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Vážení spoluobčané,
rok uběhl jako voda a už je tu opět 

vánoční čas. Čas, kdy bychom všichni měli 
alespoň na chvíli zpomalit tempo,  zastavit 
se. Doufám, že tak jako každý rok i le-
tos se přípravy na Vánoce vydaří. Věřím, 
že tradiční štědrovečerní večeře bude vý-
borná a všechny nejbližší obdarujete, byť 
i drobným dárkem. Vězte, že finanční hodno-
ta dárku není důležitá. Důležitější je, že jste 
si na danou osobu vzpomněli. 

Přeji Vám, abyste co nejvíce času mohli 
trávit po boku svých nejbližších či ve vzpo-
mínkách na ty nejhezčí okamžiky vašeho 
života, abyste i v dnešní uspěchané době 
nacházeli cíl a smysl našeho života. Nejlepší 
pocit z Vánoc budete mít jen tehdy, pokud 
si je v klidu prožijete. Asi nejlépe to vystihuje 
citát od mého oblíbeného autora Roberta 
Fulghuma: „Vánoce nejsou nějaké datum 
v kalendáři, jedná se o stav mysli.“

pokračování na str. 2
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Vánoční přání místostarosty města

Přeji Vám krásné a klidné prožití svátků vá-
nočních a do nového roku 2013 hodně zdraví, 
pohody, lásky a mnoho úspěchů v pracovním 
i osobním životě.

Ing. Věra Sigmundová
starostka města Chropyně

dokončení ze str. 1

Vánoční přání 
starostky města Vážení a milí spoluobčané,

po celoročním shonu přichází opět ob-
dobí, v němž si milióny lidí na celém světě 
připomínají narození Ježíše Krista. Období, 
ve kterém lidé alespoň načas za pomínají 
na hádky, intriky a jiné malichernosti, kterými 
sami sobě znepříjemňujeme svoje putování 
po tomto světě.

Doba vánoční v nás téměř vždy vyvolává 
nezapomenutelnou atmosféru. Tu samou, 
kterou zažívala všechna naše pokolení. Vždy 
je to umocněno krásnou atmosférou rozsví-
cených vánočních stromečků, vůní cukroví 
i smaženého kapra, ale především v nás 
dlouho zůstává vzpomínka na rozzářené oči 
těch, které jsme obdarovali, především našich 
nejmenších. 

Doba mezi svátky je pak i dobou malého 
zastavení a zhodnocení naší celoroční práce. 
Pokládáme si otázku, zda právě uplynulý 
rok splnil beze zbytku to, co jsme od něj 
očekávali. Než jej však začneme hodnotit, 
je nezbytné, aby každý položil sám sobě 
otázku, zda jsme i my sami udělali vše, co jsme 
udělat měli a mohli, aby byl svět kolem nás 
lepší a přívětivější. Mnohdy totiž při takovém 
bilancování docela dobře víme, co měl či ne-
měl udělat ten či onen, ale na to, co jsme měli 
udělat především my, zapomínáme.  

Mnozí z nás každoročně zahajujeme nový 
rok předsevzetími, která nás mají motivovat 

k lepším výkonům v osobním či profesním 
životě, ale jež stejně jako ta loňská zmizí 
nejpozději s posledním sněhem. 

Není možné na tomto malém prostoru 
vyjmenovat všechno to, co vše nás čeká v nad-
cházejícím roce. I proto, že o mnohém ještě ani 
nevíme. Společně s Vámi však pevně doufám, 
že rok 2013 bude k našemu městu přívětivý, 
a my budeme svědky jeho dalšího rozvoje. 
K tomu, aby byl život v našem městě příjemný, 
budou směřovat všechna naše rozhodnutí.

I já bych se rád připojil k řadě těch, kteří 
Vám přejí hodně štěstí, zdraví, úspěchů a spo-
kojenosti v novém roce 2013. Nepodléhejme 
dojmům, že nic nemůžeme změnit. Pěstujme 
víru ve vlastní síly, schopnosti a talent našich 
občanů. Naším úkolem musí být dodat lidem 
nejen optimismus a důvěru ve své možnosti, 
ale i hrdost na naše město. 

Závěrem děkuji Vám všem, kteří jste 
se v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem 
podíleli na rozvoji našeho města, na tom, aby 
se nám v něm dobře žilo. Děkuji také Vám, 
ochotným a obětavým lidem, kteří jste v obtíž-
ných situacích připraveni a ochotni přiložit ruku 
k dílu a pomoci tam, kde je třeba.

Do nového roku Vám přeji především 
zdraví, dostatek optimismu a spokojený život 
v našem městě. Prožijte ho v radosti a lásce.

Mgr. Milan Bajgar
místostarosta města

Redakce Zpravodaje si dovoluje po-
děkovat všem dopisovatelům a autorům 
příspěvků zveřejněných ve Zpravodaji 
města Chropyně v roce 2012. 

Zároveň bychom rádi poděkovali 
našim nejbližším spolupracovníkům – 
korektorce českého jazyka Mgr. Janě 
Buksové a grafikům manželům Rozkoš-
ným za výbornou spolupráci při redakč-
ních pracích. Poděkování patří také 
pracovníkům tiskárny HART PRESS, 
spol. s r. o., Otrokovice a skautskému stře-
disku Krále Ječmínka Chropyně. 

Nejen jim a výše uvedeným, ale také 
Vám, našim čtenářům, přejeme pokojné 
vánoční svátky roku 2012 a dobré vykro-
čení do roku 2013.

Poděkování redakce

reklama

Mgr. Milan Bajgar a Ing. Jiří Rosecký
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Harmonogram svozu odpadu 
v průběhu vánočních svátků

Římskokatolická farnost 
Chropyně

Vážení občané, v tomto článku bychom 
Vás rádi seznámili se změnami, které nastanou 
od 1. ledna 2013 u místního poplatku za pro-
voz systému, shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále „poplatek za komunální odpad“). 

Dne 1. července 2012 nabyl účinnosti zá-
kon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon 
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů. U místního po-
platku dochází k rozšíření okruhu poplatníků, 
zvýšení maximální sazby poplatku a úpravě od-
povědnosti za placení u nezletilých poplatníků.

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva 
města Chropyně 17. prosince 2012 by měla být 
schválena obecně závazná vyhláška č. 3/2012, 
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen 
„obecně závazná vyhláška“), ve které budou 
tyto změny zapracovány, včetně stanovení výše 
poplatku pro rok 2013.

Okruhy poplatníků
Poplatek za komunální odpad platí fyzická 

osoba, která má v obci trvalý pobyt. Poplat-
níkem je i cizinec, který má na území České 
republiky povolen trvalý nebo přechodný 
pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo pobývá 
na území České republiky přechodně po dobu 
delší 3 měsíců, anebo mu byla udělena mezi-
národní ochrana podle zákona upravujícího 
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona 
upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

Poplatníkem je také fyzická osoba, která má 
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální re-
kreaci, nebo byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Výše 
poplatku odpovídá výši poplatku jedné fyzické 
osoby. Má-li ke stavbě určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně.

Noví poplatníci jsou povinni splnit ohlašo-
vací povinnost vyplývající ze zákona o místních 
poplatcích, resp. obecně závazné vyhlášky 
a nahlásit požadované údaje správci místního 
poplatku do 15 dní ode dne, kdy jim povinnost 
platit poplatek vznikla (ve stejné lhůtě mají po-
vinnost ohlásit i zánik nebo změnu). Ke splnění 
ohlašovací povinnosti je možné využít tiskopisů 
na www.muchropyne.cz (Důležité dokumenty 
– Formuláře – Žádosti – Finanční odbor) nebo 
si je mohou vyzvednout na pokladně MěÚ 
v Chropyni, kde je mohou rovnou vyplnit 
a odevzdat.

Poplatek se platí obci, ve které je fyzická 
osoba hlášena k pobytu, nebo na jejímž území se 
stavba, určená k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, nachází.

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří částka až 250 Kč 

za poplatníka a kalendářní rok a částka 
stanovená na základě skutečných nákladů 
obce předchozího kalendářního roku na sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu, 
která může být až 750 Kč za poplatníka 

a kalendářní rok. Poplatek tak může být 
až 1.000 Kč. 

Konkrétní výši poplatku stanoví obec 
v obecně závazné vyhlášce. V Chropyni 
je pro rok 2013 navržena výše poplatku 552 Kč 
za poplatníka a rok. Pokud by bylo využito 
maximálně možné zákonné sazby (tedy město 
by systém nedotovalo ani jednou korunou), pak 
by roční poplatek činil 727 Kč na poplatníka.

Platby za nezletilé
Je-li poplatník v době, kdy mu vznikla po-

vinnost poplatek zaplatit, nezletilý, odpovídají 
za zaplacení poplatku společně a nerozdílně 
poplatník a jeho zákonný zástupce, který má 
v tomto případě stejné procesní postavení jako 
poplatník. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo 
jeho zákonný zástupce, bude moci obecní úřad 
vyměřovat nezaplacené poplatky zákonnému 
zástupci a v případě trvání dluhu bude tento 
po zákonném zástupci i exekučně vymáhat.

Správcem poplatku je Městský úřad 
v Chropyni, finanční odbor, náměstí Svobo-
dy 29, PSČ 768 11. S konkrétními dotazy 
se obracejte na pracovnici finančního od-
boru, paní Valáškovou Renátu, (kancelář 
v přízemí, dveře č. 6, tel. 573 500 738, e-mail: 
valaskova@muchropyne.cz).

Celé znění obecně závazné vyhlášky bude 
po jejím schválení zveřejněno na úřední 
desce, na www.muchropyne.cz a dále bude 
k nahlédnutí na sekretariátě MěÚ v Chropyni.

Renáta Valášková

Změny u místního poplatku za komunální odpad

Město Chropyně upozorňuje občany, že svoz odpadu bude v době 
mezi vánočními svátky a na počátku roku 2013 prováděn v tyto dny:

kontejnery:
• pátek 21. prosince 2012
• sobota 29. prosince 2012 
• sobota 5. ledna 2013

popelnice o obsahu 110 l:
Chropyně:
• čtvrtek 27. prosince 2012
• středa 9. ledna 2013

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

V tomto roce nebude prováděn mimořádný svoz popelnic a kon-
tejnerů, proto budou Správou majetku města Chropyně v pátek 
21. prosince 2012 přistaveny velkoobjemové kontejnery na místa dle 
potřeb obyvatel v navýšeném počtu.

Tyto kontejnery jsou určeny pro běžný komunální odpad z domác-
ností, 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.

Martina Adámková

Plešovec:
• středa 26. prosince 2012
• úterý 8. ledna 2013

Bohoslužby o Vánocích v kostele sv. Jiljí v Chropyni

Pondělí 24. prosince – Štědrý den. „Půlnoční mše sv.“ ve 21:00 
Úterý 25. prosince – Hod Boží vánoční. Mše sv. v 7:30 
Středa 26. prosince – Sv. Štěpána, mučedníka. Mše sv. v 9:00 
Úterý 1. ledna – Matky Boží P. Marie. Mše sv. na Nový rok v 9:00 

Příležitost k předvánoční svátosti smíření 

bude v neděli 16. prosince od 14:30 do 15:30 v kostele sv. Jiljí.

Římskokatolická farnost Chropyně srdečně zve na 

Adventní koncert SZUŠ D–Music Kroměříž 

v úterý 18. prosince 2012 v 18:00 v kostele sv. Jiljí v Chropyni. 
Vstupné dobrovolné.

Koncert Smíšeného pěveckého sboru Moravan 

v neděli 13. ledna 2013 v 16:00 v kostele sv. Jiljí v Chropyni. 
Vstupné dobrovolné.

Radostné a pokojné prožití svátků narození našeho Pána 
a Boží ochranu a požehnání do celého příštího roku přeje 

a vyprošuje P. Jiří Putala.
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Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost. Svůj požadavek pro-
sím nahlaste na tel.: 573 500 741 paní 
Zapletalové. Ve dnech voleb je nutno 
požádat přímo příslušnou okrskovou 
volební komisi.

Upozorňujeme voliče volebního okrsku 
č. 1, že volební místnost v případě obou 
kol volby prezidenta České republi-
ky bude umístěna v šatně dveře č. 1 
u bočního vchodu.

Volba prezidenta České re-
publiky se v naší republice poprvé 
koná způsobem tzv. přímé volby, 
tedy je volen přímo občany. První 
kolo volby se uskuteční v pátek 
11. ledna 2013 od 14:00 do 
22:00 a v sobotu 12. října 2013 
od 8:00 do 14:00, případné druhé 
kolo volby by se mělo uskutečnit 
v pátek 25. ledna 2013 od 14:00 
do 22:00 a v sobotu 26. října 2013 
od 8:00 do 14:00.

Voličem je státní občan České 
republiky, který alespoň ve druhý 
den volby dosáhl věku nejméně 
18 let a je přihlášen k trvalému 
pobytu v obci nebo na území 
vojenského újezdu v územním 
obvodu kraje.

Místem konání voleb jsou 
volební místnosti v jednotli-
vých volebních okrscích. V pří-
padě města Chropyně to jsou:
• v okrsku č. 1 místnost č. 1 

v Městském kulturním středis-
ku v ulici Komenského č. p. 
39, a to pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v Chro-
pyni, bydlící v ulicích Berniska, 
Drahy, Emila Filly, Františkov, 
Hájenka, Haltýře, Hrad, Hráz-
ky, Ječmínkova, Komenského, 
Krátká, Masarykova, Míru, 
Mrlínek, náměstí Svobody, 
Pastvisko, Podlesí, Skaštická, 
U Hejtmana a Závětří;

• v okrsku č. 2 místnost pobočky 
městské knihovny v objektu 
Mateřské školy Chropyně 
v ulici Tyršova čp. 570, a to 
pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu v Chropyni, 
bydlící v ulicích Díly, Dr. Emila 
Axmana, Hřbitovní, Křižní, 
Nová, Palackého, Pazderna, 
Tovačovská a Tyršova;

• v okrsku č. 3 ve třídě II. A 
v přízemí budovy Základní 
školy Chropyně v ulici J. Fu-
číka čp. 675, a to pro voliče 
s adresou místa trvalého poby-
tu v Chropyni, bydlící v ulicích 
Moravská a Vlčí Doly;

• v okrsku č. 4 ve třídě I. C 
v přízemí budovy Základní 
školy Chropyně v ulici J. Fu-
číka čp. 675, a to pro voliče 
s adresou místa trvalého 
pobytu v Chropyni, bydlící 
v ulicích J. Fučíka, K. H. Máchy, 
Nádražní, Oujezdy a Řadová;

• v okrsku č. 5 v místnosti 
objektu Klubovny mládeže 
v Plešovci č. p. 55, a to pro 
voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v Chropyni, bydlící 
v místní části Plešovec.

Upozorňujeme voliče vo-
lebního okrsku č. 1, že ve výše 
uvedeném seznamu není chyba 
a že volební místností v městském 
kulturním středisku je tentokrát 
opravdu místnost č. 1, tedy šatna 
u bočního vstupu. Tato změna 
je způsobena konáním volby 
v době plesové sezóny a proná-
jmu místnosti č. 10 subjektům, 
pořádajícím plesy. 

Hlasování
Volič po příchodu do volební 

místnosti prokáže okrskové vo-
lební komisi svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České 
republiky. Volič, který hlasuje 
na voličský průkaz, je povinen 
tento volební komisi odevzdat. 
Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. Po záznamu 
ve výpisu ze stálého seznamu voli-
čů pro volbu prezidenta republiky 
obdrží volič od okrskové volební 
komise prázdnou úřední obálku 
šedé barvy opatřenou úředním 
razítkem.

Hlasovací lístky pro volbu 
prezidenta republiky se tisknou 
samostatně pro kandidáta zvlášť. 
Na každém hlasovacím lístku 
je uvedeno číslo určené losem. 
Hlasovací lístky jsou opatřeny 
otiskem razítka ministerstva vni-
tra. Dále hlasovací lístky obsahují 

označení, pro které kolo jsou 
určeny.

Hlasovací lístky jsou voličům 
distribuovány nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb, tj. 8. ledna 
2013. V případě, že dojde k jejich 
poškození nebo ztrátě a nebo 
volič zjistí, že nemá k dispozici 
všechny hlasovací lístky, je možné 
požádat ve volební místnosti okr-
skovou volební komisi o vydání 
nové kompletní sady hlasovacích 
lístků.

Po obdržení úřední obálky, 
popřípadě hlasovacích lístků, 
vstoupí volič do prostoru urče-
ného k úpravě hlasovacích lístků. 
V tomto prostoru vloží volič do 
úřední obálky jeden hlasovací 
lístek, který dále nijak neupra-
vuje. Pokud se volič neodebere 
do prostoru určeného pro úpra-
vu hlasovacích lístků, nebude 
mu hlasování umožněno.

Neplatné jsou hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném 
tiskopise nebo které jsou přetr-
žené. Poškození nebo přeložení 
hlasovacího lístku nemá vliv 
na jeho platnost, jsou-li z něj pa-
trné potřebné údaje. Hlas voliče 
je neplatný, je-li v úřední obálce 
vloženo několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určené-
ho pro úpravu hlasovacích lístků 
vloží volič úřední obálku s hlaso-
vacím lístkem před okrskovou vo-
lební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osob-
ně, zastoupení není přípustné. 
S voličem, který nemůže upravit 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
a nebo nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však 
člen okrskové volební komise, 
a hlasovací lístek za něho upravit 
a vložit do úřední obálky a po-
případě i úřední obálku vložit do 
volební schránky.

Druhé kolo volby
V případě, že v prvním kole 

voleb nezíská žádný kandi-

dát nadpoloviční většinu hlasů 
z celkového počtu odevzdaných 
platných hlasů, bude vyhlášeno 
druhé kolo volby. Druhé kolo 
volby se koná 14 dnů po kole 
prvním (tedy nikoli za týden jako 
u voleb do senátu).

Do druhého kola postoupí 
2 kandidáti, kteří v prvním kole 
získali nejvíce hlasů. Pokud 
by se na prvním místě umístilo 
více kandidátů se stejným po-
čtem hlasů, postupují do druhého 
kola jen všichni tito kandidáti 
z prvního místa. Jestliže dojde 
ke shodě v počtu hlasů u kandi-
dátů na druhém místě, postupují 
do druhého kola volby kandidát 
z prvního místa a všichni kandidáti 
z druhého místa.

Volba ve druhém kole probíhá 
stejně jako v kole prvním. Před 
druhým kolem však již nedochází 
k distribuci hlasovacích lístků 
přímo voličům. Hlasovací lístky 
jsou jim vydávány až ve volební 
místnosti volební komisí. 

Hlasování do přenosné volební 
schránky

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních, důvo-
dů obecní úřad a ve dnech volby 
okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební ko-
mise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle 
k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky.
 
Zveřejnění výsledků volby

Výsledky volby zveřejňuje Český 
statistický úřad na svých webo-
vých stránkách www.volby.cz. 
Průběžné výsledky jsou ozna-
movány po uzavření volebních 
místností. Celkový výsledek vy-
hlašuje státní volební komise 
uveřejněním zápisu o výsledku 
volby ve Sbírce zákonů. 

OVV

Volba prezidenta České republiky

V případě druhého kola volby preziden-
ta České republiky ve dnech 25. a 26. 
ledna 2013 jsou volební lístky voličům 
vydávány přímo ve volební místnosti 
okrskovou volební komisí. 

UPOZORNĚNÍ INFORMACE
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Více informací o volbě prezidenta naleznete na:

Pokud se nebudete ve dnech volby prezi-
denta České republiky 11. a 12. ledna 2013 
(případně během druhého kola ve dnech 
25. a 26. ledna 2013) zdržovat v místě 
svého trvalého bydliště, avšak chcete využít 
svého volebního práva, můžete hlasovat 
na voličský průkaz. 

O vydání voličského průkazu můžete 
požádat buď žádostí v listinné podobě (poš-
tou) opatřenou úředně ověřeným podpisem 
voliče, žádostí v elektronické podobě pode-
psanou uznávaným elektronickým popisem 
voliče nebo žádostí v elektronické podobě 
zaslanou prostřednictvím datové schránky. 
Pro žádost není žádný předepsaný formulář. 
Žádost musí být Městskému úřadu v Chro-
pyni (pro občany Chropyně a Plešovce) 
doručena nejpozději 7 dnů přede dnem 
volby, tj. do 4. ledna 2013 v případě I. kola 
volby, resp. do 18. ledna 2013 v případě 
II. kola volby. 

U listinného podání je úředně ověřený 
podpis vyžadován proto, aby byl volič, který 
o vydání voličského průkazu žádá, chráněn 
před zneužitím tohoto institutu. Při ověření 
podpisu lze využít osvobození od správního 

poplatku, protože podle § 8 odst. 2 písm. f) 
zákona o správních poplatcích jsou od po-
platků osvobozeny úkony pro účely využití 
volebního práva.

Žádost může být podána i osobně. V tom-
to případě nevyžadujeme písemnou žádost, 
protože po prokázání totožnosti voliče sepíše 
úředník, který osobní žádost přijímá, úřední 
záznam, ve kterém uvede veškeré potřebné 
údaje. Tímto způsobem lze o vydání vo-
ličského průkazu požádat až do okamžiku 
uzavření stálého seznamu, tj. do 9. ledna 
2013 do 16:00 v případě vydání voličského 
průkazu pro I. kolo volby nebo do 23. ledna 
2013 do 16:00 u voličského průkazu pro 
II. kolo volby. Osobně je možno žádost po-
dat na úseku matriky a evidence obyvatel 
u paní Dagmar Zapletalové, dveře č. 005, 
nebo u vedoucího odboru vnitřních věcí 
Ing. Jiřího Roseckého, dveře č. 112. 

I když se prozatím neuskutečnilo první 
kolo volby, a není tudíž známo, zda se II. kolo 
volby uskuteční, může občan, pro usnadnění 
administrativy, požádat o vydání voličského 
průkazu pro obě kola najednou.

JiRo

Zákon o volbě prezidenta České repub-
liky dává možnost využít svého aktivního 
volebního práva i občanům, kteří třeba 
ve volbách do zastupitelstev obcí nebo krajů 
volit nemohou. Jedná se o občany, kteří 
jsou nebo budou ve zdravotnickém zařízení, 
v zařízení sociálních služeb, školském zařízení 
pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy nebo ve školském zařízení pro 
preventivně výchovnou péči nebo v jiném 
obdobném zařízení v obci. 

V případě dlouhodobého pobytu je osoba 
stojící v čele tohoto zařízení (např. nemocni-
ce) povinna informovat voliče o možnosti zá-
pisu do zvláštního seznamu voličů, na základě 
kterého může volič uplatnit své volební právo. 

V případě krátkodobého pobytu nebo 
v případě, že volič neví, kde se přesně 
ve dny volby prezidenta bude nacházet 
(např. předpokládaná hospitalizace), se jeví 
jako nejvhodnější vyřízení voličského prů-
kazu, na který volič může volit v jakékoliv 
volební místnosti na území České republiky. 
Jak voličský průkaz získat je popsáno v článku 
Prezidenta můžeme volit i na voličský průkaz. 

V obou případech hlasuje volič do přenos-
né volební schránky, se kterou se za voličem 
dostaví členové okrskové volební komise 
ustanovené v územním obvodu příslušného 
zařízení. Hlasovací lístky i úřední obálku mu 
vydá okrsková volební komise před hlasová-
ním. Volič před volbou musí prokázat svou 
totožnost a státní občanství platným občan-
ským průkazem nebo cestovním dokladem 
České republiky.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení 
mimo území volebního okrsku, kde má volič 
trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu 
voličů, tj. ode dne 9. ledna 2013, v pří-
padě druhého kola volby 21. ledna 2013, 
od 16:00, je tato skutečnost považována 
za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Voliči, který je v nemocnici nebo v obdob-
ném zdravotnickém zařízení a není zapsán ve 
zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský 
průkaz a nebo nemá trvalý pobyt v okrsku, 
kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnic-
ké zařízení nachází, nemůže okrsková volební 
komise umožnit hlasování.

JiRo

Prezidenta můžeme volit 
i na voličský průkaz

Možnost volit při volbě prezidenta 
v nemocnici nebo v obdobném zařízení

www.volba-prezidenta.cz

Z jednání rady 
města

Rada města na svých jednáních v období od 10. 
října do 21. listopadu 2012 mimo jiné: 
• Vzala na vědomí zprávu o stavu střechy Zá-

kladní školy Komenského v Chropyni – ve-
doucí odboru výstavby a životního prostředí 
informoval radu města o opětovném zatečení 
do střechy, ke kterému došlo 13. září 2012 
v budově Základní školy v ulici Komenského. 
Tato havárie byla vyřešena nejnutnější opra-
vou střešní krytiny. Vzhledem k stále častěji 
se opakujícím haváriím nechal odbor výstavby 
a životního prostředí přepočítat náklady na 
opravu střechy. Jelikož se havárie při větších 
deštích stále opakují a dochází k většímu 
poškození krovu, zahrnul odbor výstavby 
a životního prostředí náklady na opravu střechy 
do rozpočtu roku 2013. 

• Schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi městem 
Chropyně a Ing. Lenkou Štajnerovou, jejímž 
předmětem je zpracování žádosti o dotaci 
na akci „Revitalizace parku na náměstí Svobody 
v Chropyni“ – odbor výstavby a životního pro-
středí předložil k odsouhlasení Smlouvu o dílo 
na zpracování žádosti o dotaci na akci „Revita-
lizace parku na náměstí Svobody v Chropyni“ 
na Státní fond životního prostředí. Město 
Chropyně bude podávat žádost na revitalizaci 
parku na náměstí Svobody přes Operační pro-
gram životní prostředí prioritní osu 6.5. Jednou 
z podmínek je udržitelnost projektu 10 let, 
to znamená, že po dobu 10 let nebude možné 
do podoby parku zasahovat, s výjimkou uhy-
nulé zeleně a běžné údržby parku. Tím pádem 
nelze po tuto dobu realizovat revitalizaci ná-
městí dle zpracované dokumentace.

• Schválila žádost střeleckého klubu o souhlas 
s úpravou nebytových prostor v základní 
škole v ulici J. Fučíka – Sportovně střelecký 
klub JUNIOR Chropyně, o. j. s., požádal radu 
města o možnost provedení stavebních úprav 
sklepních prostor v budově Základní školy 
Chropyně, p. o., pracoviště Fučíkova, které 
má střelecký klub v dlouhodobém pronájmu. 
Důvodem těchto úprav je nutnost rozšíření 
prostor pro bezpečné provozování střelecké 
zájmové činnosti. Veškeré náklady spojené 
s těmito úpravami budou hrazeny z prostředků 
střeleckého klubu.

• Schválila žádost SRPŠ při ZŠ o bezplatný proná-
jem v Městském kulturním středisku Chropyně 
– Sdružení rodičů a přátel školy při Základní 
škole v Chropyni, o. s., požádalo radu města 
o bezplatný pronájem Městského kulturního 
střediska v Chropyni dne 16. února 2013 
za účelem pořádání 1. školního plesu. Veškerý 
případný zisk bude použit pro financování 
různých aktivit pro žáky základní školy na akce 
pořádané školou.

• Schválila poskytnutí veřejné finanční podpory 
ve výši 2.000 Kč organizaci JUNÁK – na čás-
tečné pokrytí nákladů spojených s realizací 
skautského projektu pod názvem „Temnotou 
2012“.

Mgr. Milan Bajgar
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Prodej vyřazeného předmětu z majetku města
Elektrickou pánev vyřazenou 
z majetku nabízí město Chropyně. 
Rok výroby pánve je 1998 a vyvolá-
vací cena činí 13.800 Kč. Vyřazenou 

pánev je možno si po domluvě na tel.: 
573 355 075 prohlédnout v Zařízení 
školního stravování v Ječmínkově 
ulici v Chropyni.

Zájemci o koupi předloží své na-
bídky písemně v zalepené obálce 
označené heslem „pánev“ nejpoz-
ději 20. prosince 2012 do 13:00 

na podatelně Městského úřadu 
v Chropyni, náměstí Svobody 29, 
768 11 Chropyně.

JiRo

Nová komunikace na Podlesí
Zástupci města Chropyně převzali v pátek 30. listopadu 2012 

dokončenou komunikaci v nové zástavbě rodinných domů na Podlesí. 
Dodavateli investice byly firmy JC STAV, s. r. o., Kroměříž, a Elektro 
Hrabal, Chropyně. Celková cena díla je 3,5 milionu korun.                  JiRo

Město Chropyně se, na základě odborného 
posouzení stavu stromů (zejména lip) v parku 
na náměstí Svobody, rozhodlo podat žádost 
o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace 
parku na náměstí Svobody v Chropyni“. 
Projekt řeší obnovu stávajícího parku, včetně 
tvarovaných alejí podél chodníků. Cílem je 
vytvořit v této centrální části města příjemné 
prostředí jak místním obyvatelům, tak ná-
vštěvníkům města.

Dotace by měla být poskytnuta z Operač-
ního programu životního prostředí zařazené 
do Oblasti podpory 6.5 – Podpora regenerace 
urbanizované krajiny. V případě obdržení 
dotace by realizace měla proběhnout nejdříve 
na podzim roku 2013. 

Revitalizaci parku je možno rozdělit na dvě 
základní části.

První část představuje příprava území 
spočívající v provedení radikální zdravotní 
údržby stávající zeleně – odstranění proschlých 
jedinců a dřevin, u kterých hrozí nebezpečí vy-
vrácení, včetně zdravotního ořezu a ošetření 
vitálních a perspektivních jedinců. Navržena 
je zejména radikální údržba keřových porostů. 
Ke kácení jsou navrženy i tvarované javory 
podél chodníků na severovýchodní a jihový-
chodní straně náměstí. Druhou fázi představují 
sadové úpravy spočívající v návrhu výsadby 
v samotné centrální části náměstí (parku) 
a alejové výsadby kolem chodníků podél 
severovýchodní a jihovýchodní strany náměstí. 

Hlavní zásadou revitalizace parku na náměstí 
Svobody je pročištění a prosvětlení stávajících 
porostů, odstranění poškozených jedinců, 
obnova trávníků a výsadba nové zeleně, která 
vhodně kompozičně, druhově, barevně či zvlášt-
ním habitem doplní stávající vzrostlé dřeviny. 
V okolí pochozích zpevněných ploch byla výsadba 
umisťována s důrazem na vytvoření zastíněných 
oblastí pro posezení. Projekt počítá s odstraněním 
celkem 113 ks stromů a 235 m2 keřů a výsadbou 
celkem 365 ks dřevin, z toho 130 ks stromů.

Celý návrh řešení včetně inventariza-
ce stávající zeleně je k nahlédnutí na in-
ternetových stránkách města Chropyně 
www.muchropyne.cz.

Martina Adámková

Město připravuje výraznou revitalizaci parku na náměstí
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Od února letošního roku 
je pořádáno dvakrát do měsíce 
v kulturní místnosti v Domě 
s pečovatelskou službou čp. 
26 pracovnicemi pečovatelské 
služby za odborného vedení paní 
Šípkové relaxační odpoledne pro 
obyvatele DPS. 

Žádné odpoledne není stej-
né, pokaždé je připraven jiný 
program. Věnujeme se např. 
trénování  paměti ,  cvičení 
na židličkách za doprovodu hud-
by, hrajeme stolní společenské 
hry, malujeme mandaly nebo 
si jen tak povídáme. Vydaře-
nou akcí byl listopadový turnaj 
v „Člověče nezlob se“, kdy byli 
nejúspěšnější hráči odměněni 
drobnými cenami. Velmi úspěš-
nou akcí bylo také aranžování 
okrasných dýní. Každý si vlastní-
mi silami vyrobil svou originální 

dýni. Smyslem těchto aktivit 
je aspoň trošku zpestřit čas 
obyvatelům DPS a umožnit jim 
setkání s pracovníky pečovatel-
ské služby v trošku jiném čase než 
při jejich denní péči o klienty. 

Od června letošního roku tak-
též nabízejí pracovnice Městské 
knihovny Chropyně zapůjče-
ní knížek k pěknému počtení 
a zkrácení dlouhé chvilky. 

Bc. Horáková Lenka

Město Chropyně uspořádalo 
pro své občany i v letošním roce 
podzimní „Den zdraví“. Tentokrát 
byl preventivní program v podo-
bě krátké intervence s pomocí 
moderního přístrojového vyba-
vení zaměřen na vyšetření srdeční 
činnosti, vyšetření Autonomního 
nervového systému a vyšetření 
kvality cév. Vyšetření prováděli 
pracovníci Nestátního zdravot-
nického zařízení pro domácí 
péči a Poradny pro konzultační 
a poradenskou činnost v oblasti 
podpory zdraví pod názvem „JC 
zdraví“ ze Slušovic.

Na naše zdraví mají vliv hlavně 
tři faktory – stres, nevyvážená 
a nekvalitní výživa a nedosta-
tečná pohybová aktivita. „Dneš-
ní člověk je vystaven velkému 
duševnímu a fyzickému stresu, 
čímž se snižuje celková stresová 
odolnost,“ říká Jan Cimburek 
z poradny. Rozeznáváme dva 
typy stresu: tělesný stres před-

stavuje nemoc, tělesnou námahu 
až vyčerpání, úraz atd., mentální 
stres tvoří problémy v práci, ro-
dině, v partnerském životě atd. 
„Důsledky dlouhodobého stresu 
se pak projevují jako deprese, 
hypertenze, zhoršení kvality cév, 
lipidová nerovnováha, diabetes 
2. typu, kardiovaskulární one-
mocnění, zažívací potíže, snížená 
imunita, riziko vzniku rakoviny 
atd.“, dodává Cimburek. 

V průběhu vyšetření v Chropy-
ni bylo změřeno 51 osob, z toho 
bylo 34 žen s průměrným věkem 
56 let a 17 mužů s průměrným 
věkem 49 let. Vyšetření tentokrát 
využily osoby mladšího věku, ze-
jména ti, kteří mají náročná povo-
lání či jsou více vystaveni stresu, 
nepravidelně se stravují, nezbývá 
jim čas na sport, vycházky apod. 
Riziko onemocnění u těchto osob 
je totiž daleko vyšší než v běžné 
populaci.

Bc. Lenka Horáková

Den zdraví v Chropyni

Klub českých turistů

Relaxační odpoledne 
pro obyvatele DPS 

Klub českých turistů oblasti Valašsko-Chřiby připravil v měsíci 
prosinci zajímavé akce. Z nabídky vybíráme:

30. prosince Předsilvestrovské setkání na Brdě
 Přátelské setkání turistů okresu Uherské Hradiště 

a Kroměříž
 trasy podle vlastní volby po turisticky znače-

ných cestách z Cetechovic, Roštína, Kostelan 
a Zdounek. Kolem 11 hodin společný táborák 
pod vrcholem.

31. prosince Silvestrovská vycházka na Hostýn
 start: Holešov, nádraží ČSD, 8:00; cíl: to-

tožný do 18:00; info: Ing. František Hostaša, 
tel.: 604 465 413

Výbor KČT přeje všem milovníkům pohybu v přírodě mnoho 
šťastných kilometrů životem v roce 2013.

  Na shledanou při turistice se těší

Jar. Pospíšilová
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V úterý 27. listopadu 2012 se konalo pravidelné setkání vedení 
našeho města s občany. 

Po zahájení informoval místostarosta města Mgr. Milan Bajgar všech-
ny přítomné o dění v příspěvkových organizacích, jejichž zřizovatelem 
je město Chropyně.

Následně seznámila starostka města Ing. Věra Sigmundová občany 
s tím, jak se vyvíjí nové rozpočtové určení daní, jaké investiční akce 
se připravují v roce 2013 a o tom, které akce proběhly v tomto roce. 

V následné diskuzi se dotazy občanů týkaly především stavu ko-
munikací, pořádku ve městě, stavu zeleně a podobně. Následoval 
kulturní blok, který si připravila soukromá umělecká škola D-MUSIC 
a chropyňští senioři. 

Na další setkání s vámi, které se uskuteční v průběhu měsíce dubna 
2013 se těší vedení města.

Mgr. Milan Bajgar

Vystoupení orchestru TWO,THREE, FOUR 
pod taktovkou Iva Novotného a přípravného 
pěveckého sboru Myšky pod vedením sbormis-
tra Miroslava Uhlíře obohatilo již 12. setkání 

s občany města Chropyně. Naší snahou bylo 
posluchačům zpříjemnit listopadové odpoledne 
lidovou a vánoční hudbou. Využívám této příle-
žitosti, abych poděkoval vedení města Chropyně 

a všem divákům za přízeň, kterou nám věnovali. 
Rádi přijmeme i další pozvání na podobné akce, 
kde přispějeme kulturním programem.

Bc. Ivo Novotný

Tentokrát také MO Svazu tělesně postižených přispěla do kultur-
ního programu na 12. setkání s občany města sportovně tanečním 
vystoupením žen doprovázeným známou písní Jaroslava Ježka „Holduj 
tanci, pohybu“.  Diváci byli úžasní, neboť všechny vystupující odměnili 
bouřlivým potleskem – děkujeme.

d.š.n.

Setkání s občany Holduj tanci, pohybu

Vystoupení Orchestru TWO, THREE, FOUR a pěveckého sboru Myšky
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Za účelem podpory Základní 
školy Chropyně se občanské 
sdružení SRPŠ při ZŠ Chropyně 
rozhodlo uspořádat Školní ples. 
Veškerý výtěžek z plesu se použije 
pro potřeby školy a dětí, které 
školu navštěvují. 

Ples se uskuteční v sobotu 
16. února 2013 v Městském kul-
turním středisku Chropyně. Město 
Chropyně a Správa majetku města 
Chropyně tuto akci také pod-
pořili umožněním bezplatného 
pronájmu Městského kulturního 
střediska za účelem konání Školní-
ho plesu, za což tímto děkujeme. 
K tanci bude hrát taneční skupina 
Gregor music a občerstvení zajistí 
pan Milan Balej, který přislíbil fi-
nanční podporu SRPŠ. Předprodej 
vstupného bude zahájen od ledna, 
vstupenky lze zakoupit v Trafice 
u zdravotního střediska (u paní 
Grézlové).

Vstupné je rozděleno na dvě 
části, na vstupné a místenku. 
To proto, abyste se sami rozhodli, 
jakým způsobem ples podpoříte. 

Pokud se někdo rozhod-
-ne, že půjde na ples, zakoupí 

si vstupenku v hodnotě 50 Kč 
a k ní si přikoupí místenku v hod-
notě 100 Kč. 

Pokud se rozhodnete, že na 
ples nepůjdete, ale přesto chcete 
rádi přispět, můžete si zakoupit 
pouze vstupenku v hodnotě 50 Kč 
a tímto způsobem akci podpoříte.

Vstup na ples však bude umož-
něn pouze se zakoupenou vstu-
penkou a místenkou zároveň, 
tj. celkem 150 Kč za osobu.

Jedná se o Školní ples a škola 
bude mít možnost prezentovat 
šikovné žáky, kteří do školy chodí. 
Oslovili jsme učitele školy, aby 
pomohli dětem s přípravou vý-
zdoby a propagací školy formou 
výstavy různých výtvorů nebo 
fotografií přímo na plese. Žáci 
8. a 9. ročníků si připravují taneční 
vystoupení, se kterým ples zahájí.

Vážení rodiče a přátele školy, 
přijměte, prosím, touto cestou 
pozvání k účasti na plese. Přijďte 
se aktivně podílet na zdárném 
průběhu této akce a podpořit 
chropyňskou školu. 

Magda Rapantová

Ve středu 7. listopadu 2012 se žáci 
II. stupně chropyňské Základní školy vydali 
do Kroměříže. Ve zdejším Domu kultury 
na ně čekal interaktivní dokument s názvem 
Tajemný svět Ekvádoru a Galapág. 

Během téměř hodinu a půl trvajícího 
programu měli možnost nahlédnout do země 
pro Evropana bezesporu exotické. Žáci 
se seznámili s tradicemi obyvatel, s jejich kuli-
nářskými specialitami (pro nás Evropany nebyl 
pohled na pečené morče zrovna příjemný) 
nebo s nejvýznamnějšími sopkami a s jejich 
činností, která ovlivňuje každodenní život 
obyvatel země ukryté pod vrcholky věčně 
zasněžených And. 

Kroky našeho průvodce vedly také 
do deštných pralesů Amazonie, kam se vydal 
za krokodýly a dalšími zvířaty žijícími v těchto 
“plících“ naší planety. 

Vedle pevninské části Ekvádoru měli 
návštěvníci Domu kultury možnost zavítat 
i na souostroví Galapágy. Ostrovy jsou na rov-
níku známé jako přírodní laboratoř, ve které 
žijí světově unikátní živočichové. Žáci viděli 
želvy sloní, leguány galapážské a mnohá další 
zvířata. V souvislosti se souostrovím  Galapágy 
byl vysvětlen také přírodní jev zvaný El Nino, 
při kterém dochází k zeslabování oceánských 
proudů v Tichém oceánu. 

Po skončení projekce se žáci vydali 

do centra Kroměříže, kde měly jednotlivé 
třídy další program podle svého výběru.

„Šesťáci“ navštívili expozice Muzea Kromě-
řížska. Měli možnost nahlédnout pod dlažbu 
města a seznámit se s archeologickými nálezy 
z kroměřížských ulic. Prohlédli si zvířata typic-
ká pro náš region nebo se za pomoci obrazů 
prošli životem a dílem slavného kroměřížského 
rodáka, malíře Maxe Švabinského. 

Další třídy prošly například Podzámeckou 
zahradu. Exkurze skončila těsně po poledni 
návratem do Chropyně. 

Nezbývá než závěrem napsat, že se akce 
povedla, a těšit se na příští rok, který nás zavede 
na africký ostrov Madagaskar.     Radek Podhorný

Školní ples 

Za jihoamerickým dobrodružstvím do Kroměříže
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Kroužek „S flétničkou ve školce", který 
každým rokem v mateřské školce pokračuje, 
nemusím nijak zvlášť představovat. Se skupinou 
přihlášených mladých nadšených flétnistů jsme 
opět zahájili výuku zobcové flétny. S notovou 
osnovou a notami holčičími a klučičími se děti 
seznámili velmi rychle a v této době už hrají 
písničky z notového zápisu. Po dvou měsících 
snahy a píle následovala hodina s rodiči s názvem 
„Přijďte si s námi zahrát", kde jsme si společně 
zahráli. Odpoledne bylo velice vydařené a těším 
se na další!                      Mgr. Jana Milotová

Ředitel Základní školy Chropyně přeje všem svým kolegům, žákům, 
jejich rodičům, vedení města Chropyně a všem obyvatelům města Chro-
pyně příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný celý nový rok 2013.

Mgr. Josef Havela

Mateřská škola Chropyně by tímto ráda poděkovala panu Jaroslavu 
Večeřovi a jeho firmě Autovest, který nám podal pomocnou ruku for-
mou sponzorského daru spočívajícího v převozu výtvarného materiálu 
z Opavy.                                                               Srdečně děkujeme.

Že jsou nevyčerpatelnou studnicí nápadů 
naše paní učitelky Iva Zahnašová a Dana 
Součková opět prokázalo představení o skřít-
kovi a zvířátkách, na které jsme byli pozvaní 
15. listopadu. Děti nám předvedly, jaké básničky 
a písničky se naučily ve školce během podzim-
ních měsíců. Větřík, lesní zvířátka, skřítkové 
Skalníček a Lesníček se stali hlavními protago-
nisty celého příběhu. Děkujeme za krásné před-
stavení a těšíme se na další setkání.                P&I

Podzimní besídka ve 2. třídě mateřské školy

Poděkování

Flétnisté v mateřské školce

Přání ředitele školy

Archiv Zpravodaje města Chropyně 
najdete na www.muchropyne.cz
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Mimořádně v sobotu před 1. nedělí ad-
ventní, kvůli nedělní Mikulášské tancovač-
ce, se konalo Rozsvícení vánočního stromu 
v areálu zámeckého parku. Akce, která 
má ve městě již dlouholetou tradici, i tento-
krát přilákala spoustu lidí, kteří chtěli tímto 
způsobem zahájit přípravu na Vánoce.

Program podvečera vyplnilo vystoupení 

žáků chropyňské pobočky SZUŠ D-MUSIC 
Kroměříž. Představil se soubor zobcových 
fléten z přípravného ročníku, pěvecký sbor 
Myšky se sbormistrem Miroslavem Uhlířem 
a orchestr TWO, THREE, FOUR, který řídil Ivo 
Novotný. Pěkné průvodní slovo přednesl pan 
učitel Pavel Skýpala.

V 17 hodin došlo ke slavnostnímu rozsví-

cení vánočního stromu a po pozdravení paní 
starostky Věry Sigmundové a pana faráře Jiřího 
Putaly byl oficiální program ukončen.

Jako v předchozích letech byla tato akce 
obohacena o vánoční výstavu, kterou v zámku 
připravili členové Klubu českých turistů spolu 
se základní školou a turistickým oddílem 
Kamínek.                                                  JiRo

Rozsvícení vánočního stromu

Gymnázium Kojetín se v le-
tošním roce opět umístilo v po-
myslném žebříčku středních škol 
Olomouckého kraje na předních 
místech ve vybraných dílčích 
zkouškách státních maturit. Tento 
žebříček uveřejnily Lidové noviny 
27. října 2012. 

Ve zkouškách vyšší a základní 
úrovně jazyka českého – písemné 
práce, didaktického testu a v ústní 
zkoušce – je Gymnázium Kojetín 
čtyřikrát hodnoceno jako výborná 
škola a jedenkrát jako jedna z nej-
lepších škol Olomouckého kraje. 
Šestá zkouška – písemná práce 
v základní úrovni (především 
kvůli tolik diskutovanému hod-
nocení Cermatu) – sice bodovým 
ohodnocením do kategorií TOP 
nedosahuje, ale i v ní je škola 
na 3. místě v Olomouckém kraji!

Ve zkouškách vyšší a základní 

úrovně z anglického jazyka – pí-
semné práce, didaktického testu 
a v ústní zkoušce – je Gymnázium 
Kojetín ze šesti zkoušek třikrát 
mezi nejlepšími školami a dvakrát 
mezi výbornými školami a poslední 
zkouška (ústní) v základní úrovni – 
je jedním průměrným bodem pod 
hranicí hodnocení.

Lidové noviny uveřejnily tabul-
ku s výsledky loňských i letošních 
maturit a v celkovém hodnocení 
obou ročníků je podle těchto 
výsledků naše škola na předním 
místě v Olomouckém kraji!!! Pa-
tříme dokonce mezi nejlepší školy 
v republice!!!

Poděkování za skvělé výsledky 
patří především letošním absol-
ventům, jejich třídním učitelkám 
a všem vyučujícím Gymnázia 
v Kojetíně.

Mgr. Jana Krejčířová

Maturitní zkoušky na Gymnáziu v Kojetíně

Z místního pozorování v měsíci listopadu:
-  průměrná ranní teplota byla 5,7 °C,
-  průměrná denní teplota byla 9,2 °C,
-  nejteplejším dnem byl 11. listopad s maximální průměrnou teplotou 

11,1 °C,
-  nejchladnějším dnem byl 15. listopad s minimální průměrnou teplotou 

1,5 °C,
-  celkové množství srážek bylo 19,2 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz                                                               JiRo

Chropyňské počasí Soukromá inzerce
• Naučím základy práce s PC, 

Word, Excel, PowerPoint, al-
ternativní programy dostupné 
zdarma, e-mail, vyhledávání 
v internetu. Vhodné pro začá-
tečníky a seniory. Individuální 
přístup. Kontakt: 775 200 664.

• Pronajmu byt 2+1 v Chropyni. 
Tel.: 776 069 242.

• Nabízíme pronájem zařízeného 

bytu 2+1 v Chropyni. Byt je v cih-
lové zástavbě. K bytu také náleží 
pěkná zahrádka. Nemovitost 
ihned k nastěhování. V případě 
zájmu volejte na 777 012 124

• Prodám garáž u ČOV. Kontakt 
přes SMS na č.: 736 534 057.

• Prodám rodinný dům v klidné 
lokalitě Chropyně. Tel.: 573 355 
010.
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V červnu, týden před koncem školního roku, uspořádali členové ro-
verského kmene Fénix víkendovou výpravu na kolech, během které pro-
jeli část Hostýnských vrchů a podívali se i do podhůří Oderské vrchoviny. 

Na začátku letních prázdnin jsme odjeli do Jeřmaně u Loštic, kde jsme 
čtyři dny pomáhali budovat skautský tábor. Kromě toho jsme uskuteč-
nili víkendový nácvik slaňování a bezpečnosti při lezeckých aktivitách.

V srpnu náš oddíl vyrazil do Adršpašsko-teplických skal, kde jsme 
kromě skálolezení využili také GPS navigaci a zapojili se do celosvětové 
hry Geocaching.

Na začátku září se uskutečnila nejdůležitější a nejkrásnější akce roku 
– Sněm fénixova kmene. Ten se koná vždy jednou za rok v Rokli úmluvy 
a schází se zde všichni členové oddílu.

V říjnu jsme, podobně jako v minulých letech, uskutečnili při příle-
žitosti 94. výročí vzniku samostatné Československé republiky pietní 
akty u válečných pomníků v Chropyni a v Plešovci.      Jakub Kalinec

Hned v pondělí po podzimních prázdninách zažila pobočka naší knihov-
ny na sídlišti rušné dopoledne. Na návštěvu postupně přišly obě třídy 
druháčků. Děti besedovaly o knížkách a knihovně, úspěšně soutěžily v Po-
hádkové olympiádě, zahrály si „na knihovnu“ a zbyl i čas na prohlížení knih. 
Na závěr složily s přítomnou pohádkovou vílou Evelínkou čtenářský slib. 

Na cestu do školy dostali všichni malý dárek a také velkou nabídku 
– půlroční registraci v našich knihovnách zdarma. A protože se dětem 
v knihovně líbilo, věříme, že nás budou často a rády navštěvovat.

Helena Maťhová

„Jací Čolci?“ říkáte si? Přece 
nově založený skautský oddíl! 
Původním záměrem bylo vytvořit v 
chropyňském skautském  středisku 
věkovou kategorii v předškolním 
věku, nakonec byl ale zájem větší, 
než jsme očekávali, a tak v září 
tohoto roku vznikl oddíl s názvem 
Čolci, který však navštěvují i kluci 
a holky z 1. a 2. třídy.

Děti se na prvních schůzkách 
ani nestačily rozkoukat a už zažily 
svou první přespávačku v klubovně. 
Ta byla přímo pohádková. Kluci 
a holky si totiž mohli donést jakou-
koliv pohádku či film a společně jej 
sledovali na velkém plátně.

Nemyslete si ale, že se Čol-
ci jenom „flákají u televize“. 
Společně už dokázali jako tým 
vytvořit například velkého dra-
ka, postavit mohutný nedobyt-
ný hrad z kostek cukru nebo 
se dokonce i něco nového při-
učit. Většina z kluků a holek už 
taky dostala svůj skautský šátek 
a deníček. Už je nás 8, ale místa 
je tu ještě dost, přidáš se k nám 
od nového roku i ty? Budeme 
tě čekat ve skautských klu-
bovnách „Za Stopkou“ v pátek 
4. ledna 2013 od 16:00.

Petr Caletka, Iva 
Dolníčková, Zdeněk Opravil

číslo          uzávěrka vychází
číslo 01/2013 10. ledna 25. ledna
číslo 02/2013 7. února 22. února
číslo 03/2013 7. března 22. března
číslo 04/2013 11. dubna 26. dubna
číslo 05/2013 9. května 24. května
číslo 06/2013 13. června 28. června
číslo 07/2013 8. srpna 23. srpna
číslo 08/2013 12. září 27. září
číslo 09/2013 17. října 1. listopadu
číslo 10/2013 21. listopadu 6. prosince

V každém čísle Zpravodaje bude zveřejněna informace o uzávěrce 
a termínu vydání dvou následujících Zpravodajů.                          JiRo

Kamarádka knížka

Čolci už od září plavou ve 
skautských vodách 

Z činnosti Fénixova kmene 
v roce 2012

Harmonogram vydávání 
Zpravodaje v roce 2013 
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Je pátek večer, 16. listopadu 
2012. Čtyřicet jedna závodních 
týmů na Hanáckém náměstí 
potichu odpočítává poslední 
minutu do startu. Úderem sedm-
nácté hodiny se otevírají obálky, 
bliknou světla kapesních svítilen 
a začíná hra o čas. Dnes večer 
bude v Chropyni rušno: Stovka 
lidí totiž už za chvíli vyrazí do ulic, 
aby podruhé prošli Temnotou.

Temnotou, noční šifrovací 
závod v ulicích města, je projek-
tem roverského kmene FÉNIX, 
tedy party mladých lidí aktivně 
se věnujících volnočasovým čin-
nostem dětí a mládeže. Poprvé 
se uskutečnil na podzim roku 
2011 s cílem uskutečnit v našem 
městě něco nového, neobvyklé-
ho a dobrodružného. Nečekaně 
velký zájem ze strany veřejnosti 
a kladné hodnocení celého zá-
vodu nás přivedly k myšlence 
projekt zdokonalit a dobrodruž-
ství v temných ulicích nabídnout 
účastníkům znovu.

Letošní ročník závodu začal 
hromadným startem, kde každý 
soutěžní tým obdržel první šifro-
vanou depeši. Po jejím úspěšném 
vyluštění se pak týmy rozeběhly 
na tři různá zahajovací stanoviště, 
kde závodníci získali další šifru. 
Ta už je potom navedla na trasu 
závodu. Celkem na účastníky 
čekalo deset stanovišť, a tedy 
i deset různých na sebe navazu-
jících šifer. „V závodě Temnotou 

hraje velkou roli čas. Čím rychleji 
zjistíte polohu dalšího stanoviště, 
tím rychleji trasu překonáte. Dů-
ležité je ale i to, jak umíte spolu-
pracovat v týmu a jak důvtipní při 
luštění šifer jste,“ popisuje projekt 
Temnotou David Míšek, který jej 
letos vedl. 

Závod jsme nově rozdělili 
do dvou kategorií, tak, aby šanci 
na vítězství dostali i mladší zá-
vodníci. Oproti loňskému ročníku 
se zdokonalil i systém kontroly 
– každý tým se na stanovištích 
musel prokazovat účastnickou 
kartou, kde bylo zaznamenáno, 
zda opravdu prošel všemi pře-
dešlými stanovišti. Možnému 
podvádění jsme zamezili také tím, 
že se trasa závodu odkrývala po-
stupně během samotné soutěže. 
Základní časový limit byl stano-
ven na 90 minut, nejlepší tým 
se však v zámeckém parku, kde 
byl cíl, objevil už po dvaceti šesti 
minutách. A další týmy brzy ná-
sledovaly. Závodníci nás tak svou 
rychlostí překvapili. Dokázali tím, 
že dobře znají své město, že umí 
spolupracovat a také, že se nebojí 
přemýšlet. Zároveň nám tím ale 
naznačili, že příští rok můžeme 
závod udělat významně těžší.

Jako v minulém roce, byl i letos 
celý závod propojen symbolickým 
rámcem, který vyvrcholil v cílo-
vém stanovišti, ve sklepení chro-
pyňského zámku, kam postupně 
všichni závodníci v závislosti 

na pořadí jejich týmu vstupovali, 
aby zhlédli závěrečnou scénku. 
Zámecký sklep se letos proměnil 
na mafiánský bar: 30. léta minu-
lého století připomínala nejen 
typická hudba, ale také kostý-
my, poker rozehraný na stolech 
a poklidná atmosféra. Don Salieri, 
hlava mafiánské rodiny, osobně 
předal všem účastníkům závodu 
děkovný šek, první tři nejlepší 
týmy v obou kategoriích byly na-
víc oceněny hodnotnými cenami. 
Hrálo se o vysílačky, flash disky, 
trička a další hodnotné ceny. 
Všem vítězům tímto gratuluje-
me, všem ostatním závodníkům 
děkujeme za účast, odhodlání 

a vytrvalost a na všechny se těší-
me zase příští rok.

Projekt Temnotou je svým 
rozsahem tak velký, že bychom 
jej nemohli uskutečnit bez vý-
znamné podpory jeho partnerů, 
kterými v letošním roce byly 
město Chropyně, Muzeum Kro-
měřížska a Krajská rada Junáka 
ve Zlíně. Rádi bychom zmíněným 
institucím tímto za veškerou 
projevenou podporu poděkovali. 
Za mimořádně vstřícný přístup 
děkujeme starostce města paní 
Ing. Věře Sigmundové a řediteli 
Muzea Kroměřížska panu Ing. 
Jiřímu Stránskému.

Jakub Kalinec

Temnotou 2012: Stovka lidí v ulicích města

Letošní podzimní počasí, obzvlášť víkendo-
vé, bylo opravdu nádherné, a tak jsme doufali, 
že i 27. říjen 2012 bude slunečným sobotním 
dnem. Tohle přání nám nevyšlo, ale nehez-
ké počasí nikomu nezkazilo náladu na výlet 
do minulosti, do nádherného zámku Milotice. 
A výlet do minulosti to byl doslovně.  

Skupinka sedmi holek a tří dospělých 

se rázem proměnila v nádherné kněžny a prin-
cezny. V dobových kostýmech jsme absolvovaly 
prohlídku celého zámku, kterou nás provázela 
„černá hraběnka“ společně s panem hrabětem. 
Dozvěděly jsme se příběh o této ženě, jak 
se tenkrát žilo v zámku, jak se slavily Vánoce, 
jak vypadal dětský pokoj, pověst o milotických 
čápech nebo třeba takové zajímavosti, jako 

například, jak si dříve ženy vyzouvaly v těchto 
nádherných a těžkých šatech boty. A dokonce 
jsme se naučily tančit menuet. 

Výlet to byl pro všechny nezapomenutelný. 
Jako správné holky jsme byly z nádherných 
šatů unešeny a některé z nás dokonce i z pana 
hraběte. Už teď se těšíme na jaro, až někam 
zase vyrazíme.                     Zuzana Večeřová

p j py/ ZpZpZpZpZpZpprarararararavovovovovovodadadadadadajjjjjj j měměměměměměststststststaaaaaa ChChChChChChrorororororopypypypypypypyněněněněněně1010110000101011 ///////202020202020121212121212 Chropyňské světlušky jako krásné princezny
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Poslední víkendová akce tohoto roku 
se konala v nedalekých Hostýnských vrších. 
Ubytováni jsme byli v útulném hotelu Sport 
Hotel Tesák. Počasí si s námi zprvu pohrá-
valo, nakonec však moudře ustoupilo a my 
mohli dovádět stejně tak venku, jako uvnitř. 
Nemuseli jsme tedy celý víkend jen objevo-
vat nově nakoupené hry a tvořit příspěvky 
do pionýrského sedmikvítku. Užili jsme 
si i hry v lese a zopakovali si práci s GPS při geoca-
shingu. Domů jsme se vrátili v neděli odpoledne.

Na závěr tohoto roku chystáme velký 
novoroční turnaj v deskových hrách pro děti 
i jejich rodiče a všechny ostatní milovníky 
deskových her, který proběhne v pátek 
28.12. v naší klubovně v budově ZŠ Komen-
ského od 13 hod. Všechny Vás srdečně zveme 
a těšíme se na příjemné odpoledne na konci 
tohoto roku.

Jakub Hrdlička

Letošní podzimní prázdniny strávili pionýři 
z Chropyně po několika letech opět v Ostravě. 

Ve čtvrtek odpoledne jsme vyrazili do 
třetího největšího města České republiky. Po 
ubytování v klubovnách ostravských pionýrů 
vedly naše kroky na jednu z hlavních dominant 
města, ostravskou radnici. Po vystoupání do 
výšky více jak 85 metrů se nám naskytl pohled 
na celé město až do blízkého Polska. Poté 
následovala procházka centrem města. Večer 
zakončily hry v klubovně. 

V pátek jsme se vydali do ostravské ZOO. 
Někteří se těšili na slůně Rashmi, jiní na hrochy 
a žirafy. Každý si našel své, ovšem největší 
úspěch měl volný výběh pro kozy, kam mohou 
vstoupit všichni návštěvníci. Ze ZOO jsme 
zamířili na Slezskoostravský hrad. Tam jsme 
navštívili hned několik výstav od expozice 
o hradu a středověku přes výstavu Četnických 
humoresek až po Historické cukrárny z doby 
našich babiček a dědečků. Mnohé z nás ovšem 

nejvíce zaujaly dřevěné vyřezávané sochy, 
které provází návštěvníky celým hradem. 
Večer jsme zbytek energie nechali na krytém 
bazéně. 

Dalším kulturním zážitkem pro nás byla 
v sobotu výstava Šangri-la, která seznamuje 
veřejnost s kulturou a zvyky v Nepálu, Tibetu, 
Bhútánu a Indii. Po obědě jsme vyrazili do dolu 
Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic. Po prohlídce 
prostor jsme vyjeli výtahem nahoru na vyso-
ké pece, odkud jsme se podruhé rozhlédli 
po celém okolí z ptačí perspektivy. Večer 
nás již zastihl první letošní sníh. Proto jsme 
po krátké koulovačce zalezli do tepla klu-
bovny a užili si poslední okamžiky podzimku 
s hrami a pohádkami. 

V neděli nás již čekal jen vlak domů 
k rodičům.

Pionýrská skupina děkuje za finanční pod-
poru městu Chropyně a MŠMT ČR.

Jakub Hrdlička

Pionýři na Tesáku Pionýři v Ostravě
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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. 

Nejbližším termínem je 7. leden 2013.
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

Letos se Kamínek opět vydal 
s dětmi na podzimní prázdniny do 
Vsetína.

Cesta vlakem nám v pohodě 
ubíhala, a než jsme se nadáli, byli 
jsme ve Vsetíně. Naštěstí jsme 
nezmokli, i když bylo pořádně 
zamračeno.

Po příchodu do chaty se děti 
ubytovaly a posilnily, neb jim 
po cestě řádně vyhládlo. V pří-
jemně vytopené herně se děti 
pustily do her. Letos jsme podzim-
ní prázdniny zaměřili na logické 
a vědomostní hry. Také jsme 
si s dětmi zasportovali a zahráli 
na místním hřišti různé pohybové hry. 

V pátek jsme si udělali vý-
let do Valašského Meziříčí, kde 
se nachází muzeum valašských 
strašidel. Po příjezdu nám vznikl 
menší problém, jelikož zde ne-
měli žádné navigační ukazatele. 
Ani někteří místní lidé o muzeu 
nic nevěděli. Tak jsme si zahrá-
li přímo na detektivní pátrače 
a s úspěchem se nám podařilo mu-
zeum vypátrat. Když jsme k muzeu 
zdárně dorazili, zjistili jsme, že mají 
přes poledne zavřeno. To nás ale 
neodradilo a šli jsme se posilnit 
do místní pizzerie. Po návratu 
k muzeu však bylo opět zavřeno, 
i když už měli míti hodinu otevře-

Kamínkovské hrátky ve Vsetíně

Poděkování městu Chropyně a Správě majetku města Chropyně, p. o.
Za turistický oddíl Kamínek moc děkuji za podporu města Chropyně, 
které nám přispívá jednak finanční, ale i materiální podporou při 
konání našich akcí pro děti z Chropyně a i okolí.

Hana Paňáková

Přání do nového roku
Jelikož se nám blíží konec roku 2012, tak jménem turistického oddílu 
Kamínek přeji všem našim příznivcům i čtenářům Zpravodaje do 
nového roku hodně zdravíčka, štěstíčka, ať se všem dobře daří a ať se 
vám splní všechna přání. 

no. Ale vytrvali jsme a dočkali jsme 
se. Otevřela nám postarší příjemná 
paní, která nás srdečně přivítala. 

Muzeum bylo velmi pěkné 
a zajímavé. Děti se s úžasem dívaly 
na čerta se skálou či obra, poledni-
ci, hastrmánka na mlýnském kole, 
také nás zaujali domácí skřítkové. 
Nejvíce jsme ale obdivovali dra-
ka v životní velikosti. K vidění 
tu byli také divoženky, hejkal-
ky, bazilišek, had hospodáříček 
a jiné zajímavosti. Prohlídka mu-
zea určitě stála za to. 

Spokojeni jsme se navrátili zpět 
do Vsetína, kde se děti pustily 
do hraní logických her a po ve-
čeři všechny čekala „Partička“, 
na kterou se děti moc těšily. Také 
si v ní všichni zahráli. Smích 

se ozýval celou budovou, jak 
se děti bavily. 

Ráno si děti pospaly až do 10 
hodin. Poslední den si ještě zahrá-
ly vědomostní hry, zasportovaly 
si. Po obědě jsme chatu uklidili 
a odměnili děti za hry a soutěže 
sladkostmi a malým dárečkem. 
Navečer jsme se vydali zpět všichni 
k domovu, kde na děti už čekali 
jejich rodiče. 

Jsem ráda, že se dětem ve Vsetí-
ně líbilo a byly spokojené. Závěrem 
chci poděkovat všem, kdo se o děti 
po celou dobu staral a měl pro 
ně připravený zábavný program. 
Takže mé díky patří Vladimíru 
Horákovi, alias „Horýskovi“, Verči 
Žigmundové a Báře Vinklerové.

H. Paňáková
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Mikulášský turnaj ve stolním tenise
V letošním roce se v prostorách Základní 

školy Chropyně uskutečnil již tradiční turnaj 
ve stolním tenise. Konal se 3. prosince 2012 
a zúčastnilo se ho celkem 80 žáků 2. stupně.

Zatímco venku panovala předvánočně 
bílá nálada, uvnitř se u zelených stolů tvrdě 
bojovalo o každý netradičně oranžový míček. 
V obličejích hráčů i hráček se odrážela radost 
z každého dobře odehraného setu, ale u ně-
kterých také smutek z prohry.

Po čtyřech hodinách sportovního klání byly 
známy následující výsledky:
6. ročník, dívky: Adéla Koutová, Lucie Ba-
lášková, Tereza Pospíšilová
6. ročník, chlapci: Robert Fridrich, Jiří Gábor, 
Martin Gábor

Turnaj mužů ve stolním tenisu
Letos mohl oddíl stolního tenisu, díky finanč-

ní podpoře Města Chropyně a ostatních sponzo-
rů, připravit již jubilejní 40. ročník Turnaje mužů, 
který proběhl dne 24. listopadu 2012.

Turnaje se zúčastnilo 46 hráčů z 13 oddílů, 
kromě domácích přijeli i hráči z družební SK 
Telč, ale i z TJ Sigma Hranice, Sokol Čechovice, 
SK Přerov, Jiskra Otrokovice, TJ Sokol Neředín, 
TJ OP Prostějov, TJ Slávia Kroměříž, DDM 
Znojmo, Horní Moštěnice, TTC Komořany, TJ 
Sokol Nový Svět.

Slavnostního zahájení se mimo předsedy od-
dílu Ing. J. Maršála zúčastnil i místostarosta Mgr. 
M. Bajgar a předseda Tělovýchovné jednoty Ing. 
S. Dřímal. Po zahajovacím sponzorském míčku, 
který provedli J. Hanák  a M. Remeš, jsme zvo-
láním 3x „Sportu zdar“ jubilejní ročník zahájili.

Do hlavní soutěže se přihlásilo celkem 
23 družstev, která jsme rozlosovali do 6ti skupin. 
Do bojů o putovní pohár postoupily z každé sku-
piny první dvě družstva, která se podle umístění 
dosadila do tzv. pavouka. Finálový zápas patřil 
družstvům z TJ OP Prostějov a SK Přerov. Vítěz-
ství si odvezlo družstvo z Prostějova ve složení 
Jan Holáň a Pavel Vejmola, druhé místo obsadili 
Jiří Brázdil – Jan Boháč (SK Přerov). Třetí příčku 
po dramatickém boji získali naši hráči Filip Král – 
Lukáš Konečný nad družstvem z TTC Komořany 
(Lukáš Masařík – Ivan Hejdůšek).

V jednotlivcích se utkalo celkem 44 hrá-
čů. O nejvyšší příčky se po velmi náročných, 

Fotbalový klub Chropyně, o. s., děkuje 
místní jednotce Sboru dobrovolných hasičů 
Chropyně za rychlý zásah při odstranění 
vosího hnízda v areálu fotbalového stadionu 
v Chropyni, čímž se předešlo možnému 
ohrožení osob, které se v areálu nacházejí při 
trénincích a fotbalových zápasech.

Ing. Petr Večeřa

Poděkování hasičům

7. ročník, dívky: Kateřina Černá, Petra Ho-
rová, Kateřina Procházková
7. ročník, chlapci: Libor Polišenský, Dominik 
Kroupa, David Slezák
8. ročník, dívky: Kristýna Bártová, Veronika 
Krutilová, Tereza Žigmundová
8. ročník, chlapci: Lukáš Konečný, Jiří Baďu-
ra, Robin Poledňák
9. ročník, dívky: Barbora Balášová, Jana 
Zapletalová, Adriana Supová
9. ročník, chlapci: Tomáš Kotásek, Jiří Ludvík, 
Otto Solař

Sláva vítězům a poražení mají možnost 
zkusit své štěstí v příštím ročníku.

Mgr. Marie Molčíková a kolektiv

ale i báječných výměnách, utkali Jan Holáň 
(TJ OP Prostějov), který si odvezl prvenství, 
když ve finále porazil Jana Boháče (SK Přerov). 
Třetí se umístil Lukáš Masařík (TTC Komořany) 
a na čtvrtém stupínku skončil Jiří Brázdil (SK 
Přerov).

Slavnostního předání cen a ukončení turnaje 
se ujala starostka města Chropyně Ing. Věra 
Sigmundová, sponzoři a předseda oddílu. Cel-
kové zhodnocení průběhu turnaje, jak výsledků 
hráčů, tak i organizace, proběhlo na tradičním 
večírku v restauraci Racek.

Na závěr bychom chtěli poděkovat městu 
Chropyně a sponzorům (Plyny Jehlář, s. r. o., 

Stavoplast, s. r. o. – J. Hanák, FATRA, a. s., 
Napajedla, SK TELČ, Ing. Josef Zháněl – Racek 
Chropyně, Chropyňská strojírna, a. s., AUTO-
VEST – R. Středa, TECHNOSOFT – J. Krejčíř, 
Kontejnerová doprava – R. Lučan, PETROIL 
CZ, s. r. o. – Horní Moštěnice, KMOTR – Mas-
na Kroměříž, a. s., Svornost, SBD Kroměříž, 
Odborová organizace Chropyně, Energetika 
Chropyně, a. s., KERA Skaštice, Ing. Martin 
Zezula, Vancouver), všem, kteří pomohli 
s organizací turnaje, hráčům za předvedené 
výkony, tajemníkovi Tělovýchovné jednoty za 
morální podporu a fanouškům, kteří během 
dne přišli povzbudit.                                       ST
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Turnaj neregistrovaných „O přeborníka Chropyně“
Pro příznivce „zelených stolů“ 

uspořádal oddíl stolního tenisu 
jubilejní 10. ročník „Turnaje 
neregistrovaných o přeborníka 
Chropyně“, který proběhl v so-
botu 27. října 2012.

Slavnostního zahájení se ujal 
předseda oddílu Ing. Josef Maršál, 
který přivítal všechny účastníky, 
mezi nimiž byl i bývalý člen naše-

ho oddílu Petr Slivka (dlouholetý 
hráč a vynikající trenér), a popřál 
všem hodně sportovních úspěchů.

Celkem se turnaje zúčastnilo 
54 fanoušků tohoto sportu, při-
čemž se do boje o titul přeborníka 
zapojilo 18 hráčů a hráček. Soutě-
žící byli rozděleni do třech kate-
gorií – muži, ženy a mládež. Ženy 
a mládež hrály společně ve sku-

Dorostenci FK Chropyně ukončili úspěšný fotbalový rok
Mladí fotbalisté FK Chropyně, 

hráči dorostu, ukončili v pátek 
16. listopadu společným poseze-
ním a vyhodnocením fotbalový 
rok 2012. V krajské soutěži KFS 
Zlín předvedli dobré výkony a za 
jejich umístění se nemusí stydět 
ani FK, ani město Chropyně. 
V silné konkurenci obsadili v se-
zóně 2011/2012 pěkné 4. místo 
a nebýt některých zbytečných 
chyb a možná někdy i smůly 
mohlo to být ještě lepší. Tým 
si pod vedením trenéra Mirka 
Panáčka a jeho asistenta Luďka 
Peprného vytvořil pohledný 
herní projev, založený na jis-

tém gólmanovi, pevné obraně, 
solidní záložní řadě i útoku. 
To vše potvrdil ještě velice dob-
rou fyzičkou a většinou i bojov-
ným nasazením, takže na většinu 
zápasů byla radost pohledět. 
Sezónu 2011/2012 ukončil s 51 
body a skóre 100:35. Řada opor 
v týmu skončila, mnozí přešli 
do mužské kategorie, další pro 
studijní povinnosti jinam. Při 
posledním zápase poděkoval 
těmto hráčům předseda klubu 
Petr Večeřa, který ocenil jejich 
výkony a vyjádřil přesvědčení, 
že s fotbalem nekončí a budou 
posilami starších kategorií.

Po ukončení sezóny 2011/2012 
a odchodu řady opor málokdo če-
kal, že hodně obměněný kádr do-
rostenců nějak výrazněji promluví 
do předních míst tabulky, naopak, 
spíš panovaly obavy o výsledky. 
Opak byl však pravdou, naši hráči 
nastoupili do sezóny 2012/2013 
famózně – do 7. kola nepoznali 
hořkost porážky, v podzimní části 
prohráli jen dvakrát – vždy 1:2 – 
a po podzimní části soutěže jsou 
jen o horší skóre druzí! Kolektivně 
a herním projevem působí muž-
stvo lépe než v předchozí sezóně. 
Odchod zkušených mazáků dobře 
nahradil příchod mladších hráčů 
a ti zkušení jsou správnými ta-

houny. Nikoho nelze vyzvedávat, 
ale nutno pochválit výborného 
brankáře Honzu Palkovského, 
opory zadních řad Jirku Rudolfa 
a Patrika Zgodu, záložní bratra-
neckou dvojici Ondru a Honzu 
Šírkovy, nejlepšího střelce Patrika 
Miku, ale co je důležité – celý tým 
je opravdu dobrý a hraje jako je-
den celek. Jaro mnohdy podzimní 
výsledky trochu promění, uvidíme, 
myslím ale, že chropyňskému 
fotbalu tihle chlapci určitě ostudu 
nedělají a ani neudělají. Držte jim 
při jejich jarním putování krajskou 
soutěží palce a přijďte je povzbu-
dit, nebudete zklamaní.

Jiří Šírek

pině. Vítězkou v ženské kategorii 
se stala Hana Konečná, druhé 
místo vybojovala Miluše Patr-
manová a třetí Petra Vinklerová. 
V mládeži se na prvním místě umís-
til Matěj Dočkal, druhý byl jeho 
bratr Filip a třetí Matěj Kostura.

Muži byli rozděleni do dvou 
skupin, kde si zahráli každý s ka-
ždým. Z každé skupiny postoupili 
první čtyři do tzv. pavouka. Cel-

kovým vítězem se stal Petr Slivka, 
ale dle pravidel našeho turnaje 
se přeborníkem může stát pouze 
účastník z Chropyně a blízkého 
okolí, takže přeborníkem se stal 
Dušan Grézl, druhý byl Jaromír 
Vinkler a třetí Robert Poledňák.

Oddíl stolního tenisu blaho-
přeje vítězům, děkuje všem účast-
níkům i sponzorům a těší se na 
příští ročník.                                     ST
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Závody v chytání zlaté rybky
V sobotu 22. září jsme do deštivého rána 

přivítali mladé účastníky rybářských závodů. 
Vlivem špatného počasí byla letošní účast 
oproti minulým ročníkům slabá. To však 
ale ne každého mladého rybáře odradilo. 

Všechny děti byly natěšené na první nahoze-
ní a první úlovek. Mezi závodníky se s velikým 
zápalem boje zapojila i Adélka Buráňová. 
O to víc se všichni chlapci snažili o vítězství, 
aby nebyli poraženi jedinou rybářkou. 

Každý ze závodníků si při prvním náho-
zu přál chytit tu svou „zlatou rybu“, která 
mu zajistí vítězství. Ač počasí nepřálo, nikdo 
se nevzdával i přes to, že rybám se nejspíš 
do takového nečasu také nechtělo. 

Radost přišla hned, když se na háčku Davi-
da Formana zachytil první úlovek. Z prvního 
kapříka měl velikou radost. O to víc motivoval 
ostatní děti, aby neházely flintu do žita. 

Nejvíce úlovků na své udici měl Pepík Mlčoch 
a díky tomu vyhrál krásné druhé místo v katego-
rii mladších. Největší rybu udolal Zdeněk Sedlář 
a díky ní získal první místo v kategorii starších. 

Pohár a první místo v kategorii mladších 
si také zasloužil Ivan Jakub za největší gramáž 
všech chycených ryb.

Nálada se všem zlepšila kolem jedenácté 
hodiny, když se na mladé rybáře přišlo podívat 
i sluníčko. O to víc všem chutnala grilovaná 
svačinka, kterou si všichni právem zasloužili. 

O zklamané dušičky, které nic nechytily, 
se postarali sponzoři velice krásných cen. Ka-
ždý z účastníků si odnesl domů nějakou cenu. 

Už teď se těšíme na další závody a slibuje-
me, že se pokusíme „objednat“ lepší počasí, 
aby všechny děti, které byly na závody přihlá-
šené, mohly za námi přijít a pokusit se vyhrát 
a zažít hezké dopoledne s kamarády od vody. 

Věříme, že stále tento krásný koníček 
bude lákat stále více dětí. U vody je krásně 
a co lepšího si přát než hezký čas plný príma 
zážitků strávený v přírodě.

Akci podpořili: město Chropyně, MRS NO 
Chropyně, Krmiva Hulín, ERCE Chropyně, 
dopravní podnik BUŠ, pan Marian Mokryš, 
rybářské potřeby Červinka, Grauvell, Chalupa 
a Tovačov.

Velice rádi přivítáme nové malé i mladé 
členy v našem rybářském kroužku, který 
se koná každý čtvrtek v 16:00 v budově staré 
školy (boční vchod od městského úřadu).

Zuzana Horsáková
reklama
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Přehazuje tělovýchovná jednota peníze vidlemi?
V poslední době jsem se ně-

kolikrát setkal s názorem, že Tě-
lovýchovná jednota Chropyně 
se obrazně řečeno musí topit 
v penězích, a přesto stále žádá 
město Chropyně o nějakou dotaci. 
Jako místopředseda TJ se k tomu 
cítím povinen vyjádřit. 

Podobné názory nezřídka vy-
slovují rodiče, kteří mají dítě 
v některém z oddílů sdružených 
pod TJ s tím, že oni přece dítěti 
dávají například 1.000 Kč každého 
půlroku „na sport“. To je často 
pravda, ale tyto peníze zdaleka 
nejsou určeny pro TJ. Z velké části 
slouží jako oddílové příspěvky 
určené na placení konkrétního 
cestovného nebo startovného spo-
jeného s účastí v soutěžích. 

Členský přípěvek na TJ je u mlá-
deže 200 Kč ročně (400 Kč u dos-
pělých), a to je jediné, co z pe-
něz „na sport“ vidí TJ. Někomu 
se to může zdát málo, ale bohužel 
kupní síla většiny obyvatel Chropy-
ně je spíše nižší, a tak každá stoko-
runa je několikrát obrácena, nežli 
je vydána třeba právě na sport. 

K poslednímu zvýšení příspěvků 
došlo v roce 2009. Byť to bylo jen 
o 100 Kč u dospělých a 50 Kč 
u mládeže, došlo i díky tomuto 
zvýšení meziročně ke snížení počtu 
členů o zhruba 5 %. Cestou zvyšo-
vání příspěvků VV TJ proto nechce 
jít, protože k tomu, aby se výrazněji 
podílely na nákladech na provoz, 
by muselo dojít k jejich násobnému 
navýšení. To by s velkou pravděpo-
dobností, hraničící téměř s jistotou, 
vedlo k razantnímu snížení členské 
základny a popření podstaty TJ, 
kterou je podpora sportu a spor-
tovní činnosti co největšího počtu 
obyvatel.

Teď si určitě většina z vás řekne: 
„A na co ty peníze v TJ potřebují, 
když si náklady na účast v sou-
těžích platí členové sami?“ Je to 
jednoduché: k zajištění podmínek 
pro tělovýchovnou činnost v do-
mácích podmínkách, což přeloženo 
znamená provozování tělocvičny. 
Tato je stále v majetku TJ, i když 
byla schválena koncepce převodu 
majetku TJ na město Chropyně. 
Tento převod se ale díky rekon-
strukci tělocvičny, a s tím spojeným 
zřízením věcného břemene, zasekl 
na mrtvém bodě. O provoz tělo-
cvičny se tak kompletně stará TJ. 
Náklady na provoz nejsou malé. 
A to byly už předloni úplně za-
staveny investice. I tak, přestože 
se náklady podařilo díky různým 

opatřením v roce 2012 snížit téměř 
o dvě stě tisíc korun, z vybra-
ných příspěvků (cca 100.000 Kč) 
by se nezaplatila ani elektřina nebo 
voda. Nemluvě už vůbec o plynu, 
který představuje podle průběhu 
zimy náklady cca 600.000 Kč. 

Zajištění provozu tělocvičny 
se také, ač se to někomu možná 
zdá divné (protože „to přece 
nějak funguje samo“), neobejde 
bez několika zaměstnanců. Nyní 
určitě nemálo občanů napadá jed-
noduché řešení: „Vida, to je ono, 
to jsou ty peníze, které jdou 
ušetřit.“ Pro jistotu připomínám, 
že členové VV TJ, tedy i já, nejsou 
placeni vůbec. I tak to ale není 
snadné. TJ má jediného zaměstnan-
ce na plný pracovní úvazek (který 
ale zastává dvě pracovní funkce), 
dva na částečný a v jednom případě 
využívá dohody o provedení práce. 
Zaměstnanci v pracovním poměru 
(i na dohodu) pobírají mzdy, které 
jsou blízké hranici minimální mzdy 
pro danou skupinu prací, takže 
žádné přeplácení není rozhodně 
na pořadu dne. Výtky, které občas 
slyším: „No jo, ale vy platíte paní/
panovi XY dvacet tisíc měsíčně 
na ruku,“ nejsou pravdivé. S tro-
chou zaokrouhlení můžu dokonce 
říct, že dvacet tisíc korun čistého 
měsíčně nemají ani všichni zaměst-
nanci TJ dohromady. 

A teď k vlastnímu financo-
vání provozu TJ. Jistě mnoho 
z Vás, občanů Chropyně, pamatuje 
dobu, kdy hlavní příjem TJ byl od 
Technoplastu Chropyně, druhý 
nejvyšší od ČSTV a příspěvek města 
byl jen v minimální, spíše symbolic-
ké, míře. To se ale po roce 1989 
podstatně změnilo. Technoplast 
již neexistuje, takže tento pramen 
zcela vyschl a malí sponzoři jsou jej 
schopni nahradit jen z velmi malé 
části. I tak jim ale patří velký dík. 
ČSTV má všeobecně známé pro-
blémy a poskytuje jen minimální 
dotace v řádu několika desetitisíců 
oproti dřívějšímu řádu statisíců. 
Vlastní podnikatelská činnost 
TJ, což je především ubytovna, 
přináší výnos, který sice zlepšuje 
příjmovou stránku, ale zdaleka 
nestačí. Pro TJ tak zbyl jediný part-
ner, a to město Chropyně. Proto 
v posledních letech členové VV TJ 
několikrát jednali s představiteli 
města Chropyně o dodatečných 
příspěvcích na provoz. I přes 
určité odlišnosti v názorech nako-
nec většinou došlo k oboustran-
ně přijatelným kompromisům. 
V žádném případě ale nejde o více 
jak milion korun pro TJ, jak bylo 
mylně prezentováno v regionál-
ním tisku. S takovou částkou by si 
TJ mohla výskat a dokonce šetřit 
na investice. Uvedená částka je ale 

určená všem chropyňským spor-
tovním organizacím a sportovcům.

Na tom, že místní samospráva 
bude pro sport stále důležitější, 
se pravděpodobně nic nezmění 
ani do budoucna. Představitelé 
státu totiž deklarují, že základem 
financování nevrcholového sportu 
bude z rozhodující části právě 
místní samospráva. Již došlo i ke 
změně některých zákonů tak, aby 
byly posíleny příjmy rozpočtů 
samosprávných jednotek. Jako 
zastupitel dobře vím, že tyto pe-
níze lze „utratit“ na tisíc způsobů, 
přesto spolupracuji na návrhu 
přesměrování jejich malé části 
na sportovní činnost tak, aby byl 
provoz tělocvičny zajištěn stabilně 
a bez neustálého tlaku na to, zda 
poteče teplá voda nebo se bude 
topit. A to bez ohledu na to, kdo 
bude ve VV TJ, neboť v příštím roce 
se konají volby do tohoto orgánu, 
a tak už tam například díky ne-
zvolení nemusím „zaclánět“ ani já. 

Pokud někoho z členů TJ tento 
článek naladil a přijde s tím, že zná 
řešení financování (nebo i jiných 
problémů) TJ a bude se ucházet 
o post člena VV TJ, budu to pova-
žovat za jedno z úspěšných vyústění 
tohoto článku. Dalším, podstatněj-
ším, je zvýšení povědomí o financo-
vání TJ, což se snad podařilo.

Jaroslav Krejčíř
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Úspěšné vykročení do gymnastické sezóny
Chropyňské gymnastky a TeamGym 

Novou sezónu v závodech TeamGym 
začaly chropyňské gymnastky 6. října účastí 
na Poháru města Příbrami. Po prázdninové 
pauze zacvičily velmi dobře a obsadily me-
dailové příčky, kdy Junior I. získaly zlaté 
medaile a Junior III. krásné stříbrné.

Další závod, kterého se mohl zúčastnit 
jen Junior I., nás čekal 3. listopadu v Brně. 
Jednalo se o Černopolní pohár, kde si holky 
protáhly zlatou medailovou šňůru a obsadily 
1. místo.

Posledním závodem letošního roku byl 

17. listopadu Pohár ČASPV TeamGym Junior 
– open Brno 2012.

Pro družstvo Junior I. to byly poslední 
závody v tomto složení, protože většina 
družstva přechází od nového roku do Junior 
II. I bez dvou nemocných zajely závod čistě 
a ukončily své působení v Junior I. zlatými 
medailemi.

Holky v kategorii Junior III. měly velmi 
silné soupeře, závodily proti seniorským 
družstvům a navíc šly závod s novou závod-
nicí, která se své role zhostila velmi dobře, 
a holky vybojovaly krásné stříbrné medaile.

Malá cena Brna
Prvním závodem ve sportovní gymnastice, 

kterého se zúčastnila děvčata chropyňského 
oddílu po prázdninové pauze, byla Malá 
cena Brna. Jednalo se o 35. ročník soutěží 
na jednotlivých nářadích, uspořádaný v sobotu 
13. října 2012 klubem Moravská Slavie Brno. 

Pro ročník 2006 a mladší byla vypsána 
3. kategorie a cvičilo se na koberci a kla-
dině. Nejlepšího výsledku dosáhla Verunka 
Opelíková, která na prostných ve skupině 
31 závodnic zaslouženě vyhrála 1. místo. 
Na kladině ji však pád odsunul na 9. příčku. 
Maruška Medunová a Lenička Kusáková 
předvedly velmi pěkný výkon a obsadily 
na prostných 11. a 12. pozici, na kladině 
se podělily o 13. až 14. místo.

Pro ročník 2004 na 2005 byla určená 
2. kategorie. Zde zacvičily Amálka Kobli-
hová (přeskok 8. místo, prostná 11. místo) 
a Vaneska Klásková (prostná 14. místo, 
přeskok 11. místo).

V 1. kategorii (ročník 2001, 2002, 2003), 
která námi byla nejvíce obsazená, předvedla 
děvčata velmi slušný výkon. V konkurenci 
velmi kvalitních oddílů, které vychovávají 
i reprezentanty ČR, se však umístila na nižších 
příčkách. Ondřejka Spáčilová vybojovala na 
prostných 7. místo a na přeskoku se dělila 
o 16. až 17. místo s Andreou Rusinovou, 
která na prostných obhájila 11. až 12. pozici. 
Dále Markéta Horáková (na přeskoku 14. 
a na kladině po dvou pádech 17.), Runa Ko-
blihová (13. na kladině a na přeskoku 25.) 
a Dominika Křižanová (na prostných 10., 
na přeskoku 24.).                                        D.O.

Malá cena Brna

Chropyňské gymnastky a TeamGym 

Podzimní závod v Pelhřimově
V sobotu 27. října 2012 uprostřed pod-

zimních prázdnin se Veronika Opelíková 
(TJ Chropyně) zúčastnila dalšího závodu 
ve sportovní gymnastice. Tentokrát se vy-
pravila na „Podzimní závod“ do vzdáleného 
Pelhřimova. Zde byl netradičně na závěr, 
mimo klasických disciplín (prostná, lavička), 
zařazen také „člunkový běh“. Měřený čas 
byl pak přepočítán na body a započten do 
celkových výsledků.

Ve své kategorii ročníku 2006 zacvičila 
Verunka obě sestavy bez pádů a hrubých 
chyb a člunkový běh zaběhla ve velmi dob-
rém čase. Její snaha tak byla v mnohačlenné 
moravské, ale především české konkurenci 
odměněna krásnou druhou stříbrnou příčkou. 
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V sobotu 1. prosince 2012 se konal 
již 10. ročník Memoriálu Petra Poly. Jedná 
se o čtyřboj ve sportovní gymnastice. Jelikož 
se výsledná známka počítá ze součtu všech 
známek na jednotlivých nářadích, kterými jsou 
přeskok, bradla, prostná a kladina (u chlapců 
kruhy), je závod až do odcvičení na posledním 
nářadí napínavý.

Letos se zúčastnilo 66 závodnic a 3 závod-
níci z 9 oddílů. Z našeho oddílu si nejlépe vedly 
Verča Opelíková (kat. I.) a Erika Mlčochová 
(kat. VI.), které své kategorie vyhrály. Ostatní 
děvčata se umístila takto:
Kategorie I.: 8. Lenička Kusáková,11. Ája 
Kolářová,13. Verča Vyskotová, 14. Emička 
Karásková a 15. Alžbětka Hošková.

Kategorie II.: 6. Vaneska Klásková, 8. Karo-
línka Modlitbová.

Kategorie III.: 8. Amálka Koblihová, 9. Ven-
dulka Mačudová.

Kategorie IV.: 6. Anďa Rusinová, 12. Nelča 
Macečková 

Kategorie V.: 4. Zuzka Žatecká, 6. Áďa 
Koutová, 7. Ondřejka Spáčilová, 8. Markétka 
Horáková, 10. Domča Křižanová, 13. Runča 
Koblihová.

Kategorie VI.: 5. Tereza Václavíčková.

Memoriál Petra Poly
Mezi chlapci závodili jen zástupci našeho 

oddílu a seřadili se na stupních vítězů v tomto 
pořadí 1. Matyáš Kobliha, 2. Dan Kobliha, 3. 
Tomáš Skácelík.

Všichni naši svěřenci předvedli solidní 

výkon a zaslouží si pochvalu, zvláště ti, kteří 
závodili úplně poprvé.

Děkujeme firmě Gastroma a městu Chro-
pyně za finanční podporu.

R.H.

Turnaj amatérských hráčů badmintonu
V sobotu 27. října 2012 uspořádal oddíl 

badmintonu Chropyně 6. amatérský turnaj ve 
čtyřhrách, kterého se tentokrát zúčastnilo 15 
párů z celé Moravy. 

Herní systém se odehrál ve třech základních 
skupinách. Následně první dva páry z každé 
skupiny postoupily do skupiny vítězů. Ostatní 
páry také postoupily do příslušných skupin tak, 
aby si každý pár zahrál minimálně 6 zápasů. 

Po 6hodinovém souboji byly již známy 
nejlepší páry, z toho jeden z Chropyně. Jeli-
kož vítězné páry měly stejný počet vyhraných 
zápasů, musely o celkovém pořadí rozhodnout 
sety. Mezi druhým a třetím místem dokonce 
rozhodovaly i body. 

Bohužel první místo chropyňskému páru 
uniklo. Alespoň doufáme, že naši hráči získali 
více zkušeností do dalšího amatérského tur-
naje, který se bude konat příští rok v květnu.

Velké dík patří sponzorovi této akce: 
Masáže Pavla Bajgarová Chropyně a také 
pořadatelům: Petr Zavadil, Martin Schmied, 
Michaela Medunová, Alena Říhošková.
Pořadí párů: 
1. místo: Karel Kořený a Tomáš Kořený – 
Ostrava (střed)

2. místo: Patrik Beneš a Ondřej Frýza – Chro-
pyně (vlevo)
3. místo: Jaromír Trucla a Aleš Martinčík – 
Přerov (vpravo)

Fotogalerie z turnaje na 
http://bkchropyne.nas-tym.cz 

BK Chropyně
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Florbalový turnaj s nádechem sametu
Před třemi roky začal florbalový oddíl TJ 

Chropyně pořádat turnaje pro amatérské 
hráče a širokou veřejnost. I dnes je o turnaj 
velký zájem a stále se objevují nové a nové 
tváře, což naplňuje základní myšlenku nejen 
florbalu, ale i samotného sportu vůbec. 

Nejinak tomu bylo i na státní svátek, 
přesněji 17. listopadu, kdy byl na pořadu 
již šestý florbalový turnaj v našem městě. 
Ti, kteří si nepřipomínali sametovou revoluci 
u televize, na náměstích a veřejných pro-
stranstvích, mohli zavítat do velké tělocvič-
ny, aby sledovali zápolení osmi přihlášených 
mužstev. 

Snad poprvé v historii samotného turnaje 
se přihlásilo i mužstvo, které bylo posklá-
dáno z hráčů dvou státu. Možná trošku 
symbolicky se v týmu Vacutecu objevili 
i hráči, kteří cestovali až ze slovenské Žiliny. 
I tato skutečnost reprezentuje, jak je turnaj 
mezi hráči oblíben. Mezi dalšími byli hráči 
z Hranic, Kroměříže, Bílan, Bzence a Přerova. 

Osm přihlášených mužstev bylo rozloso-
váno do dvou skupin, kde každý s každým 
odehrál jeden zápas. 

Domácí mužstvo hned v prvním zápase 

nastoupilo proti Vacutecu, který, jak už jsme 
zmiňovali, byl doplněn o zahraniční posily. 
A posily byly na hřišti hodně znát. Naši 
borci na soupeře nestačili a prohráli vysoko 
1:8. I v dalším zápase nestačili Chropyňští 
na Bílany, kterým navíc nedokázali vstřelit 
žádnou branku a prohráli 0:2. Až třetí zápas 
byl konečně vítězný. Proti Přerovu se našim 
hráčům dařilo a vyhráli 4:1. Ale ani výhra ne-
stačila na lepší než čtvrté místo ve skupině.

Ve čtvrtfinále čekal na naše hráče nejlepší 
tým z druhé skupiny, a to Aréna Kroměříž. 
Soupeř je tradičním účastníkem turnaje 
a naši kluci věděli, že to bude tuhý boj. Více 
štěstí měla nakonec přece jen Aréna, která 
dokázala vyhrát 4:3 a poslala naše mužstvo 
jen do boje o sedmé místo. Zdrcená Chropy-
ně neměla potřebnou dávku štěstí a prohrála 
i poslední zápas 1:2, čímž obsadila poslední 
místo. A tak nezbylo než jen sledovat zápo-
lení ostatních družstev. 

Do finále se dostala Aréna Kroměříž 
a Etimex Hranice. Obě mužstva předváděla 
v turnaji dobré výkony a po zásluze se utkali 
o příčku nejvyšší. Šťastnějším byla nakonec 
Aréna Kroměříž, která dokázala soupeře 

porazit 3:2 a již podruhé se stala vítězem 
celého turnaje. Ale vítězem byl každý, kdo 
přišel a bavil se svou hrou. 

Stejně tak jako před 23 lety odcházeli 
lidé z přeplněných náměstí s nadějí, stejně 
tak odcházeli hráči z florbalového turnaje 
s dobrým pocitem. A byla to zásluha přede-
vším pořadatelů, kteří se každoročně snaží, 
aby florbal v Chropyni zůstal i nadále. 

Poděkování patří i TJ Chropyně a městu 
Chropyně za poskytnutí víceúčelové haly, 
bez které se florbal hrát nedá. Poděkování 
zaslouží i samotní hráči, diváci, sponzoři, 
ale i všichni Ti, kteří mají rádi jakýkoliv sport. 

Pořadí florbalového turnaje
 1. Aréna Kroměříž
 2. Etimex Hranice
 3. Vacutec
 4. X-Team Bzenec
 5. Bílany
 6. Ares Přerov
 7. Hasiči Kroměříž
 8. TJ Chropyně 

Libor Halás

Oznamujeme občanům, 
že Městský úřad 
v Chropyni bude 

v pracovních dnech 
27. a 28. prosince 2012 

a 31. prosince 2012 
uzavřen.

UPOZORNĚNÍ
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Chropyňský triatlonista startoval na posledním závodě Světového 
poháru série Biathle World Tour, kterým bylo Mistrovství světa konané 
v Dubaji. Na vzdálenostech 1.500 m běh – 200 m plavání – 1.500 
m běh obsadil 17. místo. 

Člen Rocktechniku triatlon a Dukly Praha tento závod absolvoval 
za podpory města Chropyně.

JiRo

Sportování Lukáše bavilo. Ná-
vyk sportovat měl vypěstovaný 
od pěti let. Zkoušel lyžování, fotbal, 
basketbal.

V první třídě začal navštěvovat 
zájmový kroužek plavání v Přero-
vě, kam ho rodiče 2x týdně vozili. 
Po čtyřech letech mu byl navržen 
přestup do plavecké třídy při ZŠ 
Velká Dlážka v Přerově. Chodil 
tam do páté třídy, musel denně 
dojíždět vlakem, před vyučováním 
trénink v bazénu, škola, odpoledne 
zase trénink. Domů se vracel pozdě 
odpoledne.

V deváté třídě se pod vedením 
trenéra J. Hýzla začal věnovat 
triatlonu. Po přestupu na SPŠ 
v Přerově pokračoval v tréninku. 
To už na vyšší úrovni s vybranými 
sportovci ČR. Po zimních soustře-
děních na Kanárských ostrovech 
se účastnil především významných 

závodů Českého poháru v triatlonu. 
Na většinu závodů Lukáše vozili 
rodiče. Zajišťovali mu veškerý servis 
a fandili během závodů.

Po skončení střední školy začal 
bydlet a pracovat v Praze a tré-
noval v Dukle. Od svých 19 let 
se začal podílet na výdajích spojených 
se sportem. Také čas měl pevně roz-
vržený. Dálkově studoval Vysokou 
školu logistiky a letos ji dokončil.

V současné době pracuje 
ve Vyškově a trénuje převážně 
v Kroměříži. Do tréninku kromě pla-
vání, jízdy na kole a běhu zařazuje 
i jiné sportovní aktivity jako brusle-
ní, posilovnu nebo jízdu na běžkách. 
V celé své kariéře dodržuje rozum-
nou životosprávu. Ve volném čase 
se rád baví se svými přáteli. Plánuje 
zůstat občanem Chropyně a i v bu-
doucnu reprezentovat naše město.

Helena Sadyková

Hokejisté Barexu jsou na osmém místě
Polovinu základní hrací části mají 

za sebou hokejisté Barexu v Kroměřížské 
hokejové lize. Aktuálně jim po jedenácti 
odehraných zápasech patří osmá pozice 
s devíti body za čtyři vítězství, jednu remízu 
a šest proher. Upřímně řečeno vedení Bare-
xu čekalo lepší výsledek, ale letošní ročník 
je o mnoho kvalitnější než ročníky předešlé.

Barex nehrál špatně, ale vždy byl 
o malinký krůček pozadu, což dokládá 
i manažer týmu Karel Marcoň: „Soutěž 
šla za poslední roky hodně nahoru, což je 
vidět na každém zápasu. Naše mužstvo je 
poskládáno především z hráčů, kteří hokej 
hráli v dávné minulosti, ale nikdy jej nehráli 
na vyšší úrovni. O to více nás těší, že doká-
žeme hrát se soupeři vyrovnanou partii. Bo-
hužel třikrát jsme prohráli o gól, když jsme 
vždy inkasovali v závěru poslední třetiny.“ 

Ovšem soutěž je teprve v polovi-
ně a druhé kolo může být úplně jinak. 
„Ve druhé části se pokusíme udělat vše 
pro to, abychom začali konečně více vy-
hrávat. Ale i přes porážky panuje v týmu 
pohoda, kluci se na hokej těší a hra je baví 
a to je důležité,“ dodává manažer týmu. 

Výsledky Barexu:
Barex – Chomýž-Sportcentrum 4:5, 

Barex – Rebels 12:1, Barex - STS Vážany 
ZDO 4:8, Barex - HC Žopy 6:6, Barex - AHK 
Kroměříž 6:3, Barex - HC Holešov Gators 
8:0, Barex - HC Senators 18:2, Barex - 
Hanák Team Kroměříž 4:5, Barex - Buldok 
Otrokovice 1:2, Barex - HK Plačkov 4:6, 
Barex - HC Reds 3:7
V tabulce po 11 kolech patří Barexu 8. místo.      

Libor Halás

Jak se Lukáš Purkar stal 
špičkovým sportovcem

Lukáš Purkar byl úspěšný 
na Mistrovství světa v Dubaji



Zpravodaj města Chropyně 10/2012

- 24 -

Vítání nových občánků našeho města

Šimon TomášekZuzana Hepplerová

Aneta PoláškováDenisa Polášková

Adéla Odstrčilová

Julie Kočařová

Dominik Bakaj

nar. 17.05.2012

nar. 31.05.2012

nar. 07.07.2012

Michael Moural

Viktorie Bajerová

nar. 18.05.2012

nar. 07.06.2012

Adriana Ligačová

Jan Buráň

nar. 20.05.2012

nar. 15.05.2012nar. 13.05.2012

nar. 09.07.2012nar. 09.07.2012

nar. 24.06.2012

– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí. 

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti 
při výchově svých potomků.

Mezi občany Chropyně byly  
6. října  a 10. listopadu 

přivítány tyto děti:
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Vítání nových občánků našeho města

Tereza VečerkováAdam Sedláček

Lukáš Krejčí

Karla Bartošová

Iva Růžičková

Sofie Létalová

nar. 12.09.2012

nar. 12.07.2012

nar. 03.10.2012

nar. 22.10.2012

Samuel Kratochvíl

Valentýna Stoklasová

nar. 21.09.2012

nar. 15.10.2012

Patrik Šindler

Martin Spáčil

nar. 25.09.2012

nar. 02.09.2012nar. 23.07.2012

nar. 17.10.2012

Město Chropyně společně s akademickým 
malířem, grafi kem a medailérem 

Karlem Zemanem pro vás připravilo 
při příležitosti 750. výročí první zmínky 

o Chropyni pamětní medaile.

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. Bude 

se jednat o doražbu.
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Společenská kronika
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V měsíci říjnu se do Chropyně přistěhovaly 4 osoby, 16 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 8 osob, narodilo 
se 5 dětí a zemřeli 4 občané.

V měsíci listopadu se do našeho města přistěhovaly 4 osoby, v rámci 
obce se přestěhovalo 18 občanů a odhlásilo se 7 občanů. Narodilo 
se 6 dětí a zemřeli 2 občané.
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V prosinci letošního 
roku uplyne 5 let od 
úmrtí paní 

Květy Slámové 

a jejího syna pana 

Jaroslava Slámy. 

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

Dne 1. prosince 2012 to bude rok, co nás navždy 
opustila naše maminka, babička a manželka paní 

Vilma Plánková. 

S láskou vzpomínají děti, vnoučata a manžel 
Josef.

Lesy smutnou píseň šumí, 
ten, kdo Tě znal, porozumí.

Odešel jsi znenadání, zbylo nám jen vzpomínání.
Dne 3. prosince 2012 jsme vzpomenuli 8. smut-
né výročí úmrtí pana 

Antonína Dolínka. 

Dne 11. prosince 2012 jsme vzpomenuli 
11. 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.

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

Dne 13. prosince 2012 si připomeneme 10. smut-
né výročí úmrtí pana 

Miroslava Polišenského. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka a synové 
Milan, Zdeněk a Libor s rodinami.
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Dne 10. října 2012 nás navždy opustil man-
žel, tatínek a dědeček pan 

Vlastimil Dřímal. 

Děkujeme všem, kdo ho společně s námi 
vyprovodili na jeho poslední cestě. Manželka 
a synové s rodinami.
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Až tady nebudu, zmizí jak sen,
co jsem si ponechal pro sebe jen.

Až tady nebudu, žít bude dál
v druhých, co jsem jim v životě dal.

Děkujeme touto cestou všem, kteří doprovodili 
pana

Josefa Chudu
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Dotlouklo srdce Tvé znavené, uhasl oka svit,
budiž Ti, drahá maminko, za všechno vřelý dík.

S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 4. prosince 
2012 zemřela naše drahá maminka, babička 
a prababička paní 

Lidmila Horpatzká. 
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Život Ti píše zas o rok víc, 
slovíčkem psaným chceme Ti říct, 
měj pevné zdraví, života užívej, 

na svět se jen usmívej. 

Dne 3. prosince 2012 oslavil 75. narozeniny pan

František Valovič 

Odpustíš nám doufám tohle naše přání, 
jen chceme, aby svět věděl, že Tě máme 
rádi. Přejeme Ti štěstí a samozřejmě zdraví, 
ať Tě to s námi na světě co nejdéle baví. Milované 

Ivance Hýbnerové 

přeje k 30. narozeninám manžel David a Ne-
linka.

Postřehnout lze jenom stěží, jak ta léta rychle běží. 
Mnohý by si myslel jistě, že máš chybu v rodném listě. 

Nechce se nám věřit zkrátka, že už Tě má pětasedmdesátka. 
A když už to nelze schovat, musíme to respektovat.

Panu 
Antonínu Kratochvílovi, 

který své narozeniny oslaví v neděli 23. prosince 
2012, přeje hodně zdraví manželka a synové 
a dcery s rodinami.

na jeho poslední cestě a svou účastí se snažili zmírnit naši bolest. 
Manželka s rodinou.

Děkujeme všem, kteří ji přišli doprovodit na její poslední cestě a svou 
účastí se snažili zmírnit naši bolest. Syn Ladislav s rodinou.

ze Záříčí. Hodně zdravíčka do dalších let přeje manželka Alena, dcera 
a syn s rodinami, vnoučata a pravnoučátka Ellinka, Eliška, Alex.

Stále vzpomínají manželka Ludmila, dcera Ludmila s rodinou, syn 
Pavel s rodinou, 4 vnoučata, 3 pravnoučata a sourozenci s rodinami.

Vzpomínají manželka a dcera s rodinou.
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Společenská kronika
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Bude to již 15 roků, co nás dne 24. prosince 
navždy opustila naše maminka a babička paní 

Anna Kunčarová. 

Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ji znali, 
děkuje rodina.

Nic z toho dobrého a krásného, 
co jsi pro nás učinil, se neztratilo. 

Vše zůstává v našich srdcích a vzpomínkách.

Dne 27. prosince 2012 tomu bude 10 let, 
co se navždy zavřela kniha života pana 

Ivana Kramáře. 

Zbylo jen tiché vzpomínání. Manželka a dcery 
s rodinami.

Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky, 
nezhasnou však nikdy 

na ni v srdcích naše vzpomínky.

Dne 11. ledna 2013 vzpomeneme 40. výročí 
úmrtí mé maminky paní 

Anny Kopčilové. 

Vzpomíná dcera s rodinou.

Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně. 
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732. 
Registrační číslo: MK ČR E 12039. 

Redakce: Ing. Jiří Rosecký, Mgr. Milan Bajgar.  
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná. 
Jazyková úprava: Mgr. Jana Buksová. 
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: T. Rozkošný, archiv Zpravodaje, archivy organizací, foto zdroj internet
Obálka: Timea Chrastinová

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatná distribuce.

Uzávěrka tohoto čísla: 29. listopadu (číslo vychází 14. prosince 2012).  
Uzávěrka příštího čísla: 10. ledna 2013 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

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

V

v

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně čísla 01/2013 
je 10. ledna (číslo vyjde 25. ledna) a uzávěrka 
čísla 2/2013 je 7. února (číslo vyjde 22. února).

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 
svou vzpomínku či blahopřání.

       

reklama

Výběr toho nejlepšího. 
Disco každý pátek a sobotu.

15.12. sobota TIP-TOP Q + dj Mara. 
Pečená nakládaná kolena za pusu. 

21.12.  pátek Vánoční kulečníkový turnaj 
o nejlepšího hráče v Chropyni. Zahájení v 10:00.

22.12. sobota Zahraje „SINGLE MUSIC"
Velký bavič Tomáš Valenta.

25.12. úterý TIP-TOP Q

26.12. středa Turnaj v šipkách pro neregistrované hráče. 
Může si zahrát každý, a to o ceny.

28.12. pátek Disco show. 
Vystoupení opravdového námořníka.

31.12. pondělí Silvestrovská megapárty s obrovským 
půlnočním ohňostrojem, bude se filmovat. 
Bude se hrát na přání zejména to nejlepší z 80. a 90. let.

Restaurace RACEK
prosinec 2012

www.kavarna-racek.cz 
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Přehled pořadů v Chropyni a okolí
Chropyně XIV. PLES MĚSTA 
12.1. K poslechu a tanci hraje skupina CLASIC a cimbá-

lová skupina DUBINA. Občerstvení zajišťuje firma 
Global.

 Kde: Městské kulturní středisko Chropyně, 17:30 

Hulín I. vánoční svíčkový koncert 
21.12. Kde: Kulturní klubu Hulín, 19:00

Hulín Silvestrovské promítání v letním kině 
31.12. Zveme všechny na tradiční promítání krátkých 

pohádek a grotesek nejen pro děti. 
 Kde: Letní kino Hulín, 17:00

Hulín Silvestrovská veselice 
31.12. Plesově laděný večer s hudebním doprovodem dvou 

kapel. Dechová hudba Hanačka a pop-rocková 
kapela Johny Frost & Z Stars Band Zlín. Nebudou 
chybět ABBA hity v podání obou kapel. Silvestrov-
ský ohňostroj a koktejlová párty.  

 Kde: Kulturní klubu Hulín, 20:00

Kojetín Prodejní adventní výstava 
30.11.  Kde: Galerie VIC Kojetín, 9:00 -11:00 
až 16.12. a 12:00 – 17:00

Kroměříž Předvánoční koncert Konzervatoře 
19.12. P. J. Vejvanovského Kroměříž  

G. F. Händel – Suita D dur – Žesťový soubor 
„Express Brass“ – vedoucí profesor Karel Hofman, 
A. Tučapský – 4 středověké písně – Smíšený pěvecký 
sbor konzervatoře – sbormistr Lenka Polášková, 
Jiří Pavlica – Missa brevis – Smíšený pěvecký sbor 
a studentský symfonický orchestr. Účinkují Bar-
bora Kašpárková – soprán, Vít Nosek – baryton, 
Studentský symfonický orchestr a smíšený pěvecký 
sbor konzervatoře, Žěsťový soubor „Express Brass. 
Řídí – Jiří Kadavý, Sbormistr – Lenka Polášková.

 Kde: Kostel Nanebevzetí Blahoslavené Panny 
Marie Kroměříž, 19:00

Kroměříž Screamers – Vánoční speciál 2012 
20.12. Vánoční speciál ve zcela novém vánočním programu.
 Kde: Dům kultury v Kroměříži – divadelní sál, 19:00 

Kroměříž Vánoční LIVEPARTY-SEGMENT-VSPH-DJ 
21.12. Mirek Karásek - Zveme Vás na první akci projektu 

LIVEPARTY, které se budou pravidelně konat v Kro-
měříži a okolí. První LIVEPARTY bude ve znamení 
dvou oblíbených regionálních kapel VSPH z Hulína 

a kapely SEGMEN, loňští finalisté soutěže Českoslo-
vensko má talent. K tomu všemu si užijete diskotéku 
s DJ Mirkem Karáskem. Součástí této prémiové akce 
bude i křest projektu KROMĚŘÍŽSKO DOSTANE 
DÁREK. 

 Kde: Dům kultury Kroměříž – spol. sál, 21:00 

Kroměříž Magické vánoce  
21.- 31.12. Kde: Velké náměstí Kroměříž, 8:00 - 18:00
 
Holešov Big band Holešov 
20.12. Tradiční swingový koncert holešovského big bandu, 

řídí Josef Hájek. Zpívají Petra Kuciánová, Iva Svo-
bodová, Josef Vaverka a žáci ZUŠ Holešov. 

  Kde: Kino Svět Holešov, 20:00

Holešov Tradiční novoroční ohňostroj 
1.1. Tradiční novoroční ohňostroj se opět odehraje

v zámeckém parku.    
  Kde: Zámecký park Holešov, 00:00 

 

Holešov 4. varhanní koncert L. Šuranského 
22.1.  Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov, 

18:00

Přerov Vánoční koncert DPS 
18.12. Vánoční posezení při svíčkách s Přerováčkem a jeho 

hosty.
   Kde: Městský dům Přerov, 18:00 

Přerov Vánoční strom pro ptactvo 
23.12. Vánoční posezení, výroba ozdob a zdobení ptačího 

vánočního stromu.  
  Kde: ORNIS Přerov, 10:00 – 14:00 

Přerov Silvestrovská plavecká show s Bobem Přidalem
31.12. Tradiční zimní plavání v Přerově.
  Kde: Přerov, 14:00 

Přerov Silvestrovský běh 
31.12. 35. ročník tradičního závodu pro nadšené vytrvalce.  
 Kde: Přerov, 14:00


