaných ČEZem v rámci programu Oranžové 
hřiště, kterých se po republice postavily stov-
ky, je o dvou plochách s nekvalitním povr-
chem, které nemají správné rozměry, zůstává 
však fakt, že Chropyně si pořídila dvě hřiště 
za 300 tisíc korun, kterými se podílela, větší 
část 800 tisíc Kč dal ČEZ.

Že radnice nezajistila kvalitní stavební 
dozor, který by nedovolil vysoutěžené zlínské 
firmě odvést nekvalitní práci, to je jedna 
věc. Ve svém trestním oznámení na město 
Chropyni však Michal Vlasatý upozorňuje, 
že došlo k protiprávnímu jednání. Nutno 
dodat, že všechny zakázky je dnes možné 
prolustrovat, k vážným (tedy trestněpráv-
ním) pochybením však dochází málokdy. 
Jedno je jisté, vysoutěžena byla firma, která 
odvedla lajdáckou práci. Také je pravda, 
že bylo městem zaplaceno za odvoz suti, 
která nebyla odvezena. Jde však o tak vážné 

pochybení? Spíš jde o pech radnice na firmy, 
které si najímá na práci, ona nejnižší cena 
(dodržení zákona o veřejných zakázkách) 
se málokdy podaří naplnit ruku v ruce s kva-
litně odvedenou prací.

V každém případě trestní oznámení vrhlo 
špatné světlo na celou Chropyni. Kdo s dneš-
ními zákony chce psa bíti (radnici haniti), 
vždy najde hůl (nějaké to pochybení, které 
však většinou nestojí ani za trestní oznámení, 
není na zatýkání a téměř nikdy není na soudní 
dohru či odsouzení těch, kdož firmu vybírali, 
kontrolovali či jinak se podíleli na zakázce). 
Před deseti lety by mohlo být těsno, dusno 
a vážno kolem každé prověřované zakázky, 
ale dnes si machinace a nesprávné účtování, 
či dokonce přesuny financí málokdo dovolí. 
Komunální volby budou už za rok. Všichni 
oponenti ve všech městech a obcích se budou 
potřebovat zviditelnit, získat volební trumfy 
pro voliče, aby mohli zvolat: „Já jsem vám 
to říkal, tady máte důkaz...," nejlépe s poli-
cejním či soudním razítkem. Pokud však ony 
uměle vyvolané kauzy dokážou, že k pochy-
bení nedošlo, je na místě udělat si pořádek. 
Trestní oznámení mají totiž mnohem vážnější 
dopad, znevažují práci obětavých lidí, mají 
otrávit všechny slušné zastupitele a hlavně 
zmást a zmanipulovat neinformovanou veřej-
nost dramaticky znějícími nařčeními, která trvá 
dlouhý čas vyšetřit, a když už se nic nezjistí, 
veřejnost zapomene, zůstanou však ve většině 

myslí ona nepodložená či umně přibarvená 
tvrzení, že oni špatně pracují, oni podvádějí, 
oni se obohacují. 

Všichni chropyňští obyvatelé by si měli 
povinně pustit všechny záznamy z veřejných 
zastupitelstev a vyslechnout si neúnavné 
a pořád dokola omílané proslovy, dokonce 
i urážky slušných zastupitelů nejen od Michala 
Vlasatého. Téměř žádný bod jednání není bez 
opoziční kritiky, což musí stát hodně energie 
všechny zúčastněné. 

Pokud je cílem otrávit všechny pracovité 
lidi v Chropyni, oponenti toho mohou již 
za rok dosáhnout. Když si neudělají Chropyňáci 
pořádek, dočkají se změny. Zda však k lepší-
mu, to bude otazníkem na čtyři dlouhá léta. 
Přestanou-li pro kteroukoliv radnici pracovat 
obětaví lidé, zůstanou jen ti, kteří si za vše 
nechají zaplatit. A ti většinou odvádějí práci 
jen do výše své odměny a třeba zastupitelé 
berou tisícovku měsíčně, to na velké nasazení 
nevypadá, hodinově to snad ani nepočítejme. 
Radnice holt potřebují zapálené lidi, kteří mají 
rádi svou obec, své město, svůj region. Važme 
si jich, není jich mezi námi zase tolik. A hlavně 
je ochraňme před těmi, kdo umí slovně útočit 
na vše, co se hýbe.

Radka Skácelová

Poznámka redakce: Komentář vyšel 
v Týdeníku Kroměřížska dne 1. srpna 
2017.

Vážení občané našeho města, 
upřímně mě mrzí, že musíte ve Zpravodaji města Chropyně číst tyto 

negativní řádky, jelikož jsem názoru, že Zpravodaj by měl sloužit k jiným 
účelům než k politickým přestřelkám. Já nejsem politik, nebo se za něj 
alespoň nepovažuji, ale to, co se děje v poslední době a co se dozvídám 
na svoji osobu za pomluvy a lži, i to, jak proti mně rozjelo současné 
vedení města negativní kampaň, to je skandální a musím se bránit.  

Ale nyní k článku paní Radky Skácelové, protože ten s tímto přímo 
souvisí a je psaný účelově proti mně. Tento článek vyšel v Týdeníku 
Kroměřížska dne 1. srpna 2017 s titulem „Trestní oznámení má mnohem 
vážnější dopad, znevažuje práci obětavých lidí“. V tomto článku jmenuje 
paní Radka Skácelová moji osobu s tím, že jsem neúnavný oponent 
starostky a že jsem v minulosti podal trestní oznámení na investiční akci 
„Tenisové kurty Chropyně“, která byla financována z programu Oranžové 
hřiště z nadace ČEZ. Paní Radka Skácelová v tomto svém článku uvádí 
ohledně mé osoby úmyslně nepravdivé informace s cílem poškodit 
mě a dehonestovat moji osobu před širokou veřejností, která čte tento 
novinový plátek. Článek je psaný Radkou Skácelovou tendenčně tak, 
že policejní akce, která proběhla v nedávné době na Městském úřadě 
v Chropyni, kde došlo k prohlídce nebytových prostor na základě 
soudního příkazu, byla údajně, dle tvrzení Skácelové, načasována 
na dobu dovolené starostky Věry Sigmundové, což je samozřejmě absurdní. 
A to není vše, v článku jsou napsané další věci, které jsou zkreslené, 
například špatné částky a jiné informace.    

Já jsem toho názoru, jak mám zkušenosti s prací u Policie ČR, 
že načasování nemohl nikdo z vnějšku nijak ovlivnit, to je nesmyslné, 
a já, na místě paní Skácelové, bych se spíše zajímal o to, jak je možné, 

že soudce, na podkladě žádosti státního zástupce (jak je postup dle 
zákona), vůbec přikročil k tak zásadní věci, jako je vydání příkazu 
k prohlídce nebytových prostor – v tomto případě k prohlídce Městského 
úřadu Chropyně. Neodvádějme pozornost jiným směrem, protože toto 
je, podle mého názoru, minimálně důvod k zamyšlení, zda je na městě 
v Chropyni opravdu všechno hospodaření tak čisté, jak popisují neustále 
do tisku zástupci vedení města a svádějí to všechno na mě, že nebýt 
Michala Vlasatého, tak je na městě klid a nic se tu neděje. 

Vážení občané, naopak, já Vám garantuji, jak mám v tomto 18letou 
praxi, že žádný soudce by „jen tak, pro nic za nic“ neriskoval svoji kariéru 
a „nešel by s kůží na trh“, aby vydal příkaz k této policejní razii na Měst-
ském úřadě v Chropyni, bez toho, aniž by neměly vyšetřující orgány činné 
v trestním řízení vše řádně odůvodněno, a aby nebyl tento zásah do práv 
a svobod občanů, v tomto případě úředníků, řádně odůvodněn. Zde upo-
zorňuji, že jsem doposud neměl možnost si přečíst uvedený příkaz soudu, 
tuto možnost zcela jistě muselo dostat pouze vedení města, jelikož příkaz 
se vždy prokazatelně doručuje statutárnímu zástupci dané organizace. Ji-
nými slovy si však myslím, že už v tom samotném příkazu soudu muselo být 
napsáno podrobné odůvodnění, jelikož to tam bývá vždy, tedy co vedlo 
soud k tomuto, že tento příkaz k policejní razii vydal. 

Abych uvodil onu kauzu tenisových kurtů, kvůli které tento policejní 
zásah na Městském úřadě v Chropyni proběhl, tak k tomuto dodávám 
pouze informace, které prokazatelně vím, a to, že tuto kauzu prověřuje 
Kriminální policie ve Zlíně, konkrétně Oddělení hospodářské krimi-
nality Zlín. Trestní oznámení jsem nepodával já, jak ve svém článku 
uvádí Skácelová, ale šlo z našich řad, což jsem i v minulosti potvrdil. 
K tomuto případu jsme byli, od doby podání trestního oznámení, 
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Reakce zastupitele Mgr. Michala Vlasatého na článek Radky
Skácelové z Týdeníku Kroměřížska
opakovaně s mými kolegy ze zastupitelstva vyslýcháni policisty ze Zlína 
a podnět k této kauze byl takový, že se nejprve vše řádně prověřilo 
a projednalo v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Chropyně, kdy 
samotný výbor svojí většinou, „tedy ne pouze Vlasatý“, shledal hrubé 
nedostatky a nesoulad v hospodaření města Chropyně v souvislosti 
s touto investiční akcí „Tenisové kurty Chropyně“. Bylo zde vyplaceno 
v souhrnu téměř půl milionu korun, což bylo vyplaceno firmě - zhoto-
viteli kurtů - bez toho, aniž by vyplacení těchto finančních prostředků 
bylo nějak opodstatněno. Jinými slovy byla vyplacena například firmě 
zhotovitele částka cca 320 tisíc korun za to, že údajně vyvezli původní 
vybagrované podloží tenisových kurtů – suť, ačkoliv ve skutečnosti 
nebylo nic vyvezeno a hromada suti zde i po předání díla zůstala. 
Dále bylo firmě zhotovitele vyplaceno podloží – škvára pro tělový-
chovu, která zde na kurtech měla být podle projektové dokumentace 
za cca 177 tisíc korun, přičemž bylo šetřením kontrolního výboru 
zjištěno, že se v podloží nových tenisových kurtů ve skutečnosti žádná 
škvára nenachází, a další věci. 

Tyto položky, tedy bezmála půl milionu korun, starostka Věra Sigmun-
dová, která je prokazatelně podepsaná na podkladech, vyplatila firmě 
zhotovitele, a přitom ve skutečnosti nic z těchto prací firma nevykonala 
nebo alespoň k tomuto neexistovaly žádné podklady. Není třeba blíže 
rozvádět další okolnosti, protože všechny potřebné informace má již 
Policie ČR ve Zlíně, která tuto kauzu prověřuje. 

K tomuto chci dodat pouze to, že všechny tyto informace mělo 
od začátku i Zastupitelstvo města Chropyně, ale nebylo schopno sjednat 
nápravu v této věci, pouze nakonec, po mnoha našich urgencích, byla 
na kurty uplatněna reklamace s tím, že jsou měkké. To, že zde byly vypla-
ceny, podle mého názoru, naprosto neodůvodněně takové velké finanční 
částky, to nechtěl nikdo, kromě pár poctivých zastupitelů z našich řad, 
řešit. Proto jsme se dostali až do situace, kdy jsme byli donuceni k tomu, 
aby se tímto případem začala zabývat Policie ČR, protože jsme neviděli 
jiné východisko, a ostatní zastupitelé, zejména koaliční zastupitelé (ČSSD, 
KSČM a paní Hrabalová s Langrovou), se k tomuto stavěli tak, že nevidí 
důvod, proč by se to dále mělo řešit. A to neuvádím nic, co by nebyla 
pravda. Všechno je dohledatelné v mnoha zápisech ze zastupitelstva, 
kde se to řešilo v mnoha diskuzích, opakovaně jsem všechny zastupitele 
vybízel k tomu, abychom věc nějak dořešili a sjednali nápravu sami a nebo 
abychom případně podali hromadné trestní oznámení jako zastupitelstvo, 
což zejména koaliční zastupitelé odmítali.  

Ale zpět k článku Radky Skácelové. Její účelově napsaný článek, 
urážející a nepravdivý, se mě opravdu dotknul a v den 1. srpna 2017, 
kdy tento článek vyšel v Týdeníku Kroměřížska, mě kontaktovalo nej-
méně deset mých známých a kolegů ze zastupitelstva, kteří jsou rovněž 
řádnými, poctivými občany města Chropyně, a vyjadřovali mi svou 
podporu a rozhořčenost poté, co si přečetli článek Radky Skácelové. 
Zároveň mě tito občané Chropyně vybízeli k tomu, ať se proti takovým 
veřejným pomluvám ostře bráním, že to si přece nemůže nikdo dovolit. 
Já jsem následně zvažoval nějaké právní kroky k tomuto, ale nakonec 
jsem si řekl, že nebudu stejný jako oni a že tuto záležitost přejdu, abych 
nezpůsoboval jen další přestřelky v tisku.  

Tento názor jsem ale změnil v momentě, kdy mi 7. srpna 2017 
telefonovala paní Dana Jedličková, šéfredaktorka Zpravodaje města 
Chropyně s tím, že paní Radka Skácelová chce tento svůj nejapný článek, 
co vydala ve svém Týdeníku, nechat otisknout i ve Zpravodaji našeho 
města. (Poznámka redakce: paní Jedličková je redaktorka, 
šéfredaktorkou je místostarostka paní Hrabalová.) Na vysvět-
lení, paní Jedličková mi volala z toho důvodu, aby se mě zeptala, jestli 
s otištěním článku Radky Skácelové dám svůj souhlas. Ve Zpravodaji 
města Chropyně máme totiž nastavena určitá pravidla, kdy nemůže být 
otištěn ve Zpravodaji kontroverzní článek, který míří proti konkrétní oso-
bě, v tomto případě proti zastupiteli města, bez toho, aby osoba, které 
se tento článek přímo dotýká, s jeho otištěním souhlasila. (Poznámka 
redakce: článek nesmí být uveřejněn bez toho, aby osoba, které 
se dotýká, nedostala možnost se k němu vyjádřit, případně jeho 
otištění odmítnout. V případě odmítnutí však o dalším osudu 

článku rozhoduje redakční rada.) Já jsem se paní Jedličkové vyjádřil 
tak, že toto považuji za drzost paní Skácelové, a že nesouhlasím, aby 
tento článek byl otištěn ve Zpravodaji našeho města, protože k tomu 
není žádný důvod, už jen to, že paní Skácelová není občankou Chropy-
ně, ani nemá s naším městem nic společného. Následný den mi ale paní 
Jedličková sdělila, že i přes můj nesouhlas se redakční rada Zpravodaje 
města Chropyně rozhodla článek paní Skácelové otisknout. 

Toto mě už opravdu zvedlo ze židle a nejen mě. Rozhodli jsme se tedy 
dne 8. srpna 2017 společně s Vladimírou Supovou, že se půjdeme zeptat 
do Týdeníku Kroměřížska paní Radky Skácelové, co ji vedlo k tomu, 
že napsala tento lživý a urážlivý článek proti mojí osobě, a co ji vede ještě 
i k tomu, že chce, aby tento článek byl otištěn i ve Zpravodaji města 
Chropyně. Toto celé je totiž, podle mého názoru, „jakási vykonstruovaná 
politická kampaň proti Michalu Vlasatému“, to si totiž domyslí každý, 
kdo má zdravý rozum, a můžeme se zatím pouze domnívat, kdo tuhle 
kampaň proti mé osobě „režíruje“. Samozřejmě že to tuším, ale nechci 
nikoho jmenovat, nechci se dostat na takovou podúroveň. 

Ale zpět k naší návštěvě paní Radky Skácelové. Když jsme došli 
do prostor Týdeníku Kroměřížska a Vladimíra Supová se představila 
s tím, že bychom chtěli mluvit s paní Radkou Skácelovou ohledně 
jednoho článku, paní sekretářka nás ochotně uvedla do kanceláře, kde 
seděla nějaká paní. Tato paní nás rovněž ochotně přijala a představila 
se jako Radka Skácelová. Ovšem v momentě, kdy jsem se paní Ská-
celové představil i já, Michal Vlasatý, a oslovil jsem ji slušně s tím, 
že se jdeme zeptat na její hanlivý, nepravdivý a urážející článek, který 
vydala v Týdeníku Kroměřížska proti mé osobě, s tím, co ji k tomu vedlo 
a kde vzala zkreslené informace, které do článku účelově napsala, oka-
mžitě tato paní Skácelová otočila. Hned s námi přestala komunikovat 
s tím, že se s námi nebude bavit a „utekla před námi dokonce ze svojí 
kanceláře jako zajíc“. Odešla na chodbu do jiné kanceláře, kde se před 
námi schovala. Následně za námi přišla paní sekretářka s tím, že se s námi 
paní Skácelová zřejmě nechce bavit. Na naši argumentaci nám sice paní 
sekretářka sdělila, že máme pravdu, že ten článek byl od paní Skácelové 
asi „podpásovka“, když čerpala informace jen od jedné strany a druhé 
straně ani nedala prostor se obhájit, ale že v současné době budeme 
muset jejich prostory opustit. Nechtěli jsme zde dělat problémy, přišli 
jsme se pouze slušně zeptat, proč píšou v Týdeníku Kroměřížska články, 
které se nezakládají na pravdě, a proč si vše řádně neprověří z více stran, 
než člověka, v tomto případě moji osobu, očerní. Bohužel paní Radka 
Skácelová neměla v sobě dostatek slušnosti, aby nás alespoň vyslechla 
a nějak se k tomuto vyjádřila, místo toho před námi zbaběle utekla 
a schovala se. Myslím, že toto svědčí o všem, a samozřejmě jsem již pod-
nikl právní kroky k tomu, aby se za svoje jednání paní Radka Skácelová 
musela alespoň veřejně omluvit. 

Závěrem chci uvést to, co jsem uváděl hned na začátku tohoto 
článku. Myslím si, že Zpravodaj města Chropyně by měl sloužit k jiným 
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účelům než k „politickým přestřelkám“. Také proto jsem ani nechtěl 
původně reagovat na článek Radky Skácelové, abych se nedostal 
na její úroveň nebo tam, kam mě zřejmě „někdo“ chtěl vyprovokovat. 
Ale poté, co redakční rada Zpravodaje města Chropyně, i přes můj vý-
slovný nesouhlas, a tedy pro mě z nepochopitelných důvodů, rozhodla 
o tom, že se v našem Zpravodaji dá prostor paní Radce Skácelové v tom, 
aby mě dále veřejně urážela, musel jsem se už začít bránit.

Jsem přesvědčený o tom, že kauzu „Tenisových kurtů Chro-
pyně“ Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení pořádně 
a zodpovědně prošetří a že se prokáže to, co já tvrdím od začátku, 
že se firmě zhotovitele nedůvodně vyplatila částka bezmála půl 
milionu korun, o kterých nikdo neví, kde jsou, a taky doufám, 
že se najde konkrétní viník, který za toto nekalé hospodaření s veřej-
nými prostředky bude právem potrestán. V opačném případě, kdyby 
se tohle nepodařilo prokázat, byl bych zřejmě zklamaný systémem, 
protože já to zatím vidím jako zcela jasný případ a zcela jistě by bylo 
zklamaných zřejmě mnoho poctivých lidí, kteří společně se mnou 
tuto kauzu od začátku prožívají. 

Uvidíme, každopádně jak jsem dříve několikrát říkal, mrzí mne, 
že někteří lidé, kteří se mě zřejmě „bojí, abych například jednou 
nebyl starostou“, uměle kolem mojí osoby vytvářejí jakousi an-
tikampaň s tím, že za všechno „asi“, podle těchto lidí, můžu já. 
Opak je pravdou, já jsem teď bohužel v situaci, kdy poznávám, 
že jsem asi „někomu šlápnul na kuří oko“, a ač nerad, musím 
se takto obhajovat. 

A svým kritikům chci vzkázat slovy klasika, že si vážím každého názoru, 
i toho, který mi zrovna není po vůli, a nikdy nikomu nebudu bránit, 
aby tento svůj názor vyjádřil, ale nic se nemá přehánět! Já po svém 
odchodu od Policie ČR úspěšně podnikám a nepotřebuji se přiživovat 
na městě Chropyně, chci pro Chropyni a naše občany jen to nejlepší, 
a jestli nebudu v dalším volebním období starostou, tak se pro mě nic 
tak zvláštního nestane. Bojovat za to, co si myslím, že je správné, 
ale nepřestanu.  

Pevně věřím, že všichni lidé, naši občané a moji přátelé, kteří za mnou 
doposud stáli a fandili mi, budou v tomto pokračovat. 

Mgr. Michal VLASATÝ

Kontrolou investiční akce Oranžové hřiště 
se několikrát na svých zasedáních zabýval 
kontrolní výbor. Členové výboru byli po-
drobně seznámeni se všemi doklady, které 
se k této akci vztahovaly. Mimo jiné byli 
seznámeni i se soupisem méně a víceprací, 
ze kterého vyplývá, že: 
1. Firma odtěžila více materiálu, než kolik 

je uvedeno v původním projektu. Důvo-
dem bylo nesprávně uvedené spádování 
hřiště v projektu.

2. Firma z tohoto odtěženého materiálu 
(bylo ho více, než předpokládal projekt) 
odvezla a zlikvidovala cca 70 %. 

3. Firma na kurty nenavezla původně pro-
jektovanou škváru, protože v podzimním 

období již neměla možnost si ji sehnat, 
ale zaměnila ji za několik vrstev kamenné 
drti různé hrubosti (každý stavař vám po-
tvrdí, že je dražší než škvára). Tato sklad-
ba se, dle vyjádření odborníků, kteří byli 
kvůli reklamaci špatného povrchu kurtů 
k akci přizváni, běžně používá. Bohužel 
v našem případě nebyly vrstvy správně 
navrstveny, což způsobovalo měkkost 
povrchu. 

Měkkost povrchu jsme poprvé reklamovali 
na základě informace ředitele SMM na po-
radě vedení dne 6. června 2016. Toto byla 
první zmínka o špatné kvalitě povrchu kurtů. 
Firma se opakovaně pokoušela najít způsob 

úpravy povrchu, který by zlepšil jejich stav. 
Po posouzení několika nezávislými odborníky 
z oboru a na základě společných jednání 
se firma rozhodla znovu odebrat všechny 
navezené vrstvy a kurty realizovat dle pů-
vodního projektu. K dnešnímu dni jsou již 
oba kurty v pořádku. 

Dle vnitřní směrnice města Chropyně 
musí starostka města spolupodepisovat 
všechny faktury nad 50 tisíc korun, to zna-
mená, že i faktury, které přesáhly částku 
50 tisíc korun a souvisely s touto akcí, jsem 
podepsala. Starostka svůj podpis připojuje 
jako poslední v řadě. Platbu provádí fi-
nanční odbor.

Věra Sigmundová

Poznámka redakce: V době 
mezi uzávěrkou Zpravoda-
je a jeho předáním do tisku 
kontaktovala paní Skácelová 
redakci se žádostí o otištění 
doplnění svého článku. Do-
datek obsahově navazoval 
na původní článek, který byl již 
i s reakcí pana Mgr. Vlasatého 
zařazen do připravovaného 
vydání. V Pravidlech je redakci 
vyhrazeno právo uveřejnit text 
a reakci dotčené osoby na text 
pouze v jednom vydání bez 
dalších navazujících reakcí 
v následujícím vydání Zpra-
vodaje. Všechny zmiňované 
texty tvoří ucelený komplet. 
Redakce předala i toto do-
plnění panu Mgr. Vlasatému 
a poskytla mu také přiměře-
nou lhůtu k vyjádření. Redak-

ce i redakční rada jedná v sou-
ladu s výše uvedenými Pravidly 
(Vnitřní směrnice č. 2/2016 
- Pravidla pro vydávání Zpra-
vodaje města Chropyně), která 
jsou pro ni závazná. Plné znění 
těchto pravidel je trvale zve-
řejněno na webu města.

Veřejná odpověď Michalu 
Vlasatému. V úterý 8. srpna vstou-
pil s mobilem v ruce a dámským 
doprovodem do redakce Týde-
níku Kroměřížska Michal Vlasatý 
z Chropyně. Již ze dveří hlasitě vo-
lal: „Udělám z vás, paní Skácelo-
vá, hvězdu YouTube. Řekněte mi, 
co vás vedlo k napsání komentáře 
o mé osobě.“ Jelikož natáčení lidí 
je nezákonné, byl pan Vlasatý 
požádán, aby nahrávání vypnul. 
Nedbal výzvy a pronásledoval svůj 

objekt zloby po redakci s mobi-
lem v ruce. Pracovnice Týdeníku 
přivolaly ostrahu bezpečnostní 
agentury Bedea Kroměříž, pan 
Vlasatý mezitím volal prý zná-
mému policistovi, kterému říkal: 
„Miro, přijeď do Týdeníku...,“ 
nepřijel. I policisté vědí, že nahrá-
vání lidí může být velký problém.

Přesto si, pane Michale Vlasa-
tý, opoziční zastupiteli Chropyně, 
zasloužíte odpověď. Napsala jsem 
komentář o Vaší kritice všeho, 
co se hýbe v Chropyni, z toho 
důvodu, jelikož musím číst zápisy 
ze všech zastupitelstev (je to moje 
práce), a i když nejsem přítom-
na na jednáních, je mi smutno 
z některých výroků, které musím 
přečíst. Komentáře jsou osobním 
vyjádřením názoru pisatele, a kdy-
bych psala o Vás po Vaší úterní 

osobní návštěvě redakce, troufnu 
si tvrdit, že bych byla mnohem 
výstižnější při dokreslení Vašeho 
stylu komunikace s lidmi, kteří 
si dovolí s Vámi nesouhlasit.

Pokud jsem svým článkem 
probudila Chropyni, což Vás do-
vedlo až do redakce, splnil Týdeník 
Kroměřížska svou úlohu. Přeji 
Chropyni vše dobré a Vám, pane 
Vlasatý, méně jistoty, že randál, 
který způsobujete, nadělá lidem 
do kalhot a podaří se Vám ze všech 
situací vyjít jako vítěz. Naštěstí 
nežijeme v době, v níž je možné 
chovat se protizákonně, drze, 
výhružně či agresivně.

Radka Skácelová

Vyšlo v Týdeníku Kroměříž-
ska 15. 8. 2017.

Oranžové hřiště

Dodatek k článku Trestní oznámení má mnohem vážnější 
dopad, znevažuje práci obětavých lidí

Reakce zastupitele Mgr. Michala Vlasatého na článek Radky
Skácelové z Týdeníku Kroměřížska
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Reakce zastupitele Mgr. Michala Vlasatého na dodatek 
k článku Radky Skácelové z Týdeníku Kroměřížska

Vážení občané našeho města a čtenáři. 
Je neskutečné, a v době, kdy píši tyto řádky, 
tomu ještě stále nemohu uvěřit, že 6 dnů 
po uzávěrce příspěvků do Zpravodaje města 
Chropyně redakční rada Zpravodaje (ve složení 
Dana Jedličková a paní Božena Hrabalová) roz-
hodla o tom, že i přes můj výslovný nesouhlas 
vydají v tomto čísle Zpravodaje města Chro-
pyně ještě honem rychle další článek Radky 
Skácelové proti mně, který nazvala „Veřejná 
odpověď Michalu Vlasatému“. Následně jsem 
byl redakční radou vyzván, abych se narychlo 
k tomu zase, zde, v těchto pár řádcích vyjádřil. 

Prosím Vás už dost, už mě opravdu nebaví 
dopisovat si se Skácelovou přes Zpravodaj 
města Chropyně, jelikož jsem přesvědčen 
o tom, že Zpravodaj našeho města není po-
litickým plátkem „proti Vlasatému“, a hodně 
mě mrzí, že se k tomuto propůjčily i ony dvě 
jmenované dámy z redakční rady Zpravodaje. 
Nechci hrát „jejich podivnou hru“, a proto 
budu hodně stručný. 
1. Radka Skácelová je mistryně slova a je vidět, 

že si proti mně někteří najali skutečného 
profesionála, aby vytrhávala věci a slova z kon-
textu, obracela je proti mně, urážela a pomlou-
vala mě takto veřejně v tisku. Těžko se proti 
tomu bránit nebo si na ni stěžovat, když je Rad-
ka Skácelová mnoho let družkou a part-
nerkou majitele novinového plátku, pro 
který pracuje. Každopádně jsem chtěl nejprve 
Radku Skácelovou navštívit osobně v její re-
dakci, tak jak se běžně řeší schůzky, objednat 
se u ní svým jménem a slušně se jí zeptat, 
co ji vede k tomu, že o mně píše lži v tisku. Tuto 
schůzku Radka Skácelová odmítla a přes jedno-
ho mého známého mi vzkázala, že se se mnou 
nebude scházet a nic mi vysvětlovat. Proto 
se u ní na schůzku objednala moje partnerka 
Vladimíra Supová a já jsem šel s ní. A ejhle, 

už to najednou šlo a bez problémů nás se-
kretářka i následně Radka Skácelová pozvaly 
a pustily do redakce Týdeníku Kroměřížska. Jen 
pro Skácelovou poznámka, že paní Vladimíra 
Supová je nejen moje partnerka, ale i zastu-
pitelka města Chropyně, to by paní Skácelová 
mohla vědět, když si údajně tak „horlivě čte“ 
ty naše zápisy ze zastupitelstva, jak píše, což 
ji údajně vedlo k tomu, aby začala psát články 
proti mně. Kdyby Skácelová skutečně naše 
zápisy četla, tak by věděla, že problém kolem 
vedení města a investičních akcí se řeší již ně-
kolik let. Dále se ke lžím a polopravdám paní 
Skácelové nechci vyjadřovat. Mám z této 
schůzky v Týdeníku Kroměřížska audiona-
hrávku a videozáznam a víme s paní Supovou 
přesně, jak vše proběhlo. Můžu k tomuto 
dodat pouze to, že jestli Radka Skácelová píše 
o někom něco takového, měla by si to umět 
obhájit i v konfrontaci a ne utíkat před tímto 
člověkem doslova jako „zajíc“ a schovávat se…    

2. Nechápu z jakého důvodu dala redakční rada 
Zpravodaje i přes můj nesouhlas možnost 
Skácelové, aby psala tyto účelové články 
proti mně?! A nejen to, pro některé platí 
pravidla Zpravodaje a pro některé neplatí?! 
Tímto nebudu čtenáře zatěžovat, mohl bych 
o tom mluvit dlouze, jak například panu 
Michalu Pospíšilovi, což je občan Chropyně 
na rozdíl od Skácelové, odmítnou otisknout 
ve Zpravodaji článek, protože ho například 
poslal pár minut po uzávěrce a podobně… 
Takže jinými slovy pro některé lidi pravidla 
platí, a pro některé evidentně ne. Skácelová 
si pošle další článek (protože to nebylo žádné 
doplnění, ale regulérně další článek), 6 dnů 
po uzávěrce a redakční rada Zpravodaje 
města Chropyně ochotně „zřejmě“ vyhodí 
článek nějakého občana našeho města 
a místo toho dopustí další politické přestřelky 

ve Zpravodaji?! Tohle se musí vysvětlit a budu 
trvat na tom, aby toto byl samostatný bod 
do příštího veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Chropyně v měsíci září 2017, kde budu 
navrhovat odvolání redakční rady Zpravodaje 
pro úmyslné nedodržování pravidel a politi-
zování Zpravodaje. 

3. Vyslechnu si každý názor a nemusí se mnou 
všichni ve všem souhlasit, ale myslím, 
že co je moc, to je příliš, a proti veřejným 
pomluvám v tisku se budu bránit. 
Závěrem mohu uvést pouze to, asi takový 

úspěch článek paní Skácelové v Týdeníku Kro-
měřížska neměl, když s ním obtěžuje v našem 
Zpravodaji. Pokud si někdo myslí, že tím odvrátí 
pozornost od situace, která nastala kolem vedení 
našeho města, podotýkám ne zaměstnanců, tak 
je na velkém omylu. Naopak znovu se opoziční 
zastupitelé zaměří na další investiční akce, které 
probíhaly v našem městě a na kterých se ukazuje 
špatné hospodaření a minimálně neodůvodněné 
plýtvání veřejnými prostředky. Jen pro ilustraci 
a informaci občanům uvádím, že například 
v rámci revitalizace parku na náměstí Svobody 
mělo být podle smlouvy o dílo navezeno a použito 
500 tun nové ornice, což je podle našeho od-
hadu asi 50 nákladních vozidel. Vážení občané, 
to by na tom našem náměstí v Chropyni muselo 
být jinak vidět, a ať se na mě někdo zlobí nebo 
ne, já to tam nevidím. A dále, tolik různých rostlin, 
co bylo v rámci této investiční akce zaplaceno 
a údajně na náměstí vysazeno, to by byla vážení 
občané celkem slušná botanická zahrada, a taky 
tam tyto rostliny nevidíme! Že by všechny tyto 
rostliny uschly? Tomu asi nemůže věřit nikdo…

Stručně řečeno, my, jako opoziční zastupite-
lé, si budeme dále dělat svoji práci, podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí, ať se to někomu 
líbí nebo ne… a nenecháme se odradit.

Mgr. Michal VLASATÝ

Svíčky za padlé
Z našeho města pocházel le-

gionář Otomar Vašica, který padl 
2. července 1917 v bitvě u Zbo-
rova. Ke stému výročí jeho úmr-

tí a k uctění památky všech 
padlých organizovala Českoslo-
venská obec legionářská ve měs-
tech a obcích, odkud padlí 

u Zborova pocházeli nebo kde 
žili, rozsvěcení svíček. Tato akce 
probíhala souběžně v jeden 
okamžik a to 2. července 2017 

v 18 hodin. V Chropyni jsme 
vzdali hold na náměstí Svobody 
u památníku padlým.

BH
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Z jednání zastupitelstva města v měsíci červnu
Jednání probíhalo dne 28. června 

v Městském kulturním středisku, v místnosti 
č. 10 za účasti 14 členů zastupitelstva (tři 
zastupitelé byli řádně omluveni) a 25 ob-
čanů města. K řešení bylo dle schváleného 
programu zasedání 15 bodů, a k některým 
projednávaným otázkám byla velmi ob-
sáhlá diskuse, takže se rokování protáhlo 
na pět a půl hodiny. Z tohoto obsáhlého 
jednání je na webových stránkách města 
k dispozici zápis, čítající 34 stran. Rovněž 
je tento zápis k dispozici zájemcům k pře-
čtení na sekretariátě města.

Jednání zastupitelstva zahájil a řídil člen 
rady města pan Ivan Juřena. Po všech for-
málních záležitostech jednání byl otevřen 
první bod programu, a to „Novostavba 
radnice – návrh architektonického řešení“. 
Projekční kancelář ABCD Studio Praha 
představila svůj návrh řešení nové radni-
ce, který měl mezi přítomnými zastupiteli 
i občany své kritiky i příznivce. Zastupitel-
stvo města Chropyně vzalo na vědomí 
návrh architektonického řešení a uložilo 
radě města zajistit předložení dalších dvou 
variant architektonického návrhu řešení 
novostavby radnice za stávajících zadávacích 
podmínek. 

„Revitalizace centrální části náměstí Svo-
body v Chropyni – návrh architektonického 
řešení“ byl další bod jednání. Zastupitelstvu 
byl předložen návrh pro revitalizaci cent-
rální části náměstí, jedná se o návrh úprav 
prostoru za Českou spořitelnou, návrh 
úprav hlavní plochy u památníku padlých 
a návrh úprav neupravené mlatové plochy 
u busty Palackého. Cílem návrhu je napří-
klad úprava dopravního řešení v centrální 
části náměstí, klidové zóny na náměstí 
i v parku, doplnění vodního prvku, doplnění 
městského mobiliáře a další. Během diskuse 
byl podán protinávrh usnesení zastupitelem 
Mgr. Vlasatým, ve kterém navrhoval předlože-
ní nového návrhu řešení včetně uplatněných 
připomínek, které nejsou dosud v návrhu za-
pracovány. Zastupitelstvo schválilo původní 
návrh usnesení s tím, že připomínky budou 
zapracovány do projektu, který je dalším 
krokem po zpracování studie.

V projednávání investičních akcí se po-
kračovalo i ve třetím bodě jednání, a tím 
bylo schválení XIII. etapy projektu Rege-
nerace panelového sídliště pro rok 2018. 
Starostka města Ing. Sigmundová předložila 
k posouzení další etapu, která se připra-
vuje v části ulice Díly. Dojde ke zlepšení 
stavu povrchu, k vybudování parkovacích 
míst, doplnění osvětlení, omlazení zeleně, 
vybudování dětského hřiště pro děti před-
školního věku, dojde k opravě komunikace 
vedoucí z ulice Axmanova ke hřbitovu. Za-
stupitelstvo schválilo provedení další etapy 
regenerace sídliště v předloženém znění.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu 
o činnosti Rady města Chropyně, která 
obsahovala nejdůležitější body jednání 
rady, se kterými jste pravidelně seznamo-

váni prostřednictvím Zpravodaje. Diskuse 
se vedla ohledně spolupráce v rámci systé-
mu „Moje odpadky“, dále pak byla zmíněna 
finanční odměna za organizaci letošních 
Hanáckých slavností. V následujícím bodě 
jednání zastupitelstvo vzalo na vědomí 
Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastu-
pitelstva města Chropyně. V diskusi k tomuto 
bodu se dospělo k názoru vyhovět požadavku 
finančního výboru o provedení nezávislého 
auditu za rok 2018 Krajským úřadem Zlín-
ského kraje. Účetní závěrka města Chropyně 
za rok 2016 byla zastupiteli schválena 
v předloženém znění.

Osmým bodem jednání byl Závěrečný 
účet města Chropyně včetně zprávy audito-
ra za rok 2016. Písemný materiál k tomuto 
bodu obsahoval konstatování, že na běž-
ných účtech města byl k 31. prosinci 2016 
zůstatek ve výši cca 17 milionů korun. Tento 
zůstatek vznikl tvorbou rozpočtové rezervy, 
vyšším výběrem daní, úsporami v závěru roku 
a přesunem některých plánovaných investič-
ních akcí na začátek roku 2017. V rozpravě 
k tomuto bodu jednání se hovořilo o závě-
rech auditorky při ověřování dohod o prove-
dení práce, které byly v roce 2016 uzavřeny 
s některými členy zastupitelstva. Zastupi-
telstvo schválilo Závěrečný účet města 
Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2016 
a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodaře-
ním, a to bez výhrad.

 V předloženém znění bylo schváleno 
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 
v roce 2017. Tímto rozpočtovým opatřením 
dochází k úpravě podle skutečnosti, napří-
klad: jak na straně příjmu, tak výdajů částka 
300 tis. Kč na doražbu medailí (na základě 
požadavku občanů), příjmy 713 tis. Kč 
za prodej pozemků společnosti VaK Kroměříž 
(výstavba vodojemu), nákup nové hasičské 
stříkačky ve výši 3,5 mil. Kč (dofinancování 
dotace), navýšení ceny za opravu ulic Křižní 
a Palackého o 600 tis. Kč (doplnění sloupů 
veřejného osvětlení a kabeláže), 130 tis. 
Kč na předpokládané výdaje s konáním 
referenda o těžbě štěrkopísku. Úpravami do-
chází k celkovému snížení rozpočtové rezervy 
o částku 1,9 mil. Kč. Rozpočtové opatře-
ní garantuje plné dofinancování nákupu 
nové cisternové automobilové stříkačky pro 
SDH Chropyně z vlastních zdrojů.

V rámci  majetkoprávních záležitostí pro-
jednávalo a schválilo zastupitelstvo žádosti 
o pronájem nebo odprodej částí pozemků. 
Jednalo se o část pozemku p. č. 610/1 
za sběrným dvorem, kde byl odsouhlasen pro-
nájem za cenu 12 Kč/m2/rok do 31. 12. 2018, 
dále uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní na odkoupení pozemků souvisejících 
s připravovanou investicí „Autobusová za-
stávka Kovárna“ a další odkupy pozemků 
p. č. 1093/146 o výměře 13 m2 za cenu 
180 Kč/m2 v souvislosti s touto investicí. 
Rovněž bylo odsouhlaseno odkoupení po-
zemku p. č. 30/1 ostatní plocha o výměře 
824 m2 v k. ú. Chropyně za cenu 123 tis. Kč 

od Zlínského kraje. Usnesením zastupitelstva 
města byla svěřena pravomoc Radě města 
Chropyně uvedená v § 85 písm. n) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, k účasti města ve veřejných 
dražbách. 

Zastupitelstvo města Chropyně schváli-
lo Zprávu o uplatňování Územního plánu 
Chropyně v uplynulém období 2014 – 
2017 a vzalo na vědomí vyhodnocení 
požadavků dotčených orgánů, krajského 
úřadu, podnětů sousedních obcí a připo-
mínek uplatněných při projednávání zprávy 
a uložilo rozšířit změnu územního plánu 
o parcely č. 1003/3 a 1003/5 dle žádosti 
zájemců o odkup nebo pronájem. Tato 
zpráva o uplatňování územního plánu, 
kterou zpracoval Městský úřad Kroměříž, 
obsahovala řadu informací o tom, jak 
se město vyvíjí a jak se daří naplňovat 
územní plán tak, jak byl původně navržen. 
Z celého materiálu upozornila na vyjádření 
Povodí Moravy, vyjádření Zlínského kraje 
a vyjádření obce Záříčí k záměru těžby 
v lokalitě louky Hejtman. Uvedené subjekty 
nemají k tomuto záměru v podstatě žádné 
připomínky. V diskusi k tomuto bodu byly 
dotazy ke zprůchodnění ulice Palackého. 
Změnou funkčního užití pozemků, jak 
je usnesením k tomuto bodu uloženo, není 
možno ulici zprůchodnit.

Dvanáctým bodem programu jednání 
zastupitelstva bylo vyhlášení místního refe-
renda k otázce těžby štěrkopísku v lokalitě 
Hejtman. Konání referenda bylo schváleno 
na zasedání dne 29. března 2017 a radě města 
bylo uloženo připravit otázku k referendu. 
Po konzultaci s právním zástupcem města byla 
zvolena první ze tří otázek, kterou starostce 
navrhl předseda spolku Lužňáci pan Michal 
Pospíšil. V diskusi se jednalo o rozšíření okru-
hu otázek či o doplnění původního návrhu. 
Po nepřijatém protinávrhu zastupitelstvo 
města v souladu se zákonem č. 22/2004 
Sb., o místním referendu a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
rozhodlo o vyhlášení místního referenda 
na území města Chropyně a části Plešovec 
o otázce „Souhlasíte s tím, aby město Chro-
pyně ve své samostatné působnosti změnou 
územního plánu zamezilo těžbě štěrkopísku 
v lokalitě Hejtman?“ ve dnech 20. a 21. října 
2017, tedy v době konání voleb do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Vyhlášení místního referenda odůvodňuje 
zastupitelstvo města nesouhlasem části 
občanů města s těžbou štěrkopísku v této 
lokalitě, neboť tito vnímají louky Hejtman 
jako klidovou a odpočinkovou zónu, navíc 
tato zájmová oblast těžby patří do Evropsky 
významné lokality Chropyňský luh a Přírodní 
památky Zářičské louky, a vzalo na vědomí 
odhad nákladů spojených s provedením 
místního referenda ve výši cca 120.000 Kč 
a jejich úhradu z rozpočtu města a stanovilo 
výše odměn pro členy komisí a uložilo tajem-
níkovi městského úřadu v termínu do 1. srpna 
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Z jednání zastupitelstva města v měsíci červnu
2017 zajistit vyhlášení místního referenda 
vyvěšením usnesení o rozhodnutí o jeho 
konání na úřední desce Městského úřadu 
Chropyně.

V rámci následujícího bodu proběhla 
volba předsedy a členů nově zřízeného 
Výboru pro ochranu životního prostředí 
Zastupitelstva města Chropyně. Předkla-
datelka tohoto materiálu starostka města 
Ing. Věra Sigmundová předložila ke schvále-
ní jména předsedy a členů nově ustanove-
ného výboru, jak jí bylo uloženo na jednání 
zastupitelstva v březnu tohoto roku. Oslovi-
la všechny volební strany a po vzájemných 
dohodách byli do výboru navrženi: do funk-
ce předsedy výboru Mgr. Stanislav Kalinec 
a do funkce členů výboru Libor Blažek, 
Ing. Aleš Hrdlička, Martin Ivan, Dalibor 
Kondler, Ing. Jiří Pospíšil a Michal Pospí-
šil. Za řízení předsedkyně volební komise 
Zastupitelstvo města Chropyně v souladu 

se zákony zvolilo vý še jmenované 
do funkce předsedy a členů komise a ulo-
žilo předsedovi výboru předložit na příštím 
zasedání zastupitelstva v měsíci září plán 
práce výboru do konce roku 2017.

Rovněž z usnesení březnového jednání 
zastupitelstva vyplynul další bod programu 
„Svoz odpadů pro město Chropyně – za-
dávací dokumentace k výběrovému řízení“. 
Bylo uloženo radě města předložit zadávací 
dokumentaci pro výběrové řízení na službu: 
sběr, svoz a uložení směsného komunálního 
odpadu, tříděného odpadu a provoz sběr-
ného dvora. Společně s odborem výstavby 
a ŽP byly připraveny dvě varianty. Schvále-
ným usnesením zastupitelstvo města uložilo 
radě města vyhlásit v termínu do 12. červen-
ce 2017 výběrové řízení na „Svoz odpadů 
pro město Chropyně“ dle varianty č. 2 
– na sběr, svoz a uložení komunálního od-

padu, tříděného odpadu a provoz sběrného 
dvora se současným zavedením pytlového 
sběru. Posledním schváleným usnesením 
v předloženém znění bylo uloženo sta-
rostce města Chropyně navrhnout Valné 
hromadě dobrovolného svazku obcí RESO 
likvidaci svazku RESO.

Na závěr jednání se ve všeobecné roz-
pravě hovořilo o členství města v MAS Jižní 
Haná, o zrušení RESO, o průběhu rušení 
licencí výherních automatů.

Předsedající ukončil jednání zastupi-
telstva ve 21:38 hod. a pozval všechny 
přítomné na příští jednání v měsíci září 
letošního roku.

Podrobněji se o zasedání tohoto zastu-
pitelstva dočtete na webových stránkách 
města:
http://www.muchropyne.cz/obcan/zastu-
pitelstvo-mesta

BH

Zasedání proběhne ve středu 27. září od 16:00 v MKS. 
Pozvánku i projednávané materiály najdete na webu města 
v sekci Zastupitelstvo - Dokumenty zastupitelstva, tj. na: http://
www.muchropyne.cz/obcan/zastupitelstvo-mesta/usneseni-
zastupitelstva/.

V této sekci najdete i projednávané materiály a zápisy mi-
nulých zasedání zastupitelstva.

Zveřejněním usnesení Zastupitelstva města Chropyně 
č. ZM 21/19/2017 na úřední desce Městského úřadu v Chropyni 
bylo na území města Chropyně a části Plešovec vyhlášeno místní 
referendum o otázce "Souhlasíte s tím, aby město Chropyně ve své 
samostatné působnosti změnou územního plánu zamezilo těžbě 
štěrkopísku v lokalitě Hejtman?", které se uskuteční ve dnech 
20. a 21. října 2017, tedy v době konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. Bližší informace najdete 
v příštím vydání Zpravodaje města.

Rozšíření hřiště na Hradě 
Na základě požadavku obyva-

tel ulice Hrad bude město Chro-
pyně na přelomu měsíců srpen 
a září realizovat v lokalitě mezi 
NPP Chropyňský rybník a ulicí 
Hrad doplnění dětského hřiště. 

I když nelze z finančních dů-
vodů vyhovět celému požadavku 
obyvatel, vznikne na tomto místě 
díky hřišti a souběžně instalované-
mu altánku velmi pěkné oddecho-
vé místo nejen pro rodiče s dětmi, 
ale i pro širokou veřejnost. Tento 
prostor bude možno využívat také 
pro odpočinek v rámci aktivit, jako 
je turistika, cyklistika a další.

A co nám zde vyroste? Stávající 
herní prvky budou doplněny pěti 
novými prvky a odpadkovým ko-
šem. Bude zde instalována mimo 
jiné šplhací sestava pro větší děti, 

lanová pyramida, stezka odvahy 
– celokovová, pružinová houpač-
ka či venkovní fitness stroj – ves-
lovací trenažér.

Hřiště nemá pevné ohraničení. 
Vzhledem k tomu, že není třeba 
zajištění bezpečnostního povrchu 
(vyjma jednoho), budou prvky 
instalovány na travnatou plochu. 
Prvek šplhací sestava, u kterého 
je třeba zajistit bezpečnostní po-
vrch, bude ohraničen povrchem 
ze štěrkopísku, který bude vybu-
dován v hloubce 0,3 m a obvodu 
6,5 x 6,5 m. 

A kolik to bude stát? Na do-
plnění hřiště je v rozpočtu města 
vyčleněna částka 300.000,00 Kč.

Věříme, že vše proběhne k vše-
obecné spokojenosti.

MA

Vyhlášení místního 
referenda

Pozvánka 
na zasedání Zastupitelstva
města Chropyně

Archiv Zpravodaje najdete na www.muchropyne.cz
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Velké Děkuji!
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem organizátorům za jejich 

profesionální práci při přípravě Hanáckých slavností, které se konaly 
poslední květnový víkend.

S rodinou jsme tyto slavnosti navštívili  již několikrát, ale tento rok byly 
jednoznačně nejlepší. Proto velké DĚKUJI Vám všem za skvělou práci!

K. M.

Každoročně patří přelom srpna a září 
hodům. Oslavy již dávno překonaly brány 
kostela a rozšířily se na několik dní. 

Co jsou ale vlastně hody a proč se slaví 
zrovna v tuto dobu?

Hody (v Čechách „posvícení“) se slaví 
především jako křesťanský svátek a poděko-
vání za úrodu. Slovíčko „svátek“ je namístě. 
On totiž i každý kostel má své narozeniny 
a svůj svátek. 

Můžeme říci, že ten chropyňský se narodil 
10. září roku 1780, kdy byl slavnostně otevřen, 
tedy požehnán či posvěcen (odtud patrně 
„posvícení“). Kromě toho má však každý 
kostel, ten náš nevyjímaje, i svého patrona. 
Svatého, kterému je zasvěcen. Ten místní 
je zasvěcen svatému Jiljí. Obraz tohoto pous-
tevníka, který je umístěn nad hlavním oltářem, 
namaloval kroměřížský malíř Adolf Heller 
v roce 1912. Jeho jméno najdeme v církev-
ním kalendáři 1. září, v tento den tedy místní 
kostel slaví svůj „svátek“. My, lidé, patrně více 
slavíme den svého narození, v kostele naopak 
větší oslavy připadají na den svatého patro-
na. Termín hodů se pak pohybuje v rozmezí 
konce měsíce srpna a prvních dnů měsíce září, 
k neděli, která je 1. září nejblíže.

Jak slaví kostel svůj svátek?
Především slavnostní hodovou mší svatou. 

Uskuteční se v neděli v 9:00 hodin. Tato 
mše je v mnohém jiná než ty ostatní „běžné“ 
nedělní bohoslužby. 

Bývá zvykem, že na oslavu se oblékáme 
více slavnostně. Tak i kostelík samotný bývá 
vyzdoben tak nějak jinak, více. Jednak se (letos 
už potřetí) trochu více vyzdobí krásnou hud-
bou. Se svým chytlavým a moderním pojetím 

Jak se slaví hody v Chropyni

křesťanské hudby jej ozdobí Schola z městečka 
Hovězí. Říkáte si, proč zrovna odtud? Vězte, 
že je to díky místnímu panu faráři, neboť Ho-
vězí je jeho rodištěm, a tato Schola je tvořena 
především jeho příbuznými a známými, muzi-
kanty se srdcem na dlani. Hodová bohoslužba 
je také ozdobena slavnostním děkováním. 
Je totiž každoročně spojena s poděkováním 
za úrodu, za zdárně ukončené žně a sklizeň 
všeho, co nám úrodná půda kolem nás dala. 
I samotná výzdoba kostela proto k obvyklým 
překrásným květinovým vazbám přidá v tento 
den i vazby neobvyklé: z ovoce, zeleniny, luš-
těnin, klasů obilí apod.  Za všechny tyto dary 

jsou v průběhu bohoslužby pronášeny díky. 
Každý z přítomných si může přidat i své osobní 
díky. Pokud si tedy chcete tuto neobvyklou 
nádheru osobně prohlédnout, neváhejte 
a v neděli 3. září v 9 hodin přijďte. Určitě 
i Vy máte za co děkovat. Spousta věcí kolem nás 
se nám často zdá samozřejmostí. Přichází ovšem 
v životě i chvíle smutné, kdy každému z nás 
dojde, že život rozhodně není samozřejmostí. 
Že zdraví stojí za ochranu. Že dar – mít děti 
– či dokonce – mít zdravé děti – stojí za velké 
poděkování… A co Vy? Neříkejte, že nemáte, 
za co děkovat!

DJ
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Co je MESOH? 
Jedná se o zkratku Motivačního a evidenčního systému pro odpadové 

hospodářství, a jak už sám název napovídá, jedná se o systém, který nám 
umožní sledovat množství směsného komunálního a tříděného odpadu 
v našem městě. Současně nám vyčíslí výši slevy z poplatku za sběr, svoz 
a nakládání s komunálním odpadem (zkráceně poplatku za svoz odpa-
du) pro zapojené občany. Hledali jsme a nakonec i zvolili systém, který 
je spravedlivý, a ti, kteří poctivě třídí, ušetří až 70 % poplatku za svoz od-
padu. Naopak pro ty, kteří se nebudou chtít do tohoto systému zapojit, 
se nic nezmění, dál budou platit plnou částku a nebudou mít žádnou 
finanční úlevu. Systém v našem městě spustíme 1. října letošního roku. 
Co nás čeká v nejbližší době?

V průběhu měsíce srpna dojde k označení popelnic a kontejnerů 
na území města čárovým kódem. Tento kód bude unikátní (nezaměni-
telný) a bude sloužit k evidenci tzv. obsloužených popelnic. Obsloužená 
popelnice bude ta, kterou svozová firma skutečně vyveze. Současně 
na přelomu srpna a září každý z vás najde ve své domovní schránce obálku, 
která bude obsahovat podrobný návod, žluté transparentní pytle a čárový 
kód. Každý dům (každé číslo popisné) bude mít svůj vlastní unikátní kód. 
Pokud v daném domě bydlí více rodin, svůj kód bude mít každá rodina. 
Někdy se může stát, že díky rozdílným příjmením nevíme, že jste jedna 
rodina, obdržíte tedy více čárových kódů. Pokud budete chtít být počítáni 
jako jeden odpadový účet, je třeba o sloučení požádat na městském úřadě. 
Součástí odpadového účtu mohou být partneři; rodiče a děti; prarodiče, 
děti a vnoučata; spolu bydlící osoby; sousedé; apod.  

V průběhu měsíce září budou uskutečněny dvě informativní schůzky, které 
vám odpoví na další případné dotazy. První proběhne 19. září od 17 hod. 
v Městském kulturním středisku a bude určena především občanům, kteří 
bydlí v rodinných domech. Druhá schůzka se uskuteční 21. září od 17 hod. 
v základní škole na ulici Nová a bude určena pro občany z bytových domů.
Co nastane od 1. října 2017?

To bude záležet na vašem rozhodnutí. Pokud se rozhodnete do systé-

mu nezapojovat, tak se pro vás vůbec nic nezmění. Dál budete nakládat 
s odpadem tak, jak jste zvyklí, a platit poplatky v plné výši. Pokud se ale 
rozhodnete do systému připojit, začnete od 1. října vytříděné suroviny 
ukládat do plastových pytlů, které jste obdrželi do svých schránek (viz 
výše), a tyto pytle budete značit vaším unikátním čárovým kódem. Na-
plněné a označené pytle můžete odložit buď před váš dům k popelnici 
(příp. kontejneru) v den svozu těchto nádob, nebo ve sběrném dvoře 
v době, kdy je v provozu.  

Současně bude mít čárový kód i každá nádoba na komunální od-
pad a na základě evidence svozové firmy budeme přesně vědět, kolik 
komunálního odpadu konkrétní rodina vyprodukuje. 

Podle evidovaného množství tříděného a směsného komunálního 
odpadu budou jednotlivým rodinám (odpadovým účtům) přiděleny 
EKO-body, které se přepočítají na peníze. O výslednou částku pak bude 
zapojeným občanům snížen poplatek za svoz komunálního odpadu. 

Systém je nastaven na ty, kteří třídí opravdu poctivě, a nebude možné 
třídění šidit. Například pokud někoho napadne, že si bude od rodiny 
ze sousední vesnice vozit plastové lahve, aby jich odevzdal co nejvíce 
se záměrem mít pak co nejvyšší slevu na komunální odpad, narazí. Systém 
je velmi spravedlivý, a proto jsou dány minimální a maximální normy, 
jaké množství odpadu je schopna za rok vyprodukovat jedna osoba. 
Tudíž těm, kteří budou mít například plastového odpadu dvakrát více, 
než udává norma, nebude toto vyšší množství zohledněno v následné 
slevě. Naopak Ti, co plastové lahve vůbec nekupují, mohou tuto sku-
tečnost nahlásit na městském úřadě a jejich norma bude této skuteč-
nosti přizpůsobena. Jsem přesvědčena o tom, že se tento způsob svozu 
a třídění odpadu osvědčí, bude efektivní, spravedlivý a bude zvýhodňovat 
ty, kterým není lhostejný osud životního prostředí. 

Je jasné, že bude chvíli trvat, než se zaváděný systém zaběhne a vychytají 
se počáteční problémy a nedostatky. Jak však dokazují příklady z ostatních 
obcí, tento způsob třídění odpadu se obci i domácnostem vyplatí.

Věra Sigmundová

Kdo třídí, ten bude platit až o 70 % menší poplatek

Vyučování v novém školním roce začne v pondělí 
4. září v 8:00 (I. stupeň, J. Fučíka 675). Budova školy bude 
otevřena v 7:40. 

Žáci se první den školy nemusejí přezouvat. Rozdělení 
do prvních tříd proběhne podle vyvěšených seznamů. U vchodu bu-
dou stát zaměstnanci školy, kteří poradí a případně doprovodí do tříd.

Na programu prvního dne je především seznámení s třídní paní 
učitelkou, informace pro zákonné zástupce žáků, kontrola seznamů 
a potřebných údajů. 

Vyučování ve třídách bude ukončeno v  8:45, tedy po první 
vyučovací hodině.

V úterý 5. září si žáci vezmou přezůvky a aktovky s sebou. 
Bližší informace předají všem žákům jejich třídní učitelé.

Žáci II. stupně (Komenského 335) začínají výuku v 7:45. 
Budova školy bude otevřena v  7:25, u vchodu budou stát zaměst-
nanci školy, kteří poradí a případně doprovodí do tříd.

Obědy pro žáky si rodiče zařizují osobně u paní Vinklár-
kové, ředitelky Zařízení školního stravování Chropyně, v ulici 
Ječmínkova 270.

Nejen prvňáčkům, ale všem žákům, učitelům a za-
městnancům naší školy přeji úspěšný a klidný školní rok 
2017/2018.

Mgr. Milan Bajgar

Zahájení školního roku 
2017/2018

inzerce
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Soukromá inzerce

Poděkování
Školní rok 2016/2017 je úspěšně za námi. Jako všechny před-

chozí byl opět jedinečný. Zažili jsme spoustu zajímavého ve škole 
i mimo ni.

Velkou zásluhu na tom, že jsme se mohli zúčastnit různých kulturních, 
sportovních a vzdělávacích akcí, mají lidé, kteří škole nejen fandí, ale 
vydatně jí i pomáhají. 

Na prvním místě jsou to rodiny žáků. Jejich spolupráce s učiteli, 
materiální a finanční podpora jsou nepostradatelné.

Velký dík patří také SRPŠ, které nám letos věnovalo nové knihy 
a financovalo dopravu na výlety.

Dále chceme poděkovat chropyňským hasičům, zástupcům atletic-
kého oddílu a oddílu házené za uspořádání sportovních akcí.

Jsme rádi, že nám pomáháte. Ještě jednou všem příznivcům děku-
jeme a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.   

Učitelé a žáci ZŠ Chropyně

Hledám
 byt v Chropyni ke koupi. 
 Telefon: 777 608 528.

 rodinný dům v Chropyni ke koupi. 
 Telefon: 777 608 528.

Důležité informace pro inzerenty

Upozorňujeme občany, že zveřejnění  soukromé 
inzerce je zpoplatněno částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

MAS Jižní Haná přináší 
40 mil. Kč na rozvoj

Místní akční skupina Jižní Haná je místní otevřené partnerství připra-
vující se na rozvoj svého území prostřednictvím využití metody LEADER, 
resp. metodou komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), v pro-
gramovém období 2014–2020.

MAS Jižní Haná je tzv. organizační složkou společnosti Jižní Haná 
o. p. s.

Místní akční skupinu (MAS) tvoří partneři, jimiž jsou právnické 
a fyzické osoby ze soukromého i veřejného sektoru, kteří spolupracují 
na základě partnerské smlouvy. Poměr zástupců členů veřejného a sou-
kromého sektoru v MAS musí být vždy takový, aby ani veřejný sektor, ani 
žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích 
práv na rozhodovací úrovni. 

Místní akční skupina Jižní Haná má v současné době 33 partnerů. 
Procentuální podíl zastoupení jednotlivých sektorů (veřejný, neziskový, 
podnikatelský) je 33,3 %. 

Působnost území MAS Jižní Haná je vymezena územím 9 obcí, mezi 
které patří vedle Chropyně také Hulín, Skaštice, Břest, Kvasice, Tluma-
čov, Karolín, Sulimov a Bělov.

V červnu 2017 byla MAS Jižní Haná schválena tzv. Strategie komu-
nitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období 
2014–2020. Na základě této Strategie začne MAS na sklonku tohoto 
roku vypisovat tzv. výzvy k předkládání žádostí o podporu na rozvojové 
projekty. Bude se jednat o projekty z Operačního programu Zaměstna-
nost, z Integrovaného regionálního operačního programu a z Programu 
rozvoje venkova. V současné době probíhají konzultace s pracovníky 
jednotlivých ministerstev, bez jejichž souhlasu není možné tyto výzvy 
MAS vyhlásit.

Prostřednictvím realizace Strategie MAS Jižní Haná budou v progra-
movém období do roku 2020 podpořeny rozvojové projekty v celkové 
výši přesahující 40 mil. korun.

Kromě realizace Strategie se MAS Jižní Haná zabývá také celou 
řadou dalších aktivit napomáhajících rozvoji svého území. Jedná 
se například o podporu vzdělávání pracovníků ZŠ a MŠ v rámci spo-
lupráce na tvorbě tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
ORP Kroměříž a při zpracování a realizaci projektů škol v rámci Ope-
račního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Další velmi významnou oblastí je spolupráce na tvorbě rozvojových 
dokumentů, a to jak na úrovni obcí, tak při spolupráci se Zlínským 
krajem.

V neposlední řadě MAS Jižní Haná za své poměrně krátkodobé 
fungování pořádá dnes již tradiční akce jako fotbalový turnaj žáků 
„O pohár MAS Jižní Haná“ či Košt marmelád, jehož obliba stoupá 
každým rokem.

Plánované akce MAS Jižní Haná do konce roku 2017:
26. září Pořádání konference MMR zaměřené na proble-

matiku národní dotační politiky Ministerstva pro místní 
rozvoj

4. listopad Košt marmelád
měsíc  Vyhlášení výzev na podporu bezpečnosti dopravy 

a zlepšení infrastruktury ve školách a výzvy na projekty 
podporující zaměstnanost a prorodinná opatření.

Mgr. Vladimíra Vondráčková

listopad Pomůcku do výuky přírodovědy 
sestrojil se svým vnukem a daroval škole pan Jiří Rejda.
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Ke konci školního roku neod-
myslitelně patří i pasování před-
školáčků. Tato slavnostní chvíle 
proběhla 20. června v krásných 
prostorách zámku Chropyně.

Vážení rodiče, 
rády bychom Vám a Vašim dětem 

touto cestou poděkovaly za spolu-
práci v rámci projektu Dobrý anděl. 
Za celý školní rok se nám podařilo 
na jejich účet zaslat krásných 
8.108 Kč, a to už je úctyhodná 
částka. Vaší spolupráce a pod-
pory si vážíme, je to podle nás 
cesta správným směrem, a když 

se na ni přidá co nejvíce lidí, 
je to krásné. Děkujeme

p.uč. Sochová 
a Dokoupilová Hanulíková

Konec školního roku 1. třídy MŠ

Návštěva páťáků na II. stupni
Koncem měsíce června měli žáci pátých tříd 

naší školy možnost navštívit budovu druhého 
stupně v ulici Komenského 335. Přišli si totiž 
obhlédnout terén, kam nastoupí po prázd-
ninách. Nabitý program si pro ně připravili 
všichni učitelé. Na páťáky čekala prohlídka 
školy, seznámit se mohli s třídami, odbornými 
učebnami a tělocvičnou. Zajímavou podívanou 
připravil pro budoucí žáky 2. stupně pan učitel 
Mgr. Jiří Krásný, který v učebně chemie a fyziky 
předvedl různé pokusy. 

Doufáme, že se našim budoucím šesťákům 
u nás zalíbilo, a přejeme jim úspěšný start 
v novém školním roce.

Mgr. Milan Bajgar
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Rozloučení se školním rokem
Pro žáky a příznivce naší pobočky ZUŠ Chropyně jsme již potřetí 

připravili v pondělí 19. června v areálu Kynologického klubu v Chropyni 
společné setkání - Rozloučení se školním rokem.  

V průběhu odpoledne jsme si opékali špekáčky, společně zpívali 
písničky s kytarou. Akce byla zpestřena malováním hudebních motivů 

na obličej. Nechyběl závěrečný turnaj dětí i dospělých ve fotbale, který 
se hrál až do setmění. 

Za přípravu ohně děkujeme panu Bátrlovi, za malování na obličej 
paní Kučeříkové, za poskytnutí areálu děkujeme Kynologickému klubu 
Chropyně.                                                      Mgr. Jana Milotová

Nezapomenutelný zážitek
Diváci, kteří se rozhodli vydat i v letošním roce na závěrečné před-

stavení žáků tanečního oboru ZUŠ Kroměříž, zhlédli v úvodu dvě kratší 
choreografie, ve kterých se představili absolventi I. a II. stupně tanečního 
oboru. Po slavnostním předání pamětních listů pro absolventy začalo 
všemi toužebně očekávané taneční vystoupení nazvané Tarzan. 

Ojedinělý přístup paní učitelky MgA. Karly Koutné a Veroniky Kout-
né při tvorbě choreografií nechal vzniknout unikátnímu představení 
inspirovanému známým příběhem Tarzana. Paním učitelkám se podařilo 
báječně skloubit hudbu z dílny Phila Collinse, moderní scénický tanec, 
originální kostýmy, videoprojekci a krásně vyzdobenou scénu do jednoho 
celku. Taneční vystoupení tak nabralo zcela jiný rozměr a publikum 
se stalo svědky velmi originálního vystoupení, ve kterém se představilo 

cca 170 žáků ve věkovém rozpětí od pěti do osmnácti let. Zde bych 
chtěla vyzdvihnout promyšlenost a propracovanost celého projektu, 
protože na scéně se během 45 minut setkali studenti různých ročníků 
jak z Kroměříže, tak z pobočky Chropyně. Jednotlivé části příběhu 
na sebe navazovaly, nebo se i prolínaly a jen díky preciznosti v přípravě 
na toto vystoupení děti předvedly nezapomenutelný výkon, který ne-
nechal jediné oko suché. 

Odměnou pro všechny učinkující i pro všechny pedagogy, kteří 
se na tomto projektu podíleli, byl velmi dlouhý a intenzivní potlesk 
vestoje z přeplněného hlediště.

Příběh Tarzana v podání žáků tanečního oboru ZUŠ Kroměříž pod 
vedením pí. uč. Karly a Veroniky Koutné se stal nezapomenutelným 
zážitkem nejen pro mě, ale i pro všechny diváky, kteří přišli podpořit 
naše mladé tanečníky. 

Mgr. Lenka Obručová
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Hurá na prázdniny
Žáci SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně se sešli 29. června 

na zahrádce restaurace RACEK, aby se rozloučili se školním rokem. 
V průběhu celého odpoledne byly pro děti připraveny vědomostní 
soutěže, taneční parket a bohatá tombola. Vrcholem celého od-
poledne byla rodinná soutěž o putovní pohár „Hurá na prázdniny“. 
Přihlásilo se 18 družstev, z nichž pohár na rok 2017/2018 získalo 
družstvo KOPŘIV ve složení Pavlína Kopřivová, Věra Kopřivová, 
Miroslava Novotná a Josef Novotný. Velké poděkování patří rodi-

čům Mentlíkovým, Hynštovým, Bíbrovým, Zikosovým, Kočendovým, 
Kohlovým, Kopřivovým, Benešovým, Hepplerovým, Novotným, 
p. Pěvě Horákové a firmě Fatra, a. s., a SZUŠ D-MUSIC, kteří finančně 
a materiálně podpořili tombolu. 

Celé odpoledne jsme si moc užili a ve večerních hodinách se rozloučili 
s pokřikem „Hurá na prázdniny“. Přeji všem dětem krásné prázdniny 
a pedagogům načerpání nových inspirací do školního roku. 

Bc. Ivo Novotný

Významná osobnost Plešovce
V tomto roce uplynulo 155 let od na-

rození a 95 let od úmrtí vojenského lékaře 
MUDr. Františka Chmely. Narodil se 20. čer-
vence 1862 v Plešovci jako druhé dítě man-
želům Františkovi a Františce Chmelovým. Své 
dětství trávil se svým starším bratrem Josefem 
a mladší sestrou Barborou a Filomenou. 

Po základní škole nastoupil v září 1876 
ke studiu na Arcibiskupské gymnázium v Kro-
měříži, které úspěšně zakončil maturitní zkouš-
kou. Poté se přihlásil na Karlovu univerzitu 
do Prahy, kde byl odveden v roce 1882 
jako branec a studoval při vojenské službě. 
V roce 1885/86 sloužil rok ve vojenské ne-
mocnici v Praze a tam získával zkušenosti pro 
úspěšné zakončení studia na univerzitě. Dne 
15. června 1889 mu byl udělen titul doktor. 
Byl doporučen jedním z profesorů jako člověk 
s výborným charakterem k působení v zahra-
ničních nemocnicích: Budín (část Budapeště), 
u dělostřeleckého pluku na východním Sloven-
sku v městečku Sobrance, jako plukovní lékař 
u bosenského praporu v Sarajevu, u pěšího 
pluku v Prijepolje (západní Srbsko)a v Nevesinje 
(Hercegovina), poté se vrátil zpět do své vlasti. 
Poslán byl do Hradce Králové k dělostřelecké-
mu pluku, následně byl odvolán do Šumperka 

k pěšímu pluku. Dalším jeho působištěm byl 
Josefov, kde byl štábním lékařem. Krátce 
po vypuknutí první světové války byl převelen 
v srpnu 1914 do Liberce, kde zůstal do 22. dub-
na 1915 jako vrchní štábní lékař. Po celou dobu 
se věnoval internímu lékařství. Jeho posledním 
působištěm před odchodem na odpočinek 
bylo Brno, kde měl v Haberlertově ulici byt 
(dnešní Smetanova poblíž Kounicových kolejí) 
a docházel do Posádkové nemocnice. Po roce 
odešel do Kroměříže. Bydlel v jednom z dom-
ků v Brandlově ulici. František Chmela zůstal 
svobodný. Byl strýcem pozdějšího místostarosty 
a starosty Plešovce Floriana Chmely.

Dne 24. dubna 1922 na svatého Jiří Mudr. 
František Chmela zemřel v Kroměříži v ne-
dožitých 60 letech jako podplukovník lékař 
ve výslužbě. 25. dubna byl s povolením obecní 
rady Kroměříže převezen do rodného Plešov-
ce, kde byl 26. dubna po zádušní bohoslužbě 
a církevních obřadech uložen do rodinného 
hrobu k věčnému odpočinku. Bohoslužbu 
a církevní obřady sloužil tehdejší chropyňský 
farář Jan Vévoda, nar. 22. února 1872 v Bystřici 
pod Hostýnem, pocházející z mlynářské rodiny. 
Jeho otec i děd z otcovy strany byli mlynáři.

Marta Staňková
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Výstaviště Floria Kroměříž na letošní září pro své návštěvníky 
připravilo hned několik akcí.

V sobotu 9. září si Vás dovolíme pozvat na 1. ročník podzimní 
Auto – moto - veterán burzy. Bude zde k mání vše, co se týká 
motorismu - auto – moto díly, součástky, náhradní kompo-
nenty na zemědělskou techniku, ale i starožitnosti a militárie. 
Najdete zde vše, co někomu doma překáží, a druhého může 
potěšit. V pavilonu B zhlédnete mnoho nablýskaných veteránů. 
Majitelé, kteří přijedou na burzu svým historickým vozidlem, 
mají vstup zdarma.

Pokud máte rádi Argemu, Walda gang, MIG 21, Mandrage 
či Kamila Střihavku, v tom případě pro Vás máme dobrou zprávu. 
Tito všichni vystoupí v sobotu 23. září na 4. ročníku Svatováclav-
ských slavností.

Od čtvrtku 28. září do neděle 1. října připravujeme pro 
všechny milovníky zahrádkaření a bonsají již 9. ročník Výstavy 
Floria PODZIM. Součástí akce bude i expozice bonsají a ka-
menů suiseki. Návštěvníky mimo jiné čeká bohatý doprovodný 
program a navíc možnost pořídit si potřeby pro dům a zahradu. 
Proběhne také „Floria košt pálenek“. V rámci hudebního pro-
gramu vystoupí Bludověnka, Zdounečanka, František Nedvěd 
a další. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Více info na www.vystavistefloria.cz

Září na Výstavišti Floria 
Kroměříž bude 
nabité akcemi
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Kamínek na Dětském dni ve speciální škole
Mezinárodní den dětí slavíme již od roku 

1950 a jeho cílem je upozornit na potřeby 
a práva dětí. O to důležitější je poslání této 
akce v místech, kde jsou děti s handicapem, 
které jsou často vytlačovány na okraj naší spo-
lečnosti. Proto se rozhodli rodiče dětí ve spe-
ciální základní škole v Kroměříži ve spolupráci 
s dobrovolníky z oddílu Kamínek Chropyně 
upořádat v této škole Den dětí. 

V předposlední červnový čtvrtek se zahrada 
speciální základní školy proměnila v několik kou-
zelných míst, kde mohly děti vyzkoušet mnoho 
soutěží a změřit své vlastní síly. Na všechny účast-
níky čekaly odměny za jejich snažení, a jelikož 
bylo vedro, byla pro všechny připravena zmrzlina.

Akce proběhla k maximální spokojenosti 

všech a na úsměvech dětí byla vidět spoko-
jenost. Obrovské poděkování patří učitelům 
speciální základní školy, rodičům dětí, ale 

především členům oddílu Kamínek Chropyně 
pod vedením paní Paňákové. 

rodiče dětí SZŠ
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Český den proti rakovině
Ve středu 10. května se pionýři opět zapojili 

do Českého dne proti rakovině a prodávali 
v ulicích města Chropyně žluté kvítky.

V letošním roce jsme prodali 400 kytiček 
a na konto Ligy proti rakovině odeslali 10.580 Kč. 

Děkujeme všem, kdo podpořili veřejnou 
sbírku a velké poděkování patří i dobrovolní-
kům, kteří se aktivně zúčastnili prodej kytek.

Marcela Hrdličková

Ozdravný pobyt v Luhačovicích
S nádechem romantiky se odehrával letošní 

ozdravný pobyt 25 členů  místní organizace 
Svazu tělesně postižených Chropyně ve dnech 
11. až 17. června v Luhačovicích. 

Poskytoval všem účastníkům ideální pod-
mínky pro relax, pro zábavu i pro poznávání 
zajímavostí lázeňského města.  Ubytování 
v penzionu Romana na okraji lesoparku, jen 
pár desítek metrů od kolonády a léčivých 
pramenů, počasí jako na objednávku a velký 
výběr z programu, jehož nabízené akce nebylo 
možno z časových důvodů všechny absolvovat. 
Všech šest dnů jsme prožívali v krásném, někdy 
až tropickém počasí, v pohodě a vzájemném 
kamarádství.  Každý den začínal sluníčkem, 
neodmyslitelnou rozcvičkou a úsměvy obslu-
hujícího personálu při snídani. Tím byli všichni 
účastníci naladěni na pohodovou notu, která 
nás provázela celý den, a v dobré náladě jsme 
si u večeře v restauraci Pomněnka sdělovali 
zážitky z prožitého dne.

Hned první den na nás dýchla romantika 
starých časů. Na kolonádě probíhal historický 
festival kávy s ochutnávkou a lázeňské náměstí 
se proměnilo v prvorepublikové korzo his-
torických kostýmů, doprovázené koncertem 
dixielandové kapely. Kultury skýtají lázně 
Luhačovice nepřeberné množství. Denně zní 
na kolonádě zvuk piána, nejednou jsme 
se přidali svým zpěvem a vzniklo spontánní 
koncertování. Nevynechali jsme tradiční 
lázeňský koncert vojenské dechové hudby 
Olomouc. A příznivci divadla mohli navštívit 
představení Městského divadla Zlín Madam 
Piaf.

Relaxovat se dalo procházkami parkem 
i lesem či posezením při dobré kávě v před-

zahrádkách cukráren. Pro utužení zdraví jsme 
měli možnost využívat lázeňské služby - masáže, 
inhalace a pitné kůry. Milovníci vody využívali 
ideálního počasí k návštěvě městské plovárny. 
Absolvovali jsme spousty vycházek lázněmi 
a jejich okolím, ochutnávali jsme vodu ze všech 
léčivých pramenů, měli jsme možnost projít 
se nově zbudovanou křížovou cestou nebo 
si prohlédnou díla řezbářů vystavená v parku. 
Za minulostí jsme se vydali na komentovanou 
procházku "Za odkazem Dušana Jurkoviče". 
Dostali  jsme se do míst běžně nepřístupných, 
jako například do apartmánů v Jurkovičově 
domě nebo do Slunečných lázní, kde byl 
natáčen filmový seriál Četníci z Luhačovic. 
Jinou prohlídku, neméně romantickou, jsme 
si dopřáli jízdou lázeňským vláčkem místy no-

vodobé historie z lázní do Pozlovic  a odtud 
procházkou okolo přehrady zpět do centra 
lázní. Přesvědčovali jsme se na každém kroku, 
že Luhačovice jsou tím nejideálnějším místem 
skýtajícím všechny podmínky pro ozdravění 
těla i duše člověka.

Bylo to velmi pěkně a užitečně  prožitých šest 
dnů, které jsme věnovali nejen svému  zdraví, 
ale i poznávání lidí a přátel, které máme okolo 
sebe. Příjemným se stal pobyt díky správnému 
výběru jak místa pobytu, tak místa ubytování, 
pestrému programu i dobrému kolektivu. Všem 
patří poděkování za prožití příjemných chvil. 
Největší dík patří paní Marii Zmeškalové, která 
jako vždy měla největší podíl na organizaci 
a průběhu letošního ozdravného pobytu. 

Jarmila Kajanovičová
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nabízí účast na vycházkách, výletech a setkáních:
02. 09. Zlínská 50
 Pěší: 10, 15 km
 Cyklo: 25, 50 km
 Start a cíl dle propozic, které dodá 
 informátor: Jiří Tomáš, tel.: 737 005 174

09. 09. Holešovská 50 rusavskými kotáry
 Pěší: 10, 26, 35, 50 km
 Cyklo: 25, 50 km
 Start: Holešov – sokolovna, 7:00
 Cíl: tamtéž do 18:00
 Informace: Ing. František Hostaša, tel.: 604 465 413

16. 09. Prohlídka Mikuláštíkova fojtství v Jasenné
 Pěší: 8 km
 Start: Vizovice, nám. T. G. Masaryka, 8:00
 Cíl: u fojtství

28. 09.  Svatováclavská cyklovyjížďka po cyklostezce Bečva
 Cyklo: 40 km
 Pěší: 16 km
 Start: Napajedla, 8:00
 Cíl: Napajedla, do 19:00
 Informace: Karel Janošek, tel.: 603 489 387

14. 10. Připravujeme zájezd na Pochod slováckým 
vinohradem v Mutěnicích

 Přihlášky: Svatava Horáková, tel.: 724 934 402, 
 a Jaroslava Pospíšilová, tel.: 737 937 978.

Jaroslava Pospíšilová

Klub českých turistů, 
odbor Chropyně Výstavu ovoce, zeleniny a květin v Chropyni ve dnech 

23. a 24. září, vzorky přijmeme ve čtvrtek 22. září na zámku.
Oblastní výstavu v areálu Floria Kroměříž ve dnech 28. září 

až 1. října 2017. 
ČZS

Připravujeme

Český zahrádkářský svaz, org. č. 1 Chropyně, zahájí moštování 
jablek ve středu 6. září 2017. 

Výměna jablek za lahvový mošt se bude provádět vždy v pon-
dělí a ve středu v době od 13:00 do 16:00. Za 10 kg jablek vydáme 
8 lahví po 8,00 Kč, záloha na láhev je 4,00 Kč. Výdej moštů bude 
podmíněn množstvím vrácených nebo přivezených lahví!

Prodej moštů bez dodání jablek se bude provádět 
až po ukončení zpracovatelské sezóny, cena 12,00 Kč/láhev (0,7 l).

Drcení a lisování jablečné šťávy pro domácí zpracování 
(na burčák, do kvasu apod.) nutno objednat na úterý nebo čtvrtek 
odpoledne. Cena 3,50 Kč/l šťávy.

Drcení ovoce: cena 2,50 Kč/kg.

Sušení ovoce zajistíme průběžně podle dohody se zájemci. 
Cena 150,00 Kč za přepravku surového ovoce.

Termíny zpracování objednávejte předem přímo v moštárně 
na Masarykově ulici nebo na telefonním čísle 722 656 341 nebo 
373 937 978.

Ovoce ke zpracování musí být čisté, nenahnilé, bez trávy a listí! 
Láhve vracejte čistě vymyté!                                                ČZS

Pro zahrádkáře

inzerce
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KoTě opět zahajuje provoz
KoTě, o. p. s., zahajuje od čtvrtka 14. září svůj provoz. 
Zveme vás do námi nabízených aktivit. Přihlášky do kurzů Hrajeme 

si s angličtinou pro děti a do Konverzačního kurzu pro dospělé (začíná 18. září 
v 18:00) zasílejte na email: verababice@seznam.cz do 10. září 2017.

Nové orientační 
značení 

Na novém orientačním značení památek, 
důležitých objektů i označení ulic naše-
ho města usilovně pokračujeme. Výměnu 
už si stávající systém věru zaslouží. 

Zatím jsou návrhy pouze „na papíře“ 
a to proto, abychom zvolili správnou 
a účelnou formu provedení. Pro inspiraci 
jsme si zajeli i do okolních měst a náměty 
přizpůsobujeme našim místním podmínkám. 
Zlepšenou orientaci v našem městě pocítíme 
již v průběhu podzimu.

BH

inzerce
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Letošní rok byl pro mladší žáky stříbrný
Druhý rok po sobě se naši mladší žáci 

zúčastnili Poháru České republiky (PČR) 
v Národní házené. 

Už v zimním období jsme dosáhli stříbr-
ného umístění na Zimním halovém přeboru. 
Takže očekávání jsme nemohli mít malá. 
Navíc jarní část sezony jsme prošli systémem 
start–cíl beze ztráty kytičky. Celý PČR proběhl 
23. až 25. června v Tymákově v Plzeňském 
kraji. Na místo se sjelo 7 týmů z celé republi-
ky: Přeštice, Kyšice a Tymákov (Plzeňský kraj), 
Draken Brno (Jihomoravský kraj), Dobruška 
a Krčín (Východočeský kraj) a my.

Největší vrásky nám nedělali ani tak 
soupeři, jako spíš počasí, které už týden 
před pohárem bylo nechutně krásné, horké 
a slunečné. Už po cestě do Plzně jsme mohli 
propotit trička v Pendolinu a nebo v autech 
na D1. Večerní Plzeň nás ale přivítala ob-
rovskou bouřkou a průtrží, která srazila tropy 
na přijatelné klima. V pátek jsme tak proti 
prvnímu soupeři z Tymákova mohli nastoupit 
ještě na vlahém terénu s mírným vánkem. 
Po utkání s velice hbitým soupeřem jsme 
se nakonec po poločase 2:5 radovali z výhry 
4:9. Ale Tymákov v našich očích představoval 
podobného soupeře – a černého koně akce 
-  jako loni Podhorní Újezd (letos se umístil 
3. na MČR). Zápas pomohl klukům shodit 
nervozitu a nahodit se na pohárový režim. 
Museli jsme přečkat několikahodinovou 
pauzu a vyzvali jsme soupeře z Dobrušky. 
Utkání, po poločase 11:5, skončilo 17:8. 
Mohli jsme si dovolit nasadit celou střídač-
ku a rozmělnit zátěž. Přece jen jsme měli 
v útoku 3 hlavní tahouny a neměli za ně pří-
liš fyzicky a herně vyrovnané spoluhráče. 

První den jsme tedy měli plný počet bodů! 
Nejhůř budeme pátí :-).

Druhý den nás čekal nejtěžší program. 
Celkem tři utkání, dvě z nich navazující 
těsně po sobě. Začali jsme hned prvním ran-
ním utkáním proti skoro domácím Kyšicím. 
Vzhledem ke hře, kterou předváděli v pátek, 
jsme čekali poměrně vyrovnané utkání. Ale 
smetli jsme je relativně jednoznačně 15:4 
(9:2). Opět jsme nasazovali maximum hráčů 
a rozvolňovali zátěž. Protože to hlavní mělo 
přijít. Přeštice! Už dopředu všemi účastníky 
očekávané utkání o první místo turnaje. Tady 
se měly rozdávat medaile. Po poločase 8:5 
pro Přeštice jsme neskláněli hlavu. Rozdíl 
nebyl ani tak o nasazení a výkonech, ale 
spíš o střeleckém štěstí. Do druhé půle jsme 
si vyměnili role. Přeštičtí, kteří v zoufalství 
už nevěděli co na nás hrát, protože naše 
obrana s brankařem vyvěsila v podstatě „za-
vřeno“, jen pomalu sledovali, jak dotahujeme 
až na 10:10. Se štěstím minutu před koncem 
zvýšili na 11:10. A jen se zatuhlou krví a za-
staveným dechem sledovali, pár vteřin před 
koncem, do prázdné brány střílejícího Standu 
Mokryše, který bohužel trefil tyč. Nasazení 
maximální, obětavost neskutečná. Bohužel 
to o branku nevyšlo. Tak jsme měli jedno 
utkání na utření slz, regeneraci a museli 
se postavit Krčínu. Po našem trochu ospa-
lém úvodu jsme nastartovali a poločas jsme 
vyhráli 3:8 a nakonec 7:16. Opět si zahráli 
všichni, takže jsme viděli některé neuvě-
řitelné zásahy Blažků, Kremplů, Koláčků 
a Lorenců. Druhý den jsme tak ztratili první 
body a za stávající konstelace nemohli být 
horší, a bohužel ani lepší, jak stříbrní.

Poslední den jsme tak před sebou měli 
už „jen“ Brno a medaile. Nějak jsme „pány 
z velkoměsta“ výsledkově hladce přejeli 
hned ze startu 5:1, celkem 10:5. Ale už jsme 
tady jasně bojovali s únavou z předešlých 
pěti utkání. Do útoku jsme dali i obránce 
Kubu Dohnala (mimochodem 100% úspěš-
nost střelby).

Pak přišly ovšem až nečekané žně. Kro-
mě obdržení stříbrných medailí jsme sklízeli 
v individuálních kategoriích. Standa Mokryš 
vyhrál bodování o nejproduktivnějšího střel-
ce, nejlepšího útočníka a nejužitečnějšího 
hráče. Adam Benedík vyhrál nejlepšího 
brankáře a Kuba Dohnal 3. nejlepší obrán-
ce (celkově jsme měli nejmíň obdržených 
branek). Toto hodnocení v individuálních 
kategoriích bylo celkem zklamáním pro první 
Přeštice, které jednoduše řečeno „utřely“, 
protože nezískaly žádné první „nej“.

Celkové pořadí: 1. Přeštice (12 bodů), 
2. Chropyně (10), 3. Kyšice (8), 4. Brno (4), 
5. Krčín (4), 6. Dobruška (4), 7. Tymákov (0).
Sestava našeho družstva: 
branka - Adam Benedík
obrana - Zikos Martin, Dohnal Jakub, Žem-
lička Petr, Blažek Miloš, Krempl Zdeněk, 
Koláček David 
útok - Mokryš Stanislav, Hradil Michal, 
Pavlík Michal, Lorenc Dominik
realizační tým: Langr Petr, Langrová Veroni-
ka, Černý Jiří, Hradil Martin, Zikos Martin, 
Benedík Lubomír, Lorenc David, Žemličkovi 
Petr, Hana, Hana a Honza.

Děkujeme všem za podporu a příští rok 
už ve starších žácích na hřišti na shledanou!

trenéři
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6. ročník mezinárodního turnaje ve vodním pólu 
Za finanční podpory města Chropyně proběhl ve dnech 16. až 18. čer-

vna 2017 na Městském koupališti v Chropyni již 6. ročník mezinárodní-
ho turnaje ve vodním pólu reprezentací do 13 let pod názvem „Pohár 
starostky města Chropyně“. 

Tak jako minulý rok se ho zúčastnila reprezentace Slovenska, Polska, 
Moldavska a České republiky chlapců ročník narození 2004 a mladší. 
Po předcházejícím úspěšném ročníku se všechna reprezentační družstva 
rozhodla, že přicestují na skvělý turnaj i letos. Proto svou letní přípravu 
zaměřila již na tyto mezinárodní zápasy. Pro český národní tým to byl 
vůbec první mezinárodní turnaj v letošním roce. Již od čtvrtka se český 
tým připravoval na Městském koupališti na své reprezentační utkání. 

Od pátečního odpoledne až do nedělního finále bojovala všechna 
družstva v duchu fair play a odměnou jim byla pochvala od jejich tre-
nérů i návštěvníků koupaliště, pro které byl pohled na vodní pólo opět 
nevšedním zážitkem a zpestřením. Všechna zúčastněná reprezentační 
družstva byla velice mile překvapena, po dlouhé cestě do Chropyně, 
krásným Městským koupalištěm v Chropyni a ochotou lidí udělat 
něco pro velmi dobrou věc. Bohužel letošní ročník byl lehce ovlivněn 
chladným počasím, ale zúčastněná družstva se s tím statečně poprala.

Po pátečních a sobotních utkáních dospěl mezinárodní turnaj ve vodním pólu až k nedělním zápasům o medaile. Třetí místo v malém 
finále si nakonec vybojovalo družstvo reprezentace České republiky, když 
porazilo reprezentační výběr Polska 22:3. Ve velmi vyrovnaném finále 
nakonec zvítězila reprezentace Moldavska nad reprezentací Slovenska 
6:5 a stala se tak vítězem mezinárodního turnaje.

Na slavnostním vyhlášení výsledků mezinárodního turnaje předala 
osobně starostka města Chropyně paní Ing. Věra Sigmundová a zástupce 
Českého svazu vodního póla pan Mgr. Petr Přikryl všem účastníkům 
medaile za skvělé výkony a družstvům poháry za umístění v meziná-
rodním turnaji.

Nejlepším hráčem mezinárodního turnaje byl vyhlášen, tak jako 
minulý rok, Eduard Danilov z týmu Moldavska a nejlepším brankářem 
Branislav Mladý ze Slovenska.

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

Jiří Jarolím
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Sezóna splněných snů
Ve fotbalové sezóně 2016/2017 se poda-

řilo mladším i starším žákům spojit se s žáky 
z Hulína a zahrát si krajskou soutěž. Domácí 
utkání se hrála na střídačku v Chropyni 
a v Hulíně. Na domácích i venkovních zá-
pasech hráli jako první starší žáci a hned po-
tom následoval zápas mladších žáků. Mladší 
žáci hráli 7+1 na půlku hřiště a starší 10+1 
na celé hřiště. Délka zápasu trvala u mladších 
žáků 2krát 30 minut a u starších žáků 2krát 
35 minut. 

Podzimní část jsme zahájili začátkem 
září, a to zápasem ve Vlachovicích. Starším 
žákům se moc nedařilo a prohráli 4:1. Ihned 
po odehraném zápase přišli na řadu mladší 
žáci. Začátek zápasu hráči podcenili a dostali 
se pod tlak. Netrvalo dlouho a prohrávali 
0:1. Po inkasovaném gólu se rychle zvedli 
a postupně začali zápas otáčet. V druhém 
poločase Vlachovicím nedovolili žádnou 
větší šanci a zaslouženě vyhráli 8:1. Jedno-
duše řečeno, vstup mladších žáků do krajské 
soutěže se vydařil. 

Pět školních dní uteklo velmi rychle a nás 
čekalo další mistrovské utkání v krajské sou-
těži. Tentokrát jsme zamířili do lázeňského 
města, a to do Luhačovic. Tak jako v před-
chozím zápase, tak i zde se prvního utkání 

zmocnili starší žáci. Jejich výkon byl obětavý, 
měli šance, ale na soupeře bohužel nestačili 
a prohráli 3:1. Ale bylo poznat zlepšení 
oproti minulému zápasu. Samozřejmě, že ne-
smíme zapomenout na mladší žáky, kteří za-
hájili zápas pár minut po ukončení utkání 
starších žáků. Ještě před tím, než se fanoušci 
stihli usadit na svá místa, tak poslal chropyň-
ský hráč hostující tým do vedení 0:1. Bohu-
žel vedení netrvalo moc dlouho, protože 
ve 13. minutě dorovnal hráč z Luhačovic 
na 1:1. Tímto výsledkem také skončil první 
poločas. V druhém poločase hráči z Chro-
pyně získali větší převahu, kterou dokázali 
využít, a vstřelili ještě několik gólů. Utkání 
vyhráli 2:4. V autobuse z Luhačovic pano-
valo u starších žáků trochu smutku, protože 
věděli, že body nebyly daleko, a u mladších 
žáků euforie z dalšího vyhraného zápasu.

V následujících utkání se mladším žákům 
dařilo na výbornou. Podařilo se jim vyhrát 
všechny zápasy. Nejvyšší výhru zaznamenali 
proti Lužkovicím, když je přehráli výsledkem 
11:0. Před zimní přestávkou se v tabulce 
nacházeli na zaslouženém prvním místě. 
U starších žáků byly výsledky kolísavé. 

Podzimní část sezóny zvládli na průběžném 
šestém pořadí. Ale nic není ještě zdaleka 
ukončeno, protože po zimní přestávce 
se pokračuje v jarní části.

Zima utekla jako voda a my pokračujeme 
v rozehrané sezóně. Čekají nás odvetné zá-
pasy proti všem týmům, s kterými jsme hráli 
na podzim. Mladším žákům forma zůstala 
a postupně rozdrtili hned několik týmů. 
Ale byly i temné stránky jara, protože jedna 
z porážek přišla v Bystřici pod Hostýnem, 
a to výsledkem 8:4. Tři zápasy před koncem 
soutěže si mladší žáci mohli zajistit titul, 
ale prohráli v Juřince 3:6. Nicméně další 
zápas na domácím hřišti byl vítězný a mohlo 
se slavit jedno kolo před koncem sezóny. 
Došlo také k předání vítězného poháru. Bo-
hužel u starších žáků panovala úplně opačná 
nálada, protože na jaře nebylo zaznamená-
no ani jedno vítězství a následoval propad 
na poslední místo tabulky.                                                         

Poděkování za trpělivou práci v celé sezó-
ně patří trenérům, rodičům, hráčům a všem, 
kteří mají určitý podíl na sezóně splněných 
snů v krajské soutěži.

Kamil Zalabák

Zde mohla být vaše inzerce. 
Cena od 310 Kč.

Pro více informací 
volejte redakci, nebo navštivte 

www.muchropyne.cz

Důležité upozornění 
pro dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje 
města Chropyně zasílejte na e-mail: 

zpravodaj@muchropyne.cz

podporuje 
kulturu
a sport 

v Chropyni

inzerce
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Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci červnu:
- průměrná ranní teplota byla 17,9 °C,
- průměrná denní teplota byla 25,4 °C,
- nejteplejším dnem byl 28. červen s maximální průměrnou tep-

lotou 27,0 °C,
- nejchladnějším dnem byl 17. červen s minimální průměrnou 

teplotou 14,7 °C,
- celkové množství srážek bylo 43,2 mm.

  

Z místního pozorování v měsíci červenci:
- průměrná ranní teplota byla 17,8 °C,
- průměrná denní teplota byla 25,5 °C,
- nejteplejším dnem byl 31. červenec s maximální průměrnou 

teplotou 26,8 °C,
- nejchladnějším dnem byl 15. červenec s minimální průměrnou 

teplotou 16,3 °C,
- celkové množství srážek bylo 66,6 mm.

Zlato konečně zase doma
V sobotu 29. července se uskutečnil již 9. ročník nohejbalového tur-

naje pod záštitou ředitele SMM Chropyně - Chropyňské kopanec 2017. 
Jako téměř každý rok nás na kurtech u Technosoftu přivítalo hned ráno 

příjemné sluníčko, které však nepříjemně žhavilo po celou dobu turnaje, 
což se také lehce projevilo na výkonu některých hráčů. Jelikož se letos 
sešlo pouze 7 týmů, hrálo se systémem každý s každým na 2 vítězné sety 
a následně postoupila do semifinále první čtyři družstva, která se utkala 
o stupně vítězů. O třetí místo nakonec bojovalo chropyňské mužstvo 
„Zvířata“ ve složení Štolfa V., Krutil P., Koláček Z. a Chytil M. s kromě-
řížskými „Sluníčky“ (Halma D., Bosák M., Surá D.). Tento chropyňský tým 
jako jediný hrál v základní skupině 5 ze 6 utkání na tři sety. Takže únava 
ze základní části způsobila, že Chropyňáci podlehli Sluníčkům, a to opět 
v poměru setů 2:1. O první dvě místa pak soupeřily domácí týmy: Menšík 
M., Polášková P., Polášek A. s vypůjčeným Šindlerem D. pod názvem 
„Rodinka“ proti druhé rodinné sestavě „Kobra 11“ ve složení Koneč-
ný Ro., Konečný Ra. a Křižan T. Hra byla poměrně vyrovnaná, přesto 
se Rodince ve finálovém boji s Kobrou 11 podařilo zopakovat výsledek 
z jejich společného souboje v základní části, a skončila tudíž na stupni 
nejvyšším. Po šesti letech se tak stal vítězem turnaje opět domácí oddíl 
a pomyslné zlato tentokrát zůstalo v Chropyni.

Konečné pořadí turnaje:
1. RODINKA – Menšík, Šindler, Polášková, Polášek
2. KOBRA 11 – Konečný Ro., Konečný Ra., Křižan
3. SLUNÍČKA (KM) – Halma, Bosák, Surá
4. ZVÍŘATA – Štolfa, Krutil, Koláček, Chytil M.
5. MATTONI (KM) – Novák, Stejskal, Tabarka
6. OLIVER TEAM – Chrastina, Zapletal, Honková, Horák
7. TŘI – Jurčík, Chytil D., Vymětal

Závěrem bychom opět rádi poděkovali sponzorům (SMM Chropyně, 
Technosoft – Krejčíř Jiří, Autovest Chropyně, Unicentrum plus, s. r. o. 
– Blažek Jiří, Myslivecké sdružení Chropyně, Horák Josef -  Samelek-
tro, Zdeněk Rozsypal a spol.), obsluze bufetu (Křižan Z.), fanouškům 
a přátelům nohejbalu, zkrátka všem, co se jakkoli podíleli na zdárném 
průběhu turnaje. 

Za rok se těšíme na shledanou na jubilejním 10. ročníku snad v opět 
hojnějším počtu.

NO TJ Chropyně
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Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku či blahopřání.

Společenská kronika 
Dne 9. června 2017 by se dožil 87 roků pan 

Josef Šebela 

a dne 7. července jsme vzpomenuli 9. výročí 
jeho úmrtí. S láskou stále vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

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

Slzy v očích Tě neprobudí 
a domov prázdný zůstává.

Dne 13. července 2017 jsme vzpomenuli 
20. smutné výročí úmrtí našeho tatínka, dědeč-
ka a pradědečka pana 

Zdeňka Kroupy. 

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

Milá maminko, Vážení rodiče. Následující vítání občánků našeho 
města proběhne v těchto termínech: 

30. září 2017 - zámek
2. prosince 2017 - obřadní síň

Těšíme se na Vás.                    Dana Kunčarová

Vítání v roce 2017 Vítání nových občánků 
našeho města

Lucie Tomášková

Martin Grmela

Oldřich Štěpánek

Veronika Šafaříková

Laura Humpová Martin Vašek

Pavel BornaNikola Chmelová

nar. 17.03.2017

nar. 02.04.2017

Dana Kunčarová

nar. 28.02.2017

nar. 22.03.2017

nar. 27.04.2017 nar. 10.05.2017

nar. 15.05.2017nar. 11.05.2017

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí.

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti 
při výchově svých potomků. 
Mezi občany Chropyně 
byly 17. června 2017 
přivítány tyto děti:

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •

Pravidla pro vydávání Zpravodaje
Na webu města: 
http://www.muchropyne.cz/content/files/mestsky-urad/ovv/zpravodaj-smernice.pdf

v sekci Zpravodaj – příjem příspěvků a inzerce najdete pravidla 
platná od 1. března 2016.
K dispozici jsou i na sekretariátu městského úřadu.
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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.

       

        

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 8/2017 - 14. září (vychází 29. září)
č. 9/2017 - 19. října (vychází 3. listopadu)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 10. srpna 2017 (číslo vychází 25. srpna 2017).  
Uzávěrka příštího čísla: 14. září 2017 do 12:00 hod.
Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zve-
řejněn.

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

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
však vzpomínky na Tebe nám zůstávají dál.

Dne 16. července 2017 uplynuly 4 roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Ivo Nezhyba. 

Za vzpomínku všem děkuje manželka a synové.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, 
za ruce, které nám tolik pomáhaly. 

Děkujeme za to, že jsi byl, 
za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 23. srpna 2017 vzpomeneme smutné 
5. výročí úmrtí pana 

Františka Navrátila. 

S láskou vzpomíná manželka, dcery s rodinami, vnučky a sestra 
s rodinou.

Dne 24. července 2017 uplynulo 15 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila moje milo-
vaná manželka a naše maminka paní 

Jana Vítková. 

S láskou vzpomínají manžel Václav a synové 
Michal a Tomáš s rodinou.

Dne 6. srpna 2017 jsme vzpomněli první 
smutné výročí úmrtí pana 

Jaroslava Ivánka. 

Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Nebylo Ti přáno s námi déle být,
nebylo léku, abys mohla žít.

Dne 28. srpna 2017 uplyne první smutné 
výročí, co nás navždy opustila naše maminka 
a babička paní 

Eva Kvasničková. 

Děkujeme všem, kdo jí společně s námi věnují tichou vzpomínku.

Odešlas, maminko, neznámo kam, 
vzpomínky po Tobě zůstanou nám.
Vzpomínky krásné, maminko milá, 

že jsi Ty vždycky pro nás jen žila. 

Dne 9. srpna 2017 by se dožila 71 let naše 
drahá manželka a maminka paní 

Vladimíra Knotková. 

S láskou stále vzpomíná manžel a dcera Iveta.

Kytičku na hrob pokládáme,
s bolestí v srdci stále vzpomínáme.

Dne 3. srpna 2017 by oslavil své 74. naro-
zeniny pan 

František Vymětal. 

S láskou vzpomínají manželka, dcery s rodinami 
a syn Radek.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz
doprovodných stylových her i barokní imaginace. 
Nebude chybět ani nepřeberné množství her a sou-
těží pro děti, stejně tak se můžete těšit na oblíbené 
pohádky, workshopy i dílničky pro nejmenší. Letošní 
ročník projde na základě návštěvnických ohlasů dra-
maturgickými změnami, těšit se můžete také na ještě 
bohatší a zajímavější nabídku občerstvení. 

 Kde: Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž, 
 10:00

Kroměříž Burning Square 
16. 09. 2. ročník křesťanského Open Air Festivalu je letos 

rozšířen na 2 části a po skončení se bude konat After 
Party – místo pro setkání, rozhovory a další moře 
zábavy! Na kroměřížském náměstí to zahoří! Těšit 
se můžete na to nejlepší z české a slovenské hudební 
scény, workshopy, pop-up kavárnu a další obchůdky, 
svědectví, možnost modlitby a především inspiraci 
a povzbuzení. Děti nenechávejte doma i pro ně bu-
de připravený program!

 Kde: Velké náměstí Kroměříž, 15:00

Kroměříž Queen - The show must go on! 
19. 09. S jedinečným spojením baletu, tance i nesmrtelných 

rockových hitů britské kapely Queen příjíždí do Kro-
měříže Moravské divadlo Olomouc. Představení 
je především zpracováním životního příběhu rockové 
legendy – zpěváka a skladatele Freddieho Mercuryho. 
Autor libreta a režisér Robert Balogh přizval ke spolu-
práci osobního tajemníka Mercuryho Petera Freestona 
a vypráví nejenom příběh o jedné z nejlepších rocko-
vých skupin všech dob a jejím charismatickém leadero-
vi, ale také nadčasovou story o slávě a osamění i ceně, 
kterou světová superstar musí za svůj úspěch nakonec 
zaplatit. Prožijte večer s nesmrtelnými hity skupiny 
Queen za elektrizující přítomnosti jejího zpěváka, 
kterého věrně zpodobnil tanečník Ivo Jambor v před-
stavení, jež je na své domovské scéně trvale vyprodáno! 

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00
 
Kroměříž Tomáš Pfeiffer - Setkání s biotronikou 
30. 09. Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami 

a záhadami života. Témata přednášek určují návštěvní-
ci sami, a to svými dotazy. Tyto se mohou týkat velmi 
rozmanitých oblastí života, jako je biotronická preven-
ce, filosofie a jiné.  Okruh otázek, které se v Univerzitě 
Bytí objeví, je nesmírně široký. Jsou to otázky osudu, 
smyslu života, nauka o vznikání, tedy celkově otázky 
filosofie Bytí, a to i s dopady do hmotných oborů.  
Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne 
biotronické působení formou rozloučení.

 Kde: Muzeum Kroměříž, 9:00

Přerov Houby, kam se podíváš! 
do 01. 10. Výstava zaměřená na kresebné zobrazení hub v mi-

nulosti a současnosti. Představí, jak vypadají jed-
lé a jedovaté houby v mnohonásobném zvětšení 
na školních nástěnných obrazech, připomene oblíbené 
atlasy s kresbami Otto Ušáka, Otakara Zejbrlíka a řady 
dalších malířů. Zamíří také do oblasti mykofilatelie 
– miniaturních hub na poštovních známkách. Kaple 
přerovského zámku. Vstupné 40/20 Kč.

 Kde: Zámek Přerov

Chropyně Chropyňské hody 
01.–03. 09. více ve Zpravodaji 
 Kde: Areál sokolského stadionu Chropyně

Hulín Hodová zábava EXPO a PENSION 
30. 09. Kde: Kulturní klub Hulín, 20:00

Holešov Maryša 
15. 09. Divadelní drama Aloise a Viléma Mrštíků z roku 1894, 

které mělo být původně románem ze života skutečné 
postavy Marie Horákové z Těšan. V tomto případě 
život mínil, ale autoři měnili. Přijďte se podívat, jak 
se tohoto díla zhostili ochotníci D6K Holešov v rámci 
II. ročníku Soutěžní divadelní přehlídky.

 Kde: Kino Svět Holešov, 19:00

Kojetín Pohádkový rybník pro děti 
16. 09. Kde: Střelnice Kojetín, rybník Na Hrázi Ko-
 jetín, 15:00 

Kroměříž Krom Wars 2017  
01.–02.9. Sportovní akce, která měla premiéru v roce 2011 

na koupališti v Kroměříži, kam se také letos vrací. 
Jedná se o sportovní festival, kde se představí free 
style lyžaři, snowboard, wakeboard, slackline, tram-
políny. Je to originální podívaná v centru krásného 
města na koupališti BAJDA. Letošní akce je rozdělena 
do 2 dnů. V pátek 1. 9. bude koupaliště otevřené 
pro veřejnost v odpoledních hodinách a provoz 
se protáhne do nočních hodin díky originální Before 
Party přímo na koupališti. V sobotu 2. 9. otevírá brány 
ve 12:00 a následuje bohatý sportovní program, kdy 
vrcholí finálové boje. Ve 20:00 se účastníci přesouvají 
na legendární After Party na SLADY.

 Kde: Koupaliště Bajda Kroměříž

Kroměříž XXIII. Mezinárodní festival vojenských 
02.–03. 09.  hudeb 
 Dvoudenní festival, pořádaný Armádou České republi-

ky pod záštitou Ministerstva obrany ČR a městem Kro-
měříž, začíná v sobotu 2. září vystoupením vojenského 
uměleckého souboru Ondráš a koncerty vojenských 
hudeb ze Slovenska (Bratislava), Německa (Koblenze) 
a Finska (The Conscript Band of the Finnish Defence 
Forces). Na neděli 3. září je plánován od 13:50 průvod 
městem a poté bude následovat hlavní program festi-
valu – show programy jednotlivých hudeb. Vystoupení 
zpestří výstupy mažoretek, Exhibiční jednotka Čestné 
stráže AČR, Motorizovaná jednotka Hradní stráže, 
Vojenské policie a Policie ČR. Závěrečné finále pak 
obstarají společně všechny zúčastněné hudby. Akce 
se koná zdarma a za každého počasí.

 Kde: Velké náměstí Kroměříž, 15:30

Kroměříž Hortus Magicus 2017 
02.–03. 09. Čtvrtý ročník festivalu barokní kultury vás přenese 

do kouzelných časů baroka, které si budete moci 
všemi smysly vychutnat tak jako naši předkové 
v 17. století. Spojení jedinečné architektury Květ-
né zahrady se živou kulturou mnoha žánrů umožní 
návštěvníkům bez rozdílu věku vnímat krásu dobové 
hudby, tance, divadla, zahradního umění, architektu-
ry, tradičních řemesel, nápaditost aranžování květin, 


