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Pověst o králi Ječmínkovi dostala novou tvář
Které město má svého krále? Snad jen Chropyně má svého krále
Ječmínka. A ten se dočkal nového výtvarného ztvárnění v podobě
moderního komiksu na plotu místní základní školy. Poutavou formou
se tak žáci prvního stupně mohou denně potkávat s touto překrásnou
pověstí v 15 obrazech doplněných veršovaným textem. Autorem malby
i textu je pan Jan Sviták z Kroměříže. I takto stručně a výstižně lze pověst
o králi Ječmínkovi převyprávět:
Na moravské rovině stojí město Chropyně.
V dávných časech špatný král, ze zámku tam kraloval.
Samá sláva, samý host, peněz neměl nikdy dost.
Říkala mu jeho paní, co lid platí ze svých daní.
Jen robota a pak hlad, měl bys něco udělat.
Rozzlobil se na ni král, kata k zámku přivolal.
Královna se zalekla, a ze zámku utekla.
V ječmeni se skryla tiše s malým králem ve svém břiše.
Se svítáním za krátko porodila děťátko.
A lidé se radovali, Ječmínek mu jméno dali.
Měl výčitky starý král, ženu, syna zavolal.
Nebyli však k nalezení nikde, nikde v celé zemi.
Král prohledal celý svět, nepřivedl je však zpět.
Zemřel smutný, sám a stár, Ječmínka se nedočkal.
Moudrý král, náš Ječmínek, je naděje plamínek.
Až nám bude nejhůře, zjeví se a pomůže.
Umístění tohoto zajímavého ztvárnění pověsti o králi Ječmínkovi
v blízkosti školy i dětského hřiště jistě pomůže tomu, aby i nová generace přijala Ječmínka za svého. Byla by škoda na tuto pověst zapomínat, vždyť nás provází odnepaměti. A měla by s námi zůstat.
Dana Jedličková

reklama

Děkujeme všem občanům,
kteří v uplynulých komunálních volbách
svou aktivní účastí rozhodli
o dalším směřování našeho města.
Dát svůj hlas ČSSD byla dobrá volba
a pro zvolené zastupitele je vaše důvěra
motivací a povzbuzením do další tvořivé práce.
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Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
Dne 26. září 2018 se zúčastnilo veřejného
zasedání zastupitelstva 15 zastupitelů ze 17.
Řádně omluven byl jeden zastupitel, další
se neomluvil. Jednání zastupitelstva navštívilo
21 občanů města.
Protipovodňová opatření v povodí řeky
Moravy – lokalita Kroměřížsko
Starostka města paní Ing. Věra Sigmundová
předložila přítomným zastupitelům nový návrh
Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci
projektu „Protipovodňová opatření v povodí
Moravy – lokalita Kroměříž“. Předmětem
navržené smlouvy je spolupráce na přípravě
a realizaci významných protipovodňových
opatření, jejichž primárním smyslem je protipovodňová ochrana Kroměříže. Města Chropyně se předložený záměr dotkne, a to negativními dopady. Realizací záměru by došlo
ke zhoršení případných následků povodní
v místní části Plešovec. Návrh smlouvy projednala rada města a nedoporučuje ho zastupitelstvu schválit. I přes neschválení smlouvy
bude město Chropyně moci i nadále aktivně
zasahovat do formování projektu a jeho realizace. V rozpravě k tomuto bodu se hovořilo
o zapojení dalších dotčených obcí do tohoto
projektu a dále, zda již byly v upraveném
projektu vypořádány námitky města Chropyně, které byly k tomuto projektu vzneseny.
Starostka uvedla, že předložený návrh smlouvy
řeší zatím pouze úhradu nákladů projektu.
Projekt samotný nebyl dosud nijak změněn.
Zastupitelstvo návrh smlouvy neschválilo.

trestním oznámením. Ing. Sigmundová reagovala odpovědí, že jako fyzická osoba se necítí
být osobou oprávněnou k tomu, aby v této
věci předkládala informace. Hlasováním bylo
přijato usnesení, které vzalo zprávu o činnosti
kontrolního výboru na vědomí.
Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně
Finanční výbor města se od posledního
zastupitelstva sešel pouze jedenkrát. Vzhledem
k tomu, že se na jednání výboru dostavili jen tři
z jeho sedmi členů, nebyl výbor usnášeníschopný. K jednotlivým bodům jednání zastupitelstva
tedy výbor nezaujal žádná stanoviska. V rámci
rozpravy navrhl pan Ing. Macháček, aby budoucí zastupitelstvo zvážilo snížení počtu členů
výborů ideálně na pět osob. Zprávu o činnosti
vzalo zastupitelstvo na vědomí.

Zpráva o činnosti Výboru na ochranu
životního prostředí Zastupitelstva města
Chropyně
Výbor pro ochranu ŽP zasedal ve třetím
čtvrtletí letošního roku dvakrát. Programem
jednání byly aktuální otázky v oblasti problematiky životního prostředí ve městě Chropyně.
V rozpravě se pan Juřena zajímal o bližší informace k záměru výstavby vodního kanálu pro
vodácký klub v Kroměříži a důvody negativního
stanoviska výboru ŽP k tomuto záměru. Zastupitelstvo vzalo zprávu o činnosti ŽP na vědomí.
Rozbor hospodaření města Chropyně
za 8 měsíců roku 2018
Tento materiál podává informaci o hospodaření města Chropyně v členění podle
schváleného rozpočtu zastupitelstvem města.
Z celkových údajů vyplývá, že příjmy jsou dosud

inzerce

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně
V předloženém materiálu místostarostka města
paní Božena Hrabalová předložila nejdůležitější
body jednání rady města v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. V rozpravě se hovořilo o podané žádosti o dotaci na pořízení
domácích kompostérů na biologicky rozložitelný
komunální odpad. Záleží na rozhodnutí nového
zastupitelstva, zda dotaci přijme či nikoliv. Další
dotazy směřovaly k umístění posklizňové linky
v areálu arcibiskupského objektu hospodářského
střediska v Chropyni. Tato nová stavba bude
umístěna za stávajícími budovami bývalého
statku. Bylo rovněž vysvětleno zamítavé stanovisko rady města k pořízení nového hlasovacího
a konferenčního systému pro jednání zastupitelstva. Dále se hovořilo o uspořádání veřejného prostranství u domu čp. 795 na ulici Hrad
a o vhodnosti či nevhodnosti pořizování domácích kompostérů. Zastupitelstvo vzalo zprávu
o činnosti na vědomí.
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Chropyně
Kontrolní výbor se v mezidobí sešel dvakrát.
Na svých jednáních se zabýval kontrolou usnesení rady a zastupitelstva města. Dále provedl
kontrolu investiční akce „Oprava chodníků
a osazení zábrany v ulici Masarykova“. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil zastupitel pan
Mgr. Michal Vlasatý s dotazem na ustanovení
opatrovníka městu v souvislosti s podaným
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Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
plněny na 70,21 % a výdaje čerpány na 43,15 %.
Nízké čerpání výdajů je způsobeno realizací investičních výdajů až ve druhé polovině letošního
roku. Zastupitelstvo vzalo rozbor na vědomí.
Rozpočtové opatření města Chropyně
č. 3 v roce 2018
Na základě skutečností a požadavků bylo
sestaveno další rozpočtové opatření v tomto
roce. Plánované úpravy v příjmech i výdajích činí
1.242.430 Kč. Celková výše rozpočtové rezervy
po těchto úpravách bude 1.328.190 Kč. Hlasováním bylo rozpočtové opatření schváleno.
Majetkoprávní záležitosti
Byly projednány a schváleny následující
majetkové záležitosti:
- prodej pozemku p. č. 30/2 ostatní plocha
o výměře 32 m2, p. č. 30/3 o výměře 560 m2
za cenu 650 Kč/m2; pozemky se nachází
v lokalitě nám. Svobody;
- prodej pozemku p. č. 110/5 v lokalitě Mlýn
o výměře 138 m2 za cenu 200 Kč/m2;
- bezúplatný převod pozemků p. č. 1239/4,
1239/12, 1217/57 a 1239/17 v lokalitě
Drahy (převod od Zlínského kraje);
- bezúplatný převod pozemků p. č. 986/4,
986/6 a 986/7 v lokalitě u hřbitova
v k. ú. Chropyně (převod od Státního pozemkového úřadu);
- prodej stavebního pozemku p. č. 180/5 o výměře 785 m2 a p. č. 180/8 o výměře 668 m2
v lokalitě Podlesí za cenu 560 Kč/m2;
- prodej stavebního pozemku p. č. 177/6
o výměře 649 m2 v lokalitě Podlesí za cenu
500 Kč/m2;
- zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace Správy železniční dopravní cesty
Olomouc o přípravě rekonstrukce železniční
stanice Chropyně a s tím souvisejícím zásahem do objektu a nesouhlasí s odkoupením
budovy čp. 146 v ulici Nádražní (nádražní
budova) do majetku města Chropyně;
- zastupitelstvo schvaluje žádost poskytnutí
dotace z rozpočtu města FK Chropyně ve výši 150.000 Kč.

občany. Zastupitelstvo vzalo informace o plnění volebního programu na vědomí.
Návrh na udělení ocenění osobnostem
města Chropyně při příležitosti oslav
100. výročí vzniku republiky
Seznam osobností, které byly navrženy buď
jednotlivými organizacemi a spolky na základě
výzvy z května letošního roku nebo dosazeny
členy letopisecké komise rady města, byl
předložen ke schválení zastupitelům města.
Zastupitelstvo návrh jednohlasně schválilo.
Všeobecná rozprava
V rámci všeobecné rozpravy seznámila starostka města přítomné s přehledem docházky
zastupitelů v průběhu celého volebního období, dále bylo vyjádřeno politování nad poškozováním předvolebních billboardů kandidujících

stran, byla podána informace o výsledku šetření trestního oznámení na hospodaření města
v letech 2011–2014, které bylo odloženo (nebylo prokázáno, že došlo ke spáchání trestného
činu). V závěru jednání poděkoval všem zastupitelům za spolupráci pan Miroslav Charvát, který
po 16 letech působení v zastupitelstvu města
končí. Obdobné poděkování kolegům přednesl Ing. Jaroslav Krejčíř a Ing. Vladimír Blažek.
Z řad občanů vystoupil pan Josef Dvořák, který
poděkoval zastupitelům za odvedenou práci
a za to, že věnovali kus svého osobního času
práci pro město a pro jeho občany. Předsedající
pan Ivan Juřena poděkoval všem přítomným
za účast a jednání ukončil.
Podrobný zápis z jednání najdete na webových stránkách města, nebo si zápis k přečtení
můžete vyžádat na sekretariátě městského
úřadu.
BH

inzerce

Informace o činnosti ve školním roce
2017/2018 a zahájení školního roku
2018/2019 ve všech školských zařízeních
Zprávu postupně předložili všichni ředitelé
školských příspěvkových organizací, tedy základní školy, mateřské školy a zařízení školního stravování. Zastupitelstvo vzalo tyto zprávy na vědomí. Současně byla zastupitelům představena
nová ředitelka Zařízení školního stravování
Chropyně paní Iveta Mašíková.
Informace o plnění Volebního programu
Zastupitelstva města Chropyně ve volebním období 2014-2018
Zastupitelům byl místostarostkou předložen písemný materiál, který ve svém členění
koresponduje s body volebního programu tak,
jak byl vypracován v roce 2014. V rozpravě
k tomuto bodu se jednalo o nutnosti získání
dotace na výstavbu bydlení pro sociálně slabé
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Vážení spoluobčané,
město Chropyně
ve spolupráci s místní organizací
Svaz tělesně postižených v Chropyni
Vás srdečně zvou na

XXIV. setkání s občany města,
které se uskuteční
ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 16:00
v Městském kulturním středisku v Chropyni.
Program: beseda s vedením města nad problémy občanů,
vystoupení Marcela Zmožka, hudebního skladatele, textaře
a zpěváka (skladby Panenka z kouta, Čechoslováci, Láska je největší
dar, Dlaně, Už mi lásko není 20 let, To býval ráj ad.)

Občerstvení zajištěno! Všichni jste srdečně zváni!
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Z jednání Rady města Chropyně
Rada města se sešla od vydání minulého čísla
Zpravodaje celkem třikrát. Na svých zasedáních
mimo jiné:
- schválila úpravu Rozpočtu města Chropyně
na rok 2018 v rámci paragrafu 2219 – Infosystém města a 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; v prvním
případě se jedná pouze o převod finančních
prostředků kvůli správnému zaúčtování akce
„Infosystém města – značení ulic“, další
úpravou dojde k doplnění finanční částky
na zlikvidování odpadů ze sběrného dvora;
- nepřijala návrh tajemníka městského úřadu
pro výběrové řízení na dodavatele „Hlasovacího a konferenčního systému“, jehož
pořízení bylo navrženo pro zlepšení kvality
jednání a průběhu zasedání Zastupitelstva
města Chropyně;
- schválila dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi městem Chropyně
a firmou Fatra, a. s., Napajedla;
- souhlasila se stavbou vodovodní přípojky
pro rodinný dům č. p. 424 na ulici Hrad,
která se bude svou částí nacházet na pozemku ve vlastnictví města Chropyně;
- vzala na vědomí záměr stavby „Produktovod
D322, Klobouky – Loukov – přechod řeky Moštěnky“ s požadavkem na takové zajištění stavby, aby za případných zvýšených průtoků v řece
nedošlo k rozlivům vody v intravilánu Plešovce,
popřípadě po krajině v důsledku stavby;
- vzala na vědomí žádost Vodáckého klubu
Kroměříž o projednání záměru „Vodácký

-

-

-

-

kanál Korytná – umělá slalomová dráha“
se závěrem, že s obnovou vodoteče Korytná
se souhlasí, ne však s jejím využitím jako
vodáckým kanálem;
vzala na vědomí smlouvu o spolupráci při
přípravě a realizaci projektu „Protipovodňová
opatření v povodí Moravy – lokalita Kroměříž“, se smluvními partnery, kterými jsou město
Kroměříž, město Hulín, město Chropyně, obec
Břest, obec Skaštice a Povodí Moravy, s. p.,
a nedoporučila Zastupitelstvu města Chropyně uzavření této smlouvy;
schválila smlouvu o poskytování servisních
služeb pro online Mapovou aplikaci CLEERIO prostřednictvím firmy Bio-Nexus, s. r. o.,
Praha (sleva z ceny služeb 30 % oproti současnému stavu);
vzala na vědomí informace ZŠ Chropyně o činnosti ve školním roce 2017/2018
(391 žáků v 18 třídách) a zahájení školního
roku 2018/2019 (415 žáků v 19 třídách);
informace MŠ Chropyně o zahájení školního
roku 2018/2019 (157 dětí v 6 třídách); informace o zahájení školního roku 2018/2019
v Zařízení školního stravování Chropyně
(191 strávníků MŠ, 362 strávníků ZŠ, školní
zaměstnanci 65 strávníků, ostatní strávníci
115, k dispozici je i balíčková strava);
vzala na vědomí návrh na udělení ocenění
osobnostem města Chropyně při příležitosti
oslav 100. výročí republiky;
vzala na vědomí informaci o plnění Volebního programu Zastupitelstva města

-

-

-

-

-

Chropyně ve volebním období 2014–2018
a uložila předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 26. září;
doporučila zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod nemovitého majetku
od Zlínského kraje – parcela č. 1239/17
o výměře 376 m2 v k. ú. Chropyně;
schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1030045842/001
mezi městem Chropyně a firmou E.ON Distribuce, na zatíženou nemovitost p. č. 1239/15
a 1582 v k. ú. Chropyně;
uložila předložit věcně příslušnému správnímu orgánu ochrany přírody a krajiny žádost
o povolení ke kácení dřevin, nacházející
se na p. č. 30/1 v k. ú. Chropyně;
schválila na doporučení hodnotící komise
uzavření smlouvy s dodavatelem, který
předložil nejnižší nabídkovou cenu na akci
„Rekonstrukce chodníků na náměstí Svobody v Chropyni, levá část – I. etapa“, za cenu
2.250.000 Kč vč. DPH;
souhlasila se zřízením parkovacího místa
v Tovačovské ulici na pozemku p. č. 748
v k. ú. Chropyně;
schválila uzavření smlouvy na podporu činnosti organizace v roce 2018 mezi městem
Chropyně a Hospicem na Svatém Kopečku
ve výši 5.000 Kč a spolkem Rodinné centrum
Kroměříž na podporu činnosti Zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši
10.000 Kč.
BH

100. narozeniny naší republiky – 9. díl
Vážení a milí,
přinášíme další střípky poznámek Karla Čapka, kterými doplnil knihu
z roku 1932 nazvanou „Masaryk ve fotografii“.
Příjemné počtení a snad i poučení.
Dana Jedličková

Citace:
Bůhví, proč si malíři a sochaři vzali do hlavy zobrazovat ho v redingotu.
Jakživ ho nenosí, leda když jde v den své volby přísahat do sněmovny,
když má audienci s vyslanci nebo při podobných formálních příležitostech.
Jak je rok dlouhý, nosí ve svém soukromí vysoké jezdecké boty, jezdecké
kalhoty s koženým podsazením, kabát upjatý až po bradu a na hlavě
legionářskou furažku, jenže šedou, s drobnou červenobílou stužkou, šikmo
připjatou, v jedné knoflíkové dírce uzounké stužky legií. Je to civil s jistou
přísností uniformy, nebo pracovní halena a sportovní dres v jednom.
Je to jeho vlastní, osobní fashion, střih, který s ním srostl. Vysoký, štíhlý,
vzpřímený, zdá se ještě větší v tom upjatém kabátě a jaksi pádnější
v těch vysokých botách, těžko byste pro tento osobní odstín elegance našli
slovo jiné než junáctví.
Jen v neděli nosí obyčejný civil, snad proto, že v neděli nejezdí
na koni. A to už nevypadá jako stará a rovná sosna, zdá se subtilnější,
starší a nehmotnější, řekli byste, že se pan president tentokrát převlékl
za pana profesora.
Sám o svém odění praví: „Pane, to je jenom pohodlí. Ten kabát
až po bradu, nemusím si vázat kravatu, nemusím pod ním nosit vestu,
nemusím si vybírat látku na nové šaty, nemusím jich zkoušet. – A ty vysoké boty? Aspoň nemám žádné šněrování. Natáhnu si boty, a fertik,
jsem ustrojen. Zkrátka svého druhu racionalizace.“

V zamyšlení, Topolčianky, na podzim 1930, Karel Čapek
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Máme nejmladší zastupitelstvo
Nově zvolené zastupitelstvo našeho města
je historicky nejmladším, a to od roku 1990,
kdy byla obnovena obecní samospráva.
Věkový průměr všech 17 mužů a žen činí

necelých 41,8 roku, což už samo o sobě ukazuje, že došlo k mimořádně velké obměně
zastupitelstva.
Nejstarším zastupitelem je Ing. Radovan

Okrsek

Macháček se svými 51 lety, nejmladším pak
Ing. Jakub Kalinec, kterému je pouhých 27 let.
Mimochodem i podíl žen v zastupitelstvu
se snížil, a to z pěti na čtyři. Ale pravdou je,

1

2

3

4

5

celkem

1118

988

800

939

184

4029

Počet osob, kterým byla vydána úřední obálka

487

461

388

497

129

1962

Počet odevzdaných úředních obálek

487

461

388

497

129

1962

Počet platných hlasů

7593

7065

6021

7843

2014

30536

Číslo a název volebního subjektu

hlasy

hlasy

hlasy

hlasy

hlasy

hlasy

1 Komunistická strana Čech a Moravy

650

625

424

683

56

2438

2 Česká strana sociálně demokratická

1798

1555

1030

1346

831

6560

3 ANO 2011

1006

930

1004

1277

190

4407

4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

753

831

1085

833

91

3593

5 NEZÁVISLÁ VOLBA PRO CHROPYNI

696

693

603

728

267

2987

6 SPD T. OKAMURA A SPO ZEMANOVCI

261

227

257

204

48

997

1521

855

762

1196

385

4719

908

1349

856

1576

146

4835

Celkový počet oprávněných voličů

7 Občanská demokratická strana
8 Společně pro Chropyni
že v našem zastupitelstvu už byly i pouze dvě
ženy (v letech 2002-2006).
Ale zpět k tomu současnému. Plných 8 členů zastupitelstva se této funkce ujme poprvé
ve svém životě. Stejný počet – také 8 – jich
Zvolení kandidáti

už pracovalo v zastupitelstvu v minulém volebním období. Kontrolní otázka: Kolik máme
zastupitelů celkem? Přece 17, a 8 plus 8 je jenom
16. Nebojte, nezapomněla jsem na jednoho, jen
hledám, jak správně označit jeho situaci. Asi bych

počet získaných hlasů

volební strana

Ing. Věra Sigmundová

590

2

Martin Ivan

539

3

Martin Jedlička

495

2

Mgr. Milan Bajgar

491

5

Mgr. Stanislav Kalinec

479

4

Ing. Zuzana Konvičná

471

2

Robert Lučan

467

2

Mgr. Michal Vlasatý

466

8

Veronika Langrová

439

4

Ing. Radovan Macháček

438

7

Ivan Juřena

415

1

Michal Pospíšil

412

8

Bc. Ivo Novotný

410

7

JUDr. Natalie Navrátilová

370

8

Ing. Pavel Kučeravec

348

3

Luděk Graclík

337

7

Ing. Jakub Kalinec

251

5

8

si mohla vypůjčit Královnu Koloběžku od Jana
Wericha, která přišla – nepřišla, přijela – nepřijela … Jeden ze současných zastupitelů není ani
nový ani starý, má už s touto funkcí zkušenosti
z volebního období 2010-2014.
Lidé do zastupitelstva přicházejí a odcházejí.
Někteří v něm stráví jen jedno období, jiní
i několik za sebou. Řady zastupitelů opustili dva
matadoři, tedy dva zastupitelé, kteří byli do této
funkce voleni opakovaně. Jedním z nich je pan
Miroslav Charvát, který byl poprvé zvolen v roce 2002. Druhým je pak Ing. Jaroslav Hloušek,
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Máme nejmladší zastupitelstvo
který se poprvé stal zastupitelem dokonce v roce 1994. Škoda, že těchto unikátních 6 volebních období sám pošramotil svou velice nízkou
účastí na jednáních, dokonce už od roku 2011.
Zpět k právě ukončeným volbám. Volební
účast v letošním roce se řadí na pomyslnou
bronzovou příčku volebních účastí v historii
obnovených obecních zastupitelstev. Vyšší byla
Docházka minulých zastupitelů

pouze v roce 1990 a 1994. Zvýšení je to sice
teprve nepatrné, ale snad je to první náznak
toho, že si my občané začínáme znovu více vážit
možnosti, vybrat si ty, kdo budou spravovat
město, ve kterém žijeme.
A na závěr ještě jedno netradiční NEJ.
V historii obnovené obecní samosprávy máme
jednoznačně nejvyššího zastupitele. Měří rovprocento účasti na zasedáních

ných 200 cm. Údajně měl v mládí dokonce
202 cm, ale jak sám říká, prý ho 25letá blízkost
stále jedné a téže ženštiny poznamenala nejen
úbytkem vlasů ale i výškových centimetrů :-).
Ať malí nebo velcí, ať útlí nebo pevní,
ať mladší nebo starší, všem bez rozdílu přejeme
hodně sil do společné práce pro naše město.
Dana Jedličková
pořadí

Ing. Vladimír Blažek

100

1.-2.

Ing. Věra Sigmundová

100

1.-2.

Ivan Juřena

96,15

3.

Mgr. Milan Bajgar

92,31

4.-7.

Božena Hrabalová

92,31

4.-7.

Mgr. Stanislav Kalinec

92,31

4.-7.

Mgr. Michal Vlasatý

92,31

4.-7.

Veronika Langrová

88,46

8.-9.

Magda Rapantová

88,46

8.-9.

Miroslav Charvát

84,62

10.

Bc. Ivo Novotný

76,92

11.

Vladimíra Vlasatá

73,68

12.

Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D

73,08

13.-14.

Ing. Radovan Macháček

73,08

13.-14.

Josef Horák

65,38

15.

Mgr. Igor Štěpánek

64,29

16.

Ing. Jaroslav Hloušek

30,77

17.

Na každém konci je krásné, že něco nového začíná
Tahle pozitivní slova patří klasikovi, já si je ale pro tuto chvíli půjčím.
Můj první článek v tomto Zpravodaji se jmenoval „Cestou do úřadu“.
Teď můj mandát zastupitelky a místostarostky končí, a já se chystám
na cestu z úřadu.
A jako všechny konce i tento je vlastně smutný. Bylo mi tady s Vámi
dobře. Přišla jsem na radnici ze zcela jiného prostředí, do světa nového,
pro mne neznámého. Nervozita naštěstí začala záhy ustupovat, protože
jsem na radnici našla lidi se zájmem o svou práci a s ochotou pomáhat
druhým, odborníky na svém místě. Díky nim se mi podařilo dosáhnout
toho příjemného pocitu, kdy jsem se ráno do práce těšila.
V době, kdy tyto řádky čtete, však už můj mandát skončil a já předala
své křeslo novému místostarostovi. Radnici i tuto práci opouštím s mírnou
nostalgií, bude mi chybět každodenní kontakt se zaměstnanci města
a samozřejmě i s Vámi občany. Byla to velice pestrá škála nejrůznějších
setkávání, otázek, problémů, jednání a další práce, která mi hodně
dala. Pravda, vzala mi tři roky života, ale nelituji ani chvilky. Byť byla
i těžká a složitá jednání, ale k životu patří i problémy a komplikace.
Tak už to je a nikdy to nebude jinak.
Chci Vám všem poděkovat za přízeň, díky které jsem se stala místostarostkou, děkuji za trpělivost i pochopení mé práce. Děkuji kolegům
zastupitelům, děkuji paní starostce i panu tajemníkovi za velkou pomoc při mé práci, děkuji všem zaměstnancům města, redakci Zpravodaje, a hlavně Vám všem, vážení občané, protože všechna naše práce
je o Vás a pro Vás.

Má práce místostarostky končí a já už netrpělivě a s typicky ženskou
zvědavostí vyhlížím, co nového mi příští dny přinesou.
Božena Hrabalová
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Soukromá inzerce
Pronajmu
 2 garáže u čističky na ulici Hrad. Cena
dohodou. Telefon: 602 550 292.

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

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
inzerce

reklama

10

9/2018

Zpravodaj města Chropyně

Sliby chyby, říkala už naše babička
Máme za sebou další volby. Tyhle jsou mimořádné tím, že jsou nám nejbližší, máme
ve svých rukou osud svého města, místa, kde
žijeme, kde vyrůstají naše děti.
Přežít ve zdraví předvolební kampaň bylo
náročné. Sliby chyby, říkala už naše babička.
Nevím jak Vy, ale předvolební inzerci, billboardy, letáky ani mítinky nepotřebuji. Žiji
na malém městě, kde se vlastně všichni známe.
Nepotřebuji, aby mi někdo mazal med kolem
úst. Vždyť si můžu vzít vždycky hlasovací lístek
do rukou, rozložit ho a jedno jméno vedle
druhého si pro sebe okomentovat. Nepotřebuji
sliby, vím a znám téměř každého. Mám oči,
mám uši a mám (zatím Bohu dík) i paměť.
Vím, kdo žije ve spořádaném rodinném
prostředí, vychovává děti a celý život pracuje.
Kdo takto žije a poctivou prací si i s manželkou
či manželem vybudoval zázemí v podobě domku, bytu či auta, je pro mne vzorem člověka,
který umí hospodařit. Umí hospodařit s vlastními prostředky, nebojím se mu svěřit i ty společné, tedy městské.
Ten, kdo kromě své rodiny a práce dokáže
celoročně a mnohdy i dlouhá léta pracovat
nezištně pro druhé (trénuje, vede kroužky…)
to je člověk, který mi nemusí slibovat, že bude
pracovat pro naše společné blaho, on už to totiž
dělá a nic za to nechce, je to pro něj samozřejmost. Uměl to už dříve, umí to i teď a nebude
mu to dělat problémy ani v budoucnosti.
Kdo neumí hospodařit s vlastními penězi

a má na krku exekuce, tomu přece nemůžu
svěřit péči o peníze všech. Koho není vidět
nikde jinde než běhat kolem svého vlastního
domu a rodiny, tomu přece nemůžu věřit,
že se najednou jako lusknutím prstů změní
a bude dělat něco pro druhé. Kdo se hádá
s každým sousedem, s partnerem, nevychází
ani s vlastní rodinou, ten pro mne není vzorem
tolerance, pochopení pro názory druhých nebo
úcty k ostatním lidem.
Život mne naučil, že každý den, každou
vteřinu se o něčem rozhoduji. Jen velice málokdy rozhoduji já sama za sebe. Většinou
jsme to MY. Vždyť například v manželství jsme
na rozhodování dva, je to neustálé hledání
společné dohody a kompromisu. Rozhodovat
v kolektivním mnohohlavém orgánu, jakým
je zastupitelstvo, je podobné, možná ještě složitější. Nikdy se nebude rozhodovat o tom,
co chci já, ale o tom, na čem se shodne většina.
Co chce většina z nás. Pokud někdo tvrdohlavě
prosazuje jen a pouze to své já, připomíná
mi malé vztekající se dítě (pamatuju si dobu,
kdy i ty moje zkoušely, co vydržím a uprostřed
obchodu se válely vzteky po zemi – a tuším,
že tuhle zkušenost mají asi všichni rodiče).
Malé dítě na takové chování má nárok. Učí se.
Naštěstí vyroste. Pokud se takto chovají dospělí
lidé, je to děsivé a nezbývá mi než přívlastkem
„dospělý“ u těchto jedinců šetřit.
A co můžu udělat já osobně? Hlavně nenadávat na všechno a na všechny. Tak jako doma

ve své rodině a domácnosti nenajdeme, co jsme
tam sami nepřinesli, tak je to i ve společnosti.
Nemůžu kritizovat a nadávat, když jsem pro
to sama nic neudělala. Doufám, že mi rozumíte,
ale raději ještě zcela otevřeně: Ty, kdo jsi nebyl
u voleb, nemáš právo kritizovat! My, kdo jsme
své volební právo uplatnili, my jsme si vybrali.
A zase byl náš výběr o tom slůvku MY, a ne já sám.
Vybrali jsme si společně, tyhle výsledky jsou naším
společným výběrem. Teď už nezbývá než doufat, že ti, kteří byli zvoleni, nám nemazali onen
pověstný med kolem úst, ale opravdu a upřímně
chtějí něco pro své město udělat. Naše město
se nezmění jako mávnutím kouzelného proutku,
ale budou-li naši zastupitelé moudří, trpěliví
a zodpovědní, bude se měnit pomalu a postupně,
protože bez práce, to nepůjde.
Vážení a milí zastupitelé, nevím jak ostatní
voliči, ale já jsem zvědavá (ostatně vždyť jsem
přece ženská :-) ), jak budete pracovat, jak
budete spolupracovat, jak budete zvažovat,
rozvažovat … prostě jak se Vám bude dařit.
Všem přeji hodně sil a moc, ale opravdu moc
Vás prosím, hlavně ať nevidíme žádná malá
vztekající se sobecká děcka…
Vážení zastupitelé, svou reklamu si děláte
sami svým vlastním životem každý den, nejen
oněch pár týdnů před volbami! Jak jsem řekla
v úvodu, sliby jsou chyby. Nejsou vůbec potřeba. Stačí si jen uvědomit, že my všichni máme
oči a uši a hlavně paměť.
Dana Jedličková

Dušičky versus Halloween
Na Wikipedii si k těmto svátkům můžeme najít, co nás zajímá.
Je jen na nás, který svátek si vybereme, ke kterému se přikloníme. Každý
totiž pochází z jiného náboženství a jiné doby a každý z nich slaví něco
jiného. Dozvíme se zde třeba, že Halloween je původně anglosaský
svátek (v překladu „předvečer všech svatých) a že vznikl na Britských
ostrovech. Do Ameriky se svátek dostal až v 19. století, kam ho přinesli
irští přistěhovalci.
V naší zemi se v tomto období v posledních letech hojně objevují
vyřezávané dýně a mnohdy jsou to mistrovská díla. S Halloweenem
mají společné asi jen ty dýně. Jednu takovou přehlídku uměleckých
děl můžeme obdivovat každý rok na náměstí před domem manželů
Blažkových, uveřejňuji s jejich laskavým svolením, a troufám si říci,
že upoutává pozornost i projíždějících. Díky Vám za to.
Za povšimnutí stojí i „dušičkový týden“, který slaví každoročně
katolická církev a trvá 1. – 8. listopadu. Začíná Slavností Všech svatých. Připomínáme si všechny svaté a to nejen ty, kteří jsou oficiálně
prohlášení za svaté, ale také ty o „jejichž svatosti ví jen Bůh“. Svatí nás
mohou inspirovat k dobrým skutkům v našem životě, a proto každý
z nás může být svatý, je to jen na nás :-) Památka všech věrných zesnulých nebo-li Dušičky je dalším svátkem římskokatolického liturgického roku a slavíme ji 2. listopadu. Letos se opět sejdeme na hřbitově
v Chropyni a to v neděli 4. listopadu v 15 hod. v kapli, abychom
si tento svátek ještě připomněli krátkou pobožností k uctění památky
našich zesnulých. Jedna z písní z kancionálu, která se o pobožnosti zpívá,
nám mnohé napoví:
Odpočiňte v pokoji, po boji, duše věřící!
Vyslyš, Bože, hlas své církve prosící.
Na prosby své svaté Matky odpusť jejich nedostatky;
Kriste pro svou drahou krev zesnulým svou lásku zjev.
S vírou na ně vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme,
budou na nás vzpomínat, až my budem umírat.

Po pobožnosti pan farář prochází po hřbitově a žehná místa odpočinku našich blízkých a můžeme jej požádat o krátkou modlitbu.
Většinou se staráme o rodinné hroby v průběhu celého roku, ale
na Dušičky dostanou zvláštní péči. Každý to dělá, jak nejlépe umí. Na závěr
položíme věnec nebo kytku a zapálíme zde svíčku, což v zemích s křesťanskou tradicí symbolizuje víru ve věčný život a demonstruje přesvědčení,
že život smrtí nekončí, a se vzpomínkou se případně pomodlíme.
Vzpomínáme na naše blízké a v duchu se ptáme, jaké svědectví nám
zanechali, jak se z jejich života můžeme poučit, co dobrého podle jejich
příkladu můžeme ještě vykonat …
Mě osobně se podzim moc líbí. Příroda hraje všemi barvami a obdivuji, jak to ten Pán pěkně zařídil. I Dušičkový týden mám moc ráda,
a to nejen z křesťanského pohledu, ale i proto, že na své drahé zemřelé
nezapomínáte a hřbitovy v tomto období září ve dne v noci a hroby
jsou krásně nazdobené :-) Všem velké DÍKY!
Marta Boubelíková
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Turisté, Základní škola Chropyně, p. o., Zručné babičky
a jejich přátelé v Chropyni Vás srdečně zvou na

K 1. říjnu letošního roku nám skončil 1. rok, kdy u nás funguje
Motivační a evidenční systém třídění odpadů (MESOH). Jsem ráda,
že systém funguje, a že se do něj postupem času zapojuje čím dál více
občanů. K dnešnímu dni je evidováno v systému více než 1140 poplatníků na 365 stanovištích. Od začátku letošního roku jsme zaznamenali
nárůst zapojených poplatníků o více než 50%. Ti, kteří jsou zapojeni
a poctivě třídí, budou mít v příštím roce nárok na slevu z poplatku
za komunální odpad. Jak vyplývá z přiloženého grafu, zavedení systému byl krok správným směrem. Množství netříděného odpadu klesá
a naopak množství vytříděného odpadu roste. Meziroční nárůst pouze
u vytříděného papíru a plastů je zhruba 15%. Velmi pozitivní také je,
že současně nám meziročně klesá i celkové množství odpadu.
Naší snahou je i nadále snižovat množství odpadu v popelnicích.
Protože významnou položkou, co do množství i co do váhy, zůstává
bioodpad, podali jsme žádost o dotaci na pořízení domácích kompostérů. Pokud nám bude dotace přiznána, budeme v příštím roce zájemcům kompostéry vydávat zdarma. Zatím můžete bioodpad ukládat jak
na sběrném dvoře, tak do kontejnerů k tomu určených, které jsou
rozmístěny v našem městě.
Pokud jste se ještě do MESOHu nezapojili a váháte, zda to pro Vás
bude výhodné a přínosné, veškeré informace najdete na webových
stránkách města na adrese: http://www.muchropyne.cz/obcan/odpadovy-system/zakladni-informace/.
Věřím, že společně se nám i nadále bude dařit snižovat množství
komunálního odpadu ukládaného na skládku.
Věra Sigmundová

VÁNOČNÍ
VÝSTAVU
a výstavu s motivem

SNĚHOVÝCH VLOČEK
pořádanou ve víceúčelovém sále chropyňského zámku

2. - 5. prosince 2018.
Výstava je otevřená v neděli 13:00 - 18:00,
v pondělí a úterý 8:00 - 16:00 a ve středu 8:00 - 14:00.
Výrobky a zvonky k vystavování se přijímají
ve čtvrtek 29. listopadu 2018 13:00 - 16:00
a v pátek 1. prosince 2018 9:00 - 12:00
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku.
Prodej výrobků si zajistí vystavovatelé.
Výstava je podporována městem Chropyně.
Vstupné je dobrovolné, děti 1 Kč.

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.

Zapojte se do vánoční výstavky

Dalším termínem je 3. prosinec 2018

I letos zařadíme soutěž ozdobených vánočních stromků.
Nebude to jen utkání školních tříd a potěší nás, když své netradiční,
nejoblíbenější nebo nejstarobylejší ozdoby vystavíte i Vy.

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.

Těšíme se na všechny výrobky, které podpoří výstavu.
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Chropyňská Voříškiáda aneb každý pes je krásný
Letos už po sedmé Kynologický klub Chropyně pořádal výstavu
psů „voříšků“, také psů bez průkazu původu i psů s průkazem původu.
Přesto, že konec září nebývá na počasí nijak příznivý, letos počasí vyšlo
úplně nádherně, slunečno, ale ne moc teplo, což psům vyhovuje.
Přihlášeno bylo bezmála 100 psů. Díky generálnímu sponzorovi, firmě
JK Animals, všichni přihlášení dostali uvítací balíčky a ocenění se mohli
těšit na hodnotné ceny. Děkujeme také městu Chropyně a dalším
sponzorům z řad firem i členům našeho klubu za podporu, pomoc při
přípravě a realizaci akce.
Dopoledne bylo věnováno dovednostním soutěžím na čas. Psi museli
zdolat připravenou trať v co nejkratším čase. Překážky byly opravdu záludné, skok daleký, skok vysoký, proběhnout tunel, proběhnout krabicí
nebo naložit pejska na nosítka a přenést na určenou vzdálenost. Bylo
vidět, že pro některé je to hračka, ale pro jiné to byl obrovský oříšek.
Odpoledne proběhlo klasické posuzování podle kategorii. Posuzovala

paní Bc. Jitka Šedinová a paní MVDr. Marie Prokšová. Během celého dne
byli oceněni psi ze 13 kategorií. Na závěr akce proběhly soutěže dítě
a pes, pes šikulka a pes sympaťák. Mezi oceněnými bylo mnoho členů
našeho kynologického klubu i místních občanů, kteří se na akci přihlásili.
Všem moc gratulujeme.
Letos jsme vyhlásili novou soutěž, podobnost páníčka se psem, a čekali jsme, co soutěžící vymyslí. Jak se říká „jaký pán, takový pes“, tak
někteří neřešili kostýmy a spoléhali na přirozený vzhled. Jiní se připravili
velice důkladně, aby se svému pejskovi co nejvíce podobali, nebo zvolili
kostým pro sebe i pro svého psa.
Cenu Fair play získala paní Michaela Lehkoživová, za pomoc týraným
pejskům. Neváhá sednout do auta, jet přes půl republiky pro týraného
pejska a pomáhá mu při hledání nového domova. Sama má doma 2 takto zachráněné psy. Jsme moc rádi, že se najdou lidé, kterým není osud
těchto psů lhostejný.
Velmi těžké rozhodnutí musela na závěr akce udělat paní starostka
Ing. Věra Sigmundová, vybrat ze všech vítězů toho nejkrásnějšího pejska.
Hana Lučanová
reklama

po přečtení
patřím do sběru
Váš Zpravodaj ;-)

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.

Do pracovního kolektivu
hledáme pracovníky
na pozici:

Automechanik,
Pracovník pneuservisu
Nástup možný ihned.
V případě zájmu volejte:
603 532 528 – Pavel Mika

NEPŘEHLÉDNĚTE VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO • NEPŘEHLÉDNĚTE VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
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Hlásiče požáru
Po delší odmlce jsem tu opět s článkem,
který Vám, čtenářům a spoluobčanům našeho
města, může být užitečný. Dříve jsme se zabývali
komíny a kouřovody, pálením klestí, druhy sirén
a jinými články, týkající se požární prevence. Dnes
se budeme zabývat užitečným a mnohdy životy
zachraňujícím zařízením a tím je „hlásič požáru“.
Co to vlastně je?
Autonomní hlásič požáru je jednoduché
zařízení, které obsahuje v jedné krabičce všechny
komponenty potřebné pro spolehlivou detekci
kouře a vyvolání poplachu (zvukovým signálem).
Autonomní proto, protože dokáže fungovat nezávisle na jiných zdrojích energie, stačí mu běžné
baterie. Čidla hlásiče dokáží včas rozpoznat kouř
z požáru a spustit tak silný akustický signál.
Ze zkušeností záchranářů plyne, že právě
včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů a hlásiče požáru tak výrazně zvyšují šance na přežití. Nebezpečí hrozí
např. v noci, kdy lidé spí a není nikdo, kdo
by si požáru včas všiml a zalarmoval ohrožené
osoby. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale
zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin
hoření vznikajících při požáru. Kouř je rychlejší
a tišší než oheň, a i malý požár dokáže po pár
minutách zaplnit byt vysoce toxickými zplodinami, které již při několika vdechnutích způsobují smrt člověka. Hlásič požáru však nezachraňuje jen životy. Investice do hlásiče požáru
není nějak velká ve srovnání s tím, kolik peněz
může ušetřit včasným upozorněním Vás jako
majitele bytu/domu na vznik požáru a včasné
jednání a likvidaci vzniklé skutečnosti. Hlásič
požáru lze pořídit od ceny 200-300 Kč.
Vyhláška č. 23/2008 Sb. stanoví, že domácnosti v nových objektech (tedy schválených
po 1. 7. 2008) musí být vybaveny autonomními
hlásiči kouře. Hlásič požáru musí odpovídat
technickým normám, měla by tedy na něm být
značka CE, která garantuje, že výrobek odpovídá
evropským harmonizovaným normám. Důležité
je kupovat výrobek se srozumitelným návodem
k instalaci a použití v českém jazyce. Hlásiče
požáru lze zakoupit např. v hobby marketech,
bohatý zdroj informací o prodejcích je internet.
I když se povinné vybavení požárními hlásiči
týká pouze nových či nově rekonstruovaných
staveb, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR doporučuje občanům, aby
si hlásiče požáru pořídili do všech domácností.
Stále totiž platí heslo: "Lepší když Vás budí hlásič,
než hasič!"
Kam umístit hlásič požáru?
Instalace autonomního hlásiče požáru není
nikterak složitá a měl by to zvládnout každý
domácí kutil - stačí k tomu např. hmoždinky
a běžné nářadí. Při jejich instalaci se vždy postupuje podle návodu výrobce. Upozorňujeme
ale, že pokud se bude hlásič požáru pořizovat
do nové stavby, tedy do objektu schváleného
až po 1. 7. 2008, jak povinně stanoví vyhláška
č. 23/2008 Sb., pak by měl hlásič v souladu
s projektovou dokumentací stavby nainstalovat
vyškolený odborník, který musí jeho instalaci
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Hlásiče požáru
ještě před začátkem užívání prokázat stavebnímu úřadu, a to předložením
dokladů o montáži a funkčnosti.
Výrobci těchto zařízení většinou doporučují hlásiče požáru umísťovat
doprostřed stropu, minimálně však ve vzdálenosti 60 cm od stěny, ve výšce
maximálně 6 metrů od podlahy. Hlásiče požáru není vhodné umísťovat
v blízkosti ventilátorů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla, ani ve vrcholech
půdních prostorů střech tvaru a v prostorách prašných či velmi vlhkých
(koupelny).
Minimální podmínky umístění hlásičů v objektech určených pro bydlení stanoví vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb. Podle vyhlášky by měl být hlásič umístěn v části vedoucí
k východu z bytu (rodinný dům), respektive v části bytu vedoucí směrem
do únikové cesty (byt v bytovém domě). Umístit hlásič v centrální části bytu
je nejvýhodnější proto, že se zde potkávají vlastně všechny nebo více částí
bytu. V případě, že by vznikl požár v jedné z místností, tak by se kouř šířil
i do těchto centrálních prostorů s hlásičem požáru, který by uživatele bytu
včas upozornil na nebezpečí. Navíc hlásič v centrální části bytu garantuje
ochranu všech osob, které se mohou nacházet na různých místech bytu.
Optimální ale samozřejmě je, pokud máte hlásič v každé obytné
místnosti, nebo alespoň v centrální části bytu a na každém podlaží domu,
a pak také samozřejmě tam, kde lze předpokládat možnost vzniku požáru
(např. dílna, garáž). Zdroj obrázku: http://www.hzscr.cz

rie dochází. Baterie v hlásiči vydrží minimálně 1 rok, existují ale i s mnohem delší životností. Pamatujte, že hlásič s vybitou baterií je k ničemu.
Ve vyspělých státech (např. USA, Švédsko, Velká Británie) je požární
hlásič na rozdíl od ČR naprosto běžným vybavením domácnosti - podle
dostupných údajů je např. v Dánsku požárním hlásičem vybaveno 75 % všech
domácností, ve Finsku je to dokonce 98 % domácností, v Norsku 97 %,
ve Švédsko 68 %, a ve Velké Británii odhady hovoří o tom, že požárními
hlásiči je vybaveno 75 - 80 % nemovitostí. A samotná povinnost vybavit
si domácnost požárními hlásiči existuje hned v několika členských zemích EU (ve Finsku, Irsku, Švédsku, Norsku nebo Velké Británii).

Jak hlásič požáru kontrolovat?
V návodu výrobce by mělo být uvedeno, jakým způsobem a jak často
se má hlásič kontrolovat. Na rozdíl od hasicího přístroje kontrolu nemusí
dělat vyškolená osoba, ale i sám uživatel hlásiče - např. jednou měsíčně
prostým stisknutím kontrolního tlačítka (čímž se kontrolně spustí alarm).
Jinak stačí jednou za čas v hlásiči vyměnit baterie, přičemž akustický signál
(popř. blikající kontrolka) uživatele sám upozorní v momentě, když již bate-

V případě dotazů se na mě můžete obrátit na e-mailu sdhchropyne@
seznam.cz, preventista SDH Chropyně
Aleš Dostál

inzerce
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Projekt Keňa na gymnáziu v Kojetíně
Jak někteří z Vás možná ví, Gymnázium Kojetín se poslední dva roky
zapojovalo do projektu Světová škola. Pro ty z Vás, kteří o tom slyší
poprvé, Světová škola je dlouhodobý projekt na podporu rozvojového
vzdělávání. V praxi pro nás tento projekt znamená, že si každý rok vybereme nějakou zemi, poskládáme tým studentů, dobrovolníků, a celý
rok se pod vedením paní učitelky Dany Dýmalové toto téma snažíme
nějakým způsobem zpracovat, a tím i pomoct.

náziu máme studenty i odsud. Na konci roku jsme znovu uskutečnili
veřejnou výstavu, kde byly vystaveny i obrazy fotografky paní Ivy Zímové.
V rámci tohoto projektu jsme sbírali papír, za který se nám podařilo získat
přes 5.000 Kč. Tyto peníze putovaly do města Mukačevo, kde se z peněz
financovaly školní obědy pro děti, které by si je samy nemohly dovolit.
Letos jsme si vybrali zemi bez návaznosti na jakéhokoliv našeho studenta, nicméně doufáme, že tento rok bude minimálně stejně úspěšný
jako ty předešlé. Naše letošní téma, jak už nadpis prozrazuje, je Keňa.
A jak chceme pomoci? Už jsme sbírali oblečení a papír, tentokrát jsme
se tedy rozhodli, že to budou plechovky od nápojů.

V prvním roce bylo naše téma Kambodža. Jedna naše studentka
odsud pochází, proto jsme si vybrali právě tuto zemi. Pilně jsme si nastudovali důležité informace o Kambodži a problémech, které se jí týkají. Na konci školního roku jsme uskutečnili výstavu na VIC Kojetín,
ale nejenom to. Udělali jsme veřejnou sbírku oblečení, které putovalo
do sirotčince v této zemi.

Sami bychom to však nezvládli, proto žádáme o pomoc. Pokud
jste sami poživatelé jakýchkoliv moků v plechu, plechovku po dopití
nevyhazujte. Raději ji vymyjte, zmačkejte a doneste na sběrné místo
ve Vašem okolí. V Kojetíně se bude sbírat na těchto místech: Gymnázium
Kojetín, DDM Kojetín, Městská knihovna Kojetín a Hala Kojetín. Dále
pak pro Kroměříž a okolí: ZŠ Chropyně J. Fučíka 675, MŠ Chropyně,
Dětský svět Floria Kroměříž, BC Bruiser – zimní stadion v Kroměříži,
Restaurace „Zelená“ na Rusavě. No a nakonec Němčicko-Prostějovsko: Sportcentrum - DDM Prostějov, SVČ-Orion Němčice nad Hanou,
Knihovna Němčice nad Hanou, TJ Sokol Klenovice na Hané.

V loňském roce jsme zpracovávali Ukrajinu, protože na našem gyminzerce

Správa majetku města Chropyně
nabízí pronájem volných
nebytových prostor
za účelem podnikání.

Na všechna tato místa můžete od 15. října 2018 do 31. května
2019 nosit plechovky. Výtěžek poputuje na nákup školních potřeb
pro keňské děti.

Jedná se o nebytové prostory
v objektu č. p. 55 na náměstí Svobody
o výměře 53 m2 (1. patro).

O průběhu naší práce Vás budeme pravidelně informovat v místním
periodiku. Pokud Vás náš projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více,
můžete nás najít na Facebooku pod názvem Projekt Keňa.
Každá plechovka se počítá, tak sbírejte a sdílejte, děkujeme.
Lucie Sigmundová

Bližší informace na
Správě majetku města Chropyně
nebo na tel. čísle 573 355 323.

reklama
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Fazole se vrací
Prodloužený zářijový víkend jsme se vydali na celostátní pionýrskou akci s názvem „Fazole se vrací“. Na Vysočině v Nesměři se sešly
pionýrské oddíly ze všech koutů republiky a ani pionýři z Chropyně
na této akci nechyběli. Co nás tady čekalo? Hráli jsme kin-ball,
pozemní hokej, plachtovanou, discgolf, míčovou hru dodgeball,
deskové hry, uzlovali jsme, ale také jsme si vyzkoušeli nové aktivity
s pracovním názvem UZNADO – umím, znám, dovedu. Večer nám
zpříjemnil koncert účastníků a vítězů Dětské Porty a poslední večer

se nesl v kráse zvuků různých rytmických
nástrojů, kdy nakonec všichni účastníci
akce bubnovali dohromady. Víkend
nám rychle utekl a v neděli bylo už jen
vyhodnocení. Každý účastník si domů
odvezl menší nebo větší odměnu. Akce
se dětem velmi líbila a konala se za finančního příspěvku MŠMT.
Marcela Hrdličková
inzerce
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Pojď s námi do kina

Naše aktivity v pionýrském oddíle nejsou jen sportovní, turistické
či outdoorové činnosti, ale zabýváme se i výtvarným uměním. Tady děti
rozvíjí své motorické schopnosti, podněcující tvořivost, rozvoj fantazie
a manuální zručnost. První sobotní odpoledne v měsíci říjnu jsme se věnovali ve výtvarných dílnách keramice. Byla to pro nás úplně nová technika,
kterou jsme v oddíle ještě nedělali. Seznámili jsme se s hlínou, vyzkoušeli
jsme si její zpracování, použili jsme různé válečky, špachtličky či kartáčky
k dekorování hlíny. Výsledkem našeho tvoření byla zvířata, která nyní čekají
v klubovně, až vyschnou a budou se moc vypálit v keramické peci.
V závěru odpoledne jsme se občerstvili a zahráli si deskové hry.
Odpoledne se dětem líbilo a těšíme se na další výtvarné dílny.
Akce se konala za finančního příspěvku města Chropyně a MŠMT.
Veronika Hrdličková

Poslední sobotu astronomického léta se skupina pionýrů vydala
vlakem do Olomouce za kulturou. Navštívili jsme multikino v Šantovce
a zhlédli animovaný film Úžasňákovi 2. Pro některé děti to bylo úplně
první filmové představení v kině. Koupili jsme si lístky, některé děti
i popcorn a pití a čekali jsme, až nás pustí do sálu. Usadili jsme
se do pohodlných sedaček, a film mohl začít. Dětem se filmové představení velmi líbilo. Po filmu následoval už jen oběd a cesta domů.
Akce se konala za finančního příspěvku města Chropyně a MŠMT.
Veronika Hrdličková

Den
Zlínského kraje
Dne 22. září 2018 se jako každoročně
uskutečnilo vystoupení veřejných ZUŠ na akci
„DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE“ ve Zlíně. Na tuto
přehlídku, mimořádně úspěšných lidových, populárních i tanečních souborů ZUŠ v našem
kraji, byly letos vybrány i dva soubory z okresu
Kroměříž. Bylo nám velkou ctí, že oba tyto
soubory byly z našeho města Chropyně. Lidovému souboru Chropyňáček pod vedením
p. uč. Luďka Koutného a i kapele Musical Fever pod vedením p. uč. Milana Vaculíka se vystoupení povedla, o čemž svědčí obrovský
a dlouhotrvající aplaus. Velké poděkování patří
i rodičům za podporu a hlavně pí. uč. Janě
Milotové za pomoc při organizaci celé akce.
Luděk Koutný

Kalendář Chropyně 2019
Také pro nadcházející rok
připravuje město vydání stolního kalendáře.

Pro zájemce bude k dispozici
zdarma oproti předložení kuponu,
který bude vytištěn
ve Zpravodaji 10/2018.
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Vánoční výstava
na kroměřížském výstavišti
Na Výstavišti Kroměříž proběhne 1. prosince tradiční prodejní výstava Floria Vánoce. S přicházejícím vánočním časem chceme návštěvníkům nabídnout den plný adventní pohody, smíchu a netradičních zážitků. Nejmenší si zkusí nazdobit vlastní baňky a ozdoby na stromeček, větší ohromí čertovská ohnivá show a ti největší si u nás pochutnají na zabijačkových specialitách či svařáku.
V pavilonu A bude vystavena téměř desítka velmi hodnotných
betlémů ze širokého okolí a unikátní betlém v životní velikosti, který
pro nás vyrábí umělečtí řezbáři průběžně již několik let. V pavilonu
B vystoupí během celého dne dětské divadelní i hudební soubory.
Ohnivá show pekelných čertů i čert vysoký 10 metrů
Od 17 do 18 hodin návštěvníky ohromí velkolepá ohnivá podívaná desítek čertů. Představí se čtyři profesionální čertovské skupiny
z celé republiky ve vlastních výjimečných kostýmech. Diváci uvidí
i zcela unikátního čerta vysokého 10 metrů, kterého doprovází
i lucifeři na chůdách. Tohle bude opravdu výjimečná podívaná.
Ohnivá show proběhne na venkovní ploše výstaviště. Z důvodu velkého zájmu o podobné akce se organizátoři rozhodli počet
vstupenek omezit, vstupenky budou k dispozici i v předprodeji.
Adventní koncert Lenky Filipové
Po loňském úspěšném koncertu Báry Basikové navazujeme
na samostatný vánoční koncert a od 20 hodin vystoupí v pavilonu B
Lenka Filipová se svým jedinečným adventním programem. Diváci
se mohou těšit na velkolepý program plný jejich nejznámějších
hitů v originálním akustickém podání.
Koncert Lenky Filipové bude mít omezenou kapacitu a diváci
si budou moci vstupenky zakoupit v předprodeji.
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Na Divokém západě s Kamínkem
Letní tábor jsme s dětmi strávili v srpnu
opět na táborové základně Bojanovice Pila,
vlastně „na Divokém západě“, přímo ve městě Silvertownu, kde starostoval William
Redge (Horýsek), který měl dceru Jasmínu
(Niki Hladná), sheriff Tom Stone (Drobeček), sirotek farmář Jerry (Pavel Jež), šéfka
salonu Sugar (Verča Žigi), nechyběli padouši,
zlý ganster Jim (Jan Domaník) a jeho pomocník Pepé (dr. Daněk). Nesmím zapomenout
na starostova úředníka Reného, který vždy
všechno vykecal a způsobil ve městě dost
problémů. Do města přijely pistolnice. Každý den proběhl určitý děj příběhu, který
odehráli vedoucí a děti pak s nimi plnili
různé úkoly. Nakonec však dobro zvítězilo
a padouši byli poraženi.
Ale než vše vypuklo, tak se děti po příjezdu
ubytovaly, posilnily se dobrým obědem, rozdělily se do oddílů, namalovaly si oddílová trička
a vytvořily si oddílové pokřiky. Večer byl první
nástup s táborovou hymnou.
Druhý den se odehrála scénka s pozemky
a následně začala hra „Klejmování pozemků“
a „Tichá pošta“. Třetí den se jelo na výlet do Jevišovic, přímo do kamenné pekárny, ze které nám
každé ráno vozil pan pekař vynikající pečivo. Další
den se hrály piškvorky a řešily hlavolamy, cílem
bylo získat kód k otevření trezoru. Večer v lese
proběhl „Hon na vlka“. Další den následovala
„Zvířátka a něco za něco“. V pátek vládla hra
„Jméno, město“, ale trochu jinak, než ji znáte.
Odpoledne proběhly lanové hry, trénovaly
se i „Dešťové hry“ k přivolání deště. V sobotu
na děti čekala westernová kimovka, odpoledne
pevnost Boyard, po setmění ještě i stezka odvahy. V neděli si děti zahrály živé pexeso a nacvičovaly si scénky na večerní program. Za úkol
také dostaly postavit radnici z přírodních materiálů. Večer byl plný scének a zábavy. Děti
povolily uzdu fantazii a smál se celý tábor. I další dny se hrály hry a soutěže, střílelo se z luku
i ze vzduchovek, konaly se večerní zábavné programy, došlo na televizní reklamy i na Partičku
v podání vedoucích. Byl i druhý výlet - do Zno-

jma, do muzea starodávných aut, motocyklů
a také hraček.
Každý večer při nástupu se rozdávaly diplomy a ceny, počítaly se body v celotáborové
hře, zněly oddílové pokřiky i táborová hymna.
Nezapomněli jsme ani na večerní táboráky
a společné zpívání.
Největší zážitek a celotáborová hra se odehrávala předposlední den, dala zabrat nejen
dětem, ale i vedoucím a pořádně zamíchala
pořadím.
Na posledním nástupu se vyhlásilo umístění
oddílů. První místo, zlaté medaile a putovní
pohár, získal oddíl Šerifové pod vedením šerifa
Drobečka a instruktorek Sandry Houbanové
a Anety Škrhákové. Druhé místo a stříbrné
medaile získal oddíl Pistolníků pod vedením
Pavlíka Ježe, Barči Florové a Vládi Mirvalda.
Třetí místo obsadil a bronzové medaile získal
oddíl Kaktusáci pod vedením Aničky Bláhové,
instruktorů Kláry Babické a Jana Domaníka.
Na dalších místech se umístily oddíly Mexické
střely, Banditi a Odpadlíci. Všechny oddíly byly
odměněny sladkostmi i dětským šampáníčkem.
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Po večeři začala karnevalová diskotéka, tancovalo se a zpívalo se, všichni se perfektně bavili,
ani spát se dětem nechtělo, ale všechno jednou
musí skončit. Ráno nás opět uvítalo sluníčko,
tak jak každý táborový den, po snídani si děti
dobalily věci, uklidily chatky, ještě jsme udělali
společné foto a dětem rozdali pamětní listy
a táborové odznaky. Než jsme se nadáli, přijely
pro děti autobusy. Naložili jsme dětem kufry
a začalo velké i slzavé loučení.
Tábor uběhl rychle, ale příští rok bude další,
těšte se na nová setkání.
Na náš tábor také zavítaly dvě vzácné návštěvy. První byla z Chropyně, kdy přijela paní
starostka Ing. Sigmundová spolu s paní místostarostkou Hrabalovou. Dětem i vedoucím
dovezly dárečky, za což jim srdečně děkujeme.
Druhá návštěva byla nečekaná, přijel sám velký šéf asociace TOM ČR pan Mgr. Novotný
s panem Mánkem. Prohlídli si náš tábor, udělali
si několik foteček a popovídali jsme si.
Také chci poděkovat všem pracovníků tábora, ať už to jsou vedoucí, instruktoři, má zástupkyně Máří, zdravušky, kuchařky a další za je-
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Na Divokém západě s Kamínkem
jich obětavou práci s dětmi a pro děti. Velké poděkování patří programovým vedoucím, a to Vladimírovi Horákovi, který napsal westernový
příběh a jeho pomocnici Verče Žigi, za perfektně připravené soutěže
a hry. Jsem ráda, že se dětem tábor líbil a už se zajímají o tábor příští.
Zkrácený příběh, který se odehrával během celého tábora: Starosta
měl za úkol vyřešit pozůstalost po jednom zemřelém osadníkovi, který
neměl žádné příbuzné. Byl to bezcenný pozemek, o který neměl nikdo
zájem, až se zjistilo, že je na něm zakopaný poklad. Existovala i mapa
k pokladu, která byla rozdělena na dva díly, jeden měla starostova dcera,
která si myslela, že je to nějaká čmáranice, a jedna z pistolnic, které nic
neříkal. O všem ho informoval ukecaný kancelářský pomocník ganster
Jim a Pepé ale i salónní pracovnice Sugar, ti se snažili získat pozemek,
mapu a poklad jen pro sebe. Pomocí neohroženého a chytrého farmáře
Jerryho se jim to nepodařilo a příběh končí svatbou Jerryho a starostovy
dcery Jasmíny.
Více foteček najdete na kamínkovském Facebooku TOM Chropyně
– Kamínek.
Hana Paňáková

Kamínek se i letos zapojil do akce 72 hodin
Co je akce 72 hodin?
V České republice 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže.
Kromě ČRDM se do projektu přidává také mnoho dětských a mládežnických organizací, škol i neformálních skupin dobrovolníků.
V minulém roce se do projektu zapojilo téměř 30 tisíc dobrovolníků
v 624 projektech.
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají
již po sedmé. Kdykoliv během těchto 72 hodin (11.–14. října 2018)
a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí
do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem
těchto projektů je mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané
práce a mnoho dalších pozitivních účinků.
Společné odpoledne plné her
My se letos zapojili již podruhé do projektu 72 hodin. Zařadili jsme
zde návštěvu obyvatelů DPS Chropyně, kde jsme ve společenské místnosti strávili krásné odpoledne. Rozhodli jsme se zopakovat společné
odpoledne plné kolektivních her. Seznámili jsme všechny s novými
skupinovými hrami, zahráli jsme si ale i klasické Pexeso a Člověče, nezlob se. Některé hry nám procvičily pozornost a orientaci, jiné šikovnost
a trpělivost. Na závěr jsme si dali malé občerstvení. Doufáme, že se všem
společně strávené čtvrteční odpoledne líbilo a příští rok se opět budeme
těšit na další chvilky strávené u nových společenských her.

odpoledne, a dobře jsme udělali. Počasí nám přálo, vítr foukal a sluníčko
hřálo. Letos jsme také zaregistrovali rekordní účast za posledních pár let.
Moc všem účastníkům děkujeme a doufáme, že se Vám Drakiáda líbila.
Soutěžilo se v několika kategoriích. Drak orb, drak letec, drak krasavec, drak
parašutista a další. Všichni by si zasloužili nějaké ocenění, a tak bylo velice
těžké vybrat ty nej z každé kategorie. Doufáme, že nikdo nebyl zklamaný
a páteční odpoledne si užil tak jako my.
Více fotografií z akcí najdete na FB stránkách TOM Chropyně – Kamínek.
Zuzana Horáková

Drakiáda
Jako další projekt jsme dne 12. 10. 2018 pořádali tradiční Drakiádu.
Oproti předešlým ročníkům jsme se rozhodli uspořádat Drakiádu v pátek
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Podzimní výlet
do muzea
Dne 9. října jsme se s dětmi vydali do města
Kroměříže na výstavu „Vládci noci“. V muzeu
nás uvítala nejen paní Víchová, ale čekal na nás
i průvodce. V zatemnělých výstavních prostorech, napodobujících přirozené prostředí
zvířat a ptáků, jsme se s dětmi pohybovali
pomocí svitu baterek. Pozorovali jsme, jak
se zvířata ve tmě orientují, jak se v noci umějí tiše pohybovat, lovit. Viděli jsme, jak vypadá jejich přirozené prostředí, ve kterém
žijí, i jaký vliv má na jejich život člověk, který
už dávno nechodí spát se slepicemi. Co je světelný smog, a co způsobuje zvířatům, přírodě
i lidem. Velmi pěkně byla ztvárněna příroda,
les, louky, dvůr, mokřiny s preparovanými zvířaty (liška obecná, vlk, medvěd, rys ostrovid,
kuna lesní, srnec obecný, prase divoké, lasička,
nechyběli i noční ptačí lovci).
Děti vše nadšeně pozorovaly a pokládaly

velkou spoustou otázek. Po prohlídce výstavy
si ještě děti zahrály zajímavé zvířecí pexeso.
Dětem i nám vedoucím se výstava velmi

líbila a moc děkujeme za skvěle odvedou práci
pracovníkům Muzea Kroměřížska.
Hana Paňáková

Nábor mládeže
do stolního tenisu
V měsíci září 2018 se opět konal nábor nových hráčů stolního tenisu,
o který se postaral náš ligový hráč a trenér Filip Král. Tento nábor byl
zaměřen na děti druhých tříd ZŠ Chropyně. Celkem se ho zúčastnilo
44 dětí, které soutěžily v různých disciplínách, např. ve skoku přes
švihadlo, udržení míčku na raketě a co nejvíce přepinknutí. Chlapci
a dívky na 1. až 3. místě získali osvěžující nebo sladkou odměnu a všichni
si odnesli symbolicky jeden pingpongový míček.
Oddíl stolního tenisu děkuje paní Mgr. Purkarové za domluvení
akce, ale také pedagogickému sboru za doprovod a dohled nad
soutěží.
ST

XVI. ročník turnaje O přeborníka Chropyně
Tradiční akcí, kterou oddíl stolního tenisu
pravidelně pořádá, je turnaj neregistrovaných,
který se letos uskutečnil 6. října odpoledne
v herně oddílu TJ Chropyně pod záštitou
města Chropyně.
Zahájení se ujal předseda oddílu stolního
tenisu Ing. Josef Maršál spolu s Filipem Králem,
který řídil rozlosování a celý průběh soutěže,
včetně vyhodnocení.
Hlavní soutěž dvouher byla rozdělena
do dvou skupin po sedmi hráčích a první čtyři
postoupili do vyřazovací tabulky. První místo
ve dvouhrách vybojoval Bedřich Holík, který ve
finále porazil Josefa Hrůzu. Protože oba nejsou
obyvateli našeho města, stal se „Přeborníkem
Chropyně“ Martin Doseděl. Nejlepší hráčkou
se stala Zita Kohlová a nejlepším mladším
hráčem Michal Novotný. Ve čtyřhrách získali
prvenství Věrek a Jan Zapletalovi. Vítězové byli
oceněni medailemi a reklamními předměty
našich sponzorů. „Přeborník Chropyně“ získal
zlatou plaketu stolního tenisu a všichni hráči
obdrželi na památku malou pozornost.
Výbor hráčům i ostatním příznivcům
připravil občerstvení, kterého mohli všichni
ke své spokojenosti využít. Těší nás, že se tur-

naje zúčastnili i hráči z Kroměříže a z okolí.
Své štěstí ve hře si vyzkoušely i ženy, za což jim
výbor oddílu děkuje. Celkem na turnaj přišlo
32 příznivců stolního tenisu. Vytvořili skvělou
sportovní a přátelskou atmosféru a přislíbili
účast i v dalším ročníku.
Děkujeme sponzorům, účastníkům i divákům a těšíme se na podzim příštího roku, kdy
proběhne již XVII. ročník.
Závěrem chceme všechny fanoušky pozvat
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na hlavní turnaj letošního roku, a to na 47. ročník turnaje dvoučlenných družstev, který
proběhne 17. listopadu od 9:00 na hlavním
sále TJ Chropyně a herně stolního tenisu.
Dále příznivce stolního tenisu zveme do herny oddílu na zápasy 3. ligy, které hraje TJ Chropyně A, a to v sobotu 24. listopadu od 14:00,
kdy se utká s SK Přerov B, a v neděli 25. listopadu od 10:00 bude soupeřem našeho družstva
SK Přerov A.
ST
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95 let národní házené v Chropyni
V letošním roce si připomínáme 95. výročí
založení národní házené v Chropyni. Oslavy
vyvrcholily 28. září. Výbor NH naplánoval
na tento den celodenní turnaj. Nejdříve nastoupila družstva TJ Chropyně a TJ Stará Ves
k utkáním mladších žaček, starších žaček
a mladších žáků. Dále měl následovat zápas
starších žáků TJ Chropyně se Sokolem Kokory.
Kvůli nedostatku hráčů se nakonec soupeř
nedostavil. Krátce po 15. hodině nastoupila
na hrací plochu „stará garda“. Bývalým hráčům v obou mužstvech vypomohli dorostenci
a vyrovnané utkání proběhlo za bouřlivého
povzbuzování trenérů i diváků. Jak utkání
dopadlo, nakonec nebylo pro nikoho až tak
důležité. Bývalí a současní členové a funkcionáři po té využili příjemného počasí a nad
kronikami oddílu do pozdních večerních hodin
vzpomínali na svá aktivní období.
Národní házené přejeme do dalších let
spoustu zapálených lidí, kteří se budou aktivně
zapojovat do života oddílu. Připojujeme velké
poděkování všem sponzorům, bez jejichž pomoci by se naši sportovci neobešli. Mezi nejvýznamnější patří: město Chropyně, Zlínský kraj,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a v neposlední řadě firmy: Falco computer, s. r. o.,
Chropyňská strojírna, a. s., Kamax-Metal s. r. o.
a Svitap J.H.J. spol. s r. o.
A čím to celé začalo?
V Chropyni byla česká házená založena
v roce 1923 při tělovýchovné jednotě Sokol
panem Janem Dočkálkem. Vybudováním nového stadionu naproti měšťanské školy v letech 1921-1922 byly vytvořeny podmínky
pro založení české házené v Chropyni. Bratr
Jan Dočkálek zakoupil pravidla české házené,
důkladně je pročetl, připravil kolíky, pásmo,
vápno a nejbližší neděli se svou ženou začal
vyměřovat podle příručky hřiště na házenou.
Trénovalo se na škváře bosky a zájem u mládeže se začínal projevovat. Na žádost Jana
Dočkálka, starosta Sokola Antonín Homolík
nechal udělat branky na házenou u tesaře.
První zápas se hrál v Chropyni se Sokolem

Přerov a domácí Sokol Chropyně prohrál
v poměru 1:20, a to ještě ta jediná branka
byla sporná. Hrálo se v červených dorosteneckých košilích. Prohra ovšem hráče nijak
nedeprimovala. V mužstvu byla dobrá nálada,
nadšení, vytrvalost, a tak se hráči připravovali
na další zápasy. Hrálo se takřka každou neděli
dopoledne. Obecenstva přibývalo a na házené se začalo vybírat vstupné. Zakoupily
se červené trenýrky a bílá trička, na které
sestry vyšily sokol Chropyně. Ve druhé polovině 30. let začínají hrát v Chropyni českou
házenou ženy. Po roce 1950 se házená stala
velmi oblíbeným sportem v Chropyni, hrála
se povinně ve školách pod vedením učitele
tělocviku Josefa Chytila. V soutěži měl oddíl
přihlášeno družstvo žáků, dorostenců, mužů
a žen. V roce 1957 se ale jedna po druhé
vdává, a tak se koncem roku družstvo žen
odhlašuje ze soutěže, pouze 3 hráčky hostují ještě rok v Přerově. Družstvo mužů v té
době hraje krajský přebor. V roce 1961 muži
postupují z krajského přeboru do divize, toto
družstvo dokáže remizovat s přeborníkem

republiky. V roce 1963 dosahuje družstvo
dorostenců velkého úspěchu, probojovali
se do finále přeboru, kde skončili na 4. místě.
O rok později jsou někteří hráči přeřazeni
do družstva mužů a s nimi přichází i trenér.
Dochází k soupeření mezi mladým a starým
útokem a výsledkem je 1. místo v divizi.
V Chropyni se tedy konečně začíná hrát liga,
zatím jen druhá. Od roku 1964 hraje družstvo mužů nepřetržitě ve druhé lize až do roku 1971. Umísťují se ve druhé polovině tabulky, největším úspěchem je 5. místo. V roce
1971 v závěru soutěže prohrávají 4 zápasy
za sebou a sestupují do krajského přeboru.
V krajském přeboru si vedou suverénně
a za rok hrají opět druhou ligu. V roce 1973
již hraje družstvo na špici a končí na 3. místě,
o rok později si již nenechá ujít příležitost
a poprvé v historii chropyňského sportu vidí
diváci hrát první ligu národní házené…
A jak je to v současnosti?
Od roku 2012 mohou již děti ve věku
od 5 do 9 let navštěvovat přípravku. Nejzdatnější děti mohou být zařazeny do družstev
mladšího žactva. Oddíly mladších žaček a žáků
jsou v letošní sezóně naplněny. Významnou
obnovou prošlo družstvo starších žaček a v soutěži nás reprezentují také starší žáci. Dorostenky,
které postoupily ze starších žaček, jsou rozděleny
na družstvo A a B a samozřejmě máme v soutěži
zařazeny dorostence. Mrzí nás, že se nám v letošní sezóně nepodařilo postavit oddíl žen, ale
na druhou stranu nás těší, že naše hráčky hostují
v druholigovém družstvu TJ Pustějov. I v letošní
sezóně se oblastní soutěže zúčastňuje družstvo
mužů, které je doplněno dorostenci.
Pokud Vás národní házená zaujala a chtěli
byste se připojit ke kolektivu našich hráčů jakéhokoliv věku, budete vítáni. Bližší informace
o časech tréninků najdete na našich webových
stránkách nebo na Facebooku. Za výbor NH
Hana Štrublíková
a Věra Sigmundová
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Vítání nových občánků našeho města
Milá maminko, Vážení rodiče. Následující vítání občánků našeho
města proběhne v tomto termínu:

Příchod nového človíčka
je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům
a přejeme jim hodně radosti
a především trpělivosti
při výchově svých potomků.
Dana Kunčarová

1. prosince 2018 - obřadní síň.
Další vítání proběhne v roce 2019, a to
9. února 2019 - obřadní síň.
V případě zájmu kontaktujte matriku Městského úřadu v Chropyni
osobně nebo telefonicky na tel.: 573 500 741.

Mezi občany Chropyně
byly 22. září 2018
přivítány tyto děti:
Jakub Caletka

nar. 22.10.2017
Daniel Fiala

nar. 17.05.2018
Laura Přidalová

nar. 14.06.2018
Ondřej Liška

nar. 03.07.2018

Těšíme se na Vás.
Václav Přikryl

Tomáš Procházka

nar. 21.04.2018

Dana Kunčarová
Štefan Omámik

nar. 09.05.2018

Albert Černý

Nikola Jurčíková

nar. 17.05.2018

nar. 24.05.2018

Sára Přidalová

Sebastian Mlčoch

nar. 14.06.2018

nar. 27.06.2018

Adéla Maixnerová

Miroslav Raška

nar. 24.07.2018

nar. 24.07.2018
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nar. 15.05.2018
Petr Vávra

nar. 25.05.2018
Emilie Fridrichová

nar. 02.07.2018
Diana Jurčíková

nar. 23.08.2018
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Chropyňské gymnastky nezklamaly
V sobotu 13. října se v Třebíči konal
3. ročník Baby Teamgymu (dvojboj – akrobacie, trampolína), kterého se zúčastnily
nejmladší děvčata sportovní gymnastiky
TJ Chropyně. Konečné výsledky dopadly nad
očekávání dobře a všechny tři týmy získaly
medaile.
Největším překvapením bylo třetí místo
nejmladších gymnastek v kategorii ,,Junior
mimina“ (nar. 2011 a mlad.) ve složení Ema
Šušková, Marie Pařilová, Simona Ševčíková,
Sára Ošťádalová, Anastázie Župková, Kateřina
Kuchaříková, Karolína Halásková, Romana
Matějková. Děvčata dělila pouze desetina
bodu od druhého místa.
Nejlépe se dařilo chropyňským závodnicím v kategorii „Junior 0“ (nar. 2009 a mlad.)
v zastoupení Lucie Opelíkové, Elen Chylíkové, Ely Noskové, Mariany Župkové,
Veroniky Machálkové, Rozárie Ševčíkové,
Valerie Stavinohové a Nely Baďurové.
Na trampolíně děvčata předvedla prvky s vysokou hodnotou obtížnosti a minimem chyb
v provedení. Holky si zaslouženě vybojovaly
zlatou medaili.

V nejstarší kategorii „,Junior 1 mix“ (nar.
2007 a mlad.) soutěžili Adriana Kolářová, Alžběta Hošková, Nikol Hrdličková, Jitka Fialová,
Sophie Opravilová, Bára Šilhánková, Agáta
Vyzulová a Vít Ševčík. I když na trampolíně
byly dva pády při doskoku, vysoká známka

z akrobacie vše zachránila a získali 1. místo
ve své kategorii.
Závodů se zúčastnili i ti méně zkušení a noví
závodníci, pro které je získání medaile velkou
motivací do dalších soutěží.
VŽ

Společenská kronika
Děkujeme za opravu veřejného osvětlení, i když jsme na konci ulice Podlesí jen tři domácnosti, i nám se na cestě domů svítí. Děkujeme
Mgr. Kalincovi, panu Kondlerovi, Ing. Sigmundové, Ing. Pospíšilovi,
paní Buráňové.
Pospíšilovi
Čas letí jako bláznivý,nevěříme ani my,
že máš tak hezký věk,krásných 70 let.
Přejeme Ti hodně zdraví,ať se Ti pořád dobře daří,
ať vypadáš stále skvěle
a spolu se sejdeme u stovky celé!
Dne 3. října 2018 oslavila své 70. narozeniny paní
Marie Pavličíková.
Všechno nejlepší přeje manžel Karel, dcery Marie, Jitka a Lenka
s rodinami, pravnoučátka Jiříček a Adélka.

Chropyňské počasí

Rádi bychom poděkovali spolužákům našeho syna

Z místního pozorování v měsíci září:
- průměrná ranní teplota byla 12,6 °C,
- průměrná denní teplota byla 21,8 °C,
- nejteplejším dnem bylo 13. září s maximální průměrnou teplotou
21,0 °C,
- nejchladnějším dnem bylo 26. září s minimální průměrnou
teplotou 11,1 °C,
- celkové množství srážek bylo 95,0 mm.
zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo

Aleše Dosoudila
za květiny a vzpomínku.
Dosoudilovi.

Dne 6. října 2018 jsme vzpomenuli 5. výročí
úmrtí paní
Františky Krejčířové.

Město Chropyně neprovozuje

Za tichou vzpomínku všem, kdo ji měli rádi,
děkuje rodina Krejčířova.

žádný facebookový profil!
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Společenská kronika
Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci,
své drahé zde člověk ukládá,
vzpomínat se sem vrací.
Kytičku přineseme, svíčku Ti zapálíme
a na Tebe, drahá maminko,
nikdy nezapomeneme.

Už Ti nic nemůžeme dát,
jen svíci rozsvítit,
kytici položit a vzpomínat.
Dne 18. října 2018 uplynulo 5 let od chvíle,
co nás navždy opustil pan
Ing. Josef Zezula.

Dne 11. října 2018 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí naší milované maminky, babičky,
prababičky a sestry paní

Dne 22. srpna 2018 jsme vzpomněli jeho nedožité 85. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera s rodinou, syn Martin
a pravnoučátka.

Věry Míčové.
Zhasly oči plné lásky našeho drahého tatínka.
Nezhasne však nikdy na něj
v srdcích naše vzpomínka.
Na smrti je nejhorší, že je napořád.

Dne 21. října 2018 jsme vzpomenuli nedožité 95. narozeniny a dne 23. září 2018 pak
7. výročí úmrtí našeho tatínka pana
Františka Caletky.

Dne 1. listopadu 2018 by se dožil 90 let náš
tatínek, dědeček a pradědeček pan

Stále vzpomínají synové Josef a František s rodinami i ostatní příbuzenstvo.

Vladimír Míča.

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

S láskou, úctou a bolestí v srdci stále vzpomínají dcera a synové s rodinami i ostatní
příbuzenstvo. Kdo jste je znali, vzpomeňte
prosíme s námi.

Dne 24. října 2018 uplynulo 5 let od úmrtí
pana

Dne 12. října 2018 uplynulo 10 let
od úmrtí pana

Františka Zapletala.

Josefa Hanulíka.

S láskou vzpomíná manželka a dcera a syn s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka, synové Libor
a Richard s rodinou.

„Chybíš nám, tatínku …“
Dne 25. října 2018 jsme vzpomněli nedožité
60. narozeniny našeho milovaného tatínka
a manžela, bratra, strýce a švagra pana

Kytičku květů na hrob pokládáme,
stále Tě v srdci máme,
s láskou a úctou na Tebe vzpomínáme.

Ing. Petra Večeři.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Hanka se synem
Dominikem a bratr Jarek s rodinou. Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Dne 14. října 2018 jsme
vzpomněli 20. smutné
výročí úmrtí našeho
tatínka a dědečka pana

Dne 31. října 2018 jsme vzpomenuli nedožité 90. narozeniny naší maminky, babičky a prababičky paní

Zdenka Křižana.
S láskou vzpomínají synové Zdenek, Stanislav, Jiří, Robert a manželka Věra.

Věry Juráškové.
S láskou a úctou stále vzpomíná syn Jiří s rodinou.
Děkujeme všem, kdo vzpomenuli spolu s námi.

Odešels, jak si osud přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.

Stále Tě v srdci máme,
s láskou na Tebe vzpomínáme.

Dne 17. října 2018 uplynul rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan

Dne 31. října 2018 plynulo 12 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš syn, bratr a strýc pan

Antonín Flora.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Václav Jurčík.
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo ho znali a nezapomněli.
Rodiče a sestra s rodinou.
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Společenská kronika
Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout…

Dne 14. listopadu 2018 vzpomeneme 10. výročí úmrtí paní

Dne 1. listopadu 2018 jsme vzpomenuli
19. výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana

Jarmily Vrzalové.
Za vzpomínku děkuje manžel Jaroslav, dcera
Hana s manželem a vnučky Kateřina a Edita
s rodinami.

Pavla Zsemberiho.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpomíná manželka a tři
synové s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 22. listopadu 2018 vzpomeneme nedožité 91. narozeniny pana

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

Jana Mráze.
Dne 7. listopadu 2018 vzpomeneme 12. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana

S láskou vzpomíná syn Jan s rodinou.
Vše zmizí,
jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou.

Jana Ivana Šaríka.
Vzpomíná dcera Ivana s manželem a rodina Hrabálkova a Mačkova.

Dne 23. listopadu 2018 by oslavil 80. narozeniny pan

Čas plyne a vzpomínky zůstávají.
Bohumil Zajíček.
Dne 11. listopadu 2018 vzpomene 9. výročí
úmrtí pana

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Syn a dcera
s rodinami a rodina Hlaváčova.

Zdeňka Modlitby.
Už osm let je tomu,
co navždy odešel jsi z domu.
Vzpomínka na Tebe věčně živá
v mém srdci neumírá.

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Kdo lásku a radost rozdával,
ten neodešel,
ale žije v našich srdcích dál.
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil.
Děkujeme, tatínku, hodný jsi byl.

Dne 25. listopadu 2018 uplyne 8 let od chvíle, kdy mne navždy opustil
můj manžel pan
Oldřich Antoš.

Dne 12. listopadu 2018 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka pana

S úctou manželka Dáša, dcera Danuška s rodinou.

Františka Dragona.

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

S úctou a láskou stále vzpomíná
syn František a dcera Alena s rodinami.
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Přehled akcí
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně
16.11.

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Klasická pohádka na známé motivy určená pro
mateřské školy a rodiče s dětmi. Představení uvádí
divadlo SemTamFór, Slavičín. Vstupné je 40 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 9:30

Ladislava Zibury je plná humoru, lidských příběhů a lidové moudrosti. Vstupné je 190 Kč (studenti, senioři,
ZTP, ZTP/P 120 Kč), předprodej 160 Kč.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Chropyně
16.11.

JMÉNO
Vtipná, krutá, dojemná i chytrá hra o mužích, ženách
a jejich vztazích. Představení uvádí divadlo SemTamFór, Slavičín. Vstupné je 70 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně
02.12.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Program uvnitř Zpravodaje.
Kde: Areál zámeckého parku Chropyně

Chropyně
08.12.

POSLÁN JEST OD BOHA ANDĚL
Adventní instrumentální koncert. Účinkují Jitka Baštová – akordeon a Jindřich Macek – loutna. V pořadu
zazní skladby G. F. Händela, A. Michny z Otradovic,
G. Zamboniho, L. Bernátha, M. Murta, F. Angelise
a dalších. Vstupné dobrovolné.
Kde: Kostel sv. Jiljí v Chropyni, 17:00

Chropyně
12.12.

PARTIČKA
Partička poprvé v Chropyni! Michal Suchánek, Igor
Chmela, Richard Genzer, Michal Novotný, Dano Dangl.
Kde: MKS Chropyně, 17:30, 20:00

Chropyně
13.12.

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH
BUCHTÁCH
Veselá pohádka na známé motivy určená pro mateřské
školy a rodiče s dětmi. Dětské představení s písničkami
v sobě ukrývá ponaučení o tom, že odvaha, malý čin
a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí
dělat opravdové zázraky. Pohádku uvádí CziDivadlo
Praha. Vstupné je 40 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 9:30

Chropyně
12.01.

PLES MĚSTA CHROPYNĚ
Podrobnosti budou uvedeny v příštím vydání Zpravodaje.
Kde: MKS Chropyně

Holešov
25.11.

MICHAL NA HRANÍ
Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké množství nadšených a pravidelných
diváků. Michal a jeho vystoupení představují jednoduchou formu humoru, založenou na věcech, které
děti denně obklopují, které znají a jen udiveně sledují,
co a jak s nimi umí vymyslet jejich kamarád Michal.
A proto odchází nejen nadšené a zabavené, ale nesou
si v hlavičkách hodně zajímavých nápadů, které rozvíjí
fantazii, a přitom dávají smysl. Přijďte si hrát! Michal
bude Vaší hračkou!
Kde: Zámek Holešov, 15:00

Kroměříž
21.11.

UŽ NIKDY PĚŠKY PO ARMÉNII A GRUZII
Excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát vydává
probádat Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. Příběh
jeho pěší, cyklistické a stopařské výpravy je svědectvím
o jednoduchosti života a půvabu svobody, u kterého
se budete smát od začátku až do konce. Nečekejte
popisy historie nebo památek. Cestovatelská projekce
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Kroměříž
25.11.

FOLKOVÉ VÁNOCE
Cyklus čtyř adventních koncertů začínají Folkové Vánoce s legendami folku a také folkloru - Hanou a Petrem Ulrychovými a jejich kapelou Javory. Předvánočně laděný koncert, kde nebudou chybět ani největší
hity z přebohaté hudební historie skupiny. Vstupné
1. - 8. řada 350 Kč, od 9. řady 300 Kč.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž
28.11.

1+2=6
Hlavním hrdinou je taxikář s poněkud kuriózním pohledem na partnerství. Bláznivý kolotoč nedorozumění a infarktových situací souvisejících s jeho „bokovkami“ se však neroztáčí jen na půdorysu manželského trojúhelníku, ale do hry se vloží také děti
a internet… Uvádí Slovácké divadlo Uherské Hradiště
v režii Roberta Bellana, podepsaného pod úspěšnými
inscenacemi Rychlé šípy, Blbec k večeři, Vraždičky.
Vstupné je 350 Kč.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž
02.12.

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
S druhým adventním koncertem zavítá do Kroměříže
velmi vzácný host - jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl, zpěvák Dan Bárta společně se svou kapelou. Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní
hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský standard populární hudby - Dan Bárta a jeho jazz-funkově laděná
Illustratosphere okouzlují posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již osmnáctým rokem! Vstupné
1.-8. řada 400 Kč, od 9. řady 350 Kč.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Přerov
06.11.

CARMEN Y CARMEN
Procházka notoricky známou operou, která se však
ještě za střízliva změní ve zběsilý úprk. Aby také ne,
když titulní Carmen není v příběhu jen jedna, ale
hned dvě – divákovi se v ceně jedné vstupenky představí nefalšovaná diva operní a činoherní. Účinkují:
Dagmar Pecková mezzosoprán, Barbora Hrzánová
mezzosoprán. Vstupné: 580 Kč, 520 Kč, 350 Kč.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov
14.11.

EWA FARNA
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov
21.11.

DOKTOR V NESNÁZÍCH
Francouzský dramatik a výtečný komik Laurent Ruquier
stvořil titulní postavu Dr. Jouvance sobě na míru.
Průměrný plastický chirurg čelí kuriózním situacím
v ordinaci své soukromé kliniky. Je samo sebou pohledný, ženatý a beznadějně obklopen ženami všech
věkových kategorií. Hrají: Karel Zima, Ivana Korolová
/ Anna Stropnická, Kateřina Hrušková, Dana Morávková / Miluše Bittnerová, Magda Weigertová / Zuzana
Mixová, Anna Kulovaná / Patricie Solaříková. Vstupné
330 Kč, 250 Kč, 150 Kč.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

