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Rozsvícení vánočního stromu
Tradiční rozsvícení vánočního stromu v letošním roce připadlo na první adventní neděli
27. listopadu. Akce, jako každý rok, probíhala
v areálu zámeckého parku. Na začátku
navodila příjemnou atmosféru vánoční reprodukovaná hudba a na stejné téma brzy
poté vystoupil jazzový orchestr Big Band pod
vedením Herberta Novotného. Spolek „Přidej
se k nám“ potěšil všechny přítomné velmi zdařilým vystoupením dechového orchestru Two,
Three, Four v čele s Ivo Novotným.

Přesně dle plánu se v 17:00 rozsvítil vánoční
strom. Letos poprvé jsme měli možnost na něm
obdivovat novou světelnou výzdobu, která
se skládá z 2.500 led světel a 8 ozdobných led
hvězd o průměru 55 cm. Rozsvícení předcházelo krátké pozdravení paní starostky společně
s panem farářem.
Ve víceúčelovém sále chropyňského zámku
probíhala současně vánoční výstava, na které jsme
měli možnost zhlédnout překrásné adventní věnce, zdobené svícny, háčkované a pletené výrobky,
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sladké perníčky, ukázku výtvarného umění žáků
základní školy a další rukodělné výrobky.
Ve vestibulu zámku připravil turistický
oddíl Kamínek pro malé návštěvníky možnost
vyrobit si přívěšek ve tvaru malého sněhuláka,
ozdobit si papírový zvoneček a další činnosti
pro šikovné prstíky.
Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravách
a průběhu celé akce, a všem, co dorazili naladit
se vánoční atmosférou.
Markéta Buráňová
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Vánoční přání
Starostky města

Základní školy

Vážení spoluobčané,
tak nám to zase uteklo a za několik dní tu budou Vánoce, svátky
klidu a míru. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám,
je o tradicích a vzájemné pospolitosti. Rozhodnete-li se bilancovat,
jistě zjistíte, že v tomto roce se vám mnohé vydařilo a případné
překážky byly zdolány k vaší spokojenosti. Klíč k vyřešení zdánlivě
neřešitelných úkolů spočívá velmi často v mezilidských vztazích,
komunikaci, ochotě se dohodnout či najít společný kompromis.
Úspěch je potom nezřídka založen na hledání toho lepšího v nás.
Do nového roku si proto přejme vždy najít dostatek sil, odvahy
i trpělivosti s každou, byť sebemenší životní výzvou. Chtěla bych nám
všem popřát hodně tolerance, umění odpouštět, vzájemnou úctu
mezi námi i hodně dobrých pocitů z možnosti pomoci svým blízkým
i svému okolí. Přejme si, abychom se každý den dokázali alespoň
na malou chvíli zastavit a zjistit, jaké to je, když nikam nespěcháme.
Občas stačí málo, třeba jen zkusit vnímat pohodu a krásu, kterou
pro hektický způsob života často přehlížíme, a prožít radost z každé
hezké chvilky s našimi nejbližšími. Mějme proto otevřená svá srdce
a usmívejme se, předávejme pozitivní energii také našim blízkým
a věnujme jim to nejcennější, co máme, svůj čas.
Dětem jsem loni přála bílé Vánoce, ale bohužel jsme se jich
nedočkali. Mírným optimismem mě proto naplňuje předpověď
na ty letošní, které (snad) již bílé budou! Doufám, že si děti zimní
radovánky, ať už se sněhem nebo i bez něj, užijí bez úrazů a pod
stromečkem najdou vše, co si přejí.
Vám, dříve narozeným, přeji hlavně pevné zdraví a životní optimismus. Velmi si přeji, abyste nejen na svátky nezůstali sami, ale
ať kolem sebe máte své nejmilejší a nejbližší.
A nám všem přeji klid a dostatek rodinné pohody, příjemné
a klidné prožití svátků vánočních. Do nového roku 2017 vám přeji
hodně zdraví, lásky, pohody a více radosti než starostí.
Ing. Věra Sigmundová

Je čas ozdobit kapra, zabít stromeček, upéct dárky, vykuchat
vánočku a zabalit salát.
A hlavně to nesplést.
Šťastné a veselé Vánoce a nový rok 2017 přeje
kolektiv zaměstnanců
a ředitel ZŠ Chropyně Mgr. Milan Bajgar

Klientům
Pečovatelské služby
města Chropyně
Blíží se doba vánoční,
že jsou lidé k sobě milejší,
každého příjemně zaskočí.

Místostarostky města
„Šťastné a veselé“ většinou voláme na své známé, když se potkáváme
v období vyplněném sháněním dárků, předvánočními nákupy, uklízecím maratonem a pečením cukroví. Rozhodně ne veselí, ale vysílení
usedáme k vánočnímu stolu s očekáváním pravé vánoční atmosféry.
Milí spoluobčané, srdečně vám všem přeji dostatek klidu
a pohody o Vánocích a k vůni cukroví, leštěnky a vypraných záclon
přidejte hlavně dobrý pocit ze skutečnosti, že jste nezapomněli
a našli si chvilku pro své nejbližší, rodinu a přátele. Nedejme
si pohodu Vánoc nikým a ničím narušit, zapomeňme na zlost a sváry
a snažme se najít ve svém nitru klid a vyrovnanost.
Do nového roku 2017 nám všem přeji hlavně pevné zdraví,
hodně lásky a porozumění.
Božena Hrabalová

Krásné Vánoce přejeme vám
a v tom novém roce
ať nikdo nezůstane sám.
pracovníci pečovatelské služby

Úřadu města
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné Vánoce prožité
v klidu, štěstí a pohodě. Ať jsou plné krásných setkání s přáteli
a známými a ať je prozáří radost v očích Vašich blízkých. Přejeme
Vám, abyste prožili Vánoce naplněné milými překvapeními, Vánoce
nezapomenutelné a překrásné.
Do roku 2017 Vám mimo pevného zdraví, štěstí, lásky a radosti
přejeme spoustu dobrých rozhodnutí a úspěchů ve všem, do čeho
se pustíte.
Ing. Jiří Rosecký
a kolektiv zaměstnanců města Chropyně
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Poděkování redakce

Provoz Městského úřadu
v době od 22. prosince 2016
do 2. ledna 2017

Redakce Zpravodaje děkuje všem dopisovatelům a autorům
příspěvků zveřejněných ve Zpravodaji města Chropyně v roce 2016.
Touto cestou upřímně děkujeme nejbližším spolupracovníkům – korektorce českého jazyka Mgr. Janě Buksové a grafikům
manželům Martině a Tomášovi Rozkošným za skvělou spolupráci
při redakčních činnostech.
Poděkování patří také pracovníkům tiskárny HART PRESS, spol.
s r. o., Otrokovice.
Díky patří chropyňským Junákům za distribuci Zpravodaje
do letošního léta. Od prázdnin roznos zajišťují členové a příznivci
folklórního souboru Ječmínek, také jim patří samozřejmě velké díky.
Nejen všem jmenovaným a výše uvedeným, ale i Vám všem,
vážení čtenáři, přejeme klidné vánoční svátky roku 2016 a dobrý
rok 2017.
Božena Hrabalová, Dana Jedličková

Čtvrtek
Pátek
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí

22. 12.
23. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
2. 1.

13:00 – 16:00
9:00 – 11:30 a 13:00 – 17:00

Městská knihovna v Chropyni přeje všem čtenářům krásné
prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a zejména mnoho pěkných čtenářských zážitků.
knihovnice

Svoz odpadů
o vánočních svátcích

vychází
20. ledna
17. února
17. března
13. dubna
19. května
23. června
25. srpna
29. září
3. listopadu
8. prosince
Dana Jedličková

Svoz odpadu bude v době mezi vánočními svátky a na počátku
roku 2017 prováděn v tyto dny :
kontejnery:
pátek 23. 12. 2016
sobota 31. 12. 2016
pátek 6. 1. 2017
popelnice o obsahu 110 l:
Chropyně
středa 21. 12. 2016
středa 4. 1. 2017
Plešovec
úterý 20. 12. 2016
úterý 3. 1. 2017
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 pátek 23. prosince 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 pokládejte
je vedle.
VaŽP

Provozní doba SMM
v období vánočních svátků
Čtvrtek
Pátek
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí

provoz částečně omezen
úřad uzavřen
provoz částečně omezen
provoz částečně omezen
úřad uzavřen
úřad uzavřen
běžný provoz
Ing. Jiří Rosecký

úterý 27. 12.
zavřeno
středa 28. 12. dětské odd.
čtvrtek 29. 12. dospělé odd.

Vážení čtenáři a přispěvovatelé, uveřejňujeme přehled uzávěrek
Zpravodaje města Chropyně na rok 2017. 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.
uzávěrka vždy ve 12:00
5. ledna
2. února
2. března
30. března
4. května
8. června
10. srpna
14. září
19. října
23. listopadu

22. 12.
23. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
2. 1.

Provoz Městské knihovny
v závěru roku

Uzávěrky Zpravodaje
v roce 2017

číslo
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017

10/2016

běžný provoz
zavřeno
zavřeno
8:00 – 15:00
zavřeno
zavřeno
běžný provoz
Mgr. Stanislav Kalinec

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva města

Sportovní aktivity v prosinci
Sobota 17. 12.
Neděle 18. 12.
Úterý 27. 12.
Čtvrtek 29. 12.
Pátek 30.12.

Zasedání zastupitelstva města Chropyně proběhne v pondělí
19. prosince 2016 od 16:00 v MKS v místnosti č. 10. Pozvánku
i projednávané materiály najdete na webu města v sekci Zastupitelstvo města – Dokumenty zastupitelstva: http://www.muchropyne.
cz/obcan/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/
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Vánoční rodinný turnaj ve stolním tenise, 14:00
Memoriál Petra Poly v gymnastice
Vánoční rodinný turnaj v badmintonu, 8:00
Turnaj v nohejbalu, 8:00
Turnaj ve volejbalu, 15:00
František Hrabal
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Prodej stravenek

Tříkrálová sbírka

Prodej stravenek na leden 2017 bude probíhat:
v úterý 20. prosince od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00,
ve středu 21. prosince od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00.

Římskokatolická farnost Chropyně a Charita Chropyně se v neděli 8. ledna 2017 připojí k celorepublikové tradiční Tříkrálové
sbírce, kterou organizuje Charita České republiky.
V tento den budou trojice dětí v kostýmech Kašpara, Melichara
a Baltazara v doprovodu dospělého vedoucího označeného průkazem koledníka vybírat příspěvky na dobrou věc.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí, a to zejména v regionu. Část výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Upřímné díky za Vaše dary i vlídné přijetí malých koledníků.
Pavel Rozsypálek

Zařízení školního stravování bude uzavřeno v období
od 24. prosince 2016 do 1. ledna 2017.
Všem strávníkům děkujeme za přízeň a přejeme spokojené,
klidné a požehnané Vánoce, šťastný vstup do roku 2017, ve kterém
přejeme hodně zdraví a pohody.
Kolektiv školní jídelny

Bohoslužby o Vánocích
v kostele sv. Jiljí
Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude v neděli
18. prosince od 16:00 do 17:30 hodin v kostele sv. Jiljí.
Bohoslužby:
sobota 24. 12.
neděle 25. 12.
pondělí 26. 12.
neděle 1. 1.

Štědrý den „Půlnoční mše sv.“ zvláště pro děti již
v 15:30 (večerní bohoslužba už nebude)
Hod Boží vánoční
v 7:30
Sv. Štěpána, mučedníka
v 9:00
Matky Boží P. Marie, Nový rok
v 7:30

Kostel sv. Jiljí bude otevřen k návštěvě betléma:
neděle 25. 12. Hod Boží
14:00 - 16:00
pondělí 26. 12. Sv. Štěpána
14:00 - 16:00
neděle 1. 1.
Matky Boží P. Marie, Nový rok 14:00 - 16:00
Římskokatolická farnost Chropyně dále srdečně zve na:
Adventní koncert mužského sboru z Vacenovic v neděli 18. prosince
v 15:00 v kostele sv. Jiljí v Chropyni. Vstupné dobrovolné.
Adventní koncert SZUŠ D – Music Chropyně v úterý 20. prosince 2016 v 17:00 v kostele sv. Jiljí v Chropyni. Vstupné dobrovolné.
Hanácké Vánoce s živým betlémem ve čtvrtek 29. prosince
2017 v 16:00 v kostele sv. Jiljí v podání členů folklórního souboru
Ječmínek a dětí místní farnosti. Vstupné dobrovolné.
Radostné a pokojné prožití svátků, při kterých si připomínáme,
že nejsme sami a Bůh se v Ježíši Kristu stal člověkem; Boží ochranu
a naději do nového roku přeje
P. Jiří Putala
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Z jednání Rady města Chropyně v měsíci listopadu
Rada města Chropyně se na svých jednáních
zabývala mimo jiné i těmito záležitostmi a přijala
následující usnesení:
- projednala žádost o pronájem pozemku
p. č. 1232/2 v lokalitě Drahy a vyjádřila
nesouhlas s pronájmem tohoto pozemku
a uložila vypovědět dosavadní nájemní
smlouvu tohoto pozemku a zveřejnit záměr
prodeje pozemku p. č. 1232/2 v lokalitě Drahy za cenu v místě obvyklou, tj. 450 Kč/m2;
- schválila uzavření smlouvy o pachtu na část
pozemku p. č. 99/1 o výměře 160 m2 v lokalitě „Mlýn“ za cenu 1 Kč/m2/rok;
- projednala a schválila ze tří možných variant
směny pozemků s Římskokatolickou farností
Chropyně variantu, která počítá se směnou
pozemků u hřbitova p. č. 990, 991/2, 986/2,
986/5 a 998/1 v celkové výměře 1.588 m2;
tržní hodnota (obvyklá cena) těchto pozemků by činila 285.840 Kč, tyto budou směněny
za pozemky města p. č. 1868/4, 1868/5,
1868/7, 1869/5 a 1869/7 o celkové výměře
6 802 m2; tržní hodnota těchto pozemků
by činila 136.040 Kč; rada uložila projednat
výši doplatku 149.800 Kč při směně pozemků
s Římskokatolickou farností Chropyně;
- vzala na vědomí vyjádření likvidační komise
k vyřazenému majetku určenému k prodeji
a uložila předepsaným způsobem nechat zlikvidovat automobil Ford Transit a předložit kupní
smlouvu, jejímž předmětem je prodej vozidla
Multicar M25 sklápěč za cenu 20.500 Kč;
- projednala a schválila Smlouvu o výpůjčce
mezi městem Chropyně a Základní školou
Chropyně, p. o., Mateřskou školou Chropyně,
p. o. a Zařízením školního stravování Chropyně, p. o.; tyto smlouvy ošetřují nemovitý
majetek města Chropyně, který město půjčuje
těmto příspěvkovým organizacím k užívání;
- projednala a schválila personální změnu
složení Letopisecké komise rady města;
- projednala a schválila smlouvy o dílo na audit
veřejného osvětlení Chropyně a na projektovou dokumentaci veřejného osvětlení
Chropyně;
- projednala a schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Chropyně a Ing. Liborem
Malůškem, jejímž předmětem je výběrové
řízení na akci „Oprava mostu v ulici E. Filly“
a to za celkovou cenu 14.000 Kč a uložila
předložit radě města Smlouvu na technický
dozor investora s firmou Profix, s. r. o. ;
- projednala sdělení k projektu sanace produktovodu Přerov letiště – Chropyně a vyjádřila souhlas se sanací produktovodu mezi
letištěm Přerov a stáčištěm Chropyně, jehož
součástí je projektovaný výkop pro rozpojení

-

-

-

-

-

-

potrubí v trase, který se nachází na pozemku
p. č. 1468/1;
projednala a schválila systemizaci pracovních míst zaměstnanců města Chropyně
zařazených do Městského úřadu v Chropyni
s účinností od 1. prosince 2016, spočívající
ve stanovení celkového počtu zaměstnanců
26 v důsledku zařazení pracovnic Městské
knihovny v Chropyni do odboru vnitřních
věcí Městského úřadu v Chropyni a uložila
zpracovat schválenou změnu do Organizačního řádu Městského úřadu v Chropyni
a připravit veškeré podklady potřebné pro
zrušení organizační složky Městská knihovna
v Chropyni;
projednala žádost o slevu z pronájmu cukrárny na náměstí Svobody č. 55 a doporučila
řediteli Správy majetku města Chropyně,
aby v případě poskytnutí slevy na nájmu
z pronajatých prostor cukrárny/kavárny ukončil stávající nájemní smlouvu a vypsal nové
výběrové řízení o pronájmu těchto prostor
za cenu po slevě;
projednala a schválila žádost o bezplatné
užívání prostor tělocvičny ZŠ Chropyně
Jednotkou sboru dobrovolných hasičů
Chropyně v období od 1. listopadu 2016
do 30. dubna 2017;
projednala a schválila vyhlášení výběrového
řízení na akci „Kamerový systém Chropyně“,
jmenovala výběrovou komisi na hodnocení
nabídek a uložila předložit výzvu k podání
nabídky starostce k podpisu, zahájit výběrové
řízení v uzavřené výzvě a zaslat jmenování
členů komise a náhradníků;
vzala na vědomí informaci o překročení částky
schváleného finančního plánu v rámci realizace
II. etapy oprav ulic Křižní a Závětří o 5.216 Kč
a schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo mezi městem Chropyně a firmou Rovina, a. s., jejímž předmětem je rozšíření sjednaného rozsahu díla o vícepráce (podmáčené
podloží vinou porušené kanalizace);
vzala na vědomí rozbor hospodaření města
Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2016;
vzala na vědomí rozbor hospodaření Základní
školy Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2016;
vzala na vědomí rozbor hospodaření Mateřské
školy Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2016;
vzala na vědomí rozbor hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně za 3. čtvrtletí 2016;
vzala na vědomí výsledky hospodaření Správy
majetku města Chropyně za 3. čtvrtletí roku
2016;
vzala na vědomí vnitřní směrnici SMM
Chropyně – Pravidla pro přijímání žádostí

Nebytové prostory k pronájmu

-

-

-

-

-

-

a přidělování městských bytů ve vlastnictví
města Chropyně;
vzala na vědomí stanovisko Komise Rady
města k prevenci kriminality k záležitosti
vydání obecně závazné vyhlášky zakazující
požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství; komise doporučuje takovou
obecně závaznou vyhlášku nevydávat (vyhláška, dle názoru komise, problém nevyřeší,
je nutno jednat přes živnostenský úřad nebo
hygienickou stanici);
projednala a schválila Vnitřní směrnici
č. 7/2016 k inventarizaci majetku a Plán
inventur pro rok 2016;
projednala a schválila Vnitřní směrnici
č. 6/2016 – Pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu města Chropyně, která nově upravuje společně pravidla především pro poskytování dotací na sportovní činnost i na volnočasové aktivity dětí a mládeže do 19 let;
projednala a schválila zadávací podmínky
na zakázku malého rozsahu „Oprava mostu
v ulici E.Filly“, uzavření smlouvy o dílo a uzavření smlouvy na technický dozor investora
na zakázku „Oprava mostu v ulici E. Filly“
s firmou OB RUBICONE Kroměříž, s. r. o.,
za cenu 15.000 Kč bez DPH;
schválila seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky akce „Oprava mostu
v ulici E. Filly, a to: ENERGO IPT Brno,
s. r. o., Kovovýroba Pěnička Kroměříž,
s. r. o., a Kamax Metal Kroměříž, s. r. o.;
jmenovala výběrovou komisi na hodnocení
nabídek a uložila zaslat jmenování členům
komise a náhradníkům;
schválila bezplatný pronájem Městského
kulturního střediska SRPŠ při ZŠ Chropyně
při pořádání Školního plesu v březnu 2017;
projednala a vzala na vědomí první návrh
rozpočtu města na rok 2017 a uložila upravit
tento dle vznesených připomínek a předložit vyrovnaný návrh rozpočtu rozepsaný
do ukazatelů na zasedání rady města dne
23. listopadu 2016;
vzala na vědomí cenu úplaty za zájmové
vzdělávání ve školní družině a kalkulaci pronájmů v prostorách ZŠ Chropyně;
vzala na vědomí informaci SMM o výsledku výběrového řízení na rekonstrukci bytu
v DPS Chropyně;
vzala na vědomí sdělení odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Chropyně o schválení
záměru scelování pozemků z důvodu tvorby
nového parcelního uspořádání v lokalitě
Podlesí, při kterém vznikají nové stavební
parcely pro výstavbu rodinných domů.
BH

Archiv Zpravodaje
najdete na

budova zdravotního střediska, přízemí
Moravská 619 Chropyně

www.muchropyne.cz

Více info: 573 355 147 (po - pá 7:00 - 13:00, st 12:00 - 17:00)
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XX. veřejné setkání
s občany města Chropyně
Dne 22. listopadu 2016 se uskutečnilo v Městském kulturním
středisku již XX. veřejné setkání
s občany města Chropyně. Tato
společenská akce je pořádána
městem Chropyně spolu se Svazem
zdravotně postižených Chropyně
a má již 10letou tradici. Toto setkání
se pořádá pravidelně 2x ročně,
vždy za účasti volených zástupců
města Chropyně. Přítomní občané
se vždy dozvědí spoustu zajímavých
informací z dění ve městě Chropyni,
mohou také vznést své dotazy a připomínky. Věcnými připomínkami
se pak vždy dále zabývá vedení města. Pro všechny přítomné
je pokaždé zajištěn kulturní program i s malým občerstvením.

Střípky z kroniky
Bratrské gymnázium v Chropyni
Ve druhé polovině 16. století byla v Chropyni založena Jednotou bratrskou vyšší latinská škola. Původně byla určena pro bratrskou šlechtickou
mládež na Moravě. Později se tu vzdělávali nadějní mladíci z lidu, kteří
se měli věnovat duchovnímu povolání. Tuto latinskou školu nazývali
sbor. Budova to musela být dost velká. Byly tu umístěny učebny, dílny,
modlitební síň, byty pro kněze - učitele, řemeslný a služebný personál
i konvikt pro šlechtické děti, které se po prázdninách sjížděli na vozech
ze střední Moravy za vzděláním.

Tentokrát se o příjemnou atmosféru postarali opavští umělci
pod vedením Karla Smolky, sólisty
opery a operety Slezského divadla
v Opavě,s představením s názvem
„Květy paní operety“. Všichni
přítomní tak mohli zhlédnout
představení, které se odehrálo
ve scénických dekoracích a kostýmech a bylo takovým pohlazením
na duši i s určitou dávkou humoru.
Zazněly melodie ze známých operet – Veselá vdova, Země úsměvů,
Čardášová princezna, Polská krev,
Perly panny Serafínky, Podskalák
a další.
Těšíme se na další společné
setkání v květnu příštího roku.
Lenka Horáková

Chropyňský poklad
Na místě dnešní radnice č. p. 29 i u č. p. 28 se všude při stavebních pracích narazilo na pevné základy podzemní sklepní chodby.
Od budovy radnice směrem k zámku se dělníkům otevřela vysoká chodba, která vedla pravděpodobně přes Sokolský stadion až k č. p. 32. Nikdo
ze stavebních dělníků nenašel odvahu tuto chodbu prozkoumat.
V době, kdy tehdejší chropyňský kronikář pořizoval tyto zápisy,
rozhodl se navštívit nejstaršího občana městečka Chropyně devadesátiletého výměnkáře z č. p. 59. Ten mu vyprávěl o tom, co za svého mládí
slýchával, že vedle na č. p. 60 býval kdysi klášter jakýchsi bratří. Jiná
tradice ale prý pravila, že tam byl ženský klášter, a jiná zase, že jezuitský
klášter. Na domě byl nápis „Zde žijeme bez starostí“. Císař Josef II.
nechal tento klášter zrušit.
Dále starý muž vyprávěl o tom, jak se mladík z chudého rodu
z č. p. 60 přiženil v roce 1787 do domu č. p. 32, kde ve sklepní chodbě
našel poklad a zbohatl. Místo na cestě se časem nad chodbou propadalo.
V roce 1887, kdy se upravoval povrch zeminy při opravě cesty,
se před domem č. p. 32 našla kulatá hliněná pokladnice plná zlatých
mincí. Celý dům býval u tehdejších lidí obestřen pověrčivou hrůzou.
Jak sám starý muž sdělil kronikáři: „Když jsem byl ještě mladý, nikdo
se v noci neodvážil jít do zahrady natrhat si ovoce. Bývalo tam vidět
na hromadě hořet peníze.“
Marta Staňková

Potěšilo nás...
V zářijovém vydání našeho
Zpravodaje jsme chválili a dokumentovali předzahrádku, o kterou
se s láskou a péčí starají některé
obyvatelky Domu s pečovatelskou
službou v ulici Hrázky. A že se jim
jejich úsilí vrací nejen obdivem
kolemjdoucích, ale odměnila

je i příroda sama, dokládáme
fotografiemi, byť tohle už je jen
torzo úrody, která poskytla gastronomický zážitek nejednomu
milovníkovi václavek.
Ať je Vám i naše poděkování
malou odměnou.
BH

Dotace z rozpočtu města na sportovní činnost
a volnočasové aktivity dětí a mládeže
Dne 1. ledna 2017 budou vyhlášeny nové
programy na poskytování dotací z rozpočtu
města Chropyně na podporu sportovní
činnosti a na podporu volnočasových aktivit
dětí a mládeže.

Žádosti budou přijímány v době od 1. do
28. února 2017.
Bližší informace včetně nové vnitřní
směrnice upravující pravidla pro poskytování
dotací z rozpočtu města Chropyně najdou
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zájemci na webových stránkách města v sekci
Důležité dokumenty/formuláře a žádosti:
http://www.muchropyne.cz/obcan/dulezite-dokumenty/formulare-zadosti/.
Dana Jedličková
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Pečovatelská služba města Chropyně rozšiřuje své služby
Počet pracovníků v sociálních službách se od 1. listopadu 2016
zvýšil ze čtyř na pět s 8hodinovým pracovním úvazkem. K tomuto
navýšení došlo vzhledem k tomu, že dochází k postupnému zájmu
a potřebě zajistit péči některým klientům nejen v pracovní dny, ale
i o sobotách, nedělích a svátcích. Zvýšeným počtem pracovníků
se také rozšíří kapacita počtu klientů, kterým budou pracovníci
pečovatelské služby schopni zajistit potřebnou pomoc.
Touto zásadní změnou, rozšířením časové dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně, chceme přispět k tomu, aby především
osoby, u kterých se snižuje soběstačnost z důvodu zhoršujícího
se zdravotního stavu, ale jsou ještě schopné samostatného bydlení
ve svém bytě za menší či větší pomoci rodiny, přátel a také pečovatelské služby, nemusely odcházet do pobytového zařízení.

Sociální péče o osoby seniorského věku a osoby se zdravotním
postižením ve městě Chropyni se postupně rozvíjí tak, aby byla
co nejdostupnější, aby se zvyšovala její kvalitativní i kvantitativní
úroveň a nabízela tak další možnosti pro snadnější překonávání
zdravotních potíží spojených s přibývajícím věkem každé osoby,
která péči opravdu potřebuje.
Z těchto důvodů se také rozšiřuje nabídka poskytování sociální
péče za pomoci Pečovatelské služby města Chropyně. Jedná se o registrovanou terénní sociální službu, která poskytuje péči osobám v jejich
domácnostech z důvodu snížené soběstačnosti již od roku 2005.
Poskytovány jsou pečovatelské úkony, jako je pomoc při úkonech osobní hygieny, koupání v koupelně nebo na lůžku, pomoc
s oblékáním, praním prádla, s úklidem domácnosti, dále pečovatelská služba zabezpečuje dovážku obědů s podáním jídla na talíř,
nákupy, pomoc při přípravě jídla a pití, podání jídla a pití atd. Jedná
se o placenou službu, péče je poskytována na základě uzavřené
písemné smlouvy, převážná většina úkonů je v hodinové sazbě
90 Kč/hod., účtována je podle skutečně stráveného času u klienta
při poskytování péče. V současné době je dostupná pouze v pracovní dny od 7:00 do 19:30. Pečovatelské úkony jsou poskytovány
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy a standardy kvality
Pečovatelské služby města Chropyně. Pracovníci v sociálních službách
(pečovatelky) poskytují péči nejen osaměle žijícím osobám, ale také
pomáhají pečujícím rodinám v náročné péči o jejich členy rodiny.
Pokud rodinný pečovatel nemá žádné zkušenosti s podmínkami
zabezpečení péče, jsou pracovníci schopni poradit, jak upravit podmínky pro danou péči, jak si zabezpečit pomůcky, vyřídit sociální
dávky (např. příspěvek na péči), ale také jakým způsobem vykonávat
některý z náročných pečovatelských úkonů.

S platností od 1. února 2017
bude časová dostupnost pečovatelské služby:
v pracovní dny od 7:00 do 19:30
o sobotách, nedělích a svátcích od 7:00 do 13:00 hod.
a od 16:30 do 18:30 hod.
S případnými dotazy, které se týkají poskytování terénní pečovatelské služby, se můžete obracet na vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Chropyně, Bc. Lenku Horákovou,
tel. 573 500 739, případně na sociální pracovnici Mgr. Ivanu Zlámalovou, tel. 573 500 737.
Podrobné informace o Pečovatelské službě města Chropyně
můžete také najít na internetových stránkách www.muchropyne.cz.
Lenka Horáková

reklama

8

10/2016

Zpravodaj města Chropyně

Přípravy Školního plesu jsou v plném proudu
I v letošním roce se pilně připravuje Školní
ples a s ním spojená slavnostní polonéza,
kterou už od října my deváťáci pečlivě na-

cvičujeme. Všechny přípravy jsou v plném
proudu, můžu už teď prozradit, že se máte
určitě na co těšit.

Budeme moc rádi, když se 4. března 2017
ve 20:00 přijdete na „náš“ ples podívat.
jménem 9.A Sára Müllerová

reklama

Zumba
ve školní družině
Listopadové odpoledne ve školní družině
patřilo latinskoamerickým tancům. V úterý
14. listopadu se žáci navštěvující ŠD mohli
seznámit s novým způsobem cvičení - zumbou.
Zumba je taneční fitness program, který
v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců.
Děti pod vedením zkušené lektorky Marcely
Zycháčkové strávily jednu nezapomenutelnou
hodinu plnou pohybu, hudby a zábavy.
Během chvilky se tak naučily krokové
variace tanců jako salsa, cumbia, merengeue,
cha-cha, mambo aj. Nechyběl ani současný hit
Gangnam Style od PSY.
Po hodině latinskoamerických rytmů odcházeli naši tanečníci plní dojmů a nových
zážitků.
Lenka Chalupová
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Ten vánoční čas
přivítéme zas…

Chropyně
pro Vás pořádá
31. 12. 2016
od 19:00 hod.

Rok se s rokem sešel a máme tady opět
období adventu a těšení se na Vánoce.
Je to čas, kdy mnozí z nás začnou bilancovat
uplynulý rok a plánovat si ten nadcházející.
Pokud bych mohla mluvit za členy dětského
folklorního souboru Ječmínek Chropyně, určitě
bych jen chválila a přála si spoustu dalších takových let, jako byly ty nedávné. Mám radost,
že náš soubor navštěvují šikovné děti a mládež
(z některých dětí se v průběhu času, co začaly
chodit do Ječmínku, již stali „puberťáci“, což
ovšem nemění nic na tom, že jsou šikovní
a snaživí, když chtějí :-)) a svým vystoupením

SILVESTROVSKOU
PÁRTY
Všechna jídla
z jídelního lístku
-20%
Silvestrovské
občerstvení:
- miniřízečky
- chuťovky
- kuřecí paličky
- chlebíčky ...
Kuchyně
do 22:00 hod.
Akce
od 19:00 do 21:00 hod.
velký panák
za cenu malého.
K tanci a dobré náladě
reprodukovaná hudba
zajištěna.
Těšíme se na Vás!
Rezervace na tel.:
607 420 609
Akce na prosinec

HAPPY HOURS
16:00 - 20:00 hod.
pizza + nápoj
100 Kč
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úspěšně reprezentují naše město. A že těch
vystoupení letos nebylo málo…
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem Ječmínkům, kteří soubor navštěvují,
za trpělivost a snahu. Dík patří i jejich rodičům
za obrovskou podporu a pomoc, bez které
by to ani nešlo. A děkuji také všem, kteří
nám drží palce a rádi se na naše vystoupení
přijdou podívat.
Poslední vystoupení v tomto roce se uskuteční ve čtvrtek 29. prosince v 16:00 v kostele
sv. Jiljí v Chropyni. Přijďte, jste srdečně zváni.
Magda Rapantová
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Hudební soustředění spolku „Přidej se k nám“
V době podzimních prázdnin jsme uspořádali tradiční hudební soustředění v rekreačním
středisku Trnava u Zlína. Krásného podzimního
počasí, navazování přátelských vztahů a hudební přípravy na adventní koncerty si užívalo
46 dětí v pěveckých sborech Myšky, Myši
a myšáci, v dechovém orchestru Two, Three,
Four a flétnovém souboru. Odborné vedení

souborů zajistili čtyři pedagogové ze SZUŠ
D-MUSIC. O volnou zábavu dětí, dohled
a zdravotní péči se postaraly tři maminky.
Moc děkujeme všem dospělým za ochotu
a pomoc při realizaci hudebního soustředění, pro které věnovali svůj volný čas, případně dovolenou. Tato akce byla finančně
podpořena městem Chropyně, obcí Břest
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a firmou Chropyňská strojírna. Moc děkujeme za Vaši podporu.
Vážení občané města Chropyně, přijměte
pozvání 20. prosince od 17.00 hodin do kostela
Sv. Jiljí v Chropyni na náš adventní koncert.
Těšíme se na Vás.
Členové spolku „Přidej se k nám“
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Výlet za kulturou žáků ZUŠ
Dne 10. listopadu 2016 jsme se my, žáci ZUŠ
Chropyně, i s našimi milými pány učiteli vydali
v dopoledních hodinách za kulturním zážitkem
do Olomouce, kde Moravská filharmonie
s několika sólisty pořádala dopolední koncert
s názvem "Dobro a zlo v hudbě".
Pro nás "zkušenější" diváky, zvyklé na několikahodinová představení, uběhlo 50 minut
hudby jako voda. Orchestr se předvedl v tom
nejlepším světle, koncertní kusy a skladby byly
různorodé, velmi pestré a zajímavé. Ovšem
zážitek výrazně kazil neustálý hluk a šum
ozývající se okolo ze všech míst, jednoduše
naprostá neukázněnost a nevychovanost žáků
ostatních škol. Žáci naší ZUŠ se v tomto ohledu
vyznamenali, všichni se chovali na koncertě,
jak se sluší a patří.

Po skončení představení jsme měli možnost
seznámit se se sympatickou paní hobojistkou
a jejím hudebním nástrojem. Následně jsme
se přesunuli do Šantovky na oběd. Jako poslední
jsme měli naplánovanou návštěvu Konzervatoře
Evangelické akademie, kde nás čekala krátká
komentovaná prohlídka budovy a učeben. Paní,
jež se nás pro tu chvíli ujala, nás provedla opravenými prostorami celé zdejší konzervatoře. Výklad
byl sice přizpůsoben pro mladší, přesto škola jako
taková v nás zanechala velký dojem.
Pak už jsme jen nasedli do autobusu a v odpoledních hodinách se spolu se zážitky vraceli
domů.
Děkujeme za zorganizování tohoto zájezdu
a už teď se těšíme na další.
Hudečková Eliška

S flétničkou ve školce
Od září se učíme hrát na zobcovou flétnu v mateřské školce.
Teď už umíme poznávat různé
noty a přesně je zahrát. Víme,
co je houslový klíč, co jsou pomlky

a proč má každá nota své místo.
Dokážeme si zahrát jednoduché
písničky pomalu i rychle.
Ve středu 23. listopadu 2016
jsme ve výuce měli velkou návště-

vu. Rodiče si nás přišli poslechnout
a my jim předvedli, jak s flétničkami pracujeme a co jsme se od začátku školního roku naučili. Měli jsme velkou trému, bylo to naše
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první vystoupení. Hodina rychle
uběhla a i přes nějaké malé chybičky měli rodiče z nás flétnistů
velkou radost.
Jana Milotová
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Ocenění naší členky v anketě
„Senioři sobě a jiným“

Kostelecký slavíček
V úterý 25. října 2016 se zúčastnili žáci pěvecké třídy p. uč. Luďka
Koutného okresní pěvecké soutěže populárních písní pod názvem
Kostelecký slavíček konané v Kostelci u Holešova.
Tato pěvecká soutěž slavila již 15. výročí a nás může těšit,
že se, stejně jako v minulých letech, naši mladí zpěváci ve velmi
silné konkurenci neztratili. David Traxmandl si v kategorii 4. – 5. tříd
vyzpíval krásné 3. místo a stejné umístění získala v nejpočetněji zastoupené kategorii žáků 6. – 7. tříd i Hana Konvičná - již trojnásobná
vítězka minulých ročníků.
Za získané umístění zpěvákům i panu učiteli srdečně blahopřejeme!
Velké poděkování patří i ZŠ Chropyně, která se na vyslání žáků podílela.
Jana Milotová

Na návrh výboru Svazu tělesně
postižených v ČR, z. s., místní
organizace Chropyně byla dne
5. října 2016 na Konferenci
ke Dni seniorů v Luhačovicích
oceněna naše dlouholetá členka
paní Emilie Hýbnerová.
Byla vybrána z velkého množství nominací spolků a zájmových
organizací z celého Zlínského
kraje. Od vzniku naší organizace
zastává velmi odpovědně funkci
hospodářky, podílí se na pořádání
všech našich akcí, hlavně co se týká finančního zajištění. Již dva roky
vede pro naše členy počítačový
kroužek a také velkou měrou

přispěla k úspěšnému přeregistrování a zápisu naší organizace
do rejstříků spolků a následnému
zaregistrování u finančního úřadu
včetně všech potřebných náležitostí. Veškerou činnost vykonává
dobrovolně bez nároku na odměnu. Přes svůj věk a vážnou nemoc
manžela je ochotná věnovat
část svého volného času druhým
a to je právě ten důvod, proč
výbor naší organizace vybral
k ocenění právě ji.
Jménem výboru a jistě i všech
našich členů bych jí chtěla za obětavost moc poděkovat.
Dagmar Šípková

Velký úspěch zpěvaček
V sobotu 5. listopadu 2016
se v sále Domu dětí a mládeže
v Holešově konala tradiční regionální soutěž mladých zpěváků
populárních písní Zlínského kraje
pod názvem „Dětská porta a melodie“, kde zaznívají písně všech
žánrů od country až po jazz.
Letos se již podruhé této soutěže
zúčastnily žačky naší školy ZUŠ
Kroměříž, pobočka Chropyně
a získaly výborné ocenění.

Hana Konvičná a Lenka Vaculíková, ze třídy pana učitele Luďka Koutného, získaly 1. místa
v kategorii zpěváků a zpěvaček
do 14 let. Lenka Vaculíková navíc
postoupila do celostátního kola
v Českých Budějovicích, které
se bude konat v lednu 2017.
Za celou pobočku jim srdečně
gratulujeme a Lence přejeme,
ať se daří v celostátním kole.
Jana Milotová

Šikovné ruce
Často na stránkách Zpravodaje čtete o celém klubu zručných babiček, které oplývají trpělivostí, dovedností, nápady a svými překrásnými
výtvory zpestřují nejednu výstavu.
Jsme rádi, že se v našem městě najdou i stejně šikovní zruční „dědečkové“. Možná jich není tolik, možná se tak snadno neumějí sdružovat
jako jejich ženské protějšky, ale i jejich ruce jsou obdivuhodně šikovné.
Příkladem je překrásná ruční práce pana Bohumila Hanulíka.
Dana Jedličková
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V Kamínku se pořád něco děje
Podzimní prázdniny ve Vsetíně
Ve středu 26. října, tedy o podzimních prázdninách, jsme se s dětmi vydali opět do Vsetína. Když jsme dorazili
do chaty, tak už na nás čekal Peťa, Natka a Zuzka. Děti se následně zabydlely
a posilnily se, pak se vedoucí s nimi
vydali do městského parku otestovat
dětské hřiště. Po večeři jsme se pustili
do výroby čarodějnických klobouků.
Dětem se opravdu povedly.
Další den se hrály různé hry a soutěže. V pátek jsme se s dětmi vydali
do krytého bazénu zaplavat si a vyzkoušet i tobogán. Proběhla i příprava
na večerní halloweenský karneval.
Na parketu se v tanečním reji objevily
různé zajímavé masky. Halloweenský
karneval trval až do pozdních nočních
hodin a pak hurá na kutě.
Poslední den, v sobotu, se děti vypravily na nákupy do města, aby nějaké
dárečky dovezly rodičům a sourozencům. Po obědě už se jen balilo, uklízelo,
rozdaly se diplomy a ceny a pak už jen
cesta domů.
Myslím si, že se nám podzimní prázdniny vydařily a děti si pobyt užily. Děkuji
všem vedoucím a instruktorům, kteří
se dětem ve Vsetíně věnovali a měli pro
ně připravené hry a soutěže.
reklama

Město Chropyně společně s akademickým malířem, grafikem a medailérem
Karlem Zemanem pro vás připravilo
při příležitosti 750. výročí první zmínky o Chropyni pamětní medaile.

Pokud budete mít zájem o minci zlatou, stříbrnou nebo tombakovou,
volejte na číslo 573 500 730 nebo objednávejte osobně na sekretariátě
Městského úřadu v Chropyni. Bude se jednat o doražbu.

14

Provedení mincí
tombak

stříbro

zlato

10/2016

Zpravodaj města Chropyně

V Kamínku se pořád něco děje
Pohádkový večerní pochod
V sobotu 5. listopadu náš Kamínek spolu
s KČT Chropyně připravil pro děti večerní
pohádkový pochod „Světýlka vás dovedou
večerním lesem za chropyňskou bludičkou“.
Na trase na děti čekali čarodějnice, podzimní
víly se samotným vládcem podzimu, na děti
číhali nezbední čerti. Na děti čekal Rumcajs
s Mankou i s Cipískem, mladé čertice, dokonce i drak, který si dělal chutě na princeznu.
Nebojte, statečný princ ji stihl zachránit!
Na cestě děti potkaly i Červenou karkulku,
která šla navštívit nemocnou babičku, v košíku
nesla bábovku, číhal na ni zlý vlk, ale i tady,
milé děti, určitě víte, že všechno nakonec
dobře dopadlo. Na trase nechyběl ani samotný vládce pekel Lucifer i s Luciferkou, přidal
se i Mrazík s Nastěnkou a Marfušou. Všechny

pohádky ale vždy dopadly tak, jak měly, stejně tak i všichni účastníci v pořádku dorazili
do cíle pochodu, kde všechny vítala opravdová
chropyňská bludička. Dostali pamětní listy
a perníkové medaile. Připraven byl oheň
na opékání špekáčků a teplý čaj na zahřátí.
Za přípravu pochodu moc děkuji Renatě
Pečínkové, poděkování patří všem pohádkovým postavičkám, Zuzce a Drobečkovi za odvoz
kostýmů, členkám KČT za upečené voňavé
perníčky i ostatním našim příznivcům, kteří nám
pomáhali. Všem vám moc děkuji.
Blíží se nám vánoční svátky a nový rok 2017.
Za náš Kamínek všem dětem i dospělým přeji
hodně vánoční pohody a dětem bohatého Ježíška. V novém roce pak všem hodně zdravíčka,
štěstíčka a vše ať se vám daří.
Hana Paňáková
reklama

5 000 - 50 000
nebankovní úvěr pro zaměstnané,
OSVČ, důchodce a MD
• rychlé, korektní a diskrétní jednání
• měsíční splátky bez skrytých poplatků
• produkty na 14, 17 a 20 měsíců
Kontakt na obchodního zástupce:
602 612 030 p. Rozsypalová
50 000 až 5 000 000
úvěr zajištěný nemovistostí
• doba splácení až 120 měsíců
• rychlé jednání
• bez poplatků předem
• bez převodu vlastnických práv
• bez doložení příjmů
• výplata exekucí a konsolidačních půjček
• bez bankovních a nebankovních registrů
Kontakt na obchodního zástupce
602 612 030 p. Rozsypalová
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Uršula Kluková dokáže rozesmát
Městské kulturní středisko Chropyně navštívila 21. listopadu herečka Uršula Kluková
se svým pořadem Uršuloviny, který byl připraven k jejímu 50. výročí vystupování na jevišti.
Celým představením ji doprovázel slovem
i zpěvem Šimon Pečenka.
Velký sál byl zaplněn skoro do posledního
místa a věřím, že všichni, co přišli, nelitovali.
Při vstupu obdržel každý příchozí los se zatajenou výhrou. Majitelka nenapodobitelného
smíchu se stále stejným typickým účesem diváky

seznámila nejen se svým dětstvím, divadelními
začátky, ale také s veselými historkami se svými
kolegy Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem.
V průběhu představení byl vylosován vítězný
los a jeho majitelka o přestávce získala výhru
v podobě výkladu z karet přímo od hlavní
aktérky. Pan Pečenka během pauzy nelenil
a mlsné jazýčky diváků potěšil ochutnávkou
výborné bábovky.
Druhá část pořadu pokračovala zdařilými
scénkami, veselými vtipy a stejně jako v první

reklama
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části i zde bylo představení doplněno zpěvem
známých písní Šimonem Pečenkou.
Na samý závěr věnovala paní Kluková
každému zájemci na památku svoji fotografii
s podpisem.
Děkuji všem, kteří přišli, a už nyní mohu slíbit, že další zábavný pořad se známou osobností
se bude konat příští rok v březnu. Tentokrát
naše město navštíví Karel Šíp společně s Josefem
Náhlovským.
Markéta Buráňová
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Kynologický klub ukončil sezónu
Listopad je pro kynologii závěr sezóny. I v Chropyni se zúročovalo celoroční snažení našich
členů.
5. listopadu se konaly zkoušky
dle mezinárodního a národního
řádu, rozhodčí pan Vávra. Přihlásilo se celkem 10 účastníků, jak
z našeho klubu, tak z okolních
kynologických klubů. Všichni
úspěšně zkoušky složili.
20. listopadu jsme pořádali
zkoušky dle řádu ČKJ Brno, rozhodčí pan Štibora, opět v poč-

tu 10 účastníků, kteří opět nezklamali.
Výbor KK Chropyně všem
gratuluje.
Je vidět, že kynologie v Chropyni má již svou tradici, ve které
budeme nadále pokračovat.
Současně přejeme všem našim
členům a příznivcům klubu pohodové prožití vánočních svátků
a do nového roku 2017 hodně
úspěchů v životě i na kynologickém cvičišti.
Výbor KK Chropyně

Podzimní prázdniny s pionýrem
Letošní podzimní prázdniny jsme si prožili
na naší základně na Skavsku. Děti si během
čtyř dnů vyzkoušely různé tábornické dovednosti – rozdělávání ohně, uzlování, příprava
dříví a topení v krbových kamnech, hrály hry
v místnosti či venku na hřišti. V rukodělných
dílnách menší vyráběli papírové draky jako

zapichovátko do květináče a ti větší použili na
výrobu draků přírodní materiál – větvičky, listy,
kaštany či šípky. Jedno celé odpoledne jsme
si užili vodní hrátky v aquacentru ve Zdounkách. Večerní program byl různorodý – hráli
jsme deskové hry, soutěžili, někteří malovali
obrázky s přírodní tematikou. Každý večer byl

17

ukončen promítáním pohádky nebo filmu
na dobrou noc. Čtyři dny nám rychle utekly
a nakonec pro nás opět přijel autobus, který
nás zavezl zpět k našim maminkám.
Akce proběhla za finanční podpory města
Chropyně a MŠMT ČR. Děkujeme.
Marcela Hrdličková
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Tábor
v Náměšti nad Oslavou 2016
Všichni jsme si zvykli, že se každý rok v létě v našem městě pořádají dětské tábory. Nejinak tomu
bylo i letos, proto mi dovolte
s odstupem času zavzpomínat,
jaký ten letošní tábor vlastně byl
a co všechno se na něm přihodilo.
Je to snad již pravidlo, že prvních 14 dní prázdnin stráví děti
nejen z Chropyně a blízkého
okolí, ale třeba i ze Slovenska,
nebo dokonce z daleké Austrálie
na naší táborové louce nedaleko
Náměště nad Oslavou. Letos
se zde potkaly na čtyři desítky dětí,
o které se staralo více jako deset
"dospěláků". Letošní tábor nesl název
"Stroj času" a děti si mohly vyzkoušet,
jak to vypadalo na naší planetě daleko dříve, než se objevil první člověk,
nebo naopak co je možná čeká
v blízké budoucnosti. Celý tábor
se nesl v příjemné a poklidné atmosféře, tudíž jsme si mohli plnými
doušky vychutnávat krásy okolí,
které jsme objevovali na výletech,
například do historického centra
města Třebíče nebo při projížďce
na parníku po přehradě.
Jelikož sluníčko neúprosně
hřálo, navštívila nás jednotka dobrovolných hasičů a děti si vyzkoušely, jak je těžké býti požárníkem.
Počasí nám opravdu přálo, a tak
jsme každý den hráli nejrůznější
hry a soutěže, které pravidelně
nahrazovaly tradiční závody, jako
jsou chlapecké a dívčí dovednosti, závod všestrannosti nebo můj
nejoblíbenější Azimutový závod.
Aby vůbec tábor proběhl
a mohl fungovat, tak jak jej známe,
je potřeba úsilí a času mnoha lidí.
Tímto bych chtěl poděkovat všem,

kteří jakoukoliv měrou přispěli
a pomohli nám tábor zrealizovat.
Velký dík patří všem vedoucím
a instruktorům, kteří se starali
o vaše děti, a myslím, že z tváří dětí při návratu bylo jasné,
že svou práci odvedli více než
dobře. Poděkování samozřejmě
patří i hospodářské části tábora,
která zajišťovala, aby děti neumřely
hlady, případně panu doktorovi,
který svým rychlým zákrokem
ošetřoval drobná poranění a ranky.
Díky patří i Vám, rodiče, kamarádi
a přátelé, kteří nám každoročně
pomáháte tábor postavit. Ono
se to nezdá, ale dá to zabrat. Pokud
někteří z vás náš tábor navštívili
osobně, jistě si všimli, že tábor
se malinko mění a pomalu, ale
jistě dostává nový kabát. Podařilo
se nám nakoupit další stanové celty,
kterých nyní máme již 20, byli jsme
nuceni koupit i nový redakční stan,
který nám zničila loňská bouřka,
a v neposlední řadě se nám díky
sponzorskému daru podařilo pořídit
zcela nový jídelní stan.
Takto velké inovace by se neobešly bez sponzorů, kterými pro
tento rok byly město Chropyně,
MŠMT ČR a nově pak nadace Synot Uherské Hradiště. Mnohokrát
děkujeme. Mnohdy se říká, že slova
díků nestačí, proto doufám, že vás
potěší pohled na spokojené dětské
obličeje a budete nám nakloněni
i v dalších letech.
Jak rychle tábor začal, o to rychleji skončil. Doufám, že si ho všichni náležitě užili, a pevně věřím,
že se všichni opět za rok setkáme.
Tak tedy na táboře 2017 AHOJ!
Michal Kunčar
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Hochschwab
ve světle vzpomínkového optimismu
Poslední paprsky toho dne dopadaly
na sníh pokrytý ledovou krustou, do které
se při každém kroku hladce zařezávaly hroty
maček nasazených na pohorkách. Silný vítr,
pisklavě sviště v uších, ze strany na stranu
cloumal našimi těžkými batohy, jako by nás
chtěl odvát; jako kdyby nechtěl, abychom
překonali těch posledních pár výškových
metrů, které nám ještě zbývaly. A pak jsem
to najednou uviděl. Obrovský kotouč rudě
žhnoucího slunce se skláněl k zasněženým vrcholkům, rozesetým po nekonečném obzoru.
Ozařoval vyřezávaný vrcholový kříž a oslňoval
nás tolik, až jsme museli mhouřit oči. Stáli jsme
na vrcholu Hochschwabu, ve výšce 2.277 m
a rakouské Alpy pro jednou zas patřily jen nám.
Už zase ze mě mluví vzpomínkový optimismus. Prapodivný jev, který si po léta přivážím
z hor a který mi do paměti pravidelně vtiskuje
onu bizardní krásu vykouzlenou hrou světla,
větru, ledu a kamení – takovou, kterou žádný
foťák na světě nikdy věrně nezachytí; a taky
neobyčejné zážitky prožité se „vzácnými horskými přáteli“, jak se ti drzouni z mého oddílu
neváhali sebevědomě titulovat. Vzpomínkový
optimismus je však zrádnou záležitostí. Umí
totiž zařídit, aby se z paměti vytěsnilo to, jaké
hory doopravdy jsou. Dovolí vám zapomenout
na sípění dechu v nekonečných výstupech,
na mrznoucí prsty při ranní snídani, na stopy vyčerpání před vrcholem. Umí smazat
vzpomínku na zlostnou kletbu vyřčenou při
uklouznutí, na respekt z exponovaných úseků, na spánek na kamenité zemi a vstávání
za svítání. A taky na strach – o sebe i o ty druhé. To všechno jsme během letošní podzimní
alpské anabáze zažili.
Půldenní stoupání „krleš“ (rozuměj výstup
na hřeben přímo přes vrstevnice), při kterém
jsme na jeden zátah překonali bezmála celý
výškový kilometr. Rozpouštění sněhu v ešusu,
abychom zahnali žízeň. Bloudění po náhorních
plošinách, zapříčiněné špatně vytýčeným značením, a nekonečně vyčerpávající prošlapávání

stopy. Padající kamení při sestupu zajištěnými
cestami a traverzy ve sněhových polích. A taky
neúnavný vítr, který nám při jedné ze zastávek
na skalní římse málem odnesl Kubu Šupčíka
a který Peťu Caletku připravil o dvě čepice.
Okamžik, kdy mu uletěla ta v pořadí druhá,
nám později popisoval takto: „Viděl jsem,
jak vzduchem letí čepice, a pod fousy jsem
se smál, že se někomu stalo to samé, co mně
o den dříve. Pak jsem si bezděky sáhnul na hlavu a zjistil jsem, že byla moje. Zase.“ Asi karma.
Právě hurónský smích, který po této události následoval, po návratu z hor nahrává
onomu výše zmíněnému vzpomínkovému
optimismu. Podobně jako večerní povídání
ve spacácích, v bivaku pod oblohou plnou
zářících hvězd. Nebo užaslé pozorování kamzičích stád přebíhajících po zasněžené pláni.
Anebo všeobecné veselí nad batohem Jardy
Jablonského, který zpravidla bývá dvojnásobně
těžší než batohy nás obyčejných smrtelníků a který toho i tentokrát skrýval tolik,
že by si Jarda bez skrupulí mohl na vrcholu
Hochschwabu otevřít stánek s rychlým občerstvením a vybavením do přírody.
Pozorný čtenář možná vycítí, že jsem
se zase nechal unést. Že jsem zapomněl na riziko, které s sebou pohyb v horách nese,
na třesoucí se svaly a na to jak jeden z těch
„vzácných horských přátel“, celý promáčený
po celodenním dešti, místopřísežně prohlásil,
že hned po návratu pověsí lezeckou kariéru na hřebík a vybavení prodá pod cenou
na Aukru. Jsem si však stoprocentně jistý,
že i jeho, podobně jako mě, už dostihl vzpomínkový optimismus a že se brzo setkáme při
dalším závodu s větrem, převýšením a sněhem. Jinak bychom přece neměli o čem psát
do Zpravodaje. A to by byla škoda.
Fotky z listopadového výstupu na Hochschwab jako obvykle najdete na naší facebookové stránce http://www.facebook.com/
skautichropyne.
Jakub Kalinec
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KoTě spolupracuje s Institutem
preventivní medicíny a redukce nadváhy
tuky právě z problémových partií. Některé ostatní systémy dosáhnou
redukce váhy, ale za cenu úbytku svalů, nezdravé pokožky, a když
se hubnou nějaké tuky, tak z partií, kde to není žádoucí.
Cílem programu Systém pro zdraví je vrátit tělo do rovnováhy.
Ta je klíčem ke zdraví Vás i Vaší rodiny. Díky správnému nastavení
stravování, pitného režimu, detoxikace a vyrovnaného vnitřního
prostředí docílíme správně fungujícího organismu. Naši klienti mají
více energie, cítí se lépe, podávají větší výkony a celkově mají výraznější chuť do života.
Máme pro klienty 24hodinovou podporou, tipy, recepty a návody
pro zdraví. Naši klienti využívají možností nejen poradenství v těchto
oblastech, ale i speciálního cvičení zaměřeného na redukci váhy a posilování důležitých svalových skupin pro rehabilitaci.
Otevřením specializované poradny MUDr. Otto Horáka pro redukci
váhy a systému pro zdraví v Kotě, o. p. s., v Chropyni nabízíme možnost
k řešení příčin zdravotních potíží a podpory při jejich léčbě.
Jako výživový specialista a kouč vnímám možnost individuálních
konzultací s lékařem a práci s tímto programem, podporovaným lékaři
z různých oborů, jako skvělou kombinaci v péči o klienta.
Michaela Šandová

Co se pod tímto názvem skrývá?
Zakladatelem Institutu preventivní medicíny programu pro redukci
váhy a systém pro zdraví je MUDr. Otto Horák.
Jako všeobecný, sportovní, rehabilitační lékař a podolog se denně
setkává s obezitou u svých pacientů. Většina z nich má s nadváhou spojeny i další zdravotní potíže, jako je špatná pohyblivost, artróza, diabetes
a třeba i zažívací potíže. Těmto pacientům, kterým je doporučen jakýkoli
chirurgický zákrok nebo výměna kloubu a z důvodu nadváhy, obezity
nebo nepříznivého zdravotního stavu je operace zamítnuta, říká, „musíte
zhubnout“. Myslím, že řada z nás se s tímto výrokem již setkala. Také
„s tím se musíte smířit, na to už máte věk“.
Je to ale tak?
Doktor Horák se setkával se svými kolegy zabývajícími se celostní
medicínou a vytvořili tak tým, který úspěšně využívá program doktora
Horáka u svých pacientů.
V čem vlastně program spočívá?
Cílem programu pro redukci váhy je vytvořit v těle takové podmínky,
aby tělo začalo tuky samo spalovat. Díky správnému nastavení stravování,
pitného režimu, detoxikace a vyrovnaného vnitřního prostředí včetně
pH docílíme správně fungujícího organismu. Navíc tělo následně spaluje

KoTě v novém roce rozšíří program
Jako každý rok KoTě se rozloučí s rokem
2016 na společném předvánočním setkání,
které bude 15. prosince od 9:00 do 12:00.
Při harmonice a flétničce si zazpíváme koledy,
děti dostanou malý dárek od KoTě. Maminky
si nosily dáreček, kterým obdarovaly druhé
dítě, kterým mohou i letos takto obdarovávat. Pokud si maminky donesou ochutnávku
už napečeného cukroví a jiné dobroty, bude
setkání sladké nejen cukrovím, ale i přátelským
posezením maminek a jejich dětí, které v roce
2016 navštěvovaly jakýkoliv kurs. Půjde o společné setkání, na které se už maminky těší.
Od nového roku posunujeme cvičení
SM systém s cvičením na balonech, overballech
a popruhy od 18:00 do 19:00. Hodina je posunuta na přání těch, které pracují do 17. hodiny.
Kurs bude rozšířen o přednášky na problematiku dna pánevního a bolesti zad. Těhotné
se mohou zúčastnit předporodní přípravy filmem z rakouské porodnice a filmem
o polohách a úlevových metodách při porodu.
Ve cvičení kojenců a dětí jsou zařazeny
i baby masáže. Maminky si zde mohou došít
masážní a kojící polštář, který dostanou zdarma.
Tento si mohou došít i v herničce.

Novinkou bude: Kurs dýchání „Život
je dech a dech je život“, který je určen nejen
těhotným, ale všem, co chtějí umět svůj dech
správně využívat.
Poradna obezitologie a diabetologie.
Poradna výživového poradce na redukci váhy
a zdravého životního stylu s cvičením na balonech a speciálními cviky, které nezatěžují klouby a jsou určeny pro ženy i muže s nadváhou.
Pro tento program jsme získaly specialistu
na obezitologii a redukci váhy MUDr. Otto
Horáka z Institutu preventivní medicíny
a redukce nadváhy.
Přednášky na téma homeopatie a aromaterapie.
Výuka Nordic Walkingu. Sleduji, kolik lidí
s holemi už po Chropyni chodí, ale většina
z nich bohužel špatně, a tak hole mají jen
jako berle. Lektorka této metody se jim bude
věnovat, ukáže správnou techniku a nastaví
hole do správné polohy.
Termíny kursů budou vyvěšeny na nástěnce
za oknem KoTě na náměstí Svobody. Pokud
mi napíšete nebo zavoláte, že máte o některý
z nabízených kursů zájem, ozvu se vám s termínem, kdy bude kurs probíhat a kdy bude

MUDr. Horák ordinovat (tel: 602 84 84 35,
verababice@seznam.cz).
KoTě, o. p. s., přeje všem maminkám
a tatínkům, ženám, které chodí pro své zdraví
cvičit SM systém, a i těm, kteří začnou naše
kursy navštěvovat, do nového roku 2017 zdravé
děti a pohodu v rodinném kruhu.
Věra Hýbnerová

reklama

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

„Den starostky“.
V tento den budu přítomna na městském úřadě a v době
od 9:00 do 17:00 vás ráda vyslechnu.
Dalším termínem je 2. leden 2017.
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.
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14. amatérský turnaj v badmintonu
Dne 29. října 2016 pořádal
oddíl badmintonu tradiční již
14. amatérský badmintonový
turnaj čtyřher. Turnaje se zúčastnilo 14 párů, většina mužských a několik smíšených dvojic.
Hráči dorazili jak z nedalekého Holešova a Tovačova, tak
i z Olomouce, Ostravy či Brna.
Základní kola se hrála ve 2 skupinách, poté byly páry rozděleny
dle výsledků do 3 skupin, které
již určily celkové pořadí. Každá
dvojice odehrála alespoň 9 zápasů. Mnoho z nich bylo velmi
napínavých a vyrovnaných.
Po urputných bitvách o me-

dailové pozice turnaj vyhrála
dvojice z Ostravy: S. Ciesarik
+ T. Dunko, druhé místo obsadil
domácí pár K. Brožík + M. Brožík a třetí místo vybojovali
pánové z Tovačova P. Šparlínek
+ P. Bezděk.
Věříme, že byli všichni hráči
spokojeni a zahráli si spoustu kvalitních zápasů. Budeme
se těšit na jejich účast v dalším
ročníku tohoto turnaje.
Poděkování patří i sponzorům: městu Chropyně a firmám Chropyňská strojírna, a. s.,
a Sprintel, s. r. o.
BK Chropyně

Sportovci děkují
Jménem vedení Tělovýchovné jednoty Chropyně, z. s., děkuji vedoucím
představitelům města, zastupitelským
orgánům a pracovníkům městského úřadu za vstřícnost při spolupráci
a v neposlední řadě za výraznou finanční
podporu.
Tato finanční podpora umožňuje aktivním sportovcům věnovat se svým oblíbeným

sportům, účastnit se pravidelných soutěží
na různých úrovních, čímž reprezentují
a propagují město Chropyně. Ti občané, kteří
nesoutěží, mají možnosti sportovního vyžití pro
zdraví a radost z pohybu.
Dále bych chtěl poděkovat všem našim
sponzorům, kteří podporují tělovýchovu a sport
nemalými finančními částkami.
Naše poděkování patří všem sportovcům,

kteří vedle úsilí o zdravý životní styl dosahují pěkných umístění na předních místech
soutěží.
Poděkování patří především všem funkcionářům v oddílech a v neposlední řadě dobrovolným trenérům a cvičitelům.
Přeji všem hezké prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a úspěchů v roce 2017.
Ing. Stanislav Dřímal

reklama

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •

Pravidla pro vydávání Zpravodaje
Na webu města:
http://www.muchropyne.cz/content/files/mestsky-urad/ovv/zpravodaj-smernice.pdf

v sekci Zpravodaj – příjem příspěvků a inzerce najdete pravidla
platná od 1. března 2016.
K dispozici jsou i na sekretariátu městského úřadu.
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Chropyňské gymnastky vítězkami Českého poháru
Osmý a zároveň poslední závod Českého
poháru v teamgym PROSPECT CUP v Trutnově byl pro chropyňské gymnastky poněkud
smolným. Družstvo Junior I se muselo vypořádat
se změnou v základní sestavě, která nastala
až těsně před závodem. Pravidla nedovolují
účast jedné závodnice ve dvou družstvech.
A jelikož trenérky nezařadily ze zdravotních
důvodů Denisu Peričovou do závodu, nahradily
ji až v den závodu Vanesou Kláskovou, aby bylo
družstvo šestičlenné a neobdrželo tak srážku
za nesprávný počet závodníků. Její místo pak
v sestavě Junior I zastala náhradnice Lenka
Zapletalová. Nevýhodný los – startovní číslo
jedna, snížená obtížnost (nepřítomnost Vanesy
Kláskové), změny v kádru a špatné technické
podmínky (krátká doskoková plocha) ovlivnily
výslednou známku družstva. A tak i přes to,
že družstvo ve složení Kateřina Žatecká,
Veronika Opelíková, Veronika Vyskotová,
Marie Medunová, Lenka Kusáková, Adriana
Kolářová, Nikola Hrdličková, Alžběta Hošková,
Dorota Vymětalová, Lenka Zapletalová a Lucie
Opelíková zacvičilo všechny disciplíny bez
větších chyb, umístilo se mezi patnácti družstvy
na druhém místě za domácími děvčaty z Trutnova. V celkovém pořadí Českého poháru
už bylo však jejich první místo jasné po předchozím závodě a tento závod na jejich vítězství
nic změnit nemohl.
Starší gymnastky v kategorii Junior II (do 16 let)
získaly páté místo. Při rozcvičení před závodem, který pro vysoký počet závodníků trval
až do pozdních večerních hodin, se zranila
Runa Koblihová, takže už se družstvo nevyhnulo vysoké šestibodové srážce za nesprávný
počet závodníků. Přesto ve složení Adéla Koutová, Michaela Hřibová, Markéta Horáková,
Amálie Koblihová a Vanesa Klásková dokázalo
porazit osm družstev i s chybějící obtížností
a touto velkou srážkou, bez které by závod
vyhrálo. Od čtvrtého místa je dělilo pouhých
0,05 bodu, a protože družstvo na třetím místě
bylo zvýhodněné výjimkou z pravidel, je páté
místo obrovský úspěch. V Českém poháru
se toto chropyňské družstvo nezúčastnilo všech
8 závodů a v celkovém pořadí obsadilo krásnou
bronzovou příčku.
JK
reklama

Zde mohla být vaše inzerce.
Cena od 310 Kč.

Pro více informací volejte redakci,
nebo navštivte www.muchropyne.cz
Důležité upozornění
pro dopisovatele a inzerenty.
Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně
zasílejte na e-mail: zpravodaj@muchropyne.cz
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Pohár města Příbram
V sobotu 22. října vstoupila dvě chropyňská družstva do nové teamgym
sezóny. Pod vedením trenérek Markéty Zavadilové, Reginy Horákové,
Renaty Hrdličkové a Jana Vymětala se zúčastnila 6. ročníku Poháru města
Příbram, který je předposledním závodem Českého poháru 2016.
Družstvo Junior I ve složení Vanesa Klásková, Kateřina Žatecká,
Veronika Opelíková, Veronika Vyskotová, Marie Medunová, Lenka Kusáková, Adriana Kolářová, Nikola Hrdličková, Alžběta Hošková, Dorota
Vymětalová, Lenka Zapletalová a Lucie Opelíková nedalo svým soupeřům
žádnou šanci. Děvčata celkem suverénně zvítězila ve všech disciplínách
(pódiová skladba, trampolína, tumbling) a potvrdila tak úspěšný závěr
minulé sezóny.
Družstvo Junior II ve složení Adéla Koutová, Runa Koblihová, Michaela
Hřibová, Markéta Horáková, Denisa Peričová a Amálie Koblihová se nevyhnulo chybám na trampolíně a tumblingu. Přidaly se i komplikace se starým
zraněním reprezentantky Adély Koutové. Děvčata ale v poslední disciplíně
– pódiová skladba – dokázala, že jsou opravdové bojovnice a nejlepším
výkonem ze všech soutěžících vybojovala krásné třetí místo.
JK

reklama
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44. ročník turnaje mužů ve stolním tenisu
Vyvrcholením sportovních aktivit oddílu
stolního tenisu v kalendářním roce bývá listopadový turnaj dvoučlenných družstev a jednotlivců. Letos se 19. listopadu konal již
44. ročník tohoto tradičního turnaje. Zúčastnilo
se ho celkem 46 hráčů a hráček z Moravy,
Čech, ale také ze Slovenska. Slavnostního zahájení se ujal předseda oddílu Ing. Josef Maršál,
který přivítal místostarostku paní Boženu Hrabalovou, předsedu TJ Ing. Stanislava Dřímala
a hráčkám a hráčům popřál hodnotný sportovní zážitek a poděkoval sponzorům za ceny,
kterými přispěli k podpoře sportovního klání.
V soutěži družstev bojovalo celkem 22 týmů,
které byly rozděleny do čtyř skupin. Ze skupin
postupovaly první tři družstva do hlavního
kola, ostatní týmy hrály kolo útěchy. Hrálo
se na devíti stolech a to jak v hlavním sále, tak
reklama

v herně stolního tenisu. Bylo se na co dívat,
hlavně postupové boje do finále byly hodny
ligových zápasů.
V hlavní soutěži družstev zvítězili Jan Boháč
z SKST Baník Havířov se spoluhráčem Jakubem
Chalupou z TJ Sokol Neředín nad Jindřichem
Bílou z MK Řeznovice a Janem Holáňem
z TTC Elizza Praha. Na 3. místě se umístili hráči
z Telče, Jakub a Radomír Švecovi. Náš Lukáš Konečný spolu s Vladimírem Jeřábkem (SK Slatina
Brno) skončili na 4. místě. Mezi 5. – 8. místem
se zařadil náš Petr Topič se Zdeňkem Utíkalem
(Orel Paskov) a také Lukáš Brandejs, který hrál
s Davidem Kvíčalou (KST Blansko). Kolo útěchy vyhrála domácí dvojice Tomáš Křižan a Jiří
Chrastina, kteří ve finále útěchy porazili Libora
Martinů a Jaromíra Švece z Telče. Ocenění
se dostalo i Petře Zlámalové a Julii Sigmundové
v soutěži družstev a zahraniční hráčce Daniele
Figurové z Nového Mesta nad Váhom.
V soutěži jednotlivců startovalo 32 hráčů
a hrálo se na jednu porážku. Nejlépe si vedl
loňský vítěz Jan Holáň (TTC Elizza Praha), který

podporuje
kulturu
a sport
v Chropyni
24

porazil ve finále Jakuba Švece (SK Telč). Třetí
místo patřilo Vladimíru Jeřábkovi (SK Slatina
Brno). Pěkné čtvrté místo vybojoval domácí
hráč Lukáš Konečný. Závěrečného předávání
cen se ujal předseda oddílu Ing. Josef Maršál
společně s paní starostkou Ing. Věrou Sigmundovou.
Na našem turnaji je zvykem, že závěrečné
zhodnocení probíhá na tradičním večírku
v restauraci Racek. Nehodnotí se jen sportovní
úroveň, ale navazují se nová přátelství, která
potvrzují dobrou úroveň našeho turnaje. Závěrem bychom chtěli poděkovat nejen všem
organizátorům u stolku rozhodčích, vzorné
obsluze v bufetu, ale hlavně našim sponzorům,
kterými jsou: město Chropyně, PLYNY JEHLÁŘ,
s. r. o., pan J. Hanák, Chropyňská strojírna, a. s.,
Autovest - R. Středa, Technosoft - J. Krejčíř,
Kontejnerová doprava - R. Lučan, Petroil
CZ s. r. o. - Horní Moštěnice, Svornost SBD
Kroměříž, Europasta SE, Boršov nad Vltavou
a ZO OS Fatra, a. s., Chropyně.
Stolní tenis
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Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci říjnu:
- průměrná ranní teplota byla 7,0 °C,
- průměrná denní teplota byla 11,4 °C,
- nejteplejším dnem byl 1. říjen s maximální průměrnou teplotou
12,1 °C,
- nejchladnějším dnem byl 7. říjen s minimální průměrnou teplotou 3,8 °C,
- celkové množství srážek bylo 48,4 mm/m2.
Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Společenská kronika
Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout…

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

Dne 1. listopadu 2016 jsme vzpomenuli
17. výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana

Dne 23. listopadu 2016 uplynulo 12 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil můj manžel
a náš tatínek a dědeček pan

Pavla Zsemberiho.

Karel Lakomý.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

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

Dne 25. listopadu 2016 uplynulo 14 let
od chvíle, co nás navždy opustil náš tatínek
a dědeček pan
Josef Svoboda,
a dne 16. prosince 2016 tomu bude 13 let,
co od nás navždy odešla naše maminka a babička paní

Nikdy nezapomeneme na toho,
koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na toho,
který nám moc schází.

Anna Svobodová.
S láskou na ně stále vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Dne 19. listopadu 2016 jsme vzpomněli
20. smutné výročí úmrtí mého manžela a našeho
tatínka a dědečka pana
Jana Krutila.
S láskou stále vzpomíná manželka, syn Jan a syn Petr s rodinou.
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Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.

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

Dne 26. listopadu 2016 by se dožila 70 let
paní

Dne 11. prosince 2016 vzpomeneme
15. výročí úmrtí našeho syna, bratra a vnuka
pana

Marie Jehlářová.

Zbyňka Grygara.

Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

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

Osud Ti z tváří růže vzal a z očí jiskry zář.
Však v srdcích nám Tě zanechal,
dál s námi zůstáváš.
Dne 27. listopadu 2016 jsme vzpomenuli
5. smutné výročí úmrtí mého manžela a našeho
tatínka pana

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byla,
za každý den, který jsi s námi žila.

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

Dne 12. prosince 2016 to budou 2 roky, co nás
navždy opustila naše drahá sestra a babička paní

Kdo lásku a radost rozdával,
nezemřel, ale žije v našich srdcích dál.
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil.
Děkujeme, tatínku, hodný jsi byl.

Marie Vyroubalová.
S láskou a velkou bolestí vzpomínají vnuk a sourozenci.

Dne 3. prosince 2016 jsme vzpomenuli
12. výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka,
dědečka, pradědečka a bratra pana

V našich srdcích žiješ dál.
Dne 17. prosince 2016 uplyne smutný rok
od chvíle, kdy dotlouklo srdce mého manžela,
našeho táty a dědečka pana

Antonína Dolínka.
S úctou a láskou stále vzpomíná manželka, syn Pavel,
dcera Ludmila, čtyři vnoučata, tři pravnoučata
a sestra Vlasta s rodinou.

Jiřího Kopečného.
S láskou stále vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje
manželka Jiřina, syn Jiří s Petrou, dcera Andrea a vnoučata
Zina, Daneček a Tomášek.

Tvé zlaté srdce, maminko,
zůstane navždy s námi!
Bude nám žehnat na cestu,
kterou teď musíme jít sami.
Ta rána v srdcích stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 20. prosince 2016 by se dožil 60 let náš
tatínek a dědeček pan
Antonín Kret.

Dne 8. prosince 2016 jsme vzpomenuli
4. výročí úmrtí naší maminky, babičky, prababičky paní

Stále vzpomíná celá rodina. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Růženy Kroupové.
Žije dál v srdcích těch, kteří ji měli rádi…

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

Dne 22. prosince 2016 vzpomeneme smutné
6. výročí úmrtí mé manželky paní
Boženky Lakosilové (Buchtové).
Stále vzpomíná manžel.
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Kdo Tě znal, vzpomene.

Co osud vzal, to nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí,
zapomenout nedovolí.

Dne 22. prosince 2016 by se dožil 85 let pan
Josef Calaba.

Dne 7. ledna 2017 vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana

Stále vzpomínají syn Ivo a dcera Nataša
s rodinami.

Jaroslava Ryšavého.
Vzpomínají syn Jaroslav a dcera Iveta s rodinou.

Osud Ti z tváří růže vzal a z očí jiskry zář. Však
v srdcích nám Tě zanechal,
dál s námi zůstáváš.
Dne 28. listopadu 2016 jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí paní
Ivany Chalánkové.

Ruku Ti již nepodáme,
abychom Ti mohli k narozeninám přát.
Jen kytičku Ti na hrob dáme
a na Tebe budeme vzpomínat.

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku.
Nezemřel jsem, neboť vím,
že budu žít stále v srdcích těch,
kteří mne milovali.

Dne 10. ledna 2017 by oslavil své 108. narozeniny náš dědeček pan

Dne 31. prosince 2016 vzpomeneme
3. výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka
a dědečka pana

Antonín Němec.
Vzpomínají vnuk Jaroslav a vnučka Iveta s rodinou.

Ing. Zdeňka Zdražila.
Vzpomínají manželka Marie, dcera Petra s rodinou, syn Zdeněk
s rodinou.
Jediná na světě, kdo by ji neměl rád,
jež umí odpouštět a tolik milovat,
která vždy potěší, tak měkce pohladí,
jediná na světě, jež nikdy nezraní.
Na ni nám zůstala nejlepší vzpomínka.
Ta bytost nejdražší – to byla maminka.

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

Dne 1. ledna 2017 vzpomeneme nedožité
90. narozeniny naší maminky paní

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

Boženy Bakajové.
S láskou stále vzpomíná dcera a syn s rodinami.
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Chropyně
18. 12.

Adventní koncert
Mužský pěvecký sbor z Vacenovic. Vstupné dobrovolné.
Kde: kostel sv. Jiljí, 15:00

Chropyně
20. 12.

Adventní koncert
SZUŠ D – Music Chropyně. Vstupné dobrovolné.
Kde: kostel sv. Jiljí, 17:00

chalovy lepicí pásky. Děti však Michala vždycky
překvapí, a tak všechny nápady a vynálezy chytré
hlavičky brzy odhalí, nechybí při tom legrace, soutěže
ani dynamické hudební skeče. Těšíme se na vás!
Vstupné: 1. - 10. řada - 170 Kč, 11. - 21. řada - 150 Kč,
děti do 3 let je možné vzít na klín zdarma v doprovodu
dospělé osoby.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 10:00

Chropyně
29. 12.

Hanácké Vánoce
Staré krásné hanácké koledy u živého betlému.
Účinkuje folklorní soubor Ječmínek a děti z místní
farnosti. Vstupné dobrovolné.
Kde: kostel sv. Jiljí, 16:00

Chropyně
21. 1.

Ples města Chropyně
K tanci a poslechu hraje kapela Junior Band a DJ Horris.
Večerem bude provázet moderátor Roman Fojtík.
Občerstvení zajišťuje firma Globál. Předprodej
vstupenek probíhá od 12. prosince 2016 na Správě
majetku města Chropyně, telefon: 573 355 323.
Vstupné je 250 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 20:00

Chropyně
28. 1.

Myslivecký ples
Myslivecký ples. K tanci a poslechu hraje kapela
EXPO & PENSION.
Kde: MKS Chropyně, 20:00

Chropyně
4. 3.

Školní ples
K tanci a poslechu hraje kapela Kanci paní nadlesní.
Kde: MKS Chropyně, 20:00

Holešov
12. 12.

Spirituál kvintet
Spolek Castellum Holešov pořádá vánoční koncert
skupiny Spirituál kvintet. Předprodej vstupenek
v informačním centru Holešov.
Kde: Kino Svět Holešov, 19:30

Holešov
1. 1.

Novoroční ohňostroj
Kde: Zámecká zahrada Holešov, 16:00

Kroměříž
15. 12.

Olympic Tour 2016
Nestárnoucí legendy českého rocku - na svém
letošním turné neminou ani Kroměříž. Za půlstoletí
své existence vydala kapela více než 70 alb, získala
3 Zlaté a 3 České slavíky. Dějiny Olympiku jsou fakticky dějinami české rockové hudby. Ve skupině
se vystřídalo mnoho muzikantů, kteří v této branži
něco znamenali a mnozí znamenají dodnes. V Kroměříži vystoupí Olympic ve složení Petr Janda, Milan
Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl, aby posluchačům
předvedli svou nejnovější tvorbu i hity, které se dávno
staly nesmrtelnými. Předprodej vstupenek na pokladnách DK. Vstupné: 350 Kč (1. - 8. řada), 300 Kč
(10. - 21. řada).
Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž
17. 12.

Michal Nesvadba: Michalova brnkačka

Přehled akcí
v Chropyni a okolí

Michal Nesvadba: Michalova brnkačka
Aby si mohl Michal zabrnkat na nový hudební nástroj,
potřebuje struny. Když mu je nepůjčí bendžo, harfa
ani basa, rozhodne se, že si poradí sám. V představení
se objevuje velké množství rekvizit a inovací z Mi-
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Kroměříž
18. 12.

Gospel v Domě kultury
Závěr adventu bude patřit souboru Brno Gospel
Choir, který představí emocemi a energií nabitý
gospelový repertoár, ve kterém nechybí americké
traditionaly, gospely, spirituály, ale i skladby současných autorů. Brno Gospel Choir je smíšený pěvecký
sbor pod vedením dirigentky Zuzany Petlanové.
Gospel je živá, emotivní a působivá duchovní hudba,
která vychází z tradice a kultury amerických černochů.
Vstupenky na pokladnách DK a on-line.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž
20. 12.

Folkové Vánoce – Javory
Sváteční koncertování sourozenců Ulrychových,
Kateřiny Štruncové (housle, zpěv, zobcové flétny),
Dalibora Štrunce (cimbál, zpěv) a Martina Adamuse
(kontrabas) shrnuje, a celou svojí atmosférou podtrhuje, dnes již v podstatě naplněnou cestu ke svébytné
písňové tvorbě a interpretaci, která se vzpírá jakémukoli zařazení a škatulkování. Nenásilně spojuje méně
známé lidové vánoční písně s jejich nejznámějšími
písněmi. Vstupné: 280 Kč / studenti a senioři 250 Kč.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Přerov
13. 12.

Vím, že víš, že vím
Simona Stašová a Michal Dlouhý v hlavních rolích
hořko-sladké komedie o zdánlivě normálním manželství.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

Přerov
16. 12.

Ondřej Havelka a Melody Makers
Vánoční koncert oblíbeného Ondřeje Havelky.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

