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Vyjádření KSČM Havířov k aktuální politické situaci ve městě
Vážení spoluobčané našeho Havířova,
s ohledem na množství protichůdných vyjádření,
různých fám a „zaručených“ informací havířovská
KSČM považuje za svou povinnost vůči spoluobčanům
města vyjádřit se k dané situaci, která vznikla
v důsledku dění uvnitř koaličního partnera, hnutí ANO.
Již delší čas se uvnitř hnutí ANO projevují názorové střety, které vyústily až k osobní
averzi mezi některými jeho členy. Přestože KSČM Havířov nepřísluší řešit problémy jiných
politických subjektů, snažili se být naši zástupci nápomocni všem zainteresovaným stranám
při dosažení schůdného kompromisu, který by neohrožoval práci pro náš Havířov. Bohužel
toto úsilí nevedlo k uklidnění situace, neboť celá situace mezitím dospěla do bodu, kdy se ze
strany hnutí ANO začalo hovořit o rozpadu koalice.
Jako lidé odpovědní vůči městu, svým spoluobčanům i voličům byli havířovští
komunisté nuceni vzniklou situaci řešit.
Vzhledem k tomu, že hnutí ANO není, s ohledem na pokračující rozpory, schopno
garantovat svůj závazek z koaliční smlouvy, vstoupila KSČM Havířov do jednání s dalšími
politickými kluby majícími zastoupení v zastupitelstvu města.
Logickým vyústěním bylo oslovení a jednání s klubem havířovské ČSSD na
případném spojení obou subjektů a vytvoření nové koalice, která by zajistila návaznost na
dosavadní práci vedení města.
KSČM Havířov přitom pozitivně vnímala personální sebereflexi ČSSD, ke které došlo
od posledních komunálních voleb v roce 2014.
Současně byl klub zastupitelů KSČM osloven některými členy hnutí ANO o přijetí do
svých řad. Po dlouhé debatě naši zastupitelé jejich přijetí schválili.
Věříme, že u vás, vážení spoluobčané, naleznou naše kroky pochopení, neboť jsou
činěny s odpovědností vůči vám i našemu Havířovu.

Bc. Daniel Pawlas
předseda Městského výboru KSČM Havířov
primátor statutárního města Havířov
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ŽIVOTICE –
SLEZSKÉ LIDICE
Léta letí, pamětníci mnoha událostí už
odešli,
mnohé
další
byly
zapomenuty.Ale jsou i takové, které by
neměly být zapomenuty nikdy. Jednou
z nich je i případ malé obce Životic,
dnes části našeho města Havířova.
V roce 1944 zde žilo 464 stálých
obyvatel. Většina z nich byla už
zapsána do německé „ volklisty“, k polské a české národnosti se hlásilo asi sto občanů.
Odpoledne 4. srpna 1944 přijela do Životic vyšetřovací skupina těšínského gestapa, aby
vyšetřila událost z 2. srpna. Zasedala v hospodě I. Mokrosze. V noci budovu obklíčili
partyzáni, vnikli dovnitř a při ozbrojeném střetnutí byli zastřeleni dva gestapáci, hostinský
Mokrosz a jeden partyzán.
Samozřejmě toto nemohli Němci nechat bez trestu. A trestali podle své morálky, bez
ohledu, zda někdo byl nebo nebyl vinen.
Příslušníci gestapa v doprovodu četníků provedli prohlídku téměř ve všech domech, od
mužů vyžadovali „volklistu“ a kdo tento dokument neměl, byl zastřelen. Nikdo nebyl
vyslýchán, muži byli zavražděni bez rozsudku. Nebyla to tedy poprava, byly to prostě
vraždy.
Opravdu nešlo o žádnou vinu či spoluvinu. Nikdo ze zavražděných se neúčastnil přepadení,
ani o něm předem nevěděl.Nikdo nebyl členem partyzánského oddílu ani s partyzány
nespolupracoval. Je zřejmé, že šlo o nacistickou odvetnou vyhlazovací akci.
Když kolem desáté hodiny padly poslední výstřely a obklíčení vesnice bylo zrušeno, leželo
na území Životic a okolních obcí 36 mrtvých mužů. Ti byli naloženi na vozy, odvezeni na
starý židovský hřbitov v Orlové a uloženi do společné hluboké jámy, zasypáni vápnem a
zamaskováni větvemi a drny.
Po několika týdnech dostali pozůstalí oznámení, že si mají na obecním úřadě vyzvednout
úmrtní listy. Na těch bylo uvedeno, že obětí zemřely na náhlou srdeční mrtvici, okolnosti
smrti byly vysvětleny jen stručnou poznámkou „Nic bližšího není známo“.
Nebyly to však poslední oběti. Další občané byli zatčeni, převezeni do věznic a
koncentračních táborů. Vrátilo se jich jen velmi málo.
Brzy po ukončení války byla těla obětí z Orlové převezena do Životic a pohřbena ve
společné hrobce. Na místech vražd se objevily bílé březové kříže, později nahrazené
kamennými pomníčky.
25.září 1949 byl obětem odhalen pomník, jehož autorem byl akademický sochař a malíř
Franciszek Świder z Karviné. Symbolizuje hrůznou atmosféru nacistické nadvlády i hrdé
odhodlání obyvatel Těšínska k odporu proti okupantům.
V roce 1982 byla zahájena výstavba nového muzejního objektu, kterou postavil Stavoprojekt
Havířov. U příležitosti 40. výročí tragedie zde byla otevřena nová muzejní expozice a
zároveň bylo upraveno celé okolí.
Každoročně se zde při výročí koná pietní akt. Účastníci si připomínají památku nevinných
obětí, je zde však i vážné připomenutí, které varuje dnešní generace před nebezpečím
vzniku nových válek a válečných zločinů.
Marie Kročková

V sobotu 6. srpna v 10 hod. se jako každý rok koná pietní akt v Havířově Životicích.
Přijďte se poklonit památce našich zavražděných občanů.
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INFORMACE Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 27. 6. 2016
12. zasedání ZMH bylo svoláno na 27. 6. 2016 na 13. hodinu. Předchozí
informace medií o některých problémech uvnitř klubu zastupitelů města
Havířova za hnutí ANO, který byl jedním ze subjektů havířovské koalice,
dávaly tušit, že průběh zasedání se bude zabývat jejich řešením. Tomu odpovídala i
zvýšená účast zástupců medií, ale i občanů.
Původní předložený program jednání schválený Radou MH, který čítal 46 bodů, byl na návrh
zástupce klubu ČSSD doplněn a schválen o další body a to :
47 – odvolání dvou náměstků primátora - Bc. Bureše a Mgr. Vachtarčíka
48 – volba dvou nových náměstků
49 – odvolání členů Rady – Bc. Bělici, Mgr. Masaroviče, Bc. Bureše,
p. Hrabčáka, Bc. Olšokové a Mgr. Vachtarčíka
50 – volba nových členů Rady
51 – volba náměstka primátora pověřeného řízením města v době nepřítomnosti
primátora.
Po schválení doplněného programu bylo přikročeno ke složení slibu kooptovaného
zastupitele za ČSSD, který nastoupil za zastupitele pana Jantoše, jenž na svou funkci
písemně rezignoval. Do funkce zastupitele nastoupil p. Martin Porembski.
ZMH pak přistoupilo k projednávání všech bodů původního programu a zastupitelé bez
podstatných připomínek schválili jednotlivé body v souladu s doporučením RMH, která je
projednávala ještě v původním složení, vyplývajícím z koalice KSČM, ANO a HPH.
Ihned poté se přikročilo k projednávání vložených bodů 47 až 51, které se týkaly řešení
změn v koalici, způsobené rozpadem klubu zastupitelů za ANO. O této situaci dosti obšírně
již informovala regionální, ale i celostátní media a proto je nebudeme zde opakovat. Konec
konců, velmi stručně a objektivně o tom informoval i MěV KSČM Havířov, což si lze přečíst
na jeho stránkách.
Podstatné je, že KSČM vzniklou situaci zvládla a tím dokázala naplnit heslo, se kterým
jsme šli do komunálních voleb : „Dokázali jsme Havířov postavit, dokážeme ho i
spravovat a řídit“.
O tom svědčí i to, že v následujících bodech byly schváleny všechny personální změny:
odvolání náměstků Bc. Bureše a Mgr. Vachtarčíka
zvolení nových náměstků Ing. Šlachty a Mgr. Feberové
odvolání členů Rady Bc. Bělici, Mgr. Masaroviče, Bc. Bureše, p. Hrabčáka,
Bc. Olšokové a Mgr. Vachtarčíka
volba nových členů Rady: Soňa Ryšánková Dosedělová (KSČM), Ing. Karel
Šlachta, Mgr. Jana Feberová, Ing. Jiří Martinek, Bc. Pavel Rapant a Bc. Alena
Zedníková (ČSSD)
schválení zástupce primátora v době nepřítomnosti - Ing. Šlachty.
Po těchto schválených změnách je vedení města kompletní a schopné plnit zodpovědně
svou funkci. K rozpadům koalic dochází i v jiných městech,např. k nim došlo v Praze,
Brně, Opavě a dalších. Tam se vzniklá situace řešila mnoho měsíců . Je proto nutné
poděkovat všem zastupitelům MH za racionální přístup.
Nic není jen černobílé a tak musíme přiznat, že předchozí koalice neměla jen stinné
stránky a že přispěla i k řešení některých problémů, které občané Havířova kritizovali.
Přispěla také k „sebereflexi“ některých stran.
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Po krátké přestávce bylo v 15 hod. přistoupeno podle jednacího řádu, tj. 2 hod. po
zahájení ZMH, k interpelacím.
Ty se týkaly semaforů na tř. Studentská, 17. listopadu a Dlouhé třídě, malého množství
kontejnerů na odpad, problémům s parkováním ve městě, demolice památkově
chráněných objektů v areálu Dukla nebo světelné regulace dopravy na uzavřené ulici
Fryštátská. Na všechny interpelace bude zodpovězeno písemně.
Klub zastupitelů za KSČM

Odboráři smažili vaječinu
Havířovská Místní organizace Odborového svazu Čech, Moravy, Slezska se opět sešla na
členské schůzi dne 17. června 2016, která se konala v klubovně zahrádkářů Na Nábřeží.
Po projednání informací o průběhu 6. zasedání ÚZ OS ČMS a slavnostnímu přijetí nového
člena Jaroslava Jeziorského, následovala živá diskuze o problémech zaměstnání žen i o
podnicích, kde není ustanovena žádná odborová organizace. Závěr členské schůze
zhodnotil za vyšší orgány soudruh Stanislav Mlčák.
Pak pokračovala volná zábava, kde jsme ochutnávali výbornou smaženici a výborné
domácí zákusky, které připravily členky Gambová a Drápalová.
Akci napomohlo krásné slunečné počasí.
Zveme do našich řad další zájemce a sympatizanty. Přijďte mezi nás, ať společně
pomůžeme hájit práva pracujících!
Zapsal předseda MO OSČMS
Vladislav Fukala

Foto: Jindřich Franek
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Připravené vystoupení poslankyně Mgr. Milady Halíkové
k situaci v OKD
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci,
řadu let a vlastně několik funkčních období projednává sněmovna i další závažný případ,
který souvisí s privatizací minoritního podílu státu v OKD v roce 2004 a který má dopad i na
současnou situaci občanů v Moravskoslezském kraji.
Společně s těžební společností totiž nový soukromý vlastník získal i téměř 44 tisíc bytů, v
nichž žije přes sto tisíc lidí. Byty získal soukromý vlastník za „hubičku“, tedy zhruba za 40
tisíc korun jeden byt. Ve smlouvě o prodeji akcí měl být zahrnut závazek, že byty budou
převedeny nájemníkům za zvýhodněnou cenu. Stát podepsal smlouvu se společností
Karbon Invest v září 2004 a již v listopadu se stala novým vlastníkem investiční skupina
RPG Industries Zdeňka Bakaly. Ta vyvedla byty do realitní společnosti RPG Byty, což
vzbudilo oprávněné obavy nájemníků, jak s nimi bude nakládáno. Zdeněk Bakala slíbil, že
byty bude řádně spravovat a následně budou prodány nájemníkům za zvýhodněných
podmínek. Posléze ale prohlásil, že nešlo o žádný veřejný příslib a vlastně všechno popřel.
To není můj dojem, ale objevuje se to i ve zdůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze
ve sporu Zdeňka Bakaly a Lubomíra Zaorálka, který podnikatele v této souvislosti označil za
gaunera.
O problémech s převodem bytů bývalé OKD byla opakovaně informována i PS. V prosinci
roku 2009 přijala usnesení, jímž mimo jiné doporučila vládě, aby podala návrh na předběžné
opatření, které by vlastníkovi bytů RPG Industrie SE, respektive RPG Byty, s.r.o., ukládalo
zakázat nakládání s předmětnými byty jinak, než umožňuje smlouva o prodeji z roku 2004,
tj. přednostně je nabídnout nájemníkům za podmínek ve smlouvě uvedených.
Myslíte si, že Zdeněk Bakala neodmítl alespoň zaplatit pokutu pro něj zanedbatelných 30
miliónů korun za porušení smluvních podmínek za rozdělení OKD a vyčlenění bytů do
realitní společnosti? Kdepak.
Mohla bych uvést výčet mnoha jednání o této otázce. Loni na podzim Zdeněk Bakala a jeho
podnikatelská skupina prodala společnost RPG Byty. Okolnosti byly tak nejasné, že se
vyrojily i spekulace, zda nešlo o fiktivní prodej. Každopádně to byl jeden z kroků, jímž se
chtěl vyvázat ze svých závazků. Zisky z OKD shrábl, dluhy hodil pod nohy státu
prostřednictvím kupce těžební společnosti a zlaté vejce bytového fondu buď ještě výhodně
zpeněžil, nebo si přes prostředníky ponechal. Která z variant platí, to ví asi málokdo. Že to
premiér Bohuslav Sobotka nazval Bakalovým „velkým morálním a podnikatelským
selháním“, nájemníkům v bývalých bytech OKD už nepomůže. Sociální dopad na náš těžce
zkoušený region nemá jen samotné propouštění horníků a ohrožení tisíců pracovních míst v
navazujících podnicích, ale i problém nájemního bydlení v těchto bytech.
Upozorňovala jsem sněmovnu už v době, kdy končila platnost zákona o jednostranném
zvyšování nájemného, že někteří soukromí vlastníci mohu nájmy neúměrně navýšit.
Společnost RPG Byty předložila nové smlouvy s postupným zvyšováním nájemného pro
mnohé nad únosnou mez. Tehdy jsem taky upozorňovala na to, že stát bude dávat miliardy
korun na výplatu dalších sociálních dávek, především příspěvku na bydlení a doplatku na
bydlení. Jistěže nejen pro hornické důchodce a další nájemníky v tzv. bytech OKD, ale po
celé republice.
Poslanci KSČM to nepřijali se založenýma rukama, ale předložili jsme návrh zákona o
nájemném z bytů a jeho sjednávání, který měl zamezit spekulativně vysokým nájmům, ale i
vlastníkům zajistit přiměřený zisk. Přiměřený, nikoli lichvářský. Sněmovna tento návrh
zákona nepřijala. Podle jeho odpůrců měl vše potřebné vyřešit nový občanský zákoník. Jak,
to už víme. Možná aspoň někteří z vás dodatečně přiznají, že v našem případě šlo i o
6

ochranu ekonomických zájmů státu a koneckonců také pracovního trhu. Vysoké nájemné
znemožňuje mobilitu pracovníků a žene je do náruče hypoték na desítky let, aby si zajistili
vlastnické bydlení. Ztráta zaměstnání se slušnou výplatou pak může znamenat rodinnou
tragédii.
Nedávno proběhl v Praze seminář V4 o mzdách v těchto zemích, který rozebral jejich
propastný rozdíl ve srovnání nejen s Německem. Přiznejme si, že nejde jen o to mít jakékoli
zaměstnání, ale zároveň takové, kde si lidé mohou vydělat na zajištění alespoň základních
životních potřeb, mezi něž bydlení patří. Problémy Moravskoslezského kraje tedy nejsou
smrštěny pouze na to, jak pomoci odcházejícím horníkům dávkami či možností předčasného
odchodu do důchodu. Když jsem loni v lednu zasílala písemnou interpelaci k situaci v
soukromé těžební společnosti
OKD ministru Mládkovi, ptala jsem se i na podporu tvorby nových pracovních míst či na
možnost výhodnějších podmínek pro tuzemské investory. Už dávno víme, že továrnu sice
nelze odvézt, jak se argumentovalo v počátcích 90.let na podporu masivní privatizace
státního majetku, ale lze ji jednoduše zavřít. I když příklad Zdeňka Bakaly ukazuje, že
neomalený podnikatel může pocházet odkudkoli, ani zahraniční investor není zárukou
dlouhodobé zaměstnanosti pro místní obyvatele. Je třeba případné pobídky udělovat
uvážlivě a věnovat zvýšenou pozornost přílivu nových investorů do MS regionu.
Moravskoslezskému kraji je třeba výrazněji pomoci! Jsem přesvědčená, že odpovědnější
přístup vlády se vyplatí i pro řešení řady důležitých problémů také v jiných místech České
republiky. Děkuji za pozornost.

Návrh poslanců za KSČM pro PS PČR k problematice OKD
Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období
..........
USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
ze . schůze 2016
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:
1. Konstatuje, že se Česká republika dostala - díky politickým rozhodnutím, které byly v rozporu
s názory široké odborné veřejnosti a akademické obce v oblasti surovin a energetiky a absenci
jasné dlouhodobé surovinové a energetické koncepce – do řady problémů, které umocnila
problematická privatizace práva dobývat a obchodovat s našim národním bohatstvím, surovinami,
včetně černého a hnědého uhlí.
2. Požaduje po Vládě ČR, aby zabezpečila:
a) možnosti těžby všech druhů uhlí jakožto nenahraditelného nerostného bohatství České republiky
dnes i v budoucnu,
b) ochranu ložisek vyhrazeného nerostu České republiky před jejich nenapravitelným
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znehodnocením v případě jakýchkoliv změn vlastnických vztahů nebo ukončení podnikání,
c) zákonnost a naplnění všech závazků sjednaných při privatizaci a vyplývajících ze zákonů
a předpisů ve vztahu k ochraně zdraví, přírody, rekultivace krajiny i zaměstnanosti,
d) efektivní využití vlastnictví státu a těžební práva na dosud netěžené nebo připravované lokality
těžby, kde se nachází strategické zásoby nerostných surovin, kterými lze řešit nejen
zaměstnanost, ale zejména naší energetickou nezávislost na řadu desetiletí,
e) budoucnost pracujících v povoláních exploatujících zdraví v míře bránící jejich možnému
dalšímu pracovnímu uplatnění cestou urychlené novely důchodového zákona tak, aby byl
umožněn dřívější odchod do penze u všech dotčeným zaměstnancům v souladu
s mezinárodními standardy definujícími těžkou práci,
f) bezodkladná a účinná opatření, která povedou k dlouhodobému, časově definovanému
rozložení útlumu těžby v OKD, pod vedením a kontrolou státu tak, aby nedocházelo
k nedotěžení stávajících zásob černého uhlí , nevratné likvidaci nevytěžených důlních děl,
g) využití prostředků z dražby emisních povolenek na řešení problematiky české energetiky,
h) přehodnocení usnesení vlády č. 827 z 19. října 2015,
i) přehodnocení usnesení vlády č. 405 z 11. května 2016 a přijala nové nařízení vlády, které by
vedlo ke zmírnění sociálních dopadů a kompenzovalo ztráty pracovních míst v souvislosti
s možný ukončením těžby na dole ČSA v návaznosti na usnesení vlády č. 827 z 19. října 2015.
3. Žádá Vládu ČR, aby úkolovala příslušné výkonné orgány k objasnění činností, které vedly
k majetkovým ztrátám Českého státu při privatizaci OKD a dle zjištění podala trestní oznámení.
K tomu nutno objasnit:
a) kdo rozhodl a úkoloval zástupce státu v orgánech podniku, aby hlasovali o snížení základního
jmění OKD v neprospěch Fondu národního majetku, který ve svém důsledku znamenal ztrátu
vlivu státu ve společnosti,
b) kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se
po čase opětovně tyto akcie snažil získat a to prostřednictvím firmy v podezření, že jednala proti
zájmům státu,
c) kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci OKD,
d) kdo zapříčinil časové prodlevy a nečinnost státu, když na nelegální finanční operace upozornily
zahraniční vyšetřující a bankovní orgány,
e) kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD.
4. Požaduje po Vládě ČR zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob,
příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo
na privatizaci OKD.
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Základní organizace 61 žije, pracuje, připomínkuje, ale také se baví
Je nás 18 členů ve věku od 30 do 85 let. Mohli jsme vykazovat stále 20 členů, ale proč
tolerovat ty, kteří si neplní své základní stranické povinnosti. Jsou jenom dvě.
Scházíme se pravidelně každý měsíc. Naše schůzování, to nejsou stojaté vody. Co člověkto názor. Na mezinárodní politiku, na události v Česku, v Havířově, v naší městské i okresní
organizaci, v městském výboru, v ZO.
Něco nevíme? Zeptáme se na „vyšších místech „. Nelíbí se nám, nebo nechápeme
vyjádření či postup našich stran. orgánů? Připomínkujeme a říkáme svůj, třeba ne vždy
objektivní, třeba i mylný, ale názor. A čekáme vysvětlení, odpověď. A rádi budeme vyvedeni
z omylu.
Jako bychom za své krédo přijali slova Miroslava
Bárty, ředitele českého egyptologického ústavu:
„Jestliže někdo něco rozumně kritizuje, neznamená
to, že nad tím láme hůl, nebo nemá předmět svého
zájmu v lásce.“ Ano, je tam to slovo rozumně. Na to si
musíme dát pozor. Kritika musí být konstruktivní.

Diskuse na ČS

Modifikace „Modli se a pracuj“ na „Zaplať
příspěvky a mlč“ by sice byla pohodlnější, ale určitě
by pro naši stranu nebyla zdravá.

Možná je naše ZO zvláštní v tom, že její výbor tvoří tři
ženy, že máme mezi sebou dva zastupitele, dva členy
městského výboru, tři členy komisí RMH .A také bývalé
funkcionáře, kteří se stále živě zajímají o práci
stranických orgánů. Škoda, že tomu není i naopak.
text: Ruda Treichelová, foto: Janina Želinská

Setkání s Katkou Konečnou v PS v Praze.

Skromný doklad toho, že se i bavíme:

Na těžní věži Dolu František

1.Máj
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Exkurse do DOV

Vinný sklípek Bzenec

Továrna Marlenka F-M

Návštěva v lázních Darkov.

Společné posezení v klubu hornických důchodců.

Náš člen se svým psím kamarádem.

A zase společně na super akci v PZKO
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Chropyně a Kroměříž
Stalo se již krásnou tradicí, že se členové ZO
KSČM č. 57, jejich rodinní příslušníci i
sympatizanté vypraví na poznávací zájezd.
Tentokrát to bylo na zámek Chropyně a do
Kroměříže. Vyrazilo se 11.6. z Havířova do
Zlínského kraje. Cestu provázela zatažená
obloha a samotný příjezd i velkou část zájezdu
skrápěl déšť. Nic to však neubralo na dobré
náladě účastníků.

Samotná Chropyně má kolem 5 tisíc obyvatel a největší zajímavostí je místní zámek a
rybník. První písemná zmínka je z roku 1261, kdy Smil ze Střílek daroval osadu nově
založenému cisteriáckému klášteru ve Vizovicích. Od roku 1567 vlastnili chropyňské zboží
Haugvicové z Biskupic, od roku 1581 Černičtí z Kácova, po roce 1595 Pražmové z Bílkova a
roku 1615 je koupil kardinál František Ditrichštejn. O dva roky později panství směnil
olomouckému biskupství a v jeho majetku zůstalo až do revoluce 1848-1849 znamenající
zánik feudálních vztahů. V roce 1868 je v místě vybudován velký cukrovar, o rok později se
Chropyně dotkla železnice Brno – Přerov. Cukrovar byl v roce 1949 přebudován na závod
Technoplast, známý výrobou podlahovin, koženek a dalších plastů. Nyní odštěpný závod
Fatry. Velká továrna výrazně ovlivnila život obce – zvýšil se počet obyvatelstva, změnilo se
jeho sociální složení, původní jádro obklopila satelitní čtvrť známých činžovních domů a
konečně v roce 1970 byla Chropyně prohlášena městem.
Dle pověsti se zde narodil i král Ječmínek. V 15. a 16. století páni z Ludanic vybudovali
rybníky, podpořili Jednotu bratrskou a zřídili bratrskou šlechtickou školu. Zámecký neboli
Chropyňský rybník je dnes národní přírodní památkou.
Chropyně je rovněž místem narození významného českého malíře období kubismu, Emila
Filly. Na místním zámku je mu věnována, kromě přírodovědné a zemědělské expozice, stálá
výstava, věnovaná právě jeho vztahu k rodnému kraji. Za zmínku stojí také výstava modelů
tanků a dobových uniforem, kterou si účastníci zájezdu velice pozorně prohlédli.
Po prohlídce zámku a okolí se pokračovalo do Kroměříže. Zde bylo individuální volno a tedy
prostor pro vlastní zvídavost. Vzhledem k tomu, že právě probíhal na náměstí doprovodný
program „Duhového běhu“, většina zahájila svojí pouť za poznáním v místních
občerstvovacích zařízeních. Jiní vážili cestu plnou kapek do Květné zahrady, na zámek či
nechali se unášet vláčkem skrz město. Další naopak odpočívali v Podzámecké zahradě
nebo si prohlédli rodný dům Maxe Švabinského.
V brzkém podvečeru potom pouť
za krásami jižního cípu úrodné
Hané byla ukončena. Spokojení
účastníci nasedli do autobusu a
vyrazili na zpáteční cestu do
Havířova. Jeden poznávací zájezd
skončil, ale další se již
připravuje!!!!
Radek Kupczak, člen ZO 57
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