


2

8/2017Zpravodaj města Chropyně

První zářijový víkend se konaly v našem městě 
již tradičně Chropyňské hody. V letošním roce 
je doprovázelo nepříliš příznivé počasí. 

Páteční program otevřelo vystoupení Se-
sterského tria v místním kostelíku. Tak jako 
Tři mušketýři byli ve skutečnosti čtyři, tak toto 
trio mělo ve skutečnosti pět účinkujících. Tři 
sestry si ke svému muzicírování přizvaly i dvě 
ze svých dcer. Skladby klasické i moderní vy-
kouzlily příjemnou atmosféru, při které pranic 
nevadilo nevlídné počasí venku.

Venkovní program zahájil na pódiu Rock fest 
- vystoupení tří kapel. Bohužel kvůli nepřízni 
počasí a množství padající vody byla účast ná-
vštěvníků nízká. I z tohoto důvodu bylo nakonec 
vystoupení poslední kapely odvoláno.

Sobotní počasí se naštěstí umoudřilo, celý den 
bylo sice zamračeno, ale téměř nekáplo. Tuto 
změnu uvítalo hodně návštěvníků, kteří si ne-
nechali ujít například okružní jízdu autovláčkem 
naším městečkem, nebo ukázku výcviku psů. 
Mohli jsme jen obdivovat, jak dovede „páníček“ 
přátelským způsobem přimět k poslušnosti do-
mácího mazlíčka. Odvážnější děti si mohly pod 
dohledem Sportovně střeleckého klubu vyzkou-
šet střelbu ze vzduchovek na cíl. Turistický oddíl 
Kamínek připravil procházku kolem zámeckého 
rybníku za účasti pohádkových postaviček. 
Děti plnily různé úkoly, poznávaly pohádky 
a za úspěšné zdolání všech stanovišť dostaly slad-
kou odměnu a pamětní list. Odpolední hudební 

Když nás Správa oslovila s žádostí, abychom 
předvedli něco ze své práce na Chropyňských 
hodech, rádi jsme tuto možnost přijali. V sobotu 
2. září jsme zahájili odpolední program. I když 
to vypadalo, že mnoho diváků mít nebudeme, 
nakonec se okolo sokolské louky sešlo početné 
publikum. 

Naše ukázka se skládala z toho, co pravi-
delně cvičíme na naší „psíčkárně“. Na začátku 
psi pozdravili publikum štěkotem, následovala 
ukázka poslušnosti, pejsci chodili u nohy, lehali 
a sedali si na povel psovoda, aportovali, pro-
váděli povely na dálku. Na závěr poslušnosti 

jsme si dali pár překážek a na plac jsme pustili 
záchranáře, kteří předvedli ukázku vyhledávání 
osoby. Pejsci jsou cvičení na vyhledávání živých 
i neživých osob v terénu i sutinách. 

Zkušení psi také předvedli, jak dokáží pohlí-
dat batoh psovoda před nenechavým zlodějem. 
V tu chvíli se z roztomilých čtyřnohých kamará-
dů stali respekt vzbuzující hlídači, kteří štěkotem 
a vrčením odehnali zloděje. Na závěr proběhla 
ukázka obran s naším šikovným figurantem 
Marcelem Marečkem. 

Za posledních pár let se kynologie v Chropyni 
opět dostala do povědomí a je vidět, že na cvi-

čáku to žije celý týden. V úterý se cvičí obrany, 
ve středu je výcvik poslušnosti, v neděli ráno 
poslušnost a odpoledne opět obrany. V průbě-
hu roku se uskuteční minimálně čtyři zkoušky 
poslušnosti, které jsou vždy plně obsazeny. Jezdí 
k nám skládat zkoušky psovodi i z jiných cvičá-
ků. V letošním roce jsme zorganizovali několik 
výcvikových víkendů zaměřených na výcvik stop 
a poslušnosti s lektorkou paní Bohuslavou Šiba-
lovou. A v neposlední řadě naše již pravidelná 
akce Chropyňská voříškiáda, výstava psů bez 
průkazu původu, kříženců i psů s PP. 

Hanka Lučanová

program patřil country kapele Šediváci, která 
potěšila krásnými líbivými písničkami. Večer byl 
určen promítání pohádky pro naše nejmenší. 
Bohužel, kvůli chladnému počasí přišlo opravdu 
jen pár nejotužilejších ratolestí. Po kině násle-
dovala diskotéka pro dospělé, která končila 
v pozdních nočních hodinách. 

Nedělní ráno i přes nepřízeň počasí prozářila 
hodová mše svatá, v rámci které se děkovalo 
za letošní úrodu. Kostel byl ozdoben mimořád-
ně krásnou květinovou výzdobou, výzdobou 

z ovoce a zeleniny, hanáckými kroji a moderní 
křesťanskou hudbou.  

Nepřízeň počasí přetrvala i do odpoledních 
hodin, a tak byl po odpoledním požehnání 
v kostele nedělní venkovní program hodů zru-
šen. O původně plánované půjčování elektro-
-koloběžek, dětské hudební představení a vy-
stoupení big-beat-swing kapely ale nepřijdete. 
Tento program přesuneme na poslední květnový 
víkend, tedy na Chropyňské hrátky 2018.

Markéta Buráňová, Dana Jedličková

Ukázka výcviku na Chropyňských hodech

Chropyňské hody potrápilo počasí
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Turistický oddíl Kamínek ve spolupráci 
s KČT připravil pro děti v sobotu 2. září 
v rámci Chropyňských hodů odpolední po-
chod „Poznej pohádku“. 

Na trase na děti čekal král „Já první“, který 
chtěl vědět, jak moc ho dcery mají rády. 
Uhodli jste, ve které pohádce tohoto krále 
najdete? Opodál čekala na děti beruška, 
včelka Mája, také Saxana s koštětem a Petrem. 
Doufáme, že všichni bezpečně přeskočili je-
jich lano a nikomu se nic nestalo. Princ Bajaja 
urputně bojoval s drakem, to aby zachránil 
krásnou princeznu Liběnu, Popelce děti 
pomáhaly přebírat hrášek. Podařilo se Vám 
rozveselit šíleně smutnou princeznu? Belze-
buba s Vodněnou chtěly Jindřicha odlákat 

od Elišky, ale Jindřich je prokoukl a zůstal 
věrně s Eliškou. U Křemílka a Vochomůrky 
si děti pohrály a už na ně čekal sám vládce pe-
kel, mocný Lucifer s čerticí a malými čertíky. 
Do pekla určitě nikoho neodnesli, taková 
zlobidla u nás přece nemáme! Opodál stála 
Maková panenka s krásným motýlem Ema-
nuelem i usměvavá Sněhurka se skotačícími 
trpaslíky. Nastěnka s naparáděnou Marfu-
šou vyhlížely bohatého ženicha. Rumcajs 
s Mankou hlídali, jestli někdo nedělá v lese 
a kolem rybníka nepořádek. Návštěvu vy-
hlížela Karkulka, která cestou k nemocné 
babičce potkala myslivce. 

V cíli na všechny účastníky pochodu čekal 
hastrmánek Rača s pomocnicí Martinou, kteří 

dávali dětem cukrátka a pamětní listy. Ještě 
si všichni mohli nachytat rybičky a zahnat žízeň 
připraveným čajem. 

Pokud se Vám pohádkový pochod líbil, 
můžete se ještě letos těšit na další. Tentokrát 
trochu strašidelný večerní pohádkový pochod. 
Určitě Vám dáme včas vědět.  

Moc děkuji všem pohádkovým postavič-
kám, které stály na trase, paní Pospíšilové 
a Mrázkové za pomoc na startu. Poděkování 
patří zaměstnanců SMM Chropyně za pomoc 
při této akci a městu Chropyně za finanční 
podporu akce.

Foto z akce najdete na facebooku TOM 
Chropyně – Kamínek. 

Hana Paňáková

Počasí bohužel neumíme poručit a velmi nás 
mrzí, že několikaměsíční práce přišla vniveč. 
I přesto patří velký dík všem, kteří se jakoukoli 
měrou podíleli na jejich přípravě i průběhu 
nebo se přišli podívat jako návštěvníci. 

Velké poděkování patří pracovníkům Správy 
majetku města Chropyně za přípravu celého 
areálu a přípravu programu, byť se jej nepo-
dařilo celý zrealizovat. 

Děkujeme také dobrovolníkům z farnosti 
za vyzdobení kostela a krásnou oslavu výročí 
patrona našeho kostela sv. Jiljí. Velké díky patří 
také všem účinkujícím, pořadatelům a dalším 
organizátorům. 

Poděkovat chceme také sponzorům, kteří 
akci podpořili finančně. 
Věra Sigmundová a Božena Hrabalová

Poděkování

Více fotografií 
najdete v galerii na

www.muchropyne.cz

Pohádkový pochod aneb Poznej pohádku
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Volby se na území České republiky 
budou konat ve dvou dnech, kterými 
jsou pátek a sobota. Hlasování pro-
běhne v pátek 20. října 2017 od 14:00 
do 22:00 a v sobotu 21. října 2017 
od 8:00 do 14:00. 

Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let.

Místem konání voleb jsou volební 
místnosti v jednotlivých volebních 
okrscích. Ve městě Chropyně jsou 
to tyto:
• ve volebním okrsku č. 1 – Městské kul-

turní středisko, Komenského čp. 39, místnost 
č. 10 pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v Chropyni v ulicích Berniska, Drahy, 
Emila Filly, Františkov, Hájenka, Haltýře, 
Hrad, Hrázky, Ječmínkova, Komenské-
ho, Krátká, Masarykova, Míru, Mrlínek, 
Na Strži, náměstí Svobody, Pastvisko, Podle-
sí, Skaštická, U Hejtmana a Závětří;

• ve volebním okrsku č. 2 – Dětské 
oddělení Městské knihovny v Chropyni, 
Tyršova čp. 570 pro voliče s adresou mís-
ta trvalého pobytu v Chropyni v ulicích 
Díly, Dr. Emila Axmana, Hřbitovní, Křížní, 
Nová, Palackého, Pazderna, Tovačovská 
a Tyršova;

• ve volebním okrsku č. 3 – Základní 
škola Chropyně, J. Fučíka čp. 675, třída 
II. A, pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v Chropyni v ulicích Moravská, 
Včelín a Vlčí Doly;

• ve volebním okrsku č. 4 – Základní 
škola Chropyně, J. Fučíka čp. 675, třída 
I. A, pro voliče s adresou trvalého pobytu 
v Chropyni v ulicích J. Fučíka, K. H. Má-
chy, Nádražní, Oujezdy a Řadová;

• ve volebním okrsku č. 5 – Klubovna 
mládeže, Plešovec čp. 55 pro voliče 
s adresou trvalého pobytu v Chropyni 
v části Plešovec.

Informaci o tom, do kterého volebního 
okrsku občan spadá, najde každý volič 
u svého jména na adresním štítku obálky, 
ve které mu budou doručeny hlasovací lístky.

Prokázání totožnosti a státního ob-
čanství

Volič po příchodu do volební místnos-
ti prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství České repub-
liky platným občanským průkazem, nebo 
platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Voliči, který tak 
neučiní, nebude hlasování umožněno. 
Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe po-
třebné doklady.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo 
zvláštního seznamu voličů obdrží volič 
od okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku opatřenou úředním razítkem měst-
ského úřadu magistrátu. 

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro 

každou politickou stranu, politické hnutí 
a koalici. Na každém hlasovacím lístku 
je uvedeno číslo určené losem. Pokud ně-
která politická strana, politické hnutí nebo 
koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech 
volebních krajích, zůstane v daném voleb-
ním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem 
k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič 
obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou čí-
selnou řadu a sada hlasovacích lístků tak 
nemusí obsahovat všechna čísla.

Hlasovací lístky budou distribuovány vo-
ličům nejpozději 3 dny přede dnem vo-
leb. V případě, že dojde k jejich poškození 
nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá 
k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné 

požádat ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o vydání nové kompletní 
sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně 

hlasovacích lístků, vstoupí volič do pro-
storu určeného k úpravě hlasovacích líst-
ků. V případě, že se volič neodebere 
do tohoto prostoru, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků volič vloží do úřední obálky 
jeden hlasovací lístek té politické stra-
ny, politického hnutí či koalice, pro niž 
se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas 
ve prospěch vybrané politické strany, 
politického hnutí nebo koalice. Zároveň 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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může volič na hlasovacím lístku vybrané 
politické strany, politického hnutí, koa-
lice zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýš u 4 kandidátů uvedených na tém-
že hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost. Jiné písemné 
úpravy hlasovacího lístku nemají na posu-
zování hlasovacího lístku vliv.

Ve prospěch politické strany, politického 
hnutí nebo koalice se počítají i takové hla-
sovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů 
škrtnuta, změněna nebo dopsána. K tako-
vým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal 
na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 
4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lís-
tek ve prospěch politické strany, politického 
hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům 
se však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací 
lístky, které jsou přetržené a hlasovací líst-
ky, které nejsou vloženy do úřední obálky. 
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku 
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou 
z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče 
je neplatný, je-li v úřední obálce několik 
hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro 

úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední 
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. 

S voličem, který nemůže sám upravit 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků pří-
tomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za něho 
upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schrán-
ky

Volič může požádat ze závažných (ze-
jména zdravotních) důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě 

okrsková volební komise vyšle k voliči dva 
své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Do sněmovny můžete volit i na voličský 
průkaz

Pokud se nebudete ve dnech voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky zdržovat v místě svého trvalého 
pobytu, avšak chcete využít svého volebního 
práva, můžete hlasovat na voličský průkaz.

Zákon o volbách do parlamentu upravuje 
dva způsoby, jak lze požádat obecní úřad 
příslušný podle místa trvalého pobytu voliče 
o vydání voličského průkazu, a to:
• osobně (pracovnice úseku matriky a evi-

dence obyvatel paní Dana Kunčarová, 
dveře č. 005 v přízemí Městského úřa-
du v Chropyni); není třeba předkládat 
písemnou žádost, neboť obecní úřad 
po prokázání totožnosti žadatele učiní 
úřední záznam, ve kterém veškeré po-
třebné údaje uvede; o vydání voličského 
průkazu lze požádat do okamžiku uzavření 
stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 
2017 16:00;

• podáním doručeným nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017, 
příslušnému obecnímu úřadu. Pro písem-
né podání o vydání voličského průkazu 
není žádný předepsaný formulář. Podání 
může být učiněno:
a) v listinné podobě opatřené úřed-
ně ověřeným podpisem voliče; ově-
řený podpis žadatele se vyžaduje proto, 
aby byl volič chráněn před zneužitím 
tohoto institutu. Při ověření podpisu 
u správních úřadů lze využít osvobození 
od správního poplatku (viz ustanovení 
§ 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů);
b) v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky.

Voličský průkaz předá obecní nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, 
voliči osobně anebo jej voliči zašle na jím 
uvedenou adresu.

Možnost volit do sněmovny v nemoc-
nici nebo v obdobném zařízení

Při pobytu v nemocnici, porodnici, 
sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v ob-

dobném ústavu a zařízení může volič rov-
něž uplatnit své aktivní volební právo. Má 
několik možností, jak postupovat, odvislých 
do určité míry od charakteru jeho hos-
pitalizace, a to zda půjde o hospitalizaci 
dlouhodobou či krátkodobou.  

V případě, že lze předpokládat, že bude 
volič dlouhodobě hospitalizován v ne-
mocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení 
a bude tam i v době voleb, správa tohoto 
zařízení by měla voliče informovat o mož-
nosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, 
na základě kterého by potom mohl uplatnit 
své volební právo.

Volič v takovém případě hlasuje do pře-
nosné volební schránky, se kterou se za vo-
ličem dostaví členové okrskové volební 
komise ustanovené v územním obvodu 
příslušného zařízení. Po prokázání totožnosti 
a státního občanství platným občanským 
průkazem nebo cestovním dokladem Čes-
ké republiky volič obdrží úřední obálku 
s úplnou sadou hlasovacích lístků a bude 
moci hlasovat.

V případě krátkodobé hospitali-
zace nebo v případě, že volič neví, kde 
se přesně ve dny voleb bude nacházet (např. 
předpokládaná hospitalizace), se jeví jako 
nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, 
na který volič může volit v jakékoliv vo-
lební místnosti na území České republiky. 
V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz 
(viz předchozí článek) a ve dny voleb na-
konec bude v nemocnici nebo v obdobném 
zdravotnickém zařízení, může na tento 
voličský průkaz v této nemocnici nebo 
v tomto obdobném zdravotnickém zařízení 
hlasovat. Hlasování v těchto zdravotnických 
zařízeních zajistí okrsková volební komise, 
v jejímž územním obvodu se dotčené zaříze-
ní nachází. Po prokázání totožnosti a státní-
ho občanství platným občanským průkazem 
nebo cestovním dokladem České republiky 
volič obdrží úřední obálku s úplnou sadou 
hlasovacích lístků a bude moci hlasovat.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v za-
řízení mimo území volebního okrsku, 
kde má volič trvalý pobyt, po uza-
vření stálého seznamu voličů, tj. 
po 18. říjnu 2017 16:00, je tato sku-
tečnost považována za faktickou pře-
kážku ve výkonu volebního práva.

DJ

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pořádá každoročně 
v měsíci říjnu Týden sociálních služeb České republiky s cílem upozornit 
širokou veřejnost na sociální služby, představit je jako služby potřebné, 
nutné, kvalitní ale hlavně umožňující důstojný život tisícům občanů 
a uživatelů těchto služeb. 

Je to období, během kterého probíhají desítky různých aktivit za-
měřených jak na veřejnost, tak na zaměstnance, zaměstnavatele a další 
odborníky z oblasti poskytování sociálních služeb. Mezi tyto aktivity také 
patří celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. 

V letošním roce se k této akci poprvé připojuje také město Chro-
pyně a zve všechny zájemce ze strany veřejnosti na Den otevřených 
dveří v Domě s pečovatelskou službou, náměstí Svobody 27, Chro-
pyně, který se uskuteční ve středu 4. října 2017 v době od 13:00 
do 17:00 hodin.  

K prohlédnutí budou otevřeny prostory střediska Pečovatelské služby 
města Chropyně, Středisko osobní hygieny, nová společenská místnost 
s výdejnou obědů a také jeden ze zrekonstruovaných bytů.

                                                                Horáková Lenka

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou
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Rada města Chropyně se sešla v měsících 
srpnu a září (do uzávěrky tohoto čísla 
Zpravodaje) čtyřikrát a na svých jednáních 
se zabývala mimo jiné těmito záležitostmi 
a přijala následující usnesení:
- schválila uzavření smlouvy o nájmu mezi 

městem Chropyně a žadateli o pronájem 
pozemků p. č. 1003/3 o výměře 22 m2 
a p. č. 1003/5 o výměře 25 m2 v lokali-
tě ulice Palackého Chropyně za cenu 
12 Kč/m2/rok;

- vyjádřila nesouhlas s prodejem části 
pozemku p. č. 438/1 o výměře cca 43 m2 
v k. ú. Chropyně;

- revokovala usnesení č. 211/075RM/2017 
ze dne 7. června 2017, kterým byl vy-
jádřen souhlas s odkoupením pozemků 
p. č. 605/1 a 605/3 o celkové výměře 
1 881 m2 za 372.000 Kč, které mají 
v majetku České dráhy, a. s.; 

- vyjádřila souhlas s novou kupní cenou 
výše uvedených pozemků 270.000 Kč (ko-
nečná cena po vzájemné dohodě, nebude 
k ní připočteno DPH);

- vzala na vědomí žádost o změnu Územ-
ního plánu města Chropyně, podle které 
má být změněno funkční využití ploch po-
zemků p. č. 270/1 a 271/1 v k. ú. Chro-
pyně, ze stávajícího RZ na BI, žádost bude 
přeložena na jednání zastupitelstva;

- schválila Smlouvu o dílo číslo P 15 – 17 
mezi městem Chropyně a firmou AKTÉ 
projekt, s. r. o., jejímž předmětem 
je zpracování změny č. 1 Územního plánu 
Chropyně za cenu 199.650 Kč vč. DPH;

- schválila Smlouvu o právu stavby mezi 
městem Chropyní a stavebníkem, podle 
které bude stavebník oprávněn provést 
stavbu s názvem „Stavební úpravy bytové-
ho domu Chropyně, Moravská 611-613“ 
dle projektové dokumentace;

- vyjádřila souhlas s provedením vodo-
vodní přípojky k rodinnému domu v ulici 
Pazderna dle zpracované situace stavby;

- vyjádřila souhlas s provedením vodo-
vodní a plynovodní přípojky k rodinnému 
domu v ulici Palackého dle zpracované 
situace stavby;

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
na zakázku „Dodávky a instalace herních 
zařízení na dětském hřišti v ulici Hrad 
v Chropyni“ a to od firmy Bonita Group 
Service,  s. r. o., Tišnov, s nabídkovou 
cenou 216.767 Kč bez DPH;

- schválila uzavření Příkazní smlouvy mezi 
městem Chropyně a Ing. Liborem Malůš-
kem, Zlín, jejímž předmětem je provedení 
zadavatelských činností v rámci nadlimitní 
veřejné zakázky „Svoz odpadů pro město 
Chropyně“ v souladu s ustanoveními záko-
na č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, za cenu 55.000 Kč;

- schválila uzavření Smlouvy číslo 2017055-
A mezi městem Chropyně a společností 
TIZZI engineering s. r. o., Kroměříž, 
jejímž předmětem je administrace pro-
jektu „Opatření ke snížení energetické 

náročnosti osvětlovací soustavy města 
Chropyně“ dotovaného z programu EFEKT 
2017, za cenu 24.200 Kč včetně DPH;

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
na zakázku „Rozšíření a modernizace 
veřejného osvětlení ve městě Chropyni 
– I. etapa“, a to nabídku firmy ELPIK, 
s. r. o., Kroměříž s nabídkovou cenou 
4.098.923 Kč bez DPH; 

- schválila Příkazní smlouvu na výkon 
TDI pro akci „Rozšíření a modernizace 
veřejného osvětlení ve městě Chropyni 
– I. etapa“, za cenu odpovídající 1 % 
z ceny díla;

- schválila prodloužení trvání Smlouvy 
o nájmu prostor v budovách Základní 
školy Chropyně na dobu neurčitou pří-
spěvkovým organizacím (ZUŠ Kroměříž, 
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, TJ Chropyně 
a FK  Chropyně);

- vzala na vědomí korekci stavebního 
záměru „Autobusová zastávka Kovár-
na, rozšíření komunikace K. H. Máchy 
v Chropyni“, spočívající v neprovedení 
3 ks odstavných parkovacích stání, nachá-
zejících se mezi komunikací a pozemkem 
p. č. 657;

- schválila znění Zadávací dokumentace 
včetně Smlouvy o poskytnutí služeb 
a jejich příloh na zakázku „Svoz odpadů 
pro město Chropyni“ a pověřila starostku 
města Ing. Věru Sigmundovou jmeno-
váním výběrové komise na hodnocení 
nabídek a uložila vyhlásit výběrové řízení 
na dodavatele této služby;

- schválila uzavření Kupní smlouvy 
o prodeji plynovodní přípojky pro dům 
v ulici Palackého čp. 374 Chropyně mezi 
městem Chropyně a firmou GasNet, s. r. o., 
Ústí nad Labem, za cenu 29.573 Kč 
a Dohody o ukončení smlouvy o zajištění 
provozu a údržby plynovodní přípojky 
mezi městem Chropyně a firmou Grid-
Services, s. r. o.;   

- schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Chropyně a to se spolkem Za sklem 
Vizovice na částku 2.000 Kč a Charitou 
Kroměříž, na poskytování služby Sociální 
rehabilitace Zahrada, na částku 2.000 Kč;  

- schválila darovací smlouvu mezi městem 
Chropyně a společností Výkrm Třebíč, s. r. o., 
jejímž předmětem je poskytnutí peněži-
tého daru v celkové výši 30.000 na rozvoj 
činnosti TJ Chropyně a FK Chropyně;

- vzala na vědomí informaci o zpraco-
vaném plánu péče o Národní přírodní 
památku Chropyňský rybník na období 
2018-2027 a uložila odeslat na Mi-
nisterstvo životní prostředí vyjádření 
s připomínkami města Chropyně;

- vzala na vědomí informaci o stavu 
stavebních parcel určených k prodeji 
v lokalitě Podlesí a uložila připravit smlou-
vu o dílo na realizaci terénních úprav 
s firmou RESTA DAKON, s. r. o. Přerov;  

- schváli la  z adávac í  dokumentac i 

a obchodní podmínky veřejné zakázky 
„Pořízení nové cisternové automobilové 
stříkačky pro JSDH Chropyně“, zahájení 
otevřeného nadlimitního zadávacího říze-
ní dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek k této zakázce;

- doporučila zastupitelstvu města schválit 
návrh kandidátů na funkci přísedících 
soudců Okresního soudu v Kroměříži 
na funkční období 2018 až 2022;

- schválila úpravy rozpočtu města Chro-
pyně pro rok 2017 v rámci schválených 
ukazatelů (v souladu s usnesením ZM 
26/09/2015); přesuny se týkaly položek 
výdaje na platy, dohody a pojištění místní 
správy, sběr a svoz nebezpečných odpa-
dů, dům s pečovatelskou službou, odvod 
loterií, tradice města a požární ochrana;

- vzala na vědomí Rozpočtové opatření 
města Chropyně č. 3 v roce 2017, kterým 
se upravuje oblast příjmů i výdajů ve stejné 
výši 1.446.500 Kč; toto opatření bude 
předloženo zastupitelstvu ke schválení;

- vzala na vědomí návrh architektonic-
kého řešení k revitalizaci přednádražního 
prostoru a ulice Nádražní v Chropyni, kte-
rý zpracovala firma CAD ProjektPlus, s. r. o., 
Prostějov a uložila zajistit předložení 
tohoto návrhu na jednání zastupitelstva, 
dále projednat s vlastníky pozemků 
p. č. 710, 715/15, 715/2 v k. ú. Chropyně 
možné varianty majetkoprávního uspořá-
dání; v rámci IROP dochází k vyhlašování 
výzvy „Výstavba a modernizace přestup-
ních terminálů“, která si klade za cíl zlepšit 
podmínky pro dojíždění do zaměstnání, 
škol a za službami (90% dotace);

- vzala na vědomí další architektonické 
studie novostavby radnice – varianty firem 
AR projekt, s. r. o. Brno, Bocca Studio 
Prostějov a uložila předložení návrhů 
na jednání zastupitelstva;

- vzala na vědomí informace o postupu 
při zrušení RESO, dobrovolného svazku 
obcí a doporučila zastupitelstvu schválit 
zrušení RESO; 

- vzala na vědomí návrh smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města mezi 
městem Chropyně a spolkem Lužňáci, z. s., 
jejímž předmětem je podpora vybudo-
vání lávky u Josefínky, ve výši 50.000 Kč 
a uložila předložení smlouvy na jednání 
zastupitelstva;

- vzala na vědomí informaci starostky 
města o podané rezignaci Ing. Vladi-
míra Blažka na funkci člena rady města 
a to k 31. srpnu 2017;

- vzala na vědomí oznámení odbo-
ru výstavby a ž ivotního prostředí 
Městské úřadu Chropyně o zahájení 
řízení ve věci povolení kácení dřevin 
rostoucích mimo les a to v lokalitě Mlýn 
1 ks smrku, 1 ks břízy v prostoru sídliště, 
2 ks thují v Plešovci a 1 ks sakury v ulici 
Oujezdy.

                                                                                                                                       
BH

Z jednání Rady města Chropyně
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Místní referendum poprvé v Chropyni
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 samo-
statné působnosti změnou územního plá-
nu zamezilo těžbě štěrkopísku v lokalitě 
Hejtman?".

Místní referendum se bude konat na úze-
mí města Chropyně a místní části Plešovec 
souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Hlasování pro-
běhne v pátek 20. října 2017 od 14:00 
do 22:00 a v sobotu 21. října 2017 
od 8:00 do 14:00. 

Právo hlasovat má každá osoba, která 
má právo volit do zastupitelstva obce (tedy stát-
ní občan České republiky, s trvalým pobytem 
v obci, který alespoň druhý den hlasování do-
sáhl věku nejméně 18 let).

Místem konání hlasování jsou hlasovací 
místnosti totožné s volebními místnostmi 
pro volby do Poslanecké sněmovny. Pouze 
u volebního okrsku č. 2, který má volební míst-
nost v pobočce Městské knihovny v budově MŠ, 
bude hlasovací místnost pro místní referendum 
umístěna ve sborovně (bývalé kadeřnictví vedle 
pobočky knihovny). 

Rozdělení občanů města do hlasovacích 
okrsků je také totožné s rozdělením voličů 

do volebních okrsků. Rozdílná je však distribuce 
hlasovacího lístku. V případě místního referenda 
nebudou lístky distribuovány předem každé 
oprávněné osobě domů, ale budou rozdávány 
okrskovou komisí až v hlasovací místnosti. 

Stejně jako u voleb se bude muset každá 
oprávněná osoba okrskové komisi nejprve pro-
kázat platným osobním dokladem (podmínky 
jsou stejné jako u voleb do sněmovny). Pokud 
tak neučiní, nebude jí hlasování umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze seznamu 
oprávněných osob obdrží hlasující 
od okrskové komise hlasovací lístek 
a prázdnou úřední obálku opatřenou 
úředním razítkem města. Poté vstoupí 
hlasující do prostoru určeného k úpravě hla-
sovacích lístků. V případě, že se oprávněná 
osoba neodebere do tohoto prostoru, nebude 
jí hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 
lístků oprávněná osoba označí křížkem 
v příslušném rámečku předtištěnou odpo-
věď „ano“ nebo „ne“ a vloží tento lístek 
do úřední obálky. Je přípustné se hlasování 
zdržet a to tím, že na hlasovacím lístku opráv-
něná osoba neoznačí křížkem žádnou odpověď. 
K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou 
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které 
jsou přetržené a hlasovací lístky, které nejsou 
vloženy do úřední obálky. Poškození nebo 

přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho 
platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné 
údaje. Hlas oprávněné osoby je neplatný, 
je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. 
Způsob hlasování i podmínky hlasování jsou 
totožné jako u voleb do sněmovny. 

I u místního referenda lze ze závažných dů-
vodů (především zdravotních) požádat obecní 
úřad a ve dnech referenda okrskovou komisi 
o to, aby oprávněná osoba mohla hlasovat 
mimo hlasovací místnost. I zde jsou podmínky 
stejné jako u voleb do sněmovny. 

Oprávněná osoba, která nebude moci 
hlasovat v místním referendu v hlasovacím 
okrsku podle místa svého trvalého bydliš-
tě, může požádat Městský úřad v Chropyni 
o vydání hlasovacího průkazu. S tímto průka-
zem se může účastnit hlasování v jiném okrsku. 
O hlasovací průkaz je možno písemně po-
žádat nejpozději do pátku 13. října 2017. 
Taková žádost však musí obsahovat úředně 
ověřený podpis žadatele. Požádat lze i osobně 
přímo na radnici, ovšem nejpozději do středy 
18. října 2017 16:00 hod. Nemůže-li se žadatel 
pro hlasovací průkaz dostavit osobně, může k tomu 
zmocnit jinou osobu, ale i v tomto případě bude 
plná moc opatřena ověřeným podpisem žadatele 
o hlasovací průkaz. Obecně lze říci, že podmín-
ky vydání hlasovacího průkazu jsou totož-
né s podmínkami vydání voličského průka-
zu pro volby do sněmovny.                    DJ

inzerce
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Město Chropyně a jeho katastrální území, včetně 
Plešovce, se nachází v údolní nivě řeky Moravy. Tato 
geografická poloha města v minulosti zapříčinila 
vznik četných ložisek štěrkopísků, která se navenek 
projevila jezery po ukončených těžbách štěrkopísků 
(dále jen „ŠP“) u obce Záříčí. V těchto souvislostech 
je extravilán města Chropyně v podstatě jedno 
surovinové ložisko vedle druhého a dvě z nich jsou 
dokonce ložiska výhradní, která stát vyhlásil jako 
chráněná ložisková území. Existence ložisek ŠP 
v Chropyni od počátku současného století nedala 
spát významným těžebním společnostem, které 
opakovaně usilovaly o povolení těžebních aktivit 
v území. Jednalo se zejména o společnosti Štěr-
kovny Olomouc, a. s., a Českomoravský štěrk a. s., 
které ve výhradním ložisku u Plešovce vykupovaly 
pozemky a činily další kroky k realizaci svých záměrů. 
Úsilí těchto firem u Plešovce definitivně ukončilo 
Ministerstvo životního prostředí v roce 2008, kdy 
bylo vydáno nesouhlasné stanovisko v procesu 
posuzování vlivů záměru na životní prostředí (dále 
jen „EIA“). Nesouhlasné stanovisko bylo odů-
vodněno zejména záborem kvalitní zemědělské 
půdy, zásahem do hydrologicky citlivého území 
a nesouladem s Územním plánem Chropyně. Další 
velký záměr, v tomto případě prozměnu společnosti 
ZAPA beton, a. s., směřoval do prostoru luk Hejtman 
na nevýhradní ložisko, kde ovšem tento velmi brzy 
pohasl, zejména pro nešetrné pojetí záměru v úze-
mí, hodnotném z přírodního hlediska. Pozornost 
těžebních společností neminula ani výhradní ložisko, 
nacházející se východně od Záříčí. V rámci tohoto 
ložiska, na pozemku ve vlastnictví města Chropyně, 
navrhovala společnost REALCOM IK, s. r. o., těžbu 
pro zabezpečení násypových materiálů pro výstavbu 
dálnice, tehdy úseku D1 – Kroměříž východ – Ří-
kovice. Tento záměr město Chropyně nepodpořilo 
a to i přes to, že těžba v tomto ložisku mohla mít 
minimální dopady na životní prostředí a občany 
města Chropyně včetně Plešovce a maximální po-
zitivní dopad do rozpočtu města z titulu vlastnictví 
dotčeného pozemku městem Chropyní. 

Zastupitelstvo města Chropyně naopak v dubnu 
2008 přijalo usnesení pořídit změnu č. 6 územního 
plánu a umožnit tak těžbu ŠP na loukách Hejtman 
na p. č. 1942/1. Vyhovělo tak žádosti firmy EKO-
AGROSTAV, a. s. Vzhledem k tomu, že tento záměr 
byl lokalizován do lučních přírodně cenných po-
rostů, nebyl odsouhlasen orgánem ochrany přírody 
a krajiny MěÚ Kroměříž. Záměr na pořízení změny 
č. 6 územního plánu tak byl zastupitelstvem města 
zrušen. Firma EKOAGROSTAV, a. s., se nenechala 
odradit a upravila svůj záměr, jak co do umístění, 
stále však na loukách Hejtman, tak co do plošného 
rozsahu těžby, tentokrát 10 hektarů. Takto upravený 
záměr získal podporu zastupitelstva, které na zase-
dání v březnu 2009 rozhodlo o zapracování těžby 
do územního plánu. Tento záměr pak prošel pro-
cesem EIA se souhlasným stanoviskem ministerstva 
životního prostředí ze srpna 2011 a následně byl 
pořízen nový Územní plán Chropyně s účinností 
od ledna 2014. Úsilí vynaložené nositeli těžeb-
ních záměrů v minulosti bylo tedy z části úspěšné. 
Zastupitelstvo města dalo svými postoji zelenou 
ke vzniku 10ha těžebního prostoru na loukách 
Hejtman v sousedství Malé Bečvy. Z právního hle-
diska je třeba považovat územní plán za základ kaž-

Těžit, či netěžit štěrkopísek v Chropyni
dého záměru při využívání území a tímto základním 
kamenem EKOAGROSTAV, a. s., nyní disponuje 
a v návaznosti na něj rozvíjí další aktivity, vedoucí 
k povolení záměru. Vzhledem ke složitým poměrům 
v místě předpokládané těžby je vyřizování potřeb-
ných povolení k těžbě podle všeho komplikované 
a zdlouhavé. Investor dosud nemá klíčová povolení, 
jako je územní rozhodnutí a rozhodnutí o stanovení 
dobývacího prostoru, a to měl investor na vyřizování 
čas od ledna 2014. Navíc kladné stanovisko EIA po-
zbude v přímé souvislosti se stížností města Chropyně 
platnosti a proces EIA bude muset v případě zájmu 
nositele záměru proběhnout dle názoru krajského 
úřadu znovu.  Komplikace při vyřizování povolení 
k záměru investorovi přinesou také nové skutečnos-
ti, jako vyhlášení aktivní zóny záplavového území 
a vyhlášení přírodní památky „Záříčské louky“. Jak 
se za daného stavu postavit k připravované těžbě 
na loukách Hejtman je samozřejmě důležitou 
otázkou jak pro samosprávné orgány obce, tak pro 

samotné občany. Město Chropyně by v první řadě 
nemělo zapomínat na to, že těžbu dříve investo-
rovi odsouhlasilo. Případná změna postoje k těžbě 
v současnosti není příliš korektním postupem. Po-
kud odhlédneme od korektnosti vůči investorovi, 
pak je potřeba pečlivě uvážit, zda je připravovaná 
těžba na Hejtmanu z pohledu města Chropyně 
nebo jejích občanů přijatelná či nikoliv. Pokud 
budou nalezeny významné důvody pro bránění 
v těžbě, pak jediným účinným postupem, jak 
těžbu s jistotou zrušit je změna územního plánu, 
spojená se zrušením vymezené plochy pro těžbu.  
Z dosavadních dokumentů, které investor k záměru 
těžby vypracoval nebo získal od příslušných institucí, 
není patrno, že by vážné důvody pro zrušení těžby 
v územním plánu existovaly. 

Postoje k těžbě je nezbytné profilovat bez vlivu 
emocí, zejména na základě odborných dokumentů, 
stanovisek a vyjádření dotčených institucí.

Ing. Jiří Pospíšil
inzerce
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Stanovisko Ing. Stojana k záměru těžby štěrkopísku 
Vzhledem k tomu, že již delší dobu jsou některými osobami a také 

představiteli místních spolků šířeny „věrohodné“ informace o problema-
tice našeho záměru těžby štěrkopísku, respektive o negativním dopadu 
připravované těžby na životní prostředí, a tím i na kvalitu života občanů 
Chropyně, rád bych připojil také své stanovisko k dané věci.

Již od roku 2005 se snažím o těžbu štěrku na vlastních pozemcích, které 
se nacházejí cca 1,5 kilometru od města Chropyně, a to v lokalitě zvané 
Mlynářka. Jedná se o pozemky, na které byla před padesáti lety z větší části 
navezena skrývka ornice z otvírky dobývacího prostoru, dnes již rozsáhlého 
štěrkoviště Hulín. Naší společností připravovaný záměr předpokládá těžbu 
štěrku na výměře do deseti hektarů. Jen pro srovnání: současné štěrkoviště 
Záříčí má i s přilehlými pozemky cca 7 hektarů.

Samozřejmě, že naším cílem je zásobovat štěrkem naši betonárku 
v Přerově a dále zásobovat místní firmy a občany. Dle výsledku závěrečné 
zprávy o vyhodnocení množství a kvality štěrku v dané lokalitě je uvedeno, 
že se jedná o velmi kvalitní štěrk!

Vzhledem k tomu, že v katastrálním území Chropyně se nachází několik 
ložisek, kde by se mohlo těžit, se náš záměr po výsledcích všech posudků, 
jeví jako nejméně omezující. Na rozdíl od jiných, případných záměrů 
v katastrálním území Plešovce či Záříčí.

V přípravě záměru mi bylo vcelku jasné, že během projednávání může 
dojít k různým střetům s konkurencí či názorovým třenicím s orgány státní 
správy. Byl jsem si vědom, že problémem může být také časová a faktická 
náročnost plnění zákonných podmínek požadovaných od místní samosprá-
vy. Netušil jsem však, že toto vše bude podivnými agitátory a samozvanci 
v současnosti zneužito v předvolebním boji. To vše pod heslem: „Jde 
o životní prostředí a jeho negativní ovlivnění těžbou a dopravou“. 

A tak i v našem případě, přestože náš záměr byl odsouhlasen na vícero 
jednáních zastupitelstva města Chropyně, se opět našli tací, kteří si při 
jednání o štěrku, i mimo podstatu věci, chtějí tímto poléčit své nevyzrálé 
schopnosti, dosáhnout nedosažených úspěchů a konečně naplnit z dřívějš-
ka své podrásané tužby. Snad by se to dalo shrnout do jednoho slova: Závist.

A tak jsem si zrekapituloval celé to dějství kolem těžby a vyhlášení 
památky „Záříčské louky“. K tomu pro Vás, občany, připomínám, že byla 
v loňském roce časově prodloužena EIA (vliv záměru na životní prostředí), 
a to do roku 2022 a dále, že v současnosti probíhá zjišťovací řízení, které 
má za cíl prokázat, zda došlo či nedošlo k podstatným změnám v projektech 
se záměrem spojených a dříve projednaných.

Po ukončení procesu zjišťovacího řízení a jeho případného kladného 
výsledku, bychom mohli požádat o vydání územního rozhodnutí a tím 
i o povolení k těžbě.

Jen podotýkám, že v tomto případě proces vyřizování probíhá již sedmým 
rokem. Tady si musíte sami odpovědět, co k tomu dodat.

V srpnu 2016 byla Krajským úřadem pro-
dloužena platnost stanoviska EIA (v Informač-
ním systému EIA podklady pod kódem záměru 
ZLK494) na základě žádosti investora, který 
deklaroval, že základní parametry záměru zů-
staly nezměněny oproti posouzenému, přípravy 
záměru respektují podmínky stanoviska EIA 
a nedošlo cituji „k podstatným změnám rea-
lizace záměru, podmínek v dotčeném území, 
k novým znalostem souvisejícím s věcným obsa-
hem dokumentace a vývoji nových technologií 
využitelných v záměru“.  

V dubnu 2017 město Chropyně podalo 
podnět k provedení přezkumného řízení 
na toto prodloužení platnosti (důvod: pod-
statná změna podmínek v předmětném území 
a podstatná změna záměru).

V květnu 2017 zahájil Krajský úřad, jako 
příslušný orgán (otázka příslušnosti byla konzul-
tována s MŽP) přezkumné řízení. Proti zahájení 

řízení se investor prostřednictvím právního 
zástupce odvolal. Odvolání bylo postoupeno 
odvolacímu orgánu.  MŽP rozhodlo o odvolání 
na konci srpna 2017 – odvolání zamítlo a pře-
zkumné řízení tedy mohlo pokračovat. Krajský 
úřad vydal 11. září 2017 rozhodnutí, jímž zrušil 
prodloužení platnosti stanoviska EIA z roku 
2016, neboť po doplnění podkladů dospěl 
k závěru, že došlo k podstatným změnám pod-
mínek v předmětném území (změna dopravní 
trasy v důsledku zrušení železničních přejezdů, 
vyhlášení aktivní zóny záplavového území, 
vyhlášení přírodní památky Zářičské louky). 
Toto rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. 

V mezidobí platnost stanoviska EIA uplynula 
(10. srpna 2017). 

Z uvedeného vyplývá, že záměr těžby, bude-
-li na něm investorem trváno, vyžaduje nové 
posouzení EIA.

Vyhlášením přírodní památky Zářičské 

louky splnil Zlínský kraj povinnost stanovenou 
Nařízením vlády č.318/2013 Sb., kterým byl 
stanoven národní seznam evropsky významných 
lokalit, a kterým byla stanovena i kategorie 
ochrany jednotlivých lokalit. Základní mapo-
vání evropsky významných lokalit probíhalo 
v letech 2000 – 2003 a zabezpečovaly je urče-
né Správy CHKO a Agentura ochrany přírody 
a krajiny. Tyto instituce také zajišťovaly projed-
nání zařazení lokality do Národního seznamu 
s obcemi a velkými vlastníky a hospodářskými 
subjekty.  Následně byla v území provedena 
celá řada biologických průzkumů popisujících 
aktuální stav. 

Nesprávný úřední postup a moje zaujatost 
byla autorem článku uplatněna mimo jiné 
ve stížnosti podané prostřednictvím právní-
ho zástupce krajskému úřadu. Stížnost byla 
po posouzení vyhodnocena jako neoprávněná.

RNDr. Alan Urc

Reakce na článek pana Stojana

Dále bych se v krátkosti ještě zmínil o přírodní památce, na které 
je zřejmě cílem chránit dva kusy přelétávajících motýlů z okolí Svodnice. 
Za pozornost stojí i to, že přírodní památka je doložena biologickým 
mapováním, které k našemu údivu před jejím samotným vyhlášením 
prakticky neproběhlo.

Tlak konkurenčních firem v součinnosti s RNDr. Alanem Urcem, ve-
doucím odboru ŽP Krajského úřadu Zlínského kraje, za peníze daňových 
poplatníků dosáhl vyhlášení této památky, proti čemuž jsme v zákonné 
lhůtě podali odvolání.

Rozhodnutí od KÚ Zlínského kraje, RNDr. Urce, vykazují podjatost 
úředníků a pana Urce a komplot mezi Ministerstvem ŽP ČR, Odborem 
státní správy v Olomouci, zastoupeném Ing. Ondrášem.

Jedna z mnoha otázek je, proč orgán, který schválil v územním plánu 
těžbu, tedy zastupitelstvo města, dal podnět k přezkumnému řízení?

Vážení spoluobčané, byli jsme již několikrát osloveni nadnárodními 
společnostmi za účelem odkupu dané lokality. I když je nabídka velmi 
atraktivní, neuvažovali jsme o tom, neboť od počátku bylo naším cílem 
i další využívání vzniklé vodní plochy ke sportovním a rekreačním účelům, 
něco obdobného jako v nedalekém Záříčí. 

Proto v případě zamítnutí budeme vymáhat soudní cestou všechny 
již vynaložené náklady.

Posouzení, jak tehdy ovlivňovala životní prostředí těžba štěrkopísku 
v Záříčí, a jak by dnes mohla ovlivňovat životní prostředí v Chropyni, 
tak to nechám na Vás.

S přáním pěkných dní 
Ing. A. Stojan
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"Souhlasíte s tím, aby město Chropyně ve své samostatné působ-
nosti změnou územního plánu zamezilo těžbě štěrkopísku v lokalitě 
Hejtman?" Tak zní otázka, kterou zastupitelé vybrali z původně tří 
předložených návrhů jako jedinou a zásadní otázku do referenda.

Proč právě tato otázka? Nebylo lepší zvolit jinou? Co se stane, 
pokud bude referendum platné a pokud většina občanů na hlaso-
vacím lístku zaškrtne ANO? Pokusím se na tyto otázky odpovědět.

Aby mohlo v budoucnu dojít k těžbě štěrkopísku, bylo potřeba 
nejprve v územním plánu města Chropyně plochu těžby vymezit. A tak 
se také stalo. Změnou územního plánu v roce 2014 dali zastupitelé 
těžbě zelenou. Svou chybu sice v březnu 2015 někteří z nich na his-
toricky nejdéle trvajícím veřejném zasedání zastupitelstva přiznali, ale 
za celou dlouhou dobu až doteď nebyli schopni najít žádné rozumné 
řešení, jak tuto chybu napravit. Hrozilo, že by investor mohl na město 
podat žalobu a finanční újma by se dotkla i jednotlivých zastupitelů. 
Takový byl argument, který opakovali na každém svém zasedání.

Po dvou letech jsme společnými silami našli řešení, které město, 
zastupitele ani občany finančně neohrozí a díky němuž lze těžbu 
na loukách Hejtman jednou provždy zastavit. Je to právě a opět 
změna územního plánu, která plochu budoucí těžby jednoduše zruší. 
Protože však o této změně zastupitelé rozhodnout váhají, budeme 
o tom rozhodovat my všichni společně v demokratickém referendu.

Otázka v referendu musí být položena přesně, musí být jedno-
značná a musí z ní být jasné, co se má udělat. Referendum totiž 
není anketa, kde se zjišťuje pouze názor. Referendum musí říct, jaké 
kroky má město podniknout. A proto byla ze tří navržených variant 
vybrána právě tato.

Pokud se referenda zúčastní alespoň 35 % oprávněných osob (vo-
ličů) a nadpoloviční většina z nich, nejméně však 25 % z celkového 
počtu voličů, odpoví na položenou otázku v referendu ANO, bude 
výsledek referenda závazný a město bude muset územní plán změnit 
a těžbě štěrkopísku tak zasadí poslední ránu. Výsledkem referenda 
se budou muset při svém hlasování zastupitelé řídit, i kdyby měli zcela 
opačný názor. Výsledek referenda se pro ně stane závazným. Dokonce 
i pro další zastupitelstvo, které nastoupí po nových volbách. V tom 
je síla referenda.

Referenda se můžete zúčastnit, i když dosud nejste rozhodnuti, zda 
hlasovat volbou ano nebo ne. Váš hlasovací lístek bude započítán, 
i když jej vhodíte do hlasovací urny nevyplněný. Bude se však počítat 
pouze vaše účast a o výsledku otázky nerozhodne. Proto je důležité 
nejen k referendu přijít, ale také na položenou otázku svým hlaso-
vacím lístkem odpovědět.

Abyste měli možnost blíže se seznámit s referendem, pochopit jak 
funguje a získat informace týkající se plánované těžby, připravujeme 
pro vás takovou malou internetovou „kuchařku“ o referendu. Najdete 
ji na webových stránkách www.referendumchropyne.cz 

Věřím, že se referenda zúčastní co nejvíce občanů.  Je to velká výzva 
a možnost poprvé v novodobé historii města rozhodovat skutečně 
demokraticky a samostatně. 

Michal Pospíšil

Jak může referendum zamezit těžbě štěrkopísku?
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Před dvěma lety nám zastupitelé slíbili, že zjistí, jak zamezit těžbě štěr-
kopísku v Chropyni a současně i v Plešovci. Tento úkol ale nemohli splnit. 
Bylo konstatováno, že prý se už nedá nic dělat. Že by to mohlo ohrozit 
rozpočet města i samotné zastupitele a jejich majetek. Objevily se i názory, 
že je třeba vyčkat, až jak se situace kolem těžby uklidní a pak se uvidí, 
co s tím. Takový byl názor většiny zastupitelů včetně paní starostky.

To, že s těžbou nesouhlasí velká část občanů, potvrdila i petice 
s více než dvanácti sty podpisy.  Ale ani ta názor zastupitelů nezměni-
la. (Poznámka redakce: Zmíněná petice ze 04.07.2015 byla na MěÚ 
v Chropyni doručena 22.09.2017. Žádný orgán města se s ní tak ještě 
nemohl seznámit.) Silnější byla obava, že by kroky vedoucí k zastavení 
těžby negativně dopadly na město. Argumenty, které jsme na jednáních 
zastupitelstva veřejně předkládali, byly často systematicky odmítány nebo 
byly hledány důvody, proč celou věc nechat raději u ledu.

Jelikož jedinec málokdy dokáže něco prosadit, založili jsme spolek 
Lužňáci. Chtěli jsme lidem poskytnout informace o těžbě a o problé-
mech, které s tím souvisí. Jelikož radní neměli vůli o záměru investora 
nad rámec svých povinností informovat a schovávali se doslova za úřední 
desku, zorganizovali jsme informační kampaň. Osobně jsme navštívili 
jednotlivé zastupitele, předložili jim své argumenty a ptali se na jejich 
osobní názor. Přestože nám většina z nich dala zapravdu, na každém 
dalším projednávání otázky těžby na zastupitelstvu reagovali naprosto 
opačně, nebo se raději hlasování zdrželi. Tedy až na pár výjimek.

Po dvou letech usilovné práce se nám s podporou mnoha lidí poda-
řilo najít způsob, jak těžbu štěrkopísku zastavit. Jednoduchou změnou 
územního plánu. Jenže chyba lávky. Přestože jsme předložili několik 
právních rozborů a dokázali, že toto řešení je reálné, že dokáže těžbu 
zastavit, zastupitelé opět nedokázali rozhodnout.

Proto jsme přišli s myšlenkou vyhlásit k této otázce referendum. 
Náš argument byl jednoduchý. Pokud se ti, které jsme zvolili, zdráhají 
rozhodovat, pokud mají obavy a neměli čas za dva roky nastudovat 
potřebné informace o těžbě, tak ať místo nich rozhodnou sami občané. 
Ať může každý v demokratickém referendu jednoduše říci, zda těžbu 
chce nebo nechce.

A podařilo se. Máme jedinečnou možnost poprvé sami rozhod-
nout. Chopit se příležitosti a ovlivnit další vývoj našeho města. Těžba 
štěrkopísku totiž neovlivní jen nás, ale i naše děti a budoucí generaci 
Chropyňáků.  Ovlivní i sousední obce. Nevratně změní vzhled krajiny, 
zatíží nás dopravou, hlukem a poškodí unikátní a jedinečné louky Hejt-
man, na kterých si mnoho z nás za mlada hrávalo a které jsou mnohými 
vyhledávaným místem klidu a odpočinku.

Aby bylo referendum pro město závazné a mohla být těžba zasta-
vena, musí k referendu přijít co nejvíce voličů. Budou možná rozho-
dovat i jednotlivé hlasy. Nelze se spoléhat, že za nás rozhodnou jiní, 
ať už sousedi nebo zastupitelé. Sami jsme se několikrát přesvědčili, 
že takto to nefunguje. A na to také investor a jeho „přátelé“ spoléhají. 
Že stejně jako vždycky hodíme flintu do žita, že si řekneme, to nemá 
smysl a že se stejně nic nezmění. A to je ta velká chyba!!

Právě nyní můžeme ukázat, že nám záleží na tom, kde a jak žijeme. 
Že nám záleží, v jakém prostředí budou vyrůstat naše děti a další generace 
po nás. V referendu nebudeme rozhodovat jen sami o sobě, ale i o lidech 
z okolních obcí, kteří tuto možnost vyjádřit se v referendu bohužel nemají. 
Je to naše vlastní zodpovědnost a velká šance konečně něco změnit!

Proto prosíme, nebojte se a přijďte k referendu. Váš hlas bude možná 
ten, který rozhodne. 

Lužňáci, z. s.

Kompostárna Chropyně

Proč jít k referendu a zastavit těžbu štěrkopísku v Chropyni

Chropyňská kompostárna nakročila do tře-
tího roku svého fungování. Přes všeobecné 
skeptické názory na toto zařízení, které 
provázely jeho uvedení do provozu, se po-
stupně dostáváme do stadia, kdy výsledek 
práce tohoto zařízení začíná odpovídat 
očekávanému výstupu. Ano začíná, a čeká 
nás ještě kus cesty k tomu, abychom mohli 
být spokojení, ale i přes mou vlastní původní 
skepsi musím říct, že jsme se v Chropyni 
vydali správným směrem.

Důvodů, proč provozovat kompostárnu 
je několik, já bych ale vyzdvihnul dva zá-
kladní a jednoduše laicky řečené. Tím prvním 
je, že při údržbě města vzniká nezanedbatelné 
množství bioodpadu, se kterým město musí 
naložit dle zákona.  Druhým je prostý fakt, 
že výroba kompostu je z hlediska ekologie 
i ekonomie ten nejlepší způsob, jak do půdy 
dostat zpět potřebné živiny.

Zapomenout nemůžeme také na to, 
že se jedná o službu občanům. Nejen těm, 
kteří si naše hnědé kontejnery oblíbili pro 
jednoduchost uložení bioodpadu z vlastních 
zahrad, ale i těch, co zahrádku nemají a jdou 
se třeba s dětmi projít do přírody a nemusí 
pak na březích řek či okrajích lesů narážet 
na černé skládky bioodpadu, které v minulosti 
byly v okolí Chropyně i Plešovce zcela běžné. 
Že je tato služba občany města kladně vní-
mána jasně dokládá fakt, že každý rok navy-
šujeme počet svozových kontejnerů, které 
jsou přes sezónu prakticky denně plné, a stále 
máme další lokality, ve kterých občané volají 
po přistavení kontejneru.

Krátce shrnu dosavadní činnost kom-
postárny. V roce 2015 bylo velmi suché léto. 
Díky tomuto faktu, i díky teprve získávaným 
zkušenostem se zpracováním bioodpadu 
připomínal výsledek práce spíše mulčovací 
směs než kompost. I tak se nám ale materiál 
podařilo použít při údržbě městské zeleně. 
Loňský rok byl již mnohem přívětivější. Po-
dařilo se nám naplnit kapacitu kompostár-
ny a výsledný kompost prošel testováním 
u Ústředního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského (UKZUZ). Na základě 
kompletních rozborů je oficiálně schválený 
jako hnojivo a našel si uplatnění kromě 
městských pozemků také u místních zahrád-
kářů – nejčastěji do květinových záhonů. 
Letos opět předpokládáme, že kapacitu 
kompostárny naplníme. Podařilo se nám 
vyprodukovat pěkný tmavý kompost, zatím 
ovšem nemáme výsledky rozborů z UKZUZ 
a kompost z letošní dosavadní produkce 
stále nemáme. Byl zcela použit jak pro 
údržbu městské zeleně, tak i občany, kteří 
si jej odebírali ve zvýšené míře. V polovině 
září však ještě chceme naplnit nové vaky, 
takže další kompost bude dostupný v lis-
topadu. Nicméně tuto šarži by bylo lepší 
nechat dozrát do jara.

I tak dlužno říci, že náš kompost stále ještě 
není ideální. Díky technice zpracování obsa-
huje značný podíl dřevní hmoty v poměrně 
velkých částech, což bychom do budoucna 
chtěli zlepšit zakoupením biodrtiče. Díky 
němuž bychom do kompostu přidávali 
drobnou štěpku z dřevní hmoty, která 

by lépe procházela procesem komposto-
vání a výsledný produkt výrazně zjemnila. 
Na druhou stranu, někteří zahrádkáři mají 
poněkud zkreslenou představu o podobě 
kompostu, který od nás mohou zdarma 
dostat a očekávají hotový substrát, který 
by jinak koupili ve specializované prodejně. 
Ale i pro ně máme možnost, na kompostár-
ně je k zapůjčení lopata, a pokud někdo 
chce jemnější materiál, může si jej na místě 
vlastnoručně přesít.

Rádi bychom se také posunuli s do-
končením provozovny dle projektu. Stále 
nám totiž chybí zpevněná plocha, protože 
se čekalo na vyhlášení avízovaného dotač-
ního titulu, ke kterému však nedošlo ani 
v loňském, ani v letošním roce. Proto zřej-
mě nezbývá, než kompostárnu postupně 
dofinancovat z prostředků města. V letoš-
ním roce bychom tedy chtěli vybudovat 
sociální zázemí pro obsluhu a studnu. 
V následujících letech pak postupně do-
budujeme zpevněnou plochu.

Občas slýchávám názor, že kompostárna 
je pro město nevýhodná. Udělali jsme 
ekonomickou analýzu a mohu konsta-
tovat, že při současných reálných cenách 
za zpracování bioodpadu je pro Chropyni 
dnes výhodnější vlastní kompostárna. A věří-
me, že v budoucnu po vypršení monitorova-
cího období přidělené dotace, bude možné 
efektivitu tohoto provozu ještě zlepšit díky 
možnosti jejího komerčního využití. 

Mgr. Stanislav Kalinec
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Deštivé počasí z období hodů ukončilo 
letošní sezónu Městského koupaliště. Sezónu, 
která z provozních důvodů pro nás, jako pro-
vozovatele tohoto zařízení, nebyla rozhodně 
idylickou. 

Na začátku to vypadalo skvěle. Areál 
koupaliště byl kvalitně připraven na otevření 
a meteorologové předpovídali pěkné léto. 
První šok nastal se spuštěním technologií. 
Z filtrace nám do velkého bazénu začalo prou-
dit velké množství písku a nějaký den trvalo, 
než se nám podařilo přesně specifikovat ložisko 
problému a následně jej vyřešit. Ve dvou ze tří 
filtrů došlo vlivem výrazných mrazů předchozí 
zimy k popraskání vnitřních rozvodů vody. Ná-
sledovalo vybrání filtračního písku a oprava fil-
trace specializovanou firmou. Částka 70.000 Kč 
za opravu filtrace, jak jsme záhy zjistili, nebu-
de konečnou částkou, na kterou město tato 
havárie přijde. Písek v okruhu totiž zapříčinil 
poškození tepelného čerpadla na ohřev vody 
v bazénu. Následně přivolaný servisní technik 
odhadl opravu zhruba na 200.000 Kč, přičemž 
konstatoval, že i druhé čerpadlo je na hranici 
životnosti. Za dané situace jsme se rozhodli se-
zónu dokončit jen s jedním čerpadlem a začali 
hledat alternativy, jak vyřešit vytápění kou-
paliště do budoucna. Bohužel před koncem 
sezóny jsme přišli i o druhé tepelné čerpadlo 
a k pochopitelné nelibosti návštěvníků kou-
paliště, byl velký bazén 14 dní bez vyhřívané 
vody. Těsně před koncem léta se nám ještě 
podařilo jedno čerpadlo zprovoznit, ale to již 
byla jen slabá náplast pro nespokojené návštěv-
níky. Nezbývá nám nic jiného, než se omluvit 
za snížení komfortu a standardu, na nějž jsou 
návštěvníci u chropyňského koupaliště zvyklí. 
Přesto bych Vás chtěl ubezpečit, že jsme pro 
zajištění vytápění udělali vše, co za dané situace 
bylo v našich možnostech.

Nechci se tu zabývat otázkami, proč pro-
jektant na našem koupališti filtraci neumístil 
dovnitř nějaké technologické budovy, jako 
je tomu u všech letních bazénů v okolí, ani 
o původu a kvalitě nainstalovaných čerpa-
del. To vše je minulost a my se musíme dívat 
do budoucnosti. To je také důvod, proč jsme 
neinvestovali bezmála čtvrt milionu do opravy 
čerpadla. Navíc při výhledu, že obdobnou část-
ku budeme v krátkém čase nuceni investovat 
i do rekonstrukce druhého čerpadla. Chtěli 
jsme prověřit, jaké jsou další možnosti a dostup-
né technologie pro ohřev vody a zda nebude 
vhodnější investovat do nové technologie, 
než nákladně opravovat technologicky velmi 
zastaralá tepelná čerpadla, díky čemuž jsou 
také ekonomicky neefektivní. Jen pro infor-
maci čtenářům Zpravodaje, ohřev vody na na-
šem koupališti stojí ročně okolo 300.000 Kč. 

V současné době proto zvažujeme několik 
alternativ a chceme brát v potaz nejen poři-
zovací náklady, ale také náklady na následný 
provoz, komfort obsluhy zařízení a jiné ukaza-
tele. V čase, kdy píšu tento článek, nemáme 
ještě na stole všechna data k jednotlivým 
variantám. Až se nám podaří všechna možná 
řešení shrnout do jednoho materiálu, před-

Ohlédnutí za letošní koupací sezónou

ložím jej Radě města Chropyně a následně 
se rozhodneme, kterou cestou se v problema-
tice vyhřívání bazénů do budoucna vydáme. 
Mně osobně zatím nejvíce imponuje mož-
nost instalace kotle na čerstvou štěpku, kdy 
by se bazén vyhříval materiálem, který vzniká 
běžnou činností při údržbě městské zeleně, 
prováděnou naší organizací. Zda to ale bude 
opravdu to nejlepší řešení, budeme schopni 
říct až po posouzení všech úplných návrhů 
možných řešení. Myslím si ale, ať už zvolíme 
jakoukoliv variantu, že mohu všechny návštěv-
níky ubezpečit, že na začátku sezóny 2018 
najdou opět to, co k našemu koupališti již 
desetiletí neodmyslitelně patří – teplou vodu.

Pominu-li zásadní problémy, se kterými 
jsme se letos na koupališti potýkali a s nimiž 
jsem vás seznámil v předchozích řádcích, dalo 
by se říci, že právě skončená koupací sezóna 
by se dala charakterizovat jako standardní. 
Celkem bylo otevřeno 77 dní (loni 91 díky 
lepšímu počasí na konci května i začátku září) 
a vstupním turniketem prošlo 34 761 ná-
vštěvníků (loni 32 507). Přestože jsme měli 
koupaliště přichystané na provoz, jako již 
tradičně, na termín Hanáckých slavností, po-
prvé jsme s ohledem na počasí otevřeli bránu 
až 29. května pro prvních 34 nadšenců 
koupání. Naposledy jsme pak měli otevřeno 
31. srpna, kdy nás navštívilo 725 návštěvníků. 
Nejvíce návštěvníků přišlo v úterý 1. srpna, 
a to 2 123, průměrně to pak bylo 450 osob/den. 
Co ovlivnilo významně celkovou letošní ná-
vštěvnost koupaliště, bylo určitě počasí. „Ten-
to způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“, 
jak by řekl klasik. Přesto, že bylo zaznamenáno 
celkem 23 tropických dní (o 7 více, než loni), 
vůbec nám letos počasí nepřálo o víkendech, 
které hrají v celkové návštěvnosti důležitou 
roli – pouze 5 víkendových dní z celého léta 

jsme měli návštěvnost alespoň 1 000 lidí, osm 
sobot nebo nedělí bylo kvůli počasí zavřeno 
úplně, a v dalších čtyřech těchto dnech byla 
návštěvnost nižší než 100 osob. 

Permanentku si letos koupilo celkem 
212 osob, nejvíce bylo dětských (103), dále 
senioři (62) a dospělých (47). To, že se perma-
nentka vyplatí, dokládá jedna aktivní chropyň-
ská seniorka – celodenní návštěva koupaliště 
ji totiž vyšla na 13,50 Kč.

Po loňských výrazných investicích do to-
hoto areálu jsme i letos, byť v daleko menší 
míře, přinesli zlepšení pro komfort návštěv-
níků, zejména v podobě krycích plachet 
na brouzdaliště, které zamezují vysokým ztrátám 
teploty vody v bazénu pro nejmenší zejména 
v nočních hodinách, a následně v ranních ho-
dinách urychluje vyhřívání vody v brouzdališti 
sluncem. Co nás naopak trápí ve dnech, kdy 
se počasí vydaří a na koupališti je tisíc a více 
návštěvníků, je pořádek na toaletách. Para-
doxně na toaletách té všeobecně uznávané 
pořádkumilovnější poloviny, tedy toaletách 
dámských. Při vysoké návštěvnosti a prakticky 
nekončících frontách u tohoto zařízení je velmi 
problematické udržovat zde pořádek průběž-
ně, což následně vede ke stížnostem ze strany 
návštěvníků, a musím uznat, že oprávněným. 
Zásadním řešením tohoto problému je zvýšení 
kapacity sociálního zařízení, protože čtyři ženské 
toalety, které kdysi projektant naplánoval pro 
naše koupaliště, jsou naprosto nedostatečné. 
Do budoucna bychom také například chtěli 
instalovat závlahový systém pro zlepšení kvality 
trávníků.

Přes všechny letošní provozní problémy vě-
řím, že se nám koupaliště na příští rok podaří 
připravit opět k plné spokojenosti návštěvníků 
a těšíme se na koupací sezónu 2018. 

Mgr. Stanislav Kalinec
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Mateřská škola děkuje touto cestou paní Kláře Kadlčíkové za přivítání dětí po prázdninách 
zpět ve školce. Klokánek Ríša zároveň zpříjemnil novým dětem chvíle čekání na maminky.

K poděkování se přidává
kolektiv MŠ Chropyně

Přijďte si nakoupit 
a vybrat. 

Nově v naší prodejně naleznete 

bankomat Moneta Money Bank.

Prodejna Albert supermarket v Chropyni 
v ulici Moravská, 

hledá do svého týmu 
nové zaměstnance 

na plný i zkrácený úvazek. 
Stravenky jsou u nás samozřejmostí , dále 
nabízíme příspěvek na dopravu až 650 Kč 
měsíčně, telefonovat levněji můžete již 
od prvního dne nástupu a věrné zaměstnan-
ce odměňujeme dovolenou navíc. 

Je možné zvolit si hlavní pracovní poměr 
nebo brigádu. Práce u nás je vhodná i pro 
studenty, maminky na rodičovské dovolené 
či akti vní důchodce. 

Bližší informace o volné pozici, platových 
podmínkách a benefi tech získáte u mana-
žera prodejny. 

V případě zájmu volejte 725 195 742 nebo 
pište na roman.hejnik@albert.cz.

Klokan v mateřské školce

Pneuservis Mika Chropyně
naproti čerpací stanice EuroOil 
Tel.: 733 747 040, 723 771 911  
www.auto-cont.cz  e-mail: auto-cont@volny.cz
Provozní doba: Po – Pá  7:00 – 17:00
                         So          8:00 – 11:00

Postaráme se o pneuservisní práce, drobné opravy, 
geometrii, klimatizaci... vašeho auta.
Myslete na své auto a připravte ho na zimní sezónu. 

Volejte na tel.: 733 747 040.
Rádi Vás objednáme na dohodnutý čas.

inzerce

Město Chropyně neprovozuje 

žádný facebookový profil!
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Začátek školního roku byl pro žáky I. stupně naší školy velmi 
zajímavý. 

Dne 12. září se konalo v Domě kultury v Kroměříži představení 
s názvem Tarzan, které připravila ZUŠ Kroměříž. Jako námět si autoři 
představení vybrali světoznámou pohádku o Tarzanovi, která byla již 
zpracována ve 48 verzích. Stejně tak si zvolili i hudební doprovod, 
který pro tento film složil Mark Mancina a nazpíval Phil Collins. 
Na tomto projektu se podílelo více než 120 žáků tanečního oboru, 
od těch nejmenších až po absolventy.  

Viděli jsme Tarzana

Velmi nás potěšilo, že jedny z hlavních rolích ztvárnili Pavel Tříska, 
Barbora Balášová a Jiří Pospíšil z Chropyně. Krásné dekorace po-
mohli vytvořit žáci výtvarného oboru pod vedením PaeDr. Moniky 
Kučerové. O věrohodnost zvířecích podob se postarala svými návrhy 
masek Mgr. Kamila Kulhavá. Dramaturgii a všechny choreografie 
připravily se žáky učitelky tanečního oboru MgA. Karla Koutná 
a Veronika Koutná.  

Za krásný kulturní zážitek děkujeme všem, kteří se na představení 
podíleli a za organizaci zájezdu děkuji všem pedagogům I. stupně.

Mgr. Milan Bajgar

Zpráva o činnosti ve školním roce 2016/2017
V uplynulém školním roce navštěvovalo naši školu celkem 402 žáků 

(stav k 30. 6. 2017). 
Na I. stupni bylo v 11 třídách 269 žáků. Na II. stupni bylo 7 tříd a 132 žá-

ků. Ve školní družině bylo 86 žáků rozděleno do 3 oddílů. 
Ve škole pracovalo 25 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny, 3 asis-

tentky pedagoga a 7 správních zaměstnanců.
Výsledky žáků byly v tomto školním roce velmi dobré.  Na I. stupni 

prospělo 200 žáků s vyznamenáním, 2 neprospěli. Na II. stupni prospělo 
33 žáků s vyznamenáním, 2 neprospěli. 

Bylo zaevidováno 37 drobných úrazů, odškodněno bylo 7 úrazů.

Informace Základní školy Chropyně
Informace o zahájení školního roku 2017/2018

Na začátku září přišlo celkem 395 žáků a byli rozděleni do 18 tříd. 
Na I. stupni je v 11 třídách celkem 262 žáků. Ve dvou prvních třídách 
je celkem 47 žáků. Na II. stupni je v 7 třídách 133 žáků. Školní družina 
má 3 oddělení s 90 žáky.

Ve škole pracuje 25 učitelů, 4 asistentky pedagoga, 7 správních za-
městnanců a 3 vychovatelky.

Byl upraven Školní řád Základní školy Chropyně, který platí od 1. zá-
ří 2017. Pedagogickou radou byl dokument schválen 29. srpna 2017 
a Školskou radou dne 30. srpna 2017.

Mgr. Milan Bajgar
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V první den školního roku 2017/2018 
přivítali prvňáčky a žáky I. stupně nejen uči-
telé, pan ředitel a paní starostka, ale nově 
i klokan Ríša. 

Pro žáky, jejich doprovod a zaměstnance 

školy to bylo velmi příjemné zpestření, které 
hodně pomohlo zmírnit nervozitu a rozpaky, 
které jsou s prvním dnem spojeny. Ríša žáky 
jen nevítal, ale k radosti všech žáků, rozdával 
i nějaké ty dobroty. 

Děkujeme členům SRPŠ při ZŠ Chropyně 
za skvělý nápad, dárky a čas, který si udělali, aby 
našim žákům, rodičům a kantorům zpříjemnili 
tento významný den. 

Mgr. Milan Bajgar

Prázdninové lenošení skončilo nejen dětem, 
ale také nám – členům spolku SRPŠ při ZŠ Chro-
pyně. 

Do práce jsme doslova skočili a to hned první 
školní den, kdy si paní Klára Kadlčíková (naše 
ministryně nápadů ;-) usmyslela, že zpestříme 
začátek školní docházky našim prvňáčkům. 
Výsledek? Plyšový maskot klokan Ríša, takměř 
v nadživotní velikosti, kterého s nelíčeným 
překvapením na tváři uvítali na prahu školní 
budovy děti i učitelé. Klokan nepozdravil jen 
ty nejmenší, ale osladil první školní den i těm, 
kdo už prvním krůčkům ve školních lavicích 
trošičku odrostli a postupně navštívil všech-
ny třídy prvního stupně. Za náročný výkon 
si zaslouží poděkování paní Dana Jedličková 
(naše tisková mluvčí). Byl to výkon hodný úcty 
a úplného propocení v tom těžkém a velice 
teplém kostýmu.

A tak letos můžeme s čistým svědomím říci, 
že mezi rodiči a žáky naší školy už snad není 
nikdo, kdo by naše SRPŠ neznal.

Všichni členové vedení tohoto spolku vyko-
návají práci pro spolek ve svém volném čase, 
dobrovolně a bezplatně.

SRPŠ se snaží zpestřit čas strávený ve školních 
lavicích žákům místní školy. Například v uply-
nulém školním roce se nám podařilo pomoci 
zaplatit zájezd celého prvního stupně na Mo-
drou a Velehrad (26.000 Kč), přispět žákům 
3. a 4. ročníku na plavání (35.000 Kč), rozdat 
na prvním stupni mikulášské balíčky (9.000 

Prázdniny skončily, s chutí znovu do práce

Klokaním skokem do nového školního roku

Kč), přispět žákům 7. ročníků na lyžařský zájezd 
(500 Kč/žáka), přispět na zájezd žáků 9. roční-
ku do Osvětimi (10.000 Kč), nakoupit knihy 
pro celé třídy prvního stupně, coby podporu 
čtenářské gramotnosti (12.500 Kč) a částku 
35.000 Kč předat přímo řediteli školy. Kdo jiný 
lépe ví, co škola a její žáci potřebují.

Naše snažení by bylo marné bez spolupráce 
rodičů žáků základní školy. Bez vstupního 
vkladu – příspěvku ve výši 150 Kč na souro-
zence bychom nemohli uspořádat žádnou akci, 
jejíž výtěžek (jak jinak) míří v plné výši zase 
zpět k našim žákům. 

Předem děkujeme všem rodičům za pocho-
pení pro naši práci, které v měsíci říjnu mohou 
vyjádřit právě zaplacením příspěvku. Děkujeme 
samozřejmě i všem pedagogům místní základní 
školy. Kde bychom bez Vás byli? To Vy máte 
s námi spoustu práce a starostí, než pro nás 
příspěvek vyberete. Děkujeme! Za úžasnou 
spolupráci samozřejmě děkujeme panu ředi-
teli, který pro nás vždy našel pochopení. Díky 
si zaslouží i paní školnice Lenka Motalová 
a pan školník Rudolf Dolák, kteří to s námi 
a našimi aktivitami v budovách školy nemají 
zrovna jednoduché. 

Děkujeme za spolupráci a pomoc všem, kdo 
třebas i rukou ochotnou pomoci při přípravě 
„našich“ akcí pomohli k tak krásnému výtěžku 
uplynulého školního roku. Pevně věříme, že Vás 
svou trpělivou a neúnavnou prací i letos doká-
žeme přesvědčit, že vše děláme pro dobrou věc!

Patrně by bylo dobré v závěru rozklíčovat 
podivnou zkratku, kterou se podepisujeme. 
Představíme tedy členy vedení SRPŠ: předsedou 
je Radek Kroupa, místopředsedou Petr Langr, 
již zmíněnou tiskovou mluvčí Dana Jedličková, 
ministryní pro nápady Klára Kadlčíková, mini-
stryní zásobování Alena Kosturová, ministryní 
dobré nálady Martina Rozkošná a ministryní 
rozvahy a nadhledu Markéta Procházková.

Na viděnou na zájezdu do Mutěnic, na Ško-
lím plesu či některé jiné „naší“ akci.

KLJKKRP
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Je začátek školního roku a rádi bychom se pochlubili úspěchem 
našich studentů. Ale popořadě. Už na podzim 2016 získalo Gymná-
zium Kojetín titul Zelená škola za nejlépe odvedenou práci v oblasti 
environmentálního a globálního rozvojového vzdělávání mezi gymná-
zii v Olomouckém kraji. O tom jsme už veřejnost dříve informovali. 
Po celý školní rok jsme nezaháleli a byli jsme opět odměněni, tentokrát 
titulem Světová škola. Ten nám byl prozatím přiznán na dva roky. Pokud 
i dále budeme pokračovat v započatých aktivitách a projdeme auditem, 
dostaneme jej na pět let.

K udělení titulu došlo už 13. června 2017 v Americkém centru v Pra-
ze, kde se sešly jak školy, které už za sebou audit měly, tak školy, které 
se do projektu zapojily v letošním roce poprvé. Všichni zúčastnění 
dostali příležitost prezentovat svou práci a poděkování patří žákyním 
loňské kvarty Ludmile Mychaylivové a Ivetě Řezáčové, které se úkolu 
zodpovědně zhostily a velmi pěkně představily naši školu i projekt.

Co za ziskem titulu stálo? Celoroční práce na projektu Kambodža. 
Zapojilo se do něj 25 žáků z kvarty, kvinty a 1. ročníku. Organizovali 
jsme výstavu o Kambodži a sbírku pro sirotčinec v Phnom Penh.

Už na podzim 2016 jsme mezi studenty zjišťovali, jestli mají o téma 
Kambodža zájem a co o této zemi vědí. Překvapilo nás, že většina 
studentů nevěděla nic, nebo téměř nic, dokonce si někteří mysleli, 
že je to země v Africe. Chtěli jsme tuto nevědomost změnit, a proto jsme 
uspořádali zmíněnou výstavu. Jejím základem byly fotky ze sirotčince 
a okolí společně s texty vysvětlujícími jeho každodenní život. Oslovili 
jsme také brněnskou neziskovou organizaci NaZemi a ta nám zapůjčila 
putovní výstavu „Musím být trpělivá“, která byla věnovaná kambodžským 
textilním továrnám a výrobě sportovního oblečení firmy Adidas pro 
olympiádu v Londýně. Další část výstavy byla věnovaná jídlu JV Asie, 
textilním továrnám JV Asie a také smutné historii Kambodži spojené 
s vládou Rudých Khmerů.

Výstavu postupně navštívily téměř všechny ročníky gymnázia i ve-
řejnost a při prohlídce studenti vyplňovali pracovní listy. Zjistili jsme, 
že nejvíce zaujalo téma sirotčince (40 % dotázaných), dále jídlo JV Asie 

Gymnázium Kojetín je Světová škola
(22 % dotázaných) a na 3. místě shodně s 19 % téma o Rudých Khmerech 
a textilních továrnách.

Ve sbírce se nakonec vybralo: 32 krabic a pytlů oblečení, 14 krabic 
a tašek plných hraček, 35 krabiček pastelek a fixů, 11 tašek s povlečením, 
dekami a ručníky, 7 batohů a aktovek, 6 krabic s hygienickými potře-
bami, objevily se odrážedla a trojkolky a další věci. Dokonce nám došly 
dva balíky z Pelhřimova od paní Burianové, která se o sbírce dozvěděla 
na našich webových stránkách. Všem, kteří přispěli byť i maličkostí, 
moc děkujeme. Sbírka byla odvezena prostřednictvím organizace S.O.S. 
Děti Kambodži do Prahy a až bude plný přepravní kontejner, převeze 
se do sirotčince Phnom Penh.

Ještě jednou je třeba poděkovat všem zúčastněným a věříme, 
že v začaté cestě budeme pokračovat i v následujících letech. Pro le-
tošní rok připravujeme téma Ukrajina.                       Dana Dýmalová

inzerce
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Zavzpomínat si na své blízké, kteří už nejsou mezi námi, chodíme 
čas od času každý. Vidět ale toto (viz foto), je smutné. Byla to náhoda 
nebo vandalismus?

DJ

První červnový víkend si skupinka chropyňských pionýrů vyjela 
na republikové setkání pionýrských oddílů do Ostravy. Stanovali 
jsme v hornickém areálu Landek. V sobotu jsme si vyšlápli do ZOO 

Republikové setkání pionýrských oddílů v Ostravě

Klub českých turistů

a do Miniuni. Poslechli jsme si finálový koncert Dětské Porty, v neděli 
jsme zfárali do dolu Anselm a při cestě domů si prohlédli z vyhlídkové 
věže radnice Ostravu.  

Prožili jsme hezký víkend a těšíme se na další setkání.
Marcela Hrdličková

Máte rádi podzim? Lákají vás procházky padajícím listím? Turistická 
oblast Valašsko-Chřiby, ke které náš odbor turistiky patří, nabízí akce:

7. 10. Chřibská 33
 Pěší: 12, 22, 33 km
 Start: Buchlovice - nákupní zóna 7:00 
 Cíl: stejný, do 17:00
 Informace: Jan Prášek, tel.: 776 627 201

13. 10. Strašidelné hrátky
 Začátek: Přerov Laguna, 19:15 hod
 Ukončení: 21:00 
 Informace: Ladislav Župka, tel.: 721 034 995

14. 10. Slováckým vinohradem v Mutěnicích
 Odjezd autobusu pro přihlášené účastníky: Chropyně, 
 nám. Svobody, 7:15

14. 10. Podzimní Chřiby
 Pěší: 16, 25 km, cyklo: 65 km, běh: 30 km
 Start: Napajedla, 8:00 
 Cíl: stejný, do 18:00
 Informace: Karel Janošek, tel.: 603 489 387

Příjemné putování podzimní přírodou přeje
    

Jaroslava Pospíšilová

Smutné chvíle 
na smutném místě
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proběhl v opravdu sportovním prostředí tělo-
cvičny Základní školy v Tlumačově. 

Obec Tlumačov, která byla letos pořadate-
lem tohoto klání osmi družstev z Mikroregi-
onu Jižní Haná, přivítala nejen soutěžící, ale 
i na stovku příznivců tohoto setkání. Každou 
obec sdružení (Hulín, Chropyně, Kvasice 
a Tlumačov) reprezentovala dvě pětičlenná 
družstva, která soutěžila v dovednostních 
i znalostních disciplínách. 

Nejen při soutěžích, ale i při veselém 
a zábavném vystoupení jednotlivých družstev 
v závěru setkání jsme se všichni náramně 
pobavili. Naši Chropyňáci letos nedosáhli 
na stupeň vítězů, ale o to s větší chutí a elánem 
se připraví na příští ročník, který bude v režii 
města Hulína. 

Děkuji všem, kteří mají zájem a chuť se po-
bavit, za účast a reprezentaci našeho města.
                                                                                    

Božena Hrabalová
inzerce

Osmý ročník „Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná“

Máme tu nový školní rok. Většina školáků si již přivykla na svůj 
školní program a také na cestování mezi domovem a školou. Nezapo-
mínejme však, že je zde stále početná skupina dětí, které se na tuto
cestu po čase vypraví samy, již bez doprovodu rodičů. 

Tyto děti jsou ohroženy nejvíce, především proto, že nemají dostatek 
zkušeností a hůře odhadují rychlost a vzdálenost projíždějících vozidel. 
Často se tak stává, že reagují zbrkle a nepředvídatelně. Situaci navíc 
zhoršuje i jejich omezené zorné pole vzhledem k jejich malé výšce. 

Rodiče by měli dětem vštípit pravidla pro bezpečné přecházení 
vozovky a upozornit je na nebezpečná místa. Je třeba si uvědomit, 
že neexistuje žádná absolutní přednost a vždy je třeba dbát maximální 
opatrnosti. Výchova dětí v rodině je nenahraditelná. 

Řidiči motorových vozidel by měli v blízkosti škol nebo místa 
se zvýšeným pohybem dětí, přizpůsobit jízdu tak, aby děti nebyly ohroženy. 

POZOR ŠKOLÁCI

T
o
R

o
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Letošní srpnový tábor s Kamínkem probíhal 
opět na T. Z. v Bojanovicích, která se změnila 
na území Galů, kde vládl Asterix  s Obelixem. 
V neděli 6. srpna kolem poledne nás s dětmi 
autobus dovezl na táborovou základnu v Boja-
novicích. Vedoucí a instruktoři pomohli dětem 
s ubytováním. Hned po vynikajícím obědě 
se všichni pustili do výroby oddílových tri-
ček, vlajek, vymýšlení oddílových pokřiků 
a názvů. U večerního nástupu se tak už se-
šli Divočáci, Druidové, Psímixové, Idefixo-
vé, Ave My (Césarové) a Drobelixové. Při 
společném představování jsem převzala (jako 
hlavní vedoucí) obraz „Drobečkovo uznání“ 
s podpisy vedoucích a instruktorů a velký obraz 
s fotkami kamínkovských vedoucí a instruktorů, 
a to k desetiletému výročí založení Kamínku. 
Velice mě tímto překvapili a dojali. Neza-
pomněli jsme ani na společný zpěv táborové 
a kamínkovské hymny.

První den oddíl Divočáků udělal rozcvičku 
a došlo i na scénku, kterou se představil Asterix 
s Obelixem, César – Ave My s římskými vojáky. 
Zajímavý byl večerní soutěžní program „Kolo-
seum“, který si připravili oddíloví vedoucí s in-
struktory z oddílu Druidové v čele s Verčou Žigi. 
Každý den probíhal podobně: scénky, soutěže, 
hra… jen každý den jiné. Děti poznávaly léčivé 
byliny, lanové hry, hru „Na hada“, děti zvládaly 
nejrůznější překážky a večer pak samozřejmě 
nechyběly zvídavé otázky na umístění každého 
z nich v celotáborové hře. Při nástupu se dě-
tem rozdávaly diplomy a ceny za soutěže a hry. 
Také Drobeček uděloval na každém nástupu 
„Drobečkovo uznání“ za různé aktivity jak pro 
děti, tak pro vedoucí. Závěr každého nástupu 
vyplnily pokřiky oddílů, které se nesly celým 
táborem a po nich opět následoval společný 
zpěv táborové i kamínkovské hymny.

V prvním týdnu tábora jsme měli i vzácnou 
návštěvu. Z Chropyně k nám přijela paní 
starostka a paní místostarostka. Provedli jsme 
je táborem, ochutnaly naši kuchyni, popovídaly 
si s dětmi a předaly nám pro všechny táborníky 
dárečky. 

I druhý týden tábora byl protkán spoustou her 
a soutěží. Vydali jsme se i na výlet do Znojma. 

Letošní táboření s Kamínkem
Děti si prohlédly nejen zámek, ale také zno-
jemské náměstí a nakoupily si dárky. 

Než jsme se nadáli, byl tu poslední nástup 
a vyhlášení vítězů celotáborové hry. Na prvním 
místě se umístil a zlaté medaile a putovní pohár 
získal oddíl Divočáci s vedoucími Lukášem, Ro-
manem, Verčou, druhé místo a stříbrné medaile 
získali Psímixové s vedoucími Renčou, Leošem 
a Májou, třetí místo a bronzové medaile pat-
řilo Druidům s vedoucími Verčou Žigi, Klárou 
a Sivečkem, o další místa se podělili Drobelixové, 
Idefixové a Ave My Césarové. Všechny oddíly 
také získaly sladké odměny za soutěžení. Po-
slední večerní program začal velkou diskotékou, 
kterou pro děti připravil pan Vrána z Chropyně. 
Děti s vedoucími tancovali, zpívali a dobře 
se bavili, ale vše jednou musí skončit, a tak 
úderem desáté hodiny skončila diskotéka 
a s ní vlastně i letošní tábor. Sobotní ráno si děti 
dobalily kufry, naposledy se zazpívaly hymny, 
udělaly se poslední fotky, rozdali jsme dětem 
táborové placky s Asterixem a Obelixem a přišlo 
smutné loučení. Smutek není třeba, tábor pro 
rok 2018 je už objednaný!

Doufám, že se dětem tábor líbil a pokud jim 
něco při návratu domů v kufru chybělo, pak vše, 
co vedoucí při celotáborovém úklidu našli, čeká 
na své majitele u nás v kamínkovské klubovně.   

Závěrem bych ráda poděkovala všem vedou-
cím: programovému vedoucímu Vl. Horákovi 
„Asterixovi–Horýskovi“, dále Markétce Pro-
cházkové „,Idefixovi“, P. Zavadilovi „,Obelixo-
vi–Drobečkovi“, Vl. Daňkovi „Césarovi–dok-
torovi“, L. Paňákovi „Majestátixovi–Beňovi“, 
V. Žigmundové, R. Pečínkové, M. Pečínkové, 
A. Bláhové, R. Žďárskému, A. Škrhákové, 
B. Babické, P. Sivcovi, V. Samkové, N. Hlad-
né, L. Mišurcovi „Druidovi“, S. Houbanové, 
M. Žemličkkové, P. Vítkovi, T. Pečínkové. 
Díky našim zdravuškám Z. Horákové a V. Bílko-
vé, našim kuchařkám H. Sivcové, N. Navrátilové 
a E. Vavrysové. Vám všem moc děkuji za velkou 
starost o děti a perfektní program, který připravil 
náš geniální „Horýsek“. Poděkování za táboro-
vou hymnu patří P. Zavadilovi „Drobečkovi“ 
a naší Markétce „Maří Procházkové“, která spolu 
s manželem složila kamínkovskou hymnu. Moc 
Vám všem děkuji.

Někomu se může zdát, že máme moc ve-
doucích a instruktorů, ale k 84 dětem musí 
být dobré a bezpečné vedení. Poděkování 
od Kamínků patří také všem sponzorům a mě-
stu Chropyně za finanční podporu tábora. 
Za vše vám moc děkujeme.

Fotky jsou na Facebooku Kamínku.                                                                        
Hana Paňáková
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Radka Třeštíková: Osm 
Příběh o několika láskách s jednou detektivní 
zápletkou. Začíná nečekaně skoro koncem 
a končí začátkem. Hlavní hrdinka Míša je ná-
sledkem střelného poranění v bezvědomí. Kdo 
jí chtěl ublížit a proč, když ji všichni měli rádi? 
A co se stane, až se Míša probudí a ze svého 
života si bude pamatovat jenom něco?

Vlastimil Vondruška: Apage, Satanas! 
Přítelkyni Ludmily z Vartemberka trápí podivné 
sny. V pitoreskním reji se jí zjevuje dílna obklope-
ná skálami a démon, který se necudně zmocňuje 
jejího těla. Její otec povolá exorcistu, jenže Lud-
mila ví, že Anna není blázen. Začne se vyptávat 
v okolí Bezdězu a záhy narazí na znepokojující 
fakt, že něco podobného zažily i jiné urozené 
dívky. Naštěstí se právě vrací domů její manžel 
Oldřich z Chlumu se svým pomocníkem panošem 
Otou. Případu se ujmou a začnou bojovat nejen 
s krutým vrahem, ale také s pověrami a intrikami severočeské šlechty…

Markéta Zahradníková, Zbigniew Czendlik: 
Postel, hospoda, kostel 
Není člověk jako člověk, není kněz jako kněz 
– Zbygniew Czendlik je toho skvělým důkazem. 
Studium Bible je podle něj nuda, nerad zpovídá své 
farníky, a chce-li někdo pokřtít, dlouho ho odrazuje. 
Miluje ženy, rád si pochutná na dobré whisky a v ho-
spodě je jako doma. Co má napsáno na dveřích 
ložnice? Proč se mu nelíbilo ve Vatikánu? Jak 
zvládá celibát? K čemu by vedl své děti a co je v ži-
votě nejdůležitější? Ale hlavně – jak to, že u nás 
nemáme natřískané kostely? Tato kniha vám odpoví na mnoho podobných 
otázek. Nahlédnete do soukromí jednoho pozoruhodného muže a zjistíte, jak 
vnímá mezilidské vztahy, život i Boha. Není vyloučeno, že vás zbaví některých 
předsudků a zkreslených představ, proto ji čtěte pouze na vlastní nebezpečí.

Jan Svěrák: Po strništi bos: příběh filmu
Výpravná publikace s množstvím barevných 
fotografií a dokumentů nechává čtenáře na-
hlédnout do úspěšné tvůrčí dílny otce a syna 
Svěrákových a do zákulisí natáčení jednoho 
z nejočekávanějších filmů roku 2017. Historky 
z natáčení, postřehy a úvahy tvůrců, řešení au-
torských i technických problémů - to vše z první 
ruky - dělá knihu atraktivní nejen pro odborní-
ky, ale pro každého milovníka českého filmu.
 

Shawn Stevenson: Spánek je umění: 21 klí-
čových strategií, jak zlepšit kvalitu spánku 
a života,…
Spánek je nezbytná součást života – posiluje imu-
nitní systém, vyrovnává hladiny hormonů, urychluje 
látkovou výměnu, zvyšuje množství fyzické energie 
a zlepšuje mozkové funkce. To je jenom část dů-
vodů, proč kvalitní spánek hraje nezastupitelnou 
roli v našem zdraví. Autor přichází s komplexním 
pohledem na problémy se spánkem, s jejich důsledky 
a nabízí 21 základních strategií, jak zlepšit kvalitu 
spánku a být celkově zdravější, spokojenější i úspěšnější. Své rady shrnuje 
do čtrnáctidenního programu, který pomáhá upravit spánkovou hygienu 
a uvést jednotlivé poznatky do praxe.
Příjemné chvíle s dobrou knihou přejí                     Vaše knihovnice

Knihovna doporučuje

Přichází říjen, doba, kdy chodili vojáci na povinnou vojenskou službu 
a druzí se z této služby zase vraceli. V říjnu příštího roku tomu bude 
sto let od konce první světové války. Z různých bojišť se vojíni vra-
celi do svých domovů. Po válce jednotlivé obce dělaly sčítání ztrát 
na lidských životech. Do rodného Plešovce se z války nevrátilo 13 mužů. 
Plešovští občané měli na paměti, že by měli pořídit trvalou vzpomínku 
na padlé spoluobčany, ale pro nedostatek financí nebylo možné brzy 
po válce tuto myšlenku uskutečnit. Až starosta Josef Otáhal s obecním 
zastupitelstvem zřídili fond k postavení pomníku, který byl vždy navýšen 
výtěžkem z příležitostných sbírek při starých zvycích.

Při schůzi obecního zastupitelstva v červnu 1933, po návrhu starosty 
Floriana Chmely, bylo schváleno postavení pomníku. Finanční komise 
s tím souhlasila a chybějící finance byly uhrazeny z obecní pokladny. 
Práce na pomníku byla nabídnuta různými firmami a po přezkoumání 
byla zadána sochařskému a kamenickému mistru panu Juliu Mergentalovi 
mladšímu z Kroměříže (1887-1933). Železná ohrada byla zadána panu 
Vymlátilovi z Kroměříže.

Slavnostní odhalení pomníku bylo pořádáno v den hodů, které 
připadly na neděli 3. září 1933. Celou slavnost řídili starosta Florian 
Chmela, obecní zastupitelstvo a spolky v Plešovci. Obec podala žádost 
o svěcení pomníku, ale farní úřad přání nevyhověl, protože na pomníku 
nebyl křestanský symbol. Stejně tak nebylo vyhověno přání občanů 
sloužit bohoslužbu za padlé v kapli svatého Josefa v Plešovci. Nakonec 
bohoslužbu sloužil pan farář Jan Vévoda za padlé v kostele svatého Jiljí 
v Chropyni brzy ráno. Odpoledne starosta Florian Chmela slavnostně 
přivítal hosty z obecního zastupitelstva Chropyně s panem starostou 
Františkem Matouškem, zástupce úředníků z cukrovaru pana Regála, 
zástupce velkostatku pana Horáka, zástupce četnického velitelství pana 
Kašpara. Poté předal starosta Florian Chmela slovo řediteli měštanské 
školy v Chropyni panu Andělínu Odstrčilovi. Ten jako svědek válečných 
tragédií na frontách zavzpomínal na utrpení války a povyprávěl o váleč-
ných hrůzách. A že to byly opravdu hrůzy, jsem se přesvědčila v jedné 
obecní kronice Lobodic, kde jsou tyto hrůzy popsány. 

Poté pan starosta Florian Chmela poděkoval řečníkovi a za zvuku 
státních hymen byl pomník odhalen. Občané a hosté se poté seřadili 
a odešli na lidovou zábavu za zvuku hudby do zahrady pana Františka 
Pazdery. 

Marta Staňková

Pomník obětem první 
světové války v Plešovci
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Když krátce po šesté vystrčím hlavu ze sta-
nu, do tváře mě udeří neobvyklý chlad. Tráva 
v Roháčské dolině je zmáčená rosou, a než po ní 
dojdu k potoku vinoucímu se kolem tábořiště, 
rozdrkotají se mi zuby. Za chvíli už s kulichem 
na hlavě stavím vodu na čaj a přeju si, aby sem 
co nejrychleji dosvítily první paprsky srpnového 
slunce, které zatím zarputile ozařuje jen vrcholky 
ostrých štítů tyčících se nade mnou. Voda v ešusu 
mezitím začíná bublat a to je signál k probuzení 
zbytku osazenstva.

Vzbudit středoškoláky účastnící se letního 
kurzu vysokohorské turistiky je stejně těžké, jako 
pokusit se probudit medvěda ze zimního spánku. 
A je to i podobně nebezpečné. Teprve když jejich 
stany s uštěpačnými poznámkami o Šípkových 
Růženkách a nemožnosti oné smartfounové 
generace obcházím potřetí, ozývá se z jednoho 
ze spacáků konečně život. Přidušené „normální 
lidi takhle brzo ještě spí“, je vedlejším stanem 
bleskurychle kontrováno hláškou: „Normální 
lidi do hor vůbec nelezou.“ Jako první je pak 
venku lehce rozčepýřená Gabča. Moje naděje, 
že své kamarády namotivuju k tomu, aby vylezli 
ze spacáků, se však – když nakoukne do vroucího 
ešusu a zklamaně prohlásí: „Tys nám jako neudělal 
kakao?!“ – velmi rychle rozplynou. No prostě 
krásné ráno.

Čas ztracený pomalým vstáváním pak dohánějí 
při ranní hygieně v ledové vodě potoka, které 
se ale podle mě nestihli ani dotknout. „To už jste 
jako zpátky, jo?,“ ptám se, když se s kartáčky 
v rukou vrací ke stanům. „No jasně, sám jsi 
přece včera vykládal, že ráno se nesmíme moc 
zdržovat, jinak budeme na vrcholu jako poslední 
a bude ostuda.“ Sebevědomí jim věru nechybí 
a odpověď mají na všechno. Ale aspoň vnímají, 
co jim říkám. To je dobré znamení. Snídani a balení 
batohů potom už zvládáme v docela uspokojivém 
čase. Mám sice podezření, že s přípravou svačiny 
se naše horská mládež příliš neobtěžuje a do bato-
hů nekontrolovaně hází, co jim přijde pod ruku, 
ale to už je jejich věc. „Hlavně nezapomeňte 
čelovku, vycházíme tak pozdě, že se jistě budeme 
vracet až po půlnoci.“ „Je 7.09,“ protáčí oči Petr. 
Vyrážíme ve čtvrt a zbytek kempu se teprve pro-
bouzí. Ranní Roháče budeme mít jen pro sebe.

Následující čtyři hodiny stoupáme Jamnickou 
dolinou. Vysoká tráva postupně mizí, krajina 
nabírá alpínského rázu a nám se otevírají výhle-
dy nejen na západotatranské vrcholy, ale také 
na Liptovskou dolinu a Vysoké Tatry, ve kterých 
jsme byli o rok dříve. Přerývaný dech občas zklid-
níme při hledání kešky a před polednem si na Vo-
lovci (2 063 m n. m.) opakujeme zásady pohybu 
po exponovaných úsecích. Následující dvě hodi-
ny pak pokračujeme cestou II. stupně obtížnosti 
podle UIAA. Po úsecích, kde už je k postupu 
nutno využívat obou rukou – a tedy vykonávat 
lezení. Když pak vystoupáme na Ostrý Roháč 
(2 088 m) a s využitím jistících prvků překonává-
me ostrý skalní hřebínek, s radostí pozoruju, jak 
to mladým lezcům jde. Je vidět, že za ty čtyři roky, 
co spolu do hor jezdíme, se přece jenom cosi 
naučili. Ale nahlas to říct nesmím; oni by si pak 
mohli myslet, že už dosáhli kvalit Reinholda Mess-
nera, a ze spacáků by nejspíš nevylezli už nikdy.

Jeden den na kurzu vysokohorské turistiky
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Jeden den na kurzu vysokohorské turistiky
Ve dvě odpoledne pak obědváme na roz-

páleném vrcholku Plačlivého (2 125 m n. m.), 
nejvyššího bodu, na kterém dneska stojíme. 
Po čase shlížíme na hory shora, na dvousetme-
trovou propast Smutné doliny, temně modrou 
hladinu Roháčských ples a na vyšlapanou stezku 
linoucí se po slovensko-polské státní hranici 
na protějším hřebenu. Prostý, impozantní záži-
tek, který sice stojí spoustu sil, ale který je jen Tvůj 
a nikdo Ti jej nevezme. „Kdyby mamka věděla, 
po čem jsme sem lezli, tak by ji určitě kleplo,“ 
protne vysokohorské ticho s vážným výrazem 
ve tváři Danča. S tím se za určitých okolností 
dá souhlasit. „No risk – no fun,“ dodá k tomu 
s ještě vážnějším výrazem Kuba. S tím se dá sou-
hlasit bez debat.

Pak už nám zbývá poslední, a také nejmé-
ně oblíbená část vysokohorské túry – sestup 
zpátky. 

A jako obvykle je třeba být mnohem obezřet-
nější než cestou nahoru. Kolena dostávají zabrat, 
kamenitá suť klouže a na zemi se octneš, ani ne-
mrkneš. Pravdivost nechť potvrdí jedno zavázané 
koleno a jedny roztržené kalhoty. Cena, kterou 
si od nás Roháče za dnešní výkon vybraly. Závěr 
návratu ke stanům je pak snad nejhorší. Nohy 
v těžkých pohorkách bolí a na rovné cestě nás 
přepadává únava. Návrh skočit na chvíli do po-
toka vznáším jen opatrně; o to víc mě překvapí, 
když jsme během chvíle v ledové vodě horské 
bystřiny skoro všichni. Je to zvláštní pocit. Jako 
kdyby vás bodaly tisíce malých jehliček: Žíly 
se rozšiřují, krev začíná proudit, svaly přestávají 
bolet, nálada se zlepšuje a dostavuje se pocit 
spokojenosti s vlastním výkonem. Chytří manažeři 
pro to vymysleli pojem wellness. No, proč ne.

Do tábora se vracíme zrovna, když se letní 
slunce začíná sklánět k horským vrcholkům. 
Čeká nás vaření večeře a před spaním pak ještě 
poučné čtení o horách, odvaze a vůbec o životě 
těch nenormálních lidí, co o prázdninách vstávají 
před sedmou ráno. Však oni mi to za pár hodin 
zase připomenou. Budeme tady totiž ještě dalších 
pět dní. A doufám, že si to pořádně užijeme. 
Pokud byste si to chtěli ověřit, můžete se podívat 
na www.facebook.com/skautichropyne.

Jakub Kalinec
inzerce
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Kromě těchto aktivit se mohou vaše děti přihlásit do dvou umělec-
kých škol, které vyučují hře na hudební nástroje i tanci. ZUŠ Kro-
měříž má pobočku na ulici Komenského, vyučuje však i v budově 
ZŠ na ulici J. Fučíka, vedoucím je pan Luděk Koutný. Soukromá 
ZUŠ D-MUSIC sídlí v budově ZŠ na ulici J. Fučíka, vedoucím je pan 
Bc. Ivo Novotný. 

V Chropyni pracuje také spolek Přidej se k nám, který založili peda-
gogové a rodiče dětí SZUŠ D-MUSIC. Spolek sdružuje dobrovolné 
odborníky a zájemce pro organizování činnosti mládeže a dospělých 
v oblasti kultury. Více informací získají zájemci u pana Bc. Ivo Novotného.
Přehled sportovních oddílů připomene před zahájením zimní sezóny.

Helena Sadyková

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 2. říjen 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

A co děti? Mají si kde hrát?
Občas slyšíme, že tady není kam jít, kde se pobavit a kam přihlásit děti, aby doma nezlobily. Daly jsme si s kolegyní Květou Dvořákovou práci 
a nestačily jsme se divit. Našly jsme tolik možností, o kterých opravdu věděl jen málokdo. Přejeme dobrý výběr a příjemně strávený čas Vašich dětí.  
Přehled aktivit, spolků a zájmových kroužků pro děti v Chropyni:
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Děti ze znovu obnoveného atletického oddílu TJ Chropyně vyrazily 
na své první velké závody.

„Čokoládové“ běhání je otevřená běžecká soutěž pro děti od 0 do 11 let 
z řad široké veřejnosti a je v současnosti nejmasovější mládežnický 
atletický projekt, zaštítěný organizátory IAAF WORLD CHALLENGE 
Zlatá tretra Ostrava, který v České republice v dané věkové kategorii 
nemá konkurenci.

Sourozenci Eliáš a Terezie Maitnerovi bojovali na atletickém oválu 
už 4.5.2017 v Kroměříži, kde byla patronkou závodu světová rekord-
manka Jarmila Kratochvílová. Eliáš (rok narození 2012) obdržel za svůj 
výkon na trati 60 m s časem 15,02 (v konkurenci 5 chlapců) zlatou me-
daili. Terezie (2009) se poprala na trati 200 m s časem 41,68 a doběhla 
na 22. místě v konkurenci 37 děvčat.

Vyškov byl svědkem další vynikající atletky z Chropyně, kterou 
je Zuzana Hepplerová (2012), která si 13.6.2017 zaběhla trať na 60 m 
s časem 14,79 na krásném 4. místě z 20 dívek.

Atleti z Chropyně na Čokoládové tretře

Posledním zastavením na atletických kolbištích byl 20.6.2017 Pro-
stějov, pod patronací světového rekordmana Jana Železného, kde 
jsme měli největší reprezentaci našich atletek. Nejnovější závodnice 
našeho oddílu Liliana Ottová (2011) dokázala s časem 22,94 na tra-
ti dlouhé 100 m vybojovat pěkné 12. místo z 16 dívek. Dále Ema 
Bátrlová (2009) s časem 49,36 na trati 200 m zaběhla v konkurenci 
46 dívek na 43. místě. Nejdelší trať 300 m byla určena děvčatům 
ročník 2006 v zastoupení Martiny Jedličkové, která se umístila 
na 40. místě s časem 69,32 a Nely Bátrlové na 36. místě za 67,75 se-
kund z velké konkurence 42 dívek.

Účast na těchto závodech měla pro děti a jejich sportovní kariéru 
velký přínos. Nechyběla radost ani slzičky, což ke sportu bezesporu patří.

Výsledky a fotografie ze závodů naleznete na internetových stránkách 
Čokoládové tretry www.cokoladovatretra.cz.

R. Zmidlochová

Pod záštitou Moravského rybářského svazu 
Chropyně se v sobotu 17. června uskutečnili 
na Pískáči v Záříčí rybářské závody mládeže. 
Počasí tentokrát vyšlo a od samého rána bylo 
vidět nadšení a radost jak malých rybářů a ry-
bářek, tak i spokojené úsměvy organizátorů.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V mladších 
se na prvních třech místech umístili Hrabal 
Lukáš, Buráňová Adéla, Vaculová Nikola. 
V těch starších si pak ocenění odnesli Navrátil 
Miroslav, Mlčochová Zuzana a Mauler Lu-
káš. Samostatnou cenu za největší počet ryb 
a největší rybu získala Mlčochová Zuzana. Po-
háry a věcné ceny jako vždy předával jednatel 
MRS PS Chropyně pan Takáč.

Generálním partnerem závodů bylo město 
Chropyně. Hodnotné ceny a dary poskytli: 
Timármix - Pavel Chalupa, Rybářské potřeby 
Tovačov, Krmiva Hulín, Rybářství u Moravy – 
Tomáš Červinka, Graffishing Hunting - David 
Lužný, Hospůdka Buřvalka, František Zbihlej, 
Petr Glozyga, Cukrářská výroba Jurásek, Řez-
nictví Majtán a Stará orlovna. 

Všem organizátorům, sponzorům a zejména 
soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na dal-
ší setkání na rybářských závodech mládeže 
příští rok.

MRS PS Chropyně

Rybářské závody mládeže 
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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

V letošním roce jsme se přihlásili do 11. roč-
níku festivalu dračích lodí DRACI NA HA-
NÉ, kategorie s názvem FUN standart a small, 
DRAČICE smal l .  Závod se uskutečni l 
19. a 20. srpna na řece Moravě v nově rekonstru-
ovaném příjemném areálu Kanoistiky Kojetín. 

Náš, v pořadí devátý, dračí rok změnil his-
torii zastoupení v závodních kategoriích. Mimo 
standardní dvacítkové smíšené posádky jsme 
v kategorii FUN standard obsadili i FUN small, 
desítkovou loď. V ní pádlovaly pouze dvě ženy, 
které doplňovaly 8 mužů. Dle stanovených 
pravidel pro malou loď v  kategorii DRAČICE 
small nás nastoupilo deset žen.

Sobotní ráno 19. srpna, ozářené letním 
sluncem, nám všem dodalo energii pro naše 
zápolení. Sice se počasí během dne kazilo, ale 
nám síly neubralo. S velkou chutí k závodění 
jsme všichni dorazili do kojetínské loděnice. 

Dle pokynů organizátorů jsme začali soutěžit 
na dračích lodích.  V tomto roce nebylo 
možné sledovat všechny jízdy na obrazovce, 
zaznamenali jsme pouze výsledkové listiny. 
Cílové časy jednotlivých dračích lodí byly 
v některých soupeřeních v průběhu závodu 
velmi vyrovnané. Každá z našich kategorií 
měla předepsané čtyři rozjížďky na 200 m a je-
dnu finálovou jízdu, rovněž na stejnou vzdá-
lenost. V sobotu jsme absolvovali tři rozjížďky. 
Ve večerních hodinách jsme si společně zapád-
lovali závod v kategorii FUN standart na 1 km. 
I když byla v naší posádce téměř polovina 
žen, všichni jsme soutěžili s velkým nasazením 
a obsadili 8. místo.

V neděli 20. srpna bylo oblačno, částečně 
i deštivo a chladno, ale nic z toho nám ne-
bránilo závodit. Všichni jsme se snažili ze všech 
sil! Smíšená dvacítková posádka vybojovala 

historicky nejlepší umístění v kategorii FUN 
standart na 200 m, a to 4. místo ze dvanácti 
soutěžních týmů. Byli jsme docela smutní 
a zklamaní, protože nám o 0,03 vteřiny uniklo 
místo třetí. Teď už s tím nic neuděláme, alespoň 
máme motivaci pro příští, pro nás již desátý, 
„hraďácký“ rok. Desítková FUN small dračí 
loď po skvělých jízdách byla šestá z jedenácti 
posádek. Velký boj svedly Hraďačky s Pobřežní 
hlídkou, Rebelkami, Najádami a Dračicemi 
z radnice na 200 m. Po obrovském nasazení 
a velké snaze, být co nejlepší ve finálovém 
zápolení, jsme obsadily páté místo. 

Děkujeme všem, kteří nás potěšili svou pří-
tomností, podporou a povzbuzováním. Tímto 
jste přispěli k našemu nadšení a chuti pokračo-
vat ve výborné sportovní činnosti, která sdružuje 
stejně naladěné „dračice a draky“. 

Hraďáci

Hraďáci na dračích lodích
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Dne 26. srpna se na chro-
pyňském házenkářském hřišti 
odehrál „Turnaj o pohár starostky 
města Chropyně“ v kategorii 
žen. Účastnilo se 6 družstev, 
z toho dvě byla domácí – ženy „A“ 
a dorostenky“B“. 

Počasí sportu přálo, zprvu 
bylo pod mrakem, postupem dne 
se pěkně vyjasnilo a hřálo slunce 
jako divé.

Všechny zápasy se odehrály 
v duchu fair play, bez zranění 
a s úsměvy na tvářích.

Celkovými vítězkami se staly 
házenkářky z nedaleké Rokytnice, 
které nenašly přemožitelky, i když 
oběma domácím týmům chybělo 
jen trochu více štěstí.
Konečné pořadí: 
1. Rokytnice, 
2. Ostrava, 
3. Chropyně A (ženy), 
4. Chropyně B (dorky), 
5. Olbramovice, 
6. Osek n. B.

Mezi hráčkami vybrali trenéři 
ty nejlepší, přičemž domácí hráč-

ky nastoupily na stupně vítězů 
v hojném počtu. Druhou nejlépe 
hodnocenou brankařkou byla 
Barbora Zdráhalová, třetí Tereza 
Žigmundová. Mezi obránkyněmi 
se porotě nejvíce líbila Lucie Ba-
lášová, hned za ní druhá Natálie 
Navrátilová. V útoku se prosadila 
na druhém místě Pavla Černá, 
současně druhá nejúspěšnější 
střelkyně turnaje, na třetí místo 
byla zvolena Tereza Kosatíková. 

Pro domácí družstvo „B“ byl 
turnaj generálkou na nadcházející 

sezonu, kterou mají již v plném 
proudu.

Děkujeme všem účastníkům 
za sportovní výkony, fanouš-
kům za povzbuzení a sponzorům 
za stálou přízeň - Falco compu-
ter, s. r. o. Velké poděkování patří 
městu Chropyně za putovní trofej 
pro vítěze.

Všem sportovcům přejeme 
pevné zdraví a skvělé výkony. 
Národní házené ZDAR!

Iveta Kovaříková

Turnaj žen v národní házené
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podporuje 
kulturu
a sport 

v Chropyni

Koncem srpna se tradičně v Prostějově 
uskutečnilo letní soustředění chropyňských 
gymnastek s cílem nachystat kondici pro novou 
sezonu. Starší holky trénovaly osm dní, malé 
holčičky měly soustředění jen čtyřdenní. Kromě 
tréninků si užily také spoustu zábavy v podobě 
výletu na zámek Čechy pod Kosířem, do aqua-
parku Koupelky, soutěžení, zábavu, malování 
triček atd. Od září už probíhají pravidelné tré-
ninky, neboť první důležitý týmový závod je čeká 
již v říjnu. Případné zájemkyně o gymnastiku jsou 
zvány v pondělí od 15:30 a v pátek od 14:45 
do dvouhodinového tréninku přípravky, který 
je vhodný pro tří až šestileté holčičky. Ale 
i starší dívky se sportovními základy, talentem 

Chropyňské gymnastky zahájily novou sezónu

inzerce

a smyslem pro zodpovědnost se mohou v týmu 
dobře uplatnit. Oddíl také uvítá pomocné 

trenéry z řad rodičů, bývalých gymnastek 
či milovníků tohoto sportu.                      MZ
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Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci červenci:
- průměrná ranní teplota byla 17,9 °C,
- průměrná denní teplota byla 26,9 °C,
- nejteplejším dnem byl 1. srpen s maximální průměrnou 
 teplotou 27,8 °C,
- nejchladnějším dnem byl 22. srpen s minimální průměrnou 
 teplotou 27,8 °C,
- celkové množství srážek bylo 35,8 mm.
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Společenská kronika 

Léta plynou jak tiché řeky proud,
vzpomínky nedají zapomenout…

Dne 10. září 2017 tomu bylo 6 let, kdy jsme 
se naposledy rozloučili s panem 

Stanislavem Fraňkem. 

S úctou a láskou stále vzpomíná manželka, dcera a synové s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

Dne 11. září 2017 jsme vzpomněli 9. smutné 
výročí úmrtí pana 

Bohuslava Křenka. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Anna a syn Petr.

Dne 21. srpna 2017 uplynulo 50 let 
od úmrtí paní 

Marie Velešíkové. 

Stále vzpomíná syn Josef s rodinou.

Čas plyne a roky ubíhají, 
však na Vás krásné vzpomínky nám zůstávají. 

Utichly kroky i Váš hlas, 
ale obraz zůstává v nás. 

Každičká vzpomínka smutný je vzdech, 
navždy však zůstanete v srdcích nás všech.

Dne 8. září 2017 uplynulo dlouhých 42 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 

Emílie Sigmundová. 

Dne 17. listopadu 2017 si připomeneme 
24. výročí úmrtí jejího manžela pana 

Antonína Sigmunda. 

Nikdy nezapomene syn Josef s celou rodinou.

Vše pominulo, jen stopa lásky v srdcích zůstala. 
Čas plyne a roky ubíhají, 

však na Vás krásné vzpomínky nám zůstávají. 
Utichly kroky i Váš hlas, ale obraz zůstává v nás. 

Každičká vzpomínka smutný je vzdech, 
navždy však zůstanete v srdcích nás všech. 

Dne 7. září uplynulo 20 let od úmrtí pana 

Miroslava Stratila 

a dne 28. října si připomene 5. smutné výročí 
úmrtí paní 

Vlastimily Stratilové. 

   Stále vzpomíná rodina, přátelé i známí.

Dne 9. října 2017 oslaví své 70. narozeniny pan 

Antonín Smolka.

Děkujeme Ti za Tvou lásku a obětavost, kterou 
nám dáváš, a přejeme Ti hodně štěstí a hlavně 
zdraví do dalších let. Dcera Svatka s manželem, 
vnoučata Veronika, Jaroslav, Barbora a Michal. 

Pravnuk Honzík posílá velkou pusu.

Za lásku a pomoc, kterou nám dává ze všech sil,
přejeme mu ze srdce, 

aby s námi ve zdraví do sta let žil!

Našemu milovanému tatínkovi, dědečkovi 
a pradědečkovi panu 

Vladimíru Slámovi 

přejeme k jeho 80. narozeninám, které oslaví 11. října 2017, pevné 
zdraví, životní optimismus, dobrou náladu do dalších let. Dcery 
s rodinami.

Dne 15. září 2017 naši milovaní 
rodiče 

Oldřiška a Milan Vítkovi 

oslavili krásné 55. výročí svatby.
Přejeme jim hodně lásky, zdraví, 
pohody a posíláme velké poděko-

vání za krásné dětství. Děkuji dcery a syn s rodinami.

Odpustíš nám doufám tohle přání, 
jen chceme, aby svět věděl, že Tě máme rádi. 

Přejeme Ti štěstí a samozřejmě zdraví, 
ať Tě to s námi na světě co nejdéle baví.

Dne 19. září 2017 oslavila 
krásné životní jubileum naše 
maminka paní 

                Marie Kramářová. 

Boží požehnání vyprošují 
dcery Dana a Ivana 
s rodinami.

Naše milá Dobruško,

k Tvým krásným kulatým 90. narozeninám, 
které jsi oslavila 5. září 2017,

Ti z celého srdce přejeme hodně 
najetých kilometrů bez nehod,

spoustu elánu do práce na zahrádce
a ať Tě na tváři neopouští 

                               Tvůj nakažlivý úsměv a smích!

Toto krásné přání posílají paní 

Dobromile Zavřelové 

cvičenky a cvičitelky z ASPV a všichni, kdo ji mají rádi.
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Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 9/2017 - 19. října (vychází 3. listopadu)
č. 10/2017 - 23. listopadu (vychází 8. prosince)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 14. září 2017 (číslo vychází 29. září 2017).  
Uzávěrka příštího čísla: 19. října 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.

Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však na ni v srdcích našich vzpo-

mínky.

Dne 12. září 2017 jsme si připomněli 5. smut-
né výročí úmrtí naší milované maminky paní 

Františky Calabové. 

S láskou stále vzpomínají syn Ivo a dcera Nataša.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměla jsi pomoci, potěšit a rozesmát.

Takoví lidé by neměli umírat.

Kytičku květů a nejkrásnějších vzpomínek 
jsme položili dne 26. září 2017, v den 5. výročí 
úmrtí, na hrob naší milované manželky, ma-
minky, babičky a prababičky paní 

Libuše Štolfové. 

Za tichou vzpomínku všem, kdo ji měli rádi, děkuje manžel Rostislav 
a dcera Jitka s rodinou.

Byla jsi plná života, Tvá mysl plná snění 
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní. 

Utichly kroky i Tvůj hlas, 
ale Tvůj obraz, zůstává v nás. 

Dne 27. září 2017 uplynul rok od chvíle, kdy 
nás navždy opustila naše drahá maminka paní 

Danuše Rusnáková. 

S láskou a velkou bolestí stále v srdci stále vzpomínají manžel Gabriel, 
dcera Dana a syn Jan s rodinami.

Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Náměstí Svobody 29, PSČ 768 11, IČ: 002 87 245. 
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Adresa redakce totožná s adresou vydavatele.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732. Registrační číslo: MK ČR E 12039. 

Redakce: Božena Hrabalová, Bc. Dana Jedličková  
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná. 
Jazyková úprava: Mgr. Simona Kutalová. 
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: redakce, archiv Zpravodaje, archivy organizací, foto zdroj internet

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

Kytici Tvých písní Ti do větru posíláme,
s láskou a úctou na Tebe vzpomínáme.

Dne 6. října 2017 vzpomeneme na 3. smutné 
výročí úmrtí pana 

Vladimíra Spáčila. 

Stále vzpomíná manželka, synové s rodinami a sestra Libuše.

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

Dne 10. října 2017 uplyne 5 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek 
a dědeček pan 

Vlastimil Dřímal. 

S láskou stále vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Jen ještě pohled zpátky s tím trpce němým rtem,
a kdož Tě měli rádi, všem dík a sbohem všem.

Dne 23. října 2017 by oslavil 34. narozeniny 
náš syn, bratr a vnuk pan 

Zbyněk Grygar. 

Dne 11. prosince 2017 vzpomeneme 16. výročí jeho úmrtí.

Dne 30. října 2017 vzpomeneme 6. smutné 
výročí úmrtí pana 

Antonína Pisky. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpo-
míná manželka a dcery s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, 
kteří ho měli rádi...

Dne 31. října 2017 vzpomeneme smutné 
11. výročí úmrtí našeho syna, bratra a strýce 
pana 

Václava Jurčíka. 

S láskou stále vzpomínají rodiče a sestra s rodinou.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz
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Kroměříž Jonáš a Tingl-Tangl
11. 10. Spolek Kašpar uvádí dnes již legendární kus divadla 

Semafor v režijním podání Jakuba Špalka. Pásmo 
písniček a komických vystoupení, které vytváří pro-
stor pro exhibici Jonáše a jeho doprovodu. Hrají: 
Petr Lněnička, Adéla Petřeková, Veronika Němcová 
a další.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž Rodina je základ státu
22. 11. Divadlo PALACE. V londýnské nemocnici dva dny 

před Štědrým dnem nastává plno zmatků a nečeka-
ných událostí, při nichž jde téměř o život. Hra vychází 
z nejlepších tradic anglické komedie s komplikova-
nou zápletkou a suchým britským humorem. Hrají: 
Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Sabina Laurinová 
a další.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Přerov Hoří, má panenko! 
16. 10. Divadelní komedie na motivy slavného filmu. Změna 

termínu z 11. dubna 2017. Nabídka z produkce 
agentury Green Production. Vstupné 300 Kč, 280 Kč, 
balkón 160 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov David Deyl: Melodie mého srdce 
17. 10. Během večera zazní nejkrásnější a nejznámější me-

lodie ze světových muzikálů, které pečlivě vybíral 
osobně David. Můžete se těšit na píseň, Draculův 
monolog, z nejúspěšnějšího českého muzikálu 
Dracula, West Side Story, Notre Dame de Paris, Les 
Miserables, Evita, Phantom Of The Opera, Cats, 
The Wizard Of Oz, Aspects Of Love, The Sound Of 
Music, Man of La Mancha a další úžasné muzikálové 
hity. Nádherné orchestrace připravil společně se svým 
dvorním arangerem Davidem Solařem, který patří 
mezi evropskou špičku v instrumentaci a orchestraci.

 Kde: Městský dům Přerov

Chropyně O Smolíčkovi
06. 10. Veselá pohádka na známé motivy pro mateřské školy 

a rodiče s dětmi. Hraje Agentura KK Olomouc. 
Vstupné 40 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně Don Quijote de la Ancha
18. 10. Didaktická klauniáda na motivy románu Miguela Cer-

vantese Saavedry. Nejhranější autorskou komedii sou-
časnosti uvádí Divadlo Klauniky Brno. Vstupné 70 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Hulín Podzimní bazárek
14. 10. Na sobotu 14. října chystáme tradiční bazárek dětské-

ho oblečení, sportovních potřeb a hraček pro děti. 
Věci je zde možné jak koupit, tak prodat. Prodejní 
místo je potřeba si zarezervovat v kanceláři KK, 
na tel. 573 352 800, 602 642 655 nebo mailem 
kancelar@kkhulin.cz. Cena prodejního místa je 30 Kč.

 Kde: Kulturní klub Hulín, 9:00–11:00

Holešov Ivan Hlas Trio
19. 10. Vstupenky v předprodeji 190 Kč, na místě 250 Kč.
 Kde: New Drive Club zámek Holešov, 20:00

Holešov Kouzlo belcanta  
29. 10. Koncert ke státnímu svátku. Jana Šrejma Kačírková 

- soprán, Moravská filharmonie Olomouc, Robert 
Jindra - dirigent. Předprodej vstupenek v informač-
ním centrum Holešov a v prodejní síti Ticketportal.

 Kde: Zámek Holešov, 18:00

Kroměříž Den uniformovaných sborů
07. 10. Z mnoha koutů země se do Kroměříže v sobotu 

7. října sjedou fandové vojenské, policejní i hasičské 
historie a současnosti, aby spolu oslavili již 4. ročník 
Dne uniformovaných sborů, který pořádá město 
Kroměříž, Biskupští manové z Kroměříže a Technické 
muzeum v Brně. Jeho součástí bude i přísaha nových 
členů Hasičského záchranného sboru Zlínského 
kraje. Zatímco v loňském roce jsme si připomněli 
110. výročí založení místního Sboru dobrovolných 
hasičů, letošní rok vzpomeneme na dramatické 
události z roku 1997 spojené s povodněmi. 

 Kde: Hanácké náměstí Kroměříž, 10:00
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