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Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskutečnily 
předčasné volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky. Konaly se v důsledku 
rozpuštění poslanecké sněmovny, ke kterému 
došlo v srpnu letošního roku.

Volební účast v těchto volbách byla 59,48 %. 
V Chropyni se k volební urně dostavilo 57,77 % 
voličů, přičemž v okrsku č. 1 odvolilo 50,31 %, 
v okrsku č. 2 celkem 57,47 %, v okrsku č. 3 
přišlo 60,72 % voličů a v okrsku č. 4 to bylo 
62,04 % oprávněných voličů. V Plešovci využilo 
volebního práva 68,04 % voličů. V okrsku č. 1 
však volební účast zkreslují občané, kteří mají 
v sídle ohlašovny (městského úřadu) evidován 
trvalý pobyt, avšak pohybují se třeba neznámo 
kde. A tito zpravidla k volbám nechodí.

Po sečtení hlasů získaly v rámci našeho měs-
ta více než 5 % hlasů strany ČSSD (23,69 %), 
ANO 2011 (23,02 %), KSČM (22,09 %) a Úsvit 
přímé demokracie Tomia Okamury (8,29 %). 
Výsledky všech stran v Chropyni jako celku 
a v jednotlivých okrscích jsou uvedeny v tabulce.

V rámci Zlínského kraje byla volební účast 
61,53 % a více než 5 % hlasů získaly strany ČSSD 
(19,39 %), ANO 2011 (18,31 %), KDU-ČSL 
(13,22 %), KSČM (12,90 %), Úsvit přímé de-
mokracie (10,17 %), TOP 09 (9,21 %) a ODS 
(5,66 %). Nejvíce preferenčních hlasů získal 
Mgr. Ondřej Benešík (6 952, KDU-ČSL), 
Mgr. Petr Gazdík (4 903, TOP 09) a Ing. Ludvík 
Hovorka (4 885, KDU-ČSL).

Zlínský kraj získal ve sněmovně 12 mandátů. 
Poslanci za Zlínský kraj se stali Ing. Antonín 
Seďa, Miroslava Strnadlová, Mgr. Petr Kořenek 
(všichni ČSSD), Mgr. Radek Vondráček, Margita 
Balaštíková, MUDr. Pavel Volčík (všichni ANO 
2011), RNDr. Vladimír Koníček, Ing. Marie 
Pěnčíková (oba KSČM), Mgr. Ondřej Benešík, 
Ing. Ludvík Hovorka (oba KDU-ČSL), Mgr. Petr 
Gazdík (TOP 09) a Ing. Jaroslav Holík (Úsvit).

Nejbližší volby, které nás čekají, by měly být 
volby do Evropského parlamentu na přelomu 
května a června.

JiRo
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Proč vás tu sedí tolik?

Z jednání zastupitelstva města

Zde mohla být vaše inzerce. Cena od 310 Kč.
Pro více informací volejte redakci, nebo navštivte www.muchropyne.cz

Již 18. veřejné plenární zasedání Zastupitelstva města Chropyně 
v tomto volebním období se konalo ve středu 18. září 2013 v Městském 
kulturním středisku. Zastupitelstvo města Chropyně projednalo:

Informaci Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvko-
vé organizace, o činnosti ve školním roce 2012/2013 a zahájení 
školního roku 2013/2014

Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 378 žáků, z toho 
248 v 11 třídách na prvním stupni a 130 v 7 třídách na druhém stupni. 
Ve škole pracovalo 26 pedagogů, 4 asistenti pedagoga, 7 správních 
zaměstnanců a 3 vychovatelky. 

Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje školu 382 žáků, z toho 56 žá-
ků v prvních třídách. V družině fungují 3 oddělení po 30 žácích. Počet 
pracovníků je stejný, navýšen byl pouze počet asistentů pedagoga 
na 5. Škola pracuje podle nového školního vzdělávacího programu.

Informace o zahájení školního roku 2012/2013 v Mateřské 
škole Chropyně

K 18. září 2013 bylo zapsáno 150 dětí. Škola má v letošním roce 
i děti dvouleté. Čtyři třídy jsou věkově smíšené, dvě třídy jsou urče-
ny pouze pro předškolní děti. Úplata za školní vzdělání je 300 Kč 
za měsíc, v posledním ročníku je vzdělání bezplatné (netýká se dětí 
s odloženou školní docházkou). V průběhu prázdnin došlo k zateplení 
budov školy, rekonstrukci střech a renovaci zahradního náčiní. 

Informace o zahájení školního roku 2013/2014 v Zařízení škol-
ního stravování Chropyně

K 9. září 2013 bylo zapsáno 200 strávníků z mateřských škol a 283 žá-
ků základních škol. V zařízení se stravuje 54 zaměstnanců škol. O cizí 
stravování projevilo zájem 155 strávníků. Cena oběda je pro ně 50 Kč, 
stravující se v jídelně hradí 55 Kč za oběd. Balíčková strava se prodává 
za 46 Kč a samostatně balená polévka za 11 Kč. Probíhá i prodej vařených 
knedlí předem na objednávku v ceně 20 Kč za kus.

V organizaci pracuje 10 zaměstnanců a organizace provozuje dvě 
odloučená pracoviště.

Schválení XI. etapy projektu Regenerace panelového sídliště 
pro rok 2014

V rámci realizace projektu Regenerace panelového sídliště se pro 
příští rok připravuje již jedenáctá etapa, která se nachází v ulici Tyršova 
poblíž mateřské školy. 

Předmětem zájmu jedenácté etapy budou především úpravy po-
vrchů a zpevněných ploch a vybudování parkovacích míst. Etapa pro 
rok 2014 řeší opravu a výměnu krytu vozovky mezi bytovými domy 
čp. 606–608, 600–602, 594–596 a mateřskou školou. Před mateř-
skou školou a v prostorách u vjezdů z ulice Tyršova mezi uvedené 
bytové domy je navrženo celkem 32 parkovacích míst, z toho 2 místa 
pro zdravotně postižené. Komunikace vedoucí z ulice Moravská 
na ulici Díly bude sloužit jako jednosměrná s výjezdem do ulice Díly 
a budou zde zabudovány dva zpomalovací prahy. Na komunikaci mezi 
mateřskou školou a bytovými domy bude nově vybudován chodník, 
který bude spojovat ulice Díly a Moravskou.

Jako v předešlých etapách je i v této etapě navržena rekonstrukce 
veřejného osvětlení, rekonstrukce a doplnění míst pro odpadové 
nádoby a v neposlední řadě úprava stávající zeleně včetně doplnění 
nové výsadby stromů a keřů a také doplnění prostoru o nový městský 
mobiliář (lavičky, koše). Náklady na realizaci stavby se předpokládají 
ve výši cca 6.700.000 Kč. Realizace je podmíněna získáním dota-
ce, která může činit až 70 % celkových nákladů, maximálně však 
4.000.000 Kč.

V průběhu projednávání se objevilo několik připomínek, které 
byly vypořádány, a projekt byl přepracován. Z těchto důvodů zastu-
pitelstvo schválilo konání pracovního jednání Zastupitelstva města 
Chropyně s obyvateli domů dotčených realizací XI. etapy projektu 
Regenerace panelového sídliště v roce 2014 dne 7. října 2013 
od 17:00 v Městském kulturním středisku Chropyně a přeložení bodu 
14. Schválení XI. etapy projektu Regenerace panelového sídliště pro 
rok 2014 a 15. Schválení záměru XII. etapy projektu Regenerace 
panelového sídliště pro rok 2015 na nejbližší zasedání Zastupitelstva 
města Chropyně.

Mgr. Milan Bajgar

Tuto otázku dostávají pravidelně členové 
okrskových volebních komisí při každých 
volbách od voličů, kteří přicházejí do volební 
místnosti. A následuje druhá otázka: A kdo 
vás platí? Pokusím se na tyto otázky dát 
jasnou odpověď.

Každá politická strana, politické hnutí nebo 
koalice, která má v právě konaných volbách 
v příslušeném volebním kraji, do kterého daný 
volební okrsek spadá, zaregistrovánu kandidátní 
listinu, má právo delegovat do okrskové volební 
komise 1 člena a 1 náhradníka. Samozřejmě, 
ne každá politická strana tohoto práva využije. 

Starosta obce vždy stanovuje tzv. minimální 
počet členů okrskové volební komise. V případě, 
že politické strany tento počet nenaplní, může 
starosta na neobsazená místa delegovat kohokoli. 
Pokud však tento počet politické strany překročí, 
nemůže starosta nikoho na jeho právech omezo-
vat a říci, že je naplněn minimální počet členů 
komise, a tudíž žádné další nepřijímá. 

Může tedy paradoxně nastat situace, že sta-
rosta stanoví minimální počet členů na 7, avšak 
všechny politické strany delegují svého kandi-
dáta. V uplynulých volbách mělo kandidátní 
listinu ve Zlínském kraji zaregistrováno 18 po-
litických subjektů. Pokud by tedy všechny 
využily svého práva delegovat člena volební 
komise, pak by na vás u voleb čekalo 19 lidí 
(členem komise je totiž ze zákona zapisovatel). 
A nikdo z nás by tento fakt nemohl ovlivnit. 

A nyní k otázce č. 2. Náklady voleb jsou 
hrazeny ze státního rozpočtu. Do nákladů 
voleb se započítávají také odměny členů okr-
skových volebních komisí. Vzhledem k tomu, 
že výše odměny je uvedena v prováděcích vy-
hláškách k volebním zákonům, není nutné tuto 
výši tajit. Předsedovi okrskové volební komise 
náleží odměna ve výši 1.600 Kč, zapisovateli 
1.500 Kč a místopředsedovi nebo členovi 
komise 1.300 Kč. K tomu dostává každý člen 
stravné ve výši 65 Kč na den. 

K  navýšení o 200 Kč se přistoupí tehdy, 
pokud se v daném volebním kraji konají 
nějaké další volby. Pokud jsou alespoň jedny 
z konaných voleb dvoukolové (např. senát 
či volba prezidenta), navyšuje se tato odmě-
na v případě konání druhého kola o dalších 
200 Kč. 

Maximální odměna, kterou může např. 
předseda komise získat, je tedy 2.000 Kč (např. 
volby do zastupitelstva obce se konají souběžně 
s volbami do Senátu a v prvním kole voleb 
do Senátu žádný z kandidátů nezíská více než 
50 % platných hlasů). 

Jestliže zveřejňujeme výši odměny, bylo 
by vhodné zveřejnit i počet hodin, které člen 
komise volbám věnuje. Opět se zaměříme 
na předsedu: první zasedání komise (1), školení 
(4), I. kolo voleb – pátek 13:00 až 22:00 (9), 
sobota 08:00 až cca 18:00 (10), II. kolo voleb 
- pátek 13:00 až 22:00 (9), sobota 08:00 až cca 
16:00 (8). Dohromady cca 41 hodin. 

JiRo
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Investiční akce

reklama

Vážení spoluobčané, chtěla bych znát vaše názory 
a problémy, proto každé 1. pondělí v měsíci proběhne 

„Den starostky“. 

V tento den budu přítomna na městském úřadě a v době od 8:00 
do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 4. listopad 2013 a 2. prosinec 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.

Poslední akcí tohoto charakteru bylo za-
teplení tribuny na fotbalovém stadionu. Tady 
byly celkové náklady nejnižší asi 2,5 mil. Kč, 
z toho dotace činila 1,3 mil. Kč. 

V letních měsících proběhla X. etapa re-
generace sídliště. Celkové náklady na tuto 
akci byly 3,7 mil. Kč, dotace pak 2,5 mil. Kč. 
V rámci této etapy došlo k výstavbě nových 
parkovacích míst, k výměně povrchů chodníků 
i výsadbě nové zeleně. 

V letošním roce máme ještě přiznánu do-

taci na výstavbu kompostárny. Její výše bude 
záviset na ceně zakázky, která bude známa 
po výběrovém řízení. Nyní vyřizujeme stavební 
povolení a po jeho vydání bude výběrové řízení 
vypsáno. Dalším probíhajícím výběrovým říze-
ním je výběr zhotovitele na akci Revitalizace 
parku na náměstí Svobody. O této akci jsme 
vás již ve Zpravodaji několikrát informovali 
a měla by proběhnout, v závislosti na počasí, 
v průběhu měsíce listopadu. 

Ing. Věra Sigmundová

V letošním roce jsme se při plánování inves-
tičních akcí zaměřili především na takové, které 
po svém dokončení budou šetřit prostředky 
na energie.

Největší investicí tohoto druhu je zatep-
lení mateřské školy. Celkové náklady činily 
necelých 5 mil. Kč. Z toho nám Státní fond 
životního prostředí přiznal dotaci ve výši 
1,2 mil. Kč. Náklady na zateplení byly u té-
to akce poměrně vysoké. Jedním z důvodů 
bylo, že výměna střechy nebyla uznatelným 
nákladem, tím bylo pouze její zateplení. Stav 
původní střechy byl špatný a výměna byla tudíž 
nezbytná. Další náklady si vyžádala výměna 
tzv. anglických dvorků, které byly příčinou za-
tékání do budovy. Vlhkost by po provedeném 
zateplení vzlínala ze sklepa do vyšších pater. 
Také bylo nutné odstranit špatný stav balkonu, 
který je ze dvora první budovy. 

Podařilo se nám získat i dotaci na zateplení 
pláště hasičské zbrojnice. Celkové náklady 
činily asi 3 mil. Kč, z toho nám byla přiznána 
dotace ve výši 1,3 mil. Kč. Také u této akce 
se při provádění prací vyskytlo několik pro-
blémů, které bylo nutno vyřešit. Tím největším 
se ukázalo zateplení střechy přilehlého domku, 
kdy jediným možným řešením bylo rozebrání 
krytiny a zateplením shora. Bohužel stav 
krytiny neumožňoval její opětovné vrácení 
a náklady se navýšily o částku na pořízení nové. 
Také musel být vyřešen havarijní stav komína, 
nová vrata do dvora, protože původní byla 
po zateplení obou budov velká. 
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Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná

přítomných za sborový zpěv písně 
„Pozvánka do Chropyně“ za do-
provodu hry pana Václava Kuchaře 
na harmoniku. Velký úspěch opět 
sklidili svým novým tanečním vy-
stoupením nazvaným „Holandský 
dřevákový tanec“.  Po zbytek odpo-
ledne hrála všem k tanci a poslechu 
hudební skupina z Tlumačova.

Cílem her je podpořit aktivní 
způsob života seniorů, zvýšit 
jejich sebevědomí, vytěsnit 
z jejich života stereotyp a po-
sílit u nich pocit sounáležitosti. 
Tento cíl se zatím pokaždé, 
co se hry konaly, podařilo splnit 
na jedničku. 

Bc. Lenka Horáková

reklama

V pátek 13. září 2013 se již 
počtvrté konaly Hry seniorů 
Mikroregionu Jižní Haná. Le-
tos se opět této akce tradičně 
zúčastnily všechny obce svazku 
– Chropyně, Hulín, Kvasice, 
Tlumačov. Vzhledem k nepříz-
nivému počasí se tentokrát ko-
nala v tělocvičně základní školy 
v Tlumačově. 

Přes počáteční rozpaky, jak 
to všechno dopadne, byly prostory 
tělocvičny  natolik vyhovující, 
že všichni byli velmi spokojeni. 
Za každou obec soutěžila dvě  
5členná družstva, rozlišená ba-
revnými tričky. Stud a nervozitu 
nechali všichni za sebou, všechny 
disciplíny absolvovali s plným 
nasazením. Každé družstvo absol-
vovalo 8 soutěžních disciplín – sla-
biková skládačka, přenášení čočky 
přes překážkovou dráhu, skládání 

komínu z různě velkých kostek, 
hod medicinbalem do dálky, hod 
do basketbalového koše, střelba 
na florbalovou branku, poznávání 
koření, hod hracími kostkami. 

Družstvo Chropyně I., ve slo-
žení Josef Řezáč, Dana Součková, 
Ludmila Staňková, Dagmar Šíp-
ková Novotná a Jana Zapletalová 
se umístilo se 44 body na 3. mís-
tě, družstvo Chropyně II. ve slo-
žení Petr Holba, Marie Bajgaro-
vá, Františka Krutilová, Zdeňka 
Skokanová a Marie Zmeškalová 
se s počtem 32 bodů podělilo 
o 6.–7. místo s družstvem Hulín I. 
Členové všech družstev si přebrali 
ceny, ti nejlepší i medaile z ru-
kou předsedkyně Mikroregionu 
Jižní Haná Ing. Věry Sigmundové. 

Každá obec měla také tradičně 
za úkol připravit si na odpoled-
ne kulturní vystoupení. Senioři 
z Chropyně si zasloužili obdiv všech 
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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.

Hraďáci na dračích lodích

reklama

jsme soutěžili i v kategorii FUN 
na 1 000 m. I když byla v naší 
posádce převaha žen, všichni jsme 
pádlovali s velkým nasazením a ob-
sadili 23. místo. Smíšená posádka 
vybojovala skvělé 9. místo v ka-
tegorii FUN na 200 m. Velký boj 
svedly Hraďačky s Dalmatins teams, 
Heparinkami, Dračicemi z radnice 
a Vrahovickou sací gemini na 200 m. 
Po obrovském nasazení a velké 
chuti být co nejlepší jsme obsadily 
čtvrté místo. V celkovém bodování 
GRAND PRIX na 200 m obdrželi 
Hraďáci 82 a Hraďačky 69 bodů.

Po tomto zápolení jsme se při-
hlásili do závodu „Draci v Podzám-
ce“, 2. ročníku festivalu dračích lodí 
O putovní pohár Města Kroměříže 
pod záštitou starostky města Kro-
měříže, Mgr. Daniely Hebnarové. 
V této soutěži pádlovala jen smíšená 
posádka Hraďáci.

 Setkali jsme se v sobotu 14. září 
2013 u Dlouhého rybníku v Podzá-
mecké zahradě u kavárny Sezóna, 

kde na nás opět čekaly krásné dračí 
lodě. Počasí nebylo zrovna nejtep-
lejší, sluneční paprsky pouze sem 
tam prokoukly přes mraky dopro-
vázené větrem a deštěm. Nic z toho 
nás neodradilo od chuti dosáhnout 
co nejlepších výsledků. V 10 hodin 
jsme ponořili pádla do vody a s chutí 
soutěžili v závodě na 200 m. Jeli jsme 
celkem čtyři jízdy. Body z jednot-
livých rozjížděk se sečetly a podle 
výsledku se stanovilo celkové pořadí. 
S napětím jsme očekávali, jak to  vše 
dopadne. Měli jsme velkou radost, 
když jsme obdrželi naleštěný pohár 
za vybojované druhé místo! 

Společné sportování sdružilo lidi, 
kteří se viděli poprvé, nebo se jen 
málo znali mezi sebou, a přesto byli 
schopni „táhnout za jeden provaz“ 
pro co nejlepší výsledek. 

Děkujeme všem fanouškům Hra-
ďaček a Hraďáků, kteří nás potěšili 
svou přítomností a určitě přispěli 
nejen k výborné atmosféře, ale 
i k lepším výkonům.       Hraďáci

Letos jsme se přihlásili již 
do 7. ročníku festivalu dračích 
lodí DRAČÍ MORAVA – DRACI 
NA HANÉ, kategorie FUN 
a DRAČIC, který probíhal 31. srp-
na a 1. září 2013 na řece Moravě 
v areálu Kanoistiky Kojetín. 

Pořídili jsme si nové dresy v žlu-
točerné kombinaci s nápisy Hra-
ďačky a Hraďáci se znakem draka 
z rychleschnoucího materiálu. Smí-
šená osádka obsadila loď v kategorii 
FUN. V ní pádlovaly pouze čtyři 
ženy, které doplňovaly 16 mužů. 
Dle stanovených pravidel v kategorii 
DRAČIC nás nastoupilo dvacet žen. 

Sobotní ráno 31. srpna, ozářené 
letním sluncem, nám všem dodalo 
energii pro naše zápolení. S velkou 
chutí k závodění jsme všichni dorazili 
do kojetínské loděnice. Dle pokynů 

organizátorů jsme začali soutěžit 
na dračích lodích. Každá z našich 
kategorií měla předepsané čtyři roz-
jížďky na 200 m a jednu finálovou 
jízdu rovněž na stejnou vzdálenost. 
V sobotu každá kategorie odjela 
3 rozjížďky. V neděli 1. září bylo 
sem tam oblačno, částečně i deštivo 
a chladno, ale nic z toho nám ne-
bránilo závodit. Také jsme se všichni 
snažili ze všech sil! Abychom měli 
okamžitý přehled o našich sportov-
ních výkonech, po každé rozjížďce 
jsme spěchali zkontrolovat obrazov-
ku. Porovnávali jsme průběžné jízdy 
našich osádek s ostatními družstvy. 
Cílové časy jednotlivých dračích 
lodí byly v některých soupeřeních 
v průběhu závodu velmi vyrovnané, 
bez snímacího zařízení by ani kva-
lifikovaný odhad nestačil. Společně 
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zpravodaj@muchropyne.cz

Příspěvky do Zpravodaje 
města Chropyně zasílejte na e-mail:

Důležité upozornění 
pro dopisovatele a inzerenty

Tel.: 733 747 040, 723 771 911
Provozní doba
Po-Pá  7:00–17:00
So 8:00–11:00

provozní doba v průběhu sezóny dle dohody 

Kde: Chropyně, 
naproti čerpací stanice EuroOil

- od září 2013 Vás na tel.  733 747 040 
můžeme objednat na dohodnutý čas 

- od září 2013 pro Vás otevíráme druhou 
pneuservisní dílnu

- během zimní sezony se o vás postarají 
3–4 zkušení technici

- provádíme drobné opravy vozidel

NEČEKEJTE A OBJEDNEJTE SE VČAS

NOVĚ

Soukromá inzerce
Prodám
 byt 1+1 na ulici Moravská, s balkonem, 

ve 3. poschodí. Cena dohodou. Tel.: 
732 824 424.

Pronajmu
 garáž u železniční vlečky. Tel.: 605 277 398.

Upozorňujeme občany, že zveřejnění  
soukromé inzerce je zpoplatněno 
částkou 50 Kč. Poplatek je splatný 
před uveřejněním oznámení.

UPOZORNĚNÍ • UPOZORNĚNÍ

reklama

Zkoušky z výkonuŠkolní družina a kynologický klub
Po dvouleté odmlce zorganizoval Kynolo-

gický klub Technoplast Chropyně v neděli dne 
20. října zkoušky psů z výkonu dle Národního 
zkušebního řádu (NZŘ).

Za příznivého počasí se akce zúčastnilo 
6 psovodů (3 domácí) se svými čtyřnohými 
miláčky a všichni uspěli.

V kategorii ZZO (Zkouška základní ovla-
datelnosti) získal nejvíce bodů Radovan Kovář 
se svým Rockym, prospěli i Zdeněk Pospíšil 
s Bladem,  Kateřina Řihošková s Atreiem 
a Vlaďka Bertóková  s Britem.

V kategorii ZVV1 (Zkouška všestranného 
výcviku) bojovali o zápis zkoušky pouze přes-
polní psovodi – Alena Vaňková s boxerkou 
Shiny a Petr Pajda s NO Nurri, oba splnili 
potřebný bodový limit pro zápis zkoušky 
do výkonnostní knížky.

Rozhodčím byl pan Jaroslav Matula z Kar-
lovic u Zlína, figuroval Jiří Beneš z Kroměříže, 
vedoucím celé akce byl pan Ladislav Šimek.

Ing. V. Blažek

Dne 15.10.2013 děti ze školní družiny opět 
po roce navštívily kynologický klub. Setkání 
bylo velmi milé a přívětivé. Všichni se na čtyř-
nohé kamarády moc těšili a snad i proto pro 
ně někteří nakreslili obrázky s jediným tématem 
– „pejsci ve všech podobách“.

Členové klubu pro nás připravili malou 
ukázku z výcviku psů. A tak jsme mohli sle-
dovat, jak pejsci reagují na jednotlivé povely, 
překonávají překážky, aportují, ale také jak 
si poradí s útočníkem. Každý takový výkon byl 
odměněn potleskem a mnohdy i údivem: „…
teda, ti poslouchají, to není možné, jak to ten 
pes ví, proč to dělá…“ Trefné bylo i prohlášení: 
„ …oni poslouchají asi víc jak my…“

Na závěr si děti nemohly nechat ujít 
pomazlení s psími kamarády, které jim bylo 
od majitelů povoleno. Každý si vyhledal svého 

oblíbence a mnohdy v klubku dětí nebylo 
příslušného pejska ani vidět. Samozřejmě, 
že všichni se s ním chtěli i vyfotit a znovu 
a znovu pohladit.

Podzimní odpoledne se vydařilo ve všech 
směrech. Počasí nám přálo, děti mají hezký zá-
žitek, přitom získávají pěkný vztah ke zvířatům 
a zároveň i respekt, zažila se spousta legrace.

Touto cestou chceme poděkovat všem 
členům kynologického klubu pod vedením 
Ing. Blažka, kteří si ve svém volnu na naše děti 
udělali čas a připravili pro ně pěkný program. 
Dík patří také pí Kroupové, se kterou jsme vše 
domlouvali a upřesňovali.

Děti děkují také za milé dárečky, které 
při odchodu dostaly a budou jim připomínat 
toto setkání.

H. Lošonská
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Stolní tenisté nezahálí

8. místě se umístil další chropyň-
ský hráč Jakub Křižan. 

Olympiáda
Koncem školního roku a na za-

čátku prázdnin se uskutečnila 
ve Zlínském kraji celostátní 
Olympiáda dětí a mládeže. 
Na tuto vrcholovou akci se no-
minoval také chropyňský spor-
tovec Lukáš Konečný za stolní 
tenis. Nominovaní byli dva 
nejlepší hráči z kraje podle aktu-
álního republikového žebříčku. 
Lukáš Konečný byl nasazený jako 
devátý hráč. Hráči se utkali v dis-
ciplínách jednotlivců a soutěži 
čtyřher. První na programu byli 
jednotlivci. Lukáš zde dosáhl 
nejlepšího výsledku sezóny, kdy 
prohrál jen s vítězem turnaje 
Janem Vašíčkem z MSK Břeclav 
2:3 na sety (v rozhodujícím pá-
tém setu pohrál 9:11) a umístil 
se celkově na krásném 5. místě.

Další den byl na progra-
mu debl chlapců, kde dosáhl 
ještě lepšího umístění a spolu 
s Ondrou Lapčíkem z KST Zlín obsa-
dili nádherné 2. místo, kde nestačili 
pouze na reprezentanty z Pardubic.

Republika v kostce
V červenci je vrchol sezóny 

pro mládež stolního tenisu, 
neboť se koná mistrovství České 
republiky jednotlivců. TJ Chro-

pyně měla po dlouhých letech 
zastoupení na této vrcholové 
akci hned 2 hráče a to v soutěži 
mladšího žactva Radima Koneč-
ného, v soutěži staršího žactva 
Lukáše Konečného.

Do mladších žáků se no-
minovalo nejlepších 64 hráčů 
z republiky. Náš Radim, jako 
nejmladší (až o 3 roky), byl 
překvapením turnaje a svým vý-
konem se dostal mezi nejlepších 
9. - 16. hráčů. 

Starší žactvo reprezentoval 
Lukáš Konečný. Soutěž byla 
systémově jinak udělaná než 
mladší žáci, protože se hrálo 
rovnou systémem K.O. Na tento 
turnaj se nominovalo celkem 
48 nejlepších hráčů z republiky. 
Lukáš byl nasazený do druhého 
kola, kde mu los vyloženě nepřál 
a narazil na zlínský talent, Tomá-
še Koldase. Celková výhra byla 
překvapením, neboť tento hráč 
reprezentuje ČR na mezinárod-
ních akcích mladšího žactva, 
ale také trénuje ve středisku 
a s ligovými hráči. 

Jestliže los nepřál ve 2. kole, 
tak ve 3. kole byl ještě krutější. 
Zde Lukáš narazil na mistra Ev-
ropy v družstvech Patrika Klosa. 
Po této prohře skončil, když podal 
velice sympatický výkon, na re-
publikovém turnaji na 10. místě. 

stolní tenis Chropyně

Stolní tenisté TJ Chropyně "A" 
si v loňské sezóně 2012–2013 
jako nováček DIVIZE nevedli 
vůbec špatně! Skončili na krás-
ném 3. místě, což lze považovat 
za největší úspěch stolního tenisu. 
Borci z Chropyně nestačili na Je-
seník, který tuto soutěž vyhrál, 
ale ani na Šumperk, který skončil 
na 2. místě. Základ družstva tvořili: 
Filip Král, který v celkovém hod-
nocení skončil na druhém místě 
s úspěšností 89 %, Zdeněk Scho-
vanec, obsadil 16. místo s 64 %. 
Čtrnáctiletý Lukáš Konečný, který 
skončil na 20. místě s 63 % a zá-
roveň bude tuto sezónu hostovat 
ve Slatině Brno ve 3. lize mužů. 
A poslední do party je Chropyňský 
nestor Petr Topič, který skončil 
na 23. místě s 58 %. Družstvo 
v nové sezóně bude hrát nejen 
pod opraveným osvětlením, ale 
i na nových stolech, které si hráči 
za přispění sponzorů zakoupili.

Letošní sezónu hrají kluci 
ve stejné sestavě, ale budou 
to mít hodně těžké, aby zopako-
vali loňské 3. místo. Cíl zůstává 
pořád stejný. NESESTOUPIT! 
V letošním ročníku by chtěli být 
nejhůře na 8. místě. 

TJ Chropyně "A" děkuje všem 
fanouškům, kteří nás v loňském 
roce přišli povzbudit, a doufá, 
že i letos jejich účast bude hojná.

Turnaj mládeže
Letos se uskutečnil již 5. roč-

ník turnaje mladšího a nejmlad-
šího žactva v Chropyni. Bohužel, 
díky turnaji v Praze odmítly účast 
oddíly jako Přerov, Náklo, i tak 
byl ale tento turnaj velice dobře 
obsazen, a to hráči z Prostějova, 
Buku, Hulína, Holešova a Olo-
mouce. 

Turnaj  začal soutěží nej-
mladšího žactva. Hráčů bylo cel-
kem deset, takže byli rozděleni 
do dvou skupin, z nichž první 
čtyři postoupili do vyřazovacího 
pavouka. Nejúspěšnější byl dle 
předpokladů domácí Radim 
Konečný, který porazil ve finále 
Tomáše Grmelu (Olomouc), 
na 3. místě se umístil Jiří Kadl-
čík (Olomouc). 

Následoval turnaj mladšího 
žactva, kde se celkem utkalo 
22 hráčů. Ve vyřazovacím kole 
si nejlépe vedl Adam Soukup 
(Olomouc), který porazil Radi-
ma Konečného 3:1. Na pěkném 
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Turistické výlety

Pátek třináctého

TJ Chropyně, oddíl sportovní gymnastiky ČASPV pořádá

XI. ROČNÍK MEMORIÁLU PETRA POLY
ve sportovní gymnastice

neděle 10. listopadu 2013, od 9:30

tělocvična TJ Chropyně, Hanácké náměstí 552 Vš
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Odbor Klubu českých turistů Chropyně a TOM Kamínek pořádá v rámci
„Chropyně – Zdravé město“ 17. ročník večerní vycházky okolo Chropyně

která se bude konat v sobotu 9. listopadu 2013.

Start: 16:30–17:00 u chropyňského zámku, Startovné: 5 Kč
S sebou: baterku a kabanos na opékání.

Cíl: chata kynologického klubu.

Vycházka je vhodná pro každého, ale především pro rodiče s dětmi, 
pro dětské kolektivy s vedoucím.

Akce se koná s podporou města Chropyně. Světýlka Vás povedou.

Vážení spoluobčané, 
Město Chropyně ve spolupráci s místní organizací 
Svazu tělesně  postižených v Chropyni Vás srdečně 

zvou na

XIV. setkání s občany města,
 

které se uskuteční 
v úterý 19. listopadu 2013 od 16:00 

v Městském kulturním středisku v Chropyni.

Program: Beseda s vedením města nad problémy 
občanů, odborná přednáška, kulturní program.

Občerstvení zajištěno! Všichni jste srdečně zváni!

Jsou na hodinách na kroměřížské radniční 
věži číslice arabské nebo římské? Kolik ob-
chodů je na Riegrově náměstí? Je v kašně 
na Velkém náměstí voda? Kolik schodů musíš 
vyšlapat z chodníku Riegrova náměstí do klu-
boven Pionýra? 

Jak si všímáme věcí kolem sebe, to byla 
podstata několika soutěží zářijového Pátečního 
pionýrského přespávání v Kroměříži v klubov-
nách Pionýra. Na první letošní víkendovou akci 
přijeli i noví členové. Účastníci akce si užívali 
závodů na autodráze, deskových her, stolního 
tenisu i fotbálku. Kromě spontánních aktivit byl 
pro ně připraven i program v podobě vědo-
mostních a postřehových soutěží, her, návštěvy 
Zrcadlového bludiště či výtvarných aktivit. 

V sobotu odpoledne pak byl vítězi sou-
těží předán putovní pionýrský pes. Putování 
se psem neskončilo, provází nás i dalším pio-
nýrským rokem. 

Účastníci odjížděli domů do Chropyně 
spokojení s tím, že se uvidí už na příští od-
dílové schůzce hned v pondělí v klubovně 
na chropyňském náměstí Svobody a určitě taky 
na podzimně-prázdninové akci na Tesáku.

Marcela Hrdličková

Klub českých turistů uspořádal 
v září čtyřdenní zájezd na Šumavu. 
Za pěkného podzimního počasí 
vyšlápli účastníci na Boubín, Kní-
žecí Pláně, Bučinu, k Plešnému 
jezeru aj. Výkonnější turisté vždy o 
několik kilometrů a vyšší převýšení 
dál. Společně absolvovali Stezku 
korunami stromů u přehrady 
Lipno.

Účastníci děkují Svatce a Vlas-
tíkovi Horákovým za přípravu a 
organizaci.

Kam v roce 2014?
Putování slováckým vinohra-

dem v Mutěnicích se v sobotu 
12. října zúčastnilo z Chropyně 47 
milovníků burčáku, vína a pohybu 
mezi vinohrady. Pochutnali si i na 
dobrotách od opékaného prasete 
přes zabijačkové produkty až po 
svatební koláčky a levné kremrole. 
Spolehlivě nás vezl řidič Mirek 
Lipner. Děkujeme.

J. Pospíšilová
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Karel Imríšek přivezl zlato z Mistrovství světa

Hokejisté Barexu vstoupili do sezóny úspěšně

Hokejisté Barexu jsou se vstupem do nové sezóny spokojeni.

Chropyňští hokejisté vstoupili 
do své čtvrté sezóny v rámci Kro-
měřížské hokejové ligy. Do letoš-
ního ročníku se přihlásilo celkem 
jedenáct týmů, které budou více 
jak šest měsíců bojovat o putovní 
pohár. Hokejisté Barexu absol-
vovali náročnou fyzickou letní 
přípravu a měli by být na sezónu 
dobře připraveni. 

„V létě jsme absolvovali ně-
kolik společných tréninků v okolí 
Hostýnských vrchů. Zaměřili jsme 
se především na vytrvalost, kterou 
jsme trénovali jízdou na kole 
v kopcovitém terénu,“ dodává ka-
pitán mužstva Libor Halás. Podle 
slov kapitána mužstvo před novou 
sezónou posílilo a stabilizovalo 
svůj kádr. „V minulých sezónách 
jsme měli problém s obránci. 
Několikrát se nám stalo, že jsme 
hráli jen na tři beky, a to je hodně 
náročné. Letos se nám podařilo 

získat dva nové beky a přibyl jeden 
útočník, čímž jsme kádr stabilizo-
vali na sedmnáct hráčů.“ 

Barex odstartoval sezónu proti 
ambicióznímu celku HC Reds 
porážkou 1:4. Ale v dalších čtyřech 
zápasech naplno bodoval a po 
pátém kole patří Barexu dělená 
čtvrtá příčka. „První zápas nám 
nevyšel. Více jsme se hledali, než 
hráli hokej. V dalších zápasech 
už to bylo úplně o něčem jiném. 
Mužstvo si na sebe zvyklo a začali 
jsme podávat stabilní výkony,“ 
upřesňuje kapitán mužstva.

Výsledky Barexu:
Barex – HC Reds 1:4
Barex – Slušovice 7:4
Barex – Žopy 6:2
Barex – Gators Holešov 8:3
Barex – AHK Kroměříž 8:1

www.barex.cz

Mezi 12. až 15. zářím se v Jihoafrické re-
publice, konkrétně v Kapském Městě, konalo 
již druhé Mistrovství světa v karate Goju-ryu. 
Předcházející šampionát v portugalském Cascais 
byl pro českou výpravu hodně úspěšný, proto 
očekávání, jak se naší reprezentaci povede 
v Africe, bylo veliké. Členem českého národ-
ního týmu byl i kroměřížský závodník Karel 
Imríšek, který zde poprvé startoval jako senior. 

Karel nastupoval ve dvou soutěžních kate-
goriích. Nejdříve se představil v disciplíně kata 
jednotlivci, ve které se v silné konkurenci probo-
joval až do semifinále, kde bohužel v boji o účast 
ve večerním finále drobně zaváhal, čímž zjed-
nodušil cestu svému italskému soupeři Stoppovi 

do finále. Následně Karel bojoval o bronzovou 
medaili, ale protože v předcházejících bojích 
použil všechny technicky silné katy, na tento 
duel nastoupil pouze se základní katou, která 
na dynamického Němce Gheduha nestačila. 
Na Karla tak zbylo dělené čtvrté až páté místo.

Podruhé se náš závodník představil jako člen 
českého kata teamu, ve složení Michal Hrubý, 
Vladimír Míček a Karel Imríšek. Náš tým ob-
hajoval zlaté medaile z minulého šampionátu, 
které chtěl získat i nyní. K vytouženému zlatu 
jim stály v cestě vynikající teamy Namibie, 
Austrálie, ale i Rakouska a Německa. Naši 
muži však předvádí kvalitně technicky prove-
dené souborné cvičení kata a taktéž nápadité 

a bojové bunkai, čímž ukázali, že pořád patří 
v této disciplíně ke světové špičce, a právem 
získali titul Mistrů světa i na tomto šampionátu. 

Karlovi gratulujeme k zisku zlaté medaile 
a k titulu Mistra světa v kata teamech. 

Závěrem by chtěl Karel Imríšek poděko-
vat svým sponzorům, kteří mu umožňují, aby 
mohl startovat na těchto vrcholných akcích, 
a podporují i jeho celoroční přípravu. Jmenovi-
tě patří velký dík městu Chropyně, firmě Chro-
pyňská strojírna a. s., f. Robicont pana Lučana, 
f. Floreko Ing. Zdražila, f. Washina engineering 
Ing. Vašiny, zámečnictví p. Kotáska a p. Robertu 
Miláčkovi. 

Redakce
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Chropyňští střelci 
rozšířili střelnici

Pozvánka na II. ročník 
střeleckých závodů ze vzduchovkových zbraní

 Pořadatel: SSK Junior Chropyně
 Datum konání: 9.11.2013
 Místo konání: vzduchovková střelnice Chropyně
 Čas konání: od 8:00 do 13:00
 Kategorie: jednotná
 Startovné: 20 Kč

Zveme všechny střelce a příznivce tohoto sportu na druhý ročník 
střelby ze vzduchovkových zbraní pro neregistrované. Vhodné 
nejlépe pro rodiče s dětmi.

• Jedná se o veřejný závod, a proto dobrou náladu vemte s sebou.

• Pro nejlepší tým je připravena odměna.

• Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic v případě potřeby.

• Průběh závodů bude zveřejněn až podle počtu startujících 
na místě.

Bližší informace a rezervace účastníků 
u p. Střechy tel.: 775 716 757

Tak jako každý rok začíná v těchto dnech i chropyňským střelcům zim-
ní sezona. Při ochlazeni a výrazné změně počasí se z venkovních střelnic 
přemisťují do vyhřívaných hal a tělocvičen a naplno se zapojí do střelby 
ze vzduchovek.

Letní sezona se nám vůbec nezdařila, protože nám stále nebyl umož-
něn od majitele vstup na venkovní střelnici, která se nachází za garážemi 
u kolejové vlečky. Díky této situaci jsme se rozhodli, že všechny naše síly 
a prostředky vložíme do rozšíření a modernizace naší stávající vzduchovkové 
střelnice, která se nachází ve sklepních prostorách ZŠ Fučíkova. 

Díky městu, které nám to umožnilo a zase nám vyšlo vstříc, a přes růz-
ná úskalí, komplikace a nemálo potřebných financí se nám to podařilo. 
Výsledkem je úplně nové sociální zařízení a čtyři nové moderní střelecké 
stavy. Tím se navýšila kapacita, může střílet až deset střelců najednou. 
V širokém okolí žádná taková střelnice není a už vůbec se nikdo nevěnuje 
mládeži tak jako my. 

Navýšená kapacita nám uvolnila místa pro nové členy, kteří by měli 
zájem se k nám přidat. Můžete za námi přijít každé úterý od 16 do 19 hodin, 
informace získáte u pana Střechy na tel.: 775 716 757. Nebo se můžete 
zúčastnit druhého ročníku ve 
střelbě ze vzduchových zbraní 
pro neregistrované jednotlivce, 
především pro rodiče s dětmi.

Poděkování patří městu 
Chropyně a sponzorům, kteří 
drží tento malý sport před 
zánikem. Má v našem měs-
tě dlouhou tradici a stoupá 
na popularitě, zejména u dětí 
a mládeže.            M. Střecha

Sychravý říjnový podvečer nám zpříjemnila komedie Zdeňka 
Podskalského, kterou nastudoval ochotnický soubor Na Štaci 
z Němčic na Hané. Pobavit se přišlo převážně ženské publikum. 
Důvtip a šarm, lichotky, trocha lží a přiměřená dávka lstivosti, ale také 
nekonečná něha, kterou dokáže zahrnout milovanou osobu, je to, 
co dělá ženu ženou. V době minulé, v současnosti i budoucnosti. 
Další divadelní představení nás čeká 7. listopadu, těšíme se na Vás.

Veronika Kubíčková

V pátek 18.10. se v MKS sešli příznivci cimbálové muziky. 
Za hudebního doprovodu Dubiny zazpívali výborní zpěváci Anička 
Řezáčová a Vojta Račický, mluveným slovem večer zpříjemnil lidový 
vypravěč Karel Kopřiva. Během večera pokřtila Dubina své druhé 
CD. SMM gratuluje, přeje úspěch v dalších projektech a mnoho 
vydařených akcí, jako byla tato. 

Veronika Kubíčková

Žena v trysku stoletíCimbálová muzika DUBINA
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Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci září:
- průměrná ranní teplota byla 9,5 °C,
- průměrná denní teplota byla 15,7 °C,
- nejteplejším dnem bylo 16. září s max. průměrnou teplotou 16,7 °C,
- nejchladnějším dnem bylo 28. září s min. průměrnou teplotou 8,0 °C,
- celkové množství srážek bylo 51,4 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz
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Vítání nových občánků 
našeho města

Nela Malinková

Michal Šamánek

Ladislav Omámik

Adéla Zbranková

Marie Baranyaiová Ondřej Vodica

Tobiáš BubeníčekMartin Kot

nar. 29.05.2013

nar. 16.06.2013

Dagmar Zapletalová

nar. 28.04.2013

nar. 11.06.2013

nar. 29.06.2013 nar. 02.07.2013

nar. 11.07.2013nar. 10.07.2013

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 21. září 2013 
přivítány tyto děti:
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Děkujeme všem za projevy soustrasti, květinové 
dary a všem, kteří jste přišli doprovodit na poslední 
cestě paní 

Ludmilu Navrátilovou, 

se kterou jsme se rozloučili 27. září 2013. Syn Petr 
a dcery Věra a Alena s rodinami.

Dne 23. října 2013 jsme vzpomenuli nedožitých 
30 let našeho syna, bratra a vnuka pana 

Zbyňka Grygara. 

Dne 11. prosince 2013 pak vzpomeneme 12. výročí 
jeho úmrtí. S láskou vzpomínají rodiče, sestra s pří-
telem, babičky a kamarádi.

Dne 18. října 2013 jsme vzpomenuli 1. smutné 
výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka a dě-
dečka pana 

Břetislava Nenutila. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, synové 
a vnoučata.

Už jen kytičku na hrob Ti můžem dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

V měsíci říjnu jsme si připomněli nedožité 80. naroze-
niny mého manžela a našeho tatínka a dědečka pana 

Augustina Domanského. 

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami. Dě-

K Tvým narozeninám Ti nemůžeme přát, 
jen svíčku zapálit

a za krásná léta s Tebou děkovat.

Dnes 1. listopadu 2013 vzpomínáme nedožité 
85. narozeniny našeho milovaného manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka pana 

Vladimíra Míči, 

Dne 18. října 2013 nás navždy opustil pan 

Josef Zezula. 

Děkujeme všem, kdo ho spolu s námi doprovodili 
na jeho poslední cestě. Manželka a děti s rodinami.

Společenská kronika 
V měsíci září se do našeho města přistěhovalo 9 osob, v rámci obce 
se přestěhovalo 12 občanů a odhlásilo se 8 občanů. Narodily 
se 3 děti a zemřeli 3 občané.

Dne 26. října 2013 oslavil své 92. narozeniny náš 
tatínek, dědeček a pradědeček pan 

František Otáhal. 

K jeho krásnému životnímu jubileu mu přejeme 
hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody. 
To mu přejí synové Pavel a Vlastik s rodinami, vnou-
čata a pravnoučata. Nejmenší Oliver posílá velikou 
sladkou pusu.

Krásné 60. narozeniny oslaví dne 14. listopadu 
paní 

Božena Colová. 

Ať růže na cestu sypou se Ti, ať každé přání spl-
ní se Ti. Ať oči Tvé štěstím září, ať kvete úsměv 
na Tvé tváři. To Ti přejí manžel a synové s rodinami. kujeme za tichou vzpomínku.

který zemřel 28. dubna 2013. Dne 9. října 2013 jsme mohli společně oslavit 
65. výročí sňatku. Teď vše zůstane jen v srdci a vzpomínkách.
S úctou a láskou na jeho dobrotu nikdy nezapomene manželka Věra, děti 
Jana, Vladimír a Jiří s rodinami a celá zarmoucená rodina. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

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.

Úmrtí
Břetislav Vrána, nar. 1956

NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE
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Dne 14. listopadu 2013 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí paní 

Jarmily Vrzalové. 

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

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát
a se slzami v očích stále vzpomínat. 

Dne 22. listopadu 2013 vzpomeneme nedožité 
86. narozeniny našeho tatínka, dědečka a pradě-
dečka pana 

Jana Mráze. 

Stále vzpomíná syn Jan s rodinou.

Navždy se zavřela kniha Tvého života,
zůstaly jenom krásné vzpomínky a prázdnota…

Dne 23. listopadu 2013 uplyne 9 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil můj manžel a náš tatínek 
a dědeček pan 

Karel Lakomý. 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Oldřich Antoš
† 25. listopadu 2010

Tři roky spíš svůj krásný sen
v šumění větrů, stromů,

v mém srdci vzpomínka zůstává na Tebe
a Ty nevracíš se domů.

Stále na Tebe vzpomíná manželka Dáša.

Dne 1. listopadu 2013 vzpomínáme 14. výročí 
úmrtí mého manžela a našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 

Pavla Zsemberiho. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpomíná 
manželka a tři synové s rodinami.

Dne 2. listopadu 2013 uplynulo 7 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, babička 
a prababička paní 

Bohumila Havlíková. 

S láskou a úctou stále vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 14. listopadu 2013 by oslavil významné 
životní jubileum 80 let pan 

František Palkovič. 

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

Čas neúprosně letí a v srdci bolest zůstává.
Slzy v očích Tě neprobudí a domov prázdný zůstává. 

Dne 19. listopadu 2013 vzpomeneme 11. smutné 
výročí, co nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek 
a dědeček pan 

František Vymětal. 

V životě jsou chvíle, 
se kterými se člověk nikdy nesmíří.

Dne 7. listopadu 2013 vzpomeneme 7. výročí 
úmrtí mého manžela, našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 

Jana Ivana Šaríka. 

Osud Ti z tváří růže vzal a z očí jiskry zář.
Však v srdcích nám Tě zanechal, dál s námi zůstáváš.

Dne 27. listopadu 2013 vzpomeneme 2. smutné 
výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka pana 

Marka Zatloukala. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka Pavla, děti Anet-

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 17. října (číslo vychází 1. listopadu 2013).  
Uzávěrka příštího čísla: 21. listopadu 2013 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

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

V
J

v
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S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn Radek a dcery Ivana a Hana 
s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Zdena, dcera Ivana s manže-
lem, vnučka Ivetka s manželem, vnuk Petr s přítelkyní a pravnuk Prokůpek.

ka, Natálka a Kristýnka, rodiče, rodina Šperkova, sestra s rodinou a kamarádi.

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 10/2013 - 21. listopadu(vychází 6. prosince) 
č. 1/2014 - 9. ledna (vychází 24. ledna)
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně DOKONALÁ SVATBA 
7.11. Divadelní společnost P.O.KRO.K Vás srdečně zve 
 na představení – Dokonalá svatba. Vstupné 50 Kč. 
 Kde: MKS Chropyně, 19:00 

Chropyně ČERTOVSKÉ HRÁTKY 
1.12. Zábavný program pro děti, soutěže, ďábelská diskoté-
 ka, tvarování balónků, malování na obličej a čertovské 
 dílničky. Vstup ZDARMA. 
 Kde: Areál zámeckého parku Chropyně, 15:00 

Chropyně DOVOLENÁ PO ČESKU 
3.12. Divadelní spolek Kroměříž Vás zve na hořko-sladkou 
 komedii, ve které se na jedné jachtě setkávají dva 
 nevyrovnané manželské páry. Říkáte si, co má asi 
 společného profesorka psychologie, herec Národního 
 divadla, majitel e-shopu s plyšovými bacily a dívka 
 živící se venčením psů? Jaké bude jejich společné 
 soužití na jedné jachtě a mají si vůbec co říct? Sa-
 mozřejmě, zprvu ideální dovolenou ovšem překazí 
 nečekaný nález v odpadkovém koši. Další nemilá 
 překvapení na sebe nenechají dlouho čekat, a tak 
 se zprvu klidné a vzájemné soužití promění v jeden 
 malý ring, ze kterého není úniku. Vstupné 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 19:00 

Chropyně VÁNOČNÍ KONCERT – ROZMARÝNKA 
11.12.  Z VLČNOVA 
 Zazní písničky z repertoáru dechové hudby Rozma-
 rýnka. Vstupné 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 18:00 

Chropyně VÁNOČNÍ KOUZLO 
13.12. Divadýlko KUBA. Vnímání Vánoc, včetně příprav a udá-
 lostí před nimi je rozehráváno na základě vztahu mezi 
 rybářem a kaprem, kterého se snaží rybář ulovit tak 
 dlouho, až se mezi nimi vytvoří zvláštní přátelství. Když 
 rybník zamrzne, uvědomí si rybář, že kaprovi hrozí smrt 
 udušením pod ledem a vydává se pro něj, vyseká díru 
 a kapra si odnáší domů, aby mu ukázal Vánoce u lidí. 
 Osamocený rybář a kapr stráví díky vánočnímu kouzlu 
 krásný Štědrý večer. Společně si také vyprávějí a roze-
 hrávají příběh narození Ježíška, tentokrát ale situovaný 
 do světa ryb, kde jsou Marie a Josef kapři, Ježíšek se rodí 
 v rybníku Betlém, Herodes je sumec a jeho pochopové 
 štiky, tři králové připlouvají z moře atd. (ne všechno 
 je třeba prozradit dopředu). Příběh narození je zjed-
 nodušen tak, aby byl srozumitelný i pro předškoláky.  
 Celý příběh se pak pokouší odpovědět na otázku, 
 co je vlastně smyslem slavení Vánoc, co je důležité, 
 a co je jen pozlátko okolo. Je to příběh o setkávání 
 se, o radosti sdílet sváteční chvíle s někým druhým. 
 Hraje „živák“ - rybář a množství loutek, které vodí oba 
 aktéři. Vstupné je 30 Kč. 
 Kde: MKS Chropyně, 9:00 

Hulín O KOUZELNÉM PALOUČKU, HOSTÉ JŮ 
9.11.  A HELE   
 Těší se na Vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci 
 Kvik a Kvak a myšák Kiko. Hosty pořadu jsou Jů 
 a Hele. V představení se střídají komické dialogy, 
 písničky, pohádky a soutěže.
 Kde: Sál Kulturního klubu Hulín, 15:00

Kojetín O SLUNEČNÍKU, VĚTRNÍKU A MĚSÍČNÍKU 
18.11. Divadelní představení pro děti mateřských škol a žáky 
 základních škol. Uvádí: Mladá scéna Ústí nad Labem.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 8:15 a 10:15

Kojetín EXIL PARDUBICE - BRÝLE ELTONA JOHNA 
20.11. Exil Pardubice uvádí crazy komedii autora Davida 
 Farreho. Brýle Eltona Johna jsou nejúspěšnější hrou 
 mladého britského dramatika a režiséra Davida Farra. 
 Crazy komedie, ve které hrají velkou roli skutečné reálie 
 z historie watfordského fotbalového klubu. Fotbal 
 je Billovo náboženství, které praktikuje s největší 
 vážností, vroucností a zanícením. V obyčejném životě 
 se mu příliš nedaří, ale osobní prohry bohatě vykom-
 penzují úspěchy milovaných hrdinů zeleného trávníku. 
 O to nebezpečnější je však pro Billa nezadržitelný pro-
 pad watfordského klubu na poslední příčku tabulky, 
 který se nemůže nepromítnout do jeho osobního života. 
 Ve stavu naprosté životní rezignace ho najde jeho bratr 
 Dan, který k němu přijíždí na návštěvu s vlastní rockovou 
 kapelou. Nabrat druhý dech a vrátit se znovu do hry ne-
 bývá lehké ani ve fotbale ani v životě. Vstupné: 70 Kč.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:00
 
Kojetín SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
29.11.  STROMU NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ  
 Tradiční akce oznamující příchod adventu. Bohatý 
 program: Hudební, taneční a divadelní vystoupení, 
 výtvarné dílny DDM Kojetín, slavnostní rozsvícení 
 stromečku, ohňostroj, minijarmark... 
 Kde: Masarykovo náměstí Kojetín, 19:00

Kroměříž MACH A ŠEBESTOVÁ 
10.11. Povedená divadelní adaptace slavného seriálu připo-
 mene genialitu kroměřížského rodáka Miloše Macourka 
 a nabídne výběr z příhod a dobrodružství žáků 3.B 
 a jejich čtyřnohého kamaráda Jonatána. Scéna, navržená 
 podle obrázků Adolfa Borna, připomene známou at-
 mosféru nejen školy, ale například i doby ledové. 
 To víte, doba ledová, je doba ledová...
 Kde: Divadelní sál Domu kultury Kroměříž, 14:30

Přerov Koncert Smíšeného pěveckého sboru Vokál 
23.11. Slavnostní koncert známého přerovského pěveckého 
 tělesa u příležitosti úctyhodného padesátého výročí 
 vzniku.  
 Kde: Městský dům Přerov, 19:00
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