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dokončení ze str. 1

Plavecká část byla velmi náročná. Voda měla při závodě jen 17°C.

byla vybrána jako zhotovitel stavby firma 
INSTA, spol. s r.o., Olomouc, s nabídkovou 
cenou cca 6 mil. Kč. Dlaždičské práce 
realizovala subdodavatelsky odborná firma 
Cyril Dragon – Dlažba Chropyně. S ohledem 
na požadavek minimálního dopadu výstavby 
na obyvatelstvo byla lhůta výstavby zkrácena 
na neuvěřitelných 35 dnů. Na stavbu byla 
získána státní dotace ve výši téměř 4mil. Kč. 

Regenerace panelového sídliště - VII. etapa
Během výstavby byly provedeny nové místní 
komunikace v rámci nového dopravního 
řešení, nové chodníky, parkovací plochy 
v počtu 75ks, dále byly vytvořeny a zpevněny 
plochy pro kontejnery na komunální 
odpad i tříděný sběr, to vše bezbariérově 
a s vymezením parkovacích ploch pro osoby 
ZTP. Souběžně bylo vybudováno nové 
osvětlení s úspornými svítidly typu LED 
a neodmyslitelnou součástí byla i výsadba 

nové stromové zeleně a ozelenění travna-
tých ploch.

Věříme, že provedená regenerace 
přispěla ke spokojenosti nejen řidičů, 
ale všech obyvatel sídliště. Pro rok 2011 bude 
pozornost zaměřena do části ulice Nádražní, 
a to zejména do prostoru bytových domů 
čp. 645 a 766 -774, kde jsou v současnosti 
značné problémy s parkováním aut.

– Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí odboru VŽP –

Titánmen Ječmínek 2010
Druhou zářijovou sobotu 

se uskutečnil první ročník závodu 
nazvaný „Titánmen Ječmínek“. 
Titánmen je obdoba triatlonu 
uzpůsobena  na  reg ioná ln í 
poměry a především fyzické 
schopnosti našich sportovců. 
Jedná se o závod, kde se projeví 
s í la, zdatnost, všestrannost 
a vytrvalost jednotlivých sportovců. 

Triatlon je sportovní disciplína, 
kde závodníci prověří své schop-
nosti v plavání, jízdě na kole 
a  běhu.  Větš inou se  č lení 
na krátký, střední a dlouhý. 
Disciplínou pro opravdové muže 
je Ironman. Většina z nás by si ne-
dovedla představit zvládnutí 
jedné disciplíny, natož tak všech 
tří dohromady – 3,8 km plavání, 
180 km na kole a jako bonbónek 
běžecký maraton a plných 
42,2 km.

Organizátoři celé akce zvolili 
pro Titánmena daleko přijatelnější 
propozice – 200 m plavání, 
32 km na kole a 3,2 km běhu mělo 
ukázat, kdo se může stát prvním 
„Titánmenem“.

Do závodu se př ih lás i lo 
celkem jedenáct soutěžících. 
S o u t ě ž í c í  b y l i  p ř e v á ž n ě 
z našeho města a blízkého okolí. 
Sraz všech účastníků se konal 
v Ječmínkově ulici. Po prezentaci 

závodníků, seznámení s pravidly 
závodu a přiblížení trasy závodu 
následovalo slavnostní zahájení. 
Poté se soutěžící přesunuli 
na městské koupaliště, kde za-
čínala plavecká část.

Dle předpovědi počasí, která 
se vyplnila, vítala na koupališti 
závodníky teplota 19 °C. Jelikož 
letošní léto teplotní rekordy 
nelámalo a jak brzy začalo, tak 
i brzy skončilo, voda v bazéně 
měla jen 17 °C. Možná dobrá 
teplota pro otužilce a rybáře 
u vody, ale ne zrovna příjemná 
pro sportovce. Díky teplotě 
vody byla nakonec délka pla-
vecké části zkrácena na 100 m. 
Po krátkém ledovém osvěžení 
byl závod zahájen. Závodníci 
se s teplotou vyrovnávali těžce 
a jediné myšlenky soustředili 
na výstup z vody. Nicméně 100 m pla-
vání zvládli na výbornou a první 
účastníci vybíhali do depa s mini-
málními odstupy.

Po plavecké části následovala 
část jezdecká. Na závodníky 
čekalo 32 km na kole. Trasa 
ved la  rov inatým te rénem 
po zpevněných cestách a lesních 
úsecích. Z městského koupaliště 
se vyjíždělo po hlavní silnici 
směrem na Kojetín. V polovině 
kojetínského lesa se odbočilo 

na Včelín a lesní cestou se přijelo 
k lobodickému mostu, kde byla 
první občerstvovací stanice. 
Následně se lobodickým lesem 
projelo kolem hájovny do Záříčí 
a odtud zpět do Chropyně. 
Celkem soutěžíci  ujel i  dva 
okruhy. Na trati si nikdo nic 
nedaroval a každý chtěl vydat 
ze sebe ten nejlepší výkon. 
Jezdecká část byla hodně důležitá, 
protože dávala dobrou výchozí 
pozici na následný běh.

Běžecká trať vedla podél ryb-
níka Hejtman směrem do luk, kde 
se závodníci napojili na asfaltovou 
cestu vedoucí do Záříčí a vraceli 
se Tovačovskou ulicí do cíle. 
Celkem museli uběhnout 3,2 km. 
Za mohutných ovací širokého 
publika vbíhali první účastníci 
Titánmena do cíle. Vítěz závodu 

protnul cílovou pásku v čase 
1:34:21 a položil tak historický čas 
pro překonání v dalších ročnících. 
Nutno podotknout, že vítězi 
se stali všichni, kteří doběhli 
do cíle. Patří jim veliké uznání.

Po závěrečném ceremoniálu 
obdrželi  závodníci pamětní 
medaile a následovalo malé 
občerstvení.

Vel iké poděkování patř í 
organizátorům celé akce. Všem, 
co se podíleli na přípravě a realizaci 
závodu. Těm, kteří dohlíželi 
na bezpečnost, zajišťovali obsluhu 
občerstvovacích stanic či tvořili 
technický doprovod závodu.
Pořadí na prvních třech místech:
1. Libor Halás čas  1:34:21
2. Zdeněk Křížan čas  1:40:20
3. Libor Bláha    čas  1:40:45

– Libor Halás –

Účastníci Titánmena.Jezdecká část měřila 32 km a vedla po zpevněných cestách a lesních úsecích.
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V měsíci říjnu se na území České republiky 
uskutečnily dvoje volby. Jednak to byly volby 
do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, 
avšak hlavně volby do zastupitelstev obcí, 
které jsou lidem „nejbližší“, neboť rozhodují 
o obsazení radnic a tedy o tom, jak bude jejich 
město vypadat. 

Volby do zastupitelstva
V letošních volbách do Zastupitelstva 

města Chropyně, které se uskutečnily 
ve dnech 15. a 16. října, využilo své právo 
volit celkem 2.027 voličů, což je 48,30 % 
(v roce 2006 45,75 %), a opět se projevila 
rostoucí tendence účasti v těchto volbách 
(od roku 1998 je pravidelný nárůst o cca 2 %). 
Celorepublikový průměr byl 48,5 % a průměr 
ve Zlínském kraji 52,39 % voličů.

Po sečtení hlasů v jednotlivých okrscích 
a jejich vyhodnocení na přebíracím místě 
na městském úřadě získali mandát člena 
zastupitelstva města tito kandidáti:
Strana č. 1 – ŠANCE PRO OBČANY 
(3.038 hlasů, 9,79 %) – 1 mandát – František 
Hrabal (402 hlasů)
Strana č. 2 – Nový Impuls pro Chropyni 
(5.429, 17,49 %) – 3 mandáty – Ing. Petr 
Večeřa (776), Jaroslav Večeřa (470), 
Ing. Jaroslav Krejčíř (385)

Č

Výsledky říjnových voleb
Strana č. 3 – Česká strana sociálně 
demokratická (6.866, 22.12 %) – 4 mandáty 
– Ing. Věra Sigmundová (796), Magda 
Rapantová (575), Josef Horák (552), Robert 
Lučan (466)
Strana č. 4 – Komunistická strana Čech 
a Moravy (4.908, 15,81 %) – 3 mandáty – 
Ivan Juřena (565), Charvát Miroslav (509), 
Václav Krč (366)
Strana č. 5 – „Za zdravé prosperující město“  
(1.951, 6,29 %) – 1 mandát – Ing. František 
Kroupa (302)
Strana č. 6 – Občanská demokratická strana  
(8.845, 28,5 %) – 5 mandátů – Ing. Radovan 
Macháček (1.048), Ing. Marcela Kovaříková 
(615), Mgr. Milan Bajgar (607), Ivo Novotný 
(590), Ing. Jaroslav Hloušek (582).

Výsledky voleb v jednotlivých okrscích 
a volební účast naleznete v tabulce. 

Ustavující zasedání zastupitelstva svolává 
dosavadní starosta tak, aby se konalo 
do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty 
pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb 
nebo hlasování. S největší pravděpodobností 
se uskuteční buď 8. nebo 10. listopadu 2010, 
což je bohužel po uzávěrce tohoto vydání, 
proto Vám výsledky voleb na ustavujícím 
zasedání přineseme v prosincovém čísle. 

Volby do Senátu Parlamentu České 
republiky

V prvním kole voleb do Senátu PČR, 
které proběhlo současně s volbami do 
zastupitelstva města, měli ve volebním obvodě 
č. 76 voliči na výběr z 9 kandidátů. Volební 
výsledek v Chropyni byl stejný jako v celém 
obvodu – do druhého kola voleb postoupili 
Mgr. Miloš Malý (ČSSD) a PaedDr. Zdeněk 
Janalík (ODS). Volební účast v celém volebním 
obvodu byla 46,66 % voličů, v Chropyni 
to bylo 41.59 % voličů. 

I přes jednoduchost těchto voleb stojí 
za zmínku 2.761 neplatných hlasů (6,28 %) 
v celém volebním obvodu. V rámci Chropyně 
to bylo 108 hlasů (6,22 %). Nejčastěji 
šlo o odevzdané úřední obálky bez vloženého 
hlasovacího lístku nebo s několika lístky, 
případně s jinými písemnostmi, než je hlasovací 
lístek. Někteří voliči tak zřejmě anonymně 
vyjadřovali svůj postoj k senátu.

Ve druhém kole, které se uskutečnilo 
týden po kole prvním, byla volební účast 
v celém volebním obvodu 25,58 %, 
v Chropyni přišlo k volebním urnám 23,51 
% voličů. Senátorem za náš volební obvod 
č. 76 se stal Mgr. Miloš Malý, který získal 
13.191 hlasů, což je 53,86 %. 

– Ing. Jiří Rosecký –
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Rada města na svých jednáních v období 
od 16. září 2010 do 22. října 2010 mimo jiné:
• schválila pro volební strany, jejichž 

kandidátní listina byla zaregistrována pro 
volby do Zastupitelstva města Chropyně ve 
dnech 15. a 16 října 2010 anebo pro volby 
do Senátu Parlamentu České republiky 
ve volebním obvodu č. 76 ve stejném 
termínu, bezplatné využití veřejného 
prostranství města za účelem uspořádání 
předvolebního mítinku, bezplatné 
využití sloupů veřejného osvětlení města 
a bezplatné využití místnosti č. 10 Městského 
kulturního střediska v Chropyni v případě 
požadavku na konání předvolebního 
setkání ve vnitřních prostorách,

• vzala na vědomí návrh na provedení 
místní úpravy dopravního značení v ulici 

Zastupitelstvo města na svém jednání 
dne 29. září 2010 mimo jiné:
• schválilo uzavření Smlouvy o zřízení 

práva odpovídajícího věcnému břemenu 
mezi městem Chropyně a firmou E.On 
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6 České Budějovice, IČ: 280 85 
400, jejímž předmětem je zřízení věcného 
břemene spočívající v umístění nového 
nadzemního vedení NN na pozemku 
parcelní číslo 1379 v katastrálním území 
Chropyně v ulici Hrad,

• prodej pozemku č. 2 parcelní číslo 175/29 
v lokalitě Podlesí o výměře 1 112 m², 
za cenu 450 Kč/m²,

• prodloužení zápisu dokončení stavby 

Poměrně slušně zaplněný sál Městského 
kulturního střediska v Chropyni byl v úterý 
5. října svědkem v pořadí již osmého setkání 
s občany našeho města, které připravuje 
Město Chropyně ve spolupráci s Klubem 
důchodců a místní organizací Svazu zdravotně 
postižených v rámci projektu Komunitního 
plánování sociálních služeb.

V první části programu provedli zástupci 
vedení města – pan starosta Ing. Radovan 
Macháček spolu s místostarostou města 
Ing. Petrem Večeřou závěrečné zhodnocení 
plnění Volebního programu Zastupitelstva 
města Chropyně za právě končící volební 
období 2006 – 2010. Přítomní občané, 
a bylo jich, jak při takových setkáních 
bývá zvykem, něco kolem dvou set, 
se dozvěděli, co se nám podařilo ve městě 
vybudovat a zorganizovat, co je již rozjednáno 
a rozpracováno a na co si budeme ještě muset 
počkat až do nového volebního období 
2010 – 2014.

A ve druhé části programu nám tentokrát 
přišla zahrát a zazpívat mnoho překrásných 

VIII. setkání s občany města Chropyně

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

Z jednání rady města

Pozvánka

Ječmínkova, spočívající v umístění zákazu 
zastavení naproti hasičské zbrojnice formou 
vodorovného dopravního značení, a uložila 
podat příslušnou žádost na odbor dopravy 
Městského úřadu v Kroměříži,

• schválila uzavření Smlouvy o pronájmu 
multifunkčního zařízení RICOH Aficio 
c2800 AD mezi městem Chropyně 
a IMPROMAT CZ, spol. s r. o., Praha, 
a odkoupení kopírovacího stroje RICOH 
Aficio 1515 do majetku města za zbytkovou 
cenu 781 Kč,

• uložila poděkovat při příležitosti 90. bez-
platného daru krve panu Květoslavu 
Chmelovi formou přijetí u starosty města 
a zveřejnění poděkování ve Zpravodaji 
města Chropyně.

– Ing. Jiří Rosecký –

rodinného domu na pozemku parcelní číslo 
175/26 v lokalitě Podlesí,

• prodej městských bytů v domě čp. 11 v ulici 
Masarykova za celkovou cenu 1.155.187 Kč,

• vzalo na vědomí informace o zahájení 
školního roku 2010/2011 školských 
příspěvkových organizací zřizovaných 
městem.                    

            – Ing. Jiří Rosecký –

Organizace č. 1 Českého zahrádkářského 
svazu uspořádala ve dnech 2. až 4. října 2010 
místní výstavu ovoce, zeleniny a květin. 
Přestože letošní počasí nadělalo zahrádkářům 
pořádné vrásky, připravilo 27 pěstitelů více 
než dvěma sty vzorků příjemný zážitek. 
Návštěvníky zaujala samostatná série léčivých 
bylinek a kuchyňského koření paní Evy 
Zaoralové, květinová aranžmá Adély a Milady 
Vyvlečkových, Ing. Věry Růčkové, Heleny 
Vozihnojové a Jany Kotkové. Novinkou byly 
vystavené obrazy Mgr. Nadi Ptáčkové. Ovoce 
bylo nejpočetněji zastoupeno Jar. Škarpou 
a Františkem Dohnalem, tradičně vystavovali 
Drah. Štěpánek, Marie Blažková, Miroslav 
Bakaj a Ing. Jindřich Vyvlečka.

S asijskými odrůdami ovoce nás seznámili 
i Milan Balej a Radek Kovář. Jmenovaným 
i dalším zúčastněným srdečně děkujeme.

Poděkování patří i městu za bezplatný 
pronájem sálu a pracovníkům Správy majetku 
města za dopravu výstavního materiálu.

– Jar. Pospíšilová –

Z jednání zastupitelstva města

lidových písniček dechová hudba Boršičanka 
spolu s lidovým vypravěčem, který dovedl 
mistrně bavit „historkami ze života“ a veselým 
vyprávěním z oblasti jižní Moravy. O tom, že 
se toto vystoupení líbilo, svědčí i častý aplaus 
a také skutečnost, že řadu písniček si spolu 
s kapelou zazpívala i většina přítomných.

A protože jsme si nejen na těchto set-
káních již několikrát ověřili, že se našim, 
zvláště starším, spoluobčanům, takové akce 
opravdu líbí, což nás, pořadatele, velmi těší, 
tak již nyní připravujeme další podobná 
setkání i pro nadcházející volební období.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

Č

Výstava ovoce, 
zeleniny a květin

Město Chropyně zve občany města 
na ustavující zasedání Zastupitelstva města 
Chropyně zvoleného na volební období 
2010 - 2014, které se uskuteční v pondělí 
8. listopadu 2010 od 15:00 ve víceúčelovém 
sále chropyňského zámku. Na programu bude 
mj. volba starosty, místostarosty, členů rady 
města a zřízení výborů zastupitelstva města 
včetně volby předsedy a členů zřízených výborů.
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Dětské závody

Jablíčkové setkání
Poslední odpoledne v září voněla 4. třída „jablíčkově". Úvodní 

písničky malých dětí vykouzlily úsměvy na tvářích všech přítomných. 
Příjemně naladěni jsme zasedli k jablečné hostině. Maminky i babičky 
využily své kuchařské dovednosti, a tak bylo opravdu co ochutnávat: 

koláče, zákusky, jednohubky i placky, plněná nebo sušená jablíčka, 
mošt nebo džus… to bylo dobrot! Děti i dospěláci naplnili bříška 
a prožili spolu příjemné odpoledne v mateřské škole.

 – Věra Sigmundová –

Cyklistický oddíl Cyklosport 
Chropyně pořádal již tradiční 
dět ské  cyk l i s t i cké  závody 
v Chropyni. V důsledku ne-
příznivého počasí v jarních 
měsících byl termín posunut 
na konec školních prázdnin. Akce 
tak byla spojena s oslavami hodů 
pořádanými městem Chropyně. 

Závodu se zúčastnilo 86 dětí 
rozdělených podle věku do 6 ka-
tegorií. Celá akce vyvrcholila 
vyhlášením vítězů a tombolou, 
ve které bylo rozděleno více jak 
50 věcných cen.

Kategorie A – odrážedla
1. Neradil Tomáš (Hulín), 
2. Traxmandl David (Chropyně), 
3. Julina Adam (Lukov)
1. Studýnková Klára (Pravčice), 
2. Mirvaldová Amálka (Přerov), 
3. Machová Veronika (Napajedla) 

Kategorie B
1. Langr Ondřej (Chropyně), 
2. Škňouřil Matěj (Přerov), 
3. Maťa Adam (Bystřice p. H.)
1. Novotná Simona (Zlín-Kostelec), 
2. Kadlecová Barborka (Chropyně), 
3. Mirvaldová Amálka (Přerov)

Kategorie C
1. Mach Lukáš (Napajedla), 
2. Staněk David (Zlín-Kostelec), 
3. Juřena Tadeáš (Chropyně)
1. Hálová Adéla (Chropyně), 
2. Kojecká Veronika (Hulín), 
3. Kučerová Zuzanka (Grymov)

Kategorie D
1. Nohava Filip, 2. Rapant Šimon 
(Chropyně), 3. Staněk Martin 
(Zlín-Kostelec)
1. Ženožičková Lucie (Přerov), 
2. Frýdlová Barbora (Kroměříž), 
3. Horsáková Nina

Kategorie E
1. Horáček Vít (Lukoveček), 
2. Novotný David (Zlín-Kostelec), 
3. Kovář Martin (Holešov)
1. Kovářová Karolína (Holešov), 
2. Kolářová Štěpánka, 
3. Nábělková Adéla (Kroměříž)

Kategorie F
1. Helis Luděk (Kroměříž), 
2. Navrátil Vít (Velehrad), 
3. Karafiát Filip (Vracov)
1. Cigošová Nikola (Nedakonice), 
2. Hošková Barbora (Chropyně), 
3. Klimecká Denisa (Chropyně) – V + P –
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Zprávičky z Kamínku
Tak se nám rozběhly opět schůzky. Scházíme se v naší klubově každý 

pátek od 15.30 do 17.30 hodin. S dětmi chodíme na hřiště, kde soutěžíme 
v netradičních sportovních disciplínách, či hrajeme znalostní hry, v klubovně 
pak trochu malujeme a hrajeme také různé zábavné hry. Kdo z dětí by měl 
zájem, přijďte se za námi podívat nebo navštivte naše webové stránky: 
www.kaminek-chropyne.jex.cz

V neděli 10. října se uskutečnila v naší klubovně krajská schůzka Asociace 
turistických oddílů Zlínského kraje. Na tuto naši schůzi se také přijel podívat 
předseda Asociace – TOM Mgr. Tomáš Novotný, a to až z Roztok u Prahy.

Schůzi zahájila Mgr. Libuše Valentová, vedoucí krajské asociace. 
Hodnotily se akce v uplynulém roce a plánovaly se akce na rok 2011. 
Kalendárium na rok 2011 sestavuje p. Karel Janošek a obsahuje akce 
konané v rámci Zlínského kraje oddíly turistiky. Z našich akcí jsme nahlásili 
termíny prohlídek večerního chropyňského zámku a to 25. června 2011 
a 3. září 2011. 

Také p. Tomáš Novotný se ujal slova a seznámil přítomné oddílové 
vedoucí s novinkami z vedení a s možností využití podzimních školení 
či táborových škol v příštím roce. Také vedoucí si předali různé zkušenosti 
ze svých akcí či akcí jiných oddílů. Celkem na schůzi přijelo 19 oddílových 
vedoucí. Také proběhla volba nového krajského vedoucího. Jednohlasně 
byl zvolen navržený p. Zdeněk Rolnic, dlouholetý pracovník asociace. 
Po přátelské diskuzi a malém občerstvení se všichni rozloučili a odjeli 
do svých domovů.

Musím podotknout, že se Chropyně, naše malé městečko, všem moc 
líbila a také každému jsme dali ochutnat naší pramenité léčivé vody. Ještě 
se někteří chtěli podívat do našeho zámku, ale bohužel, zámek už byl 
uzavřen, jelikož poslední prohlídky končily poslední zářijový víkend. Ráda 
bych poděkovala za vzornou obsluhu všech přítomných na této schůzi, 
a to Verči Žigmundové, Sandře Vítkové, Renči Pečínkové a Martinu 
Motalovi. Moc jste mi pomohli, jak s přípravou a úklidem klubovny, 
tak i s obsluhou občerstvením. Moc Vám  všem za to děkuji.

– Za turistický oddíl Kamínek Hana Paňáková –

Prodám
 rehabilitační pracoviště na zdravotním středisku v Chropyni. 
Tel.: 604 172 195, 605 141 004.

 byt 2+1 v OV, v cihl. domě po revitalizaci, v ul. Tyršova 
v Chropyni. Plocha 49 m2 + lodžie. Ne RK! Tel.: 724 259 235.

 byt 3+1 OV, v Chropyni, Cena 950.000 Kč. Tel.: 606 544 594.

 DB 3+kk po celkové rekonstrukci v OV, v Chropyni, ul. Nádražní, 
plocha 76 m2, cihlový dům, nová kuch. linka s jídelnou, včetně 
se spotřebiči (varná el. deska, vestavěná trouba, mikrovlnná trouba, 
myčka, lednice, mražák). Tel.: 728 625 675.

 nadstandardní byt 3+1 v Chropyni, vlastní plynové topení, 
po celkové rekonstrukci, možno převést do osobního vlas-
tnictví, 79 m2, 2 NP ve čtyřpodlažním domě. Nutno vidět, 
cena 1,145 tis. Kč. Tel.: 739 679 502.

 družstevní byt 2+1 v ulici Nádražní, 8. patro. V původním stavu. 
Dům po celkové revitalizaci,  inkaso 2.500 Kč měsíčně. Cena 
630 tis. Kontakt na tel.: 777 585 758.

 med (slunečnicový, lipový, akátový, lesní), i větší množství. 
Informace na tel.: 739 644 510 pan Josef Zemánek nebo osobně 
na adrese Moravská 617.

 větší  zahradu u Zámeckého rybníka. Možno i  část. 
Tel.: 737 505 661.

Hledám
 pronájem garáže v Chropyni (ne u železniční vlečky). 
Tel.: 608 952 200.

Vyměním
 zděnou garáž v osobním vlastnictví na ulici Tovačovská (u Ou-
jezdů), rozměry 3,2 x 5,4 m, nové rozvody 220 V, přípojka dimen-
ze 380 V, samostatný elektroměr, za garáž v osobním vlastnictví 
u hřbitova. Tel.: 573 356 373.

Pronajmu
 garáž v lokalitě ul. J. Fučíka u vlečky. Tel.: 604 898 913.

 nabízím pronájem bytu 2+1 v klidné lokalitě na Františkově 
v Chropyni. Byt je plně zařízen, nová plastová okna, k bytu patří 
zahrádka s posezením. Nájemné dohodou plus inkaso. K nastěho-
vání ihned. V případě zájmu, kontakt na tel.: 777 063 558.

Soukromá i nzerce

Česká strana 
sociálně demokratická
 děkuje všem voličům 
za odevzdané hlasy 

a projevenou podporu.

Za zvolené 

zastupitele ČSSD 

Ing. Věra Sigmundová
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Oblastní výstava psů
Kynologický klub Technoplast Chropyně 

pořádal v sobotu 18. září 2010 dle plánu akcí 
ČK NO Oblastní speciální výstavu NO.

Přihlášeno bylo 64 psů, dostavi lo 
se 58 psů, posouzeno 57 psů. Posuzoval 
Ing. Karel Strouhal, prezident klubu NO, 
a jako hospitant posuzoval také Polian Pavel, 
v kruhu mu vypomáhali 2 členi z KK Přerov.

Předvedení jedinci byli ve velmi dobré 
kondici, zejména v třídě pracovních fen, 
kde byla udělena 10x známka výborná 
z 13 posouzených, a také v třídě pracovní 
psi byla udělena 8x známka výborná 
z předvedených 9 psů.

Všichni účastníci obdrželi upomínkové 
předměty a první tři v každé třídě obdrželi 

Paní Hana Paňáková mezi oceněnými
V pondělí 11. října jsme se zúčastnili v Mramorovém sále Vsetínského 

zámku malé slavnosti. Konal se zde již VII. ročník slavnostního 
vyhodnocení dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových 
aktivit dětí a mládeže z celého Zlínského kraje za rok 2010. Z více 
než padesáti nominací vybrala Rada Zlínského kraje 23 dobrovolných 
pracovníků, kteří věnují svůj volný čas výchově dětí a mládeže a kteří 
převzali z rukou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka 
a dalších představitelů kraje ocenění za svou dlouholetou práci. Mezi 
oceněnými byla i obyvatelka našeho města paní Hana Paňáková, jejíž 
nominaci zaslalo Město Chropyně. 

Paní Hana Paňáková se již více než 20 let věnuje práci s mládeží 
v našem městě. Je to pro ni téměř každodenní práce při organizování 
činnosti pro více než 30 dětí turistického oddílu Kamínek. Kromě 
této činnosti organizuje pravidelné víkendové pobyty dětí 
na Vsetínsku, příměstské prázdninové pobyty přímo v Chropyni, 
pochody pohádkovým lesem, kostýmované prohlídky Chropyňského 
zámku, drakiádu, různá vystoupení dětí na Chropyňských hrátkách 
a Hanáckých slavnostech a mnoho dalších akcí. V minulém roce byla 
hlavní organizátorkou přehlídky volnočasových aktivit dětí a mládeže 
z celého Zlínského kraje – Bambiriády, která se konala ve dnech 
4. – 6. června u nás v Chropyni a která významně přispěla 
ke zviditelnění a propagaci našeho města. 

Myslím si, že toto ocenění je v těch nejlepších rukou.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

Týden knihoven
V týdnu od 4. do 10. října 

proběhl v Městské knihovně 
v Chropyni „Týden knihoven“. 
V knihovně se však besedovalo 
a soutěžilo po celý měsíc říjen. 
V průběhu této akce byla pro 
děti z pátých tříd základní školy 
připravena návštěva s názvem 
„Vzhůru na Kouzelný strom“, 
beseda pro dět i  ze  školn í 
družiny „Štaflík a Špagetka jdou 
na houby“, zábavný kvíz pro 
mladé čtenáře „Les plný záhad“, 
program pro děti druhých tříd „Za 

kamarády v policích“ a podzimní 
posezení literárního kroužku „Náš 
táborák dýmá“. Až knihovnu 
navštívíte v těchto dnech i Vy, 
uvidíte na nástěnce a ve vitrínách 
na chodbě, jak se soutěžícím 
povedly všechny „Pohádkové 
houby“.

Vybíralo se ze 79 výkresů. 
S ladkou  odměnu od  pan í 
knihovnice dostali všichni malíři, 
krásnou záložku do knížky pak 
ještě navíc ti nejlepší. Děkujeme!

– M. Skřivánková –

pohár od firmy Bauer pohár. Hlavní sponzor 
výstavy velkoobchod Salač, pobočka Olomouc 
věnoval pro každého účastníka krmivo 
Sportmix, první tři v každé kategorii obdrželi 
firemní trička a barel na krmivo. Na zajištění 
výstavy přispěli věcnými předměty sponzoři 
Josef Paštěka - prodej krmiva Propac, chovná 
stanice Lonadard, firma Topos Prefa Tovačov 
a město Chropyně, které poskytlo propagační 
materiály a zajistilo rozmnožení katalogu. 
Všem sponzorům patří srdečné poděkování.

Výstava proběhla velmi dobře za krásného 
slunečného počasí babího léta ke spokojenosti 
všech účastníků.

– Zpracoval Šimek Ladislav 
– jednatel klubu –
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Výlet do Prahy
Už je to tady. Úterý 21. zá-

ří 2010, na které jsem se těšila 
pěkných pár  dní  předem. 
Vstávala jsem ve čtyři hodiny 
ráno (což byl pro mě docela 
v ý k o n ) .  V ě c i  j s e m  m ě l a 
nachystané, takže jsem mohla 
o půl páté vyrazit směr fontána 
a potom na nádraží. Ve čtvrt 
na šest jsme nasedli do vlaku 
jedoucího do Přerova. Tady 
byl téměř nadlidský výkon najít 
si místo k sezení. Začátek cesty 
jsme si odestáli v uličce mezi 
vagóny. Ovšem moc dlouho 
nám to nevydrželo. K našemu ne 
zrovna velkému nadšení nás pan 
učitel zavolal zpět do vagónu 
a „poručil“ nám sednout si. Ko-
nečně jsme dojeli do Přerova. 
Bylo nám celkem zima, proto 
jsme velmi netrpělivě čekali na 
příjezd rychlíku. Ten přijel nějak 
kolem půl sedmé. Naskládali 
jsme se do kupéček a vlak se rych-
lým tempem vydal na cestu 
do hlavního města.

Tříhodinovou cestu jsme si váž-
ně užili. Nejprve jsme sice byli 
ještě v polospánku, ale to nás za-
nedlouho přestalo bavit. Za-
čala se dokumentovat cesta, 
a to i ty největší detaily. Fotili 
jsme se nejen my, ale také 
sklady, kolejnice a mlha nad 
loukami. Zkrátka vše, co nás za-
ujalo.

Časem náš vlak míjel města 
jako Česká Třebová, Kolín, 

Pardubice… Až se konečně 
na informačních tabulích začaly 
objevovat názvy pražských částí. 
Naše cesta byla u konce. 

Na hlavním nádraží v Praze 
jsme vystoupili z vlaku, vymotali 
se z nádraží a pochodovali 
na Václavák k Národnímu 
muzeu. Tam nás ale celkem 
převezli. Otevřeno mělo být 
až od deseti hodin, ale my jsme
tam stepovali už od půl de-
váté. Když nám první pokus 
u muzea nevyšel, sešl i  jsme 
po zaplněných pražských ulicích 
zpět na nádraží. Metrem jsme 
odjeli na Hradčanskou. Odtud 
jsme se přesunuli k Pražskému 
hradu a katedrále sv. Víta. Uvnitř 
té honosné, obrovské gotické 
budovy se na nás z každé strany 
linulo barevné světlo z ohromných 
oken, posetých vitrážemi. Ale také 
množství cizích jazyků. Venku nás 
čekal krátký odpočinek a pochod 
na Petřín. Nahoře pokračovali 
t i  odvážnějš í  na rozhlednu 
a pár nás „flákačů“ zůstalo dole. 
Až se všichni konečně odhodlali 
slézt z rozhledny dolů, přesunuli 
jsme se k nedaleké zrcadlové 
síni a k bludišti. Zrcadlová síň 
nás sice zaujala, ale myslím, 
že bludiště bylo kapitolou samo 
o sobě. Zůstali jsme tam pěknou 
chvíli. Někteří pocítili potřebu 
mít fotku právě v některém 
ze zrcadel a jiným prostě jen selhal 
orientační smysl. 

Dolů jsme se měli  svézt 
lanovkou, což bylo naší tří-
dě samozřejmě zatrhnuto. 
Proto jsme se ploužili z kopce 
po svých. Po jeho překonání 
jsme přešli přes Karlův most, 
kde jsme asi všichni obdivovali 
předevš ím dí la  poul ičních 
umělců. Po přejití mostu nás 
čekal opět krátký odpočinek. 
Zhlédli jsme orloj a přesunuli 
se  na  Vác lavské náměst í . 
Muzeum bylo už konečně 
přístupné, tudíž jsme ho někteří 
pečlivě, jiní pouze zběžně, 
prošli.

Všichni se pak odebrali, dříve 
nebo později, do víru Václaváku 
na tříhodinový rozchod. Každý 
si ho užil po svém. Někdo pobíhal 
mezi McDonaldem a KFC, někdo 
si užíval nákupů v rozlehlých 
obchodních domech, které 
se v takovéto velikosti v našem 
okolí vážně nevyskytují. Jiní zase 

trávili tuto dobu odpočinkem 
na schodech při vstupu do mu-
zea. No ať už jakkoliv, myslím, 
že si to každý užil.

Kolem páté hodiny jsme 
už všichni byli shromážděni 
u sochy sv. Václava a po páté 
jsme už podruhé sestupovali 
zpět  k  h lavn ímu nádraž í . 
Na vlak jsme si museli chvíli 
počkat a snad s tím větší radostí 
jsme nastoupili do kupéček 
a rozjeli se na Moravu.

Vlak uháněl. Někteří ještě 
čile vymýšleli, čím by se zabavili. 
Zatímco jiní, nalepení na sobě, 
už pospávali. Asi za dvě a půl 
hodiny jsme byli v Přerově. Tam 
jsme asi do třičtvrtě na devět 
čekali na vlak a ve čtvrt na deset 
jsme už unaveně vystupovali 
v Chropyni, kde jsme se okamžitě 
s bolavýma nohama a mnohými 
zážitky všichni odebrali domů.
– Kristýna Klusáková, VIII.B –
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Úspěchy mladších žáků oddílu stolního tenisu
Do letošní sezóny náš oddíl vstoupil již 

s drobnými úspěchy. O letních prázdninách, 
8. až 14. srpna 2010, se naši dva mladší žáci, 
Lukáš Konečný a Jiří Baďura, zúčastnili letního 
soustředění ve stolním tenise v Bystřici pod 
Hostýnem. Celý tento týden poctivě trénovali 
pod vedením zkušených hráčů z německé 
extraligy Karlem Karáskem a Tomášem 
Janáskem. Hned po skončení rozhodně 
náročného soustředění mohli někteří účastníci 
předvést, co se naučili a jaké získali zkušenosti. 

Lukáš Konečný, jako jediný z našeho 
oddílu, startoval na mezinárodním turnaji XIX. 
Satellite Youth Table Tennis Tournament. 
Jak již název napovídá, nejedná se o žádný 
malý turnaj, ale o opravdu velkou akci, která 
se konala 15. a 16. srpna 2010 v Hluku. 
Zúčastnilo se jí 96 hráčů ze sedmi států, včetně 
již zmiňovaného Lukáše Konečného, kterému 
se vedlo opravdu skvěle. Jelikož se mu podařilo 
porazit dva slovenské hráče, probojoval 
se z druhého místa v základní skupině i přes 
menší potíže, jakou byla prohra s hráčem 
z Izraele, do nejlepší padesátky. V pavoukovi 
měl Lukáš také štěstí. Porazil dalšího Slováka 
a tím si zajistil místo v nejlepší dvaatřicítce. 
V pavoukovi však prohrál s mladším žákem 
z Německa a do první šestnáctky se bohužel 
nedostal. 

Dne 4. září se uskutečnil 1. republikový 
bodovací turnaj mládeže v Praze na Jižním 
Městě. Celkem se ho zúčastnilo 102 hráčů 
a náš oddíl reprezentoval opět Lukáš Konečný. 
Bohužel do hlavní soutěže mezi nejlepších 
32 hráčů se neprobojoval, ale spravil si chuť 
v kole útěchy, kde se utkalo zbývajících 
70 hráčů, a po velkém boji ve vyřazovacím 
pavouku Lukáš stále postupoval, až nakonec 

zvítězil, a tím si zajistil na novou sezónu 
pěkné 31. místo v průběžném republikovém 
žebříčku.

V neděli 3. října proběhl 2. krajský bodovací 
turnaj mládeže v Přerově, kterého se zúčastnili 
tři hráči našeho oddílu: Radim Konečný, 
Lukáš Konečný a Jiří Baďura. Největším 
překvapením bylo 3. místo Radima v kategorii 
nejmladšího žactva, kde hrají i žáci až o dva 
roky starší. V mladších žácích obsadil Lukáš 
3. místo a Jirka se umístil na 16. až 19. místě. 

Dne 9. října se Lukáš Konečný zúčastnil 
2. republikového bodovacího turnaje mládeže 
v Havířově. Celkem zde hrálo 85 mladších 
žáků z celé republiky a Lukáš se bez větších 
problémů dostal do hlavní soutěže mezi 

Aviva životní pojišťovna, a. s., 
hledá spolupracovníky na pozici 

„Poradce, produktový specialista“. 
Požadavky: středoškolské vzdělání, 

samostatnost a flexibilita, uživatelská 
znalost PC, komunikativnost. 
Nabízíme kariéru v dynamicky 

se rozvíjející společnosti, komplexní 
systém vzdělávání a tréninků, fixní plat 

s motivující provizí, příspěvek 
na notebook. 

Kontakt: Jiří Mužík, 775 550 298, 
jiri.muzik@avivazp.cz

nejlepších 32 hráčů. Dále soutěž pokračovala 
ve skupinách po čtyřech hráčích, kde Lukáš 
obsadil krásné 2. místo ve své skupině, 
a tím se dostal mezi 16 nejlepších hráčů. 
Ve vyřazovacím pavouku se bohužel 
mezi nejlepší  osmičku neprobojoval, 
ale po konečném boji byl velmi spokojený 
zatím s nejlepším výsledkem na republikové 
bodovačce, a to 9. - 16. místo. Tímto výkonem 
si zajistil razantní postup a v průběžném pořadí 
je nyní na 14. místě v republikovém žebříčku.

Zejména Lukášovi, ale i Radimovi a Jirkovi 
děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu 
TJ Chropyně na těchto turnajích a přejeme jim 
spoustu dalších sportovních úspěchů.

 – Oddíl stolního tenisu –
reklama

se koná každé úterý (taneční) 
od 20:00 a čtvrtek (posilovací) 

od 19:30 v Sokolovně TJ.
Cvičí se aerobik, step aerobik, 

na velkých balonech, na balančních 
podložkách + posilování 

s gumičkami, overbalem, tyčemi, 
fl exi barem. 

Cvičení je vhodné 
i pro začátečníky.

Moc se na Vás těšíme! 
Zdenka a Veronika

Cvičení pro ženyCvičení pro ženy

Lukáš Konečný na mezinárodním turnaji v Hluku
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Burčákový džbánek 2010
U nás v Bronchu se pořád něco děje. 

A dokonce jsme byli  postaveni před 
nelehkou volbu, které z plánovaných akcí 
se zúčastnit. Na výběr bylo buď polakrosení 
na  louce v  Divokách v  indiánském 
duchu, což je naprosto úžasná záležitost, 
a nebo účast na turnaji krásně nazvaném 
„O burčákový džbánek 2010“, který 
pořádal tým O106 Mikulov. Nakonec 
se Bronchové vypravili na jižní Moravu 
s tím, že indiánsky zablbneme na jaře...

Předpověď na víkend 2. až 3. října 
sl ibovala polojasno a teploty kolem 
14 °C, tedy ideální lakrosové počasí 
slibující pohodu s lakroskou, tenisákem 
a pohodovou bandou lidí. Nechtěl jsem 
nic podcenit a už ve čtvrtek :) jsem 
kontaktoval našeho brankáře Kubu, 
o kterém jsem velmi dlouho neslyšel, neboť 
je pracovně velmi vytížen a donedávna 
jezdil  až do daleké Prahy. Kuba byl 
překvapen, že už je čtvrtek, a mně bylo 
jasné, že to nevěstí nic dobrého. Problém 
byl v tom, že si nestihne vzít volno v práci. 
Broncho tak v předvečer odjezdu nemělo 
brankáře!

No nebylo by to nezkrotné Broncho 
(broncho = nezkrotný pozn. autora), 
aby nezkrotilo i tak nepřívětivou situaci. 
Hned v pátek večer jsem oslovil náhradního 
brankáře, který k lakrosce přišel jako 
slepý k houslím, ale měl již zkušenosti 
z celkově pěti zápasů na Chropyňském klínu 
– mého taťku. Přesvědčit jej, že právě on 
je muž, kterého Broncho potřebuje, nebyl 
až takový problém. O něco více práce dalo 
o tomto faktu přesvědčit maminku, která 
měla na prosluněný víkend jiné plány...

Ráno kolem 06:15 se  tak u naš í 
„lakrosové klubovny“ sešl i  v sestavě 
Áďa Krajčovič, Ivča Dolníčková, Jarča 
Soukupová, Luk Drobník, Zdeňa Drobník 
a já. Naložili jsme vše potřebné a kolona 
vyrazila směrem k ulici Hrad, kde jsme 
nabrali Peťu Caletku. A ještě jsme stihli 
vzbudit Martina Horu a půjčit od něj jeho 
dres pro případné spoluhráče. Kolem 
07:00 jsme v Kroměříži nabrali Zuzku 
Lachovou a s  vycházej íc ím s luncem 
v zádech vyrazili po dálnici na Brno. 

Cesta probíhala bez problémů a do místa 
určení – Březí u Mikulova – jsme dorazili 
podle očekávání. Co však nebylo podle 
očekávání, bylo místní počasí... Na teplé 
jižní Moravě nás čekala teplota kolem 10°C 
a za mlhou tak hustou, že by se dala krájet, 
jsme jen odtušili lakrosové branky.

Jak jsme se postupně chystali k prvnímu 
zápasu, mlha se trošku zvedla a my viděli, 
že se jedná o skutečně nabitý turnaj. Sjelo 
se sem totiž celkově 16 týmů z celé 
republiky. A o to šlo – odkoukat, jak 
to hrají jinde a něco se přiučit. Hrálo 
se systémem skupin a našimi soupeři 
se staly týmy: Iktočante Holešov, El Nino 
a El Chupacabra.

Zajímavým zpestřením bylo, že domácí 
tým OSTO6 Mikulov se z organizačních 
důvodů nemohl turnaje zúčastnit jako 
takový a „rozdal“ své hráče po jiných 
týmech. Za modro-oranžovou tak nastoupili 
„Siky“ a „Klokan“.

V  p rvn ím zápase  ná s  čeka l  tým 
z II. pražské ligy – El Nino. A je fakt, 
že nás smetli jako hurikán výsledkem 21:6. 
Vstup do turnaje tak nebyl právě veselý, 
ale na druhou stranu, my si z toho nic moc 
nedělali. Že to bude soupeř těžký, jsme 
věděli a zkušenostmi jsme se mu absolutně 
nemohli rovnat. Ale takové zápasy mají 
také svůj přínos – člověk si prostě může 
cokoliv vyzkoušet. Pár zápasů jsme museli 
taky odpískat v roli rozhodčích, což je také 
potřebný trénink. 

V druhém zápase jsme nastoupili proti 
místnímu celku El Chupacabra. Jedná 

se o velmi mladý tým (věkem), ale není 
radno je podceňovat. Je znát, že mají 
blízko k velmi kvalitní lakrosové škole, 
a pokud vydrží, ještě nám hodně zatopí. 
Náš vzájemný souboj skončil 16:2 pro nás. 

Posledním soupeřem v prvním dni turnaje 
byli borci z Holešova. O jejich kvalitách 
víme již dlouho a jejich hra je pro nás velmi 
inspirující. Je to prostě krásný lakros! Zápas 
se odehrával podle jasného scénáře. Nevím 
přesně, kolik jsme prohráli první poločas. 
Ve druhém poločase jsme trošku přitvrdili, 
což se klukům moc nelíbilo, ale myslím, 
že to bylo v mezích, a i my si odnesli pár 
šrámů, takže fifty-fifty. Nutno pak ještě 
vyzdvihnout výkon našeho gólmana. 
Na lapačku a betony si řádně zvykl a „lapal“ 
jednu střelu za druhou a má tak lví podíl 
na krásném konečném výsledku 16:2 pro 
Iktočante. Možná si říkáte, že na takovém 

výklepu není nic krásného, ale dostat 
pod dvacet od budoucích vítězů turnaje 
je pro nás „zelenáče“ úspěch.

Hodiny plynuly, my pískali a dívali 
se na krásný lakros, no a pak už na to ne-
bylo vidět. A to byla ta pravá chvíle 
pro posezení u dobré večeře a pití. 
Nakoupili jsme zásoby na ráno a vyrazili 
posedět do jednoho z mnoha restauračních 
zařízení. Povídali, pojídali, popíjeli kofolu 
a nealko pivo – naprosto super akce. 
V rozumnou hodinu jsme vyrazili spát. 
Pro Ivču s Peťou to znamenalo rozvinout 
základní tábor tvořený novým stanem 
„penguin“. A byla fakt „kosa“. Zbytek 
týmu přespal v autě a Áďa se skrz okénko 
nakonec nasoukal do šatny.

Na druhý den jsme se dověděli další 
soupeře. Nejdříve jsme narazili na holky 
z Holešova. Tradiční turnajové soupeřky. 
V zeleno-žlutých dresech se krom známých 
tváří objevily i nové posily. První poločas 
nebyl moc dobrý. Ve druhé půlce se nám 
však podařilo otočit zápas a čtyřmi rychlými 
góly se vrátit do zápasu. Pár desítek 
vteřin před koncem byl stav 7:7. Zápas 
jsme však nedotáhli do vítězného konce 
a prohráli 9:7.

Posledním soupeřem se nám stal tým 300 
Lanžhot, který jsme znali z Chropyňského 
klínu. Myslím, že jsme nehráli špatně, ale 
naše útoky většinou končily na skvělém 
soupeřově brankáři. Stříleli jsme, ale prostě 
nám to tam „nepadalo“. Nutno však říci, 
že i Lanžhot předvedl kvalitní hru ve všech 
směrech, především pak několik šikovných 
a urostlých jednotlivců. Konečný stav 9:6 
pro červené. Tímto skončil turnaj pro 
„Chropyňáky“. 

Ve finále pak skřížily lakrosky Iktočante 
Holešov a Bílý orel (pražský tým). Krásný 
zápas, který nakonec vyhráli „Moraváci“, 
a ochutnali tak z vítězného džbánku 
letošní burčák. Pro nás, ač se to na první 
pohled nemusí zdát, byl turnaj úspěchem. 
Po „kl ínu“,  což se neboj ím označit 
za absolutní  propadák, byla naše hra úplně 
jiná. To že jste na dně (a my po „klínu“ 
byli), má totiž jednu velkou výhodu – 
můžete se odrazit. To se nám povedlo. 
I  když j sme nevyhrál i ,  z j i s t i l i  j sme, 
co děláme špatně a co musíme zlepšit. 
Zkrátka z Mikulova odjíždělo úplně jiné 
Broncho s diplomem za 12. místo a flaškou 
archivního burčáku :)

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
spoluhráčům, kteří si našli čas a do Mi-
kulova vyrazili. Dále také našim věrným 
fanouškům, kteří nás přijeli podpořit. 
A samozřejmě také taťkovi, že se nahastrošil 
do výstroje, jel s námi a odvedl naprosto 
skvělý výkon...všem velké „Ď“.

Za Broncho Chropyně Tomáš Drobník

(www.lakros-chropyne.wz.cz)
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Víkend 9.-10. října byl vybrán 
jako termín prvního ligového 
kola sezony 2010/2011. Toto 
kolo pořádal tým Eagles Kroměříž 
na travnatém hřišti atletického 
stadionu „Slavie“ a bylo v mnoha 
ohledech zvláštní. Ale postupně...

Popravdě jsem se na ligu moc 
netěšil. „Klín“ byl propadák. 
Na „Džbánku“ se naše hra zlepšila, 
ale hlavně jsme našli chyby, které 
děláme, a nebyl čas na trénink. 
A to mě trošku znepokojovalo. 

Loňská sezona nebyla řádně 
ukončena, a tak bylo vedením 
moravských lig rozhodnuto, 
že se vyhlášení uskuteční právě 
v Kroměříži. Ještě předtím se však 
uskutečnil kongres, na kterém se 
probralo několik organizačních 
záležitostí – např. rozdělení 
týmů do lig. A to bylo právě to 
zajímavé. My vlastně pořádně 
nevěděli, s kým budeme hrát... 
nakonec se to vše poskládalo a 
nás čekal první zápas letošní ligy. 
Počasí lakrosu přálo – krásný 
slunečný podzim, jen nesmělo 
foukat, to pak byla trošku zima.

Proti nám se postavili kluci 
a holky z El Chupacabra. Hráli 
jsme s nimi na „Džbánku“, a tak 
jsme věděli, co máme čekat. 
Bylo dobře, že jsme soupeře 
nepodcenili. Svědomitě bránili a 
postupně hledali jak útočit. První 
zápas jsme vyhráli 11:1. 

Následovalo několik zápasů, 
kde bylo Broncho uvedeno v 
kolonce:  rozhodčí .  Dalš ím 
soupeřem v pořadí byli červení 
300 Lanžhot. Ano, ano, také staří 
známí z „Džbánku“ a „Klínu“. 
Byl to dobrý zápas. Dařilo se 
nám bránit a i útok byl většinou 

První ligové kolo
povedený. Golman soupeře nás 
opět hodně potrápil, ale podařilo 
se nám vypracovat šance a snad i 
zlepšit střelbu. Jedinou možnost 
jak natrénovat taktiku máme 
v zápasech a tento byl přímo 
ideální, protože „třístovka“ 
je těžký soupeř a hraje velmi 
dobře. Nepamatuji si přesný 
průběh zápasu, ale povedlo se 
nám jej vyhrát 12:6. Musíme však 
dodat, že Lanžhot nenastoupil v 
nejsilnější sestavě a opory týmu 
chyběly... Ještě že tak ;)

V posledním zápase soboty 
si na modro-oranžovou udělali 
zálusk „Šohajé Strážnice“. Opět 
tým, který stejně jako Lanžhot 
nastupuje v lize poprvé, ale hraje 
zatraceně dobře. Sám nevím, čím 
to je... Slunce už bylo poměrně 
nízko, stíny se prodloužily, a 
nálada na hřišti byla naprosto 
skvělá. Oba týmy si přišly zápas 
pořádně užít, ale když rozhodčí 
pískl začátek utkání, bylo jasné, 
že ani jeden se nedá jen tak. Byl to 
skvělý zápas. Docela dobře jsme 
bránili a i útok byl celkem dobrý. 
To stejné platilo i u soupeře. 
Dojem mi trošku kazí jedno 
upísknutí rozhodčího – nebýt 
jeho, mohli jsme zápas vyhrát. 
Nicméně byli jsme to my, kdo na 
písknutí rozhodčího přestal hrát 
a dostal tak gól. Závěr nechám 
na laskavém čtenáři. Konečný 
výsledek 5:5 byl pro nás však 
úspěchem a jen podtrhl krásu 
tohoto zápasu. A sobotní část 
byla za námi...

V neděli jsme se opět objevili 
na hřišti. Opět nebyl přesně znám 
rozpis zápasů, a tak jsme jeden 
odpískali, čekali, sledovali ostatní 

týmy a první zápas přišel až v 
jednu hodinu odpoledne. A co 
čert nechtěl – soupeřem byl opět 
Lanžhot. Hrajeme totiž systémem 
každý s každým, dvakrát. Tak 
jsme zase stáli proti „červeným“ - 
tentokrát však byli v plné sestavě. 
Odehráli jsme ale poctivý zápas. 
Konečný stav 9:6. 

Další zápas přišel hned po 
300 Lanžhot. Původně jsme 
měli hrát proti domácím Eagles 
Kroměříž, ale shodou neblahých 
okolností a zranění nebyli schopni 
poskládat tým. Domluvili jsme se 
tak s dalším ligovým soupeřem 
– pražským dívčím týmem „Vše 
za 39,-“. Průběh a samotný 
výsledek zápasu byl velmi nejistý. 
Holky hrály technicky velmi 
dobře a měly naprosto přesnou a 
nekompromisní střelbu. Nám se 
však dařilo bránit a v útoku jsme 
bojovali až do konce. Na hřišti 
jsme nechali vše a odnesli jsme si 
cenné vítězství 13:6.

Když se na to podívám zpětně – 
v takový vývoj jsem ani nedoufal. 
Nebyl čas nic natrénovat a soupeři 
se velmi rychle zlepšují. Nám se 
však podařilo urvat z 10 možných 
bodů (za vítězství jsou 2 body, 
remíza 1 bod) celkem 7. Hra 
podle mého vypadala dobře a 
dalším plusem je, že víme, co 
máme trénovat. Ať už venku nebo 
v zimní přípravě v hale...

PS: Možná víte, že na začátku 
měsíce září proběhl nábor nových 
členů. Na náborových plakátech 
jste mohli najít konkrétní datum 
a místo. Nebylo to však myšleno 
tak, že nábor probíhá pouze 
v těchto dnech a pak konec – 
uzavřeno. Naopak! Rádi Vás 
uvidíme kdykoliv a na kterémkoliv 
našem tréninku či jiné akci... :)

Za Broncho Chropyně 
Tomáš Drobník

(www.lakros-chropyne.wz.cz)
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Prvním teamgymovým závodem sezony byl 
2. října 2010 Pohár ZŠ Bartuškova v Třebíči. 
Zúčastnila se ho i obě družstva chropyňských 
gymnastek. 

Družstvo mladších gymnastek, i přes 
ne příliš zdařilou akrobacii a dva pády 
na trampolíně, zvítězilo v kategorii Junior I 
ve velmi vyrovnaném souboji před domácím 

Teamgymový pohár v Třebíči

Chropyňský badminton zahájil novou sezonu
Oddíl badmintonu se pro letošní 

rok rozhodl vytvořit dva týmy. Nově 
vytvořené „B“ družstvo jsme přihlásili 
do Městského brněnského přeboru. 
Družstvo nastoupilo 13. října 2010 
proti nejsilnějšímu týmu soutěže 
BC Premiera „C“ v sestavě: Beneš 
Patrik, Frýza Ondřej, Režňák Martin, 
Krejčíř Jiří, Brožík Karel, Brožíková 
Kristýna, Domanská Vendula. 
Přestože všichni bojovali a hráli 
naplno, pro mnohé z nich to bylo 
první soutěžní klání, takže sehrály 
svou nervy a zkušenosti a bohužel 
naše družstvo prohrálo na půdě 
hostů 0:8. Další utkání budou hrát 
na domácí půdě, takže pevně věříme 
v lepší výsledek!

Družstvo „A“ začalo novou sezónu 
16. října 2010 a to hned dvěma zápasy 

Klub českých turistů
Nejvýznamnější akcí turistické oblasti 

Valašsko-Chřiby v měsíci listopadu je pořádání 
celostátního setkání turistů a společného 
pochodu:

12.–14.  Za posledním puchýřem
listopadu  Vizovice a okolí; km pěší: 10 – 

50; start: Vizovice 8:00; info: 
Ing. Miloslav Vítek, tel.: 736 
754 033 nebo na webu http://
puchyr2010.kctmb.com 

  
Podrobnější informace najdete ve vývěsní 

skříňce u prodejny Albert.
– Jar. Pospíšilová –

družstvem TJ Bopo Třebíč. Družstvo starších 
gymnastek soutěžilo v kategorii Junior III, 
ve které rovněž zvítězilo, přičemž ne zcela 
bezchybným výkonem porazilo ve všech 
třech disciplínách gymnastky Bohemians 
Praha, které budou jako jediné zástupkyně 
ČR reprezentovat juniory na Mistrovství 
Evropy ve Švédsku.                                   – MaZa –

Na fotografii: Shora zleva - 1. řada - starší družstvo: Kristýna Rusinová, Magdaléna Zavadilová, 
Michaela Zavadilová, Barbora Kovaříková, Gabriela Řezníčková, Andrea Ondrušková, 2. a 3. řada 
- mladší družstvo: Emma Joachimczyková, Markéta Horáková, Karina Vašková, Adéla Koutová, 
Zuzana Žatecká, Sára Vaňharová, Dominika Křižanová, Katka Němečková, Natalie Deduchová, 
Jennifer Vaňharová, Lucie Jablonská, Adéla Vaculíková, Ondřejka Spáčilová, 4. řada - starší 
družstvo: Kateřina Maradová, Erika Mlčochová, Terezie Koutová, Tereza Václavíčková

najednou v sestavě: Slavík Mira ml., 
Schmied Martin, Belhárek Petr, Slavík 
Mira st., Zavadil Petr, Konvičná 
Zuzana, Medunová Michaela. Tým 
postoupil z minulé sezony do II. li-
gy jihomoravského kraje, tudíž bylo 
nad očekávání jasné a počítalo 

se se silnějšími soupeři. Hráči 
nastoupili na zápasy zodpovědně, 
v plné síle a sehráli velmi vyrovnané 
a pro diváka zajímavé zápasy. 
Rannímu soupeři BC RSC Brno 
„A“ družstvo podlehlo 2:6, poté 
2hodinová pauza,  následně zápas 

proti týmu SK Premiera „A“, který 
je považován za favorita soutěže 
a má ambice na I. Ligu, naše družstvo 
prohrálo 1:7. Všichni podali velmi kvalitní 
výkony a nezbývá než příště na soupeře 
víc zatlačit a prorazit bariéru proher! 

– M. Medunová –
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Vzpomínáme

Blahopřání

V měsíci září se do Chropyně přistěhovalo 17 osob, 21 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 11 osob, narodilo 
se 5 dětí a zemřeli 2 občané.

    Čas plyne a nevrátí, co vzal,
      jen bolest v srdci zanechal.

Dne 6. října 2010 uplynulo 15 smutných let, 
co nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr, 
strýc a švagr pan 

Vladimír Horák. 

S láskou a úctou vzpomínají rodiče a sestra 
Lenka s rodinou.

Dne 20. listopadu 2010 oslaví v plné životní síle své 
kulaté narozeniny – 60 let – neúnavný pan 

Petr Javorka, alias Bacaňa. 

Do dalších let Ti přejeme štěstí, lásku i peněz dost, abys byl 
stále mladý, ať ostatní z toho mají zlost. To vše si dovoluje 
přát Tvůj dobrý kamarád, chropyňský rodák Vladimír Chytil 
s Majkou z Tábora.

Dne 23. října 2010 oslavil 60. narozeniny pan

 Josef Pospíšil. 

Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
přejí Jana, Michal, Tomáš, Verča, Věra, Pepa, 
Jůlie, Lucie, Emilie, Lenka, Kazimír, Roman, 
Zuzka a hafáci Mates, Ajša a Cilča.

Kdysi jste si prstýnky dali a už je to pár let.
Věčnou lásku jste si slibovali a ten slib nikdy nevzali jste zpět.

Tak jako kdysi, tak i dnes Vám v srdci zvony znějí.
A spolu s námi štěstí, lásku k Vašemu výročí Vám přejí.

Dne 26. listopadu 1960 si ANO společnému životu řekli manželé 

Ivana a František Chalánkovi. 

Společenská kronika

Uzavření manželství

David Ticháček, Troubky – Petra Dýčková, Bochoř
Petr Rozsypálek, Kroměříž – Marie Šujanská, Chropyně

Petr Matal, Chropyně – Eva Kaufová, Chropyně

CUKRÁŘSKÁ VÝROBNA
MASARYKOVA 155 CHROPYNĚ

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY 
NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ

TEL.:  606 74 55 77

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města Chropyně zveřejnění 
blahopřání nebo vzpomínky ve společenské kronice,  a to zcela bezplatně. 

Poděkování ODS Chropyně
Dovolte mi, abych jménem ODS Chropyně poděkoval všem voličům, 
kteří nám dali svůj hlas v komunálních volbách. ODS Chropyně 
získala 28,49 % hlasů a polepšila si tak proti roku 2006 o 8 %. Získala 
o 2 700 hlasů více a lídr strany Ing. Radovan Macháček získal o 500 
hlasů více než při komunálních volbách v roce 2006. Jsem si jist, 
že všech 5 zastupitelů, kteří byli zvolení do zastupitelstva města, Vás bude 
důstojně reprezentovat. Výsledek voleb je odrazem čtyřleté pracovitosti 
a odhodlání řádně spravovat naše město. Děkuji ještě jednou za Váš hlas.

Ing. Radovan Macháček – předseda MS ODS Chropyně

Hodně štěstí, zdraví a lásky 
do dalších společných let přejí 
dcery s rodinami.
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Čas utíká a nevrací, co vzal,
jen vzpomínka zůstává v srdcích dál…

Dne 11. listopadu 2010 uplyne rok, co nás 
navždy opustil pan 

Zdeněk Modlitba. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají manželka Marie, dcera 
Monika a syn Petr.

Hvězdy Ti nesvítí, slunce Ti nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Kam oči pohlédnou, všude Tě hledají,

nikde Tě nespatří, jen slzy padají.

Dne 19. listopadu 2010 uplyne 8 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil můj manžel, 
tatínek, dědeček pan 

František Vymětal. 

S láskou vzpomínají manželka Ludmila, dcery 
Ivana a Hana s rodinami a syn Radek.

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
osud to tak chtěl, jen to moc uspěchal.

Dne 13. listopadu 2010 by se dožil 55 let 
milovaný syn, tatínek, dědeček a bratr pan

Miroslav Uhrík. 

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Zarmoucená 
rodina.

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 22. listopadu 2010 by své 83. narozeniny 
oslavil pan 

Jan Mráz. 

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinou.

Dne 22. listopadu 2010 vzpomeneme 
3. smutné výročí úmrtí naší maminky, babičky 
a prababičky paní 

Marie Laidorfové 

a dne 25. září 2010 jsme vzpomenuli 6. výročí 
úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka 
pana 

Bohumila Laidorfa. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří je znali, děkují 
syn Miroslav s rodinou a dcery Alena a Marie 
s rodinami.

Čas utíká a nevrací, co vzal,
jen vzpomínka zůstává v srdcích dál.

Dne 20. listopadu 2010 uplyne 10 let, 
co nás navždy opustil pan 

Arnošt Vraspír. 

Kdo jste o znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
Manželka, syn s rodinou a dcera s rodinou.Čas všechno mění, pláč časem ustane,

vzpomínka v našich srdcích na Tebe však zůstane.
Scházíš nám… 

Dne 7. l i stopadu 2009 vzpomeneme 
4. smutné výročí úmrtí pana 

Ivana Jana Šaríka. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Zdeňka, 
dcera Ivana s manželem Mirkem, vnučka Iveta 
s manželem a vnuk Petr.

Rok utekl jako voda, zdá se to být jako dnes,
v ústech zní ta bolestivá slova, že jsi odešel a nevrátíš se zpět.

Dne 9. listopadu 2010 si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Františka Žocha. 

S láskou a úctou vzpomíná syn Stanislav s rodinou.

Dne 22. října 2010 uplynulo 5 roků, co nás 
navždy opustila manželka, maminka paní 

Irena Ondrová. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi, 
manžel a syn.

Dne 14. listopadu 2010 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí paní 

Jarmily Vrzalové. 

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

Dne 23. listopadu 2010 uplyne 6 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil můj manžel 
a náš tatínek a dědeček pan 

Karel Lakomý. 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 1. listopadu 2010 jsme vzpomenuli 
11. výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka pana 

Pavla Zsemberiho. 

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

Dne 2. listopadu 2010 uplynuly 4 roky od chvíle, 
kdy nás opustila naše drahá maminka, babička 
a prababička paní 

Bohumila Havlíková. 

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –



Zpravodaj města Chropynělistopad 2010

- 15 -

Anežka Zohornová nar. 27.04.2010

Matyáš Kytlica nar. 25.06.2010

Kristýna Davidová nar. 01.05.2010

Karolína Žáková nar. 19.08.2010Nela Pisková nar. 25.05.2010

Vítání nových občánků našeho města

Příchod nového človíčka je vždy 
radostnou událostí. Blahopřejeme 

všem rodičům a přejeme jim 
hodně radosti a především 

trpělivosti při výchově 
svých potomků.

Mezi občany Chropyně byly 
25. září přivítány tyto děti:

– Dagmar Zapletalová, matrikářka –
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Uzávěrka tohoto čísla: 15. října 2010.  
Uzávěrka příštího čísla: 15. listopadu 2010 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

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

Chropyňské počasí

listopad - prosinec 2010
MKS Chropyně připravuje

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek na tel.: 573 355 323. 
Doplnění i změna pořadů je vyhrazena. V případě rezervace místa 
je nutné vyzvednout si vstupenky nejpozději do týdne od objednání. 
Zakoupené vstupenky nebereme zpět! SMM Chropyně.

Listopad
24.11.2010 Zázračný pramínek. 
v 9:00 hod.  Pohádka pro I. stupeň ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi. 
 Hraje Divadelní agentura GORDIA. Místo konání:
  Městské kulturní středisko Chropyně. 
 Vstupné 25 Kč. 

28.11.2010 Rozsvěcení vánočního stromu.
od 15:00 hod.  Program v tomto Zpravodaji na straně 15

Prosinec
3.12.2010 Vánoční koncert Evy Pilarové. 
v 19:00 hod.  Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.
 Vstupné: 200 Kč, důchodci 180 Kč. Předprodej
  vstupenek již zahájen na Správě majetku města
  Chropyně.

5.12.2010 Mikulášská tancovačka. 
v 14:30 hod.  Zábavný pořad pro děti s mikulášskou nadílkou.   
 Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.
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Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře. 
Má 30 dní. Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční 
dobu ve středoevropských přírodních podmínkách typické.

V římském kalendáři byl listopad devátým měsícem (proto 
se jmenuje v jiných jazycích november, podle novem = devět). 
V roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce.

V církevním kalendáři, podle toho na který den připadá Štědrý 
den, advent začíná poslední nedělí v listopadu nebo první nedělí 
prosince.

Pranostiky:
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím 
prospěje.

Z místního pozorování v měsíci září:
- průměrná minimální ranní teplota byla 11,3 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 21,9 °C,
- celkové množství srážek bylo 16,6 mm/m2,
- průměrná denní teplota se ve všech dnech měsíce září pohybovala 

v rozmezí od 10 °C do 20 °C.
– redakce –

zdroj internet


