Chropyně
Kraj: Zlínský

Okres: Kroměříž

Správní obvod: Kroměříž

GPS souřadnice: 49.356442N, 17.364511E

Nadmořská výška: 195 m n. m.

První pís. zmínka: 1261 (761 let)

Počet obyvatel: 4 832

PSČ: 768 11

Adresa URL: www.muchropyne.cz

Historie obce Chropyně
Krystalisačním jádrem osady byla Chropova tvrz. Název je od obecného jména Chrop (Chrapoun, jehož
význam je lenoch či darebák) s ženskou staročeskou příponou -ynja či -ynje, jako bůh - bohyně
(kuchyně, Čekyně, Choryně, Hrabyně...). U tvrze vznikla záhy osada, na niž přešlo jméno tvrze, později
ovšem zaniklé. Chropyně je stará osada, její původ klade pověst o Ječmínkovi do dob předhistorických."
Tolik praví nejstarší kronika města o vzniku Chropyně.
Je tedy zřejmé, že počátky obce sahají hluboko do minulosti. Přestože z archeologických nálezů je
známo, že toto místo bylo osídleno již kolem roku 1000, první písemné zmínky jsou datovány roku 1261. V
tomto roce daroval osadu Smil ze Střílek nově založenému cisterciáckému klášteru ve Vizovicích. V 15.
století páni z Ludanic (jejich znak je na obrázku) učinili z Chropyně střed nevelkého panství, zbudovali
soustavu rybníků a rozvinutím rybnikářství velmi významně posílili hospodářství svého panství.
Jejich zásluhou byla také ves v roce 1535 povýšena králem Ferdinandem I. na městečko se znakem vydry
držící v tlamě ulovenou štiku. Od roku 1615 patří panství kardinálovi Františkovi Ditrichštejnovi, který je
však o dva roky později směnil olomouckému biskupství, v jehož majetku zůstalo až do roku 1848.
Rozvoj průmyslu, výstavba cukrovaru v roce 1868, o rok později železnice Brno - Přerov, zásadním
způsobem změnily život obce. V roce 1949 byl cukrovar přebudován na závod Technoplast, který je
největším podnikem ve městě a ovlivnil a stále ovlivňuje život města v různých směrech. Přinesl
zvýšení počtu obyvatel a změnu jeho sociálního složení. Vedle původního jádra obce vyrostlo sídliště
z činžovních domů se sportovním areálem.
V roce 1970 byla Chropyně povýšena na město. Poněvadž se nezachoval originál privilegia, nesl znak
schválený roku 1977 některé atributy poplatné své době. Teprve v roce 1995 je udělen městu znak a prapor.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/5766/chropyne/historie/
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