
Nový rok, 
nové naděje
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Opět stojíme na prahu nového roku 
a vzhlížíme k němu s novými nadějemi. 
Jaký bude, co nám přinese, co se pro nás 
změní? Bude klidnější, nebo uspěchaný, 
bude výjimečný, nebo jen průměrný?

Současně s těmito otázkami tajně vyslo-
vujeme svá přání, své touhy a nová před-
sevzetí. 

Dnes všechno probíhá jaksi rychleji, 
žijeme ve zrychlené době, stále někam 
spěcháme, za něčím se ženeme. Všech-

no potřebujeme mít hned a pokud mož-
no hodně. Ale málokdy si uvědomíme, 
že všechna svá přání, své cíle a předsevzetí 
si splníme jen tehdy, pokud budeme zdraví.

Je tu nový rok, rok 2011, a věřte, bude 
právě takový, jaký si ho sami uděláme. Jen 
na každém z nás záleží, jak ho prožijeme, 
jak využijeme nabízených šancí. Nečekej-
me ale dlouho, začněme se změnami hned. 
Ne zítra, ne za týden či měsíc, ale právě
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v tomto okamžiku je ta nejvhodnější chvíle 
něco nového udělat, něco změnit. Neče-
kejme, že někdo něco změní za nás, jen my 
jsme tvůrci naší přítomnosti i budoucnosti. 
Je na každém z nás, jak budeme připraveni 
přijímat nové skutečnosti, jak je ovlivníme 
my, nebo naopak je necháme řídit náš život.

Milí spoluobčané, přeji vám, aby vás 
v novém roce 2011 potkávalo jen to nejlep-
ší, abyste byli zdraví a měli právě tolik štěstí, 
kolik ho potřebujete. Přeji vám úspěšné vy-
kročení do nového roku. 

– Ing. Jaroslav Hloušek, 
starosta města Chropyně –

dokončení ze str. 1

reklama

Nový rok, nové naděje

Rekonstrukce Čistírny odpadních vod v Chropyni zahájena
Na sklonku loňského roku byla odstarto-

vána rekonstrukce ČOV v Chropyni slavnost-
ním aktem, poklepáním základního kamene, 
které se konalo 24. listopadu 2010.

Za účasti zástupců vedení našeho města 
a města Kroměříže, VAK Kroměříž, zástupců 
dodavatele stavby, zpracovatele projektu, 
dalších hostů a medií byl zahájen největ-
ší stavební a technologický zásah do čistírny 
odpadních vod v Chropyni od její výstavby 
a uvedení do provozu v roce 1972.

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV svou 
důležitostí, rozsahem, technickou nároč-
ností a finančním objemem bude jednou 
z největších stavebních akcí realizovanou 
na území města Chropyně v následujících dvou 
letech. Po rekonstrukci ČOV v Hulíně je to dru-
há dotace z evropských fondů do okresu 
Kroměříž. Celková cena tohoto díla je téměř 
72 mil. Kč. Stavební práce na čistírně odpad-
ních vod budou probíhat za provozu bez ome-
zení čištění odpadních vod z města Chropyně.

Rekonstrukcí a intenzifikací ČOV dojde 
ke zlepšení kvality vody v místním toku Malá 
Bečva, do kterého se odpadní vody vypouš-
tějí, což bude mít příznivý vliv na životní pro-
středí, a tím i na občany našeho města.

Po dokončení plánovaných prací v před-
pokládaném termínu březen 2012 budou 
VAK Kroměříž provozovat čistírnu na ev-
ropské úrovni a město Chropyně získá pro 
čištění svých odpadních vod čistírnu s dosta-
tečnou kvalitativní a objemovou rezervou 
s výhledem několika desítek let.

– Ing. Jaroslav Hloušek –
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Daroval svou krev 
již 90krát

Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v období 
od 23. října 2010 do 8. prosince 2010 
mimo jiné:
• schválila uzavření smlouvy se Zlínským 

krajem na poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 135.000 Kč na pokrytí mi-
mořádných výdajů jednotky SDH vznik-
lých v souvislosti s povodněmi,

• schválila jako dodavatele zakázky „Re-
vitalizace náměstí Svobody“ firmu Rovi-
na, a. s., Hulín v nabídkové ceně ve výši 
17.753.638 Kč bez DPH, akce bude reali-
zována, pokud město získá dotaci,

• uložila zaslat společnosti SUDOP BRNO, 
spol. s r. o., kladné písemné vyjádření 
ke zdvoukolejení trati Brno – Přerov, 
ve kterém však bude preferováno křížení 
trati s komunikací do Záříčí formou pod-
jezdu zejména kvůli menším dopadům 
na současnou zástavbu (zejména rodin-
ný dům a sběrný dvůr), lepšímu pohybu 
chodců a cyklistů, příznivějšímu z pohle-
du plánované cyklostezky, a lepší přístup 
na železniční zastávku Chropyně,

• poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 
5.000 Kč Domovu se zvláštním režimem 
Beskyd DZR, o. p. s., na částečnou úhradu 
nákladů spojených s pobytem pana Petra 
Suchánka, a 50.000 Kč Sociálním službám 
města Kroměříže, p. o., jako účelové dota-
ce v roce 2010 na obyvatele Domovů pro 
seniory, domova se zdravotním postižením 
a domova se zvláštním režimem, kteří jsou 
původem občany města Chropyně,

• schválila přijetí peněžního daru od Nada-
ce Děti-kultura-sport ve výši 15.000 Kč 
pro Mateřskou školu Chropyně,

• jmenovala do funkce ředitele Správy ma-
jetku města Chropyně, p. o., Ing. Petra 
Večeřu, na dobu určitou, která je vyme-
zena dobou, po kterou bude ředitelka 
Správy majetku města Chropyně, p. o., 
Ing. Věra Sigmundová uvolněna pro vý-
kon funkce uvolněného člena Zastupitel-
stva města Chropyně,

• částku ve výši 300 Kč za základní úko-
ny v bytovém domě na Hrázkách čp. 787 
a 788 Chropyně, která bude zařazena do 
evidenčního listu nájemného,

• zřídila Ústřední inventarizační komisi Rady 
města Chropyně na funkční období let 
2010-2014 a jmenovala jako předsedkyni 
komise Ing. Lenku Macháčkovou a člen-
ky Ing. Marcelu Kovaříkovou, Ing. Věru 
Sigmundovou a paní Hanu Večeřovou,

• zřídila Bytovou komisi Rady města Chro-
pyně na funkční období let 2010-2014 
a jmenovala jako předsedu komise pana 
Dalibora Kondlera a členy paní Vladimíru 

Supovou, paní Ivanu Válkovou, pana Věr-
ka Zapletala a paní Ivanu Zlámalovou,

• zřídila Letopiseckou komisi Rady města 
Chropyně na funkční období let 2010-
2014 a jmenovala jako předsedu komise 
Ing. Jiřího Roseckého a členky paní Hele-
nu Maťhovou a Evu Pospíšilovou,

• zřídila Likvidační komisi Rady města Chro-
pyně na funkční období let 2010-2014 
a jmenovala jako předsedkyni komise 
Ing. Lenku Macháčkovou a členy Mgr. Mi-
lana Bajgara, pana Dalibora Kondlera 
a paní Hanu Večeřovou,

• zřídila Komisi Rady města Chropyně Sbor 
pro občanské záležitosti na funkční obdo-
bí let 2010-2014 a jmenovala jako předsed-
kyni komise Mgr. Janu Milotovou a členky 
paní Danu Jedličkou, Ing. Zuzanu Konvič-
nou, paní Danu Kunčarovou, Martu Kytlico-
vou, Pavlu Novotnou, Marcelu Rejtrovou, 
Vladimíru Supovou a Martinu Žákovou,

• udělila výjimku z Obecně závazné vyhláš-
ky města Chropyně č. 3/2003 panu Mi-
lanu Balejovi, se sídlem Chropyňská 2483 
Kroměříž, IČ: 151 99 657, na pořádá-
ní veřejných hudebních produkcí v Club 
HELL, adresa provozovny Masarykova 14 
Chropyně, v pátek a sobotu do 02:00 ná-
sledujícího dne v období od 1. prosince 
2010 do 30. listopadu 2011,

• schválila poskytnutí jednorázového peně-
žitého daru ve výši 20.000 Kč za činnost 
členů SDH Chropyně zaměřenou na udržo-
vání hasící techniky a budovy SDH v roce 
2010,

• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního pro-
středí České republiky v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí, jejímž 
předmětem je poskytnutí podpory na akci 
„Kulturní dům Chropyně – Zateplení ob-
jektu“ v celkové výši 2.130.291,90 Kč,

• vyjádřila souhlas s textem dokumentace 
vlivů záměru „Chropyně, těžba štěrkopís-
ku v lokalitě Hejtman“ s tím, že je nut-
né řešit plošný rozsah záměru ve vazbě 
na pořizování územně plánovací do-
kumentace a dále nebezpečí prašnosti 
a blátivosti některých úseků komunikací 
v okolí Chropyně na přepravní trase.

– Ing. Jiří Rosecký –

V pondělí 15. listopadu se uskutečnilo při-
jetí čestného dárce krve – pana Květosla-
va Chmely z Plešovce - na Městském úřadě 
v Chropyni u starosty a místostarostky města 
u příležitosti jeho již devadesátého bezplatné-
ho odběru krve, který v měsíci září absolvoval 
na oddělení Transfúzní služby a hematologie 
nemocnice v Kroměříži. Znamená to, že pan 
Chmela poskytl na záchranu lidských životů již 
kolem 45 litrů své krve, která je využívána při 
nejrůznějších operacích a lékařských zákro-
cích, bez níž jsou tyto činnosti nemyslitelné. 

Zástupci města panu Chmelovi za jeho pří-
kladný postoj osobně poděkovali a zároveň 
ocenili jeho statečný čin drobným dárkem. 

– VS –

Z redakční pošty
Poctivost, čest, svědomí, jsou to ještě 

vlastnosti lidí? Nebo to jsou jen a jen prázdná 
slova, která pozbyla svého významu?

Proč píšu tyto řádky? Jsme společen-
ství vlastníků bytů, jehož jsem předsedkyní. 
Ve většině jsme důchodci a máme bohu-
žel mezi sebou členy, kteří nedodržují všemi 
schválené a podepsané stanovy společenství.

Jsou to vlastníci jednoho bytu, pan David 
Dobrý a paní Markéta Segiňová, kteří už rok 
neplatí žádné zálohy za energie a služby. Jsou 
natolik bezohlední, že i když vědí, že tyto 
zálohy jsou nasmlouvané mezi dodavateli 
a společenstvím vlastníků, a musíme je tedy 
platit i za ně, tak za celý rok nezaplatili ani 
korunu, i když se k tomu zavázali schválením 
a podepsáním stanov společenství vlastníků 
a je to jedna z povinností člena společenství.

Pana Davida Dobrého může Zpravodaj 
sice pochválit, že se věnuje malým fotbalis-
tům, ale pro nás jsou oba, on i jeho družka, 
absolutně bezcharakterní lidé, kteří vědomě 
okrádají ostatní členy společenství, a jak jsem 
psala, většinou důchodce.

Navíc máme nedokonalé zákony, kte-
ré vůbec nechrání poctivé občany. Dostup-
né právní kroky jsou velmi zdlouhavé, drahé 
a mezi tím dluh neustále narůstá.

Náš případ je jen zrnko nespravedlnos-
ti, co se dnes děje denně kolem nás. Trápí 
mne ale velmi tato bezmoc a ptám se, kde 
to vlastně žijeme, že lidé, kteří desítky let 
poctivě pracovali a našetřili si na svoje dů-
chody, musí teď platit dluhy těch druhých.

– za SV Eva Pirnosová –

 Pozn.: redakce Zpravodaje nezodpoví-
dá za obsah uvedeného příspěvku

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

Více informací na tel.: 573 500 746 nebo na www.muchropyne.cz

V tomto roce zajímavé slevy inzerce s cenou od 310 Kč.Zde mohla být 
Vaše reklama
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Mikulášská tancovačka
V první prosincovou neděli 5. prosince 2010 se konala již tradiční 

Mikulášská tancovačka.
V půl třetí odpoledne začali přicházet rodiče se svými dětmi 

do sálu Městského kulturního střediska v Chropyni. Skotačivé čerti-
ce všechny uvítaly s ukázkou čertích tanečků. Mnohé vystrašené děti 
poznaly, že tyto pekelnice nejsou vůbec zlé a nemusejí se jich bát. 
Čas strávený na „mikulášské“ si děti velice užily. Tančily, soutěžily 
a do her zapojily i své rodiče. Dalším zpestřením byly soutěže, ve kte-
rých se utkaly děti z mateřské školy proti starším kamarádům školá-
kům, a můžeme konstatovat, že ti nejmenší si nevedli špatně. 

Konečně přišel vytoužený okamžik, kdy Mikuláš s andělem a ce-
lou tlupou čertů dorazil i s plným košem dárečků. Přivítal děti i rodiče 
a anděl už začal svolávat děti. Mikuláš měl o každém dítěti přehled, 
jak moc zlobí nebo zda se mu ráno nechce vstávat, či si po sobě neu-
klízí nebo prostě nepomáhá rodičům. Všechny děti přislíbily, že se po-
lepší, a za to jim Mikuláš s andělem rozdali dárečky. 

Celé odpoledne bylo velmi vydařené a litovat mohou jen ti, kteří 
se nepřišli také zapojit. 

– M. Buráňová –

Vánoční strom už zase svítí
Tak už se zase sešel rok s rokem a přišel advent… Vánoce… nový 

rok. Jsem moc ráda, že i v  této uspěchané době si umíme najít chvil-
ku a zastavit se, odpočinout si, užít si společné krásné chvíle s rodi-
nou, dětmi, blízkými, známými.

Takovým krásným zastavením bylo slavnostní rozsvěcení vánoční-
ho stromu v první adventní neděli 28. listopadu.  Rozsvěcení obrov-
ského nádherně ozdobeného stromu, který se rozzáří do tmy, pod 
ním betlém a ohrada se zvířaty, v ruce trocha teplého svařáku a ko-
lem nás děti pobíhající od ohrady se zvířaty ke stánkům se sladkostmi. 
Nad tím vším krásné melodie… 

Ale nebýt práce spousty ochotných lidí nic z toho by se nepodařilo.
Nejviditelnější byl na první pohled (či poslech) podíl Soukromé 

základní umělecké školy D-MUSIC, pobočka Chropyně. Zámeckým 
parkem se nesly krásné tóny vánočních koled a písní s Vánocemi ne-
odmyslitelně spojenými, a to včetně melodií z pohádky všem tak dob-
ře známé, jako je právě Mrazík. Obrovský dík patří celému kolektivu 
učitelů i všem účinkujícím dětem. 

Ve víceúčelovém sále chropyňského zámku probíhala prodejní vý-
stavka, kterou již tradičně pořádala paní Pospíšilová s Klubem čes-
kých turistů.

Další dík patří těm, kteří nebyli téměř vidět ani slyšet: celému ko-
lektivu pracovníků SMM Chropyně a panu Josefu Horákovi.

Poděkovat chci i za sváteční slova panu starostovi Ing. Jaroslavu 

Hlouškovi a panu faráři P. Mgr. Jiřímu Putalovi. V neposlední řadě 
chci poděkovat i vám všem, kteří jste přišli. Pokud se vám s námi líbi-
lo, pokud jste si užili pár hezkých chvilek, pak jsme moc rádi a těšíme 
se příště znovu nashledanou!

– Ing. Věra Sigmundová, místostarostka –
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Mikuláš s družinou
navštívil 1. stupeň naší základ-

ní školy v pátek 3. prosince v deset 
hodin a nejen, že to jemu, andílko-
vi i čertovi moc slušelo, ale byl le-
tos i velmi štědrý, laskavý a hlavně 
odpouštěl všem dětem jejich pro-
vinění. Chválil za aktivitu, měl ra-
dost z úspěchů, napomínal za ne-
pěkné chování a lajdáctví, posle-
chl si sliby hříšníků, že se do příští-
ho roku polepší, a hlavně naděloval 
spoustu sladkostí (s přispěním ma-
minek a babiček) a perníčků, které 
mu pomohly upéct a nazdobit děti 
z 2.stupně. Milý dárek si pro své ka-
marády i mikulášskou družinu při-
pravili žáci V.B v podobě veselé vá-
noční písničky, kterou nacvičili v ho-
dinách anglického jazyka. Vydaři-
la se pěkná spolupráce obou stupňů 
školy, a  tak se  za rok budeme zase 
těšit  na shledanou.

– M.B. –
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Soukromá ZUŠ D-MUSIC v prosinci 2010 
pro občany našeho města a okolí

Občané našeho města jistě zjistili, že na Soukromé ZUŠ D-MUSIC, 
pobočka Chropyně pod vedením vedoucího pobočky vznikl dechový 
orchestr, ve kterém dnes při plném obsazení hraje 16 muzikantů, a také 
pěvecký sbor, jehož vedení se ujal p. učitel Miroslav Uhlíř. I když tyto 
soubory na veřejnosti již vystoupily, děkujeme za příležitost od měs-
ta Chropyně potěšit širokou veřejnost vánočním programem nacviče-
ným k rozsvícení vánočního stromu. Děkujeme za pozvání 2. prosince 
do víceúčelového sálu chropyňského zámku k vystoupení pro obyva-
tele Domů s pečovatelskou službou. Opravdu rádi jsme je přišli potě-
šit v době adventní vánočními písněmi a koledami. Hojná účast a vře-

lé přijetí byla dětem velkou odměnou. Paní Bc. Lenka Horáková přijala 
také naši nabídku zahrát seniorům ještě na Štědrý den na nádvoří DPS.

Mikulášské besídky se na naší škole staly již tradicí. Jejich cílem 
je zastavit se v předvánočním shonu a odměnit děti při jejich snaže-
ní uznáním a potleskem. Nechybí ani malá odměna, kterou letos pře-
dával Mikuláš osobně.

Nezapomněli jsme ani na děti MŠ a ZŠ, pro které jsme připravili 
na 7. a 9. prosince v tančírně naší školy výchovné koncerty, kde jsme 
dětem představili dechové nástroje žesťové a dřevěné v hudební po-
hádce „ Jak šel Honza do světa hledat muzikanty“.

Vyvrcholením našich vánočních vystoupení byly koncerty 21. pro-
since v kostele Sv. Jiljí v Chropyni, 20. prosince v Břestě a 22. prosin-
ce ve Vlkoši, kde o naše vystoupení také projevili zájem. Naše tradič-
ní hraní 24. prosince u kostela v Chropyni jsme na přání Vojty Blaž-
ka rozšířili na Plešovec, kde nás již pátým rokem očekávají místní oby-
vatelé u kapličky. Atmosféra je srdečná a slavnostní, proto také rádi 
jejich pozvání přijímáme. Je to prostě setkání jedné velké rodiny. 

Naši učitelé Iva Bubeníčková, Pavla Hepplerová, Veronika Uhlířová, 
Pavel Skýpala, Miroslav Vojkovský, Radomír Šiška, Michaela Šarmano-
vá, Ondřej Bernkopf, Tereza Stiborková a Miroslav Uhlíř mají na úspě-
ších našich dětí velký podíl. Proto bych chtěl jim, dětem, rodičům, našim 
příznivcům, ale i všem občanům našeho města popřát do nového roku 
2011 zdraví, štěstí, pohodu a poděkovat vám všem za přízeň a podporu. 

– Ivo Novotný, vedoucí pobočky –



Zpravodaj města Chropyněleden 2011

- 7 -

Besídky ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně
Hudební obor

Na přelomu listopadu a pro-
since proběhlo v MKS Chropy-
ně celkem 5 již tradičních před-
vánočních besídek všech žáků 
naší pobočky. Pro některé bylo 
vystoupení úplně první, pro jiné 

bylo pódium už docela známé 
prostředí. Výkony jednotlivých 
účinkujících mohli všichni pří-
tomni posoudit sami. Dle velké 
návštěvnosti těchto besídek lze 
usuzovat, že jsou stále víc a víc 
oblíbenější.

Taneční obor
Ve středu 1. prosince 2010 

se konaly otevřené hodiny. Ro-
diče dětí, které navštěvují taneč-

ní obor, měli možnost nahléd-
nout do taneční hodiny.

– Luděk Koutný, 
vedoucí pobočky –
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Zprávičky z Kamínku
V listopadu se vydali oddíloví vedoucí 

a instruktoři na školení, které se konalo pod 
Asociací TOM ČR. Oddíloví vedoucí se ško-
lili na základně turistického oddílu Pawnee 
v hájence v Ochozech u Bystřice pod Hos-
týnem a instruktoři až za Brnem, a to v Bed-
řichově. Obě školení probíhala v termínu 
19. až 21. listopadu 2011. Všichni účastní-
ci obou školení vše bravurně zvládli, a tak 
nám přibyli noví hlavní táboroví vedoucí: 
Petr Zavadil, Martin Ohlídal, Renata Pečín-
ková a Vladimír Horák. Z instruktorů se nám 
proškolili Martin Motal, Petr Míšek, Radka 
Kroupová, Veronika Žigmundová, Bára Vin-
klerová a Sandra Vítková. 

Vánoční výstava na zámku
Kamínek se letos opět zúčastnil vánoční 

výstavy, která se konala od neděle 28. listo-
padu do středy 1. prosince 2010. Děti v Ka-
mínku vyrobily různé svícínky, ozdobné šiš-
ky, baculaté sněhuláčky, malé vánoční vě-
nečky a ozdobné stromečky. Celé aranžmá 
výstavy krásně připravily pí učitelky ZŠ Chro-
pyně spolu se členkami KČT. Bylo se oprav-
du na co dívat, krásné háčkované, či paličko-
vané vánoční ozdoby, svícny, věnečky a růz-
ná vánoční aranžmá z netradičních materiá-
lů a také perníčky, které jsou velmi oblíbe-
né hlavně u dětí. Také děti ze ZŠ Chropyně 
vystavovaly pěkné vánoční dekorace. Myslím 
si, že se letošní výstava všem moc líbila.

POZOR! POZOR! POZOR!
Letos měníme místo a termín konání tábora 

a to následovně:

Místo: Ondráš v Rajnochovicích
Termín: 30. července - 6. srpna 2011
Vydejte se i letos s námi na tábor užít si týden zábavy, na nové místo 

se stejnými instruktory a vedoucími. 

Zajišťujeme zábavný program a přátelské jednání.
Přihlášky na tel.čísle: 733 708 049

Chcete zažít něco netradičního a nezapomenutelného 
o prázdninách? Potom je náš tábor jako stvořený 
právě pro Vás, na kterém se rozhodně nudit nebudete!

Těšíme se na Vás.
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Zprávičky z Kamínku
Mikulášování s Kamínkem

Také letos dělali naši Kamínci 
několikrát „Mikulášování“. 

První Mikulášování proběhlo 
ve čtvrtek 2. prosince odpoled-
ne, a to napřed s dětmi v mateř-
ském centru Sluníčko a následně 
i v Klubu důchodců, kde se seni-
oři pobavili s Mikulášem i andě-
lem a čertovskou čeládkou. 

Další bylo v pátek 3. prosin-
ce v Mateřské škole na Dílech. 
Mikuláš s andělem, kterého do-
provázel obávaný Lucifer s čerty 
a čerticemi, tam obešli všechny 

třídy a hledali zlobivé děti. Měli 
ale smůlu, všechny děti tam byly 
totiž hodné, i když nějaké už str-
kali do pytle, že si je odnesou 
do pekla, ale vždy se dětí zasta-
ly hodné pí učitelky a nenecha-
ly je čertům odnést. Všechny děti 
dostaly své balíčky od Mikuláše 
a také slíbily, že budou hodné. 

Další Mikulášská zábava pro-
bíhala v Městském kulturním 
středisku v neděli 5. prosince 
2010. Na sále všechny děti při-
vítal anděl, který oznámil, že Mi-
kuláš už je na cestě do Chro-

pyně, ale než přijede, tak zatím 
všechny děti vyzval na čertov-
skou diskotéku, spolu s čerticemi, 
čerty a samotným Luciferem. Děti 
se čertů ze začátku bály, ale s čer-
ticemi se pustily hned do tanečků 
a soutěží, za které dostávaly slad-
ké odměny. Čerti se snažili nějaké 
ty hříšníky nacpat do pytle a od-
nést do pekla, ale anděl vždy ráz-
ně zakročil, jelikož hříšník slíbil, 
že se polepší, a tak ho čerti muse-
li pustit. Po čertí diskotéce a čer-
tích hrách oznámil anděl, že Mi-
kuláš už je v Chropyni, a tu se ro-
zezvoněl zvoneček, který ohlá-
sil přicházejícího Mikuláše, kte-
rého samozřejmě doprovázel pán 
pekel Lucifer spolu s čerty. Miku-
láš všechny děti pozdravil a začal 
nadělovat hodným dětem dárky. 
Na všechny děti se dostalo, vždyť 
přece všechny jsou hodné, zazlo-
bí jen tehdy, když do nich vstou-
pí ten nezbedný čertík a dělá 

s nimi neplechu. No, ale děti ji-
nak pozor na ty čertíky nezbed-
níky, za rok přijde Mikuláš opět 
a i s čerty, tak ať pak nějaké-
ho nezbedu opravdu neodnesou 
s sebou do pekla. 
– Za turistický oddíl Kamínek 

Hana Paňáková –

Turistický oddíl Kamínek přeje všem čtenářům Zpravodaje 
do roku 2011 hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
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Od skřítků až ke stromečku
Ve 3. třídě bylo před Vánoci opět živo. 

I přes nemoc, která nás přemohla téměř 
všechny, bylo na co se dívat. Fantazie dětí 
a maminek nebrala konce. Putovali jsme 
za skřítky podzimáčky a společně s mamin-
kami a tatínky jsme pro ně vyráběli podzimní 
řetězy do oken a dveří.

Dne 25. listopadu mezi nás zavítala prv-
ní vůně, značící příchod nejkrásnějších svát-
ků v roce. Rodiče se svými ratolestmi vyrá-
běli adventní věnečky, které je doprovodily 
až k příchodu Ježíška. Čekání na něj jsme 
využili různě – zdobili vánoční stromeček, 
zpívali koledy, setkali se s Mikulášem a báli 
se čertů a taky stavěli sněhuláky. Ale nako-
nec jsme se přeci dočkali!!!

Za příjemné chvíle strávené s dětmi a je-
jich rodiči v průběhu celého roku děkujeme, 
v novém roce hodně zdraví přejeme a těší-
me se na další vzájemnou a bezproblémovou 
spolupráci.
– Kateřina Rosecká a Jarmila Skopalová, 

učitelky 3. třídy MŠ Chropyně –

Poděkování školní družiny
Naší drahé paní knihovnici děkujeme za dlouholetou práci a spo-

lupráci se školní družinou.
Při návštěvě v knihovně nám bylo vždy miloučko a teploučko. 

Jak na duši a srdci, tak i na těle.
Ve Vašich besedách se děti dozvěděly pokaždé něco nového 

– o knihách, o spisovatelích, ale zabrousilo se i do oblasti hádanek, 
kvízů... Výtvarné soutěže, které se už staly tradicí, je vždy vyprovoko-
valy k těm nejlepším „výtvorům“, které pak zdobily chodby knihovny.

Rádi jsme každý měsíc zamířili do prostor knihovny, kde jsme vždy 
aspoň hodinku příjemně relaxovali. Takže: díky za vše a do další eta-
py života přejeme hodně zdraví (bez toho to nejde), hodně elánu 
(bez toho také ne), hodně životního optimismu (ten je potřeba vždy)!!!

Paní Skřivánková, užívejte důchodu, jak jen to nejlépe půjde, od-
počívejte aktivně, ale klidně si i zalenošte, protože žádná kontrola či 
nadřízený už nebude!!!

Srdečně Vás zdraví paní vychovatelky a děti ze školní družiny.
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I dospělí si dovedou hrát
Ve dnech 3. až 4. prosince proběhla 

v klubovnách Pionýra v Kroměříži další akce 
pro vedoucí a instruktory pionýrských sku-
pin Zlínského a Olomouckého kraje. Ten-
tokráte organizátoři zvolili jako hlavní téma 
deskové a karetní hry. Volné chvíle vyplnili 
hrami v klubovně, bojovkami ve městě či jen 
posezením a povídáním. Opět se sešla skvě-
lá parta lidí, kteří se mohli zase jednou od-
reagovat od všedních povinností a starostí, 
poznali nové lidi z třeba jen pár kilometrů 
vzdálených míst či nabrali inspiraci a naučili 
se nové hry, které použijí při své práci s dět-
mi na schůzkách či táborech.

– Jakub Hrdlička –

Prodám
 rehabilitační pracoviště na zdra-

votn ím  s t řed i sku  v  Chropyn i . 
Tel.: 604 172 195, 605 141 004.

 dřevo z ořechu. Tel.: 603 205 308.

 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.  l inka s  j íde lnou,  včetně 
se spotřebiči (varná el. deska, vestavěná 
trouba, mikrovlnná trouba, myčka, 
lednice, mražák). Tel.: 728 625 675.

 družstevní byt 2+1 v ulici Nádražní, 
8 .  p a t r o .  V  p ů v o d n í m  s t a v u . 
D ů m  p o  c e l k o v é  r e v i t a l i z a c i ,  
inkaso 2.500 Kč měsíčně. Cena 
620 tis. Kontakt na tel.: 777 585 758.

 garáž u železniční vlečky. Tel.: 723 184 
892.

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

 slunečnici, cena od 12,- Kč. Tel.: 604 
437 642.

Hledám
 pronájem garáže v Chropyni (ne u že-

lezniční vlečky). Tel.: 608 952 200.

Pronajmu
 byt 2+1 v OV, v cihlovém domě 

po revitalizaci, v ulici Tyršova 
v Chropyni. Plocha 49 m2 + lodžie. 
Tel.: 724 259 235.

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

Nabízím
 doučování anglického a španělského 

jazyka, úroveň začátečník. Kontakt: 
Jana Ptáčková, tel.: 739 759 824.

Soukromá inzerce
reklama
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STALKERS 2010
Je to již zaběhnutou tradicí, že Roverský 

kmen Fénix pořádá každoročně víkendo-
vé přespávačky pro nejmladší členy chro-
pyňského skautského střediska. Tyto ví-
kendové akce jsou vždy spojeny s přespá-
ním v klubovnách, s hraním různých her 
a celé jsou obohaceny symbolickým rám-
cem, v jehož duchu se od pátku do nedě-
le odehrává daný příběh. Náš kmen se však 
rozhodl vyzkoušet něco nového a upustil 
od říše pohádek a fantazie. Doufali jsme, 
že modernější děj by mohl zaujmout pře-
devším kluky z našeho střediska, a proto 
se vše odehrávalo v duchu fiktivní budouc-
nosti, po třetí světové válce.

Jako vždy nám přípravy zabraly spoustu 
času, ale když v pátek 12. listopadu zača-
ly přicházet děti do kluboven, věděli jsme, 
že vše je nachystané a můžeme s radostí za-
čít. Děti se pod vedením hrdinného kapitá-
na Price probudily do světa zničeného vál-
kou a po krátkém úvodu již musely vyra-
zit ze svého úkrytu. Jejich cílem bylo na-
jít nějakou tu večeři v troskách Chropy-
ně. Po úspěšném nálezu musely dále zjistit, 
co se vlastně stalo, a po rozluštění počíta-
čové zprávy se dozvěděli, že se porouchala 
součástka v hlavním počítači, který je udr-
žoval v umělém spánku. Podle rad zkuše-
ného kapitána zkontaktovaly skrze vysí-
lačky místního stalkera, otrlého muže, jenž 
se vyzná v zamořeném prostředí. Ten jim 
po příchodu do klubovny nabídl pomoc 
s hledáním porouchané součástky a ještě 
během noci s nimi vyrazil do lesa. Cestou 
se dozvěděly více o příběhu, ale také po-
tkaly spoustu zmutovaných bytostí, které 

jim neustále šly „po krku“. Ani to však ne-
rozházelo naše ostřílené kluky a holky. Pro-
blém nastal až při setkání se skupinou veli-
ce nebezpečných banditů – ti totiž všech-
ny zajali a nehodlali nikoho nechat pokra-
čovat. Po nenalezení hledané součástky 
a po dlouhém vyjednávaní se celá skupina 
vrátila pozdě v noci zpět do kluboven.

Ráno se všichni chytli nové stopy, než 
ale kamkoliv vyrazili, pečlivě si natréno-
vali taktiku dobýváni budov. Dobře jim 
posloužily plastové imitace zbraní, které 
si děti mohly přinést, a poté již vyzbroje-
ní a natrénování se vydaly skrze celé měs-
to prozkoumat „starý a opuštěný“ junác-
ký výstrojní sklad. Bohužel to byla pouze 
nachystaná past. Opět se zde objevil je-
den bandita, který postřelil jejich velitele 
– kapitána Price. Díky znalosti zdravovědy 
se o něj děti postaraly a na nosítkách 
ho přenesly do kluboven. Po vydatném 
obědě se vydaly do Záříčí, kde se setka-
ly se šíleným vědcem, který jím za odměnu 
za pomoc při bránění svého bunkru pově-
děl, kde by mohly konečně najít poroucha-
ný čip. Poslal je na psíčkárnu, kde už za-
počalo klasické zakončení spojené s opé-
káním špekáčků. Nakonec se tedy dětem 
podařilo opravit hlavní počítač a mohly 
se směle uložit do umělého spánku.

Jelikož se dětem akce líbila, slíbili jsme 
na další rok pokračování. Akce byla i kme-
nem zhodnocena jako vydařená. A proto 
bych rád poděkoval celému RS Fénix, kte-
rý akci organizoval, dále Ivě Dolníčkové 
za opečovávání holčičí části, Petru Míško-
vi za námět, obci Záříčí a paní Blažkové 
za poskytnutí prostor, a všem ostatním, 
kteří se jakkoliv na akci podíleli.

– Za Roverský kmen FÉNIX
David Míšek –
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Mikulášský turnaj ve stolním tenise
I v letošním roce se konal tra-

diční a u žáků velmi oblíbený „Mi-
kulášský turnaj“ ve stolním tenise 
na ZŠ Chropyně. Turnaj byl napí-
navý až do poslední chvíle.

Výsledky byly následující:

6. ročník:
Dívky: 1. Tereza Žigmundová (6.A), 
2. Nikola Hladná (6.B), 
3. Martina Andrašiová (6.A)
Chlapci: 1. Jiří Baďura, 
2. Robin Poledňák, 
3. Tomáš Loučka (všichni 6.A)

7.ročník: 
Dívky: 1. Barbora Balášová,
2. Nikola Blažková (obě 7.A), 
3. Erika Mlčochová (7.B)
Chlapci: 1. Jiří Ludvík, 

2. Grzegorz Ochocki, 
3. Leoš Suchánek (všichni 7.A)

8.ročník:
Dívky: 1. Ester Polášková,
2. Diana Kopečná (obě 8.A), 
3. Gabriela Suchánková (8.B)
Chlapci: 1. Adam Přidal, 
2. Jiří Rudolf (oba 8.A), 
3. Dominik Bajer (8.B)

9.ročník:
Dívky: 1. Markéta Ryndová, 
2. Vu Le Thuog (obě 9.A)
Chlapci: 1. Marian Šubík, 
2. Aleš Dostál (oba 9.A)

Turnaj se nesl ve sportovním 
duchu fair play. Vítězům bla-
hopřejeme!!!!

– Mgr. Marie Molčíková –
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Mikulášský závod v Hulíně
Chropyňské gymnastky se v neděli 28. listo-

padu zúčastnily tradičního Mikulášského závo-
du v Hulíně v počtu 15 děvčat. V silné konku-
renci 106 závodnic ze všech koutů naší repub-
liky se ve dvojboji na kladině a prostných nejlé-

reklama

pe umístily ve svých kategoriích Magdaléna Za-
vadilová na 3. místě a Andrea Rusinová a Eri-
ka Mlčochová, obě na 4. místě. Naše nejmladší 
čtyřletá závodnice Veronika Opelíková si ve své 
kategorii vybojovala vcelku pěkné 11. místo. 

6. místo získala Emma Joachimczyková a Zuza-
na Žatecká skončila na místě 7. Ne všem se sice 
závod vydařil dle představ, ale i přesto si všech-
ny gymnastky odnesly pěkné ceny, které jim, 
jako vždy na tomto závodě, předávali Miku-
láš s čertem. A komu se v neděli nedařilo, může 
si své skóre vylepšit 18.12.2010 na domácí 
půdě, kde se koná již 8. ročník Memoriálu Pet-
ra Poly. Tímto zveme srdečně všechny sportovní 
příznivce do tělocvičny TJ Chropyně fandit na-
šim děvčatům :-)                       – P. Polášková –

Nahoře zleva: Runa Koblihová, Ondřejka Spáčilová, Zuzana Žatecká, Magdaléna Zavadilová, Erika Ml-
čochová, Emma Joachimczyková, Lucie Vymazalová. Dole zleva: Andrea Rusinová, Veronika Opelíková, 

Natálie Deduchová, Vendula Mačudová, Denisa Peričová, Amálka Koblihová.
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Republikové finále Teamgym junior
Rok s rokem se sešel a v sobotu 4. prosince 2010 se v chropyň-

ské tělocvičně konalo podruhé republikové finále Asociace školních 
sportovních klubů v závodech Teamgym junior. Pod záštitou Základ-
ní školy Chropyně pořádal oddíl ASPV Chropyně již 10. ročník toho-
to atraktivního mladého sportu. Do chropyňské tělocvičny se na svá-
tek svaté Barbory sjelo 12 týmů z celé České republiky, aby předved-
lo své umění ve třech gymnastických disciplínách – pohybové sklad-
bě, akrobacii a skocích na trampolíně. Přes sto závodnic reprezento-
valo školy z Třebíče, Frýdku-Místku, Opavy, Brna a Příbrami. Domácí 
účastnice reprezentovaly Gymnázium Kroměříž v kategorii středních 
škol a ZŠ Komenského Chropyně v kategorii Junior I. 

Mladší družstvo ZŠ Komenského provázely ze začátku závodu mír-
né technické problémy, ale děvčata se nenechala rozhodit a pěkně 
zacvičenou pohybovou skladbou, vyrovnaným výkonem na akrobacii 
a trampolíně obhájila titul mistryň republiky AŠSK z loňského roku. 
Druhé místo v kategorii Junior I. obsadila děvčata z Frýdku-Místku, 
bronzové medaile si odváží ZŠ 28. října Příbram. V kategorii Junior II. 
neměl domácí oddíl své zástupce, prvenství s výrazným bodovým ná-
skokem získala zkušená děvčata ze ZŠ Bartuškova Třebíč před dru-
hým Frýdkem-Místkem a třetí ZŠ Opava Vrchní. 

Gymnázium Kroměříž v kategorii Junior III. vstoupilo do teamgy-
mového trojboje téměř bezchybnou trampolínou. Na akrobacii pře-
vládala nervozita nad znalostí domácí pružné podlahy, děvčata ale 
zvládla tlak a solidně zacvičenou pohybovou skladbou vyzvedla nad 
hlavy zlatý pohár. 

Příští ročník republikového finále se na dva následující roky stěhuje 
do Třebíče. Děkujeme městu Chropyně za podporu, nemalý dík pat-
ří kuchařkám pod vedením paní Vinklárkové při zajištění celodenního 
stravování více než 160 účastníků závodů, Základní škole Chropyně 
za poskytnutí zázemí pro přespání a technickému úseku SMM Chro-
pyně. Velké poděkování patří všem sponzorům za hodnotné dary – 
Gastroma, a. s., Fatra, a. s., společnostem Franke, SC&C partner, Ge-
alan, Konzumu u Zlámalů Hulín, Jiřímu Navrátilovi, ČMSS – Haně 
Stratilové a lahůdkářství Global. Děkujeme.

– M. Kovaříková –

– Redakce –

www.muchropyne.cz
města Chropyně najdete na

archiv Zpravodaje

uzávěrka Zpravodaje 

únor 2011
je 15.1.2011 

do 12:00 hod.
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Klub českých turistů
Výbor KČT v Chropyni přeje všem svým 

členům, štábu pracovníků TOM Kamínek 
a příznivcům hodně zdraví a šťastných kilome-
trů na cestě životem v novém roce 2011. Dě-
kujeme za podporu naší činnosti městu Chro-
pyně, SMM, Základní škole Chropyně a zve-
me občany do přírody za pohybem pro zdraví.

1. ledna Za novoročním čtyřlístkem 
na Tlustou horu

 Zlín – Tlustá hora, start libo-
volný, cíl u budovy vysílače 
14 – 16 hodin, info: Jiří To-
máš, tel.: 737 005 174

8. ledna Zimní výstup na Radhošť
 Start libovolný, cíl – chata 

HS na Radhošti 8 – 14 hodin, 
info: Jan Kubáček, tel.: 736 
204 656

15. ledna 50 km na lyžích po Valašsku
 lyžařská turistika – 30 a 50 

km, start: Bumbálka 7:30 – 
10:00, cíl: Vsetín do 17 hodin, 
žádost o ubytování ihned, při-
hlášky do 13. ledna, info: Petr 
Woller, tel.: 731 713 188

Zdrávi došli!
– Jar. Pospíšilová –

Výsledky naší mládeže
Půlka sezóny už je skoro za námi a naši 

nejmladší žáci bojují, co to jde. Třeba 
i na turnaji nejmladšího žactva v Bystři-
ci pod Hostýnem, který se uskutečnil dne 
17. 11. 2010. Zde skvěle reprezentoval 
náš nejmladší hráč Radim Konečný, který 
se ze skupiny 15 dalších soupeřů, rok na-
rození 2000 a mladší, probojoval až do fi-
nále. Největším a pro nás nejmilejším pře-
kvapením byla výhra nad nejlepším hráčem 
z Bystřice, Davidem Barešem. Ráďa tak zís-
kal svůj první pohár a obrovskou motivaci 
do dalších zápasů.

Do dalších bojů se Radim zapojil hned 
o víkendu a to dne 22. 11. 2010 na re-
publikové bodovačce v Hustopečích. Tady 
už bylo konkurence opravdu více. 

Radimův starší bratr, Lukáš Konečný, měl 
trochu smůlu ve skupině, kdy nešťastně pro-
hrál s krajským přeborníkem Vlachem 3:2 
na sety. V kole útěchy se pak dostal mezi 
nejlepší čtyři hráče. Spravit chuť lepším 
umístěním si chtěl v soutěži čtyřher. Se svým 
spoluhráčem Glajchem však do semifinále 
nepostoupili. Jirkovi Baďurovi se ze začátku 
sice moc nedařilo, ale v kole útěchy zabojo-
val, a získal tak své první body na republiko-
vé úrovni. Nejlépe skončil Radim Konečný, 
do finále taky nepostoupil, ale kolo útěchy 
vyhrál. Získal tak další pohár, sice útěchy, 
ale už druhý během jednoho týdne. 

Republikový turnaj TOP 24 mladšího 
žactva v Havířově 

Lukáš Konečný z TJ Chropyně se zúčast-
nil dne 4. prosince 2010 republikového tur-
naje TOP 24 mladšího žactva pro nejlepších 
24 hráčů České republiky. 

Ve skupině hned v prvním zápase pře-
válcoval 3:0 Marka Linnera (13. hráč rep. 
žebříčku) po setech 11:1, 11:4, 11:8, a tím 
si zajistil postup do velkého finále mezi 
nejlepších 16 hráčů. Zde bohužel inkaso-
val porážku 3:0 s Dominikem Bělohlávkem 
(7. hráč v žebříčku). Po další prohře 3:1 
s Ladislavem Kupcem se dostal do dalšího 
duelu s nevyzpytatelným Michalem Glo-
sem, kterého překvapivě porazil 3:0, a tím 
si zajistil poslední duel o 13. až 14. místo 
s Ondřejem Vévodou. Toho porazil 3:1, 
čímž vybojoval krásné 13. místo. „Lukáš 
Konečný mile překvapil svým umístěním," 
konstatoval trenér Filip Král.

Všem zúčastněným blahopřejeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci od-
dílu.

– Oddíl stolního tenisu –

Zhodnocení poloviny sezóny 
stolního tenisu

Více informací 
na tel.: 573 500 746 

nebo na 
www.muchropyne.cz

V tomto roce 
zajímavé slevy 

inzerce s cenou 
od 310 Kč.

Zde mohla být 
Vaše reklama
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38. ročník turnaje mužů ve stolním tenise
Ani tento rok nebyl výjimkou a díky finančnímu příspěvku od měs-

ta Chropyně, Zlínského kraje a příspěvků našich sponzorů mohl oddíl 
stolního tenisu pořádat velký listopadový turnaj pro hráče tohoto bá-
ječného sportu. Byl to již 38. ročník a letos, tak jako v předchozích 
letech, byl srdečně zván každý fanoušek stolního tenisu a stejně tak 
i náhodný kolemjdoucí, který v chladných listopadových dnech hle-
dal trochu tepla a náramnou podívanou. 

Turnaj má mnohaletou tradici. Účastní se jej hráči z celé Mora-
vy různých výkonnostních úrovní, od okresního přeboru až po hráče 
1. ligy. Soupeřili zde například hráči z oddílů DDM Olomouc, TJ Sla-
via Kroměříž, Sigma Hranice, Mastve Uherský Ostroh, naši přátelé 
z SK Telč a mnoho dalších.

Pomalu se přesuňme k hvězdnému obsazení, do kterého samozřej-
mě patří předseda oddílu ing. J. Maršál, který kromě hráčů přivítal 
i nového starostu města Chropyně ing. J. Hlouška a místostarostku 
ing. V. Sigmundovou.

Než se přesuneme k samotné úspěšnosti hráčů, řekněme si, jak 
a co se vlastně hrálo. Turnaj se skládal ze tří soutěží. Hlavní byla sou-
těž družstev, kde nastoupilo 24 dvojic, dále pak soutěž jednotlivců 
(48 závodníků) a tzv. kolo útěchy, kam se dostali hráči, kteří vypadli 
v průběhu tří kol v soutěži jednotlivců.

Nemalý počet hráčů nás mile překvapil. Za zmínku by jistě stáli 
všichni účastníci, ale řekněme si jen o těch nejúspěšnějších. Když 
začneme u soutěže jednotlivců, tak loňský a předloňský vítěz Ja-
kub Švec své vítězství neobhájil. Byl vyřazen v semifinále Romanem 
Piňkem a nakonec se umístil třetí. Vítězem se stal již zmiňovaný 
Roman Piňko z nedalekých Otrokovic a druhé místo obsadil Ja-
roslav Kolůch z TTC Moravské Slávie Brno. Utkání, jež se konala 
v družstvech, nebyla ani pro šampiony procházkou růžovým sa-
dem. Po každém vyhraném zápase byla ve vzduchu cítit větší tou-
ha po vítězství. Až ve hře zůstala poslední čtyři družstva a napětí 
se ještě více vystupňovalo, vždyť k poháru zbýval už jen krůček. 
Do této nejlepší čtveřice se probojovala i chropyňská dvojice Miro-
slav Zapletal a Jiří Chrastina, ale přes veškeré nasazení se jim lepší 
místo urvat nepodařilo a získali bramborovou medaili. Na třetím 
místě skončil vítěz jednotlivců Roman Piňko se svým spoluhráčem 
Markem Janečkou (Jiskra Otrokovice), druhý byl v letošním roce 

„dvakrát druhý“ Jaroslav Kolůch (TTC Moravská Slávia Brno) s ko-
legou Víťou Dvořákem (SK Přerov). Vítězem se po celodenní trni-
té cestě stala dvojice strýce a synovce Radomíra Švece (SK Telč) 
a Jakuba Švece (TTC ELIZZA Praha). V kole útěchy se do finále 
probojoval a prvenství získal Radim Fiala (Jiskra Otrokovice), který 
porazil Aleše Grmelu (Sokol Nový Svět). Ceny nejlepším předala 
místostarostka ing. Věra Sigmundová a náš sponzor Jaromír Hanák.

Tento náročný, avšak úžasný den plný krásných a téměř doko-
nalých výměn se pomalu blížil ke konci, ale co by to bylo za turnaj, 
kdyby se výsledky pořádně neoslavily. Proto, díky přátelské atmo-
sféře, která turnaji vládla, jsme úspěšný den a skvělé výsledky zapili 
společně v restauraci Racek.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Městu Chropyně, Zlínskému 
kraji, sponzorům (PLYNY JEHLÁŘ, s. r. o., J. Hanák – Stavoplast, 
Kmotr, a. s., Kroměříž, J. Zháněl – Racek, R. Lučan – Kontejnerová 
doprava, R. Středa – Autovest, K.T. Kalttech), Zdeňku Koláčkovi 
za pohostinský servis, rozhodcovskému týmu v čele s Ivetou Bran-
dejsovou a samozřejmě všem přátelům našeho oddílu, kteří nám 
pomáhali s přípravou a plynulým chodem turnaje. Také děkujeme 
všem hráčům za předvedené výkony a nezbývá než se těšit na příští 
39. ročník.                  – Oddíl stolního tenisu –
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Dne 24. ledna 2011 by oslavil své 92. narozeniny pan 

Jan Kovařík. 

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města 
Chropyně zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky 

ve společenské kronice,  a to zcela bezplatně. 

Společenská kronika

Blahopřání

Poděkování

V měsíci listopadu se do Chropyně přistěhovalo 6 osob, 14 obča-
nů se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 10 osob, narodilo 
se 7 dětí a zemřeli 4 občané.

Dobré víno tvoří dobrou náladu, 
dobrá nálada přináší dobré myšlenky,

dobré myšlenky dávají vznik dobrým skutkům 
a dobré skutky dělají člověka člověkem.

Dne 3. ledna 2011 uplyne 25 let od úmrtí 
naší maminky a babičky paní 

Anny Opravilové 

a dne 10. ledna 2011 tomu bude 22 let, co nás 
navždy opustil náš tatínek a dědeček pan 

František Opravil. 

Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte jim tichou 
vzpomínku.      

Dne 9. ledna 2011 vzpomeneme 11. výro-
čí úmrtí pana 

Antonína Pospíšila. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, 
děkuje manželka a syn s rodinou.

Dne 18. ledna 2011 by se dožil 80 let pan 

Oldřich Antoš. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomín-
ku. Děkuje manželka.

Dne 19. ledna 2011 vzpomeneme 2. výročí
 úmrtí pana 

Viléma Macháčka. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje 
teta Vojtěška s rodinami.

Pro nás jsi trpěl, pro nás jsi žil,
za vše Ti děkujem, hodný jsi byl.

Dne 20. ledna 2011 vzpomeneme 4. výročí, 
co nás navždy opustil pan 

Ladislav Gašpařík. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera 
a syn s rodinami.

Vzpomínky na Tebe krásné máme,
které si po celý život uchováme.

Dne 21. ledna 2011 vzpomeneme 5. smutné 
výročí, co není mezi námi pan 

Pavel Mrázek. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti 
s rodinami, sourozenci a přátelé.

Místní organizace Svazu tělesně postižených děkuje 
všem svým členům i ostatním seniorům za přízeň a podpo-
ru všech aktivit a do roku  2011  přeje vše dobré, spokojenost 
a hlavně pevné zdraví. 

Místní výbor Svazu tělesně postižených

Děkujeme panu Daliboru Kondlerovi za zajištění rozsvícení vánoč-
ního stromu na zahradě Mateřské školy v Chropyni. 

Děti z MŠ

Vzpomínáme

Možná již byl čas odejít,
snad to tak v osudu bylo psáno.

Zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli již vyprodáno…

Vzpomínáme

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

Dne 4. ledna 2011 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí mého manžela a našeho ta-
tínka a dědečka pana 

Vladimíra Soukupa. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, 
děkuje rodina.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Dne 8. ledna 2011 slaví své životní jubileum 50 let pan 

Břetislav Kovařík. 

Do dalších let přeje mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti i dobrou 
úrodu na vinohradě maminka Božena a dcery Iveta a Petra.

V prosinci loňského roku uplynuly 3 roky 
od úmrtí paní Květy Slámové a jejího syna pana 

Jaroslava Slámy. 

Vzpomínají manželka a dcera Ivanka s manže-
lem.

+ foto pdf
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Nela Oulehlová

Ema Pavelová

nar. 17.05.2010

nar. 22.09.2010

Pavla Kopřivová

Jiří Cenek

nar. 24.08.2010

nar. 3.10.2010

Denis Beňa

Erik Pavelka

nar. 14.09.2010

nar. 3.10.2010

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 6. listopadu přivítány tyto děti:

Oznámení zápisu do I. třídy
Ředitel Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, 

p. o., oznamuje, že zápis žáků do první třídy pro školní 
rok 2011/2012 pro děti z Chropyně, Plešovce a Záříčí 
se koná v pondělí 24. ledna 2011 v budově odlouče-
ného pracoviště, ulice J. Fučíka 675, od 13:00 do 16:00.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. září 2004 
do 31. srpna 2005 a děti, kterým byla školní docházka 
minulý rok odložena.

Rodiče s sebou vezmou potřebné doklady - rodný 
list dítěte, občanský průkaz, případně lékařskou zprávu, 
pokud to vyžaduje zdravotní stav dítěte. Rodiče u zápisu 
sdělí, zda budou žádat odklad školní docházky.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

- Mgr. Milan Bajgar, ředitel ZŠ -

Nově otevřena autopůjčovna dodávkových 
a nákladních vozidel a vozíků v Chropyni.

Provozovna: Drahy 516, Chropyně
Tel.: 733 747 040, 603 532 528

Pracovní doba: pondělí až pátek 7:00 – 16:30
sobota 8:00 – 11:00
www.auto-cont.cz

reklama
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leden 2011
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.

15.1.2011 XII. Ples města Chropyně 
od 20:00 k poslechu a tanci hraje skupina CLASSIC a cimbá-
 lová muzika DUBINA. Místo konání: Městské kul-
 turní středisko Chropyně. Vstupné: 200 Kč.

Chropyňské počasí

Připravované kulturní programy na měsíc
únor - květen 2011

Únor
5.2.2011  Myslivecký ples. 
od 20:00 Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.

19.2.2011  III. fotbalový ples. 
od 20:00 Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.

Březen
6.3.2011  Dětský karneval. 
od 14:30 Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.

25.3.2011  Dlouhý, Široký a Bystrozraký. 
od 9:00 Pohádka pro ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi. Hraje diva-
 delní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem. Místo 
 konání: Městské kulturní středisko.

Duben
30.4.2011  Pálení čarodějnic a Stavění máje

Květen
27. - 29.3.  Hanácké slavnosti a Kácení máje 
2011 

Ačkoli by se mohlo zdát, že zimním slunovratem už se bude 
postupně oteplovat, pravda je taková, že opravdová zima tím 
teprve začíná. Než se dočkáme prosluněných a teplých dnů, mu-
síme se nějakým způsobem zahřát sami. Někdo si uvaří čaj, někdo 
grog, jiný svaří víno nebo uvaří výbornou kávu. My vám nabízíme 
recept na punč.

Budete potřebovat hřebíček (4 ks), badyán (1 ks), celou skoři-
ci (2 ks), 1 citron, 1 pomeranč, 140 g krupicového cukru, 500 ml 
vody, 130 ml rumu a 500 ml bílého vína.

Z citronu a pomeranče vymačkáme šťávu. Vodu smícháme 
s cukrem, přidáme koření, zbytky dužniny z pomeranče a citronu 
a necháme krátce povařit, aby koření uvolnilo svou vůni a chuť. 
Pak přilijeme vymačkanou šťávu, rum a víno a zahřejeme maximál-
ně na 70 °C (při vyšší teplotě se již odpařuje alkohol). Horký punč 
naléváme do zahřátých sklenic. 

Je samozřejmě zřejmé, že čím kvalitnější víno použijete, tím 
lepší punč vyrobíte. A jiné chuti punče můžete docílit třeba tím, 
že napřed necháte cukr v hrnci zkaramelizovat.

Příjemný a punčem provoněný leden.

Pranostiky:
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.

Z místního pozorování v měsíci listopadu:
- průměrná minimální ranní teplota byla +6,2 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla +9,8 °C,
- celkové množství srážek bylo 46,3 mm/m2,
- oproti měsíci říjnu byla v listopadu průměrná minimální ranní 

teplota o 1,7 °C vyšší, avšak průměrná maximální denní teplo-
ta byla o 2,3 °C nižší.
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