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Nové komunikace 
v Chropyni

Jistě neuniklo  pozornosti žádného z nás, že v Chropyni na Pazderně 
se realizuje nová místní komunikace. Cesta je  téměř před dokončením. 
Věříme, že obyvatelům Pazderny, ale případně i dalším občanům bude 
cesta sloužit k jejich spokojenosti a zajistí lepší prostředí a podmínky 
pro život v této lokalitě.

Ve zcela zřejmých souvislostech je Pazderna z hlediska motorové 
dopravy velmi klidná. Proto se již dnes na sotva dokončené komunikaci 
prohání děti a mládež na kolech, koloběžkách a in-line bruslích. Město 

Kandidáti hnutí ANO 2011 
do Zastupitelstva města Chropyně 
si touto cestou dovolují poděkovat 

voličům, kteří jim v říjnových volbách 
dali svůj hlas, za důvěru a podporu. 

Budeme Vás důstojně reprezentovat 
a snažit se o to, aby se náš 

volební program stal skutečností. 
Mgr. Igor Štěpánek, předseda MO

Česká strana 
sociálně demokratická
 děkuje všem voličům 

za odevzdané hlasy 
a projevenou podporu. 

Za zvolené zastupitele ČSSD 
Ing. Věra Sigmundová

Chropyně žádá všechny současné i budoucí uživatele této komunikace, 
aby měli na paměti především bezpečnost provozu a respektovali zdejší 
dopravní značení, mimo jiné jednosměrnost komunikace. Mějme na 
paměti, že  komunikace byla  navržena  a je provedena pro provoz 
motorových vozidel s pohybem chodců trvale bydlících v lokalitě 
a jejich návštěvníků.

Věříme, že vzájemná ohleduplnost všech účastníků provozu sníží 
možnost kolizí na minimum a zcela ho vyloučí.

Rovněž chodník kolem rybníka k ul. Hrad je téměř dokončen. I jeho 
uživatele prosíme o vzájemnou ohleduplnost.

Odbor VaŽP
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Volby do zastupitelstev obcí se v naší republice konaly ve dnech 10. 
a 11. října 2014. Dalo by se říci, že se jedná o občanům nejbližší volby, 
neboť rozhodují o tom, kam se město, ve kterém žijí, bude následující 
čtyři roky ubírat. 

V letošních volbách využilo svého práva volit 1 895 voličů z celkových 
4 149, což je 45,67 %. Je to téměř tolik voličů, kolik přišlo k volebním 
urnám v roce 2006, v roce 2010 volilo 48,3 % oprávněných voličů. 

Po sečtení hlasů v jednotlivých okrscích a jejich vyhodnocení na 
přebíracím místě na městském úřadě získali mandát člena zastupitelstva 
města tito kandidáti: 

Strana č. 1 – ANO 2011
Ing. Jiří Rosecký 488 hlasů
Veronika Langrová 460 hlasů
Ing. Jaroslav Kotula 432 hlasů

Strana č. 2 – Komunistická strana Čech a Moravy
Ivan Juřena 556 hlasů
Miroslav Charvát 395 hlasů
Mgr. Stanislav Kalinec 375 hlasů

Strana č. 3 – TOP 09
Ing. Jaroslav Hloušek 368 hlasů

Strana č. 4 – Občanská demokratická strana
Bc. Ivo Novotný 391 hlasů
Ing. Radovan Macháček 339 hlasů

Strana č. 5 – Společně pro Chropyni
Mgr. Josef Havela 556 hlasů
Ing. Jaroslav Krejčíř 379 hlasů
Mgr. Michal Vlasatý 367 hlasů

Volební strana č. 7 – Česká strana sociálně demokratická
Ing. Věra Sigmundová 572 hlasů
Ing. Vladimír Blažek 554 hlasů
Magda Rapantová 550 hlasů
Josef Horák 509 hlasů

Volební strana č. 8 – NEZÁVISLÁ VOLBA PRO CHROPYNI
Mgr. Milan Bajgar 315 hlasů

Výsledky voleb v jednotlivých okrscích jsou uvedeny v tabulce. 

O výsledku ustavujícího zasedání Vás budeme informovat v příštím 
čísle, neboť se uskutečnilo po zpracování tohoto čísla. 

Ing. Jiří Rosecký

Archiv Zpravodaje
 najdete na www.muchropyne.cz

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí

Klub zručných babiček připravuje 
spolu s vánoční výstavou také 

výstavu betlémů. 
Vystavíme Vámi přinesené betlémy vyrobené 

různými technikami a z různých materiálů: 
papírové, keramické, perníkové, 
vyřezávané, vyšívané, háčkované, 

malované, paličkované aj. 

K vystavení se budou přijímat ve čtvrtek 
27. listopadu od 13:00 do 16:00 

a v pátek 28. listopadu od 9:00 do 12:00 
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku. 
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První setkání prvních obyvatel 
prvního činžáku Díly 526

Klub českých 
turistů

Nápad se rodil několik let, až sestry Otáhalovy 
toto setkání zorganizovaly.
První obyvatelé se začali stěhovat na Vánoce 
roku 1952. Mezi obyvatelkami byla i pí Kout-
ná (90 let) a na setkání přišla v plném zdraví. 
Zavzpomínaly i pí Keprdová (86), která přijela 
na kole, a pí Chytilová (82), byly také mezi 
prvními nájemníky. Bohužel se setkání nezú-
častnili ještě žijící manželé Kohoutkovi (90, 
81), Hánošovi (85, 76) a pí Pospíšilová (81). 
Přišlo nás 14 dětí. 12 jich z různých důvodů 
nepřišlo nebo na ně nebyl kontakt. Bohužel 
již 5 (kluků) předčasně zemřelo. 
I v tomto počtu jsme zavzpomínali na náš život 
v našem baráku. To jak nám naši otcové každý 
rok udělali kluziště (všichni už v předškolním 
věku jsme uměli bruslit) a hráli na něm nejen 
hokej, ale i hru „Na ovečky a vlka“, kterou snad 
už dnešní děti neznají. Klepač byl naše cent-
rum schůzek, kde jsme se učili šplhat, houpat 
se a dělat výmyk. Schodiště, když pršelo, bylo 
naší hernou. Hráli jsme karty „Vole lehni“, „Prší“ 
apod. Maminky nás naučily plést, háčkovat 
i šít na panenky. Na látky jsme chodili ke 
švadlenám pí Karasové a Úlehlové, které 
v baráku bydlely. Sklep i zakázaná půda byly 
také naší hernou. Každý z nás přidal historky 
z dětství. Byli jsme jako jedna velká rodina. 

Vzpomínali jsme, jak jsme byli natlačení 
v chodbičce u Burianů, kteří měli promítačku, 
a my to všichni chtěli vidět. Na první televize 
jsme také do rodin chodili, než si je všichni 
koupili. Jednou jsme se domluvili na přesnou 
hodinu a od největšího do nejmenšího jsme 
šli v hadu (bylo nás 27) do školy. Největším 
dárkem k Vánocům byl pytlík kuliček. V tom 
jsme byli nejlepší ze všech činžáků. Pokud 
si to přišel s námi někdo rozdat, odcházel vždy 
s prázdným pytlíkem. Rodiče nás domů svo-
lávali z okna (mobily naštěstí tehdy nebyly). 
Všichni jsme bydleli jen ve dvoupokojových 
bytech, kde žilo i pět dětí nebo i prarodiče. 
Bylo to nádherné dětství. Jen škoda, že nikdo 
z nás není spisovatelem. Kniha „Naše dětství 
na Dílech“ by předčila i knihu Děti z Bullerbynu. 
Měli jsme a máme štěstí, že naše generace žije 
bez hladu a válek. Toto štěstí měla málokterá 
generace. Věříme, že setkání nebylo poslední, 
stane se tradicí a příště se setkáme i s těmi, kteří 
se letos nedostavili. Děkujeme organizačnímu 
výboru za skvělé rolády, řezy, koláčky a vý-
bornou obrovskou ovocnou mísu. Třeba naše 
setkání bude inspirací pro další činžáky nebo 
čtvrtě (jako jsou Hrad, Pazderna, Pančava aj.) 
k podobným setkání.

Věra Hýbnerová – Keprdka

Odbory KČT oblasti Valašsko–Chřiby připravily 
na druhou polovinu podzimu:

15. a 16.  Setkání turistů na Tesáku
listopadu Tesák: 8:00–15:00; zájemci 

o ubytování se informují ihned 
u Jindry Urbana, tel.: 736 740 
529

29. listopadu Vánoční výstava 
až 3. prosince v chropyňském zámku
  otevřeno: sobota 13:00–18:00, 

neděle 13:00–17:00, pondě-
lí, úterý 8:00–16:00, středa 
8:00–14:00

6. prosince Přerovský traverz
 km pěší: 12; Přerov, sokolovna, 

start 9:30; info: Otakar Buj-
noch, tel.: 737 348 442

Jar. Pospíšilová

reklama

nepřehlédněte
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I přes krásné počasí začal provoz mateřského a kojeneckého centra. 
Pro děti do 1. roku je novinkou cvičení na balonech, kde se pomocí 
tohoto cvičení zlepšuje psychomotorický vývoj dítěte. Cvičení vede 
fyzioterapeutka Klára Šeděnková. Porodní asistentka Věra Hýbnerová 
naučí maminky i baby masážím,které jsou velmi oblíbené nejen u ko-
jenců, ale i u straších dětí. Hlavně je pak vyžadují i tatínci. 

Ukázka baby masáží bude 1.12. v 9:30. Protože ukázka může být 
jen pro 8 maminek, prosím o přihlášení se na tento den na e-mail: 
v_hybnerova@volny.cz. Cvičení je každé pondělí od 9:30 do 11:00.

 
V MC je: volná herna pro děti od 1.roku do 4 let, kde si děti hrají 

pod vedením Petry Juráškové. Je každou středu od 9:00 do 11:00. 
Maminky si tak mohou při čaji nebo kávě předávat své zkušenosti 
s výchovou dětí a jiné informace. 

19. listopadu od 9:00 zveme maminky na ukázku přípravy ovocných 
přesnídávek a pomazánek pro děti s ochutnávkou. 

Novinkou jsou hračky Playmobilu (Německo), kde jsou pohyblivá 
zvířátka a děti si mohou udělat svou zoologickou zahradu.

Pro děti od 1 do 4 let je cvičení na míčích a overballech s písničkami 
a říkankami. Po cvičení je pro děti připraven program (malování, hry 
apod.). Po pěti návštěvách je dítěti věnována jedna hračka od Play-
mobilu. Cvičení je každý čtvrtek od 9:30 do 11:00. 

Zveme všechny maminky, které zde najdou pro děti to, co potře-
bují pro zdárný zdravotní i psychomotorický vývoj. Dítě potřebuje děti 
a školky jsou až od tří let. KoTě, o. p. s., může kontakt s dětmi, a navíc 
i matek, umožnit.

Na cvičení přispívají některé pojišťovny. 

KoTě pro ženy bez rozdílu věku a především pro těhotné cvičí spe-
ciální SM systém se speciální gumou pro toto cvičení. Jde o stabilizačně 
mobilizační cvičení pro dospělé, kteří mají problémy se zády a pohybo-
vým aparátem, a hlavně pro těhotné, které chtějí posílit dno pánevní 
a zádové svalstvo, které v těhotenství vlivem hormonů a rostoucího bříška 
má lordózu, která způsobuje bolest v zádech. Toto cvičení velmi ulehčuje 
porod a návrat svalů po porodu ještě do lepšího stavu než před porodem.

Cvičíme i na míčích a s popruhy na aktivaci svalů dna pánevního 
a posilování zádových svalů každý čtvrtek od 17:00 do 18:00.

Cvičení vede fyzioterapeutka Klára Šeděnková a Věra Hýbnerová, 
které mají akreditaci na toto speciální cvičení. 

Cena je 50 Kč. Na cvičení přispívají pro těhotné některé pojišťovny.

Informace na www.pamad.cz nebo tel.: 602 848 435 - Věra 
Hýbnerová.

Věra Hýbnerová

Vážení rodiče,
chci Vás informovat o průběhu schůzky s rodiči, která se týkala 

provozní doby v MŠ. Přišlo pět rodičů, z toho jeden manželský pár, 
a po projednání argumentů školy a rodičů jsme dospěli k závěru, 
že provoz bude nadále od šesti hodin pouze v jedné třídě, 
a to ve 2. třídě. Ve zbývajících třídách bude provoz od 6:30.

Magdaléna Ratůzná

Oznámení o změně provozní 
doby mateřské školy

KoTě, o. p. s., po prázdninách 
zahájilo provoz 

Exkurze na nádraží
Děti 1. třídy MŠ Chropyně se v rámci tématu vydaly na chropyňské 

nádraží. Usměvavá paní výpravčí dětem ukázala, jak se vypravují vlaky, 
co vše musí udělat, aby vlak mohl přijet do stanice i odjet. Děti 
se seznámily s novými pojmy a mohly si vyzkoušet, jak se vypravovaly 
vlaky v minulosti. Nejvíce děti zaujal světelný panel, na němž bed-
livě sledovaly cestu osobního vlaku ze stanice Věžky, přes Chropyni 
až na kojetínský most.

Tímto chceme poděkovat zaměstnancům SŽDC a ČD za ochotu 
a spolupráci.

 pí uč. Sochová a Dokoupilová Hanulíková
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Hudební 
soustředění

Besídka 
SZUŠ D-MUSIC

SZUŠ D-MUSIC pořádala 20. října první 
besídku v novém školním roce. V programu 
vystoupili nejen ostřílení matadoři, ale i na-
prostí nováčci ze tříd p. uč. Miroslava Uhlíře 
a Iva Novotného. 

Přítomné posluchače z řad rodičů, prarodi-
čů, sourozenců a kamarádů potěšili účinkující 
zpěvem a hrou na hudební nástroje. Vystou-
pení se všem velmi zdařilo a jejich snaha byla 
oceněna velkým potleskem. 

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další 
setkání s Vámi.

Bc. Ivo Novotný

Stalo se již tradicí, že v době podzimních 
prázdnin pořádá občanské sdružení „Přidej 
se k nám“ hudební soustředění pěveckého sbo-
ru a dechového orchestru k nácviku vánočního 
repertoáru na chystané adventní koncerty. 
Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Rekreační 
středisko Trnava u Zlína je ideálním místem pro 
splnění naších vizí a má dostatečné vybavení 
pro sportovní vyžití dětí a mládeže. Podzimní 
počasí nám přálo, hodně se zpívalo a hrálo, 
a tak jsme si náš pracovní výlet velmi užili. 

Děkuji všem vedoucím a rodičům za po-
moc a volný čas věnovaný dětem. Zveme vás 
tímto na adventní koncert, který se uskuteční 
16. prosince v kostele sv. Jiljí v Chropyni.

Bc. Ivo Novotný

reklama

příspěvky do 
Zpravodaje zasílejte na: 

zpravodaj@muchropyne.cz

zde

mohla být vaše inzerce
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Soukromá inzerce

Knihovna doporučuje 
milostný příběh Rudolfa II. a jeho jediné 
životní lásky, Kateřiny Stradové. Rudolf 
proslul jako obzvlášt zajímavý panovník, 
který zbožňoval ženy, astrologii, magii 
a čekal na svou šťastnou hvězdu. Kateřina 
se vyhřívala na výsluní jeho přízně a stala 
se nekorunovanou císařovnou. Tehdy ještě 
netušila, jak vrtkavé jsou nálady Rudolfa, 
nevěděla, že nadšení se jednoho dne 
změní v rozladění. A panovník se navíc 
musel vyrovnat s rostoucím tlakem rodiny, 
aby uzavřel rovnocenný sňatek. Čtenáře 
upoutá i tragický osud alchymisty Kellyho 
a pohnutý životní úděl jeho nadané ne-
vlastní dcery Elizabeth Westonové.

Zdeněk Svěrák: Dětem
Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka 

a Jaroslava Uhlíře? Sami autoři pro vás vy-
brali to nejlepší ze své tvorby – pohádky, 
operky i písničky, které vám, jak říká Zdeněk 
Svěrák, „vlezou do ucha”. Máte je tu nejen 
s texty, notami a akordy, ale i s kouzelnými 
obrázky Vlasty Baránkové. Tak ať se vám 
hezky listuje, zpívá, hraje i poslouchá.

Milena Lukešová: 
Katka čeká na zvířátka

Výběr 
veselých 
říkadel a básniček pro nejmenší. 
Básničky vycházející z harmonických 
vztahů mezi lidmi a zvířátky. Jsou 
velmi podnětné, hravé, rytmické, 
libozvučné a učí děti jazyku, dobré 
výslovnosti. K hravému předčítání, 
jež může být spojeno i s pohybem 
a doříkáváním.

H. Maťhová

Aron Ralston: 127 hodin
Aron Ralston, hlavní hrdina a autor 

v jedné osobě – nadšený horolezec, cykli-
sta, plavec a obdivovatel divoké přírody -  
se vydává na snadnou výpravu do utažských 
kaňonů, kde ho při rutinním sestupu skalní 
průrvou uvězní balvan, který mu přišpen-
dlí ruku ke stěně. Prakticky bez naděje 
na záchranu probírá různé možnosti, jak 
se dostat z nečekané pasti a přitom se ne-
úprosně blíží k rozhodující volbě. Během 
dlouhých hodin úporného boje o přežití 
vzpomíná na mládí, rodiče, přátele a pře-
devším výpravy do divočiny, která se mu 

stala osudem. Poutavě popisuje své dávné setkání s medvědem i to, jak 
se vzdal výhodného místa, aby se mohl plně věnovat svým milovaným 
horám, vrací se ke klíčovým zážitkům a přemýšlí, kam ho zavedly.

Alena Mornštajnová: Slepá mapa
Románový příběh líčí osudy tří žen, tří 

generací jedné rodiny. Životy hlavních hr-
dinek i dalších postav provázejí dramatické 
zvraty, které přináší život i dějinné události 
20. století. Anna, Alžběta a Anežka – to 
jsou hlavní hrdinky mnohavrstevnatého 
románu moravské autorky. Jejich příběh 
začíná před první světovou válkou, kdy 
čerstvě vdaná Anna odjíždí se svým mužem 
Antonínem do pohraničí. Nový začátek 
se však mění v boj o přežití - Antonín 
je na frontě raněn a záhy u Anny propu-
ká tuberkulóza. O čtvrt století později 
Annina dcera Alžběta prchá z pohraničí 
před německou armádou. Začíná druhá světová válka a s ní se mění 
osudy další generace románové rodiny. A po dalším půlstoletí změní 
dramatický zásah osudu – tentokrát v podobě důstojníka StB – i život 
vypravěčky příběhu Anežky.

Hana Whitton: Císařova hvězda
Na barvitém pozadí rudolfínské Prahy a císařského dvora se odehrává 

reklama

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

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

- otevřeny dvě pneuservisní dílny
- během zimní sezony se o vás postarají 

3–4 zkušení technici
- provádíme drobné opravy vozidel

NEČEKEJTE A OBJEDNEJTE SE VČAS

Pneuservis MIKA

Prodám
 řadový RD 4+1 v Chropyni. Dům se nachází 

v klidné lokalitě u nádraží. Tel.: 725 572 582

 prodám černou slunečnici. Tel.: 604 437 
642.

důležité informace

Upozorňujeme občany, 
že zveřejnění  soukromé 
inzerce je zpoplatněno 

částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před 
uveřejněním oznámení.

pro inzerenty
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Karla Koutná v hlavní roli baletu Louskáček 

Soubor Chropyňáček 
se představil v Zábřehu

V neděli 28. září vyjeli žáci 
lidového souboru Chropyňáček 
na V. setkání Hanáků do Zábře-
hu. Jelo se autobusem společně 
s folklorním souborem Ječmínek 
hned v ranních hodinách. Cesta 
uběhla rychle, hned po příjezdu 
jsme se všichni převlekli a vyrazili 
v krojovaném průvodu městem, 

kde nás vítali a zdravili občané 
a návštěvníci města. Celý průvod 
se postupně seřadil na náměstí 
před hlavní pódium, kde následo-
valo sčítání. Celkový počet krojo-
vaných Hanáků byl neuvěřitelných 
735, což byl rekord doposud 
ze všech setkání Hanáků. 

Po milém přivítání a proslovu 

okouzlovalo diváky Baletu NdB do loňské 
sezóny a v letošním roce nastudovalo divadlo 
ve spolupráci s Taneční konzervatoří Brno verzi 
kanadského choreografa F. Naulta.

K přednostem tohoto představení pa-
tří velkolepá scénická a kostýmní výprava, 
která upoutá svou bohatostí a barevností. 
To jsme si nemohli nechat ujít! A hlavně proto, 
že pro hlavní roli Kláry si vybral choreograf 
z dětí Taneční konzervatoře Brno naši bývalou 
žačku tanečního oboru - dvanáctiletou Karlu 

Koutnou.  O to umocněnější a nezapomenu-
telný prožitek měly děti, které viděly na jevišti 
tančit svou spolužačku se sólisty baletního 
souboru NdB. 

Poděkování patří rodičům za důslednou 
přípravu svých dětí na zájezd a také žákům 
za vzorné chování v divadle. 

Doufáme, že takový zážitek bude pro naše 
žáky velkou inspirací k přípravě vánočního 
koncertu. 

kolektiv pedagogů ZUŠ Chropyně

pana hejtmana Olomouckého 
kraje a starosty města Zábřeh jsme 
měli prostor na oběd, který byl 
zajištěn od pořadatelů. Potom 
následovalo vystoupení každého 
zúčastněného souboru. Chro-
pyňáček se Zábřehu představil 
v tom nejlepším s pásmem lido-
vých písní, za které sklidil velký 
úspěch. Na památku si každý 
ze souboru odvezl buletin, který 

vydalo Hanácké folklorní sdružení 
Olomouckého kraje. Každá strán-
ka je věnovaná jednomu souboru 
s fotografií a krátkým popisem. 
Součástí buletinu je hudební CD 
s nahrávkami jednotlivých hanác-
kých lidových muzik.

Setkání bylo velmi vydařené, 
moc se nám v Zábřehu líbilo 
a těšíme se na další pozvání.

Mgr. Jana Milotová

V pátek 17. října 2014 jsme uskutečnili 
zájezd žáků tanečního oboru do Janáčkova 
divadla v Brně. Balet Národního divadla Brno 
si pro děti letos připravil jeden skutečně spe-
ciální dárek – baletní pohádku Louskáček od 
P. I. Čajkovského, která přináší radost dětem 
po celém světě už více než sto let. Poslední 
nastudování podle V. Medveděva z roku 2001 
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Umíme to líp

Drakiáda 
s Kamínkem

V sobotu 4. října odpoledne pořádal Kamí-
nek na loukách před železničním mostem pro 
děti, ale i rodiče tradiční „Drakiádu“. Ráno 
krásně hřálo sluníčko a pěkně foukal vítr, tak 
to vypadalo, že letos draci budou létat až do 
nebes. No odpoledne si to počasíčko rozmy-
slelo, sluníčko sice hřálo, ale vítr se změnil na 
větříček. To ale děti neodradilo, přišlo jich přes 
třicet a i s pěknými draky, se kterými obsadily 
všechny kategorie: drak letec, parašutista, oráč, 
mini, obr a krasavec. 

Rodiče i děti se sice s draky naběhali, 
ale i při mírném větříčku vzlétli někteří i dost 
vysoko, někteří to neustáli, tak nám dělali 
parašutisty a jiní zase oráče, ale vše dobře do-
padlo. Po zásluze byly děti odměněny malým 
dárečkem, diplomem a sladkostí a na závěr jsme 
všichni letošní drakiádě provolali 3x zdar, zdar, 
zdar. Myslím si, že se letošní drakiáda vydařila,  
a to podle usměvavých a spokojených dětských 
tvářiček.

Hana Paňáková

Procházeli jste se v neděli 31. srpna mezi 
13. a 15. hodinou v areálu zámeckého parku v 
Chropyni? Pokud ano, měli jste šanci vyzkoušet 
si různé netradiční sportovní hry, které si pro 
děti připravila naše pionýrská skupina Obránců 
míru Chropyně.

K nabízeným aktivitám patřil Kin-ball, Bollo 
ball, padák, kroket, házecí síťky, prolézací tunel 

nebo skákání na nestabilních plochách. Na 
své si přišli děti, ale i někteří dospělí. Každý 
zúčastněný odcházel s novým zážitkem, sladkou 
odměnou a malým dárečkem. 

Děkujeme za finanční podporu městu 
Chropyně a MŠMT.

Martina Křupalová

Turistický oddíl Kamínek od září zahájil 
letošní činnost ve své klubovně v ulici 
Komenského na pravidelných schůzkách 
každý čtvrtek a pátek od 15:30 do 18:00. 
Přijďte, děti, mezi nás, zasoutěžit si a zahrát 
různé zábavné, ale i naučné hry a kvízy. 
Také rádi uvítáme nové tváře.

Těší se na vás vedoucí a instruktoři 
Kamínku. 
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Hraďáci opět na dračích lodích 
Letos jsme se přihlásili již do 8. ročníku fes-

tivalu dračích lodí DRAČÍ MORAVA – DRACI 
NA HANÉ, kategorie FUN a DRAČIC, který 
probíhal 23. a 24. srpna 2014 na řece Moravě 
v areálu Kanoistiky Kojetín.

Smíšená posádka 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. 
Obě družstva měla naši bubenici, kormidelník 
s licencí byl přidělený pořadateli.

Slunečné, poněkud chladnější, sobotní 
ráno 23. srpna nám dalo podnět se trošku 
zahřát opět s pádly v ruce. S očekáváním no-
vých sportovních zážitků jsme všichni dorazili 
do kojetínské loděnice. Dle pokynů organi-
zátorů jsme začali soutěžit na dračích lodích. 
Každá z našich posádek, Hraďáci a Hraďačky, 

měla předepsané čtyři rozjížďky na 200 m 
a jednu finálovou jízdu. V sobotu každé dračí 
družstvo odjelo 3 rozjižďky. Hraďáci letos ne-
soutěžili v kategorii FUN na 1000 m. Tentokrát 
si kilometrovou jízdu zkusily Hraďačky. Byla to 
pro nás velká příprava na nedělní finálovou 
jízdu dračic. Všechny jsme pádlovaly s velkým 
nasazením a obsadily 4. místo v naší katego-
rii. Abychom všichni měli okamžitý přehled 
o našich sportovních výkonech, spěchali jsme 
po každé rozjížďce zkontrolovat cílovou ob-
razovku. Zde byly vidět výsledky nasnímané 
kamerou. Sledovali jsme, jak jsou průběžné 
jízdy našich osádek srovnatelné s ostatními 
družstvy. Cílové časy jednotlivých dračích lodí 
byly v některých soupeřeních v průběhu závodu 
velmi vyrovnané, lišily se od sebe jen o „dračí 
vous“. V neděli 24. srpna již nebylo to pravé 

letní počasí, ale přesto jsme se snažili ze všech 
sil o co nejlepší výsledky. Smíšená posádka 
vybojovala krásné 8. místo v kategorii FUN 
na 200 m s celkovým počtem 86 bodů v Grand 
Prix. Velký boj svedly Hraďačky s Heparinkami, 
Dračicemi z radnice a Vrahovickou gemini na 
200 m. Po obrovském nasazení a velké chuti 
být co nejlepší jsme získaly onu „bramborovou 
medaili“ se součtem 77 bodů v GP.

V letošním roce jsme se nezúčastnili třetího 
ročníku Draci v Podzámce v Kroměříži, který 
se konal 27. září na Dlouhém rybníku. Doufá-
me, že se nám to příští rok podaří.

Děkujeme všem, kteří nás potěšili svou 
přítomností, podporou a povzbuzováním. 
Tímto jste přispěli k našemu nadšení a chuti 
pokračovat ve výborné sportovní činnosti, která 
sdružuje stejně naladěné „dračice a draky“.
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Chropyňské gymnastky zahájily novou sezonu teamgymovým závo-
dem Pohár města Příbrami. Čtvrtý ročník tohoto závodu se uskutečnil 
v sobotu 11. října 2014 v příbramské sportovní hale. 

Družstvo mladších dívek ve složení Denisa Peričová, Amálie Koblihová, 
Kateřina Žatecká, Vanesa Klásková, Veronika Opelíková, Marie Medu-
nová, Lenka Kusáková a Veronika Vyskotová v kategorii Junior I vybo-
jovalo vítězný pohár i přes drobná zakolísání na akrobacii i trampolíně. 

Pódiovou skladbu ale děvčata zacvičila zatím nejlépe ze všech svých 
předchozích vystoupení a právem za ni dostala nejvyšší bodové ohodno-
cení v kategorii v této disciplíně. Starším gymnastkám se pódiová skladba 
také povedla zacvičit bez větších chyb, ale ani to nestačilo na celkové 

Sportovní družstvo dobrovolných hasičů děkuje 
za podporu v uplynulém roce 

Závěrem si dovolím konstatovat, že tuto se-
zónu jsme reprezentovali velmi dobře nejen náš 
sbor, město Chropyně, ale i své sponzory, bez 
jejichž finanční podpory bychom se těchto soutěží 
nemohli zúčastnit. Velké díky tedy patří spon-

zorům, kteří nás podporují v soutěžní činnosti, 
dále bych chtěl poděkovat rodinám za podporu 
a pochopení při účasti na tolika víkendových 
soutěžích a všem, co nám jakkoliv pomáhali.

Marek Mucha

Pohár města Příbrami

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

zpravodaj@muchropyne.cz

první místo, které vyrovnaným výkonem získalo družstvo domácích dívek 
rozdílem 0,4 bodu před chropyňskými gymnastkami, které také pěkně 
zacvičenou trampolínou i akrobacií vybojovaly pohár za druhé místo 
v kategorii Junior II. 

Složení družstva: Erika Mlčochová, Katka Němečková, Adéla Kou-
tová, Runa Koblihová, Zuzana Žatecká, Ondřejka Spáčilová, Markéta 
Horáková, Dominika Křižanová, Andrea Rusinová a Nela Macečková. 

Vzhledem k tomu, že kvůli rekonstrukci tělocvičny TJ probíhaly před 
závodem pouze omezené náhradní tréninky ve školní tělocvičně, jsou 
tato umístění o to cennější.

MZ

Sezóna soutěží v požárním sportu 2014 
je skoro za námi. Družstvo mužů se v širokém 
okolí Chropyně (okresy KM, PR, PVE a ZL) 
zúčastnilo celkem 33 soutěží v požárním útoku, 
kde získalo celkem 12 pohárů, z toho 3 poháry 
na trati s 3 hadicemi B a 9 pohárů na trati 
s 2 hadicemi B. Teď už je před námi jen po-
slední soutěž, a to velmi oblíbená mikulášská 
soutěž ve Vrběticích.

Letos byl náš nejlepší čas na trati 3B 18,72 s, 
tudíž jsme nepřekonali loňský nejlepší čas druž-
stva 18,49 s. Zato na trati 2B se nám zadařilo. 
Vytvořili jsme si nový osobní rekord 15,35 s.

Rád bych vyzvedl 4 nabité soutěže, na kte-
rých se nám podařilo udělat perfektní výsledek.

Noční soutěž v Želeči   
 1. místo z 21 družstev mužů
O pohár starosty obce Čechy  
 2. místo z 29 družstev mužů
Memoriál Jana Zapletala v Chropyni 
 2. místo z 21 družstev mužů
O pohár PSP Engineering 2014 v Henčlově 
 3. místo z 32 družstev mužů

V soutěži jednotlivců jsme byli úspěšní 
i na soutěži TFA v Popůvkách s výsledným 3. mís-
tem v kategorii s aktivním dýchacím přístrojem.
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Vítání nových občánků 
našeho města

Republikové turnaje 
ve stolním tenisu

Jak již pravidelně sledujete 
ve Zpravodaji, hráči stolního te-
nisu Tělovýchovná jednota Chro-
pyně zasahují i do dění stolního 
tenisu na nejvyšším stupni mladší-
ho žactva a dorostenců, což jsou 
republikové turnaje. Je to díky 
Lukášovi a Radimovi Konečným, 
kteří získávají nejen zkušenosti, 
ale i skalpy hráčů, kteří hrají 
podstatně vyšší soutěže než naši 
kluci. Není to jen díky talentu, 
kteří oba hráči mají, ale i obě-
tavosti rodičů, kteří je na vzdále-
né turnaje dovezou. Výkonnost 
podporují stálým tréninkem pod 
dohledem mladého, ale již zkuše-
ného trenéra Filipa Krále.

Posuďte sami, jak naši mladí 
stolní tenisté v republikových 
turnajích bojují. 

V září se konal republikový tur-
naj mladšího žactva a dorostenců 
v Praze, kde startovali Radim 
a Lukáš Koneční. 

Účast na tomto turnaji v mlad-
ších žácích byla 111 a dorostenců 
110.

Nejdříve se Lukáš v doros-
tencích, jako hráč nasazený pod 
číslem 35, dokázal probojovat do 
II. stupně, kde musel porazit tři 
hráče. Tuto sérii zvládnul výborně, 
protože všechny tři zápasy vyhrál 
3:0. V druhém stupni mu bohužel 
nepřál los, a tak celkově skončil na 
25. - 32. místě. Dostat se mezi nej-
lepších 32 hráčů je velice náročné 
v této kategorii, neboť tito hráči 
hrají pravidelně ligové soutěže 
a Lukáš "jen" divizi mužů. O to 
je to ještě cennější, že nás Lukáš 
bude reprezentovat i příští rok 
v této kategorii. Je to velký úspěch 
a my můžeme jen blahopřát. 

Mezitím se v Praze také ko-
nal turnaj mladšího žactva, kde 
nás reprezentoval Radim, který 
tuto kategorii hraje posledním 
rokem. Ráďa všechny zápasy ve 
skupině odehrál na 5 setů, dva 
zápasy vyhrál a jeden zápas prohrál 
s obranářem 9:11 v pátém setu. 
Postup byl splněn s velice odře-
nýma ušima. Bohužel další los pro 

Radima byl krutý, neboť dostal 
reprezentačního hráče Šimona 
Bělíka z TJ Ostrava KST, který hraje 
KP1 a který byl také nominovaný 
na ME ročníků 2004. Radim tento 
zápas prohrál 3:0, a tak celkově 
obsadil pozici na 9. - 16. místě. 

V říjnu se také konal republi-
kový turnaj mladšího žactva a do-
rostenců v Ostravě a Havířově.

Účast na tomto turnaji v mlad-
ších žácích v Ostravě byla 83 a do-
rostenců v Havířově 136.

Lukáš Konečný nás reprezento-
val v kategorii dorostenců a v té-
to kategorii měl přijatelnější los, 
než tomu bylo v Praze. Ovšem 
Martin Vlach byl nad jeho síly, 
a tak se Lukáš musel smířit s fak-
tem, že se nedostane mezi nej-
lepších 32 hráčů. Lukášovi nepřál 
los ani v kole útěchy. Filip Šefr 
z Brna je opravdu hráč, který by 
se měl dostávat do hlavní soutěže, 
a první kolo Lukáš s ním prohrál 
3:1. Lukáš ale nakonec z turnaje 
odjížděl s 9,75 body.

V Ostravě nás také reprezen-
toval na turnaji mladších žáků 
Radim Konečný. Ráďa byl opět 
nasazený jako hráč číslo 8 a měl 
celkem silnou skupinu. Oproti 
republice v Praze se ovšem Ráďa 
dokázal prokousat i touto skupi-
nou a postoupil z ní, a to ještě 
z prvního místa. V prvním kole jej 
čekal Rusnák z TJ Sokol Ropice, 
který hraje okresní soutěž první 
třídy a byl nasazený jako hráč 
na 24. místě. Ráďa tohoto hráče 
dokázal porazit a vyhrál celkově 
3:1. Ve čtvrtfinále prohrál s Fili-
pem Vybíralem z TJ Lanškroun, 
který hraje krajský přebor mužů 
a hostuje v Blansku ve 3.lize. 
Tento hráč turnaj dokonce celý 
vyhrál. I tak si Ráďa zpravil chuť po 
ne příliš vydařeném turnaji v Praze. 
V Ostravě skončil na 5. až 8. místě, 
takže jistě krásný výsledek. Radim 
si tímto výsledkem zajistil účast na 
turnaji TOP 24 nejlepších hráčů 
republiky. Takže blahopřejeme 
a těšíme se na další dobré výsledky.

Stolní tenis

Jan Kadlčík

Binar Junaedi

Viktorie Miková

Elena Mouralová

Lukáš Graclík Alexandr Nikolas Dohnal

Nina ZicháčkováTadeáš Urubek

nar. 17.05.2014

nar. 29.07.2014

Dagmar Zapletalová

nar. 24.04.2014

nar. 27.05.2014

nar. 02.08.2014 nar. 04.08.2014

nar. 21.08.2014nar. 15.08.2014

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 20. září 2014 
přivítány tyto děti:

Zveme všechny příznivce na 42. ročník turnaje ve stolním tenisu, 
který se uskuteční 

v sobotu 22. listopadu 2014 
v hlavním sále Tělovýchovné jednoty Chropyně.

POZVÁNKA
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Společenská kronika 

Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste 
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit 
Vaši vzpomínku či blahopřání.

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci září:
- průměrná ranní teplota byla 13,1 °C,
- průměrná denní teplota byla 20,1 °C,
- nejteplejším dnem bylo 8. září s maximální průměrnou 
 teplotou 19,5 °C,
- nejchladnějším dnem bylo 24. září s minimální průměrnou 
 teplotou 11,9 °C,
- celkové množství srážek bylo 78,6 mm/m2.

Z místního pozorování v měsíci říjnu:
- průměrná ranní teplota byla 8,7 °C,
- průměrná denní teplota byla 14,6 °C,
- nejteplejším dnem byl 12. říjen s maximální průměrnou 
 teplotou 16,1 °C,
- nejchladnějším dnem byl 28. říjen s minimální průměrnou 
 teplotou +1,5 °C,
- celkové množství srážek bylo 41,0 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Kytičku a gratulaci bychom Ti z lásky rádi dali,
ale osud chtěl, abychom jen vzpomínali.

Dne 1. listopadu 2014 jsme si připomněli ne-
dožité 86. narozeniny našeho milého a laskavého 
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana

Vladimíra Míči. 

S úctou stále vzpomíná manželka Věra a děti Jana, Vladimír a Jiří 
s rodinami. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Zapomenout se nedá, 
stín na duši sedá 

a je těžké se s tím naučit žít.

Dne 24. října 2014 uplynul 1 rok od úmrtí pana 

Františka Zapletala.

 S láskou vzpomíná manželka a dcera a syn s rodinami.

Klesla ruka, která tak ráda pracovala, 
zmlkla ústa, která slovy jen hladívala,

oči, které se tak jasně dívaly, se navždy zavřely.

Dne 6. října 2014 jsme vzpomněli 1. výročí 
úmrtí paní 

Františky Krejčířové. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ji měli rádi, děkuje rodina Krej-
čířova. 

Dne 5. října 2014 oslavili naši drazí rodiče
 

Eva a Petr Takáčovi 

40 let společného života. Za lásku 
a starostlivost jim děkují a do dalších 
let společného života hodně zdraví 
a rodinné pohody přejí 
dcera Eva a synové 
Petr a Václav.

Dne 2. listopadu 2014 jsme vzpomenuli 
8. výročí úmrtí paní 

Bohumily Havlíkové. 

S láskou a úctou stále vzpomíná dcera s rodinou. 

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal za-
pomenout…

Dne 1. listopadu 2014 jsme vzpomenuli 
15. výročí úmrtí mého manžela a našeho tatín-
ka, dědečka a pradědečka pana 

Pavla Zsemberiho. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpomíná manželka a tři 
synové s rodinami. 
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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: 23. října (číslo vychází 7. listopadu 2014).  
Uzávěrka příštího čísla: 27. listopadu 2014 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

Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně. 
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foto zdroj internet

       

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

Miloval jsi domov svůj a všechny v něm,
teď Tě má v náručí královská zem. 
Ve svém hrobečku tichounce spíš,

k nám, drahý tatínku, se nikdy nevrátíš.

Dne 3. prosince 2014 vzpomeneme 10 let 
od úmrtí našeho tatínka a dědečka pana 

                                   Antonína Dolínka. 

S láskou vzpomínají syn Pavel s manželkou, dcera Ludmila 
s manželem a vnoučata Tomáš, Lukáš, Evka a Pavla. 

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

Dne 23. listopadu 2014 uplyne již 10 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.

A lesy stále šumí, které jsi měl tolik rád. 
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal.
Stromy rostou a kytky stále voní,

jen ten, kdo zažil, porozumí.

Dne 19. listopadu 2014 vzpomeneme 
12. výročí, kdy nás navždy opustil můj manžel, 
náš tatínek a dědeček pan 

                                      František Vymětal. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. 
Manželka, syn Radek a dcery s rodinami.

Dne 14. listopadu 2014 vzpomeneme 
6. výročí úmrtí paní

Jarmily Vrzalové. 

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

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, 
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 14. listopadu 2014 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka 
a dědečka pana 

Josefa Chudy. 

S láskou vzpomíná manželka s rodinou. 

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

Dne 7. listopadu 2014 vzpomeneme 
8. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pra-
dědečka pana 

Jana Ivana Šaríka. 

Vzpomíná dcera Ivana s rodinou.

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

dál s námi zůstáváš. 

Dne 27. listopadu 2014 vzpomeneme 
3. smutné výročí úmrtí mého manžela a našeho 
tatínka pana 

Marka Zatloukala. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka Pavla, děti Anetka, Natálka 
a Kristýnka, rodiče, rodina Šperkova, sestra s rodinou a kamarádi. 

Tys odešel, léta se nezastaví.
V mém srdci na Tebe zůstalo jen vzpomínání.

Oldřich Antoš
† 25. listopadu 2014

S úctou stále vzpomíná manželka Dáša a rodina 
Antošova. 

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 10/2014 - 27. listopadu (vychází 12. prosince)
č. 1/2015 - 8. ledna (vychází 23. ledna)
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

H
an

ač
ka
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ře

st

Chropyně Charleyova teta 
11.11. Jedna z nejúspěšnějších „převlekových“ komedií s tra-

dičním anglickým smyslem pro humor, odehrávající 
se ve studentském prostředí, v podání Divadelního spol-
ku NA ŠTACI Němčice nad Hanou. Vstupné 70 Kč.  
Kde: Městské kulturní středisko Chropyně, 19:00

Chropyně Vodnická pohádka 
20.11.  Veselá výpravná pohádka plná kouzel a čarování,

v podání Divadélka Mrak Havlíčkův Brod, určená 
pro mateřské školy a rodiče s dětmi, vstupné 35 Kč.

 Kde: Městské kulturní středisko Chropyně, 9:00

Chropyně Trampoty čertíka Culínka 
11.12. Pohádkový příběh o dvou rozpustilých čertech, 

o závistivé a mocichtivé paní Hárakšandě, o smutné 
princezně Amálce a o zamilovaném čertíkovi Culín-
kovi. Hraje Divadlo Kapsa Andělská Hora. 

 Vstupné 35 Kč.
 Kde: Městské kulturní středisko Chropyně, 9:00

Chropyně Aby bylo jasno 
12.12. Komedie v podání Divadla 6. května Holešov. 
 Vstupné 70 Kč.
 Kde: Městské kulturní středisko Chropyně, 18:00

Břest Adventní koncert s dechovou hudbou Hanačka
6.12. Obec Břest pořádá adventní koncert místní dechové 

hudby Hanačka, na kterém jako host vystoupí saxo-
fonista Felix Slováček. Vstupné 250 Kč.

 Kde: Kulturní dům Břest, 19:00

Hulín  OCHUTNÁVKA MORAVSKÝCH VÍN 
15.11. Každý rok v tomto čase se setkávají milovníci dobrého 

vína na půdě Kulturního klubu Hulín a ochutnávají 
vína ze všech moravských vinařských podoblastí. 
K dispozici budou vzorky až 20 vinařů. Celou akci 
hudebně doprovodí cimbálová muzika a bude i něco 
dobrého k zakousnutí. Akci pořádáme ve spolupráci 
s občanským sdružením Přátele a kamarádi. Vstupné 
60 Kč. Rezervace míst v kanceláři Kulturního klubu 
Hulín. 

 Kde: Kulturní klub Hulín, 16:00

Hulín TROU DE FER 
27.11. Filmový dokument o česko-slovenské expedici, která 

zdolala nejtěžší kaňon světa Trou de Fer (Železná 
díra). Sestup do vyhasnuté sopky v údolí dešťů 
je jeden z nejkrásnějších a zároveň nejtěžších kaňonů 
světa, Everest mezi kaňony!

 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Kojetín Setkání pěveckých souborů Kojetín 2014 
 „S písničkou se mládne“  
8.11. MěKS Kojetín a pěvecký soubor Cantas pořádají již 

5. ročník tohoto setkání. Vystoupí tyto soubory: Smí-
šený pěvecký sbor při klubu seniorů Rosénka Rožnov 
pod Radhoštěm, Smíšený soubor Add Gospel Přerov, 
Ženský pěvecký sbor Otrokovice, Smíšený pěvecký 
sbor Radost Zlín, Národopisný soubor Týnečáci 
Velký Týnec, Smíšený pěvecký sbor Bruntál, Smíšený 
pěvecký soubor ZeSrandy Kroměříž, Ženský pěvecký 
soubor Cantas MěKS Kojetín a překvapení na závěr 
pěveckého setkání. Vstup volný.

 Kde: Sokolovna Kojetín, 14:00

Kojetín IL CONGELATORE ZMRAZOVAČ 
19.11. Kočovné divadlo Ad Hoc uvádí komediální operní 

mafiánské drama plné napětí a morálních dilemat.
 Kde: Sokolovna Kojetín, 19:00

Kroměří Z KROMĚŘÍŽE DO SVĚTA 
12.11. Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní archiv 

Kroměříž a Město Kroměříž pořádají cyklus přednášek 
v rámci roku technických památek Kroměříže a okolí. 
Čtvrtá přednáška Z Kroměříže do světa. Přednáší Ivan 
Bednařík – O nevšedním životě dopravního pilota.

 Kde: Státní okresní archiv Kroměříž, 17:00

Kroměříž ADVENTNÍ JARMARK 
27.–28.11 Ve dnech 27. a 28. listopadu 2014 se uskuteční na Vel-

kém náměstí ADVENTNÍ JARMARK, spojený s roz-
svícením městského vánočního stromu (ve čtvrtek 
odpoledne). Bohatá nabídka řemeslných stánků 
s vánočními dekoracemi, ozdobami, keramikou, 
šperky, výrobky ze skla, dřeva, kůže atd. budou 
určitě pro každého návštěvníka inspirací k nákupu 
vánočních dárků.  Chybět samozřejmě nebudou ani 
stánky s občerstvením, vánočním cukrovím, různými 
dobrotami i svařeným vínem a punčem pro zahřátí. 

 Kde: Velké náměstí Kroměříž, 8:00-17:00

Přerov Václav Neckář a skupina Bacily 
19.11. Profilový koncert stálice naší populární hudby. Kon-

cert složený z nejznámějších klasických hitů i slavných 
balad.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Jaroslav Wykrent 
24.11. Koncertní vystoupení přerovské ikony a jeho hostů 

spojený se křtem nového CD „Už to prostě není ono“.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov Vánoční koncert orchestru Václava Hybše
2.12. Oblíbený orchestr opět na prknech MD. Hostem 

pořadu je zpěvačka Věra Martinová.
 Kde: Městský dům Přerov, 19:30


