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Vážení spoluobčané,
je před námi posledních pár dní roku 

2011. A to velmi příjemných dní - advent, 
Vánoce a v neposlední řadě také Silvestr. 
Přeji vám, abyste si i v této uspěchané 
době našli chvilku se zastavit, odpočinout 
si, užít si společné krásné chvíle s rodinou, 
dětmi, blízkými, známými. 

Všem pilným hospodyňkám bych chtěla 
vzkázat, že není důležité, jestli máte per-

fektně uklizený byt a kolik jste napekly dru-
hů cukroví, ale především jestli jste příjemné 
a usměvavé pro vaše blízké, jestli máte 
ještě energii, kterou byste jim mohly vě-
novat. Dětem přeji, aby si mohly vánoční 
prázdniny naplno užít se svými rodiči. Nám 
všem přeji, aby nikdo netrávil Vánoce sám, 
aby v této krásné době všichni strávili 
příjemné chvíle mezi lidmi, se kterými jim 
bude dobře.
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dokončení ze str. 1

Bohoslužby o Vánocích 2011 
v kostele sv. Jiljí v Chropyni

Římskokatolická farnost 
Chropyně 

srdečně zve na: 

Předvánoční koncert sboru SZUŠ D – Music Kroměříž 
v neděli 18. prosince 2011 v 17:00 v kostele sv. Jiljí v Chropyni

Vstupné dobrovolné.

Sobota 24. 12. – Štědrý den „Půlnoční mše sv.“ ve  21:00 hodin
Neděle 25. 12. – Hod Boží vánoční. Mše sv. v 7:30 hodin

Pondělí 26. 12. – Sv. Štěpána, mučedníka. Mše sv. v 9:00 hodin
Neděle 1. 1. – Matky Boží P. Marie. Mše sv. na Nový rok v 9:00 hodin

Příležitost k předvánoční svátosti smíření 
bude v neděli 18. prosince od 14 do 15 hodin v kostele sv. Jiljí. 

22

Poděkování redakce
Redakce Zpravodaje si dovoluje poděkovat všem dopisovatelům 

a autorům příspěvků zveřejněných ve Zpravodaji města Chropyně 
v roce 2011.

Zároveň bychom chtěli poděkovat našim nejbližším spolupracov-
níkům – editorovi Ing. Jiřímu Roseckému, korektorce českého jazyka 
Mgr. Janě Buksové a grafikům manželům Rozkošným za výbornou 
spolupráci při redakčních pracích. Poděkování patří také pracovníkům 
tiskárny HART PRESS, spol. s r. o., Otrokovice. 

Nejen jim a výše uvedeným, ale také Vám, našim čtenářům, přejeme 
pokojné vánoční svátky roku 2011 a dobré vykročení do roku 2012.

– Mgr. Milan Bajgar, Ing. Jiří Rosecký –

Vážení spoluobčané,
další kalendářem vymezená 

etapa dospěla do svého závěru 
a nabízí se tak možnost vy-
hodnotit jak rok uplynulý, tak 
si popřát hodně štěstí do roku 
budoucího. Na pravidelných za-
sedáních zastupitelstva, a v rámci 
společných osobních diskusí, jste 
měli příležitost postupně se se-
znamovat s investičními záměry, 
s pokračováním stavebních prací 
i s akcemi, které jsou ve fázi pro-
jektových příprav. Podařilo se nám 
dokončit řadu investičních aktivit 
v centru i přilehlých částech, další 
se chystají. I výčet kulturních 
a sportovních akcí byl za tento 
rok velmi pestrý a každá z nich 
si našla své příznivce a návštěv-
níky, jejichž počet v porovnání 
s předchozím obdobím opět 
narostl. O jejich uskutečnění 
se postaraly jak organizace zřizo-
vané městem, tak i místní spolky 
a sdružení. Bez jejich přispění by 
kulturní život Chropyně nebyl 
tak bohatý a pestrý, jako je nyní, 
a patří jim poděkování.

Věřím, že tak jako měs-
tu, tak i vám, jeho občanům, 
se mnohé v tomto roce vydařilo 
a případné překážky byly zdo-
lány k vaší spokojenosti. Klíč 

A na závěr připojím ještě jednu prosbu: věnujte prosím krátkou 
vzpomínku všem, kteří nás již bohužel opustili.

Krásné a klidné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2012.

 – Ing. Věra Sigmundová, starostka města Chropyně –

Vánoční přání 
místostarosty města

k vyřešení zdánlivě neřešitelných 
úkolů spočívá velmi často v mezilid-
ských vztazích, komunikaci, ochotě 
se dohodnout či najít společný kom-
promis. Úspěch je potom nezřídka 
založen na hledání toho lepšího 
v nás, zejména v oblasti aktivit 
směřovaných ku prospěchu tako-
vých společenství, jakými jsou obce 
a města. Do nového roku si proto 
přejme najít vždy dostatek sil, 
odvahy i trpělivosti s každou, byť 
sebemenší, životní výzvou. Přejme 
si, abychom se každý den dokázali 
alespoň na malou chvíli zastavit 
a zjistit jaké to je, když nikam nespě-
cháme. Občas stačí málo, třeba jen 
zkusit vnímat pohodu a krásu, kte-
rou pro hektický způsob života často 
přehlížíme, a prožít radost z každé 
hezké chvilky s našimi nejbližšími.

Všem spoluobčanům bych 
chtěl závěrem popřát příjemné 
prožití vánočních svátků, které 
budou naplněné radostí, štěstím, 
vnitřní harmonií a pohodou. 
Ať se vám v roce 2012 daří 
k vaší spokojenosti. Závěrem 
vám mohu slíbit jménem svým, 
ale i jménem úředníků státní 
správy a samosprávy, že uděláme 
to nejlepší, abychom vám mohli 
být nápomocni.

– Mgr. Milan Bajgar, 
místostarosta –

Vánoční přání 
starostky města
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Z jednání 
rady města

Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 27. listopadu 2011 proběhlo 

v našem městě již tradiční rozsvícení vánočního 
stromu. 

Všem, kteří si udělali v této uspěchané 
době čas a zavítali do prostor areálu zámku, 
se naskytl hezký pohled. Pro všechny byly 
připraveny stánky s bohatým občerstvením, 
ukázkami řemesel, dárkovými předměty… 
Co ale určitě nikdo nepřehlédl, a co bylo 
vlastně v tomto dni nejdůležitější, byl krásně 
připravený vánoční strom, pod kterým byl 
betlém se živými zvířaty.

Nebýt ale práce spousty ochotných lidí nic 
z toho by se nepodařilo.

Nejviditelnější byl na první pohled, nebo 
spíše poslech, podíl Soukromé základní umě-
lecké školy D-MUSIC, pobočka Chropyně. 
Svým vystoupením nás potěšil i soubor Ječmí-

nek a žáci ZUŠ Kroměříž. Obrovský dík patří 
celému kolektivu učitelů i všem účinkujícím 
dětem. 

Ve víceúčelovém sále chropyňského zám-
ku probíhala prodejní výstavka, kterou již 
tradičně pořádala paní Pospíšilová s Klubem 
českých turistů. Výstavka byla opravdu vyda-
řená, o čemž svědčil především velký zájem 
návštěvníků.

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

Na závěr chci poděkovat za sváteční slova 
paní starostce Ing. Věře Sigmundové a panu 
faráři Jiřímu Putalovi. V neposlední řadě chci 
poděkovat i vám všem, kteří jste přišli a strávili 
s námi několik hezkých chvil.

– Mgr. Milan Bajgar –

Rada města na svých jednáních v období 
od 21. října 2011 do 22. listopadu 2011 
mimo jiné:
• zamítla odkoupení pozemků v lokalitě 

„Smeťák“ do majetku města, neboť 
předmětné pozemky má město od vlast-
níka pronajaty do roku 2016,

• doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit ukončení členství města Chropyně 
ve Sdružení obcí mikroregionu střední 
Haná,

• doporučila zastupitelstvu města schválit 
obecně závaznou vyhlášku města Chro-
pyně o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných zařízení,

• schválila změnu č. 3 zásad pro přidě-
lování bytů spočívající v ustanovení 
povinnosti nájemníka zaplatit peněžní 
prostředky ve výši 5.000 Kč k zajiště-
ní nájemného a služeb poskytnutých 
v souvislosti s užíváním bytu, přičemž 
po skončení nájmu budou tyto peněžní 
prostředky nájemci vráceny, pokud 
nedojde v průběhu nájemního vztahu 
k jejich oprávněnému čerpání,

• vyjádřila souhlas s provedením analýzy 
kontaminace vzorku mrkve látkami 
povahy PAU Zdravotním ústavem Ostra-
va za cenu 5.650 Kč bez DPH,

• schválila uzavření smlouvy mezi městem 
Chropyně a Zlínským krajem o poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace ve výši 
40.000 Kč na financování sociálních 
služeb poskytovaných Pečovatelskou 
službou města Chropyně,

• schválila nový ceník úhrad za posky-
tované pečovatelské služby s platností 
od 1. ledna 2012,

• jmenovala s platností od 1. prosince 2011 
do funkce ředitele Základní školy Chro-
pyně, okres Kroměříž, p. o., Mgr. Josefa 
Havelu, a to na dobu určitou po dobu 
výkonu uvolněné funkce Mgr. Milanem 
Bajgarem,

• udělila výjimku z ustanovení obecně 
závazné vyhlášky města Chropyně panu 
Milanu Balejovi, provozovateli Clubu 
HELL, a to na veřejné hudební produk-
ce pořádané ve dnech pátek a sobota 
do 03:00 následujícího dne v období 
od 1. prosince 2011 do 30. listopadu 
2012,

• schválila zvýšení ceny stravy pro školní 
stravování o 2 Kč v Zařízení školního 
stravování Chropyně, okres Kroměříž, 
p. o, v důsledku navýšení DPH.

– Ing. Jiří Rosecký – InIng.g.g J Jiřiříí RoRoseseckckýý ý

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na
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Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany, že s účinností od 1. ledna 2012 dochází 
ke změně zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Žádosti 
o tyto nové občanské průkazy bude možno předkládat pouze 
na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, pro náš správní obvod 
se jedná o Městský úřad Kroměříž. Od 1. ledna 2012 už občané nebudou 
muset při vyřizování občanského průkazu nosit svou fotku, ale vyfotí 
se přímo na úřadě tak, jak to už funguje u vydávání cestovních dokladů.

Pokud budou o takzvaný e-občanský průkaz žádat dlouhodobě 
nemocní nebo nepohybliví občané, příslušné úřady jim vyjdou vstříc 
využitím mobilního přenosného zařízení. Pořízení žádosti a digitální 
zpracování podoby občana se provede tam, kde se tito občané budou 
nacházet, tedy například u nich doma. 

Hlásit ztrátu či odcizení občanského průkazu bude nadále možné 
u matričního úřadu Městského úřadu v Chropyni, který vydá občanovi 
potvrzení o občanskému průkazu.

Nejedná se o žádnou plošnou výměnu občanských průkazů. O nové 
občanské průkazy budou žádat jen lidé, kterým po 1. lednu 2012 
skončí platnost průkazu, byl jim ukraden nebo jej ztratí či v případě 
změny trvalého pobytu.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Svoz odpadu bude v době před a mezi svátky a na po-
čátku roku 2012 prováděn v tyto dny: 

kontejnery – pátek 23.12.2011
  pátek 30.12.2011
  pátek 6.1.2012
 
popelnice o obsahu 110 l – středa 28.12.2011 
    středa 11.1.2012
 

Prosíme občany, aby dbali těchto termínů a přistavili popelnice pro 
odvoz odpadu obvyklým způsobem. 

V letošním roce město nebude provádět mimořádné svozy mezi 
běžnými svozy v řádných termínech. 

Náhradou těchto mimořádných svozů budou přistavovány Sprá-
vou majetku města od 23. prosince 2011 velkoobjemové kontejnery 
na místa dle potřeb obyvatel. Tyto kontejnery jsou určeny pro běžný 
komunální odpad z domácností, který se vzhledem ke zvýšenému 
množství v období vánočních svátků nevejde do kontejnerů a popelnic. 

Je přísně zakázáno vhazovat sem stavební, velkoobjemový 
a nebezpečný odpad.   
 

Vánoční stromečky nevhazujte do kontejnerů, ale pokládejte 
je vedle.

– MA –

Touto cestou chci poděkovat Zlínskému kraji za podporu Pečo-
vatelské služby města Chropyně. Město Chropyně získalo v letošním 
roce účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 

Poděkování Zlínskému kraji za dotaci na projekt 
„Pečovatelská služba“

Změna ve vydávání občanských 
průkazů od 1. ledna 2012

Oznámení o změně 
ceny vodného a stočného

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Ko-
jetínská 3666 Kroměříž, oznamuje, že dnem 1. ledna 2012 vstoupí 
v platnost nové ceny za dodávku pitné vody a odvádění odpadních 
vod včetně čištění. Nově bude cena činit 64,77 Kč/m3, což bude oproti 
letošnímu roku představovat zvýšení o 3,50 Kč. 

Společnost dále informuje občany, že v souvislosti s úpravou ceny 
je možno nahlásit stavy vodoměrů k datu 31. prosince 2011, a to buď 
telefonicky, e-mailem nebo osobně v zákaznickém centru v Kroměříži, 
nejpozději však 6. ledna 2012. Kdo tak neučiní, bude mít spotřebu 
stanovenou technickým propočtem.

Vážení spoluobčané, chtěla bych znát vaše názory 
a problémy, proto každé 1. pondělí v měsíci proběhne 
„Den starostky“. V tento den budu přítomna na městském 
úřadě a v době od 8:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 2. leden 2012, poté 6. únor 2012. 
Mimo tyto dny je možné si se mnou domluvit schůzku 
telefonicky na tel.: 573 500 730, e-mailem (sigmundova
@muchropyne.cz) nebo osobně na sekretariátě.

DEN STAROSTKY

Ing. Věra Sigmundová, starostka města Chropyně

40.000 Kč na spolufinancování běžných výdajů souvisejících s činností 
této jmenované terénní sociální služby. 

– Ing. Věra Sigmundová, starostka města –

Město Chropyně dává na vě-
domí občanům, že přijímá 
objednávky na pamětní 
medaile při příležitosti 
750. výroční první zmínky 
o Chropyni. Bude se jednat 
o doražbu. Pokud budete 
mít zájem o minci zlatou, 
stříbrnou nebo tombakovou, 
volejte na číslo 573 500 730 
nebo objednávejte osobně 
na sekretariátě Městského 
úřadu v Chropyni.

Klub českých turistů
nabízí i v prosinci zajímavé pobyty v přírodě. Z nabídky vybíráme:

30. prosince Předsilvestrovské Brdo
 turisticky značené cesty z Cetechovic, z Roštína, 

z Bunče a ze Salaše; přátelské setkání turistů okresu 
Uherské Hradiště a Kroměříž vyvrcholí kolem 11. hodiny 
u táboráku pod vrcholem.

Odbor KČT přeje všem milovníkům pohybu v přírodě mnoho zdraví 
a turistických prožitků v novém roce 2012. Na setkávání s Vámi se těší 

                                                                   – Jar. Pospíšilová, předs. KČT –  
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Soukromá inzerce
Prodám
 byt 2+1 v OV v Chropyni. Tel.: 776 069 242

 byt 2+1 v Chropyni. Komora, balkón, v osobním vlastnictví. 
Cihlový, slunný, po celkové rekonstrukci. Cena 580.000 Kč. 
Tel.: 602 855 448

Přenechám
hrobové místo s pěkným pomníkem na hřbitově v Chropyni. 

Tel.: 728 131 253.

Keramická dílna
Málokdo možná ví, že od letošního září zahájil činnost 

nový volnočasový kroužek. ZŠ Chropyně a Město Chro-
pyně umožnily pronájem učebny v prostorách nevyužívané 
budovy na náměstí Svobody, a tím pomohly vytvořit vhod-
né podmínky pro otevření kroužku keramiky, za což velmi 
děkuji. Děti se scházejí jedenkrát v měsíci, aby si vyzkoušely 
svou dovednost a fantazii. O tom, že to jsou opravdu malí 
šikulové, se mohli přesvědčit i návštěvníci vánoční výstavy, 
kde si děti vystavily své první výrobky. Mám velkou radost, 
protože děti práce baví. Jsou nadšení, když za sebou vidí 
výsledek v podobě krásného výrobku. Přeji jim spoustu 
dalších úspěchů a aby jim ten elán vydržel ještě hodně, 
hodně dlouho.                            – Magda Rapantová –

Vzácná návštěva
Obloha se zbarvila

do růžových červánků,
v kuchyni se linula

vůně teplých perníků.

Dnes nás čeká návštěva
Mikuláše - Anděla

a ten třetí, kdo je to?
Vystrkuje kopyto!

Ti, co zlobí, dobře ví,
kdopak přijde s andělem.

Mikuláš ho postrčí,
ať udělá bubu jen.

Co to anděl v ruce má?
To zas hodné dětí ví.
Koho čeká odměna?

Kdo maminku nezlobí?

Ten, kdo řekne básničku,
zazpívá nám písničku,
Mikuláš mu dárek dá

a hezky se usmívá.

Báli jsme se trošičku,
těšíme se s odměnou,

děkujeme andílku,
za rok zase na shledanou!

– Valentýnka Rygrová 
s maminkou, 3. třída MŠ –

Dne 5. prosince 2011 k nám 
do mateřské školy opět přišel svatý 
Mikuláš. Čert nás sice pěkně postra-
šil, ale všechen strach zahnal anděl, 
který nám rozdal pěkné dárky. 

– děti MŠ –

Pan Podzim se nestačil divit…
Plody země, které mají v sobě 

poslední paprsky slunce, jsou 
dýně. Bylo a je zvykem tyto plody 
nejen zpracovat, ale také vydla-
bat a vkládat dovnitř svíčku pro 
radost, potěšení, ale i pro zkrá-
šlení malého koutku zahrady.

A tak se na jedno odpoledne 
v mateřské škole naplánovala 
podzimní tvořivá dílna. Rodiče 
s dětmi se hned dali do práce. 
Fantazii se meze nekladly, rodiče 
vyřezávali dýním obličeje, děti 
vydlabávaly hmotu a pomáhaly 
zdobit. Nakonec si své osvětlené 
dýně odnesli společně na zahra-
du mezi dva stromy, které jsme 

s dětmi proměnili v pana Pod-
zimníčka a paní Podzimníčkovou. 
Ti jen radostně kouleli očima, ko-
lik krásných „Dýňáčků“, house-
nek z listů, navlečených korálků 
z šípků a ježků z jablíček je okolo.

Jak vypadá Podzimníček? 
Jak to všechno udělal a zařídil, 
že je podzim tak krásně barevný, 
a kolika plodinám dal ty správné 
barvy? Tak tohle všechno už děti ví.

V dalších dnech k podzimníč-
kové rodině na zahradě přibyli 
další „Dýňáčci“, které si děti 
udělaly se svými rodiči doma. 

Za milé odpoledne rodičům dě-
kují děti a učitelky ze 6. třídy MŠ.
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Den zdraví v Chropyni
Náš preventivní program 

dne 20. října 2011 byl zaměřen 
na screening civilizačních riziko-
vých faktorů (Metabolický syn-
drom). Vyjádřit jen jednou větou, 
co je to Metabolický syndrom, 
je nesmírně těžké. Není to totiž 
jedna nemoc, ale souhrn mnoha 
problémů. Nejlépe se dá vyjádřit 
jako „Smrtící kvarteto“.

Hlavní příznaky metabolického 
syndromu:
Abdominální obezita (typ jablko) 
– obvod v pase (ženy do 88 cm, 

muži do 102 cm)
Vysoký krevní tlak (hypertenze) 
– o p t i m á l n í  k r e v n í  t l a k 

130/85 mmHg
Celkový cholesterol – norma  
3,1 – 5,4 mmol/l
Triglyceridy – norma 0,8 – 
2 mmol/l 
Glykémie nalačno – norma 
do 6 mmol/l
Pokud máte tři z těchto uvede-
ných kritérií, lze diagnostikovat 
Metabolický syndrom.

Problém je v tom, že jed-
notl ivé složky se navzájem 
kombinují a posilují, a tak začíná 
začarovaný kruh, který vede 
ke stále závažnějším problémům. 
Ti šťastnější skončí s baipasem. 
V horším případě ti méně šťastní 
zemřou na nějakou cévní přího-
du v srdci nebo mozku, protože 
obětí MS jsou cévy. Léky sice 
mohou i přes vedlejší účinky za-
brat, ale změna životního stylu 
pomůže vždycky. Lékaři větši-
nou ale nemají čas a příležitost 
provádět pacienty náročnou 
cestou ke změnám životního 

stylu. MS je totiž postiženo 
enormní množství lidí. Je třeba 
si uvědomit, že zdravé tělo 
přináší mnohem větší pohodlí, 
méně bolesti, stresu a mnohem 
více energie.

Statistické výsledky „Dne zdraví 
v Chropyni“
Celkem bylo změřeno 68 osob
Ženy 49 osob, průměrný věk 
57 let
Muži 19 osob, průměrný věk 
57,5 roku

Cholesterol:
• ženy – 47 % norma (do 5,4 

mmol/l), 34 % zvýšené riziko 
(do 6,5 mmol/l), 19 % vysoké 
riziko (nad 6,5 mmol/l)

• muži – 50 % norma, 33 % zvý-
šené riziko, 17 % vysoké riziko

Krevní tlak:
• ženy – 67 % norma (130/85 

mmHb), 33 % rizikové (nad 
140/90 mmHb)

• muži – 33 % norma, 67 % rizi-
kové

% tuku v těle
• ženy – 19 % norma (do 30 %), 

81 % rizikové (nad 30 %)
• muži – 9 % norma (do 20 %), 

91 % rizikové (nad 20 %)

BMI
• ženy – 43 % norma (18-

25), 47 % nadváha (25-30), 
10 % obezita (30-40), 0% 
těžká obezita (nad 40)

• muži – 33 % norma, 58 % nad-
váha, 8 % obezita, 0 % těžká 
obezita

– Vypracoval: Jan Cimburek –
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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 30. ledna 2012 v budově odlouče-
ného pracoviště, ulice J. Fučíka 675, od 13:00 do 16:00.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. září 2005 
do 31. srpna 2006 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, místostarosta -

Mládí Chropyně dobývalo Prahu
Takovou invazi žáků 2. stupně 

ZŠ místní nádraží dlouho nezažilo.
Dne 18. října 2011 před pátou 

hodinou ranní děvčata a chlapci 
obsadili vlakové nádraží v rekord-
ním počtu téměř 130 účastníků 
exkurze. Někteří se tak těšili, 
že nespali celou noc, a sdělovali 
si příhody o přípravách na cestu – 
o počtech řízků i úpravách kadeří 
našich slečen. Pro mnohé byla 
přitažlivá i samotná cesta vlakem 
směr Praha. 

Na Hlavním nádraží v Praze 
jsme se rozdělili na dvě skupiny. 
Šesťáci a sedmáci se metrem 
přepravili na Pražský hrad. Tam 

Skautské středisko 

„Krále Ječmínka“

v Chropyni pořádá tradiční

předvánoční akci 

BETLÉMSKÉ 
SVĚTLO

Akce se koná 
v pátek 23.12.2011

u vánočního stromu 
v Chropyni v době 
od 16 do 18 hodin.

Zveme všechny lidi 
dobré vůle.

Lucerničky a svíčky s sebou.

– Skauti střediska Chropyně –

jsme si prohlédli chrám sv. Víta, 
baziliku sv. Jiří, sklepení Hradu 
s výstavou Příběh Hradu, Vladi-
slavský sál. Kluky zaujala Zlatá 
ulička s možností střelby z kuše. 
V poledne byla k vidění přehlíd-
ka hradní stráže. V Nerudově 
ulici jsme si prohlédli znamení 
na domech, prozkoumali jsme 
Kampu, Karlův most, Staroměst-
ské náměstí s orlojem. Celetnou 
ulicí jsme přešli k Prašné bráně 
a Obecnímu domu. Možnost 
nákupu suvenýrů a občerst-
vení jsme využili v ohromném 
nákupním centru Palladium. 
Na závěr exkurze jsme dorazili 

na Václavské náměstí a připo-
mněli si významný čin Jana Pala-
cha v době komunismu.

Osmáci a deváťáci si prohlédli 
nově zrekonstruované Technické 
muzeum a prošli části staré Pra-
hy – Staroměstské a Václavské 
náměstí.

Po deváté hodině večer 
jsme unavení, avšak plní zážitků 
a dojmů vystoupili na nádraží 

v Chropyni, kde čekali rodiče 
na své spokojené děti. 

Možnost prohlédnout si vý-
znamná místa hlavního města vy-
užila většina žáků šestého až devá-
tého ročníku. Doufám, že takovou 
akci se nám podaří zorganizovat 
i v příštím roce. Poděkování patří 
i všem učitelům, kteří se podíleli 
na této úspěšné návštěvě Prahy.

– Mgr. Jiřina Dolníčková –
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Podzimní besídka
Jelikož má ZUŠ Kroměříž, 

pobočka Chropyně spoustu ta-
lentovaných dětí, rozhodli jsme 
se uspořádat „Podzimní besídku“ 
ještě před hlavními předvánočními 
besídkami. Tento malý koncertík 
se uskutečnil 2. listopadu ve flét-
nové třídě pí uč. Milotové, 
na ZŠ J. Fučíka. Účast rodičů byla 
velmi hojná a přišli si poslechnout 
14 dětských vystoupení, včetně 
překvapení na závěr. Na besídce 

reklama

vystoupili žáci ze tříd L. Koutného, 
J. Milotové a E. Honkové a poslu-
chači měli možnost poslechnout 
si vítěze letošního ročníku soutěže 
„Kostelecký slavíček". Překvapení 
na závěr zaznělo v podání učitelů, 
L. Koutného na housle, E. Honko-
vé na příčnou flétnu a J. Milotové 
na klavír, a příjemně tak zakončilo 
velmi podařený koncert. 

– za kolektiv pedagogů ZUŠ, 
Eliška Honková –
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„S flétničkou ve školce“
Notový domeček, houslový klíč, notičky, flétnička a chuť se něco 

naučit…
To vše, když se dá dohromady, udělá spoustu radosti nejen dětem, 

ale i rodičům a dalším posluchačům.
O tom jsme se opět mohli přesvědčit ve výjimečné hodině flétničky 

s názvem „Přijďte si s námi zahrát“. Do hodiny flétničky byli pozvaní 
rodiče i prarodiče, kteří si hru na flétnu mohli také vyzkoušet. Nově 
přihlášení malí flétnisté z MŠ předvedli, co se už od začátku školního 
roku naučili.

Odměnou pro malé flétnové nadšence byla sladká odměna a velký 
závěrečný potlesk.

Nadšení z koncertování bylo tak veliké, že věřím, že malým flétnis-
tům zůstane a společně se naučíme spoustu dalších písniček.

– Mgr. Jana Milotová –

Zájezd pro žáky ZUŠ do Národního divadla v Brně
Pro starší žáky ZUŠ Kroměříž, pobočka 

Chropyně, jsme uspořádali zájezd do Národ-
ního divadla v Brně v pondělí 14. listopadu 
2011. Tentokrát jsme měli možnost zhlédnout 
komickou operetu s názvem Netopýr, známé-
ho „krále valčíků" Johanna Strausse.

I přes drobné peripetie s odjezdem au-
tobusu jsme představení včas stihli a mohli 

V úterý 25. října 2011 se zúčastnili žáci 
pěvecké třídy p. uč. Luďka Koutného okresní 
pěvecké soutěže populárních písní „Kostelec-
ký slavíček“, konané v Kostelci u Holešova. 
Tato pěvecká soutěž letos slavila jubilejní 
10. výročí a nás může těšit, že po čtvrté 
za sebou si odnesla krásné 1. místo žákyně 
Karla Koutná v kategorii 4. – 5. tříd ZŠ 
a víceletých gymnázií celého našeho okresu.

Tento úspěch potvrdila Hana Konvičná, 
která se soutěže účastnila poprvé a hned 
při své premiéře získala také 1. místo. Vel-
ké poděkování patří i ZŠ Chropyně, která 
se na přípravě a vyslání žákyň podílela.

Za získané umístění zpěváčkům i panu 
učiteli srdečně blahopřejeme!

– za pěvecké oddělení ZUŠ Kroměříž, 
pobočka Chropyně, 

Veronika Juřenová –

Chropyňští zpěváci opět uspěli v soutěži „Kostelecký slavíček“

se soustředit na tříhodinové představení, 
které vystihlo myšlenku „Netropte si žerty 
ze svých přátel, mohli by vám to vrátit 
i s úroky".

Věřím, že tento další kulturní zážitek 
a zároveň návštěva Národního divadla byla 
pro všechny příjemným hudebním obohace-
ním.                          – Mgr. Jana Milotová –

Za všechny kolegy naší 
pobočky přeji žákům a všem 
spoluobčanům města Chro-
pyně veselé Vánoce a šťast-
ný a úspěšný nový rok 2012.

– Luděk Koutný, 
vedoucí pobočky –
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Zprávičky z Kamínku
Podzimní prázdniny ve Vsetíně s Kamínkem 

Letos se opět dvacet „kamínků“ vydalo 
na čtyři dny do Vsetína zpestřit si podzimní 
prázdniny soutěžemi a novými hrami. Dopo-
ledne jsme vyjeli vláčkem, cesta nám rychle 
ubíhala, a než jsme se nadáli, tak jsme byli 
ve Vsetíně. Po zabydlení a posilnění jsme se pus-
tili do soutěžení. Napřed jsme se ale rozdělili 
do skupin, a to na Šmoulinky, Borce a Tygřice. 
Soutěžilo se v různých disciplínách jak venku 
na hřišti, tak v klubovně. Také byla pro děti 
připravená noční hra se svíčkami. Nejnáročněj-
ší bylo stavění pyramid, a to ze špejlí, no nej-
vyšší se podařilo postavit vysokou skoro 3 met-
ry. Večerní hra „Kufr“ byla napínavá a zábav-
ná, luštily se zajímavé výrazy, jako co jsou 
kňasáry, čajidy, pulčadla, cákres či co znamená 
mrťafa, no a pantomima a hádání povolání 
to bylo napínavé, vždyť se soutěžilo o body. 
Všechny týmy se snažily, jeden z nejlepších 
výroků byl „Má to kopyta a jezdí se na tom“ 
a nebo „Je to bílé a jí se to“. Zajímavá byla také 
soutěž „Hop míčku do kelímku“. To byl boj.

Zdá se vám to býti lehké, tak si to přijďte 
vyzkoušet k nám do klubovny, kde se scházíme 
každý pátek, je to zajímavá hra a může ji hrát 
celá rodina. Také jsme si udělali čas na pro-
hlídku Vsetína a na nákupy. Poslední večer 
čekalo na děti překvapení, vedoucí jim zahráli 
„Partičku“, kterou připravila a celou uváděla 
Verča Žigmundová. Všichni naši herci byli per-
fektní, hráli jako profesionálové a děti se dob-
ře bavily a odměnily je velkým potleskem 
a ten patřil Vláďovi Horákovi – alias Horysovi, 
Barči Vinklerové, Vláďovi Daňkovi – alias 
Doktorovi, Petru Sivcovi – alias Sivečkovi.

Čas rychle běžel, a než jsme se nadáli, tak 
byla sobota a návrat domů. Ráno se udělovaly 
ceny a diplomy. Jako první se v soutěži umístily 

Šmoulinky, druhé byly Tygřice a třetí místo 
patřilo Borcům. Po obědě jsme si sbalili věci, 
chatu uklidili a vydali se na zpáteční cestu 
k domovu, kde už na děti čekali rodiče. Všech-
ny děti jsme dovezli domů v pořádku a spokoje-
né. Tak zase příště opět „Na shledanou ve Vsetíně“.
Všem vedoucím a instruktorům bych ráda 
poděkovala za péči, kterou věnovali dětem, 
a hlavně Vláďovi Horákovi za skvěle připra-
vený a zábavný program. 

Moc vám děkuji.

Pohádkový pochod „S lampionkem za chro-
pyňskou bludičkou“

V sobotu 5. listopadu pořádal turistický 
oddíl Kamínek spolu s KČT a přáteli turistiky 
pohádkový pochod  „S lampionkem za chro-
pyňskou bludičkou“, který vedl z Hanáckého 
náměstí směrem k parkům na náměstí Svo-
body, kolem kostela a končil na sokolském 
stadioně. Po trase na děti čekali Belzebuba 
s Vodněnou, čarodějnice s duchem, Křemílek 
a Vochomůrka, loupežník s hastrmánkem, 
muchomůrky nezbednice, lesní víly a hvěz-
dička s andílkem. V cíli pak na děti čekala 
chropyňská bludička, která všechny účast-
níky odměnila sladkým perníčkem. Také byl 
pro účastníky pochodu připraven táborák 
na opékání buřtů a teplý čaj na zahřátí. Počasí 
nám přálo, nebe bylo plné zářivých hvězdiček 
a na zemi zase nám krásně zářily lampiónky na-
šich dětí po celé trase. Myslím si, že se náš první 
pochod s lampiónkem za chropyňskou bludič-
kou vydařil, no přišlo celkem 240 účastníků.

Také všem těm našim pohádkovým po-
stavičkám moc děkuji za účast na tomto 
pochodu.

– Za turistický oddíl Kamínek, 
H. Paňáková –

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, pevné zdraví a pracovní 
úspěchy v roce 2012 Vám všem přeje Turistický oddíl KAMÍNEK
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Sázení „Stromu Anežky České“ v Chropyni
Turistický oddíl Kamínek z Chropyně se také 

připojil k projektu vyhlášeného Českou radou 
dětí a mládeže „Strom Anežky České“. Po do-
mluvě s vedením města Chropyně jsme vybrali 
důstojné místo pro výsadbu lípy a po vystavení 
povolení k výsadbě tohoto stromu jsme celou 
akci rozjeli, abychom nebyli sami na zasazení 
lípy, tak jsme oslovili ještě v našem městě KČT 
a místní organizaci Svazu tělesně postižených. 

V neděli 6. listopadu kolem deváté hodiny 
se začali lidé a děti scházet na náměstí Svo-
body, kde se lípa sázela.  Také představitelé 
našeho města nám přišli lípu pomoct zasadit. 
Paní starostka Ing. Věra Sigmundová nám 
dovezla i nářadí a sama se aktivně podílela 
na sázení lípy. No a aby lípa krásně rostla, tak 
jí přišly zahrát děti SZUŠ, vedené Bc. Ivo No-
votným. Za KČT přednesla k potěšení všech 
hezkou básničku paní Pospíšilová. Společnými 
silami jsme lípu zasadili, patřičně ošetřili, zalili 
dostatečně vodou a přidali informativní tabul-
ku. Lípě jsme popřáli zdravého růstu a slíbili, 
že se o ni řádně budeme starat. Myslím si, 
že má lípa důstojné místo u nás v Chropyni. 
V jejím okolí je kostel, zámek, Městský úřad, 
park, budova, kde jsou klubovny neziskových 
organizací, a ZŠ.

Jelikož naše město vydává každý měsíc časo-
pis Zpravodaj, kde jsou uvedeny různé zprávy 
o našem městě, také kulturní a sportovní akce, 
prostě o všem, co se v našem městě děje, tak 
jsme letošní Zpravodaje zapečetili do láhve 
a uložili pod kořeny lípy při jejím sázení.

Lípa je slavnostně zasazená, no a uvidíme, 
jak se jí bude u nás dařit.

Závěrem chci za náš Kamínek poděkovat 
všem, co se na této akci podíleli. Děkuji Vám.

– Za turistický oddíl Kamínek,
 Hana Paňáková –

reklama
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Podzimní prázdniny aneb Se psem do ValMezu
V termínu podzimních prázdnin jsme vyrazili s dětmi na krajské se-

tkání do Valašského Meziříčí. Sešlo se zde na 70 účastníků z pionýrských 
skupin Zlínského i Olomouckého kraje. Mezi společný program patřila 
Uzlařská regata, kde se naše děti umístily vždy v první trojce, krajské 
kolo vybíjené, kde naše děti obsadily třetí místo, a potom večerní hry 

reklama

pro všechny. Během času vymezeného vlastním aktivitám jsme navštívili 
hvězdárnu, kde jsme kromě hvězd pozorovali také přelet mezinárodní 
vesmírné stanice. Dále jsme vyzkoušeli místní tobogány, vířivky a jiné 
vodní atrakce na místním bazéně. V sobotu jsme vyjeli do nedalekých 
Teplic nad Bečvou, kde jsme kromě minerálních pramenů byli také 
na prohlídce Zbrašovských – aragonitových jeskyní. Celý prodloužený 
víkend se také nesl v duchu projektu Klíčení, kdy jsme opět ověřili několik 
druhů činností, které se jen v klubovně nedají zvládnout.

Akci finančně podporovalo MŠMT, město Chropyně a Olomoucko-
zlínská krajská organizace Pionýra. Všem sponzorům děkujeme.

– Jakub Hrdlička –
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Veselé Vánoce Ječmínku…

SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně v měsíci říjen a listopad
SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně 

uspořádala v době podzimních prázdnin 
od 26. – 29. října 2011 hudební soustředění 
v rekreačním středisku Trnava u Slušovic. 
Pěkné přírody a podzimního slunečného 
počasí si užívali žáci navštěvující pěvecký sbor 
Myši a Myšáci a orchestr TWO,THREE,FOUR 
pod vedením p. uč. Miroslava Uhlíře a Iva 
Novotného. Velké uznání patří rodičům, 
kteří se podíleli na přípravách a průběhu 
hudebního soustředění. Oba soubory spo-
lečně nacvičovaly repertoár na rozsvěcování 
vánočního stromu a vánoční koncerty konané 
v blízkém okolí Chropyně. Tímto bych chtěl 
pozvat všechny spoluobčany našeho města 
v neděli 18. prosince v 17:00 na Adventní 
koncert do kostela sv. Jiljí. 

První listopadovou neděli jsme byli po-
zváni turistickým oddílem Kamínek na sázení 
památeční lípy u příležitosti 800 let výročí 
narození Anežky České. Orchestr TWO, 
THREE,FOUR tuto akci obohatil hudebním 

doprovodem v podobě lidových písní Moje 
česká vlast, Chaloupky pod horami a polkou 
z Hané Přerovanka. Děkujeme za pozvání 
a těšíme se na další spolupráci.

V pátek 11. listopadu jsme připravili 
4. večírek školy pro rodiče a širokou veřejnost 
města Chropyně v rockovém klubu HELL. 
I za malého počtu účastníků akce svůj účel 
splnila. Všichni se bavili do ranních hodin 
za přispění hudební skupiny CLASSIC. Po-
děkování patří také sponzorům, kteří nám 
věnovali cenu do tomboly. Jsou to: rodiče 
Blažkovi, Bubeníčkovi, Horákovi, Novotní, 
Šípkovi, fa SZUŠ D-MUSIC, s. r. o., Kroměříž, 
Kamax Metal, s. r. o., Kroměříž, Optik Janou-
šek Chropyně, IQ SERVICE, s. r. o., Kroměříž, 
Restaurace Racek Chropyně, Masážní salon 
Dagmar Baštincová Záříčí. Děkujeme za vaši 
podporu.

– Za SZUŠ D-MUSIC 
Bc. Ivo Novotný –

Je to neuvěřitelné, jak čas 
rychle letí, a už tu máme dal-
ší Vánoce. Bývá to doba, kdy 
se člověk alespoň na chvilku snaží 
zpomalit a zhodnotit uplynulý 
rok. Jaký byl, co se podařilo nebo 
naopak nepovedlo. Co se týká 
vás, Malí Ječmínci, máte za sebou 
rok, který přinesl spoustu nového.

Těší mě nová spolupráce 
se ZUŠ Kroměříž, pobočka 
Chropyně v tom, že její žáci vás 
při vystoupeních doprovázejí 
na hudební nástroje. Děkuji dě-
tem, jejich učitelům i panu Václa-
vu Kuchařovi za vstřícnost, snahu 
a trpělivost, protože mnohdy jsou 
podmínky velmi náročné, hlavně 
časově. 

Snad ani  nemusím psát, 
že letošní rok byl časově náročný 
i pro vás, milí Ječmínci. Mám 
radost, že přes to všechno jste 
se pravidelně scházeli i v době 
letních prázdnin, přestože jste 
mohli trávit čas třeba u vody. 
Za to vás moc chválím a děkuji va-
šim rodičům, že vás v této činnosti 
podporují. Odměnou nám všem 
byla spousta krásných vystoupení, 
a že jich letos bylo! 

Po náročné práci si zasloužíte od-
počinek. Přeji vám za sebe, za Peťu 
i za babču krásné Vánoce, spoustu 
dárků pod stromečkem a hlavně, 
abyste v příštím roce neztratili chuť 
naučit se zase něco nového.

– Magda Rapantová –
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Černopolní pohár 2011
Prvním teamgymovým závo-

dem nové sezony byl pro mladší 
družstvo chropyňských gym-
nastek závod Černopolní pohár 
v Brně. Děvčata ve své kategorii 
Junior I získala nejvyšší znám-
ku ve všech třech disciplínách 
a vyhrála pohár a zlaté medaile za 
první místo. Toto družstvo ještě 

Podzimní prázdniny strávila 
chropyňská děvčata v tělocvičně. 
Ve sváteční den 28. října se konal 
1. ročník poháru města Příbram 
v závodu teamgym. Děvčata 
se na 300 km vzdálenou štaci vydala 
vstříc nové sezoně. A rozhodně 
nezklamala. Akrobacie se jim na spe-
ciální akrobatické podlaze, na které 
holky netrénují, nevydařila, což 

Chropyňské gymnastky zahájily 
sezonu vítězstvím

si vyžádalo několik pádů, dokonce 
i zranění, ovšem satisfakce na sebe 
nenechala dlouho čekat. Krásným 
vystoupením na trampolíně a hez-
ky zacvičenou novou pohybovou 
skladbou holky vyzdvihly nad hla-
vu stříbrný pohár pro první místo. 
Navázaly tak na vítězství mladších 
gymnastek z minulého týdne.

 – BK –

v roce 2011 čekají dva závody 
v kategorii Junior I a pak už se 
bude připravovat na velkou změ-
nu – od roku 2012 nácvik nové 
pódiové skladby a přechod do 
kategorie do šestnácti let (Junior 
II), což bude vzhledem k nízkému 
věku členek (10 – 13 let) těžký 
úkol.                                  – MZ –

reklama
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Sobotní mrazivé ráno 12. listo-
padu jsme vyjeli směrem do Bu-
čovic, kde se konal 32. ročník 
Poháru studentstva ve sportovní 
gymnastice žákyň s mezinárodní 
účastí.

Byl to závod 3členných druž-
stev, ale i jednotlivkyň, a závodilo 
se ve čtyřboji (kladina, prostná, 
přeskok a bradla). Vždy nejhorší 
známka z družstva na jednotlivých 
nářadích se škrtá a do celkového 
hodnocení se započítávají jen 
ty dvě lepší.

Za náš oddíl se zúčastnila dvě 
družstva TJ Chropyně A ve složení 
Vaculíková, Horáková, Žatecká 
a TJ Chropyně B ve složení Spáči-
lová, Křižanová, Rusínová.

Našimi soupeřkami byla i druž-

Chropyňské gymnastky na 32. ročníku 
Poháru studentstva v Bučovicích

stva oddílů, ze kterých vyrůstají bu-
doucí reprezentantky naší repub-
liky ve sportovní gymnastice. Taky 
se zúčastnila 3 družstva ze Sloven-
ska. A v této konkurenci se druž-
stvo A umístilo na 12. místě a druž-
stvo B na 16. místě z celkového 
počtu 19 velmi kvalitních družstev. 
Holkám se vše nepovedlo tak, jak 
by chtěly, ale i přesto se umístily 
v jednotlivkyních na pěkných mís-
tech – Žatecká (22. místo), Spáčilo-
vá (30. místo), Horáková (35. mís-
to), Křižanová (39. místo), Va-
culíková (43. místo) a Rusínová 
(44. místo) a za svou snahu byly 
oceněny malou cenou.

Užily jsme si pěkný den a po-
sbíraly další zkušenosti.

– H.R. –

Úspěch obou gymnastických družstev na republikovém finále ASPV
První adventní sobota 26. lis-

topadu 2011 byla v kalendáři 
chropyňských gymnastek vypl-
něna závodním teamgymovým 
maratonem. Moravská Slavia 
Brno, tradiční účastník všech po-
hárových domácích i mnoha me-
zinárodních závodů v teamgymu, 
se stala hostitelem Republikového 
finále ASPV v teamgymu.  

Mladší chropyňská děvčata 
kategorie Junior I se v minimálním 
počtu (6 závodnic) postavila proti 
10 družstvům z celé republiky. 
Čistě zacvičenou akrobacií na-
výšenou novou obtížností děv-
čata skvěle vstoupila do závodu. 
Ovšem následnou hrubou chybou 
na trampolíně byl poklidný prů-
běh závodu ten tam. Díky hezky 
zacvičené pohybové skladbě 
a dalším družstvům nevyvarujícím 

se pádů a chyb malé holky zvítězi-
ly a navázaly tak na zlatý úspěch 
z předchozích 14 dnů.

Starší děvčata na rozdíl od mlad-
ších do svého závodu nastupovala 
s větším respektem a v pozici 
černého koně, jelikož kategorie, 
ve které běžně závodí, byla spo-
jena se seniorskými týmy startu-
jícími i na ME. Bez pádu zacvi-
čená akrobacie, nejvyšší známka 
na trampolíně ze všech startu-
jících seniorských družstev (!!) 
byly pilířem k dobrému výsledku. 
Mírné rozčarování ovšem přišlo 
s bodovým ohodnocením pohy-
bové skladby. O to větší radost 
nastala při vyhlašování výsledků, 
kdy holky vystoupily na stupínek 
pro tři nejlepší týmy a právem 
obdržely bronzové medaile.  

– BK –

Florbal na ZŠ v Chropyni
Ve středu 23. listopadu se naši 

florbalisté, mladší žáci, zúčastnili 
okresního finále soutěže Orion 
florbal cup v Holešově, do něhož 
se museli probojovat v předcho-
zím okrskovém kole.

Ve finálové 4členné skupině 
jsme se utkali s florbalisty 3. ZŠ 
Holešov, ZŠ Zachar a ZŠ Slovan 
Kroměříž.

I přes mnohem lepší podmínky, 
jaké mají naši soupeři pro florbal 
(v ZŠ Chropyně prostorově ne-
vhodná tělocvična), jsme dokázali 
reprezentanty Zacharu a Slovanu 

porazit. Pouze pořádající 3. ZŠ 
Holešov nám překazila postup do 
krajského kola.

Je třeba ocenit bojovou morálku 
reprezentantů ZŠ Chropyně a snahu 
dokázat ostatním velkým školám 
i sobě, že něco umíme. Na úspěchu 
našeho družstva se podíleli Robin 
Poledňák, Mikin Zedníček, Tomáš 
Loučka, Ioannis Belis, Lukáš Koneč-
ný, Martin Štibora, Vašek Kuchař 
a Laďa Dundálek. Věřím, že úspěch 
našich mladých florbalistů bude 
motivací i pro jejich následovníky.              

– Mgr. Vojtěch Kroupa –
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Turnaj neregistrovaných „O přeborníka Chropyně“
Oddíl stolního tenisu uspořá-

dal pro příznivce tohoto sportu 
9. ročník „Turnaje neregistrovaných 
o přeborníka Chropyně“, který se ko-
nal v sobotu 5. listopadu 2011.

Slavnostního zahájení turnaje 
se ujali předseda oddílu Ing. Josef 
Maršál a starostka města Ing. Věra 
Sigmundová, přičemž přivítali 

39. ročník turnaje mužů ve stolním tenise
Po roce se opět sešli příznivci zelených stolů 

na XXXIX. ročníku turnaje ve stolním tenise, 
který jsme mohli uspořádat díky finanční podpo-
ře města Chropyně, Zlínského kraje a ostatních 
sponzorů.

Letošního ročníku se zúčastnilo 50 hráčů 
z 15 různých oddílů, například TJ Jiskra Otroko-
vice, SK Přerov, TTC ELIZZA Praha, SK MATVE 
Uherský Ostroh, SK SLATINA Brno, TTC Mo-
ravská Slavia Brno a také ze spřátelené SK Telč, 
přičemž přijelo i pár prvoligových hráčů, takže 
jsme se mohli podívat i na velice zajímavé boje.

V hlavní soutěži jsme jednotlivá družstva 
rozlosovali do skupin, z nichž do dalších zápasů 
postoupila vždy první dvě družstva. Zde se se již 
hrálo vyřazovacím způsobem. Do závěrečného 
zápolení se probojovala čtyři družstva, z čehož 
vítězně vyšlo družstvo ve složení Matěj Bednář 
a Jaroslav Červík, oba SK MATVE Uherský Ost-
roh, když ve finále porazili Vladimíra Jeřábka (SK 
SLATINA Brno) a Petra Handla (TTC Moravská 

i  čestného hosta tajemníka 
TJ Františka Hrabala.

Do zápolení o titul se přihlásilo 
16 hráčů ze 48 účastníků. Hráči 
byli rozděleni do dvou skupin mužů 
a skupiny žen. Hrálo se systémem 
každý s každým na dva vítězné sety 
ze tří. Vzhledem k nižšímu počtu 
zúčastněných i časové rezervě 

Slavia Brno), na třetím místě se umístili vítězové 
z loňského ročníku Jakub Švec (TTC ELIZZA 
Praha) a Radomír Švec (SK Telč) a bramborovou 
medaili získali Jan Holáň s Radimem Lechnerem 
(oba SK Přerov). Domácí hráči, Petr Topič a Zde-
něk Schovanec, se dostali mezi nejlepších osm.

Do soutěže jednotlivců se přihlásilo 47 hrá-
čů a  hrálo se systémem na dvě porážky. Byly 
to opravdu tuhé boje, ze kterých vítězně vyšel 
Matěj Bednář (SK MATVE Uherský Ostroh), 
když ve finále porazil Petra Handla (TTC Morav-
ská Slavia Brno), na třetím místě skončil Jakub 
Švec (TTC ELIZZA Praha) a bramborovou příčku 
obsadil Jan Holáň (SK Přerov).

Při slavnostním ukončení proběhlo i předání 
cen nejlepším, kterého se, k našemu potěšení, 

ujala starostka města Ing. Věra Sigmundová.
      Zhodnocení celého turnaje proběhlo na tra-
dičním večírku, jenž se konal 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 – Kon-
tejnerová doprava, R. Středa – Autovest, Fatra 
a.s. Napajedla, Chropyňská strojírna, J. Krejčíř 
– Technosoft, Petroil CZ s.r.o. Horní Moštěnice, 
Odborová organizace Chropyně, Svornost SBD 
Kroměříž, Energetika a.s. Chropyně), všem, 
kteří se na organizaci turnaje podíleli, hráčům 
za předvedené výkony a také fanouškům, kteří 
je přišli v průběhu dne povzbudit. Nyní již nezbý-
vá než se těšit na příští jubilejní 40. ročník. – ST –

si všichni hráči, včetně žen, zahráli 
vyřazovací soutěž, tzv. pavouka.

Po urputných bojích se do fi-
nále probojoval Věrek Zapletal 
a Roman Haluska, který po ví-
tězství 3:0 získal titul „Přeborník 
Chropyně“, na 3. místě se umís-
til Jan Moravský a na 4. místě 
Ing. Vojtěch Miler. Výherci na prv-
ních třech místech kromě věcných 
cen získali i poháry. V kategorii 

žen zvítězila a pohár získala Jar-
mila Gašpaříková, o 2. a 3. místo 
se podělily sestry Marie a Ester 
Poláškovy.

Po slavnostním vyhodnocení, 
za účasti starostky a předsedy 
oddílu, většina účastníků své zá-
polení oslavila. Oddíl stolního 
tenisu děkuje všem účastníkům 
a sponzorům a těší se na jubilejní 
10. ročník.                             – ST –
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Badmintonový GPC turnaj
V neděli 13. listopadu 2011 se v Chropyni uskutečnil turnaj do-

spělých v badmintonu typu GPC. Takže byla v Chropyni k vidění 
bitva o notný počet bodů do celorepublikového žebříčku. Turnaje 
se zúčastnilo 14 mužů a 8 žen, což bylo méně, než s čím chropyňští 
pořadatelé počítali. Ale i tak se v Chropyni objevili zástupci oddílů 
z celé Moravy, a to BC RSC Brno, SK Podolí, Slavoj Podivín, ZBL 
Zlín, SK Badminton Přerov, Universita Olomouc, Orlová – Lutyně 
a samozřejmě hráči a hráčky domácího oddílu TJ Chropyně.

I přes menší účast byla k vidění řada velmi vyrovnaných 
a především kvalitních zápasů. Vrcholem asi bylo finálové utkání 
ve čtyřhře mužů, kde domácí pár Slavík - Schmied předvedl 
skvělý výkon a porazil silnou a hlavně sehranou dvojici z BC RSC 
Brno Jelínek-Horák na tři sety. Ale to už výsledkově předbíháme, 
a proto uveďme pěkně po pořádku výsledky všech disciplín chro-
pyňského turnaje:

Dvouhra muži: 1. Martin Schmied - TJ Chropyně
  2. Martin Jelínek - BC RSC Brno
  3.-4. Miroslav Slavík - TJ Chropyně 
  3.-4. Vít Peterek - Orlová Lutyně

Dvouhra ženy: 1. Jana Matulová - BC RSC Brno
  2. Zuzana Konvičná - TJ Chropyně 
  3.-4. Eliška Maršálková - SK Podolí 
  3.-4. Eliška Mikulášková - BC RSC Brno

Čtyřhra muži: 1. Martin Schmied – Miroslav Slavík - TJ Chropyně
  2. Martin Jelínek – Filip Horák - BC RSC Brno
  3.-4. Petr Belhárek – Petr Zavadil - TJ Chropyně 
  3.-4. Nikolas Trucla – Tomáš Riedl - SK Badminton 
  Přerov

Čtyřhra ženy: 1. Jana Matulová – Andrea Zemanová - BC RSC 
  Brno
  2. Zuzana Konvičná – Michaela Medunová - 
  TJ Chropyně 
  3. Martina Hanačková – Eliška Maršálková - Slavoj 
  Podivín, SK Podolí

Mix:  1. Martin Jelínek – Jana Matulová - BC RSC Brno
  2. Petr Zavadil – Zuzana Konvičná - TJ Chropyně 
  3.-4. Miroslav Slavík – Martina Hanačková - 
  TJ Chropyně, Slavoj Podivín 
  3.-4. Filip Horák – Andrea Zemanová - BC RSC Brno

Je patrné, že ve dvou disciplínách opanovali první místa členové 
domácího oddílu – pár Schmied, Slavík v deblu mužů a v singlu mužů to 
byl Martin Schmied. Ale i další výsledky jsou pěkné z pohledu chropyň-
ského badmintonu a je tedy vidět, že badminton v Chropyni jde opět 
směrem vzhůru. Turnaj se vyvedl a do budoucna si snad jen přejme, 
ať je větší účast, a to jak v poli hrajících, tak i fanoušků v ochozech – 
protože tento sport je opravdu krásný a zaslouží si pozornost veřejnosti.

Podrobné výsledky na webu www.badmintonchropyne.webnode.cz.
– badm –

4. turnaj neregistrovaných hráčů badmintonu
V sobotu 29. října 2011 oddíl badmintonu 

uspořádal 4. amatérský turnaj ve čtyřhrách, 
kterého se tentokrát zúčastnilo 18 párů z celé 
Moravy, ale i s domácí účastí. Herní systém 
ve čtyřech základních skupinách, následně první 
dva páry ze skupiny postoupily do pavouka, 
ostatní opět do skupin. Po 6hodinovém souboji 
byly již známy čtyři nejlepší páry, z toho dva 
z Chropyně. Očekávalo se chropyňské finále, 
bohužel náš papírově nejlepší pár v semifinále 
podlehl borcům z Přerova, jakožto i náš další pár 
ve finále. Opět první místo nezůstalo v Chropy-
ni, tak doufáme, že naši amatérští hráči získali 
více zkušeností do příštího finálového souboje.

Velký dík patří sponzorům této akce: Ma-
sérna Chropyně (masaze.chropyne.cz) a firma 
Technosoft, spol. s r. o., (www.technosoft.cz).

Pořadí párů: 
1. místo: Jaromír Trucla, Nikolas Trucla - Přerov 
(střed)
2. místo: Miroslav Panáček, Martin Režňák - 
Chropyně (vlevo)
3. místo: Jiří Novák, Tomáš Janošek - Uherský 
Ostroh (vpravo)                   – BK Chropyně – Fotogalerie z turnaje na bkchropyne.nas-tym.cz
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Strašidel se nebojíme!
Podzim již tradičně patří stra-

šidlům a nebylo tomu jinak ani 
letos. Ještě na hrobech nedoho-
řely svíčky a v chropyňském pek-
le si daly dostaveníčko zbloudilé 
duše, no a při doprovodu kapely 
Trip začlo to pravé „helouvín-
ské“ křepčení. Rej masek dopl-
nily zábavné soutěže, při kterých 

Hokejisté Barexu na finálovou šestici nedosáhli
Hokejisté Barexu Chropyně se do postupové šestice v Kroměřížské 

hokejové lize nepodívají. Naši hráči nezvládli závěr soutěže a postup 
jim utekl o tři body. V sedmém kole základní části přivítal Barex Gators 
Holešov a v utkání bohatém na góly porazili naši hráči soupeře 10:6. 
V posledních dvou zápasech musel Barex alespoň jednou vyhrát, aby 
si zajistil postup. V osmém kole Barex narazil na AHK Kroměříž, kteří 
v dosavadním průběhu soutěže získali jen dva body. Barex byl favori-
tem zápasu, ale svou roli nezvládl. Soupeř byl všude dřív, lépe bruslil 
a dobře bránil. Barex neproměnil mnoho šancí a i díky tomu prohrál 1:3. 

V posledním kole musel Barex vyhrát, ale za soupeře měl Vážany, 
které ještě nikdy nedokázal porazit. A ani tentokrát se to nepodařilo. 
Barex znovu prohrál, tentokrát 3:7, a po základní části skončil na sed-
mém místě. Barex si tak zahraje jen ve skupině o umístění, kde sehraje 
s ostatními soupeři (AHK Kroměříž, HC Holešov Gators a HC Žopy) 
tři vzájemné zápasy. Nejlepší dva postoupí a budou bojovat o konečné 
páté místo s týmy z finálové skupiny.

Výsledky Barexu v základní části KHL
7. kolo HC Holešov Gators - Barex 6:10
8. kolo AHK Kroměříž – Barex 3:1
9. kolo Barex – STS Vážany ZDO 3:7

– Libor Halás –

si každý přišel na své. Vyvrcho-
lením soutěží bylo vyhlášení 
nejkrásnější „helouvínské“ dýně. 
Po půlnoci se všichni duchové 
rozprchli do svých uren, ale ne-
zapomeňte, čerti nikdy nespí 
a už po Vánocích se s Vámi těší 
na shledanou na chropyňských 
Šibřinkách. 

Děkujeme organizátorům „Helouvínské párty“, 
skupině Trip a týmu klubu Hell.

- Strašidla z Chropky -
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Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci říjnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 

6,0 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 

13,5 °C,
- celkové množství srážek bylo 30,3 mm/m2,
- ranní mrazíky byly zaznamenány ve 

dnech 15. až 18. října, přičemž ještě 
12. října byla ranní teplota 12 °C.

– redakce –

Olympic v Chropyni – povzbuzení do budoucna nebo ostuda!?
V pátek 18. listopadu k nám do Chropy-

ně, do sálu Městského kulturního střediska, 
po pětadvaceti letech opět zavítal legendární 
Olympik, který v příštím roce oslaví úcty-
hodných 50 let své existence. Za tuto dobu 
nesčetněkrát zaplnil do posledního místečka 
mnoho sálů, klubů, kulturáků a sportovních 
hal nejen v naší republice, ale i v zahraničí. 
Bohužel se mu to nepodařilo zopakovat 
u nás v Chropyni!!! 

Přestože zazněly v podání Petra Jandy, 
Milana Brouma a spol. ty největší „pecky“ 
od šedesátých let až po současnost, byl sál 
zaplněn jen asi ze dvou třetin. Je až zarážející, 
že drtivá většina návštěvníků tohoto kon-
certu byli „přespolní“, kteří si tuto skvělou 
příležitost nenechali ujít a dorazili k nám 
do Chropyně z míst i několik desítek kilome-
trů vzdálených. Všichni, kteří se koncertu zú-
častnili, si pochvalovali, i přes menší počáteč-
ní problémy s technikou, jeho skvělou úroveň 
a atmosféru. Osobně mě mrzí absolutní nezá-
jem místních obyvatel, neboť především pro 
ně jsme tento koncert připravovali, dělali mu 
odpovídající propagaci nejen v našem městě 
prostřednictvím Zpravodaje, plakátů, hlášení 
v městském rozhlase a regionálním tisku, ale 
i na rozhlasových vlnách rádia Haná, které 
bylo mediálním partnerem této akce. I výše 
vstupného, které činilo 270 Kč v předpro-
deji, bylo přizpůsobeno místním poměrům 
tak, aby bylo všemi akceptovatelné. Také 
organizačně a pořadatelsky byla akce dobře 
zvládnuta, sám frontmen kapely Petr Janda 
si pochvaloval celkovou atmosféru koncertu 
a milé přijetí v Chropyni. Publikum bylo skvělé, 
o čemž svědčil i dlouhotrvající aplaus, 
po němž museli Olympici několikrát přidávat. 

Ale co je to platné, když zájem místních 
obyvatel byl minimální, což se v poslední 
době již stalo téměř skutečností (např. 
představení Haliny Pavlowské bylo pro ab-
solutní nezájem zrušeno – bylo prodáno jen 
60 lístků). 

Chropyňáci, neseďte doma u televizorů 
jak pecky, a přijďte se také pobavit!!! Hlavně 
pro Vás takové pořady připravujeme!!! Těšíme 
se na Vás při některé další podobné akci, ať již 
kulturní, sportovní a nebo jakékoliv jiné!!!

 – Ing. Petr Večeřa, 
ředitel SMM Chropyně –

reklama
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Adéla PečínkováŠimon Šamánek

Filip NavrátilLucie Žáčková

Andrei Šebela

Tereza Měsícová

nar. 08.05.2011

nar. 28.03.2011

Anna Karásková

Matyáš Adámek

nar. 10.05.2011

nar. 28.05.2011

Hugo Junaedi

Zuzana Kotová

nar. 13.05.2011

nar. 07.05.2011nar. 20.04.2011

nar. 23.06.2011nar. 12.05.2011

nar. 07.06.2011

– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

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  
22. října přivítány tyto děti:

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  
1. října přivítány tyto děti:
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Matyáš Vojtěch

Kamila Racková

nar. 10.08.2011

nar. 09.09.2011

Eliška Kosmáková

Kateřina Vivialová

nar. 18.08.2011

nar. 11.09.2011

Anna Rožnovjáková

Ema Ježková

nar. 21.08.2011

nar. 22.09.2011

Vítání nových občánků našeho města
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Společenská kronika

C
H

R
O

P
Y

N
Ě

V měsíci říjnu se do Chropyně přistěhovalo 6 osob, 9 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 14 osob, narodilo 
se 1 dítě a zemřeli 2 občané.

Uzavření manželství
Martin Pospíšil, Pravčice – Dagmar Hanáková, Pravčice

Michal Kopřiva, Záříčí – Andrea Michálková, Bořenovice

Úmrtí
Zdeněk Štěrba, 22.10.2011

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

V prosinci letošního 
roku uplynou 4 roky od ú-
mrtí paní 

Květy Slámové 

a jejího syna pana 

Jaroslava Slámy. 

Vzpomínají  manželka 
s dcerou.

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

Rok uplynul jako řeky proud,
vzpomínka na Tebe nedá zapomenout.

V srdcích našich vzpomínka stále bolí a zapome-
nout nedovolí.

Dne 3. prosince 2011 uplynulo 7 let od úmrtí 
mého manžela, tatínka, dědečka, pradědečka 
a bratra pana 

Antonína Dolínka. 

S láskou vzpomíná manželka, syn Pavel a dcera 
Ludmila s rodinami, 4 vnoučata, 3 pravnoučata 
a sourozenci.

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

Dne 7. prosince 2011 tomu 
bude 10 let, co nás navždy 
opustila naše maminka paní 

Marie Obadalová 

a 20 let od úmrtí tatínka pana 

Bohuslava Obadala. 

S láskou vzpomíná dcera Marta.

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

Dne 11. prosince 2011 jsme vzpomenuli 
10. výročí ode dne, co nás navždy opustil milo-
vaný syn, bratr, vnuk a kamarád 

Zbyněk Grygar. 

S láskou vzpomínají rodiče, sestra s přítelem, 
babičky a kamarádi.

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

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 ...

Dne 25. listopadu 2011 jsme vzpomenuli 
9. smutné výročí úmrtí našeho tatínka a děde-
čka pana 

Josefa Svobody 

a dne 16. prosince 2011 vzpomeneme 8. smutné 
výročí úmrtí naší maminky a babičky paní 

Anny Svobodové.

S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

R
O

Z
L

O
U

Č
E

N
Í

Děkuji tímto všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří se dne 3. listopadu 2011 přišli 
naposled rozloučit s panem 

Antonínem Piskou. 

Děkuji také ošetřovatelkám z Pečovatelské služ-
by Chropyně – paní Rozsypalové, paní Rejtrové 
a paní Křižanové. Miluše Pisková, manželka.

B
L

A
H

O
P

Ř
Á

N
Í

Dne 28. listopadu 2011 oslavila krásné 
20. narozeniny naše dcera 

Lucinka Krčová. 
Už to bylo 20 let, co jsi poprvé spatřila svět, 
který Ti dal vše, abys mohla žít, studovat a mi-
lovat. Přejeme Ti, aby pohár Tvé lásky nezůstal 
nikdy prázdný, Tvůj život ať je stále krásný, 
ať úsměv ze Tvých rtů se nikdy neztrácí. Proto 
kolik kapek spadne v dešti, tolik Ti přejeme 
štěstí. Všechno nejlepší z celého srdce přeje 
mamka, taťka, bráška Véna, babička s dědeč-
kem a taky Nelinka. Máme Tě moc rádi.

B
L

A
H

O
P

Ř
Á

N
Í

Dne 8. prosince 2011 oslavil 63. narozeniny 
pan 

František Kelnar. 

Ze srdce přeje vše nej… dcera Markéta, Michal, 
vnoučata Mikula, Tobiášek, Šimonek a Edik. 
Máme tě rádi.

B
L

A
H

O
P

Ř
Á

N
Í

Dne 20. ledna 2012 oslaví v plné životní síle 
své kulaté narozeniny – 60 let – usměvavý pan 

Josef Chytil, 

alias Japin. Vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, 
neustálou každodenní životní pohodu a stále 
větší důchod. Brzké splnění všech Tvých denních 
a nejtajnějších plánů i snů a dalších mnoho let 
spokojeného života přeje Tvůj bratr Vladimír 
s Majkou z Tábora, připojují se dcera Michaela, 
sestra Jitka a bratr Břetislav s rodinami.

B
L

A
H

O
P

Ř
Á

N
Í

Dne 23. listopadu 2011 
oslavila své první narozeniny 
naše dvojčátka 

Tobiáš a Šimon Kelnarovi. 

Přejeme jim ze srdce hodně 
zdraví a šťastné dětství. Ro-
diče Michal a Markéta a bratr 
Mikula.
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Dne 20. prosince 2011 vzpomeneme již 
3. smutné výročí úmrtí našeho dědečka hří-
bečka, pana 

Milana Macháčka. 

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

Dne 24. prosince 2011 uplyne 17 let od úmr-
tí našeho tatínka, dědečka, strýce a švagra pana 

Josefa Horáka. 

Kdo jste jej znali a měli rádi, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku, za kterou děkuje dcera Dana 
s rodinou a synové Vlastimil a Josef s rodinami.

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

Dne 29. prosince 2011 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí pana 

Václava Herzána. 

Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

Dne 27. prosince 2011 uplyne 20 let od ú-
mrtí pana 

Ladislava Otevřela. 

S láskou a úctou vzpomíná syn Ladislav s ro-
dinou.

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

Dne 9. ledna 2012 uplyne 12 let od rozlou-
čení s panem 

Antonínem Pospíšilem. 

Vzpomeňte s námi. Manželka a syn s rodinou.

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

Dne 19. ledna 2012 vzpomeneme 3. výročí 
úmrtí pana 

Viléma Macháčka. 

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

V
Z

P
O

M
ÍN

Á
M

E

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

Dne 1. ledna 2012 vzpomeneme 10. výročí, 
co nás navždy opustil pan 

Jozef Mihalik. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery 
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

IN
F

O

Upozorňujeme občany, že zveřejnění 
ve společenské kronice je zpoplatněno 
částkou 50 Kč za zveřejněnou osobu. Popla-
tek je splatný před uveřejněním oznámení.

Pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku, či blahopřání.
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Přehled pořadů v Chropyni a okolí

O
nd

ře
j H

av
el

ka

Chropyně Adventní koncert  
18.12. Pořadatelé jsou Římskokatolická farnost sv. Jiljí 
 v Chropyni a SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně. 
 Kde: kostel sv. Jiljí v Chropyni,17:00 

Chropyně XIII. Ples města Chropyně 
14.1. K poslechu a tanci hraje skupina Classic a cimbálová 
 muzika Dubina. Vstupné 200 Kč. Předprodej vstu-
 penek již zahájen.
 Kde: MKS Chropyně, 20:00

Chropyně Myslivecký ples 
4.2. K poslechu a tanci hraje skupina EXPO. Vstupné 
 je 400 Kč. V ceně vstupného je zahrnuta večeře.
 Kde: MKS Chropyně, 20:00

Hulín II. VÁNOČNÍ SVÍČKOVÝ KONCERT a 
17.12. III. VÁNOČNÍ SVÍČKOVÝ KONCERT 
 Vánoční atmosféru naladí Hanácká dechová hudba 
 HULÍŇANÉ a dětský sbor ZVONKY. Předprodej 
 vstupenek v kanceláři Kulturního klubu Hulín.  
 Kde: Kulturní klub Hulín, 15:00 a 19:00

Hulín Silvestrovské promítání v letním kině 
31.12. Zveme všechny na tradiční promítání krátkých pohá-
 dek a grotesek nejen pro děti, které bude ukončeno 
 ohňostrojem. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma
 Kde: Letní kino, 17:00

Hulín Silvestrovská veselice 
31.12. Netradiční plesově laděný taneční večer s diskotékou 
 a živou kapelou. Soutěž o nejlepší silvestrovskou 
 jednohubku. Vstupné 150 Kč. 
 Kde: Kulturní klub Hulín – sál, 20:00

Kojetín 2. vánoční jarmark na Masarykově náměstí 
18.12. Prodej kaprů, vánočních stromků, domácí zabijačka 
 (Řeznictví na rohu - Tyršova 29), med, medovina, 
 drátkování, punč, keramika, svíčky, vánoční ozdoby, …
 Kde: Masarykovo náměstí, od 09:00

Kojetín Předvánoční vyhrávání 
19.12. Účinkují žáci ZUŠ.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 16:00 

Kojetín Opičí guláš s číslem 6 
25.12. Uvádí kapela IQ Opice. Hrají v hlavních rolích IQ 
 OPICE, THE TRUTH IS OUT THERE, CANDY 
 MEATWORKS, SCREAMING DOWN, BUMBRLÍCI 
 Z POMERANČOVÉ ZAHRADY, LH-7... Připraveno 
 bude pivo, panáky a oblíbený korňákův opičí guláš.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 17:00

Kojetín Kráska z Leenane 
18.1. Uvádí Rádoby divadlo Klapý. Komorní divadelníl dra-
 ma autora Martina Mc Donagha. Hra je směsí kome-
 die a tragického příběhu. Vykresluje příběh Maureen, 
 která žije se svou despotickou matkou Mag.   
 Kde: Sokolovna Kojetín, 20:00

Kojetín Myslivecký ples 
21.1. Kde: Sokolovna Kojetín, 20:00 

Kojetín Dračí ples 
28.1. Kde: Sokolovna Kojetín, 20:00

Kroměříž Vánoční Michalův Salát 
18.12. Michal Nesvadba s vánočním pořadem pro malé i větší 
 děti i pro dospělé. Michal, který je dětem dobře 
 známý z pořadu České televize Kouzelná školka, 
 plně rozvíjí hru s barevnými samolepicími páskami.  
 Kde: Dům Kultury Kroměříž, 14:30

Kroměříž Česká mše vánoční 
21.12. Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby uvádí studenti 
 Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského Kromě-
 říž. Řídí Viktor Kozánek,
 Kde: Kino Nadsklepí, 19:00

Kroměříž SCREAMERS - VÁNOČNÍ SPECIÁL 2011 
22.12. Oblíbená travesti skupina vystupovala se spoustou 
 hvězd naší i světové populární hudby. Předprodej 
 vstupenek v pokladně Domu kultury. Vstupné 280 Kč 
 a 260 Kč.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž VÁNOČNÍ KONCERT MORAVSKÝCH MADRI-
26.12. GALISTŮ 
 Sbor se prezentuje především živými koncertními 
 vystoupeními, kde vynikne jedinečnost provedení 
 konkrétního repertoáru v přirozeném akustickém 
 prostoru. 
 Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kroměříž, 
 16:00

Kroměříž Silvestr v pivovaru 
31.12. Welcome drink na uvítanou, možnost posezení v re-
 stauraci a vychutnání si pivních specialit, popřípadě 
 možnost zavítat do salonku, kde bude hudební pro-
 dukce a bar se spoustou alkoholu a nealka. Možnost 
 přespání v pensionu.
 Kde: Restaurace a salonek pivovaru Černý orel, 
 19:00

Přerov Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
18.12. Po roční pauze oblíbený BIG BAND opět v Přerově 
 s programem věnovaným k 100. výročí narození 
 Jiřího Traxlera. 
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov „Jožka ČERNÝ a cimbálová muzika“, vánoční 
21.12. koncert  
 O závěrečný předvánoční koncert, jak jinak než v li-
 dovém tónu, se postará legenda české národní písně.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30


