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Vážení spoluobčané,

Poděkování redakce

už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit
Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená
k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme v hektické době a náš život
je nekonečný boj s časem, který si snažíme podmanit a ovládnout.
Bohužel tento boj prohráváme, protože toto je soupeř, kterého
nelze porazit.

Redakce Zpravodaje si dovoluje poděkovat všem dopisovatelům
a autorům příspěvků zveřejněných ve Zpravodaji města Chropyně
v roce 2013.
Zároveň bychom rádi poděkovali našim nejbližším spolupracovníkům – korektorce českého jazyka Mgr. Janě Buksové a grafikům
manželům Rozkošným za výbornou spolupráci při redakčních
pracích. Poděkování patří také pracovníkům tiskárny HART PRESS,
spol. s r. o., Otrokovice a skautskému Středisku Krále Ječmínka
v Chropyni za distribuci.
Nejen jim a výše uvedeným, ale také Vám, našim čtenářům,
přejeme pokojné vánoční svátky roku 2013 a dobré vykročení
do roku 2014.
Mgr. Milan Bajgar a Ing. Jiří Rosecký

Právě doba adventu a konce roku je však dobou, kdy můžeme
uhrát na chvíli remízu a zastavit se alespoň jednou za rok, na Vánoce. Najděme si chvilku mezi vším tím spěchem, shonem v práci,
sháněním dárků a úklidem a přemýšlejme. Vzpomeňme na ty, kteří
jsou nám nejbližší, na ty, kteří už s námi nejsou, ukliďme si nejen své
domovy, ale udělejme si pořádek i ve svých myslích - pochvalme
se za úspěchy a vyhodnoťme neúspěchy.
Vánoce jsou podle mne nejkrásnější svátky především pro naše
nejmenší. Vždyť není nic pěknějšího než bezelstně se radující dítě
s nádherně zářícíma očima nad právě rozbaleným dárkem. Proto
těm nejmenším přeji hodně dárků a úsměvů nejen vlastních, ale
taky na tvářích spokojených rodičů.

Pracovníci školní jídelny přejí příjemné Vánoce.
Co to cinká, co to zvoní?
Kouzlo Vánoc jako loni.
Tichá chvíle k zastavení,
závan štěstí, nad nějž není…

Těm starším chci popřát hlavně hodně dobrých kamarádů,
na které se mohou vždy spolehnout, a připomenout jim, že hodnota
dárku je dána láskou a přátelstvím toho, kdo jej posílá.

Vážení strávníci,
tímto veršem vás chceme upozornit na změnu prodeje stravenek
v měsíci prosinci, a to již

Všem dospělým přeji klid a dostatek rodinné pohody, neboť
jsme to právě my, na kom vytvoření krásné vánoční atmosféry
závisí nejvíce. Proto při tom předvánočním shonu nezapomeňme
na rodinu a blízké.

17., 18. a 19. prosince 2013

Vám, dříve narozeným, přeji hlavně pevné zdraví a životní
optimismus pramenící z Vašich životních zkušeností. Přeji Vám,
ať nezůstanete sami, ať máte kolem sebe své nejmilejší a nejbližší.

v době od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 15:00,

A všem nám přeji příjemné a klidné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2014 hodně zdraví, lásky, pohody a mnoho
úspěchů v pracovním i osobním životě.

jelikož školní jídelna naposledy vaří v pondělí 23. prosince 2013.
Mezi svátky bude provoz uzavřen. V novém roce zahajujeme provoz
2. ledna 2014.

Ing. Věra Sigmundová

Dále chceme opět upozornit na možnost zakoupení balíčkové stravy dle jídelníčku platného na příslušný týden, zakoupení kynutých houskových knedlíků a také zajištění občerstvení
na společenské akce (hlavní menu, obložené mísy masové, salámové,
sýrové, obložené chlebíčky, ovocné saláty apod.).

rok 2013 se blíží ke konci a před námi jsou opět svátky vánoční
a silvestrovské oslavy.

Dovolte nám, vážení strávníci, abychom vám poděkovali
za vaši přízeň a zároveň nejen vám popřáli krásné vánoční svátky
a do nového roku tu největší kopu zdraví, štěstí a pohody.

Vážení spoluobčané,

Dovolte mi, abych Vám všem, každému jednomu z Vás, popřál
příjemné vánoční svátky plné radosti a pohody v kruhu nejbližších.
Snad každý z Vás najde pod stromečkem to, po čem touží.

zaměstnanci Školní jídelny Chropyně

V novém roce 2014 Vám přeji pevné zdraví, spokojenost, mnoho
úspěchů v osobním i pracovním životě, splnění všech Vašich přání.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2014.
Mgr. Milan Bajgar

Vše dobré a pevné zdraví
v roce 2014
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Setkání s občany přineslo
zajímavé podněty

Zpráva o činnosti
Rady města Chropyně

V listopadu proběhla již tradiční akce – Setkání občanů
s vedením města Chropyně.
Tentokrát jsme se snažili celou
akci pojmout jako řízenou diskuzi. Občané měli možnost ptát
se na věci, které je zajímají, říci nahlas, co je v našem městě trápí, nebo
vznášet připomínky a podněty k vedení města. Musím přiznat, že některé dotazy a poznámky byly
opravdu zajímavé a jistě poslouží
jako další motivace pro naši práci.
V rámci této akce se snažíme
připravovat zajímavé přednášky,
které mají sloužit jako osvěta.
V minulosti nás navštívil zástupce
policie, představitel Svazu pro

Rada města Chropyně
• schválila poskytnutí veřejné finanční podpory neziskovým organizacím z rozpočtu města
Chropyně v roce 2013: 2.000 Kč
Oblastní charitě Kroměříž,
na částečnou úhradu nákladů
spojených s činností Kontaktního centra „PLUS“ v Chropyni
v roce 2013, 2.000 Kč organizaci BESKYD DZR, o. p. s.,
na částečnou úhradu nákladů
v roce 2013 spojených s pobytem chropyňského občana,
jehož je město Chropyně opatrovníkem, a 2.000 Kč Hospici
na Svatém Kopečku, na částečnou úhradu provozních
nákladů v roce 2013.
• uložila zaslat písemné stanovisko k dotaci Státního fondu
životního prostředí pod názvem „Dětská hřiště a zahrady
v přírodním stylu“ na úpravu
zahrady Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
• vzala na vědomí rozbor hospodaření města Chropyně
za 3. čtvrtletí roku 2013, rozbory hospodaření příspěvkových

ochranu spotřebitelů a nyní to byl
Mgr. Klabal z K-centra Kroměříž,
který si připravil velmi zajímavou
přednášku o tom, jaký důsledek
má pro rodinu skutečnost, když
se některý její člen stane drogově
závislý.
Na konci tohoto setkání vystoupily naše seniorky a předvedly
nám „dřevákový“ tanec, se kterým
sklidily velký úspěch i na Hrách
seniorů v Tlumačově.
Další setkání připravujeme na
jaro příštího roku. O přesném
termínu budete samozřejmě informováni v dostatečném předstihu.
Všichni jste srdečně zváni.
Mgr. Milan Bajgar

organizací zřizovaných městem
za 3. čtvrtletí roku 2013 a informaci o vývoji pohledávek Správy
majetku města Chropyně, p. o.,
k 30. září 2013,
• schválila pořadí uchazečů
o zakázku „Revitalizace parku
na náměstí Svobody v Chropyni“ stanovené hodnotící komisí
a jako dodavatele uvedené
zakázky firmu ZAHRADA Olomouc, s. r. o., s nabídkovou
cenou 953.466 Kč bez DPH,
• schválila uzavření Smlouvy
o dotačním titulu k projektu
„Energetické úspory tělocvičny
TJ Chropyně“ mezi městem
Chropyně a T. J. Chropyně, o. s., jejímž předmětem
je dofinancování projektu
„Energetické úspory tělocvičny
TJ Chropyně“ z vlastních zdrojů
města Chropyně,
• schválila Zprávu pro Krajskou
hygienickou stanici Zlínského
kraje o odstranění nedostatků
v Základní škole Chropyně,
okres Kroměříž, p. o., zjištěných
při kontrole dne 18. října 2013.
Mgr. Milan Bajgar
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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 kontejnerů, proto budou Správou majetku města Chropyně
v pondělí 23. 12. 2013 přistaveny velkoobjemové kontejnery
na místa dle potřeb obyvatel v navýšeném počtu.
Tyto kontejnery jsou určeny pro běžný komunální odpad
z domácností, který se vzhledem ke zvýšenému množství
v období vánočních svátků nevejde do kontejnerů a popelnic.
Je přísně zakázáno vhazovat sem stavební, velkoobjemový
a nebezpečný odpad.
Vánoční stromečky nevhazujte do kontejnerů, ale pokládejte je vedle.

Krásné Vánoce a pohodový rok 2014 Vám přeje
Ing. Jaroslav Kotula a kolektiv zaměstnanců městského úřadu

UPOZORNĚNÍ • UPOZORNĚNÍ • UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme občanům, že Městský úřad v Chropyni bude
v pracovních dnech 23. prosince, 27. prosince, 30. prosince,
31. prosince, 2. ledna a 3. ledna uzavřen.

Martina Adámková

3

Zpravodaj města Chropyně

10/2013

Jak starší občané hodnotí život v Chropyni
Na besedě s představiteli města – starostkou
pí Sigmundovou a místostarostou p. Bajgarem
se sešlo hodně starších lidí. Byli jsme vyzváni,
abychom řekli své připomínky k tomu, jak
se nám ve městě žije a co považujeme za negativní jevy.
Hlavní připomínky byly ke zrušení tržnice
na náměstí. To vadí mnohým občanům a stěžují
si na to. Přijali jsme vysvětlení, že ulička Míru
je krásně opravená a bylo by neestetické
nechat ji a okolí rozjezdit auty trhovců, že není pro ně zajištěno sociální zařízení v okolí,
že po sobě zanechávali odpady a že bránili
svými stánky průchodu k poště a obchodům.
Je povolen pouze prodej z otevřeného auta.
Další připomínky byly ke špatnému stavu
chodníků ve starém městě, v soukromé zástavbě
i cestě kolem rybníka. Dověděli jsme se, že bohužel na tyto komunikace se nevztahují dotace pro úpravu sídliště. Je nutné je opravovat
z městského rozpočtu, a to postupně podle
možností rozpočtu. Počítá se i s dočasnou
opravou nejhorších míst.
Vadí nám i špatný stav dětského hřiště Ela-Hop. V písku jsou odpadky, ubývá atrakcí,
některé jsou jen okrasné, tedy nefunkční
pro hry, chybí lavičky pro doprovod dětí.
Také přístupové chodníky jsou špatné. Byli
jsme ujištěni, že bude zajištěna náprava, ale
lavičky s opěradly nejsou a nebudou, protože
je zneužívají ve večerních hodinách delikventi
a nechávají tam množství odpadků.
Také nás trápí majitelé psů, kteří sice milují své mazlíčky, ale jsou líní uklidit po nich
exkrementy a bezohledně je chodí venčit i na
hřiště a do míst frekventovaných dětmi i dospělými. Tito lidé jistě mají ve svých domovech
vzorný pořádek, ale co je za prahem jejich bytu
je jim lhostejné. Takové jednání se hodí pro

primitivy, ale to si tito lidé nepřipustí, oni jsou
přece vzorní.
Nebylo řečeno něco, co chybí hlavně nám
seniorkám a lidem, kteří by si občas rádi šli
sednout do pěkného prostředí klidné, milé
kavárničky na dvojku červeného, kafíčko,
zákusek s příjemnou obsluhou a hudbou.
To žádný z podnikatelů v pohostinství v Chropyni dosud nevytvořil.
Byly i další méně závažné připomínky
a jedno velké povzdechnutí – není tady dost
pracovních míst pro mladé. Ale na otázku:

„Jak se lidem v Chropyni žije a jak celkově
hodnotí vzhled města?“ účastníci besedy odpověděli, že: „Chropyně je hezké město a lidem
se v ní žije dobře.“
Pro ty, kteří se mnou teď nesouhlasí, připomenu několik akcí pořádaných pro veřejnost
v tomto roce: tři plesy, posezení s cimbálovkou
Dubina, letní kino, vycházky po okolí s turisty,
vánoční a velikonoční výstavy, zahrádkářské
výstavy, Hanácké slavnosti – zábava na 3 dny,
Noc kostelů, koncerty v kostele i v klubu,
Stavění máje a pálení čarodějnic, Tvarůžkobraní, pohádkové pochody lesem, dětský
piknik, v Plešovci hry dětí s Dubinou, vodění
medvěda, Hry seniorů, lampionový průvod,
bude rozsvícení vánočního stromu, Čertovské
hrátky a další.
Všechny tyto akce zorganizovali ochotní
lidé, mladí i starší, účinkující a finance zajistilo
vedení města, prostranství uspořádali pracovníci SMM, občerstvení zase místní podnikatelé a všem dohromady patří náš veliký dík.
Na všech venkovních akcích bylo hodně
lidí, bavili jsme se, zatančili a zazpívali, děti
si zařádily a všichni jsme byli spokojeni. Velice si ceníme toho, že se najdou lidé, kteří
i bezplatně a rádi připraví ostatním radost.
Patří jim za to dík a ocenění.
Kromě zábavy připomínám i všechny služby, zdravotnictví, dopravu, sportovní aktivity,
školství, zájmové organizace, spolky, sociální
zabezpečení atd. Ve všech oblastech jsou jistě
určité nedostatky, na které hubujeme, ale většinou jsou to dobré věci pro nás občany. Blíží
se konec roku, hodnocení života v něm. Sami
se rozhodněte, jestli Chropyni označíte jako
špatné místo k životu, nebo budete souhlasit
se seniory: Vcelku se tady žije dobře.
Sad

reklama

Autovrakoviště Josef Petráš
Zdarma ekologicky
zlikvidujeme Váš starý vůz,
vystavíme doklad o likvidaci
a ještě přispějeme na náklady
s tím spojené.
Autovrakoviště
Dobrotice u Holešova,
tel.: 776 719 631.
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Distribuce Zpravodaje
města Chropyně

Vážení občané, dovolte mi, abych
Vás v krátkosti informovala o správě
a provozu místního hřbitova.
Spravujeme 2 hřbitovy, a to
v Chropyni a Plešovci. Areál hřbitova
v Chropyni je rozdělen na 3 sektory – první s pomníkovými místy, druhý je urnový háj, skládající
se z částí A a B, a třetí nově postavené kolumbárium, v jehož těsné
blízkosti je smuteční obřadní síň.
V areálu hřbitova v Plešovci jsou
pouze pomníková místa.
V evidenci máme celkem 800
hrobových míst, z toho má 635 míst
svého nájemce.
Zákon o pohřebnictví ukládá
provozovateli pohřebiště vést řádnou
evidenci o nájmech hrobových míst
a s tím spojenou evidenci zemřelých.
V současné době pracujeme
s novým programem pohřebnictví,
do kterého postupně vkládáme
smlouvy o nájmu hrobových míst.
Všechny nové smlouvy se uzavírají
na dobu 10 let.

na e-mailu info@junak-chropyne.cz,
my situaci rádi prověříme a v případě
potřeby dokonce Zpravodaj doručíme na požádání znovu.
Rád bych také ještě zmínil možné
příčiny toho, proč ve své schránce
Zpravodaj nemůžete najít. Často
se setkáváme s různými typy schránek, ať už to jsou schránky velké,
malé, otevřené, uzavřené, špatně
uzavřené, přeplněné, otvory ve vratech a v neposlední řadě schránky
tzv. chybějící. Naši distributoři jsou
opakovaně upozorňováni na to, aby
vkládali Zpravodaje do schránek,
pokud možno, celým objemem,
aby nemohlo dojít k případnému
odcizení. Bohužel, některé výše
zmíněné typy schránek neumožňují
pojmout celý objem Zpravodaje,
tudíž se zde vyskytuje větší riziko
odcizení. Samozřejmě, že v některých případech, týkajících se těchto
problematických schránek, je možné
Zpravodaj určitou nepřiměřenou
silou dovnitř dostat, to však potom
zpravidla startuje stížnosti typu:
„Mám pomačkaný Zpravodaj,“
a proto se do těchto konfrontací
neradi pouštíme.
Závěrem tedy radím, pokud máte
problémy s doručením Zpravodaje,
v prvé řadě si zkontrolujte schránku,
zda náhodou nepatří do jedné z výše jmenovaných negativních kategorií. Dále, pokud je Vaše schránka
v pořádku a Zpravodaj se tam přesto
neobjevil, rozhodně doporučuji
zachovat chladnou hlavu a v klidu
se informovat na příslušné adrese.
No a v poslední řadě – to vše,
co jsem tady napsal, rozhodně neznamená, že se distributor nemůže
splést, samozřejmě že může. Na základě výše uvedených informací
bych to ovšem opravdu objektivně
pokládal za jednu z posledních
možností. Distributor totiž opravdu,
a to opakuji, nemá žádný osobní motiv Zpravodaj do kterékoliv schránky
ve městě nehodit.
Petr Caletka

Nabídka pronájmu hrobových míst:

Cena se skládá ze dvou složek
– cena pronájmu hrobového místa
za každý započatý m 2 je 50 Kč
na 10 let. Cena za služby s nájmem
spojené je 1.200 Kč na 10 let.
Cena za služby zahrnuje především
náklady na odvoz komunálního
odpadu, vodu, osvětlení, zamykání
hřbitovů, udržování zeleně, zimní
a letní údržba komunikací atd.
Nabídka pronájmu hrobových míst v kolumbáriu:
Cena pronájmu 1 ks schránky
je 2.400 Kč na 10 let, součástí
schránky je žulová deska a její cena
je 1.000 Kč, celková cena na jedno
místo v kolumbáriu je tedy 3.400 Kč.
V případě zájmu získání bližších
informací o možnostech pronájmu
nového hrobového místa nebo vysvětlení nejasností u stávajících smluv
Vám rádi poradíme buď osobně
na Správě majetku města Chropyně, p. o., nebo telefonicky na čísle
573 355 323, popřípadě e-mailem
kubickova@smmchropyne.cz.
Veronika Kubíčková

zdroj foto: web Kamenictví Siebert

Rád bych se stručně vyjádřil
k distribuci Zpravodaje města Chropyně, jelikož se čas od času vyskytne
nějaké to nedorozumění či sporná
situace týkající se zpravidla jeho
nedoručení. Pro spoustu občanů
je možná velkou neznámou, jakým
způsobem a především díky komu
se vůbec Zpravodaj do schránek
dostane, a proto doporučuji přečíst
si následující řádky.
Distribuci Zpravodaje má na starosti chropyňské skautské středisko organizace JUNÁK, konkrétně
zpravodajská brigáda o počtu 12 členů – distributorů. Z toho plyne,
že město je tedy rozděleno na 12 lokací, přičemž za roznos každé lokace je zodpovědný právě jeden
distributor. Zpravodaj by měl být
roznesen nejbližší následující víkend
(nejpozději do nedělní půlnoci)
po datu vydání, které lze snadno
zjistit na www.muchropyne.cz.
Nyní však k nejčastějšímu problému, což jsou stížnosti na nedoručení
Zpravodaje. V minulosti se objevily
případy nedoručení do domů, které
jsou na pomyslných hranicích 2 lokací. Tento problém jsme záhy vyřešili
a máme vytvořenou speciální mapu
celého města i s oblastmi, které se týkají jednotlivých distributorů. Jinými
slovy – celé město máme přehledně
pokryté (dům vedle domu) a prakticky se nemůže stát, aby se Zpravodaj
v jakékoliv schránce neobjevil.
Zkušenosti ovšem mluví jinak,
a to tak, že se téměř každý měsíc
nějaké to oznámení o nedoručení
objeví. O to zákeřnější je skutečnost,
že se ozývají občané zpravidla z různých lokací, tudíž se ani nemůžeme
zaměřit na problém konkrétního
distributora. Abych se ovšem dostal
k jádru pudla – pokud Zpravodaj
ve schránce opravdu neobjevíte, vězte, že distributor nemá nejmenší důvod Zpravodaj právě Vám do schránky nevhodit, určitě se nejedná
o osobní útok na Vaši osobu, proto
zachovejte klid a informujte se např.

Informace o správě hřbitova

reklama
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Knihovna doporučuje
Otomar Dvořák: Lásky princezen kuronských
V románovém příběhu odehrávajícím se v době napoleonských válek poznáme z nečekaného
úhlu ratibořickou paní kněžnu známou z Babičky
Boženy Němcové. Život vévodkyně Kateřiny
Vilemíny Zaháňské byl podivuhodně propleten
s osudy jejích sester Pauliny, Johany a nevlastní
Dorky. Čtveřice dívek se pro své nespoutané
a mnohdy velmi provokativní chování stala
hrdinkami dobových skandálů, osobnostmi,
o nichž se mluvilo po celé Evropě a o nichž psal
na prvních stránkách tehdejší bulvární tisk.
Jaroslav Kmenta: Svědek na zabití
Volné pokračování trilogie Kmotr Mrázek. Jde
o skutečný příběh bývalého veksláka Michaela
Klimenta, který se stal členem podsvětí a také
poradcem čečenské mafie. Tento muž pak vstoupil do programu na ochranu svědků a pomohl
policii objasnit mnohá tajemství organizovaného
zločinu včetně několika mafiánských vražd. Stýkal se i se zavražděným kmotrem Františkem
Mrázkem. Co se mezi nimi odehrávalo a jaký vliv
to mohlo mít na jejich osudy?

Den zdraví
Město Chropyně uspořádalo
v měsíci říjnu pro své občany
bezplatné vyšetření zdravotního
stavu. Vyšetření bylo prováděno
pracovníky Nestátního zdravotnického zařízení pro domácí
péči a Poradny pro konzultační
a poradenskou činnost v oblasti
podpory zdraví pod názvem
„JC zdraví“ ze Slušovic. Uvedená
akce se v letošním roce konala
již po šestnácté, ale teprve podruhé za pomoci moderního přístrojového vybavení. K vyšetření
se dostavilo celkem 47 osob.
Již tradičně se dostavilo více
žen v počtu 32 s věkovým průměrem 64,5 let. Mužů bylo 15
s průměrným věkem 48 let. Preventivní program v podobě krátké
intervence byl zaměřen na vyšetření srdeční činnosti, vyšetření
autonomního nervového systému,
kvality cév a celkového složení
těla.
Autonomní nervový systém
je součástí složitého mechanismu
nervového systému a jeho hlavní

úlohou je udržování stálého
vnitřního prostředí lidského těla.
Udržuje srdeční a dechovou frekvenci, podílí se na hormonální
a enzymatické aktivitě, na procesu trávení, vylučování a dalších
důležitých činnostech.
Provádění těchto vyšetření
rozhodně není zbytečné. Je dobré, aby každý z nás měl o svém
zdravotním stavu co nejpřesnější
informace a aby se podle nich
a podle doporučení odborníků
rozhodl, jak upraví svůj životní
styl. Ten totiž nejvíce ovlivňuje
náš zdravotní stav. U mladších
osob je riziko onemocnění daleko vyšší než v běžné populaci
hlavně u těch, kteří mají náročná
povolání či jsou vystaveni stresu,
nepravidelně se stravují a nezbývá
jim čas na sport, vycházky apod.
Je důležité, aby se jednotlivá
onemocnění zachytila včas, kdy
se dají léčit a ne teprve v době,
kdy dojde k závažným či nepříjemným komplikacím.
Bc. Lenka Horáková

Barbara Mertz: Tajemství chrámů, pyramid
a hieroglyfů
Velkolepá egyptská civilizace po staletí
probouzí zájem archeologů i laické veřejnosti.
Známá egyptoložka nás svěžím jazykem seznámí
s egyptskou historií od počátků, kdy se první
kočovníci usadili v údolí Nilu, přes velké dynastie,
slavné panovníky, stavby pyramid, tajemné rituály
až po vykradače hrobů.

Douglas Rees: Upírská střední
Po prvním dni na nové střední škole Vlad
Drakul Cody Elliot zjišťuje, že není vše, jak
by mělo být. Ostatní spolužáci jsou nadpřirozeně silní, vyhýbají se slunečnímu světlu a neustále si objednávají krev z místní krevní banky.
A když mu nový kamarád ukáže své tesáky,
Cody nepotřebuje vědět víc – tyhle děti
jsou upíři! Zatímco se Cody snaží zapadnout
do této tajuplné komunity a s některými spolužáky se spřátelit, naruší odvěkou izolaci panující mezi lidmi a upíry. Následky – některé vážné, jiné vážně vtipné
– na sebe nenechají dlouho čekat.
H. Maťhová
reklama
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Zájem o detoxikaci
organismu se zvyšuje
Vážení čtenáři, občas se někdo redakce Zpravodaje dotazuje
na seriál článků věnovaných detoxikaci organismu, který jsme zveřejňovali
v roce 2005. Buď je to zájem o samotné články nebo o kontakt na paní
Ivanu Batůškovou, která tehdy články psala, a to v důsledku zvyšujícího
se zájmu o alternativní způsoby léčby.
Paní Batůšková z Chropyně se poradenství detoxikační medicíny
MUDr. Jonáše věnuje již 13 let a má v této oblasti velké zkušenosti.
Požádali jsme ji o krátký rozhovor.
Paní Batůšková, mohla byste nám přiblížit pojem detoxikace?
Jedná se vlastně o vnitřní očistu jednotlivých tkání těla od cizorodých látek. Jestliže se člověk zbaví jedovatých zbytků např. kovů,
plísní, chemie, borelií aj., dojde k obnovení přirozené samouzdravující
schopnosti těla.

Drakiáda

Jakým způsobem lze tyto jedy, které člověku škodí, zjistit?
Speciálním přístrojem Salvia je možné vyměřit toxiny v jednotlivých
částech těla. Naše metoda vychází z principů čínské medicíny a dívá
se na organismus jako na celek – včetně psychiky.

Ve čtvrtek 14. listopadu se děti 1. třídy Mateřské školy Chropyně
vydaly k zámku pouštět draky. Sluníčko svítilo už od rána, a i když nám
vítr nejprve nefoukal, nakonec se umoudřil a děti se mohly oddávat
hrátkám s draky.
Některé děti pouštěly draka poprvé, nicméně i přesto draci létali.
Někteří vysoko, někteří odpočívali spíše na zemi a jeden si dokonce
zaletěl odpočinout do koruny stromu a nechtělo se mu dolů.
Během celého dopoledne probíhala soutěž a to ve třech kategoriích.
V kategorii „Nejdéle létající drak“ zvítězil Vojta Rotschedl. V kategorii
„Nejvýše létající drak“ zvítězila Lenička Koudelková. V poslední kategorii
„Nejkrásnější drak“ však měla porota nelehkou úlohu. Každý drak byl
krásný. Nakonec v této kategorii zvítězily všechny děti.
Dětem se drakiáda líbila a jejich rozzářené, usměvavé tváře toho
byly důkazem.
učitelky Sochová a Dokoupilová Hanulíková

A jakým způsobem se tedy potom organismus „čistí“?
K detoxikaci se používají speciální přípravky, které v sobě spojují
čistící sílu bylinek s holografickou informací o toxinu v konkrétní tkáni
např. v plicích.
Jakou úlohu v tomto procesu hraje stres?
Značnou. Při stresu, který v této době zná důvěrně i malé dítě,
se tělo stahuje v psychickém bloku a uvězní tak všechny toxiny hluboko
v tkáních. Snad proto je nejpoužívanější přípravek STRESON, který
funguje jako klíč k očistě.
Je tato metoda vhodná i pro děti?
Ano, určitě. Děti jsou snad ještě více než dospělí vystaveny vlivu
infekcí, chemie, parazitů, aj. Stačí si vzpomenout na chropyňský požár
před 2 lety nebo na dovážené jedovaté potraviny.

Tvoření s „Podzimáčkem“

S jakými potížemi máte nejlepší zkušenosti?
Dlouhodobá zlepšení jsou vykazována u alergií, dýchacích potíží, časté
nemocnosti, únavě, bolesti hlavy, migréně, potížích močového ústrojí,
bolestí zad, boreliózy, gynekologických potíží a dalších. Ale zlepšení
je možné i u vážných onemocnění jako např. cévní onemocnění nebo
onkologické.

Začátkem podzimu se děti 1. třídy seznámily se zahradním skřítkem
„Podzimáčkem“, který jim ukázal, jak je důležité starat se o přírodu
a vnímat její krásu a rozmanitost. Dne 21. listopadu pozvaly děti
s „Podzimáčkem“ rodiče na tvořivé odpoledne. Společně jsme si vyrobili
lucerničku a ježečka ze semínek. Celé tvoření vyvrcholilo tajuplnou
cestou školní zahradou, kde jsme se rozloučili s „Podzimáčkem“ a krásnou ukolébavkou postupně uspali všechna zvířátka, rostlinky a stromy
zimním spánkem.
učitelky Sochová a Dokoupilová Hanulíková

Vidíte rozdíl mezi klienty před 13 lety a nyní?
Velký. Jednak mám pocit, že v novém tisíciletí se u nás vytvořil velký
prostor pro vnímání alternativních metod a názory veřejnosti se pomalu
mění. Dále za ty roky byla napsána o detoxikační medicíně spousta
knih, článků, proběhlo nesčíslně přednášek a v neposlední řadě fungují
i stránky www.joalis.cz. Nyní proto přicházejí informovaní lidé s touhou
vzít své zdraví do svých rukou.
Jinak řečeno: lidé se zajímají i o prevenci?
Přesně tak, zvláště mladí. Pokud budu udržovat své vnitřní orgány
v čistotě, nemohu náhle onemocnět nějakým závažným onemocněním.
Je něco, co Vám v poslední době udělalo radost?
Jsem nadšena z nových preparátů k očistě mozku a centrálního
nervového systému. Jak všichni víme, mozek řídí naši imunitu, myšlení,
chování, motoriku, učení, citový život, krevní tlak, růst, pocity hladu,
zimy a spoustu dalších pochodů. A například zavirovaný mozek, stejně
jako zavirovaný počítač, nemůže vysílat do těla optimální impulsy. Proto
mi přijde jako mimořádně důležitý krok udržovat tento orgán v čistotě.
Přeji hodně spokojených klientů a děkuji za rozhovor.
JiRo
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O nejšikovnějšího
předškoláka

Šachový turnaj
na základní škole

V říjnu proběhla v mateřské škole
soutěž „O nejšikovnějšího předškoláka“.
Chropyňští hasiči uspořádali dopoledne
plné her a zajímavých instruktáží pro
předškolní děti (1. a 2. třída).
Jako první si děti 1. třídy změřily síly
s překážkovou dráhou, kde i mimo jiné
musely zachránit uvězněného medvídka z „hořícího“ domečku a dopravit
ho do bezpečí (jako správní hasiči). Překážková dráha byla zaměřena na rychlost,
zručnost, sílu, orientaci v prostoru a týmovou práci. Proběhnutí dráhy se časově
měřilo a na nejrychlejší dvojici čekalo finálové utkání. Ovšem než se časy
spočítaly a vyhodnotily, dětí se ujal zkušený pan hasič i se svým „pomocníkem“ a zasvětili je do tajů hasičských uniforem, přístrojů a vybavení.
Pak už ovšem nastala ta dlouho očekávaná chvíle – vyhlášení vítězné dvojce. Tou se stala dvojce Filip Solař a Karel Bíbr. Kluci poté
svedli neúprosnou bitvu o první místo. Bylo vidět jejich plné nasazení
při znovuzdolávání překážkové dráhy. Nakonec zvítězil s rozdílem pár
vteřin Karel Bíbr a stal se tak „Nejšikovnějším předškolákem roku 2013".
Celé dopoledne vyvrcholilo vyhlášením výsledků. V kategorii dvojic
se děti z 1. třídy umístily na prvních dvou místech. Druhé místo obsadila
dvojice Oldřich Buksa, Adam Vitík a první místo již zmiňovaní Filip Solař,
Karel Bíbr. Všechny děti dostaly sladkou odměnu a vítězové obdrželi
věcné ceny. „Nejšikovnější předškolák roku 2013“ obdržel putovní
pohár, který bude po celý rok vystaven v prostorách mateřské školy.
Celé dopoledne probíhalo v uvolněné soutěživé náladě a děti si tuto
akci maximálně užívaly.
Děkujeme hasičům města Chropyně za mimořádně povedenou akci
a těšíme se na další ročník.
paní učitelky Sochová a Dokoupilová Hanulíková

Začátek listopadu patřil v naší škole královské hře – šachu. Nejmladší
šachisté z 3., 4. a 5. tříd mezi sebou bojovali o prvenství v této intelektuálně náročné deskové hře. Soutěžilo 15 hráčů (z toho i 1 děvče). Našlo
by se ještě více znalců této hry, ale mnozí zatím nenašli dost odvahy
přihlásit se a někteří nemohli hrát pro nemoc.
Je potěšitelné, že se zúčastnilo kromě nejstarších „páťáků“ a „čtvrťáků“
také několik hráčů ze třetích tříd, takže o budoucnost je postaráno.
A jak toto klání dopadlo?
Prvenství, diplom a sladkou odměnu získal zaslouženě Michal Pospíšil
z V.A, druhé místo obsadil Radim Horsák (také z V.A.) a na pěkném
třetím místě skončil Kamil Zalabák ze IV.B. Za výkon byli odměněni
i všichni ostatní pamětním listem a malou sladkostí. Chválíme zúčastněné hráče šachu za statečnou hru a už teď se těšíme na další šachové
turnaje na naší škole.
Přejeme účastníkům hodně štěstí v napínavých soubojích na šachovnici. Rádi bychom, aby naši mladí šachisté pronikli se svým uměním
i za hranice naší školy.
Jana Jurtíková

Hasiči uspořádali 7. října
v místní mateřské škole první
soutěž o nejlepšího předškoláka. Soutěže se účastnilo 48 dětí. Zatímco první polovina dětí
se účastnila soutěže, ta druhá
polovina dětí poslouchala výklad, jak místní hasiči zasahují
a co při zásazích používají.
Soutěž spočívala v tom,
že se děti rozdělily do dvojic
a ze startovní čáry vybíhaly
do provizorní požární zbrojnice
(průlezka), kde si oblékly úbor
(reflexní vesty), přes několik
překážek se dostaly k hadicím,

které na určenou vzdálenost
roztáhly. Poté se s lékárničkami probojovaly do domku
se zraněným plyšovým medvědem, kterého odnesly na nosítka, a nato pak překročily
cílovou čáru.
Po doběhnutí poslední dvojice se utkali dva nejlepší závodníci mezi sebou.
V závěru jsme se na památku
vyfotili u hasičského auta. Vše
se nám to moc líbilo a už nyní
se těšíme na další ročník.
kolektiv vedoucích
mladých hasičů

Zde mohla být vaše inzerce.
Cena od 310 Kč.
Pro více informací volejte redakci,
nebo navštivte www.muchropyne.cz
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Sedmáci se z Prahy
vrátili nadšení
Třicet sedmáků naší základní školy se v říjnu
vypravilo na dlouho plánovaný výlet do Prahy.
Všichni jsme zvládli opravdu časné vstávání,
naši učitelé byli v dobré náladě, vlak přijel bez
zpoždění, zkrátka odjezd, jak má být.
Celý výlet jsme měli parádní počasí, však
se taky s jiným ani nepočítalo. Někteří z nás
jeli do Prahy úplně poprvé. Zažili jsme toho
hodně: celodenní pobíhání po památkách,
rychlou jízdu metrem, dětské nadšení z pojízdného schodiště, klidnou a ukázněnou
jízdu velkoprostorovým železničním vozem
i nevyhnutelné zpáteční zlobení v uzavřeném
kupé. Díky zkušenému a příjemnému průvodci,
kterým byl historik Pavel Kočí, si budeme dobře
pamatovat základní informace o nejznámějších
pražských památkách. Nejvíce času jsme strávili na Pražském hradě, stihli jsme Čertovku,
Kampu, zeď Johna Lennona, Karlův most,
Staroměstské náměstí s orlojem a nakonec
Václavské náměstí. Vyprávění o památkách bylo
velice zajímavé, většinu věcí navíc budeme zanedlouho probírat v dějepise, a tak nás učitelé
prý prozkoušejí, zda jsme si něco zapamatovali.
Ale možná nás jenom strašili.
Kolem třetí hodiny odpolední už jsme

se těšili na plánovaný rozchod. Rozutekli jsme
se po obchodech, někteří utráceli poslední
peníze za fastfood (jak taky jinak). Zpáteční
cesta utekla rychle, i když je div, že nás učitelé
nenechali s celým vagónem raději odpojit.
Další den jsme přišli do školy nevyspalí, ně-

První školní dýňování
Letos poprvé si děti a rodiče
užívali pravé podzimní dýňování. V podvečer středečního dne
se na zahradě chropyňské školy
rozsvítily obličeje vydlabaných
dýní, které si vytvořili děti s rodiči.
Děti doplnily celkovou atmosféru
večerního dýňování rozsvícenými
lampióny a vlastnoručně vyrobenými strašidelnými maskami.

Velké díky patří pí vychovatelkám, které s dětmi nacvičily
básničky a písničky a vykouzlily
tak krásný večer, který byl ukončen ohňostrojem, na který se děti
těšily nejvíc.
Už se těšíme na příští dýňování.
Doufáme, že se z této akce stane
každoroční tradice.
spokojení rodiče
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kteří s polštářem, někteří taky vůbec :-) Vždyť,
jak řekl jeden z nás: „Když nás dnes bolí nohy,
zítra nás bude určitě bolet hlava.“ Škoda jen,
že učitelé neměli pro tuto kouzelnou logiku
pochopení. Už teď se ale těšíme na další výpravu.
Sedmáci a Hana Kyšnerová
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Září a říjen
ve škole
Letošní první dva měsíce školní práce
poznamenalo krásné podzimní počasí, takže
není divu, že se ve všech třídách a v různých
předmětech objevilo téma podzimu v přírodě.
Samozřejmě nejvíce děti napodobovaly umění
Matky přírody ve výtvarné výchově, ale stranou
nezůstaly ani další předměty. Že se motivace
podzimem objevila v matematice, prvouce
a přírodovědě, v českém jazyce i angličtině,
dokazují naše snímky. Pro dokreslení atmosféry
uvádíme několik ukázek ze slohových prací
žáků „páťáků“:
Šárka Grézlová (5.A): Když se řekne podzim, představím si barevnou krajinu, jak děti
pouštějí draka. Den je krátký a brzo se stmívá.
Krajina je překrásně barevná, všude padá listí.
V přírodě se živočichové zazimovávají a rostliny
odkvétají. Děti chodí pouštět draky. Dospělí
lidé pracují na zahrádkách, sklízejí úrodu.
Na podzim je počasí chladné. O letošních
podzimních prázdninách jsme byly s maminkou na odpolední procházce. Pofukoval vítr,
ale počasí bylo neobvykle teplé, svítilo krásně
sluníčko. Byla to hezká procházka.
Barbora Ivanová (5.B): Při pozorování
podzimní přírody na mě působí smutně, když
si nějací živočichové nestačí udělat zásoby,
nebo zalézt do nějaké skulinky, aby přečkali
zimu, tak buď umřou hladem, nebo zmrznou. A také je škoda, že léto už je za námi
a že už bude zase zima. Naopak radostný zážitek mám z přírody kolem, jak se listí krásně
barví a jak padá. Je také Halloween, který můžeme slavit nejen doma vyřezáváním dýní, ale
také s kamarády, nebo ve škole. Také mě baví
pouštět draka. A jsou státní svátky, například
28. 9. – sv. Václav, 28. 10. – Vznik samostatného československého státu, 17. 11. – Den boje
za svobodu a demokracii. A hlavně, za chvíli
v zimě budou Vánoce, už se na ně těším.

Všude bylo samé listí. Sem tam spadl na trávu
žalud či kaštan. Bylo zamračeno, ale mně bylo
docela teplo. Děti pouštěly draky. Stále jsem
se snažila vnímat, co se okolo mě děje. Vnímala
jsem všechno možné. Vnímala jsem zrakem,
čichem, sluchem i hmatem. Ohmatávala jsem
různé listy ze stromů, slyšela jsem vrány krákat
a cvrlikat vrabce, viděla jsem, jak se zbarvuje listí
a jak opadává, také jsem si všimla změny počasí.
Cítila jsem čerstvý podzimní vzduch. Podzimní
vycházka se mi moc líbila. Ale už se moc těším
na zimu, protože mám ráda Vánoce.

Karolína Pilová (5.A): Jednou v sobotu ráno
jsem se šla projít. Bylo příjemně. Krajina byla
pěkná, protože všude okolo byly pestré barvy.
reklama
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Ve škole jsme nezapomněli ani na tradiční
a oblíbené pouštění draků. Vždy se na drakiádu
těší hlavně žáci nižších ročníků, ale letos si ji vyžádali i „páťáci“. Čekali jsme skoro dva týdny
na dobrý vítr, ale nakonec jsme se všichni dočkali a oblíbené drakiády ve třídách proběhly.
Pozadu nezůstaly ani děti ve školní družině.
Vyzdobily krásně třídy určené pro ŠD i přilehlé chodby a ostatní prostory školy. Zkrátka,
podzimu byla plná škola a my všichni jsme
si ho pěkně užívali.
Jana Jurtíková
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„Přidej se k nám“ pilně
připravuje koncertní šňůru
Již se stalo tradicí, že se členové občanského sdružení „Přidej
se k nám“ uchýlili v době podzimních prázdnin na chatu rekreačního
střediska Trnava u Zlína, kde pilně
nacvičovali repertoár na následné prosincové adventní koncerty
a rozsvícení vánočních stromů.

Počasí se letos opravdu vydařilo
a my jsme všemi doušky načerpávali
sílu z posledních slunečných a teplých dní v tomto roce.
Noví členové sdružení se zapojili
do naší pracovní činnosti a navázali
zde přátelské vztahy s ostatními.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným dětem, rodičům a učitelům
za pohodový průběh hudebního
soustředění a velmi náročnou
přípravu na koncerty. Poděkování
patří také všem sponzorům, kteří
se rozhodli nás finančně podpořit.
Jsou to město Chropyně, obec
Břest, Ermonta, s. r. o., Chropyňská
strojírna, a. s., a Kamax-Metal,
s. r. o., moc děkujeme.
Naše letošní koncertní šňůra
začíná 1. prosince v kostele sv. Anny
v Roštíně, dále pokračujeme 8. pro-

Myšky mládnou s písničkou
Dětský pěvecký sbor Myšky při
SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně se 9. listopadu 2013 zúčastnil
setkání pěveckých sborů nazvaného „S písničkou se mládne“.
Pořadatelem již 4. ročníku tohoto
příjemného setkání je Městské
kulturní středisko v Kojetíně
ve spolupráci s ženským pěveckým
souborem Cantas.
Letos se setkání zúčastnilo
třináct pěveckých těles, což je dosud nejvíce. Myšky, přestože byly
ze zúčastněných nejmladší, doká-

zaly upoutat zaplněný sál kojetínské sokolovny. Za zpěv skladbiček
jako Kuře, Dešťové kapičky, Louka
široká nebo Dračí trampoty byly
odměněny nadšeným potleskem.
Sólo ve skladbě Sedmikráska zazpívala Terezka Žáková, na klavír
doprovázela paní učitelka Monika
Nováková.
Kojetínské setkání tak přineslo
Myškám velké povzbuzení a chuť
do další práce, aby mohly opět lidem svým zpěvem rozdávat radost.
Bc. Veronika Uhlířová

Soukromá inzerce
Prodám
 slunečnici. Tel.: 604 437 642.
 samostatnou zděnou garáž, vnitřní rozměr
3,2 m x 5,4 m v ulici Oujezdy. Nové
elektrorozvody, samostatný elektroměr.
Cena dohodou. Tel.: 573 356 373.
Prodáme nebo pronajmeme
 pěkný slunný byt 3+1 v Chropyni v Moravské
ulici. Byt je s balkonem ve třetím poschodí
a je volný k nastěhování. Cena dohodou.
Zájemci volejte na tel.: 724 405 908.
Koupím
 garáž u železniční vlečky. Tel.: 775 264 171.

Důležité upozornění
pro dopisovatele a inzerenty
Příspěvky do Zpravodaje
města Chropyně zasílejte na e-mail:

zpravodaj@muchropyne.cz
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since rozsvícením stromu v Kyselovicích, 13. prosince Vánočním koncertem v Kostelanech, 15. prosince
Adventním koncertem v kostele
sv. Jakuba v Břestě, 17. prosince Adventním koncertem v kostele sv. Jiljí
v Chropyni a 18. prosince v kostele
sv. Prokopa ve Vlkoši.
Věřím, že si široká veřejnost
najde chvilku času v předvánočním
shonu a přijde nás podpořit svou
účastí. Jste všichni srdečně zváni.
Bc. Ivo Novotný
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Rozsvícení vánočního stromu...
...je již tradiční akcí, při které se lidé sejdou
v první adventní neděli u chropyňského zámku,
aby se zde nejen stali svědky rozsvícení vánočního stromu, ale aby se na začátku adventního
období alespoň trochu zastavili a zapomněli
na předvánoční shon.
Pro děti si Jiří Hadaš připravil zajímavý program

plný her, soutěží a v sychravém počasí nechyběla
ani diskotéka, která všechny zahřála. Ty nejhodnější děti si pak vyzvedly u Mikuláše sladkosti.
Na zámku na děti čekaly dílničky, kde
si mohly vyrobit malé ozdobičky. Ve víceúčelovém
sále probíhala prodejní výstava vánočních ozdob
a dekorací.

Vyvrcholením celé akce bylo rozsvícení vánočního stromu, které odstartovala starostka města
paní Ing. Věra Sigmundová společně s panem
farářem P. Mgr. Jiřím Putalou.
Kdo přišel, určitě nelitoval. Zábava, milá setkání a předvánoční atmosféra všechny příjemně
naladila.
ToRo

více fotografií najdete na www.muchropyne.cz
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Otevřené hodiny
tanečního oboru lákají
V pátek 18. října 2013 v tanečním sále ZUŠ se konaly otevřené
hodiny pro rodiče a veřejnost, kde
tanečnice a tanečníci předvedli
ukázku vyučovacích hodin. Diváci
zhlédli základy taneční gymnastiky, u starších žáků také základy

klasického a současného tance
pod vedením tř. uč. Karly Koutné.
Všem tanečníkům patří velká
pochvala za snahu, všem přítomným za výbornou atmosféru
v těchto výjimečných hodinách.
Luděk Koutný

Chropyňští zpěváci opět uspěli
V pátek 25. října 2013 se zúčastnili žáci pěvecké třídy p. uč. Luďka Koutného okresní pěvecké
soutěže populárních písní „Kostelecký slavíček“,
konané v Kostelci u Holešova. Tato pěvecká
soutěž letos slavila již 12. výročí a nás může těšit,
že potřetí za sebou si odnesla krásné 1. místo
žákyně Hana Konvičná v kategorii 4.–5. tříd ZŠ
a víceletých gymnázií celého našeho okresu.
Tento velký úspěch potvrdila i Markéta
Lipnerová, která zvítězila v kategorii 1.–3. tříd.
Pěkné 3. místo pak získala Sára Vinklerová.
Velké poděkování patří i ZŠ Chropyně, která
se na vyslání žákyň podílela.
Za získané umístění zpěvákům i panu učiteli
srdečně blahopřejeme!
Mgr. Jana Milotová
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Mladí umělci vystoupili v místním kostele
Ve čtvrtek 24. října 2013 proběhl v kostele
sv. Jiljí koncert žáků ZUŠ Kroměříž – pobočka
Chropyně. Stejně jako v loňském roce zde měli
žáci možnost již necelé dva měsíce po prázdninách prezentovat nabyté hudební dovednosti.
Na programu bylo 14 různorodých čísel, ve kterých se postupně představili mladší i starší žáci.
Krásné tóny zazněly v podání žáků ze tříd
učitelů Mgr. Jany Milotové, Luďka Koutného,
Marka Bubeníčka a Milana Vaculíka.
Všem účinkujícím se vystoupení vydařilo

a odměnou jim byl velký potlesk početného
publika, tvořeného rodiči, příbuznými i ostatní
veřejností.
Děkujeme všem žákům a pedagogům,
kteří se na přípravě koncertu podíleli, dále
pozornému a nepostradatelnému publiku.
Velký dík patří paní Daně Jedličkové za pomoc
při organizaci celého koncertu a panu faráři
P. Mgr. Jiřímu Putalovi, který umožnil uspořádání tohoto koncertu v prostorách kostela.
M. Vaculík

reklama

Program Restaurace RACEK
13.12. Pátek

Disco

25.12. Středa
Vánoční disco
s výzdobou, rozdávání dárků. Každá dáma dostane baňku zdarma.

14.12. Sobota
Disco
Od 20:30 do 21:30 vystoupení kouzelníka ve staré hospodě.
20.12. Pátek

26.12. Čtvrtek
Od 10:00 hod. vánoční turnaj v šipkách pro
registrované i neregistrované hráče. Pivo pro hráče zdarma.Od 19:00
hraje rocková kapela „Lodry‘s Forte“ a disco pro starší generaci.

Disco - tuzemák za 15 Kč

21.12. Sobota
Mix zábavy
Od 10:00 vánoční kulečníkový turnaj o přeborníka Chropyně.
Od 19:00 hraje skupina Trip.
Disco - čertovské vánoční vystoupení pro dámy.

28.12. Sobota

Disco opět pro starší generaci.

31.12. Úterý
Silvestrovské disco s ohňostrojem.
Vstupné 50 Kč. V předprodeji za 30 Kč.
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Rodiče se mohou naučit hrát na zobcovou flétnu
Maminky a tatínkové, v mateřském centru
KoTě, o. p. s., se uskuteční výuka hry na zobcovou flétnu pro začátečníky. Tentokrát ale
ne pro děti, ale pro rodiče! Pro rodiče, kteří
mají chuť a zájem se naučit na tento krásný
a velmi podceňovaný nástroj.
Cílem výuky bude naučit vás, rodiče, jak
hrát správně na zobcovou flétnu, abyste
mohli pomáhat svým dětem, jakmile i ony
začnou docházet do hodin zobcové flétny,
ať už v mateřské či umělecké škole. Osvojíte
si zde základní dechové a hráčské techniky hry
na tento nástroj ve stejném rozsahu, jakému se

to učí děti v prvních (pro děti v začátcích hry
nejtěžších) lekcích.
Důvod k rozhodnutí začít s výukou dospělých
je, že malé děti potřebují pomoc s počáteční koordinací při hře na flétnu a neustálý dohled pro
správnou fixaci nástroje a upevnění návyků při hře.
Naučí-li se rodiče hrát na flétnu, stanou se velkou
pomocí a oporou nejen svým dětem, ale i nám
učitelům. A další důvod? Netoužil někdy někdo
z vás naučit se na hudební nástroj? Nechodili jste
do hudební školy a rádi byste se naučili hrát? Jestli
máte takovou touhu i nyní, jste srdečně zváni
na první hodinu (i pokud ještě nejste rodiče).

První lekce se uskuteční v úterý 14. 1.
2014 od 16:30 do 17:30 v MC KoTě, o. p. s.,
na ZŠ Komenského v Chropyni, boční vchod
z náměstí Svobody. Výuka bude probíhat
pravděpodobně jednou za čtrnáct dní.
Cena jedné hodiny 40 Kč, včetně notového materiálu. S sebou si vezměte vlastní
zobcovou flétnu.
Přihlášky můžete zasílat elektronicky na:
heppa@email.cz. Výuka bude probíhat pod
vedením Pavly Hepplerové, učitelky hry
na příčnou a zobcovou flétnu.
Pavla Hepplerová

Cvičení je vhodné v těhotenství, po porodu i menopauze
Mnoho těhotných říká, že cvičit nepotřebují, že mají dost pohybu v práci a doma. Určitě
ano, mnohé jsou fyzicky dost vytížené, ale
s pohybem, který prospívá jejich tělu v těhotenství a i po porodu, to nemá nic společného.
Nejsou zapojeny správné partie těla, které jsou
k porodu nutné.
V těhotenství jsou vlivem hormonů svaly,
vazy a klouby rozvolňovány a způsobují lordózu zad, bolesti v zádech, v tříslech a hlavně
uvolňují svaly dna pánevního.
Těhotné, které necvičí správné cvičení,
které je zaměřeno na tyto svaly a klouby, které
jsou v graviditě postiženy, pak mají problém
s nástupem porodu, porodem a navrácením
těla po porodu do původního stavu.
V posledních letech je módním trendem vyvolávání porodů, které v převážné většině končí císařským řezem, kleštěmi nebo patologickým
porodem. U těhotných, které pravidelně cvičí,
je porod fyziologickou záležitostí, protože jak
dno pánevní, tak břišní svaly a klouby jsou
na porod nachystány.
To samé platí i u žen po porodu. V menopauze dochází k úbytku hormonů a to způsobuje uvolnění svalů dna pánevního, sestup

močového měchýře a dělohy, který způsobuje
inkontinenci.
Včasné správné cvičení navrací svaly a vnitřní
orgány do funkce a předchází tak zbytečné
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inkontinenci (neudržení moče), která je častou
příčinou vyvolávaných nebo nesprávně vedených porodů, a u žen, které necvičily svaly dna
pánevního a posturální svalstvo.
KoTě, o. p. s., nabízí cvičení, které je pro
ženu v každém věku přínosné pro zdraví.
Zamezuje bolestem v zádech, posiluje
dno pánevní, připravuje těhotné k porodu,
předchází a léčí inkontinenci, která je častou
poruchou po porodu a v přechodu.
Cvičení SM systém (cvičení s gumou),
cvičení s popruhy a na gymnastickém míči
jsou nejlepším cvičením. Toto cvičení probíhá každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 v KoTě
(bývalá obecná škola na nám. Svobody), kde
je i mateřské centrum každou středu od 9:00
do 11:00 a ve čtvrtek od 9:30 do 11:00 cvičení dětí od 1. roku na míčích s písničkami
a říkankami. Dítě potřebuje děti, pohyb a hry,
které jim mateřské centrum nabízí.
Budou-li těhotné mít zájem nejenom cvičit,
ale dozvědět se i vše o těhotenství, přirozeném
porodu, kojení a mateřství, může se jim věnovat
porodní asistentka, které je na porod připraví.
Zveme všechny ženy a děti do našeho centra
KoTě, o. p. s., Informace najdete na www.
pamad.cz nebo na tel.: 602 848 435.
Věra Hýbnerová
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Zprávičky
z Kamínku
Halloween v Kamínku
Letos jsme porušili tradici a o podzimních
prázdninách jsme se nevydali do Vsetína. Zůstali
jsme v Chropyni a uspořádali jsme pro děti z Kamínku a jejich kamarády „Halloweenovou párty
s nocováním“ v naší klubovně.
Děti si vyrobily lucerničky ze sklenic a pomerančů, namalovaly si na ně strašidelné obrázky, zahrály
si hry, oblékly se do kostýmů a započal karneval.
Představily se všechny čarodějné masky, rejdilo
se i soutěžilo. Posléze jsme se vydali všichni na strašidelnou noční procházku kolem zámku a fary.

Kamínek uspořádaly tradiční pohádkový pochod
kolem Chropyně. Na děti na trase čekaly milé
i strašidelné pohádkové postavy, u kterých museli plnit různé úkoly. V cíli byli všichni účastníci
pochodu odměněni perníkovou medailí, kterou
upekly členky KČT s pí Pospíšilovou. Také byl pro
všechny připraven oheň na opékání špekáčků

a teplý čaj. I když nám počasí moc nepřálo a občas
i mrholilo, přišlo na pochod přes 250 zaregistrovaných účastníků.
Všem, co se podíleli na přípravě pohádkového
pochodu, patří mé poděkování.
Moc vám všem děkuji.
Hana Paňáková

Druhý den se všichni po snídani pustili
do dalších soutěží a her, a než jsme se nadáli, bylo
poledne a oběd, po kterém jsme dětem rozdali
ceny a diplomy.
Myslím si, že se akce vydařila, a hlavně děti
byly spokojené. Ráda bych poděkovala všem
našim instruktorkám i těm nastávajícím za skvělou
práci s dětmi.
Pohádkový večerní podzámek
Ve středu 6. listopadu náš Kamínek pořádal
„Pohádkový podzámek“ pro děti z mateřské školky ze Spáčilovy ulice v Kroměříži. Na děti čekaly
v Podzámecké zahradě známé pohádkové postavy
a soutěže. Třeba čertova babička se dětí ptala, zda
zlobí, či jsou hodné a uklízí si hračky. Některé se
i přiznaly, že ne, a slíbily, že se polepší. Jinak děti
zpívaly písničky, soutěžily ve zručnosti nebo hbitosti.
Jsem ráda, že se pochod líbil nejen dětem, ale
i rodičům a učitelkám z mateřské školky.
Všem našim kamínkům a jejich příznivcům
děkuji za účast na této akci a především paní
G. Žemličkové, která se nám postarala o převoz
kostýmů a uvařila pro děti teplý čaj.
Večerní pohádkový pochod okolo Chropyně
V sobotu 9. listopadu KČT a turistický oddíl

Příjemné prožití svátků vánočních,hodně štěstí, pevné zdraví a pracovní úspěchy
v roce 2014 Vám všem přeje Turistický oddíl KAMÍNEK.

16

10/2013

Zpravodaj města Chropyně

Podzimní prázdniny
s Pionýrem
V rámci letošních podzimních prázdnin putovali pionýři po Hostýnských vrších. V sobotu dopoledne jsme vyrazili z Kroměříže vlakem
do Bystřice pod Hostýnem, odkud jsme dále autobusem pokračovali
až na Tesák, kde jsme bydleli. Po ubytování jsme se seznámili s okolím
a hned poté následovaly hry na seznámení se s novými kamarády, kteří
s námi vyrazili poprvé. Hry v klubovně střídaly hry venku. Celý den
nakonec po večeři uzavřela velká noční hra v lese.
Nedělní mlhavé ráno jsme využili k tvorbě papírových draků a postupně více a více se rozvíjející relaxační výtvarné technice, enkaustice.
Před obědem nám počasí dovolilo přichystané draky otestovat. Nakonec
vzlétli k nebesům úplně všichni. Po obědě jsme vyrazili na Troják, kde
jsme navštívili tamní bazén, a zbytek odpoledne si užili na bowlingu. Večer
jsme zkoušeli nové deskové hry a někteří trénovali na turnaj ve hře Duch.
Pondělí nám naopak připravilo velice pěkný den. Hned ráno jsme
tedy vyrazili na hřiště, kde jsme až do oběda hráli míčové hry a ringo.
Odpoledne jsme se vydali po šifrách do okolních lesů hledat poklad.
K svačině jsme si sami opekli buřty venku u ohně. Večer nás již čekal
zmíněný turnaj v deskovkách a celý den jsme zakončili filmovým večerem.
V úterý jsme se vydali hned po snídani na nedaleký Hostýn. Počasí
nám přálo, takže to byla překrásná procházka naprosto okouzlující příro-

dou. Zde jsme si mnozí uvědomili, že nemusíme jezdit stovky kilometrů
daleko, protože překrásnou přírodu máme mnozí v podstatě za humny.
Na Hostýnku jsme poobědvali v poutním domě, navštívili jsme chrám
a obešli stánky, kde si každý koupil něco na památku. Zpátky jsme
se vydali přes Chvalčov, odkud jsme potom vyjeli autobusem zpátky
na Tesák. Byť to byl velice pěkný a příjemný výlet, všechny unavil natolik,
že nám večer zbyly síly sotva na pohádku na dobrou noc.
Středa již byla znamením konce podzimních prázdnin a s tím související
cesta zpátky domů. Dopoledne jsme však kromě úklidu ještě vyplnili
dalšími výtvarnými technikami, které jsme doposud nestihli, a samozřejmě
nemohlo chybět vyhodnocení celé akce a předání putovního plyšového
psa, který s námi taky již projezdil kus světa.
Akci finančně podpořilo Město Chropyně a MŠMT ČR. Všem sponzorům děkujeme.
Do konce roku nás ještě čeká na konci listopadu Mikulášské přespávání v Kroměříži a během svátků Vánoční turnaj v deskových hrách v naší
klubovně v Chropyni pro děti i jejich rodiče. Bližší informace můžete
najít na naší vývěsní tabuli nebo přímo v klubovně. Stejně tak se na nás
můžete přijít podívat každé pondělí od tří hodin do naší klubovny, kde
Vás rádi uvidíme.
Jakub Hrdlička

reklama
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V Chropyni se hrál badminton o celorepublikové body
Čtyřhra mužů:
Dvouhra žen:
Čtyrhra žen:
Smíšená čtyrhra:

V sobotu 2. listopadu 2013 se v Chropyni uskutečnil turnaj dospělých v badmintonu typu GPC. V Chropyni byla k vidění bitva o body
do celorepublikového žebříčku. Turnaje se zúčastnilo 18 mužů a 9 žen,
zástupci oddílů z celé Moravy (např.: Brno, Ostrava, Olomouc) a samozřejmě hráči a hráčky domácího oddílů TJ Chropyně.
Byla k vidění řada velmi vyrovnaných a především kvalitních zápasů.
Vrcholem bylo finálové utkání ve dvouhře, čtyřhře mužů a ve dvouhře
žen, kde měl chropyňský oddíl své zastoupení.

1. místo – Martin Schmied, Petr Zavadil
2. místo – Zuzana Konvičná
3. místo – Zuzana Konvičná, Vendula Domanská
3. místo – Petr Zavadil, Zuzana Konvičná

Badminton v Chropyni jde opět směrem vzhůru. Turnaj se vyvedl
a do budoucna si přejme větší účast jak v poli hrajících, tak i fanoušků
v ochozech, protože tento sport je opravdu krásný a zaslouží si pozornost veřejnosti.
Podrobné výsledky na webu http://bkchropyne.nas-tym.cz.
BK Chropyně

Úspěchy hráčů chropyňského badmintonu na tomto turnaji:
Dvouhra mužů:
1. místo – Martin Schmied

Turnaj neregistrovaných
hráčů badmintonu
V neděli 27. října 2013 pořádal
oddíl badmintonu Chropyně již
8. turnaj neregistrovaných hráčů
ve čtyřhrách, kterého se zúčastnilo celkem 12 párů z širokého
okolí. Byl zvolen velmi osvědčený
Švýcarský systém hry, který spočívá
v rozdělení hráčů tak, aby proti
sobě v každém kole hráli stejně,
nebo alespoň co nejpodobněji,
kvalitní hráči z předchozích kol.
Sehrálo se celkem 7 kol, takže
každý z hráčů měl možnost bojovat každé kolo o co nejlepší
výsledek. Konečné výsledky tur-

naje dopadly následovně: zvítězil
smíšený pár D. Kochtová s O. Frýzou (Zlín + Chropyně), stříbrnou
příčku vybojoval pár J. Trucla
s P. Březinou (Přerov) a bronzoví
skončili „Invalidé“ – L. Kunčar
s M. Brožíkem (Chropyně).
Pořadatelé věří, že se všem
zúčastněným hráčům turnaj líbil
a že přijedou změřit své síly na další
ročník turnaje. Poděkování patří
samozřejmě i našim sponzorům
WSCnet, s. r. o., a Masáže Pavla
Bajgarová Chropyně.
BK Chropyně

Bohoslužby o Vánocích 2013 v kostele sv. Jiljí

Vánoční přání pro klienty
Pečovatelské služby města Chropyně

Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude
v neděli 22. prosince od 14:30 do 15:30 v kostele sv. Jiljí.
Úterý 24. prosince – Štědrý den, „Půlnoční mše sv.“ v 21:00
Středa 25. prosince – Hod Boží vánoční, Mše sv. v 7:30
Čtvrtek 26. prosince – Sv. Štěpána, mučedníka, Mše sv. v 9:00
Středa 1. ledna – Matky Boží P. Marie, Mše sv. na Nový rok v 9:00

Zima se pomalu vkrádá do kraje,
větřík si v korunách stromů s větví pohraje.
Sněhové vločky z nebe nám padají,
velké, malé, přestože padáky nemají.
Blíží se ta doba vánoční,
že jsou lidé k sobě milejší,
každého příjemně zaskočí.

Kostel sv. Jiljí bude otevřen k návštěvě Betléma:
Úterý 24. 12. – Štědrý den, 13:00 – 14:30 hodin
Středa 25. 12. – Hod Boží, 14:00 – 16:00 hodin
Čtvrtek 26. 12. – Sv. Štěpána, 14:00 – 16:00 hodin

Teď už jen dárečky, kapříka a vánoční stromeček,
za chvíli pak zazvoní v pokojích zvoneček.

Římskokatolická farnost Chropyně srdečně zve na:
Adventní koncert SZUŠ D – Music Kroměříž v úterý 17. prosince 2013
v 17:00 v kostele sv. Jiljí v Chropyni. Vstupné dobrovolné.
Tříkrálový koncert Smíšeného pěveckého sboru
Moravan v neděli 5. ledna 2014 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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Stolní tenis má opět po roce
místního přeborníka
V říjnu pořádal náš oddíl již po jedenácté turnaj neregistrovaných „O přeborníka
Chropyně“, který je určen všem příznivcům
a zájemcům o stolní tenis.
Zahájení se ujal předseda oddílu Ing. Josef
Maršál, o sportovní část se postaral Lukáš
Brandejs a nad celým turnajem dohlížela Iveta Brandejsová. Celkem se nás sešlo 38 dětí
a dospělých, z nichž se do soutěže o přeborníka
Chropyně zapojily i dvě ženy. Ve druhé skupině
si zahrály děti, které byly turnajem nadšeni.
Aby si všichni zahráli co nejvíce zápasů, hrálo
se systémem každý s každým. Finále si zahrál
Věrek Zapletal a Jaromír Hanák. Zkušenosti
rozhodly a vítězem se stal pan Jaromír Hanák,
který si odnesl nejen titul Přeborník Chropyně,

ale i pěkný pohár s dárkovým balíčkem. V jeho
77 letech je to opravdu úctyhodný výkon.
Druhé místo a stříbrný pohár s „tekutou cenou“ získal Věrek Zapletal a třetí místo obsadil
jeho bratr Jan Zapletal. Oceněny byly malou
pozorností i obě ženy, paní Hana Konečná
a Lenka Křižanová. Ve skupině dětí byl nejlepší
Václav Krč, který získal dětský pohár a pěknou
cenu. Druhé místo obsadil Filip Dočkal a třetí
místo vybojoval Štěpán Vícha. Všechny děti
dostaly sladkosti, aby doplnily energii za vydané
síly v zápasech.
Výbor jak hráčům, tak ostatním příznivcům
připravil občerstvení, kterého mohli všichni,
ke své spokojenosti, využít. Po slavnostním
ukončení, předání pohárů a cen většina hráčů

ještě zůstala a při sklence dobrého pití probrala
tento zdařilý den.
Děkujeme sponzorům, účastníkům i divákům a těšíme se na další XII. ročník, který
proběhne opět na podzim příštího roku.
ST Chropyně

Turnaj stolních tenistů opět
nabídl výbornou podívanou
V sobotu 16. listopadu 2013 uspořádal oddíl stolního tenisu 41. ročník
turnaje mužů. Letošního ročníku se zúčastnilo 43 hráčů z různých koutů
Moravy i Čech, různých výkonnostních úrovní, od okresního přeboru
až po hráče 1. ligy. Musíme připomenout, že se turnaje zúčastnili i 2 handicapovaní hráči – paralympionici, kteří byli pro ostatní rovnocennými soupeři.
Už od ranních hodin se přihlášení hráči připravovali, aby podali
co nejlepší výkon. Po slavnostním zahájení předsedou oddílu se rozjela
hlavní soutěž dvojčlenných družstev. Družstva byla rozdělena do skupin,
z nichž dvě nejlepší postoupila do vyřazovacích bojů. Vítězem se stali Jan
Holáň (loňský vítěz) a Radovan Polášek (oba ASK Tatra Kopřivnice), kteří
ve finále porazili smíšené družstvo ve složení: Lukáš Konečný (TJ Chropyně)
a Zdeněk Daněk (Sokol Drnovice). Třetí místo po urputném boji získali naši
hráči Petr Topič a Zdeněk Schovanec.
V odpoledních hodinách byla zahájena soutěž jednotlivců, která se hrála
systémem na dvě porážky. Vítězem se již po druhé stal Jan Holáň z Kopřivnice, který ve finále porazil Jaromíra Svobodu z Brna. V boji o třetí místo
porazil člen vítězného týmu z družstev Radovan Polášek Lukáše Masaříka
z TTC Komořany.
Tento náročný, avšak úžasný den plný krásných a téměř dokonalých výměn se pomalu blížil ke konci, ale co by to bylo za turnaj, kdyby se výsledky

pořádně neoslavily. Proto, díky přátelské atmosféře, která turnaji vládla, jsme
úspěšný den a skvělé výsledky oslavili společně v restauraci Racek.
Závěrem děkujeme všem fanouškům za to, že přišli povzbudit hráče,
a především našim sponzorům: městu Chropyně, PLYNY JEHLÁŘ, s. r. o.,
Břest, PETROIL CZ, s. r. o., Horní Moštěnice, STAVOPLAST – p. Hanák, Chropyňská strojírna, a. s., Svornost, SBD Kroměříž, TECHNOSOFT
– J. Krejčíř, AUTOVEST – R. Středa, Kontejnérová doprava – p. Lučan,
za finanční příspěvek a hodnotné ceny, pí Králové za občerstvení a hlavně
panu Zhánělovi za vytvoření úžasné atmosféry na večírku.
ST Chropyně
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Přípravka FK Chropyně na fotbalovém soustředění
v Rajnochovicích
Tréninková zápolení, mistrovské zápasy, přátelská utkání, turnaje, ve kterých nejednou zdvihli naší
chlapci a děvčata pohár pro vítěze, tím vším žije
fotbalová přípravka FK Chropyně. Za aktivní přístup
ke sportu zajistilo vedení přípravky tréninkový pobyt
v Rajnochovicích na chatě Hanička, kterou pro
naše mladé fotbalisty poskytl Roman Solař, za což
mu patří velké poděkování. Každá taková akce
s dětmi obnáší fázi přípravy pro zdárný průběh, jako
je např. nákup proviantu, uvolnění dětí ze školního
vyučování, odvoz zavazadel, sportovního náčiní,
příprava denního programu apod. Hlavním aktérem
těchto nezbytných úkonů byl vedoucí přípravky
Lukáš Kostura, který má největší zásluhu na tom,
že již potřetí v malebné krajině Hostýnských vrchů
proběhlo fotbalové soustředění našich chlapců.
Náš pětidenní pobyt v Rajnochovicích provázelo celou dobu čisté nebe bez mráčků a krásné slunečné počasí. To bylo malé zadostiučinění za minulé pobyty, kdy klima nebylo vždy příjemné.
Po příjezdu byli kluci ubytování v jednotlivých
pokojích, a protože během cestování se i vyhládne, na připraveném obědě si každý pochutnal.
Trenéři byli k dětem shovívaví a první den jim
odpustili trénink a raději vyrazili s dětmi na hřiby.
Přinesené plné košíky hříbků se rychle zpracovaly
a za chvíli v chatě voněla výborná hřibová polévka. Je pravda, že hřibové pokrmy byly určeny
jen pro dospělé, ale dětem to nemuselo být líto,
protože hlavní kuchař Radim Horsák připravil
mnoho jiných dobrot.
Hlavní náplní soustředění byl trénink
na místním fotbalovém hřišti. Trenéři Václav Krč,
Petr Dočkal a David Langr vedli dvoufázový trénink tj. v dopoledních a odpoledních hodinách,
ve kterém se zaměřili na technické prvky a kolektivní pojetí hry. Během soustředění sehráli hoši
přátelské utkání s místní přípravkou s vítězným
skóre 7:1. Přísné oko trenéra přes vysokou výhru
odhalilo i drobné nedostatky ve hře, ale večer při
opékání špekáčků z trenérových úst zazněla jen
pochvalná slova.
Část soustředění probíhala i v době školního
vyučování. Někteří chlapci ve škole dostali pokyny k zopakování učební látky, proto byl pobyt
proložen krátkou výukou. Také soutěž, kterou
kluci absolvovali, měla ráz výučný. Kromě dovednostních prvků byli chlapci prověřeni ze znalostí
všeobecných, přírodopisných, zkoušky paměti atd.
Říká se, že nejkrásnější pohled na okolní krajinu
je z koňského sedla. Zda je to pravda, mohly
děti zjistit půlhodinovou projížďkou na koni
v nedalekém hřebčíně. V neděli zazněl z úst našich
borců naposledy vítězný pokřik a někteří kluci
odjeli se svými rodiči domů. Větší část výpravy
se vrátila do Chropyně vlakem.
Soustředění, které nebylo zatížené zraněním či nemocí, bylo generálkou před nastávající mistrovskou
sezónou. Určitě dopadla dobře, protože výhra v Holešově 24:1, v Hulíně 10:5, vyrovnaná hra proti
Valašskému Meziříčí, Bystřici pod Hostýnem to jen
potvrzuje. Přejeme vám chlapci a děvčata mnoho
vyhraných utkání na hřišti i v hale, ať medaile září
na vašich prsou a vítězné diplomy a poháry ozdobí
vaši nově zrekonstruovanou šatnu.
LZ
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V chropyňské škole máme úspěšné fotbalisty i florbalisty
Náročný, ale zato velmi úspěšný, týden mají
za sebou sportovci naší školy, kteří se na začátku listopadu zúčastnili školních turnajů
ve fotbalu a florbalu.
Turnaj ve fotbalu se odehrál na hřišti
v Kroměříži za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy celé dopoledne
propršelo. Přesto na turnaj vyslalo svůj tým
dvanáct škol z kroměřížského okresu. Naši
žáci vybojovali v silné konkurenci druhé
místo a zaslouženě postupují do jarního kola
soutěže, ve kterém se poperou o co nejlepší
umístění s dalšími vítězi okresních kol z celého Zlínského kraje.
Florbalové klání školních týmů se konalo
ve sportovní hale v Morkovicích. Devět
týmů bylo rozděleno do dvou skupin. Naši
florbalisté se umístili v pětičlenné skupině
na druhém místě a utkali se s vítězem druhé
skupiny o postup do dalších kol soutěže.
Soupeřem jim byl domácí tým z Morkovic.
V základní hrací době jsme neudrželi nadějné
vedení 2:0, a tak sportovní drama pokračovalo, a o postupujícím musely rozhodnout
až samostatné nájezdy na brankáře. Nejdříve
své nájezdy provedli tři hráči na každé straně,
ale protože se oba brankáři vytáhli a inkasovali pouze každý jednou, drama pokračovalo
dál. Oba brankáři se překonávali a pochytali
další tři nájezdy. O vítězství rozhodl Lukáš
Konečný, který excelentně provedl blafák
do brankářova bekhendu.
Všem fotbalistům i florbalistům gratuluji
k úspěchu a děkuji za příkladnou reprezentaci školy.
Pochvalu si zaslouží tito žáci: Dominik
Fridrich, Martin Ivan, Tomáš Kocourek, Lukáš
Konečný, Dominik Kroupa, Jakub Kovařík,
Tomáš Loučka, Robin Poledňák, Libor Polišenský, Martin Štibora, Dominik Večerka,
Mikuláš Zedníček.
kouč Josef Havela
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Turistické loučení
se starým rokem
Výbor Klubu českých turistů přeje všem
milovníkům pohybu v přírodě příjemné Vánoce
a v roce 2014 hodně klidných a šťastných kilometrů na turistických trasách i v životě.
Se starým rokem se rozloučíme a horám
poděkujeme na Setkání turistů okresu Uherské
Hradiště a Kroměříž na Brdě dne 30. prosince
2013. Trasy podle vlastní volby po turisticky
značených cestách z Bunče, Kostelan, Zdounek, Roštína nebo Cetechovic. Společný
táborák bude zapálen kolem 11. hodiny pod
vrcholem.
Jar. Pospíšilová

Memoriál Petra Poly
V neděli 10. listopadu se gymnastický
oddíl TJ Chropyně zhostil úlohy pořadatele
XI. ročníku Memoriálu Petra Poly. Toto klání

je každoročně pořádáno na počest významného chropyňského trenéra. Jedná se o čtyřboj,
závodí se tudíž na všech čtyřech ženských

nářadích – na kladině, prostných, bradlech
a přeskoku.
Za pořádající oddíl se zúčastnilo celkem
26 gymnastů a gymnastek. V nejmladší kategorii „Mimina“ (roč. 2007 a mladší) zvítězila
Adrianka Kolářová, v kategorii „Začínající“
(2006) si za svůj výkon odnesla stříbrnou medaili Verunka Opelíková. V „Předzávodnicích“
(2005) vybojovala Vaneska Klásková 3. místo
a Kačka Žatecká 4. pozici z 16 závodnic.
V kategorii mladších žákyň (2004-2003) se dařilo Vendulce Mačudové, která obsadila bronzovou příčku. Mezi staršími žákyněmi (2002-2000)
nejlépe reprezentovala oddíl Adélka Koutová
2. místem a Domča Křižanová se 4. příčkou.
Ve speciální kategorii určené pouze pro
chropyňské gymnasty si na stupínky vítězů
stoupl Ondra Ramiš (1.), Kamil Večerka (2.)
a Matěj Šplíchal (3.).
Na závěr vyhlášení výsledků byly předány
diplomy i oddílovým trenérkám Markétě Zavadilové a Regině Horákové jako poděkování
za jejich obětavou a nezištnou činnost.
D. Opelíková
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Ohlédnutí za
triatlonovou sezónou
V roce 2012 jsem se rozhodl plně věnovat triatlonu. Triatlon je individuální sport
zahrnující tři disciplíny (plavání, jízda na kole
a běh), které je nutné absolvovat v těsném sledu s průběžným měřením času od startu plávaní
do cíle běhu. Triatlon má tyto kategorie: Sprint
triatlon (750 m plavání – 20 km na kole – 5 km
běh), Krátký (olympijský) triatlon (1,5 – 40 –
10), Střední triatlon (1,9 – 90 – 21) a Dlouhý
triatlon (3,8 – 180 – 42,2).
Při mé premiéře na úvodních závodech
českého poháru v triatlonu jsem dvakrát skončil
na čtvrtém místě ve své věkové kategorii. Kvůli
zdravotním problémům jsem přišel o zbytek
závodů a hlavně o start na mistrovství ČR
v triatlonu.
Pro letošní rok jsem si dal jasný cíl. Absolvovat kvalitní přípravu, vyhýbat se zranění
a předvést co nejlepší výsledky v českém poháru
(série šesti triatlonů a duatlonů, které současně
tvoří Český pohár pro rok 2014) a pokusit
se o umístnění do první trojky ve své věkové
kategorii na mistrovství ČR.
V rámci přípravy jsem absolvoval několik
běžeckých závodů a pár místních triatlonů.
Na úvod jsem v prosinci absolvoval „Čertovský
běh v Kroměříži“ (9. místo) a „Silvestrovský
běh v Přerově“ (7. místo). V lednu jsem
na „Hulínské desítce“ v -7° mrazu vybojoval
10. místo. Dalších dvou běžeckých závodů
jsem se zúčastnil v Grymově a to „Zimního
běhu kolem Bečvy“ a „Grymovké desítky“
(14. a 16. místo). Prvním větším testem byl
běh v Hranicích na 20 km, kde jsem v silné
běžecké konkurenci obsadil krásné 10. místo. Dalším přípravným závodem byla účast
na seriálu českého poháru v aquatlonu (plavání, běh) ve Zlíně (14. místo).
Před ostrým zahájením sezóny jsem kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám odcestoval

na deset dní do Itálie s cílem najezdit co nejvíce
kilometrů na kole. Dva dny po příjezdu z Itálie
jsem se účastnil domácího závodu – „Ječmínkův
běh“. I přes velkou únavu ze soustředění jsem
vybojoval třetí místo ve své kategorii.
Prvním závodem v sérii Českého poháru
CZECHMAN TOUR byl „Krušnoman Duatlon“
v Klínech, 5 km běh – 75 km jízda na kole –
15 km běh, v drsném prostředí Krušných hor
a v náročném terénu, kde se běhá na místní
lyžařské sjezdovce. Celkovým časem 4:11:13
jsem obsadil celkově 24. místo a 2. místo
v kategorii do 24 let.
Týden po závodě v Klínech jsem zavítal
do Bratislavy na závod Českého poháru
v krátkém triatlonu, který byl současně i mezinárodním mistrovstvím Slovenska. V semifinálovém závodě v sobotu jsem obsadil 15. místo
a kvalifikoval jsem se do nedělního finále, kde
jsem ve vysoké konkurenci zahraničních triatlonistů (Austrálie, Nový Zéland, USA, Rakousko…) obsadil celkově 44. místo a v kategorii
do 30 let 29. místo.
Druhý závod série Českého poháru
CZECHMAN TOUR se konal 1. července
v Pardubicích. Mým cílem bylo minimálně
zopakovat loňské čtvrté místo. Bohužel závod
se mi nevyvedl od samého začátku a v deštivém
počasí jsem obsadil „až“ celkové 54. místo
a 6. místo v kategorii do 24. let.
Následující závody série Českého poháru
CZECHMAN TOUR jsem musel zrušit kvůli
mírným zdravotním problémům, nechtěl jsem
udělat stejnou chybu jako loni. Po kvalitním
odpočinku a postupném zvyšování tréninkové
zátěže jsem se postavil na start krátkého triatlonu v Oseku nad Bečvou. Závod na vzdálenostech 450 m plavaní, 35 km jízdy na kole
a 6 km běhu jsem absolvoval jen jako rozzávodění, přesto jsem dosáhl kvalitního umístění
– 9. místo celkově a 4. místo ve své kategorii.
Po tomto závodě jsem se začal plně připravovat na svůj vrchol letošní sezóny, na závod
mistrovství ČR ve středním triatlonu, který
se konal koncem prázdnin ve Žďáru nad Sázavou. Jako přípravu jsem zvolil i dva regionální
triatlonové závody. Prvním byl „Morkovské
chlap“ (0,2-20-5), kde jsem obsadil 3. místo
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v kategorii a druhým o týden později „Hulmen“ (0,45- 33- 6), kde jsem skončil celkově
pátý (nejlépe umístěný regionální závodník)
a v kategorii třetí.
Jak jsem již zmiňoval, vrcholem sezóny
byla účast na dalším závodě Českého poháru
CZECHMAN TOUR „PILMAN“, který se konal 22. srpna a byl zároveň – mistrovstvím ČR
ve středním triatlonu.
Mým cílem bylo umístnění na stupních
vítězů ve své kategorii. Po slabším plavání a trápení v první půlce kola jsem se začal dostávat
do tempa a díky skvělému běhu jsem vybojoval
krásné třetí místo na mistrovství ČR v kategorii
18 – 24 let. Sezónu jsem zakončil sedmým
místem v Kroměříži na místním „Kromplmenu“,
po kterém již následovalo zasloužené volno.
Na závěr chci poděkovat především své rodině, bez jejíž podpory bych se nemohl tomuto
náročnému, ale krásnému sportu věnovat,
městu Chropyně za finanční podporu, která
mi umožnila účast na sérii závodů CZECHMAN
TOUR, svému trenérovi Jardovi Hýzlovi a také
všem, kteří mi věří a fandí.
T. Procházka
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Gymnastické naděje
v Uh. Ostrohu
Prvním podzimním závodem ve sportovní gymnastice, kterého se naše chropyňské
gymnastky zúčastnily, se stal dvojboj (kladina
+ prostná) „Gymnastické naděje 2013“ uspořádaný v sobotu 26. října v Uherském Ostrohu.
Toto klání bylo prvním pro Lucinku Opelíkovou, která si odnesla medaili pro nejmladší
závodnici. Ve stejné kategorii (ročník 2007
a mladší) moc hezky zacvičila Nikolka Hrdličková a vybojovala tak bronzovou medaili.
Adrianka Kolářová dostala nejvyšší známku
na lavičce a obsadila 5. místo.
V nejvíce obsazené kategorii pro ročník
2005 a 2006 obsadila po pádu z kladiny Veronika Opelíková 7. místo, Kateřina Žatecká
14. místo a Vanesa Klásková 32.
Velmi dobře si také vedla Denisa Peričová
(kategorie ročníku 2004 a 2006), která vybojovala ve velké konkurenci skvělé 6. místo.
Amálie Koblihová ve stejné skupině byla 11.
D. Opelíková

Zlatý víkend pro Chropyni
V sobotu 23. listopadu 2013 se sjela družstva na TEAMGYM –
JUNIOR OPEN 2013 do Brna-Židenic bojovat o cenné kovy. Náš
oddíl TJ Chropyně měl obsazení ve třech kategoriích a to v Malém
Teamgymu kategorie 0, Junior I. a Junior II. V Malém Teamgymu
není potřeba pohybová skladba, a tak družstva závodí jen ve dvou
disciplínách (akrobacie, trampolína). Naše malé družstvo bylo složeno
ze 7 chlapců a 3 holčiček ve věku od 5 do 8 let. Závod sjeli bez větších
chyb a vyhráli zlato.
Družstvo Junior I. závodilo již ve všech třech disciplínách (akrobacie,
trampolína, pohybová skladba). Tentokrát si odbyla premiéru jedna
z náhradnic a vedlo se jí i ostatním velmi dobře a byly za to odměněny
zlatem.
Družstvo Junior II. závodilo ve stejném složení jako minulý víkend.
Tentokrát zajely závod čistěji a i přes dvě zaškobrtnutí získaly cenné
zlaté medaile.
Sobotní večer byl pro nás trenérky prozářený zlatem.
RH

Junior II., zleva: Adéla Vaculíková, Katka Němečková, Erika Mlčochová, Runa Koblihová, Markéta Horáková, Ondřejka Spáčilová, Dominika Křižanová, Andrea Rusinová, Adéla Koutová, Nela Macečková

závodníci z Malého Teagymu, zleva: Gabriel Zapletal, Ondřej
Ramiš, Adriana Kolářová, Alžběta Hošková, Matěj Šplíchal, Matyáš
Kobliha, Tomáš Skácelík, Julie Šplíchalová, Dan Kobliha, trenérka
Andrea Ondrušková, Kamil Večerka

Junior I., zleva: Lenka Kusáková, Vanesa Klásková, Kateřina Žatecká, Martina Švecová, Amálie Koblihová, Denisa Peričová, Vendula
Mačudová, Marie Medunová
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Chropyňská vzduchovka
se vydařila
V minulém čísle jsme Vás zvali
na druhý ročník střeleckých závodů pro neregistrované, který měl
být zároveň velkým zatěžkávacím
testem rekonstruované střelnice.
Chropyňská vzduchovka se uskutečnila 9. listopadu.
Už od samého rána začali chodit rodiče s dětmi, které už byly
nedočkavé a hned chtěly střílet
ze vzduchovek na sklopné panáčky a terče. Rodiče si vyzkoušeli
hned dvě olympijské disciplíny:
vzduchová puška ve stoje a pistol.
A s pokorou uznali, že to není
žádná legrace trefit se do samého
středu. Přitom měli nachystané
dvě špičkové zbraně, se kterými
se střílí na světových závodech.

Potěšila nás také návštěva zástupce města, konkrétně místostarosty Mgr. Milana Bajgara, který
se nebál si střelbu také vyzkoušet.
Uznání od místostarosty, jak jsme
zrekonstruovali a zmodernizovali
naše zázemí, nás zavazuje, že v této
píli nepolevíme.
Děti by střílely snad do večera,
ale po obědě jsme museli soutěž
ukončit, abychom stihli vyhlásit
ty nejlepší a každému zúčastněnému předat dárek a hlavně sladkosti, které jsme dostali od společnosti Sfinx Holešov. Tímto
jí chceme poděkovat. Děkujeme
také městu Chropyně za dlouhodobou podporu a podporu této
akce. Akce byla vedena tak, aby

si ji každý užil a zkusil si jiný druh
zábavy či sportu, než jenom trávit
volný čas u televize a počítače.
Kdo by měl zájem se podí-

vat nebo si střelbu vyzkoušet,
ať za námi přijde každé úterý
od 16 do 19 hodin. Budeme
Martin Střecha
se těšit.

Družstva juniorek se na
poháru ČASPV neztratila
Teamgymového celodenního nedělního maratonu v brněnské hale
Moravská Slavia se 17. listopadu zúčastnila obě chropyňská družstva.
Družstvo Junior I závodilo v novém složení úplně poprvé a věkové složení
mělo značně pod limitem, jímž je 11 let. Zkušenějšími závodnicemi byla
pouze desetiletá Denisa Peričová a devítileté Amálie Koblihová a Vendula
Mačudová. Pro ostatní sedmileté až devítileté závodnice (Martinu Švecovou, Vanesu Kláskovou, Kateřinu Žateckou, Veroniku Opelíkovou, Marii
Medunovou, Lenku Kusákovou a Veroniku Vyskotovou) to byla úplně první
teamgymová zkušenost se všemi třemi disciplínami. Přesto děvčata podala
skvělý výkon a s nejtěsnějším bodovým rozdílem 0,05 bodu skončila na nepopulárním, ale velmi pěkném čtvrtém místě z desíti zúčastněných družstev,
přičemž od prvního místa je dělily pouhé 0,3 bodu, a získala nejvyšší známku
na akrobacii ze všech družstev.
Družstvu Junior II ve složení Erika Mlčochová, Adéla Vaculíková, Adéla
Koutová, Katka Němečková, Runa Koblihová, Ondřejka Spáčilová, Markéta
Horáková, Dominika Křižanová, Andrea Rusinová, Nela Macečková se dařilo
už méně. První disciplínou byla pro ně pódiová skladba a ta se jim příliš
nevyvedla, takže se několik hrubých chyb samozřejmě projevilo na nízkém

bodovém ohodnocení. Další disciplínou byla akrobacie, kde se chropyňská
děvčata opět nevyvarovala několika větších chyb a třech pádů, což je stálo
další velké bodové srážky. Trampolínu už pak zacvičila celkem pěkně a bez
pádů, a tak si nakonec vybojovala páté místo z osmi zúčastněných družstev.
M. Zavadilová
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Tvé zlaté srdce, maminko, zůstane navždy s námi.
Bude nám žehnat na cestu, kterou teď musíme jít sami.
Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí.

V měsíci říjnu se do našeho města přistěhovalo 14 osob, v rámci obce
se přestěhovalo 33 občanů a odhlásilo se 25 občanů. Narodilo se 1 dítě
a zemřelo 8 občanů.

Dne 8. prosince 2013 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky paní

Růženy Kroupové.

Chtěla bych touto cestou pochválit pana Tomáše Chrastinu
a jeho kolegu, se kterým v minulých dnech velmi dobře opravili chodník
před domem čp. 652 v ulici Moravská.
Olga Klusáková

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Věra a Jarmila s rodinami.

Dne 23. listopadu 2013 oslavil své krásné 75. narozeniny pan

Dne 11. prosince 2013 by oslavila významné
životní jubileum 100 let moje maminka paní

Bohumil Zajíček.

Blažena Vojtěchová

Vše nejlepší k Tvým narozeninám a hodně zdraví,
štěstí Ti z celého srdce přeje syn a dcera s rodinami
a rodina Hlaváčova.

a 18. ledna 2014 vzpomeneme 23. výročí jejího úmrtí. S láskou a úctou vzpomíná dcera Marie Pavlíková
s manželem a vnuky Miroslavem, Jiřím a Karlem.

Odešla jsi, osud si to přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.

Dne 26. prosince 1953 uzavřeli manželství

Marie a Gabriel Martinákovi.

Dne 20. prosince 2013 si připomeneme 10. smutné výročí úmrtí paní

Milá maminko a milý tatínku, blahopřejeme
Vám k dosažení úctyhodného výkonu – šedesáti
let společného života. Vězte, že se to hned každému nepoštěstí, a proto si toho všichni vážíme
a přejeme Vám další spokojená léta na společné
cestě životem. Hlavně k tomu budete potřebovat pevné zdraví, hodně
tolerance a optimismu. To Vám přejí dcera Zdenka s rodinou a syn Gabriel.

Danuše Partykové.
S láskou a úctou stále vzpomínají synové Josef
a Lubomír s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dne 22. prosince 2013 tomu budou 3 roky,
co nás navždy opustila moje manželka paní

Dne 24. října 2013 nás ve věku 76 let po krátké
těžké nemoci navždy opustil pan

Božena Buchtová.

František Zapletal.

Vzpomíná manžel Josef s rodinou.

Děkujeme za vzpomínku.

Tak krátkou cestu žitím šel jsi s námi,
na tu nejdelší odešel jsi sám.

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

Dne 29. prosince 2013 vzpomeneme nedožité
40. narozeniny našeho syna

Dne 25. listopadu 2013 jsme vzpomenuli 11. výročí úmrtí našeho tatínka pana

Aleše Dosoudila.

Josefa Svobody

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomínají
rodiče a sestra Jitka s rodinou.

a zároveň si dne 16. prosince 2013 vzpomeneme
10. výročí úmrtí naší maminky paní

Do života nám vstoupil den,
se kterým se nikdy nesmíříme.

Anny Svobodové.
S láskou a úctou vzpomíná dcera a syn s rodinami.

S velkou bolestí v srdci a hlubokou ráno v duši
si 30. prosince 2013 připomeneme 1. smutné výročí
náhlého úmrtí mého milovaného manžela, tatínka
a dědečka pana

Petra Krejčího.
Smutné jsou večery, smutnější den,
chybíš nám, tatínku, všude a všem.

Budeme vždy s láskou vzpomínat a nikdy nezapomeneme.

Dne 3. prosince 2013 jsme vzpomenuli již
9. smutné výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka, dědečka, pradědečka a bratra pana

Upozorňujeme občany, že zveřejnění ve společenské kronice
je zpoplatněno částkou 50 Kč za zveřejněnou osobu. Poplatek
je splatný před uveřejněním oznámení.
Pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste nepromeškali vydání,
ve kterém chcete uveřejnit Vaši vzpomínku či blahopřání.

Antonína Dolínka.
S láskou vzpomínají manželka, dcera s rodinou, syn s rodinou, sourozenci
a všichni, co ho měli rádi.
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Dokonalá svatba

Chropyňské počasí

Listopadový večer nám zpříjemnila komedie Dokonalá svatba
v nastudování kroměřížských ochotníků. Čekaly nás téměř dvě hodiny
napětí, které nepostrádalo tempo a gradaci a udrželo diváky ve střehu až do samotného rozuzlení zápletky. Skvělá komedie, jak se říká
"ze života". Život je plný více či méně nahodilých situací, záleží jen
na nás, jak je přijmeme. Nekončící potlesk plného sálu byl nejlepším
důkazem naprosté spokojenosti diváků.
Veronika Kubíčková

Z místního pozorování v měsíci říjnu:
- průměrná ranní teplota byla 7,6 °C,
- průměrná denní teplota byla 15,4 °C,
- nejteplejším dnem byl 29. říjen s max. průměrnou teplotou 16,9 °C,
- nejchladnějším dnem byl 4. říjen s min. průměrnou teplotou 4,9 °C,
- celkové množství srážek bylo 36,6 mm/m2.
Z místního pozorování v měsíci listopadu:
- průměrná ranní teplota byla 4,3 °C,
- průměrná denní teplota byla 8,2 °C,
- nejteplejším dnem byl 8. listopad s max. průměrnou teplotou 12,7 °C,
- nejchladnějším dnem byl 28. listopad s min. průměrnou teplotou -1,9 °C,
- celkové množství srážek bylo 23,2 mm/m2.
Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Uzávěrky Zpravodaje
Vážení čtenáři, přinášíme vám přehled uzávěrek Zpravodaje města
Chropyně na rok 2014. Mějte prosím na paměti, že se snažíme reagovat
na aktuální dění v našem městě, a proto jsou změny uzávěrek vyhrazeny.
V každém čísle Zpravodaje bude zveřejněna aktuální informace
JiRo
o uzávěrce a termínu vydání dvou následujících Zpravodajů.
číslo
číslo 01/2014
číslo 02/2014
číslo 03/2014
číslo 04/2014
číslo 05/2014
číslo 06/2014
číslo 07/2014
číslo 08/2014
číslo 09/2014
číslo 10/2014

uzávěrka
9. ledna
6. února
6. března
10. dubna
1. května
5. června
7. srpna
18. září
23. října
27. listopadu

vychází
24. ledna
21. února
21. března
25. dubna
16. května
20. června
22. srpna
3. října
7. listopadu
14. prosince

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 1/2014 - 9. ledna (vychází 24. ledna)
č. 2/2014 - 6. února (vychází 21. února)
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732. Registrační číslo: MK ČR E 12039.

V
Vychází
měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace
JJunák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 21. listopadu (číslo vychází 6. prosince 2013).
Uzávěrka příštího čísla: 9. ledna 2014 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.

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

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce.
Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.
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Chropyně
11.12.

Vánoční koncert – ROZMARÝNKA z Vlčnova
Zazní písničky z repertoáru Rozmarýnky, které mohou
lidé slyšet v TV Šlágr, a také koledy a vánoční písně.
Vstupné 70 Kč. Rezervace a předprodej vstupenek
na Správě majetku města Chropyně.
Kde: MKS Chropyně, 18:00

Kojetín
9.12.

MIKULÁŠSKÉ VYHRÁVANÍ ŽÁKŮ ZUŠ
KOJETÍN
Účinkují: Žáci a učitelé ZUŠ Kojetín. Jako host vystoupí:
Dětský pěvecký sbor Zvonky Hulín, korepetice: Lenka
Polášková, sbormistr: Dana Zapletalová. Vstup volný.
Kde: Sokolovna Kojetín, 17:30

Chropyně
16.12.

Tradiční Vánoce
Vystoupení hudebního a tanečního oboru ZUŠ
Kroměříž, pobočka Chropyně.
Kde: MKS Chropyně, 17:00

Kojetín
18.12.

Chropyně
17.12.

Adventní koncert
Římskokatolická farnost sv. Jiljí a SZUŠ D-MUSIC
Kroměříž Vás srdečně zvou na tradiční koncert
v předvánočním čase. Vstupné dobrovolné.
Kde: chrám sv. Jiljí v Chropyni, 17:00

Chropyně
28.12.

DISKOV Chropyně
Diskotéka v Městském kulturním středisku Chropyně.
DiskoV DJ´s: Disko / Dance / Rock / Oldies. Při vstupu
do 21:00 Welcome drink ZDARMA. Soutěže o poukazy
do baru, míchané barové drinky, osvěžující ledová tříšť,
hot dog zone, profi fotograf. Vstupné 60 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 20:00

Divadlo žije! aneb Neseďte doma - pojďte
do divadla!
Divadelní soubor Hanácká scéna MěKS Kojetín uvádí
derniéru komedie autora Marca Camolettiho. „Dvě
by bylo málo a více by bylo únavné. Tři je ideální,“
říká hrdina komedie Bernard, který si své vyvolené
vybírá zásadně z řad zaměstnankyň leteckých společností. Snoubenky - letušky se střídají v jeho pařížském bytě přesně podle letových řádů, a to až do dne,
kdy mu bouře nad Atlantikem značně zkomplikuje
život… Lásky přilétají a odlétají, nesmí se ovšem
změnit letový řád!
Kde: Sokolovna Kojetín, 19:00

Kroměříž
13.12.

Pátá dohoda
Pokračování knihy moudrosti starých Toltéků. Účinkují:
Jaroslav Dušek, Alan Vitouš, Pjér La Š´éz. Autor: Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek. Toto pokračování Čtyř dohod,
které změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší dar, kterým se můžeme obdarovat:
svobodu být sám sebou.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž
27.12.

Vánoční koncert Moravských madrigalistů
Tradiční vánoční koncert slavného kroměřížského
pěveckého sboru.
Kde: Kostel Panny Marie Kroměříž, 16:00

Přerov
9.12.

Maškaráda
Derniéra hudební komedie divadla DOSTAVNÍK.
Hrají herci divadla Dostavník Přerov.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov
13.12.

Vánoční varhaní koncert
Duchovní hudba. Pořádá Střední škola gastronomie
a služeb.
Kde: Chrám sv. Vavřince Přerov, 19:30

Přerov
17.12.

Krásné Vánoce
Vánoční koncert Pavla Nováka s dětským sborem Gymnázia Jakuba Škody pod vedením Katky Skácelové.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov
22.12.

Perly swingu 2
Předvánoční koncert Ondřeje Havelky se skupinou.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Chropyně
5.1.

Chropyně
11.1.

XV. Ples města Chropyně
XV. Ples města Chropyně. K tanci a poslechu hraje
skupina Classic a cimbálová muzika Dubina. Večerem
bude provázet moderátor Mirek Karásek, připravena bohatá tombola, občerstvení zajišťuje firma Global. Rezervace a předprodej vstupenek na Správě majetku
města Chropyně, p. o., nebo telefonním čísle:
573 355 323.
Kde: MKS Chropyně, 20:00
Vánoční koncert s Hanačkou
Vánoční koncert se známou dechovou hudbou Hanačka z Břestu. Na koncertě zazní lidové písničky, koledy
a vánoční písně. Vstupné: 100 Kč.
Kde: Kulturní dům Záříčí, 18:00

Perly
swingu 2

Vánoční koncert
s Hanačkou

Záříčí
29.12.

Tříkrálový koncert
Římskokatolická farnost sv. Jiljí a Smíšený pěvecký
sbor Moravan pro Vás připravily koncert, který tradičně uzavírá vánoční čas. Vstupné dobrovolné.
Kde: chrám sv. Jiljí v Chropyni, 16:00

28

