
Umíme se i bavit!
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Tak je opět městský ples již minulostí. 
Tentokrát jsme se už po dvanácté setkali 
v prostorách Městského kulturního středis-
ka, které pořadatelé pro tento účel skvěle 
připravili. 

Mám pocit, že tento ples byl přece tro-
chu jiný než předcházející. Jiný nejen tím, 
že jsem jako starosta města měl poprvé 
tu čest městský ples zahájit. Ale jiný pře-
devším svou atmosférou, která byla jaksi 
přátelštější, uvolněnější a radostnější. A jiný 

také tím, jak se sponzoři snažili nadstan-
dardně přispět do tomboly plesu. A ta byla, 
dá se říci, nejbohatší za celou dvanáctiletou 
historii.

Občané našeho města i okolí ukázali, 
že se nezavírají před zábavou a společností, 
že se umí uvolnit a dobře se bavit, že se rádi 
potkávají i jindy než při práci. Ve srovnání 
s jinými léty mám pocit, že si ženy daly 
velmi záležet na změně ve svých šatní-
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cích a přišly v nádherných 
dlouhých róbách, všichni 
pánové v oblecích, a to sa-
mozřejmě k plesu patří. 
Z úsměvů na tvářích všech 
vyzařovala nesmírná energie 
a spokojenost. Z celkové at-
mosféry na sále, úsměvů mezi 
lidmi, vzájemné komunikace 
a bohaté tomboly díky 
š tědrým sponzorům by 
bylo možné vyvodit zá-
věr, že ekonomická krize 
je za námi. Patrně tomu tak 
není, krize tu je, ale jistě 

se začínáme vracet k normálu.
Život přináší někdy i hoř-

ké chvilky, a právě proto 
každá takováto příležitost, 
jako byl náš ples, je nejlepší 
lék na to, aby se lidé odre-
agovali a přišli na jiné myš-
lenky a zapomněli na běžné 
problémy všedního dne. Sám 
jsem byl velmi překvapen 
a zároveň potěšen, že ještě 
ve dvě hodiny byl sál plný tan-
čících párů a zábava v plném 
proudu. Bylo to určitě záslu-
hou všech přítomných, ale jistě 

i skvělým vystoupením hudební skupiny 
Classic a cimbálové muziky Dubina.

Život jde dál, 12. ples města Chropyně 
máme za sebou a my všichni se společně 
můžeme těšit na ten třináctý v roce příš-
tím… V tomto mezidobí nás však všechny 
čeká náročné období vyplněné pracovními 
povinnostmi a překonáváním překážek 
a nástrah, které život přináší. Ale o tom ži-
vot je. Tak jak říkávala moje babička: „Život 
je boj, a proto se ho neboj!“

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
organizátorům, všem našim sponzorům 
za jejich pozitivní přístup a ochotu přispět 
do plesové tomboly, bez které by již tra-
dičně tento ples nebyl takovým, jakým byl. 
Již samo číslo počtu cen v tombole, kterých 
bylo 165, svědčí o jejich velkorysosti a jejich 
kladnému postoji k městu, ve kterém působí 
nebo se kterým spolupracují.

Děkuji vám všem, kteří jste přišli a při-
spěli tak k příjemnému večeru, a na všechny 
se těším 14. ledna 2012 na 13. plese města 
Chropyně.

– Ing. Jaroslav Hloušek, 
starosta města –

Umíme se i bavit!

reklama
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Chropyňskou plesovou sezónu již tradičně 
zahájil Ples města. Letošní, v pořadí již XII., 
se konal v sobotu 15. ledna.

Úvodního slova s přáním dobré zábavy 
se ujal starosta Ing. Jaroslav Hloušek. O zábavu 
v hlavním sále se starala hudební skupina Classic 
a v místnosti č. 10 vyhrávala k tanci i poslechu 
cimbálová muzika Dubina. O tom, že se obě 
hudby návštěvníkům plesu líbily, svědčí sku-
tečnost, že parket byl neustále plný a na závěr 
se muselo i přidávat až do brzkých ranních ho-
din. K dobré zábavě určitě přispěla i vystoupení 
tanečního páru z TK Swing Kroměříž s ukázkami 
standardních a latinsko-amerických tanců a také 
skupina irských tanců Fiach – bán z Olomouce.

O naše žaludky se starala firma DG-Fo-
od, která zajišťovala veškeré občerstvení jak 

XII. Ples města Chropyně se vydařil

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 
15. prosince 2010 mimo jiné:

• schválilo obecně závazné vyhlášky měs-
ta Chropyně o místních poplatcích, 
a to č. 2/2010 o poplatku ze psů, č. 3/2010 
za užívání veřejného prostranství, č. 4/2010 
ze vstupného, č. 5/2010 za provozovaný 
hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené Ministerstvem financí 
České republiky podle jiného právního 
předpisu, č. 6/2010 za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a č. 7/2010, kterou zrušilo místní 
poplatek z ubytovací kapacity,

• schválilo Obecně závaznou vyhlášku města 
Chropyně č. 8/2010, o zabezpečení požár-
ní ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje 
větší počet osob,

Rada města na svých jednáních v období 
od 9. prosince 2010 do 15. ledna 2011 mimo 
jiné:
• zamítla udělení výjimky ze Zásad pro 

přidělování bytů ve vlastnictví města 
Chropyně spočívající v prominutí podmínky 
bezdlužnosti vůči městu v trvání minimálně 
12 měsíců,

• schválila přijetí darů pro Základní školu 
Chropyně ve výši 10.000 Kč od CPS 
consulting, s. r. o., Praha, ve výši 1.000 
Kč od Klubu českých turistů Chropyně 
a věcného daru v hodnotě 1.191 Kč,

• udělila výjimku z ustanovení článku 
3 obecně závazné vyhlášky města Chropyně 
č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku při 
pořádání veřejných hudebních produkcí, 
Ing. Josefu Zhánělovi, provozovateli 
Restaurace RACEK Chropyně, na pořádání 
veřejných hudebních produkcí ve dnech 
pátek a sobota do 04:00 následujícího dne 
na období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 
2011 a dne 26. prosince 2011 do 04:00 
následujícího dne,

• schválila poskytnutí veřejné finanční 
podpory ve výši 6.000 Kč hudební skupině 
Narychlo na zaplacení části pronájmu 
místnosti č. 29 v Městském kulturním 
středisku Chropyně na rok 2011,

• jmenovala paní Helenu Maťhovou 
od 1. ledna 2011 do funkce vedoucí 
organizační složky města Chropyně 
Městská knihovna v Chropyni,

• schválila jednotnou výši měsíční úhrady 
na jednoho žáka za využívání školní družiny 
Základní školy Chropyně ve výši 100 Kč,

• uložila zveřejnit záměr projektu „Chropyně 
– Plešovec – protipovodňová opatření“ 
v části Plešovec a po veřejném projednání 
připravit návrh na další postup vedoucí 
k realizaci nebo pozastavení akce,

• schválila Ceník placených služeb a poplatků 
Městské knihovny v Chropyni platný 
od 1. února 2011,

• schvál i la  poskytnutí  s levy ve výš i 
 50 % z pronájmu Městského kulturního 
střediska Chropyně dne 5. února 2011 
Mysl iveckému sdružení  Chropyně 
za účelem pořádání akce „Myslivecký 
ples“ a výjimku z ustanovení článku 
3 obecně závazné vyhlášky města Chropyně 
č. 3/2003 na pořádání tohoto plesu 
do 03:00 následujícího dne.

– Ing. Jiří Rosecký –

v archivu, bufetu, tak i v prvním patře, kde byl 
připraven velký výběr různých specialit formou 
rautu.

O půlnoci došlo k losování velmi bohaté 
tomboly s doprovodným slovem ředitele Správy 
majetku města Chropyně Ing. Petra Večeři.  Prv-
ní cenu, LCD televizi Samsung, věnovalo město 
Chropyně. Touto cestou děkujeme všem spon-
zorům, kteří přispěli svými cenami do tomboly, 
ve které bylo letos zařazeno 165 cen. Jedním 
z dárců byl také Jaromír Hanák – majitel firmy 
Stavoplast, kterému se omlouváme, že nebyl 
uveden v seznamu sponzorů.

Již dnes se můžeme všichni těšit na další, 
již XIII. Ples města Chropyně, který se bude 
konat v sobotu 14. ledna 2012. 

– M. Buráňová –

Z jednání zastupitelstva města
• schválilo prodej bytu č. 5 v bytovém domě 

čp. 645 v ulici Nádražní včetně spoluvlast-
nického podílu na společných částech 
domu za cenu 720.000 Kč a zřídila zástavní 
právo k tomuto bytu ve prospěch peněž-
ního ústavu, u kterého bude nabyvatel 
čerpat hypoteční úvěr,

• schválilo prominutí pohledávky ve výši 
27.100 Kč za zemřelým Otakarem Šachou 
evidované v účetnictví Zařízení školního 
stravování Chropyně, okres Kroměříž, 
p. o., v důsledku vloupání do objektu 
organizace v Ječmínkově ulici,

• schválilo Volební program Zastupitelstva 
města Chropyně na volební období 2010 
až 2014,

• schválilo rozpočtové opatření města č. 4 v ro-
 ce 2010 a rozpočet města na rok 2011.

– Ing. Jiří Rosecký –

Z důvodu zajištění bezpečnosti obyvatel 
přistoupilo město Chropyně ke krokům, 
vedoucím k rozsáhlejším zásahům do zeleně. 
Jedná se zejména o topoly u rybníka a přestárlé 
stromy u vlakového nádraží.

Mnozí z Vás již jistě v loňském roce 
zaregistrovali, že se v našem městě nachází 
stromy, které nejsou schopny odolávat 
náporům nepříznivého počasí, čímž dochází 
k ohrožování zdraví i majetku  obyvatel města. 
Proto jsme začali podnikat kroky, kterými 
se město Chropyně, jako majitel pozemků 
a současně majitel stromů, ujistilo, že je nutno 
provést nemalé zásahy do zeleně. Ke stromům, 
nacházejícím se u nádraží (lípy, javory, jírovec) 
a topolům u rybníka, které jsou nejbolavější 
záležitostí zeleně ve městě, byli pozváni 
pracovníci správy CHKO Litovelské Pomoraví 
a Agentury ochrany přírody a krajiny 
k posouzení stavu výše uvedených stromů. 
Těmito pracovníky bylo doporučeno kácení 
všech posuzovaných stromů. V případě, 
že by došlo pouze k prokácení části dřevin, 
předpokládá se zvýšení nestability  a provozního 
rizika  u ponechaných jedinců.

U nádraží  bude provedeno kácení 
v nejbližších dnech Správou majetku města 
Chropyně a náhradní výsadba proběhne 
do konce roku 2011 v rozsahu osmi kusů stromů. 
Kácení u rybníka je poněkud komplikovanější. 
Stromy se nachází v ochranném pásmu NPP 
Chropyňský rybník, proto k tomuto kácení 
vydává povolení dle zákona o ochraně přírody 
a krajiny Správa CHKO (v našem případě 
Litovelské Pomoraví). Toto povolovací řízení 
právě probíhá. Kácení bude provedeno 
vybranou firmou, která bude muset zajistit 
nejen bezpečnost, ale také co nejmenší škody 
při kácení.  Z těchto důvodů bude kácení 
probíhat při zámrzu a je možné, že proběhne 
až v následujícím mimovegetačním období. 
Náhradní výsadba u rybníka bude prováděna 
postupně v souladu s povolením ke kácení 
ve spolupráci se Správou CHKO Litovelské 
Pomoraví.

Věříme, že obyvatelé pochopí ne-
vyhnutelnost již velmi dlouho odkládaného 
zásahu a při kácení budou dbát maximální 
bezpečnosti.

– Martina Adámková, OVŽP –

Kácení ve městě Chropyni

Z jednání rady 
města

– InInIngg.g.g.g JJ JJJiřiřiřííí RoRoRoRoseseseckckckýýý ýý –

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na
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SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně uspořádala v prosinci loňského 
roku výchovný koncert pro ZŠ a MŠ Chropyně s pohádkou „Jak šel Honza 
do světa hledat muzikanty“. 

V průběhu koncertu se dětem představily dechové nástroje, na které 
se u nás vyučuje.  Na konci jsme oslovili všechny děti, aby nám namalovaly 
obrázek s hudebním nástrojem, který tu viděly. Tato drobnost některým 
unikla, a proto namalovaly i jiné hudební nástroje. Ohlas byl tak velký, 
že jsme uspořádali výstavu namalovaných obrázků. Vždyť se jich sešlo 
na 160. Původně jsme chtěli vybrat a odměnit ty nejkrásnější, ale protože 
byly všechny krásné a povedené, odměnu dostaly všechny děti stejným 
dílem v podobě sladkostí. 

Nejvíce děti zaujala bicí souprava, neboť byla nejčastějším námětem, 
ale pozadu nezůstaly ani klarinet, trubka, lesní roh, příčná flétna, saxofon, 
tuba, kytara a další různé hudební nástroje. Malou ochutnávku pro čtenáře 
Zpravodaje přidáváme v podobě obrázkové galerie z této akce. Děkujeme 
všem zúčastněným za spolupráci. 

– Kolektiv SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně –

Obyvatelky Domů s pečovatelskou službou děkují touto cestou panu 
učiteli Ivo Novotnému a dětem soukromé hudební školy, kteří si na nás 
vzpomněli, a na Štědrý den nám přišli zahrát vánoční koledy. Moc nás 
to potěšilo a hned jsme si společně domluvili, že nám přijdou zahrát 
i ke Dni matek. Moc děkujeme.

Různá vystoupení žáků SZUŠ D-MUSIC, pobočka Chropyně, již několik 
let k Vánocům neodmyslitelně patří. Vánoční, dnes již můžeme říci i chari-
tativní, koncert v místním kostele sv. Jiljí však byl opravdovým bonbónkem 
pro ty, kteří si ušetřili v předvánočním čase chvilku na umocnění slavnostní 
nálady před vánočními svátky. Těch, kterým stálo za to přijít, bylo moc, 
protože zaplnili kostel do posledního místečka, a myslím, že nelitovali.

Střídali se sólisté ve hraní i zpěvu za klavírního doprovodu paní 
uč. Michaely Šarmanové, pěvecký sbor a dechový kvartet pod vedením 
pana uč. Miroslava Uhlíře, flétnové trio paní uč. Veroniky Uhlířové a paní 
uč. Pavly Hepplerové, i nově vzniklý dechový orchestr pod vedení pana 
uč. Iva Novotného, to vše provázané slovem paní uč. Ivy Bubeníčkové.

Účinkující a jistě i posluchače může hřát vědomí, že jejich dobrovolný 
příspěvek byl panem farářem Jiřím Putalou předán na charitativní účely.

Profesionálně připravený program a vystoupení účinkujících bez jedi-
ného zaváhání obecenstvo odměnilo dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. 
Doufáme, že byla v Chropyni založena nová tradice, která se stane součástí 
předvánočních koncertů i v dalších letech.

Děkuji za poskytnuté fotografie panu Zdeňku Schovancovi.          
– za nadšené posluchače koncertu DŠ –

Vánoční hraní pod okny

Charitativní koncert 2010

Š

Výchovný koncert a výstava 
obrázků hudebních nástrojů
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Tak zněla pozvánka na jednu 
z tradičních velkých akcí ZUŠ 
Kroměříž, pobočka Chropyně dne 
15. prosince 2010 ve velkém sále 
MěKS.

Struktura koncertu zůstala stej-
ná jako v minulých letech, spojení 
tanečního a hudebního oboru 
dala koncertu opět velkou roz-
manitost a barevnou atmosféru 
celého pozdního předvánočního 
odpoledne.

V úvodu jsme na pódiu přivítali 
v kostýmech roztomilých ježečků 
ty nejmladší, a to tanečnice z ma-
teřských školek. Tím, že „Sněhuláci 
dají práci“, nás pobavila roztomilá 
choreografie tanečnic z 1. a 2.třídy. 
Obdivuhodné bylo i vystoupení 
„To my ale známe“ žaček 3. a 4. tří-
dy, které se muselo z důvodu velké-
ho počtu nemocných žákyň těsně 
před vystoupením upravit. Snaha 
nebyla vůbec zbytečná, povedlo 
se vše na výbornou! V tomto pří-
padě se ukázalo, jak je každá 
tanečnice v choreografii důleži-
tá a každá nepřítomnost nabourá 
celé vystoupení. Opět nechybě-
ly velké žačky tanečního oboru 
z Kroměříže, které se pravidelně před-
stavují se stále náročnějším progra-
mem. Jejich výborné provedení si kaž-
dý vychutnal a mohl si udělat před-
stavu, kam se dá v tanečním oboru 
pod vedením pí uč. K. Koutné dojít.

Vánoční pohlazení

LEMIPLET s.r.o.
Tepelně-izolační a sanační omítky SATSYS

Fásádní barvy MEFFERT

Více info na stránkách výrobce 

www.satsys.cz

Ceny jako u výrobce,doprava zdarma

Sklad: Brumovská 917,Valašské Klobouky

Kontakt: www.dresoviny.eu

Motto: I stěna chce dýchat.

REFERENCE: fasáda zámku Bojkovice

Penzion u Kryštofa v Záříčí 
Vás ve dnech 

18. až 20. února 2011 zve 
na zvěřinové a rybí speciality.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Druhá polovina koncertu byla 
věnovaná hudebnímu oboru. 
Hned na začátku byla novinka 
pro všechny posluchače - malý hu-
dební bonbónek – houslové duo 
pod vedením p. uč. L. Koutného, 
které sklidilo snad největší aplaus 
z celého koncertu. Následovalo 
známé akordeonové duo žáků 
ze třídy pí uč. M. Daňkové, dále 
zazněl valčík od žačky z klavírní 
třídy pí uč. L. Obručové, pěvecké 
duo starších žákyň a malý sbor žáků 
z pěvecké třídy p. uč. L. Koutného 
nás potěšily pásmem vánočních 
koled, které si určitě každý v sále 
v duchu rád zazpíval. Kytarové duo 
ze třídy p. uč. M. Vaculíka, komor-
ní kvarteto a flétnové kvarteto 
pí uč. J. Milotové spolu se všemi 
flétnisty podtrhlo svým programem 
slavnostní vánoční atmosféru.

Na úplný závěr patřilo pó-
dium všem účinkujícím. Zazněl 
vánoční spirituál „Bylo to v městě 
Betlémě“, který byl tou poslední 
velkou tečkou celého vánočního 
koncertu.

Věříme, že koncert byl pro všech-
ny posluchače tím skutečným 
vánočním pohlazením.

– Za kolektiv pedagogů Mgr. 
Jana Milotová –

Foto Ing. P. Jurtík, 
Z. Schovanec

Lyžařská turistika je u turistů velmi oblíbená. 
Únorové akce jsou organizované jako lyžařské, 
ale pokud je zima na sníh v naší oblasti skoupá, 
obujeme dobré boty a šlapeme pěšky.

5. února Okolo Francovky
 lyže – 10, 20 km; start Franco-

va Lhota – školní hřiště 8:00 
až 8:30, cíl tamtéž do 14:00, 
info: Karel Sucháček, tel.: 737 
447 588

10. až 13.  XII. Český zimní sraz turistů
února Velké Karlovice; propozice hledej-

te ve skříňce KČT; info: Mgr. Libu-
še Valentová, tel.: 736 754 092

20. února Valentýnský výšlap
 lyžařská a pěší turistika – 16 km; 

start Šarovy – dvůr Lapač v 8:00; 
cíl: Zlín-Kudlov, konečná MHD; 
info: Jiří Tomáš, tel.: 737 005 174.

– Jar. Pospíšilová –

Č

Klub českých turistů

reklama
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Charita Chropyně děkuje všem štědrým 
dárcům, kteří přispěli svým příspěvkem na le-
tošní již 12. tříkrálovou sbírku. Děkujeme také 
všem dětem, které jako tři králové, společně 
s vedoucími skupinek, obcházely naše obce, 
aby do našich domovů přinášely pokoj se zna-
mením K+M+B 2011 a zprostředkovaly pomoc 
potřebným z Vašich darů. 

Břest   29 099 Kč
Chropyně   60 378 Kč
Kyselovice   9 841 Kč
Plešovec   4 380 Kč
Záříčí   14 512 Kč
Žalkovice   16 851 Kč
Celkem   135 061 Kč

– Pavel Rozsypálek, 
předseda Charity Chropyně –

Tříkrálová sbírka 2011

V příspěvku, ve kterém se mů-
žete seznámit s činností rady města 
v uplynulém období, jste se jistě 
mnozí dočetli, že rada města schvá-
lila úpravu ceníku placených služeb 
a poplatků v Městské knihovně 
v Chropyni. Dovolte mi, abych Vás 
s některými nejdůležitějšími změ-
nami seznámil.

Nejprve je třeba si uvědomit, 
že až doposud byl základní roč-
ní poplatek za registrovaného 
dospělého čtenáře 40 Kč. Výše 
tohoto poplatku byla několik let 
nezměněna. Už v roce 2002, kdy 
knihovna přešla pod město a stala 
se jeho organizační složkou, byl 
tento poplatek převzat z dříve 
platného ceníku. 

S platností od 1. února 2011 
tedy dochází ke změně výše zá-
kladního registračního poplatku. 
Ta je nově stanovena na 100 
Kč. Všichni, kterým po 31. led-

Úprava ceníku placených služeb a poplatků v knihovně
nu vyprší roční registrace, zaplatí 
již tuto novou výši. Tato změna 
v průběhu roku je možná, a to pro-
to, že poplatek se platí na 365 dní 
následujících po zaplacení, nikoli 
na aktuální kalendářní rok. Sleva 50 
% bude poskytnuta dětem a mládeži 
do 18 let (nad 15 let po předložení 
občanského průkazu), dále stu-
dentům (po předložení studijního 
průkazu), invalidním a starobním 
důchodcům a držitelům průkazů 
ZTP a ZTP/P. Tito tedy zaplatí 
50 Kč na rok.

Uvedené sazby základního po-
platku se týkají první registrace. 
Pokud se bude chtít čtenář registro-
vat v pobočce v ulici Tyršova nebo 
v pobočce v Plešovci, zaplatí 
za tuto a každou další registraci 
20 Kč na rok. Z uvedeného vyplý-
vá, že i registrace v Plešovci bude 
symbolickou částkou zpoplatněna. 
Pokud však bude čtenář registrován 

jen v pobočce v Plešovci, pak zaplatí 
poplatek pouze 20 Kč (je to proto, 
že knihovna v Plešovci je maličká 
a knižní fond tam není rozsáhlý). 

Nově bude zavedena tzv. pre-
zenční služba pro neregistrované 
čtenáře. To je služba, při které 
si zájemce, který není v knihovně re-
gistrován a ani být registrován nechce, 
může přijít do knihovny prohlédnout 
knihy, encyklopedie nebo časopisy 
a z nich si pořídit výpisy nebo opisy 
pro soukromé účely. Takový jedno-
rázový návštěvník zaplatí za návštěvu 
poplatek 20 Kč. 

Ke zvýšení dochází také u poplat-
ků za zasílané upomínky, ke kterým 
bude připočítána pokuta 10 Kč 

za každou pozdě vrácenou knihu, 
čímž se opoždění vrácení o něco 
prodraží. Prodloužení výpůjční 
doby před termínem odevzdá-
ní bude zdarma. Nebude však 
možné u knihy, kterou si někdo 
zarezervoval.  

Knihovna dále nabídne zpo-
platněnou rezervaci knih a i nadá-
le bude poskytovat meziknihovní 
výpůjčky nebo tisk a kopírování. 
Přístup na internet bude i nadále 
v celé knihovně zdarma.

Přeji Vám spoustu krásných 
chvil strávených s knihami zapůj-
čenými v naší knihovně.

– Ing. Jiří Rosecký, 
vedoucí OVV –

Otevírací doba knihovny od 1. ledna 2011.
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Již na úvod chci říci, že tato exkurze byla velmi poučná a dozvěděli 
jsme se mnoho zajímavých věcí. 

Započala zvoněním zvonku na chodbě před třídou 16. prosince, 
kdy jsme měli poslední vyučovací hodinu technické kreslení, při níž jsme 
měli tuto exkurzi absolvovat. Odešli jsme z budovy Komenského ke vstupu 
do Fatry z ulice Komenského, dále kolem bývalých budov Technoplastu 
až ke vstupu do samotné strojírny. Po vstupu do ní jsme zhlédli, jak veliký 
a rozlehlý prostor se v ní ukrývá. Následně se nás ujal jeden z vedou-
cích pracovníků podniku. Ten nás prováděl jednotlivými úseky výroby 
a vše stručně okomentoval.

Abych to vysvětlil, naše strojírna produkuje především moderní svařova-
cí, montážní a manipulační linky. Takže bylo možno vidět na jedné straně 
pracoviště k sestavení drobnějších součástek a na druhé zase velké lisy. 
Dozvěděli jsme se, že cena některých z nich se pohybuje až v milionech 
korun. Nad všemi úseky se pohybovaly velkotonážní jeřáby s maximální 
nosností do 10 až 15 tun.

Celá naše skupina postupně procházela halou, sledovala práci zaměst-
nanců a snažila se zapamatovat si informace, ale nikdo neměl odvahu 
na dotaz. Dokonce jsem i poznal pár známých tváři, které znám ze soused-
ství, jako například pana Pavla Štěpánka. Dále se naše skupina odklonila 
od montážních prostor a zamířila do kanceláří engineeringu. Zde zaměst-
nanci firmy nejspíše na počítačích rýsovali výkresy k výrobě. Po prohléd-
nutí jsem se vraceli opět přes výrobní prostory k východu. Zde byla naše 
exkurze ukončena a spolužáci se rozešli domů.

Tímto bych chtěl poděkovat paní učitelce Mgr. Jiřině Dolníčkové 
a ředitelství naší školy za umožnění návštěvy Chropyňské strojírny. Jsem 
rád, že je v našem městě firma, která se svými výrobky dokázala prosadit 
i v zahraničí.                    Za všechny žáky 8. A i 8. B Martin Mikeš

Poslední předvánoční sobotu, v čas, kdy většina domácností peče 
a uklízí, pořádal oddíl sportovní gymnastiky TJ Chropyně již 8. ročník 
Memoriálu Petra Poly v gymnastickém čtyřboji. Závodu se zúčastnily 
oddíly z Prostějova, Ostravy, Hodonína, Rosic a Hulína. O sedm sad medailí 
soutěžila děvčata a jeden chlapec v jednotlivých kategoriích. Domácí 
závodnice celkem získaly 4 bronzové, 3 stříbrné a 2 zlaté medaile. 

Podrobnější výsledky si můžete prohlédnout na našich stránkách www.
gymnastika-chropyne.wz.cz. Jelikož se jednalo o poslední závod v letoš-
ním kalendářním roce, je na místě poděkovat všem trenérkám za jejich 
obětavost, trpělivost a volný čas, který věnují tomuto krásnému sportu. 
Děkujeme sponzorům Gastromě, a. s., společnosti  DG FOOD, s. r. o., 
a především Městu Chropyně za jejich podporu.                           – MK –

Exkurze do Chropyňské strojírny Memoriál Petra Poly – XIII. ročník
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Na 30. prosince 2010 připravil nohejbalový 
oddíl TJ Chropyně v tělocvičně TJ již 8. ročník 
Memoriálu Pepy Ivana tříčlenných družstev 
v nohejbale. Na turnaj se přihlásilo osm družstev, 
která bojovala o umístění a prvenství v turnaji. 
Družstva byla rozdělena do dvou skupin a hrála 
v tomto složení:
Skupina „A“:
1. Michal Zborek, Jaroslav Kovařík, Jiří Chrastina, 
 Stanislav Ježek,
2. Martin Ivan, Martin Sedlařík, Marcel Maček,
3. Petra Polášková, Petr Krištůfek, Pavel 
 Sabadasz,
4. Drahoš Halma, Daniel Halma, Jiří Novák.

Skupina „B“:
1. Petr Krutil, Zdeněk Koláček, ml., David 
 Kuchařík, Vojtěch Štolfa,
2. Zdeněk Koláček, st., Miroslav Zapletal, Věra 
 Honková, Lenka Krejčířová,
3. Marek Novotný, Miloš Chytil, Miloš Křepelka,
4. Robert Ďurkáč, Josef Junášek, Roman 
 Podešva, Martin Bosák.

Memoriál Pepy Ivana v nohejbalu – 8. ročník

Hrálo se o pořadí ve skupinách 
a pak playoff na jeden set do 15 bo-
dů. Jednotlivá družstva jsou dále 
označena jménem kapitána. 

Čtvrtfinále:
1. družstvo Polášková vs. družstvo  
 Novotný (5:15)
2. Halma vs. Koláček st. (15:8)
3. Ivan vs. Krutil (10:15)
4. Zborek vs. Ďurkáč (15:10)

Semifinále:
1. Novotný vs. Krutil (15:5) 
2. Halma – Zborek (15:11)

V utkání o třetí místo se tak střetlo 
družstvo Petra Krutila proti družstvu 
Michala Zborka. V utkání, hraném 
na 2 vítězné sety, nakonec třetí mís-
to vybojovalo po setech 4:10, 10:4 
a 4:10 družstvo Michala Zborka.

Finále proběhlo mezi družstvy 
Marka Novotného a Drahoše Halmy. 
Po setech 10:6 a 10:7 se vítězem 
memoriálu stalo družstvo ve složení 
Marek Novotný, Miloš Chytil a Miloš 
Křepelka, kteří tak obhájili loňské 
prvenství. Věcnou cenu a putovní 
pohár předal pan Martin Ivan.

Turnaj byl zakončen předáním di-
plomů a cen jednotlivým družstvům. 

Nohejbalový oddíl TJ Chropyně 
děkuje sponzorům za poskytnuté 
věcné ceny, a to městu Chropy-
ně, Maso a uzeniny p. Jiří Majtán 
a TJ Chropyně. Dále děkujeme 
slečně Veronice Honkové za sta-
rost o občerstvení všech účastníků 
turnaje. V neposlední řadě patří 
dík také panu Vojtěchu Štolfovi 
a Stanislavu Kotasovi za organizaci 
a zdárný průběh turnaje.

– SK –

Soukromá inzerce
Prodám
 byt 3+1 na ulici Moravská. Pro více 

informací volejte na tel.: 605759619.

 dřevo z ořechu. Tel.: 603 205 308.

 byt 3+1 OV, v Chropyni, Cena 940.000 
Kč. Tel.: 606 544 594.

 zděný byt 2+1 v OV v ul ici  Díly 
v Chropyni. Dům po revitalizaci. Cena 
740.000 Kč. Volný od srpna 2011. 
Tel.: 776 187 644 nebo 776 197 642.

 družstevní byt 2+1 v ulici Nádražní, 
8. patro. V původním stavu. Dům po celkové 
revitalizaci,  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.

 byt 4+1 v ulici Moravská. Cena 999.000 
Kč. Tel.: 775 075 196.

Hledám
 pronájem garáže v Chropyni (ne u želez-

niční vlečky). Tel.: 608 952 200.

Pronajmu
 garáž v lokalitě J. Fučíka u železniční vleč-

ky. Tel.: 604 898 913.

 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 Chropyni. Tel.: 573 355 010.

 dlouhodobě byt 1+1, po celkové rekon-
strukci. Volný ihned. Tel.: 608 824 290.

Nabízím
 doučování anglického a španělského 

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

 zveřejnění soukromé nekomerční inzerce 
zdarma pro občany města Chropyně



Zpravodaj města Chropyněúnor 2011

- 9 -

Předsilvestrovský turnaj v kulečníku na čas, který proběhl v chropyňském 
Klubu Litovel, vyhrál díky skóre 571:440 Franta Zbihlej, před svým brat-
rem Milanem, který nahrál skóre 490:411. Třetí místo patří Leoši Jurtíkovi 
z Pazderny, který měl skóre 466:487. Čtvrté místo a bramborová medai-
le „zbyla“ na Františka Hrabala.

Specifikum této hry spočívalo v délce hry, neboť byl určen k hra-
ní 30minutový interval a hráči měli za úkol nejen vyhrát, ale nahrát 
i co nejvíce bodů, což také posléze rozhodovalo v celkovém pořadí.

Průběh některých zápasů byl doslova infarktový. Milan Zbihlej prohrál 
s Leošem Jurtíkem v mini souboji Pazderny. Velkou taktickou chybu udělal 
Franta Hrabal v zápase s Leošem Jurtíkem, když 15 sekund před vypršením 
času vedl, ale netrefil kouli, čímž dal možnost soupeři, který ji dokonale 
využil a zvrátil tak výsledek zápasu ve svůj prospěch. Ve finálovém rozstřelu 
„musel“ Milan Zbihlej porazit bratra Františka o 67 bodů. Jedině takový 
výsledek mu zaručoval první místo. Případná prohra jej posunula až na 
místo třetí. Zápas plný zvratů sice vyhrál, ale potřebný počet bodů neudržel, 
i když průběžně vedl i o více bodů.

Turnaj se líbil, hráči se pobavili, obdrželi ceny od sponzora turnaje 
pana Vlastimila Bény, a jelikož se již chystá další turnaj, hráči pilně trénují.

– MIH –

Dalo by se říct, že je zima a že na-
ši malí fotbalisti zahálí. Ale opak 
je pravdou. V letošní zimní sezó-
ně se zúčastnili už šesti halových 
turnajů. Tak několik slov alespoň 
k těm posledním dvěma v řadě.

Poslední turnaj roku 2010 
proběhl v Olomouci, ve sportovní 
hale na Šibeníku, a pořádají-
cím oddílem byl Sokol Slavonín. 
Zúčastnila se ho družstva SK HS 
Kroměříž, Slovan Černovír, So-
kol Tovačov, SK Slatinice a FK 
Chropyně. Hrálo se způsobem 
každý s každým po 12 minutách. 
Chropyňská přípravka po zápasech 
porazila Černovír (5:3), Tovačov 
(3:1), Slatinice (3:1), remizovala 
se Slavonínem (0:0) a prohrála 
s Kroměříží (0:1). Celkově obsa-

Přípravka přes zimu nezahálí

Kulečník na čas vyhrál František Zbihlej

dila se ziskem 10 bodů 2. místo 
za vítěznou Kroměříží. 

Klukům se turnaj povedl 
a poprvé dovezli domů medaile. 
Stříbrné. A ještě na jedno stříbro 
dosáhli v jednotlivcích. A to v ka-
tegorii nejlepší střelec, o kterém 
se rozhodovalo až v závěrečných 
penaltách, protože tři hráči do-
sáhli stejného počtu vstřelených 
branek. Jedním z nich byl náš 
Fililp Dočkal, kterého přestřílel 
hráč ze Sokolu Černovír. Kluci 
s i  prostě mákl i  a  dokáza l i , 
že na tu bednu mají. Kluci gratu-
lujeme, jen tak dál.

Letošní rok jsme otvírali turna-
jem ve Zdounkách, který se hrál 
15. ledna. Tento turnaj pořádal 

oddíl SK HS Kroměříž. Zúčastnilo 
se 8 družstev. Pořádající SK HS 
Kroměříž, TJ Sokol Rataje-Zdoun-
ky, SK Boršice, SK Rostex Vyškov, 
Sokol Slavonín, SFK ELKO Hole-
šov, FK Chropyně a TJ Sokol Tova-
čov. Opět se hrálo způsobem kaž-
dý s každým, tentokrát ale 15 mi-
nut .  Chropyňská  př íp ravk a 
ve čtyřech zápasech zvítězila, 
a to nad Tovačovem (3:1), Vyš-
kovem (2:0), Boršicemi (1:0) 
a Ratajemi (4:0). Prohrála opět 
s Kroměříží (0:4), ale také s Hole-
šovem 1:3 a Slavonínem 0:1.

První tři zápasy byli všichni 
spokojení, jak hráči, tak rodiče. 
V souboji Chropyně vs. Kroměříž 
snad ze zvyku uhýbali Adamu Dob-
rému, který ještě loni hrál v našem 
týmu, a ten nám na oplátku nasolil 
hned 4 góly. Z tohoto zklamání 

se nějak nedokázali vzpamatovat 
ani v dalším zápase proti Holešovu. 

Nejzajímavější a nejurputnější 
boj na hřišti propuknul v úplně 
posledním zápase turnaje. Byl 
to mač Slavonín vs. Chropyně. 
Když vyhrajeme, budeme druzí, 
když prohrajeme nebo remízujeme 
budeme „bramboroví“. Naprosto 
stejně to vypadalo s družstvem 
protivníka. Bohužel pro nás měli 
hráči Slavonína víc sil, a to stříbro 
si odvezli oni. Na nás zbyla ta ne-
oblíbená, i když pořád hezká čtvr-
tá pozice. Celkové vítězství uhráli 
opět hráči kroměřížské přípravky 
a třetí skončili hráči Holešova.

Tentokrát tedy sice bedna 
nebyla, ale ještě na kluky čekají 
tři turnaje, tak jim budeme držet 
všechny pěsti.

– AK –
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Chropyňské malé i dospělé 
házenkářky se zúčastnily v měsíci 
prosinci halových turnajů v jiho-
moravském Vracově.

Ženy se setkaly se svými sou-
peřkami nejdříve na Mikulášském 
turnaji, který má již dlouholetou 
tradici. Soutěže se účastnilo osm 
družstev žen z celé republiky. Hrálo 
se ve dvou skupinách a naše ženy 
obsadily ve své skupině „A“ třetí 
místo, takže se do finálové skupiny 
neprobojovaly. Pochvalou si ale za-
slouží za bojovnost, neboť narazily 
na silné soupeře. S vítězkami, které 
startovaly pod hlavičkou Mělic 
(juniorky ČR) sice prohrály 5:10, 
ale s druhým družstvem, Drakenem 
Brno, remizovaly 5:5 a do finále 
se nedostaly jen při porovnání 
skóre. V každém případě tato 
utkání pomohla zjistit, že dokáží 
hrát vyrovnaně s většinou kolekti-
vů. Příjemným zjištěním také bylo, 
že naše hráčka Pavla Jurtíková svými 
góly přispěla rozhodujícím způso-
bem družstvu prvoligové Rokytnice, 
kde hostuje, k zisku druhé příčky 
v celkovém pořadí.

Zvítězily tedy Mělice, před Ro-
kytnicí, třetí místo obsadil Draken 
Brno, čtvrté byly hráčky Litvínova. 
Naše hráčky obsadily páté místo 
před Vracovem, Modřany a Starou 
Vsí.

Za dva týdny byl Vracov opět cí-
lem házenkářek. Tentokrát ale mlad-
ších děvčat. Zúčastnila se družstva 

Turnaje házenkářek ve Vracově

Na Štěpána není pána, a tak se tento den sešli ligoví hráči klubu SK Moravia 
Stars v Klubu Litovel se svými sponzory a příznivci ke klubovému turnaji. Hrálo 
se 301 out, ligáči s dablem.

Los svedl k terči zajímavé dvojice, mimo jiné Michala Ference s Petrem 
Langrem, když vítězně vyšel Langr. Další zápas se odehrál mezi Janem Vorálkem 
a Petrem Válkem, když dál postoupil Válek. Rodinný souboj si zde odehráli 
Šubíkovi, když Dáša nestačila na Laďu.

Další kolo pravé strany hracího plánu svedlo k terči Mihóka st. s Frantou 
Langrem, Richarda Vitíka s Mihókem ml., dva Petry – Langra s Válkem a Darinu 
Vitíkovou se Šubíkem. Vždy druzí jmenovaní postoupili dál mezi poslední čtyři 
na pravé straně. Do finále pravé strany postoupil po výhře nad Františkem 
Langrem Jan Mihók ml. a Šubík, když porazil Válka. Laďu Šubíka zastihl turnaj 
v oslnivé formě, kterou zužitkoval i v zápase proti Mihókovi.

To levá strana se nesla pro mnohé v překvapivých výsledcích. Jako nůž 
máslem zde procházela Martina Vorálková, která „vykostila“ mimo jiné Petra 
Langra, a aby mu to nebylo líto, tak i Františka Langra. Spodní částí levé strany 
se „plížil“ Michal Ferenc, kterého zastavil až Petr Válek.

V zápase o třetí místo poráží Válek Martinu Vorálkovou, která obsadila 
pěkné čtvrté místo a byla vyhodnocena jako nejlepší žena.

Třetí místo obsadil Jan Mihók mladší, který prohrál s Válkem zápas o možnost 
hrát finále turnaje proti Šubíkovi. Možnost reparátu tak připadla Petrovi Válkovi.

Očekával se vyrovnaný zápas, ale forma „Šuby“ byla ten den obdivuhodná.
Dobrá zábava ale nikoho neopustila, a tak pokračovaly souboje u terče 

i po turnaji až do pozdních nočních hodin.                                      – MIH –

z Vítkovic, dva celky z Vracova 
a také dva celky z Chropyně. 
Je radostné, že příležitost získávat 
zkušenosti dostala i děvčata, která 
teprve začínají. Méně zkušená 
děvčata hrála jako družstvo „A“ 
a zkušenější bylo tentokrát naše 
béčko, což mnohé soupeře občas 
zaskočilo. Atmosféra byla ohrom-
ná, povzbuzovali trenéři, rodiče 
i soupeři. Začínající děvčata ob-
sadila poslední místo, což se dalo 
předpokládat vzhledem k absenci 
zkušeností, ale ne pro nasazení 
a chuť bojovat se soupeřkami.  
Dívky z družstva „B“ obsadily 
pěkné třetí místo, od prvenství 
je dělil malý krůček. Boje byly velmi 

vyrovnané. S vítězkami prohrály 
o jednu branku a s druhým druž-
stvem remizovaly 11:11. Ze získa-
ného prvního poháru měly všechny 
naše mladší žákyně velkou radost. 
Pochvala patří všem. Kdo občas 
zavítá na jejich soutěžní utkání, 
ví, že konkurence v této kategorii 
je opravdu silná. 

Nezbývá než si přát, aby pěkné 
výsledky děvčat povzbudily další 
chropyňská družstva v jejich bojích 
na zimních halových přeborech 
a v českém poháru, který je čeká 
po Novém roce. Ať už se jedná 
o halové turnaje chlapců, mužů, 
mladších a starších žaček i žen. 
Přejeme hodně úspěšných utkání 
a hodně zdraví, protože bez něj 
by to nešlo.             – J. Jurtíková –

Šipkaři Moravia Stars s příznivci ukončili rok
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Švédsko, Česko, Anglie, Itálie, Španělsko. 
Země, které se staly dějištěm evropského po-
háru gymnastických juniorských teamgymů. Pět 
závodů v průběhu sezony konajících se v pěti 
tělocvičnách po celé Evropě. Evropský pohár 
je soutěž pro mladé juniorské týmy, který vznikl 
v roce 2009 pod záštitou evropské gymnastické 
unie za účelem porovnání výkonností a k naleze-
ní nových mladých nadějí. Základním pravidlem 
je, aby se družstva zúčastnila minimálně dvou 
ze série pěti závodů. Po součtu bodů nasbí-
raných v jednom závodě, s připočtením bodů 
za umístění, se týmy perou o výhru, která 
není zanedbatelná. První tým získá 100% slevu 
na přímořský letní teamgymový camp v italském 
městečku Cessenatico. Místo druhé získá slevu 
50%. Bronzovým medailistům náleží sleva 30%.

Chropyňské gymnastky chopily šanci po-
rovnat výkonnost s evropskými týmy za pačesy. 
Hostitelem jednoho z pěti závodů se stalo 
i krajské město Moravskoslezského kraje. 
Evropský pohár se konal předposlední dub-
nový víkend. Soutěžilo se nejen o body do 
evropského poháru, ale také o postup na ME 

Teamgym Junior. Postup si mohlo zajistit pouze 
první družstvo. Děvčata předvedla krásný výkon 
a převzala stříbrné medaile. Bohužel zaostala za 
týmem z Bohemians Praha, složeného z elitních 
sportovních gymnastek, a tím se Chropyňačky 
nekvalifikovaly na ME juniorů.  

Aby holky mohly bojovat o výhru v evrop-
ském poháru, musely se zúčastnit ještě jednoho 
závodu. Za finanční podpory Města Chropyně 
se na začátku června odebraly do Itálie. Ve vydý-
chané otevřené sportovní hale děvčatům těsně 
unikla „bedna“. Převzaly tedy „jen“ bramborové 
medaile. V boji o medailové pozice celkového 
hodnocení seriálu však zůstaly.

Po odzávodění všech soutěží se sečetly body 
a výsledky mnohé překvapily. Chropyňské 
gymnastky zaslouženě získaly 3. místo v celkové 
klasifikaci evropského poháru, a tím si vybojovaly 
30% slevu na letní gymnastický camp v Itálii. 
Tento úspěch se zapíše do historických tabulek 
chropyňského oddílu. Málokterý mládežnický 
klub na Zlínsku se může pyšnit takovou výhrou 
na mezinárodní úrovni. 

– MK –

Š Č Š

Chropyňské gymnastky úspěšné v evropském poháru juniorů

reklama

uzávěrka Zpravodaje březen 2011

je 15.2.2011 
do 12:00 hod.
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Již podruhé v tomto roce po-
řádal florbalový oddíl TJ Chropyně 
florbalový turnaj pod názvem DC 
4 Cup pro amatérské hráče z na-
šeho okolí. Jak ukázal první turnaj 
o florbal v našem kraji je veliký zájem. 
A právě domácí oddíl se může 
pyšnit skvělým zázemím. Nejen, 
že může využívat velkou tělocvič-
nu, která je pro florbal takřka 
ideální, ale disponuje i vlastními 
mantinely, bez kterých by se tento 
sport neobešel. O tom, že o turnaj 
byl opravdu zájem, svědčí i počet 
zájemců z řad florbalových týmů. 
Bohužel všem organizátoři nemohli 
vyjít vstříc, a tak na turnaji mohlo 
startovat jen osm týmů. Mimo 
domácích oddílů přijela mužstva 
z Kroměříže, Přerova, Kojetína, 
Němčic a Hranic na Moravě.

Osm mužstev bylo předem 
rozlosováno do dvou základních 
skupin. Ve skupinách odehrálo 
každé mužstvo tři zápasy vždy 
každý s každým. Dále následovalo 
čtvrtfinále, semifinále a pro ty 
nejlepší finále. Dohromady tedy 22 
zápasů. Domácí mužstva nastoupila 
do turnaje pod názvem TJ Chro-
pyně a Stará škola. TJ Chropy-
ně skončila v základní skupině 
na třetím místě se ziskem dvou 
bodů a druhý tým obsadil čtvr-
té místo, když nedokázal získat 
v základní skupině ani bod. Obě 
naše mužstva ovšem vypadla hned 
ve čtvrtfinále. Stará škola prohrála 
s pozdějším vítězem celého turnaje. 
V následném zápase o sedmé místo 
předvedla sice bojovný výkon, 
ale hráčům chybělo štěstí. Zápas tak 
prohrála a v turnaji obsadila osmé 
místo. TJ Chropyně skončila o něco 
lépe. V zápase o páté místo mužstvo 
třikrát prohrávalo, ale pokaždé do-
kázalo vyrovnat. Nerozhodný stav 
vydržel i do konce utkání. Podle 
pravidel přišlo prodloužení, kde 
se našemu týmu podařilo vstřelit 
gól. Tím zápas skončil a TJ Chropyně 
obsadila celkově páté místo.

Ve finále se objevila mužstva, 
která dokázala vyhrát základní 
skupinu a úspěšně projít pavou-
kem play off. Jednalo se o reprízu 
finále prvního ročníku. Jamajka 
Kojetín měla co oplácet mužstvu 
DC4. Utkání nabídlo velice kvalitní 
florbal. Není se čemu divit. Vždyť 
za obě mužstva nastoupili hrá-
či, kteří se florbalu věnují řadu 
let. Celé utkání rozhodla jediná 
branka. Tu v první půli vstřelil 

Florbalový turnaj „DC4 Cup“

hráč Jamajky, když dokázal svou 
tvrdou střelu umístit za záda sou-
peřova gólmana. DC4 se snažilo 
vyrovnat, ale v závěru zápasu na-
střelilo dvakrát jen tyč soupeřovy 
brány. Jamajka si vedení udržela, 
a tak se mohla radovat z celkového 
vítězství v turnaji.

Celý turnaj řídili dva rozhodčí, 
kteří pravidelně nastupují za tým 
SFK Kozel Počenice, který hraje 
druhou nejvyšší florbalovou soutěž 
v republice.

Na závěrečném ceremoniálu 
obdržely týmy pamětní diplomy 
a drobné ceny. Celý turnaj 
se odehrál v přátelské atmosféře 
a v duchu fair-play.

Oddíl florbalu děkuje všem 
hráčům, kteří se turnaje zúčastnili, 
a přeje jim samé dobré výsledky 
v tomto sportovním odvětví. Po-
děkování patří i Městu Chropyni 
a Tělovýchovné jednotě za mož-
nost pořádání turnaje. Pořadatele, 
sponzoři a přátelé florbalu mají 
náš dík neustále, protože bez nich 
by se podobná akce jen stěží mohla 
uskutečnit. 

Celkové pořadí turnaje
Pořadí  Mužstvo
1  Jamajka Kojetín
2  DC 4 Kroměříž
3  TJ Němčice nad Hanou
4  Hokej Bar Aréna Kroměříž
5  TJ Chropyně
6  Etimex Hranice na Moravě
7  ARES Přerov
8  Stará škola Chropyně

– Libor Halás –

Vítěz celého turnaje Jamajka Kojetín

DC4 prohrálo až ve finále nejtěsnějším rozdílem

Hráči oddílu TJ Chropyně

Vítěz celého turnaje Jamajka Kojetín

Druhá listopadová sobota patřila 
florbalu             Jamajka Kojetín
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Společenská kronika

Blahopřání

Uzavření manželství

V měsíci prosinci se do Chropyně přistěhovalo 6 osob, 6 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovaly se 4 osoby, narodilo se 7 dětí 
a zemřeli 2 občané.

Dne 26. listopadu 2010 
oslavili 

manželé Chalánkovi

zlatou svatbu – 50 let společného manželského 
života. Na přání rodiny se konal v obřadní míst-
nosti městského úřadu slavnostní obřad k jejich 
významnému životnímu jubileu. Ze srdce blaho-
přejeme a mnozí můžeme jen upřímně závidět…

Dne 12. ledna 2011 oslavila své 70. narozeniny paní 

Marie Nenutilová. 

Vše nejlepší, hodně zdraví a životního optimismu do dalších let přejí 
manžel, synové a vnoučata.

Život Ti píše zas o rok víc, 
slovíčkem psaným chceme Ti říct, 
žij podle svého, měj pevné zdraví,

života si užívej a na svět se jen usmívej…

Dne 17. ledna 2011 oslavila krásné životní jubile-
um 60 let naše drahá maminka, tchýně a babička paní
 

Hana Rapantová. 

Do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a život-
ního optimismu přejí děti Petra, Zdeněk a Jitka s rodinami.

Dne 5. února 2011 se dožívá 74. narozenin paní 

Zdeňka Punčochářová. 

Všechno nejlepší a hodně zdraví přejí Zdeněk, 
Staňa, Oťa, Monika, Lukáš, Veronika a David.

Dne 13. února 2011 oslaví krásné životní jubi-
leum 50 let paní 

Eva Houbanová. 

Mnoho zdraví, štěstí a lásky do dalších let přeje 
manžel Jirka.

Dne 20. února 2011 oslaví své 70. narozeniny paní
 

Marie Horáková. 

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti do dalších let Ti ze srdce přeje manžel a dcera 
Lenka s rodinami.

Petr Prause, Kvasice – Iveta Rozsypalová, Záříčí

70, 75, 80, 85, 90… to nejsou jen čísla, to jsou cifry, pod kterými 
se skrývají opravdu krásná životní jubilea! Je to pěkná příležitost k oslavě 
s dlouhou řadou gratulantů.

Je milou tradicí, že v našem městě každého oslavence navštíví členka 
Komise Rady města Chropyně Sbor pro občanské záležitosti a předá 
mu blahopřání společně s malým dárkovým balíčkem. Ty nejstarší obyvatele 
města navštěvuje pan starosta či jeho zástupce osobně. 

Vypadá to jako maličkost, ale od celé řady jubilantů víme, že jsou 
za takovou návštěvu moc vděční a blahopřání si moc váží. A my, členky 
sboru, si vážíme vstřícnosti a pohostinnosti Vás, milí jubilanti. 

V tuto chvíli chci ale poslat velké děkuji úplně jiným směrem, 
a to ke dvěma dlouholetým (opravdu DLOUHOLETÝM!) členkám tohoto 
sboru – paní Františce Hanákové a paní Janě Tesařové. Spočítat, kolika 
jubilantům potřásly pravicí za tu spoustu let svého členství ve sboru, 
už ani nejde. Je nám to moc líto, že se rozhodly naše řady opustit, a tak 
i touto cestou chceme oběma poděkovat za jejich dlouholetou pomoc, 
popřát vše dobré do dalších let a … na viděnou při jejich životním jubileu! 

– za Sbor pro občanské záležitosti Dana Jedličková –

Poděkování

V tradičním čase před vánočními 
svátky se odehrával v chropyň-
ském Klubu Litovel již třetí ročník 
„Vánočního turnaje v kulečníku“. 
Účast byla více než dobrá, deset 
přihlášených, mezi nimiž nechyběla 
první žena na zdejším turnaji – Vlas-
ta Vyvialová.

Hrálo se každý s každým na dva 
framy. Svůj první zápas si odehrála 
i přihlášená žena, ovšem vybrala 
si na úvod soupeře nadmíru silného 
– Frantu Zbihleje, horkého favo-
rita na celkové prvenství. Ne-
znalost kvalit zdejších hráčů byla 
příčinou toho, že odehrála nejprve 
své zápasy s favority, kteří ji dávali 
jednu lekci za druhou. Až v závěru 
turnaje porazila Jirku Zháněla, Emila 
Mojžíška a S. Blažka. Celkově to sta-
čilo na sedmé místo, když osmý byl 
Emil Mojžíšek a devátý Blažek. Desáté 
místo patřilo Hassovi, který byl diskva-
lifikován pro neodehraní všech zápasů.

Vánoční turnaj plný překvapení
Velké překvapení připravil 

František Hrabal, když „smetl“ 
jednoho z favoritů Leoše Jurtíka. 
V zápase dvou Františků – Hrabala 
a Zbihleje to vypadalo na jasnou 
záležitost, ale začátek zápasu zastihl 
Frantu Hrabala v obdivuhodné 
formě, a tak sebral favorizované-
mu Zbihlejovi bod. Když porazil 
Zháněla, bylo jasné, že má čtvrté 
místo jisté, neboť Jurtík se Zhá-
nělem „jen“ remizoval stejně jako 
s Frantou Zbihlejem, a to mu sta-
čilo na páté místo.

Vítězství nad bratrem Milanem 
stačilo Františkovi Zbihlejovi jen 
na bronzovou medaili, když Milan 
skončil druhý. Vítězem se po záslu-
ze stal Jiří Šimek, který ztratil jediný 
bod s Frantou Zbihlejem.

Všichni zúčastnění obdrže-
li věcné ceny a už nyní se těší 
na další turnaj.

– MIH –
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Poslední rozloučení

Vzpomínáme

Společenská kronika

Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek a chlad.

Sotva už na světě někdo se najde,
kdo by jak maminka měl nás rád.

Dne 27. února 2011 by oslavila své 85. na-
rozeniny a dne 28. března 2011 vzpomeneme 
10. smutné výročí úmrtí naší drahé maminky, ba-
bičky a prababičky, paní 

Ludmily Navrátilové. 

Již nemůžeme Ti podat ruku a k narozeninám Ti přát,
jen na krásná a prožitá léta s Tebou vzpomínat.

Dne 24. února 2011 by se dožila 55 let naše 
drahá maminka, manželka, babička a snacha paní 

Eva Štrbáková. 

S láskou stále vzpomínají manžel Miroslav, dcery 
Eva a Milena s rodinou, syn Radek s rodinou 
a rodina Štrbákova. Vzpomeňte s námi, děkujeme.

Jen svíci hořící a kytici květů na hrob Ti můžeme dát,
chvíli postát a na Tebe vzpomínat.

Dne 24. února 2011 by se dožila 85 let paní 

Žofie Navrátilová 

a ve stejný den si zároveň připomeneme 16. výročí 
jejího úmrtí. Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou 
vzpomínku. Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Máma je jen jedna. Když v životě chybí, 
je ten už napořád tak trochu smutný a poznamenaný.

Dne 2. února 2011 si připomeneme smutné 
10. výročí úmrtí naší maminky, dcery a sestry, paní 

Věry Hradilové, roz. Raškové. 

Děkujeme všem, kteří si na ni vzpomenou s námi. 
Maminka Bohumila Rašková, dcery Petra, Lenka 
a Kristýna s rodinami a sourozenci Jaroslav, Jan 
a Miroslav s rodinami.

Kytičku květů na hrob pokládáme,
s úctou a láskou vzpomínáme.

Dne 1. února 2011 jsme vzpomenuli nedožité 
79. narozeniny našeho manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 

Vojtěcha Kuchaříka 

a dne 5. července vzpomene 1. výročí jeho úmrtí. 
Vzpomínají manželka, syn a celá rodina.

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

Dne 31. ledna 2011 by se dožil 80 let pan 

Zdeněk Kroupa. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
Děkují manželka a dcery s rodinami.

Sni dál svůj věčný sen o těch,
které jsi miloval a kteří nade vše milovali Tebe.

20. leden 2011 byl smutným 10. výročím, 
co nás navždy opustil pan 

Ladislav Szöllösy. 

S láskou a úctou vzpomíná a za tichou vzpomínku 
všem děkuje Zuzana s rodinou.

Dne 17. února 2011 by se dožila 77 let paní

 Jarmila Vrzalová. 

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

Dne 10. února 2011 si připomeneme 5. výročí 
úmrtí pana 

Aloise Hánečky. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou 
vzpomínku. Manželka Anna, dcera Helena a syn 
Lubomír s rodinami.

V těchto dnech si připomínáme 
nedožité 90. narozeniny naší ma-
minky a babičky paní 

Vlastimily Páterové 

a nedožité 96. narozeniny našeho 
tatínka a dědečka pana 

Oldřicha Pátera. 

Dne 23. října 2010 zemřela po těž-
ké operaci moje dcera 

Libuše Kratochvílová. 

Kdo jste ji znali, věnujte tichou vzpomínku. Děkuji. 
Ing. Antonín Kratochvíl.

Dne 13. ledna 2011 jsme vzpome-
nuli smutné 30. výročí úmrtí pana 

Josefa Partyky. 

S úctou a láskou vzpomínají synové Josef a Lubomír 
s rodinami.

S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Ludmila, Vladimíra a Marie s rodinami.

Vzpomínají synové Oldřich a Libor s rodinami a vnučky Blanka a Monika 
s rodinami.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –
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25. března 2011 v 19:00 hod. MKS Chropyně
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Mrazivé a zároveň bezměsíčné únorové večery nabízí pohled 
na velmi bohatá zimní souhvězdí. Večerní obloze dominuje souhvězdí 
Orion, které nabízí řadu zajímavých objektů pro pozorování, a záleží 
už jen na počasí, zda bude něco vidět. Jde o velmi výrazné seskupení 
hvězd, nacházející se přibližně nad jižním obzorem. 

Stará báje vypráví o statném a sličném lovci, jehož otcem byl 
Poseidon, vládce všech moří. Jeho matka byla náruživá lovkyně z dru-
žiny bohyně lovu Artemidy, a proto měl její syn v Artemidě mocnou 
ochránkyni. Od svého otce dostal do vínku schopnost pohybovat 
se i v nejhlubším moři; to ho však vedlo k všelijakým neplechám, 
kdy třeba pronásledoval sličné nymfy Plejády tak dlouho, až upro-
sily Dia, aby je raději proměnil v nějaká zvířata. Zeus jim vyhověl 
a proměnil je v holuby a později ve skupinu hvězd na obloze, dodnes 
nazývanou Plejády.  

Souhvězdí je bezesporu jedno z nejkrásnějších a nejvýraznějších 
na obloze. Bylo známo už tři tisíciletí před rozkvětem řecké kultury, 
a to v Mezopotámii. Tamější kmeny jej nazývaly Uru-anna (Světlo 
oblohy).

Pranostiky:
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, 
neb s námi ráda zima po Veliké noci zahrává.
V únoru prudký severníček - hojné úrody bývá poslíček.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.

Z místního pozorování v měsíci prosinci:
-  průměrná minimální ranní teplota byla -4,7 °C,
-  průměrná maximální denní teplota byla -1,3 °C,
-  celkové množství srážek, převážně ve formě sněhu, bylo 43,5 mm/m2,
-  naměřené maximum sněhové pokrývky bylo 23 cm (hodnota 

3. prosince)                                                           – redakce –

Chropyňské počasí

únor 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.

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.

 Z R U Š E N
Připravované kulturní programy na měsíc

březen 2011
6.3.2011  Dětský karneval.
od 14:30 Vstupné: masky 5,-Kč, děti 15,- Kč, dospělí 30,- Kč.
 Zábavné odpoledne plné písniček, her a soutěží.
 Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.

25.3.2011  Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
v 09:00 Pohádka pro ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi. Hraje divadelní
  soubor Mladá scéna Ústí nad Labem.
 Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.

25.3.2011  Miroslav Donutil – Cestou necestou.
v 19:00 Pohodový pořad plný humoru a dobré zábavy. 
 Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.
 Bližší informace v tomto Zpravodaji na straně 15.

NEPŘEHLÉDNĚTE


