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Vánoční svátky jsou krásné nejen pro vůni jehličí, sladkou 
chuť cukroví, ale hlavně díky společně stráveným chvílím doma 
u stromečku.

Krásné Vánoce a pohodový rok 2015 Vám přeje 
Ing. Jaroslav Kotula 

a kolektiv zaměstnanců městského úřadu.

Vánoční přání úřadu

Redakce Zpravodaje si dovoluje poděkovat všem dopisovatelům 
a autorům příspěvků zveřejněných ve Zpravodaji města Chropyně 
v roce 2014.

Zároveň děkujeme nejbližším spolupracovníkům – korektorce 
českého jazyka Mgr. Janě Buksové a grafikům manželům Rozkošným 
za výbornou spolupráci při redakčních činnostech. Poděkování patří 
také pracovníkům tiskárny HART PRESS, spol. s r. o., Otrokovice 
a chropyňským Junákům za distribuci. 

Nejen jmenovaným a výše uvedeným, ale také Vám, našim 
čtenářům, přejeme pokojné vánoční svátky roku 2014 a úspěšný 
rok 2015.

Ing. Jiří Rosecký

Poděkování redakce

Vážení spoluobčané,
po roce jsou tu opět Vánoce. Tak jako každý rok, tak i letos na-
bádám vás, hospodyňky, abyste se nehroutily, pokud nebudete 
mít perfektně uklizený byt a napečeno x druhů cukroví. 

Mnohem důležitější je, abyste byly příjemné a usměvavé na své 
blízké. A aby vám zbyla energie, kterou byste jim mohly věnovat.

Tatínkové už jistě zajistili ten nejkrásnější strom a „ulovili“ nej-
většího kapra a teď společně se svými drahými mohou odpočívat 
a věnovat jim to nejdražší, co máme – svůj volný čas. 

Dětem přeji, aby si mohly vánoční prázdniny naplno užít 
se svými rodiči.

Všem dohromady přeji, aby nikdo netrávil Vánoce sám, aby 
v této krásné době všichni strávili příjemné chvíle mezi lidmi, 
se kterými jim bude dobře.

Přeji Vám krásné a klidné prožití svátků vánočních a do nového 
roku 2015 hodně zdraví, pohody, lásky a mnoho úspěchů v pra-
covním i osobním životě.

Ing. Věra Sigmundová, starostka města Chropyně

Vánoční přání starostky 
města

Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude v neděli 
21. prosince od 14:30 do 15:30 hodin v kostele sv. Jiljí. 

Středa 24. prosince – Štědrý den, „Půlnoční mše sv.“ ve 21:00 
Čtvrtek 25. prosince – Hod Boží vánoční, Mše sv. v 7:30 
Pátek 26. prosince – Sv. Štěpána, mučedníka, Mše sv. v 9:00 
Čtvrtek 1. ledna – Matky Boží P. Marie, Mše sv. na Nový rok v 17:00 

Kostel sv. Jiljí bude otevřen k návštěvě Betléma: 

Středa 24. prosince – Štědrý den 13:00 – 14:30 
Čtvrtek 25. prosince – Hod Boží 14:00 – 16:00 
Pátek 26. prosince – Sv. Štěpána 14:00 – 16:00 

Římskokatolická farnost Chropyně srdečně zve na: 

Adventní koncert SZUŠ D–Music Kroměříž 
v úterý 16. prosince 2014 v 17:00 

v kostele sv. Jiljí v Chropyni. 
Vstupné dobrovolné.

Požehnané a radostné prožití svátků narození našeho Pána 
a Boží ochranu a naději do nového roku přeje a vyprošuje 

P. Jiří Putala.

Bohoslužby o Vánocích 
2014 v kostele sv. Jiljí

Vážení spoluobčané,
dovolte mi popřát Vám krásné Vánoce plné radosti, lásky, štěstí 
a rodinné pohody. 

Do příštího roku Vám všem přeji pevné zdraví, spokojenost, 
mnoho osobních úspěchů a radosti a sílu překonat věci nepříjemné, 
někdy i bolestivé, které nám život přináší.

Ing. Jiří Rosecký

Vánoční přání 
místostarosty
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reklama

Pondělí 22.12.2014 08:00 – 11:15, 12:15 – 16:30 provoz úřadu omezen, v provozu bude 
  pokladna, podatelna, matrika a evidence obyvatel, stavební úřad
Úterý 23.12.2014 městský úřad uzavřen
Středa 24.12.2014 svátek
Čtvrtek 25.12.2014 svátek
Pátek 26.12.2014 svátek
Sobota 27.12.2014 ----
Neděle 28.12.2014 ----
Pondělí 29.12.2014 08:00 – 11:15, 12:15 – 16:30 provoz úřadu omezen, v provozu bude 
  pokladna, podatelna, matrika a evidence obyvatel, stavební úřad
Úterý 30.12.2014 městský úřad uzavřen
Středa 31.12.2014 městský úřad uzavřen
Čtvrtek 1.1.2015 svátek
Pátek 2.1.2015  08:00 – 11:15, 12:15 – 13:00 městský úřad otevřen 
  s částečným omezením provozu
Sobota 3.1.2015 ----
Neděle 4.1.2015 ----

Ing. Jaroslav KOTULA, v. r. tajemník MěÚ v Chropyni

Prodej stravenek na leden 2015 bude 
probíhat ve čtvrtek 18. prosince od 9:00 
do 12:00 a od 13:00 do 15:00, v pátek 
19. prosince od 9:00 do 12:00 a od 13:00 
do 15:00.

Školní jídelna bude uzavřena v období 
od 24. prosince 2014 do 4. ledna 2015.

Všem strávníkům přejeme spokojené, 
klidné a požehnané Vánoce a šťastný vstup 
do roku 2015.

Ze srdce přeje 
kolektiv školní jídelny.

Pronajmu
 zahrádku v kolonii u Zámeckého 

rybníka. Cena dohodou. 
 Tel.: 776 395 573.

Upozorňujeme občany, že zveřej-
nění  soukromé inzerce je zpoplatněno 
částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před uveřejně-
ním oznámení.

Provoz Městského úřadu v Chropyni 
v době od 22.12.2014 do 2.1.2015

Prodej 
stravenek

Soukromá 
inzerce

Informace pro
inzerenty

Provozovatel autobusové dopravy 
v našem regionu, firma KRODOS BUS a.s., 
seznámila vedení města se změnami, ke kte-
rým dochází v jízdních řádech od 14. prosince 
2014. Jedná se převážně o drobné úpravy 
dojezdových časů jednotlivých spojů. Tři 
spoje - č. 46, 37 a 52 byly zrušeny a nahrazeny 

spoji č. 22, 9 a 44. Na základě požadavků 
obyvatel sídliště došlo k prodloužení ranních 
spojů č. 16 a 14. Tyto budou nově vyjíždět 
v pracovních dnech v 6,10 a 6,54 hod. 
ze zastávky u ZŠ Fučíkova. Věříme, že tato 
změna bude pro naše občany přínosem. 

Ing. Věra Sigmundová

Správa majetku města Chropyně, p. o., 
oznamuje, že administrativní úsek organiza-
ce bude v době vánočních svátků uzavřen, 

a to od 22. prosince 2014 do 2. ledna 
2015 včetně. 

Pavla Přikrylová

Změna jízdního řádu

Oznámení SMM Chropyně
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I letos se před chropyňským 
zámkem konalo rozsvícení vánoč-
ního stromu. Na děti  čekali an-
dělé, ale především 2 neposední 
čerti. Ti během odpoledne plivali 
oheň a pouštěli hrůzu, ale nebyli 
zlí. Pro děti si připravili mnoho 
her a soutěží, které prokládali 
diskotékou. Házení barevnými 
míčky bylo natolik zábavné, 
že do hry vtáhlo i několik do-
spěláků. A to nebylo zdaleka vše, 
na pódiu se objevil i kouzelník, 
který několika kouzly vyčaroval 
úžas přihlížejících. 

Čerti se asi zahřívali medo-

vinou, protože místo Mikuláše 
na pódium přivolali Mickey Mou-
se. Naštěstí se vše vysvětlilo a mezi 
děti přišel opravdový Mikuláš 
s nůší plnou dárků. Holky a kluci 
recitovali básničky a museli Mi-
kuláši slíbit, že se polepší a budou 
se lépe učit. To určitě :o)

Soukromá základní umělecká 
škola D-Music, pobočka Chro-
pyně přihlížející potěšila vánoč-
ními koledami. V podvečer paní 
starostka Ing. Věra Sigmundová 
a pan farář P. Mgr. Jiří Putala spolu 
se všemi návštěvníky rozsvítili vá-
noční strom před zámkem.  

Rozsvícení vánočního stromu
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Rozsvícení vánočního stromu
Ve víceúčelovém sále chro-

pyňského zámku se konala tra-
diční vánoční výstava. Návštěvníci 
mohli obdivovat keramiku, svícny 
a vánoční dekorace. A nejen to. 
Výstava byla také poučná tím, jak 
je možné využít nepotřebné věci 
z domácnosti na vánoční deko-
race. Nepotřebné CD disky není 
nutné vyhodit, ale mohou poslou-
žit jako krásné svícny. K vidění byl 
také věnec z šicích potřeb, nebo 
z obalů od čaje. Prostě kreativitě 
se meze nekladou.

Vánoční atmosféru doplnila i pře-
krásná výstava betlémů. K vidění 

byly betlémy z papíru, dřeva nebo 
skla. Překrásný byl betlém z chleba 
a také betlémy z perníku. Jeden 
z nich zdobí obálku tohoto Zpra-
vodaje a vytvořila jej paní Radka 
Míšková. Je úžasné vidět proměnu 
mouky, cukru a koření do voňavých 
figurek, kterým dají šikovné ruce 
vzhled pomocí cukrové polevy.

Návštěvníci také mohli hla-
sovat v soutěži o nejlepší foto-
grafii. Všem, kteří na této akci 
vystupovali, nebo se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na její přípravě, 
patří díky. Více fotografií najdete 
na www.muchropyne.cz.     ToRo
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Milan Sýkora: Od 18 nepřístupno
Jasně, není to lehké. Škola je nuda, doma 

dusno, nejsou money. Ale nějak se to přežít 
musí. Což si vzít na pomoc tuhle malou, ale 
šikovnou knížku? Najdete v ní spoustu tipů 
na to: co s volným časem, jak si vydělat peníze, jak 
přežít školu, jak na vztahy atd... A navíc – napsal 
ji někdo, komu rozhodně není čtyřicet. Kniha 
je vhodná pro čtenáře od 12 let.

Poulomi Mukherjee: Ali Baba a čtyřicet 
loupežníků

Ali Baba je chudý, skromný, upřímný a těžce 
pracující řidič motorové rikši, jehož život má k do-
konalosti daleko. Podivnou shodou náhod se do-
stane do potyčky s gangem čtyřiceti loupežníků 
a následující události zasáhnou život celé jeho 
rodiny. Novodobý příběh Tisíce a jedné noci 
se odehrává v dnešní Bombaji, muži nosí černé 
obleky a zbraně a jejich oři nemají nohy, ale kola. 
Ali Baba a čtyřicet loupežníků se ocitají v neuvě-

řitelných situacích, během nichž se vám bude tajit dech. Nejdůležitější 
je ovšem to, že příběh o odvaze a důvtipu skončí vítězstvím dobra nad 
zlem. A tak to má být. Komiksové zpracování.           Helena Maťhová

Lenka Eckertová: Bezpečnost dětí na in-
ternetu

Doufáte, že se vás a vašich dětí problémy 
na Internetu netýkají? Omyl! Přečtěte si tuto 
knihu a zjistíte, že vaše sladká nevědomost 
a jejich nemístná sebejistota může ublížit. Tento 
průvodce obsahuje deset tematických okru-
hů – potíží, které se týkají každého uživatele 
počítače či mobilního telefonu s přístupem 
na Internet. Najdete v něm skutečné příběhy 
ze života a reálné situace. Poskytuje praktické 

rady: jak problémům předejít a jak je řešit, pokud nastanou. Dopo-
ručuje postupy a návody, kontakty na pomáhající pracoviště, tipy 
na vhodný software, odkazy na další zdroje informací. Na tvorbě knihy 
se podílely více než dvě desítky odborníků, pro něž jsou zmíněná 
témata denním chlebem.

Monika Vacková: Přes Altiplano na svatbu
Pátého září 2009 vyjeli autoři této knihy 

na kole z kolumbijské Bogoty na téměř osmi 
a půl měsíční cestu přes celý jihoamerický 
kontinent. Vrcholem byl přejezd drsného 
a neuvěřitelně krásného Altiplana, sjezd legen-
dární chilské Carretery Austral nebo návště-
va peruánského NP Huascarán. Za 253 dní 
projeli devět zemí, podívali se až na samý jih 
tohoto kontinentu a po 14 224 km ukončili 
svoji dobrodružnou cestu v brazilském Rio 

de Janeiru už jako manželé. O přípravě, průběhu, trase, ale i o svat-
bě, o které neměla Monika dlouho ani tušení, se dočtete v tomto 
jejich knižním debutu.

Městská knihovna Chropyně oznamuje, že ve dnech 22.12., 23.12. 
a 31.12. bude uzavřena. Ostatní pracovní dny bude otevřeno dle 
provozní doby.

 Děkujeme za pochopení.

Harmonogram svozu odpadů 
v průběhu vánočních svátků

Svoz odpadu bude v době mezi vánočními svátky 
a na počátku roku 2015 prováděn v tyto dny: 

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 úterý 23. prosince 2014 přistaveny velkoobjemové kontejnery 
na obvyklá místa dle potřeb obyvatel.

Tyto kontejnery jsou určeny pro běžný komunální odpad 
z domácností, který se vzhledem ke zvýšenému množství 
v období vánočních svátků nevejde do kontejnerů a popelnic. 
Je přísně zakázáno vhazovat sem stavební, velkoobjemový 
a nebezpečný odpad.  

Vánoční stromečky nevhazujte do kontejnerů, ale poklá-
dejte je vedle.

Martina Adámková
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kontejnery  – pátek 19. prosince 2014
 sobota 27. prosince 2014
 sobota   3. ledna 2015
 
popelnice o obsahu 110 l:  
Chropyně: středa 24. prosince 2014 
 středa   7. ledna 2015
Plešovec: úterý 23. prosince 2014
 úterý   6. ledna 2015

Knihovna doporučuje
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Dne 7. listopadu 2014 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva 
města Chropyně. Zastupitelé si ze svých řad zvolili členy orgánů města 
a členy orgánů zastupitelstva.

Zastupitelstvo města zvolilo: 
• starostkou města Ing. Věru Sigmundovou,
• místostarostou města Ing. Jiřího Roseckého,
• členy Rady města Chropyně Ing. Vladimíra Blažka, paní Boženu 

Hrabalovou a pana Ivana Juřenu,
• předsedu Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Mgr. Mi-

lana Bajgara,
• členy finančního výboru Mgr. Jiřího Bílka, pana Dalibora Kondlera, 

Ing. Marcelu Kovaříkovou, pana Petra Langra, paní Vladimíru Supo-
vou a pana Jaroslava Zlámala,

• předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně Bc. Iva 
Novotného,

• členy kontrolního výboru pana Hynka Dostála, pana Josefa Horáka, 
Ing. Jaroslava Hlouška, pana Miroslava Charváta, pana Roberta Lu-
čana a Mgr. Michala Vlasatého.                          Ing. Jiří Rosecký

V letošním roce jsem kandidoval za hnutí ANO ve volbách 
do Zastupitelstva města Chropyně. Velmi si vážím toho, že jsem byl 
vedením místní organizace hnutí ANO zařazen v kandidátce na 1. mís-
to, tudíž jako lídr uvedené volební strany. Díky Vám voličům, kteří 
jste dali svůj hlas mé osobě a dalším kandidátům hnutí ANO, jsem 
byl zvolen do Zastupitelstva města Chropyně. Následně po velmi slo-
žitém a zdlouhavém povolebním vyjednávání se mi dostalo velké cti, 
protože jsem byl nominován vzniklou koalicí na funkci místostarosty 
města Chropyně. Funkce místostarosty města Chropyně je funkcí, 
pro jejíž vykonávání je zvolený místostarosta svým zaměstnavatelem 
dlouhodobě uvolněn, takže funkci místostarosty vykonává místo 
svého zaměstnání. 

Protože jsem nabídnutou nominaci na funkci místostarosty z důvodů, 
které jsem uvedl na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Chropy-
ně dne 7. listopadu 2014, odmítl, tak jsem byl dle zákona o volbách 

do zastupitelstev obcí z důvodu neslučitelnosti funkcí zastupitele obce 
a tajemníka městského úřadu nucen rezignovat na mandát člena Zastu-
pitelstva města Chropyně. Tím, že jsem nepřijal nominaci místostarosty 
města, jsem tuto nominaci přenechal dalšímu zastupiteli zvolenému 
za hnutí ANO, Ing. Jiřímu Roseckému, který získal ve volbách více hlasů 
než já, takže jeho volba místostarostou je spravedlivější. Po mé rezignaci 
na mandát zastupitele mě v zastupitelstvu nahradila první náhradnice 
hnutí ANO paní Božena Hrabalová, která byla zvolena do Rady města 
Chropyně. Touto cestou přeji oběma zvoleným, aby ve svých funkcích 
rozhodovali spravedlivě a aby své síly plně věnovali rozvoji našeho, 
myslím, že velmi pěkného, města.

Vám voličům, kteří jste mě celou dobu podporovali a ve volbách 
mi dali svůj hlas, a já jsem Vás svým rozhodnutím zklamal, se upřímně 
omlouvám a pevně věřím, že alespoň trochu mé rozhodnutí pochopíte. 

Ing. Jaroslav Kotula

Vážení čtenáři a přispěvovatelé, uveřejňujeme přehled uzávě-
rek Zpravodaje města Chropyně na rok 2014. Snažíme se reagovat 
na aktuální dění ve městě, a proto se uvedené termíny uzávěrek mohou 
změnit. V každém čísle Zpravodaje je na předposlední straně zveřejněna 
aktuální informace o uzávěrce a termínu vydání dvou následujících čísel 
Zpravodaje. 

číslo uzávěrka vychází
01/2015 8. ledna 23. ledna
02/2015 5. února 20. února
03/2015 5. března 20. března
04/2015 2. dubna 17. dubna
05/2015 7. května 22. května
06/2015 4. června 19. června
07/2015 13. srpna 28. srpna
08/2015 17. září 2. října
09/2015 22. října 6. listopadu
10/2015 26. listopadu 11. prosince

JiRo

příspěvky do 
Zpravodaje zasílejte na: 

zpravodaj@muchropyne.cz

zde

mohla být vaše inzerce

Omluva voličům za rezignaci na mandát člena zastupitelstva

Uzávěrky Zpravodaje

reklama

Ustavující zasedání 
zastupitelstva
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Drakiáda proběhla u zámku 13. listopadu. Slu-
níčko nám svítilo už od rána, a i když nám vítr nej-
prve nefoukal, nakonec se umoudřil a děti se moh-
ly oddávat hrátkám s draky. Někteří draci létali 
hodně vysoko a někteří odpočívali spíše na zemi. 
Během celého dopoledne probíhala soutěž, 
a to ve třech kategoriích. V kategorii „Nejdéle lé-
tající drak“ zvítězil Ondra Dostál, Kuba Olšanský 
a Mareček Zháněl. V kategorii „Nejvýše létající 
drak“ zvítězil Ondra Dostál. V poslední kategorii 
„Nejkrásnější drak vyrobený doma“ zvítězila An-
drejka Marinová. Dětem se drakiáda líbila a jejich 
rozzářené, usměvavé tváře toho byly důkazem.

Na Podzimní tvoření pozvaly děti rodiče 
na odpoledne 18. listopadu. Společně jsme 
si vyrobili lucerničku z listů a podzimní pohlednici. 
Celé odpoledne probíhalo v usměvavé a velmi 
tvořivé náladě.

Ježkův rok bylo téma dalšího poznávacího 
výletu do Přerova. V rámci tématu navštívily 
ornitologickou stanici, kde už na ně čekala usmě-
vavá paní průvodkyně. Děti se seznámily s no-
vým kamarádem. Byl to malý ježeček, kterého 
si mohly pohladit a sledovat jeho přirozené reakce 
na okolí. Dozvěděly se mnoho nových a užiteč-
ných informací o životě ježků a také jak jim po-
máhat a chránit je. Dětem se exkurze líbila a od-
nesly si spoustu zážitků a užitečných informací.
pí uč. Sochová a Dokoupilová Hanulíková

reklama

Pestrý podzim 1. třídy mateřské školy



9

10/2014 Zpravodaj města Chropyně

Ve čtvrtek 23. října 2014  pro-
běhl již tradiční koncert žáků 
hudebního oboru ZUŠ Chropy-
ně v kostele sv. Jiljí. I přes krátký 
čas na přípravu tohoto vystou-
pení předvedli naši žáci velmi 
krásné výkony jak v sólové, tak 

i v komorní hře na různé nástro-
je. Odměnou za to jim byl velký 
potlesk všech přítomných poslu-
chačů. Za předvedené výkony 
všem žákům i jejich pedagogům 
velmi děkuji.

Luděk Koutný

V pátek 24. října 2014 se zúčast-
nily žačky pěvecké třídy p. uč. Luď-
ka Koutného okresní pěvecké 
soutěže populárních písní „Koste-
lecký slavíček“, konané v Kostelci 
u Holešova. Tato pěvecká soutěž 
letos slavila již 13. výročí a nás 
může těšit, že po druhé za sebou 
si odnesla krásné 1. místo žákyně 
Markéta Lipnerová v kategorii 
4.–5. tříd ZŠ a víceletých gymnázií 
celého našeho okresu.

Tento velký úspěch potvrdila 
i Lenka Vaculíková, která zvítě-
zila v kategorii 1.–3. tříd. Pěkné 
2. místo pak získala trojnásobná 
vítězka minulých ročníků Hana 
Konvičná. Velké poděkování patří 
i ZŠ Chropyně, která se na vyslání 
žákyň podílela.

Za získané umístění zpěvačkám 
i panu učiteli srdečně blahopře-
jeme!

Mgr. Jana Milotová

Zimní turistika má také své kouzlo. Odbory KČT oblasti Valašsko–
Chřiby připravily:

30. prosince Setkání turistů na Brdě
 trasa libovolná po turisticky značených cestách z Bunče, 

Kostelan, Zdounek, Roštína nebo Cetechovic; společný 
táborák bude zapálen kolem 11:00 pod vrcholem

31. prosince Silvestrovská vycházka
 km pěší: 10; start: Holešov, nádraží, 8:00; cíl v 18:00; 

info: Ing. František Hostaša, tel.: 604 465 413

Výbor KČT přeje všem milovníkům pohybu v přírodě příjemné Vánoce 
a mnoho klidných a šťastných kilometrů na turistických trasách i v životě. 

Jar. Pospíšilová

Z místního pozorování v měsíci listopadu:
- průměrná ranní teplota byla 6,5 °C,
- průměrná denní teplota byla 9,6 °C,
- nejteplejším dnem byl 5. listopad s max. průměrnou teplotou 14,9 °C,
- nejchladnějším dnem byl 30. listopad s min. průměrnou teplotou -1,2 °C,
- celkové množství srážek bylo 24,8 mm/m2

Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Pozvánka 
Klubu českých turistů

Žáci ZUŠ opět vystoupili 
v kostele

Zpěvačky ZUŠ Chropyně 
opět zvítězily

Chropyňské počasí
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Stejně jako loňský rok jsme se i letos 
se Žigi vydali do neznáma vstříc nevšedním 
zážitkům, novým výzvám a dobrodružstvím 
na zážitkový kurz každoročně pořádaný 
skupinou nadšenců z Ostravy v čele s legen-
dárním Permonem.

Letošní ročník nesl název Zlatá rybka a pro-
bíhal nedaleko Blanska v městské části Obůrka. 
Proč Zlatá rybka? Kvůli přáním, která si s sebou 
každý účastník přivezl a se kterými se na kurzu 
pracovalo. O tom však později.

Podle zadání jsme do Blanska přijeli ne sa-
mi za sebe, ale v rolích lidí, kteří jsou pro nás 
zajímaví, a dostali jsme tak na chvíli možnost 
okusit jejich životy.

Při příjezdu na nás v nádražní budově 
čekali zaměstnanci hotelu Zlatá rybka, kteří 
nám ochotně pomohli se zavazadly, otevírali 
nám dveře a následně nás odvezli do hotelu, 
kde ten den probíhal společenský večer a kam 
se sjeli všichni hosté. A že se sešla zajímavá sku-
pina. Podnikatelé, umělci, spisovatelé, lékaři, 
dokonce i jeho svatost Dalajláma a mnoho 

NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE

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 9:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 5. leden 2015.

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.

NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE

dalších. Čas v tomto hotelu běží rychle, a tak 
jsme během jedné noci zažili tři dny našeho 
pobytu v hotelu.

Druhý den ráno jsme odevzdali klíče od ho-
telových pokojů, což představovalo odjezd 

námi vybraných postav, a na rozcvičku jsme 
nastupovali už sami za sebe.

V tuto chvíli se rozjíždí velký herní kolotoč. 
Během následujících dní jsme si vyzkoušeli 
maraton, zasedání rady OSN, branball, speleo-
logický výcvik, dále jsme zažili válku robotů, 
okusili jsme pocit gladiátora v koloseu ve chví-
li, kdy o jeho budoucnosti rozhoduje dav, a mno-
ho dalšího. Pro většinu účastníků se asi nejsilněj-
ším zážitkem stala hra Audience u krále, která 
nám ukázala naše fyzické i psychické hranice 
a dokázala je ještě o velký kus posunout.

Nejdůležitější věcí na kurzu však byla naše 
přání, která jsme si s sebou přivezli.

Před závěrem kurzu nás čekal těžký úkol 
a to vybrat jedno přání, které chceme autorovi 
kolektivně splnit. Po dlouhé tahanici jsme se na-
konec dobrali výsledku a s ostatními přáními jsme 
se poslední den vydali na procházku po Morav-
ském krasu, kde jsme je postupně v krabičkách 
schovali a vytvořili si tak stezku našich přání, která 
si můžeme po jejich splnění zase vyzvednout.

Tímto krásným symbolickým činem byl le-
tošní kurz zakončen a my se pak rozjeli zpátky 
do svých domovů. Všem přátelům z kurzu přeju, 
ať se k nim jejich krabičky co nejdřív vrátí, 
a doufám, že se zase brzy setkáme.       Horys

Zážitkový kurz – 
Zlatá rybka
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Kamínek spolu s KČT i v letošním roce 
připravil pro děti večerní pohádkový pochod 
kolem Chropyně. Na trase na děti čekaly 
různé záhadné pohádkové bytosti, ať už to by-
li ohniváčci, čarodějnice, kostlivec, lucifer s lu-
ciferskou, víly, král s královnou nebo pirátská 
babička. U všech pohádkových bytostí děti 
plnily i různé úkoly, hádaly hádanky, trochu 
si zacvičily, zazpívaly nebo musely zdolat i je-
den jazykolam, např. rychle říci „Měla babka 
v kapce brabce, brabec babce v kapce písk, 
zmáčkla babka v kapce brabce, brabec v kapce 
babce chcíp“. Kdo to dobře řekl, tak dostal 
za odměnu dobré cukrátko a mohl pokračovat 
v pochodu až do cíle. V cíli pak děti dostaly 
pamětní list a voňavý perníček. Pro účastníky 
pochodu byl také připraven teplý čaj a oheň 
na opékání špekáčků.

Všem pohádkovým bytostem, co na pochod 
přišly, i členkám KČT, které napekly ty voňavé 
perníčky pro děti, moc děkuji.

Také letos se Kamínek vydal s dětmi na pod-
zimní prázdniny do Vsetína. Ráno jsme se všich-

Zprávičky 
z Kamínku

ni vydali vláčkem, který nás včas a bezpeč-
ně dovezl až do Vsetína. V pohodě jsme 
došli do chaty. Děti se ubytovaly, posvačily 
a hned se pustily do her a soutěží, které si pro 
ně připravily naše instruktorky a vedoucí. 
Po vyčerpávající večerní hře na upíra se ode-
braly děti pěkně unavené do hajan. Ráno opět 
se pustily do soutěží a her, to ale netušily, 
co je čeká v noci. Přesně o půlnoci všechny 
děti vzbudila Barča s tím, že na ně čeká náročný 
a nebezpečný úkol. Všichni jsme se sešli v klu-
bovně, kde v kamnech praskal oheň a spo-
lu se svíčkami osvětloval klubovnu. Tam se děti 
dozvěděly, že naši zemi v budoucnu čeká zánik 
a musí se dostat do roku 22 222, aby přemohly 
nebezpečné bytosti z vesmíru. Do této doby 
je po jednom přenese tajemný převaděč, ale 
musí mít všechny zavázané oči, aby si je chránily 
před vesmírným zářením. Také měly s sebou 
kouzelnou bylinku, která jim měla v daleké bu-
doucnosti pomoci. No děti byly odvážné, stály 
na tajemném místě, které bylo osvětleno jen 
svíčkami, tam si už mohly sundat šátky a začít 
bojovat s nebezpečnými bytostmi. Na pomoc 
jim přiletěla jedna záhadná čarodějka, která 
výměnou za kouzelnou bylinku prozradila dě-
tem kouzelné zaklínadlo, které zničilo záhadné 
bytosti. No a nakonec se mezi dětmi objevila 
věřte, nevěřte „Veselá kráva“, která všechny 

děti rozesmála a dala jim sladkou odměnu 
za odvahu a za záchranu naši planety. Poslední 
den si děti prohlédly město Vsetín, rozdali jsme 
dětem diplomy a drobné ceny za soutěže a hry. 
Navečer jsme se pak všichni vraceli vláčkem 
domů do Chropyně, kde na nádraží na děti 
už čekali netrpěliví rodiče.

Za připravený program pro děti chci po-
děkovat Barče Vinklerové, Nikče Hofírkové, 
Aničce Bláhové a Terezce Zikosové. Všem 
moc děkuji. 

Další naší akcí byl lampionový pochod 
za „Chropyňskou bludičkou“. Pochod byl 
pořádán hlavně pro naše menší děti. Start 
se konal na Hanáckém náměstí a pak trasa 
vedla po sídlišti, dále ulicí Hejtman, před 
městské parky, k městskému úřadu, kolem 
farské zahrady a cíl byl na sokolském stadionu. 
Na trase na děti čekaly pohádkové postavičky, 
ať už to byl Klaun s nezbednými „Pindrušemi“, 
víly, čertice, čarodějky, indiáni, no a nakonec 
všechny v cíli uvítala naše bludička. Děti dostaly 
od ní diplom a sladkou odměnu. Pro všechny 
účastníky byl připraven čaj a oheň na opékání 
špekáčků. Také za tuto akci pro děti děkuji 
všem, co se na přípravě této akce podíleli. 
Všem vám moc děkuji.

Hana Paňáková
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Rok se s rokem sešel a Ječmínci 
ukončují další sezónu. Ta letošní 
pro ně byla stejně úspěšná jako 
minulý rok. Mají za sebou spous-
tu vystoupení a jen velmi těžko 
se dá hodnotit, které z nich bylo 
více či méně významné. Zúčast-
nili se každoročně opakujících 
se akcí, jako jsou Hody v Kojetíně 
nebo oslavy Krajských dožínek 
v Kroměříži. Mimoto zatančili 
maminkám v Uhřičicích ke dni 
Svátku matek a také jeli do Hu-
lína podpořit Chropyňáky na Hry 
seniorů. V září se vydali na V. set-
kání Hanáků s hejtmanem Olo-
mouckého kraje do Zábřehu, 
kam pozvali i dětský lidový soubor 
Chropyňáček. Byla to obrovská 
akce, které se zúčastnilo přes 

sedm set krojovaných z celé 
oblasti Hané. Ale asi největší 
událostí bylo pozvání na 20. dol-
ňácké slavnosti do Hluku, které 
se konají jednou za tři roky. 
V Hluku se dodnes žije bohatou 
lidovou tradicí, udržují se zde 
staré zvyky a pořádají se náro-
dopisné slavnosti. Vyvrcholením 
slavností je slavná jízda králů 
a pestrý krojovaný průvod, které 
jsou součástí památek UNESCO. 
I Ječmínci měli tu čest prožít 
si tu úžasnou atmosféru se vším všu-
dy. A že mají na co vzpomínat… :o)

Ráda bych touto cestou po-
děkovala všem dětem, které 
soubor navštěvují, za trpělivost 
a snahu. Dík patří i jejich rodičům 
za obrovskou podporu a pomoc, 

Máte rádi tanec, hudbu 
a chcete se naučit nebo si zo-
pakovat taneční kroky? Nás, 
kteří jsme si na tuto otáz-
ku odpověděli ano, se sešlo 
sedm párů. Od září do konce 
listopadu se nás „sedm od-
vážných“ pravidelně scházelo 
v Městském kulturním stře-
disku v Chropyni na hodiny 
tance. Pod vedením tanečních 
mistrů Evy a Libora Šrámko-
vých z Přerova jsme se učili to, 

co jsme neuměli nebo dávno 
zapomněli. Tanec nám umož-
ňoval odreagování se od všed-
ních povinností a užili jsme 
si i spoustu legrace. Občas 
to ale byla dřina, která však 
stála za to :o). A protože nám 
připadají dva měsíce málo, rádi 
bychom si taneční polepšovnu 
na jaře zopakovali znovu. 
Co říkáte, nepřidáte se?

Magda Rapantová

bez které by to ani nešlo. A děkuji 
také všem, kteří nám drží palce 
a rádi se na naše vystoupení při-
jdou podívat. 

Dovolte mi, abych za Ječmín-

ky všem popřála krásné Vánoce 
a do nového roku 2015 hod-
ně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a spoustu dobré nálady.

Magda Rapantová

Taneční polepšovna

Sezóna Malého Ječmínku 
byla opět úspěšná
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Naším letošním cílem byla Ostrava. Jeli-
kož byl program nabitý, odjezd byl naplá-
nován již na páteční odpoledne. Bohužel 
nás však v Kojetíně potkalo velké zpoždění 
vlaku, město havířů nás vítalo již za tmy.

V sobotu ráno jsme vyrazili na prohlídku 
Dolu Michal, kde jsme se seznámili s pro-
středím kolem havířů a jejich přípravou před 
samotným sfáráním. Odpoledne jsme zavítali 
do zoo, kde se nám podařilo obdarovat 
krokodýla novou čepicí. Večer už nás čekalo 
jen dovádění na bazéně.

V neděli jsme projeli celý svět v muzeu 
miniatur Miniuni. Po zhlédnutí mnoha 
světových památek a všech divů světa jsme 
si udělali procházku kolem Ostravice s cí-
lem Landek – muzeum hornictví, kde jsme 
navázali na zkušenosti z předchozího dne 
a tentokrát již skutečně sfárali do dolu, 
pod zem. Den jsme zakončili turnajem 
v bowlingu.

V neděli jsme absolvovali prohlídku cen-
tra Ostravy. Po obědě jsme jeli do Dolních 
Vítkovic, kde je nově otevřený technický 
park. Zde se všichni rychle rozprchli k různým 
experimentům, expozicím a soutěžím. Večer 
byl opět zasvěcen tobogánu a skluzavce 
na místním bazénu.

Úterý bylo ve znamení loučení. Úklid, 
poslední procházka po městě, vyhlídka 
na celou Ostravu z radniční věže, návštěva 
městského parku a cesta domů.

Akce byla finančně podpořena z města 
Chropyně a MŠMT ČR. Děkujeme.

Jakub Hrdlička

Pionýři 
na podzimních 
prázdninách
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Již pátým rokem organizují 
chropyňští florbalisté turnaje pro 
širokou veřejnost z blízkého okolí, 
ale až nyní dosáhli domácí borci 
výraznějšího úspěchu. Turnaje, 
které pořádá místní florbalový 
oddíl, se těší od začátku velkému 
zájmu a ne jinak tomu bylo i v so-
botu 15. listopadu 2014, kdy 
se do chropyňské sportovní haly 
sjelo více jak sedm desítek aktiv-
ních příznivců tohoto sportu. 

Osm týmů bylo rozlosová-
no do dvou skupin, kde kaž-
dý odehrál tři utkání. Domácí 
na své palubovce přivítali celek 
ze Záříčí, Bílan a X-teamu, který 
přicestoval až z Bzence. V úvod-
ním zápase si domácí připsali sice 
hubené vítězství 1:0, ale tři body 
se počítaly. V derby se Záříčím 
ukázali chropyňští větší bojovnost 
a zvítězili 4:1. V posledním zápase 
přivítali X-team Bzenec, což byl 
loňský finalista turnaje. Domácí 
florbalisté dokázali se soupeřem 
držet krok a po řádné hrací době 
byl stav nerozhodný 2:2. O vítězi 
základní skupiny rozhodly až sa-

mostatné nájezdy. V nich domácí 
ukázali lepší nervy a po zásluze 
zvítězili 3:2. 

„Základní skupina nám vyšla 
parádně. Před začátkem turnaje 
jsme se potýkali se zraněním, 
a tak jsme do turnaje vstoupili jen 
s šesti hráči. To, jak se později uká-
zalo, bylo naopak výhodou. Kluci 
rychle střídali, zůstávali v tempu 
a v brance nás podržel skvělý Ma-
rek Stoklásek,“ hodnotí základní 
část kapitán mužstva Igor Pišťáček. 

Ale v turnaji vždy rozhoduje 
až čtvrtfinále, které určuje, kdo 
půjde dál a kdo naopak v tur-
naji končí. Chropyňští florbalisté 
narazili na velice houževnatý tým 
z Hranic, se kterým sehráli vyrov-
nanou taktickou bitvu. Jediný gól 
utkání ovšem přišel z chropyňských 
hokejek a domácí se radovali 
z postupu do semifinále. Tam na do-
mácí čekal opět X-Team Bzenec, 
který postoupil přes loňského 
vítěze Arénu Kroměříž. „Bzenec 
je tradičně silný soupeř, který vždy 
hraje o nejvyšší místa. Ale letos 
nám tým šlapal na jedničku a v se-

mifinále jsme soupeře porazili 
o tři branky poměrem 4:1,“ do-
dává rozesmátý kapitán mužstva. 

Domácí se tak poprvé dostali 
do finále turnaje, kde narazili 
na Žížaly. Tady ovšem spanilá jízda 
domácích skončila. „Pro nás byla 
účast ve finále velikým úspěchem, 
ale musím sportovně uznat, že sou-
peř předvedl lepší hru a po právu 
vyhrál. Nám se podařilo rych-
le skórovat, ale s tak vyspělým 
mužstvem jsme vedení neudrželi 
a nakonec prohráli 2:4. Divákům 
jsme předvedli líbivý florbal, 
na který jsme jako mužstvo hrdé. 

Musím všechny kluky pochválit 
za vynikající výkon,“ dodává zá-
věrem kapitán chropyňských flor-
balistů Igor Pišťáček. 

Po finálovém utkání proběhlo 
krátké vyhlášení a předání cen jed-
notlivým týmům. „I letos byl o tur-
naj nesmírný zájem, za což jsme 
velice rádi a těší nás to,“ říká jeden 
z organizátorů turnaje Petr Krutil. 

Florbalový oddíl touto cestou 
děkuje TJ Chropyně za poskytnutí 
víceúčelové haly, bez které se flor-
bal hrát nedá, a dále sponzorům, 
kteří věnovali drobné ceny.

Libor Halás

Chropyňští florbalisté obsadili 
na turnaji druhé místo
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Oddí l  ná rodn í  há zené 
TJ Chropyně přihlásil do sou-
těžního ročníku 2014/2015 
celkem sedm družstev. Pojď-
me si říct, jak vypadají jejich 
výsledky po odehrané první 
polovině soutěže. 

Nejmladší družstva, která 
jsou zapojena do pravidelné 
soutěže, jsou družstva mlad-
ších žaček a žáků. Družstvo 
mladších žaček ze začátku 
sezóny mělo problém s malým 
počtem hráček, ale i přesto 
se mu podařilo nejen ode-
hrát všechna utkání, ale také 
ze všech utkání odejít jako 
vítěz. Proto přezimují na prv-
ním místě v tabulce. Družstvo 
mladších žáků již posbíralo 
více zkušeností a ve své kate-
gorii se posunulo z posledních 
pozic na průběžné páté mís-
to.  Musíme dodat, že soutěž 
mladších žáků je nejnáročnější 
v  celkovém počtu utkání 
ze všech kategorií.  

Nyní se přesuňme ke star-
šímu žactvu. Naše starší žačky 

sice obsadily průběžné třetí 
místo, ale se soupeři na vyš-
ších místech mají stejně bodů. 
O pořadí zde rozhodla tzv. 
minitabulka mezi těmito druž-
stvy, ze které nejhůře vyšly 
naše žačky. Starší žáci jsou 
v současné době na druhém 
místě. Také mají s lídrem ta-
bulky stejný počet bodů, ale 
vzájemné utkání je v jejich 
neprospěch. Na jaře je o-
všem ještě čeká odveta, která 
se na podzim neodehrála díky 
nemoci hráčů soupeře.   

Družstvo dorostenek se po-
s ledním podzimním utká-
n ím posunulo z  d ruhého 
na průběžné třetí místo. Tento 
výsledek však není konečný, 
výsledky jsou velice vyrovnané 
a o postupu na vrcholné akce 
rozhodne až jarní část soutěže.

Družstvo žen se ve své ka-
tegorii umístilo po jednom za-
váhání na průběžném prvním 
místě. Za tento pěkný výsledek 
musíme poděkovat hráčkám 
z družstva dorostenek, které 

ženám v utkáních vypomáhají 
kvůli malému počtu hráček 
v družstvu žen. Poslední druž-
stvo zapojené do pravidelné 
soutěže je družstvo mužů. 
Ti se umístili na třetím místě 
oblastního přeboru. 

Dalším družstvem, které pa-
tří do oddílu národní házené, 
je družstvo přípravky. Toto 
družstvo však není zapojené 
do pravidelné soutěže. Nej-
menší děti se celoročně učí 
házenkářským dovednostem 
a účastní se přátelských tur-
najů. Letos v září se družstvo 

zúčastnilo turnaje ve Vracově 
na jižní Moravě. 

Podzimní sezóna sice skonči-
la, ale to pro házenkáře nezna-
mená, že uklidí botasky do bot-
níku a chrániče do „šuplíku“. 
V současné době se všechna 
mládežnická družstva chystají 
na přátelské turnaje a turnaje 
pořádané v rámci zimních 
halových přeborů, kde budou 
bojovat o postup do celore-
publikového finále. Přejeme 
j im hodně štěst í  a hlavně 
ať se jim vyhýbají úrazy.  

Hana Jurtíková

Jak si vedli národní házenkáři 
na podzim

reklama
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Každoročně se scházíme kon-
cem listopadu na již tradič-
ním Turnaji mužů, letos to byl 
42. ročník, konaný 22. listopadu 
2014.

Do Chropyně přijelo 47 hrá-
čů z různých koutů Moravy 
a Čech, také ze Slovenska, hra-
jící okresní až ligovou soutěž. 

Slavnostního zahájení se u-
jal předseda našeho oddílu 
Ing. Josef Maršál, nechyběla 
zde i starostka města Ing. Věra 
Sigmundová s místostarostou 
Ing. Jiřím Roseckým, přišel také 
zástupce jednoho ze sponzorů 
p. Milan Remeš.

Do hlavní soutěže se přihlá-
silo celkem 23 dvoučlenných 
družstev, tyto byly nalosovány 
do 6 skupin, z nichž postupovaly 
vždy první dvě. Postupující druž-
stva byla dle umístění zařazena 
do vyřazovacího pavouka.

Do boje o první místo, tedy 
i o putovní pohár, se zapojil 
i náš Lukáš Konečný s Vladi-
mírem Jeřábkem (SK Slatina). 
Bohužel v tomto zápolení pod-

lehli dvojici ze Sokola Lanžhot 
- Filip Štofka a Pavel Kozubík, 
třetí skončili Jan Beneš (TJ So-
kol Ondratice) a Michal Ryšavý 
(TJ Baník Mikulčice), brambo-
rový post obsadili z TJ Kopřivni-
ce Marek Záškodný a František 
Chaloupka.

V soutěži jednotlivců zápa-
silo 44 hráčů, kteří předvedli 
někdy až neuvěřitelné výmě-
ny. Vítězem se však může stát 
jen jeden a tím byl Michal 
Ryšavý (TJ Baník Mikulčice), 
jenž v udatném souboji zdolal 
loňského vítěze Jana Holá-
ně (Honšťánské Tršťany, SK). 
Na bronzovém stupínku stál 
Pavel Kozubík (Sokol Lan-
žhot) a na nejméně oblíbeném, 
4. místě, se ocitl Jaromír Kříž 
(Sokol Jemnice). Z našich hráčů 
se nejlépe umístil Petr Topič, 
který o postup do semifinále 
podlehl finalistovi Janu Ho-
láňovi. Ti, kteří se nedostali 
ve vyřazovacích zápasech dál, 
si ještě zahráli v kole poraže-
ných, kde zvítězil Tomáš Marti-

nec (Sokol Michle Praha), dru-
hým se stal náš Lukáš Konečný.

Ceny vítězům předali před-
seda oddílu se starostkou a mís-
tostarostou města a pan Remeš.

Na našem turnaji je zvykem, 
že závěrečné zhodnocení pro-
bíhá na tradičním večírku, který 
se konává díky jednomu ze spon-
zorů, Ing. J. Zhánělovi, v restau-
raci Racek. Nehodnotí se jen 
sportovní úroveň, ale navazují 
se nová přátelství, která potvrzují 
dobrou úroveň našeho turnaje.

Závěrem bychom chtěli po-

děkovat nejen všem organi-
zátorům u stolku rozhodčích, 
vzorné obsluze v bufetu, ale 
hlavně našim sponzorům, kte-
rými jsou: město Chropyně, 
PLYNY JEHLÁŘ, s. r. o., pan 
J. Hanák, Ing. J. Zháněl – Racek 
Chropyně, Chropyňská strojírna, 
a. s., Autovest – R. Středa, Tech-
nosoft – J. Krejčíř, Kontejnerová 
doprava – R. Lučan, Petroil 
CZ, s. r. o. – Horní Moštěnice, 
Svornost SBD Kroměříž a rodina 
Pišťáčkova.

Stolní tenis

Další z akcí, které již pravidelně pořádá oddíl stolního tenisu, je tur-
naj neregistrovaných, letos již podvanácté. Akce pro všechny příznivce 
a zájemce o stolní tenis byla letos naplánována na 25. října 2014 
v herně oddílu TJ Chropyně.

Zahájení se ujal předseda oddílu Ing. Josef Maršál, o sportovní část 
se postarala a nad celým turnajem dohlížela Iveta Brandejsová. Zprvu 
se zdálo, že o turnaj nebudou mít chropyňští rodáci zájem, ale postup-
ně se herna zaplnila a nakonec se hrálo na všech stolech. Na turnaj 
se dostavilo celkem 25 účastníků, a aby si všichni zahráli co nejvíce 
zápasů, hrálo se systémem každý s každým. Z chropyňských rodáků  byl 
nejúspěšnější Jan Zapletal, který se nakonec stal Přeborníkem Chropyně 
na rok 2014. Turnaje se nemohl zúčastnit loňský vítěz pan Jaromír Ha-
nák, který byl nemocen. Nejstarším hrajícím účastníkem byl pan Josef 
Bednařík a nejmladším Michal Pavlík, jak dokladuje přiložené foto.

Výbor jak hráčům, tak ostatním příznivcům připravil občerstvení, 

kterého mohli všichni ke své spokojenosti využít. Hráči byli oceněni 
medailemi a malou pozornost obdrželi i ostatní účastníci turnaje. 
Po slavnostním ukončení a předání cen většina hráčů zůstala a ještě 
testovala své stolně tenisové umění.

Děkujeme sponzorům, účastníkům i divákům a těšíme se na další XIII. 
ročník, který proběhne opět na podzim příštího roku.

Oddíl stolního tenisu Chropyně

reklama

Chropyně opět našla svého 
přeborníka stolního tenisu

Turnaj mužů ve stolním tenisu 
má vítěze z Mikulčic
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Pohár studentstva v Bučovicích
Již třicátého pátého ročníku závodu pro malé gymnastky (r. 2005 

a mladší) se zúčastnilo družstvo ve složení Kateřina Žatecká, Vanesa 
Klásková a Veronika Opelíková. Děvčata zacvičila svoje sestavy velmi 
pěkně a svými výkony si vybojovala třetí místo v závodě družstev (2+1) 
za družstvem Šumperku a Sokola Brno I. Závodilo se na všech čtyřech 
ženských gymnastických nářadích a závodu se zúčastnilo dvanáct druž-
stev z celé Moravy i Čech. V jednotlivcích se nejlépe dařilo Kateřině 
Žatecké, která si dokonce vybojovala finálovou účast na kladině, ale 
ve finále už zapůsobila trocha nervozity a pád z kladiny ji odsunul na šesté 
místo. Celkově pak skončila pátá, Veronika Opelíková devátá a Vanesa 
Klásková devatenáctá. Děvčatům moc gratulujeme! Je to velký úspěch. 
 
MČR ve sportovní gymnastice v Praze

V Praze se první listopadovou sobotu konalo Mistrovství České re-
publiky ve sportovní gymnastice juniorek a žen kategorie C. Chropyňské 
gymnastky měly v kategorii ženy jedinou zástupkyni Michaelu Zavadi-
lovou, která si vyrovnaným, ale poněkud nervózním výkonem na všech 
nářadích vybojovala bronzovou medaili za třetí místo. Z juniorek získala 
nejlepší umístění Zuzana Žatecká, která skončila na pátém místě před 
svou oddílovou kolegyní šestou Adélou Koutovou, obě děvčata podala 
velmi pěkný výkon bez větších chyb a zaváhání. Ondřejka Spáčilová 
skončila na dvanáctém, Dominika Křižanová na sedmnáctém a Runa 
Koblihová na 23. místě. I přes to, že hlavní tréninkovou náplní těchto 
gymnastek je teamgym, všechny obstály se ctí na všech čtyřech gymnas-
tických nářadích a zaslouží si velkou pochvalu za předvedené výkony.

Pohár ČASPV v Teamgym – Brno 
V hale Moravské Slavie Brno se uskutečnil již tradiční závod v Team-

gym Junior a Senior. Tento závod je zároveň součástí Českého poháru 
2014-15, do něhož se započítávají body ze čtyř nejlepších výsledků 
v sezoně. Mladší družstvo chropyňských gymnastek závodilo naposledy 
ve složení Denisa Peričová, Amálie Koblihová, Vanesa Klásková, Kateřina 

Chropyňské gymnastky 
byly opět úspěšné

Žatecká, Veronika Opelíková, Marie Medunová, Lenka Kusáková a Ve-
ronika Vyskotová. Trampolína se děvčatům povedla, akrobacii předvedly 
rovněž slušně, pouze s menšími chybami, ale jejich pódiová skladba 
už nebyla zacvičena tentokrát tak jistě a v celkovém výsledku si děvčata 
nakonec vybojovala stříbrné medaile a v průběžném pořadí Českého 
poháru jsou tak na prvním místě. Starší děvčata závodila v kategorii Junior 
II ve složení: Erika Mlčochová, Adéla Vaculíková, Adéla Koutová, Katka 
Němečková, Runa Koblihová, Ondřejka Spáčilová, Dominika Křižano-
vá, Markéta Horáková, Andrea Rusinová a Nela Macečková. Družstvu 
tentokrát chyběla spolehlivá Zuzana Žatecká, která se na poslední chvíli 
zranila při tréninku. Závodnice podaly celkem stabilní výkon, podiová 
skladba nebyla však rozhodčími ohodnocena tak, jak by si byla zaslou-
žila, a nervózní výkony na akrobacii s nepřesnými doskoky tentokrát 
zapříčinily, že medaile děvčatům unikly o tři desetiny bodu a po dlouhé 
době se toto družstvo muselo spokojit pouze s „bramborovou“ pozicí.

Závod gymnastických nadějí
Do Uherského Ostrohu se sjely gymnastky z celé Moravy, aby 

si změřily síly na dvou nářadích – kladině a prostných. Oddíl gymnastiky 
TJ Chropyně vyslal dvě zástupkyně – nejmladší účastnici Lucii Opelíko-
vou, která skončila sedmá a ukázala, že se za uplynulý rok velmi zlepšila 
(na akrobacii měla nejvyšší obtížnost ze všech svých soupeřek) a že jde 
směle ve šlépějích své starší úspěšné sestry Veroniky. V kategorii ročníků 
narození 2002 – 2003 se skvěle předvedla Denisa Peričová, která bez 
větších zaváhání zacvičila svoji novou sestavu na prostných i na kladině 
a vybojovala si tak bronzovou medaili za třetí místo.

Sokol Židenice – oblastní přebor v Teamgym
Teamgymových závodů v Brně Židenicích se zúčastnila tři chropyňská 

družstva. Družstvo nejmladší – MIX ve složení Matěj Šplíchal, Ondřej 
Ramiš, Tomáš Skácelík, Kamil Večerka, Julie Šplíchalová, Adéla Posol-
dová, Alžběta Hošková a Nikol Hrdličková závodilo v kategorii MTG 
1 – malý teamgym bez pódiové skladby do dvanácti let. Na trampolíně 
ani na akrobacii se nevyvarovali několika větších chyb a skončili tak 
na nepopulárním čtvrtém místě. Jejich soupeři však byli podstatně starší, 
většina členů chropyňského družstva má teprve sedm let a nejstaršímu 
závodníkovi, kvůli kterému bylo družstvo do této kategorii zařazeno, 
je devět. Zaslouží si tedy jistě pochvalu a ujištění, že na ně medaile teprve 
čekají. V kategorii Junior I (do jedenácti let) měla v družstvu chropyň-
ských gymnastek premiéru Adriana Kolářová, dalšími členkami družstva 
byly Amálie Koblihová, Vanesa Klásková, Kateřina Žatecká, Veronika 
Opelíková, Marie Medunová, Lenka Kusáková a Veronika Vyskotová. 
Děvčatům se nepovedl závod na trampolíně, kde obdržela velkou sráž-
ku za dvě podstatné chyby, ale nakonec se jim povedla zacvičit pěkně 
podiová skladba a celkový výsledek jim stačil na vítězný pohár a zlaté 
medaile. Ty si také vybojovaly starší dívky v kategorii Junior III. Ve složení 
Michaela Zavadilová, Magdaléna Zavadilová, Andrea Ondrušková, Erika 
Mlčochová, Adéla Vaculíková, Katka Němečková, Ondřejka Spáčilová, 
Runa Koblihová, Markéta Horáková a Dominika Křižanová získaly nejvyšší 
počet bodů ve všech třech disciplínách a prvenství s téměř tříbodovým 
rozdílem.                                                               M. Zavadilová
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Společenská kronika 

Společenská kronika 

V prosinci letošního 
roku uplyne 7 let od úmrtí 
paní 

Květy Slámové 

a jejího syna pana 

Jaroslava Slámy. 

Vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

Poslední sbohem jsi nám nestačil dát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád. 

Dne 22. listopadu 2014 by 87. narozeniny 
oslavil náš tatínek, dědeček a pradědeček pan 

Jan Mráz. 

K Tvým narozeninám Ti už nemůžeme přát, jen zapálit svíčku 
a se smutkem na Tebe vzpomínat. Syn Jan s manželkou, vnučky 
Lucinka a Petruška s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem 
Ing. Josefem Zapletalem. Jana Zapletalová s rodinou.

Dne 1. prosince 2014 oslavili naši drazí rodiče
 

Anna a Vladimír Behancovi 

30 let společného života. Za lásku 
a péčí jim děkují a do dalších 
let společného života hodně zdraví 
a rodinné pohody přejí 
děti s rodinami.

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

Odešel jsi znenadání, zbylo nám jen vzpomínání.

Dne 3. prosince 2014 jsme vzpomenuli 
10. výročí úmrtí mého manžela pana 

Antonína Dolínka. 

S láskou v srdci vzpomíná manželka, sestra Vlasta s manželem a bratr 
Mirek s manželkou a ostatní příbuzenstvo.

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

Dne 1. prosince 2014 jsme vzpomenuli 
3. smutné výročí úmrtí naší drahé manželky, 
maminky a babičky paní 

Vilmy Plánkové. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcery a syn s rodinami.

Dagmar Zapletalová

Příchod nového človíčka 
je vždy radostnou událostí.

Blahopřejeme všem rodičům 
a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti 
při výchově svých potomků.

 
Mezi občany Chropyně 
byly 1. listopadu 2014 

přivítány tyto děti:

Jakub VojtěchAnna Maria Milerová

nar. 20.06.2014 v Chropyninar. 04.06.2014

Antonín KřepelkaJindřich Přikryl Jiří Ocknecht Denis Menšík

nar. 07.08.2014nar. 27.07.2014 nar. 14.08.2014 nar. 28.08.2014
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Upozorňujeme občany, že zveřejnění ve společenské 
kronice je zpoplatněno částkou 50 Kč za zveřejněnou 
osobu. Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 27. listopadu (číslo vychází 12. prosince 2014).  
Uzávěrka příštího čísla: 8. ledna 2015 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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Tam někde, mezi hvězdami,
máme někoho, na koho nikdy nezapomeneme…

Petr KREJČÍ

† 30. prosince 2012
vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinou

Kdo žije v myslích svých drahých, neumřel, 
jenom je daleko. 

Mrtev je ten, kdo byl zapomenut.

Dne 24. prosince 2014 vzpomene již 20 let, 
co odešel náš tatínek, dědeček, švagr, strýc pan 

Josef Horák. 

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají dcera Dana, syn Vlastimil 
a Josef s rodinami.

Maminky neumírají, jen spí, aby se každé ráno 
probouzely v životě a srdcích svých dětí.

Dne 23. prosince to bude 10 let, co nás 
opustila paní 

Marie Jehlářová. 

Stále vzpomínají děti Iveta, Pavel, Veronika s rodinami a manžel Vratislav.

Jen ještě pohled zpátky s tím trpce němým rtem, 
a kdož mě měli rádi, všem dík a sbohem všem.

Dne 11. prosince 2014 vzpomeneme 13. vý-
ročí úmrtí našeho syna, bratra a vnuka pana 

Zbyňka Grygara. 

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

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. 

Dne 8. prosince 2014 jsme vzpomenuli 
2. smutné výročí úmrtí naší maminky, babičky 
a prababičky paní 

Růženy Kroupové. 

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

Nezemřel jsem,neboť vím, 
že budu žít stále v srdcích těch, kteří mne milovali. 

Dne 31. prosince 2014 vzpomeneme 1. vý-
ročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka 
a dědečka pana 

Ing. Zdeňka Zdražila. 

Vzpomínají manželka Marie, dcera Petra s rodinou, syn Zdeněk 
s rodinou.

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene… 

Dne 1. ledna 2015 by oslavil své 45. naro-
zeniny pan 

Ladislav Mrhálek. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi. Bratr Zbyněk s celou 
rodinou.

Do neznáma odešli jste spát, 
zaplakal každý, 

kdo Vás měl rád.

V letošním roce by naši 
rodiče 

Zdeňka a Zoltán
Nagyovi 

oslavili 70 let. Vzpomeňte společně s námi. Monika a Blanka 
s rodinami.

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 1/2015 - 8. ledna (vychází 23. ledna)
č. 2/2015 - 5. února (vychází 20. února)
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně Trampoty čertíka Culínka 
11.12. Pohádkový příběh o dvou rozpustilých čertech, o zá-
 vistivé a mocichtivé paní Hárakšandě, o smutné prin-
 cezně Amálce a o zamilovaném čertíkovi Culínkovi. 
 Hraje Divadlo Kapsa Andělská Hora. Vstupné 35 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně Aby bylo jasno 
12.12. Komedie v podání Divadla 6. května Holešov. Vstup-
 né 70 Kč.
 Kde: MKS Chropyně, 18:00

Chropyně Ples města Chropyně 
17.1.  XVI. 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 Quick-
 deli. Vstupné 250 Kč. Rezervace a předprodej vstupe-
 nek probíhá na Správě majetku města Chropyně, 
 nebo na telefonním čísle 573 355 323.
 Kde: MKS Chropyně, 20:00

Hulín SVÍČKOVÉ KONCERTY S HULÍŇANY aneb 
19.12.-  Pohádkové Vánoce 
20.12.  Oblíbené koncerty s tou pravou vánoční atmosférou. Jed-
 notlivé koncerty jsou v pátek 19. prosince 2014 od 19:00 
 a soboru 20. prosince 2014 od 15:00 a od 19:00. 
 K poslechu hraje dechová hudba HULÍŇANÉ a hosté. 
 Kde: Kulturní klub Hulín
  
Hulín ROCK PARTY no. 3 
27.12. Sváteční rockový mejdan. Zahrají kapely: 21:30 Corps 
 of Noise (Chropyně), 22:30 Wražedné Emauzy (Hu-
 lín), 23:30 HANZ´S FUCKRES (Hulín). Vstupné 
 50 Kč (ženy 20 Kč).
 Kde: Kulturní klub Hulín, 20:00

Holešov VÁNOČNÍ SPECIÁL 
12.12. Skupina SCREAMERS zve všechny na program „Vánoční 
 The Best“. Přijďte spolu s Láďou, Paulou, Lili, Valerií, 
 Sašou a Nadjou oslavit ty nejkrásnější svátky v roce, 
 Vánoce... Vstupné 250 Kč.
 Kde: Kino Svět Holešov, 19:00

Kojetín DS DIGOKNU ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: 
10.12.  ŘEKNU TI TO V ŘÍJNU 
 Divadlo žije! aneb Neseďte doma - pojďte ve středu 
 do divadla. Divadelní soubor DiGoknu Rožnov pod 
 Radhoštěm. Autor: F. Kreuzmann, I. Zámečníková, 
 vstupné 70 Kč.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:00

Kroměříž ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ 
7.12. Pohádka podle předlohy Jiřího Kahouna, scénář: Micha-
 ela Sajlerová a Zdeněk Tomeš, hudba: Petr Skoumal, 
 texty písní: Zdeněk Svěrák. Divadlo Krapet Praha.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 14:30

Kroměříž HOST MĚSÍCE: Libuše Rudinská  
10.12. Beseda po projekci filmu PAVEL WONKA SE ZAVAZUJE: 
 vystudovala fotografii na FAMU a velkou část vlastní 
 tvorby věnovala natáčení dokumentů z exotických 
 destinací ve spolupráci s Jaromírem Štetinou. V rámci 

 MFDF Jihlava 2008 byl uveden její snímek Uloupené 
 mateřství (2008), který se věnuje tématu sterilizace 
 romských žen v Československu. Mediálně na sebe 
 upozornila zejména snímkem Můj otec George Voskovec 
 (2011) o životě a kariéře českého umělce v USA.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 17:30

Kroměříž HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA Folkové Vánoce 
11.12. HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím JIŘÍM PAVLI-
 COU je ojedinělým tělesem s vysokou uměleckou 
 i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým 
 záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným 
 inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho 
 existence lidová tradice.  
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž KROMĚŘÍŽSKÝ TANEČNÍ FESTIVAL 2014 
13.12. IX. ročník „Kroměřížského tanečního festivalu“ v latin-
 skoamerických a standardních tancích, který se koná 
 pod záštitou europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové. 
 Zhlédnete nejlepší páry z celé ČR ve věkových katego-
 riích od dětí, přes juniory a mládež, až po dospělé 
 a seniory. Celou akci pořádá KST Swing Kroměříž 
 ve spolupráci s Domem kultury. Přijďte se podívat 
 na skvělé taneční výkony a podpořit domácí páry.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 8:30-17:00

Kroměříž GALAVEČER TANEČNÍHO SPORTU 
13.12. Slavnostní vyhlášení výsledků nejvyšší soutěže Českého 
 svazu tanečního sportu Taneční ligy v latinsko-ame-
 rických a standardních tancích v kategoriích Junior I, 
 Junior II, Mládež, Dospělí. Moderátorkou galavečera 
 bude dáma Stardance - Mahulena Bočanová – herečka, 
 moderátorka a mimo jiné také velmi úspěšná soutěžící 
 Stardance a jejím partnerem bude Marek Dvorník. 
 Vstupenky lze objednat a zakoupit pouze online, 
 rezervace na www.dancefest.cz/galavecer/.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:30

Kroměříž VÁNOČNÍ JARMARK 
17.12.– Tradiční VÁNOČNÍ JARMARK na Velkém náměstí. 
20.12.  Návštěvníci se mohou těšit na stánky s výrobky zruč-
 ných řemeslníků, prodej vánočních dekorací, ale také 
 na stánky s bohatou nabídkou občerstvení, vánočního 
 cukroví, různých dobrot, vánočního punče atd.
 Kde: Velké náměstí Kroměříž, 9.00-17.00

Přerov Hudební skvosty klasicismu nejen na Moravě 
8.12. Koncertní večer v rámci kulturního projektu Histo-
 rická obnova hudebních památek barokní Moravy. 
 Vstupné 100 Kč, předprodej před koncertem.
 Kde: Muzeum Přerov, Mervartův sál, 18:00

Přerov Žena za pultem: Pult osobnosti 
8.12. „Vizionářská komedie“ Petra Kolečka. Komedie 
 napsaná přímo na tělo herců Jiřího Lábuse a Oldřicha 
 Kaisera.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Diashow Jiřího Kolbaby  
19.12. Cestovatel Jiří Kolbaba pořádá přednášku s promí-
 táním snímků z Bali.
 Kde: Klub Teplo Přerov, 19:00


