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Vážení a milí, 
celý rok jsme si společně připomínali 

100. narozeniny naší domoviny. Vyvrcholením 
připomenutí tohoto unikátního jubilea bylo 
plných deset dní pro republiku. Ano, plných 
deset dnů se konaly nejrůznější akce, jejichž cílem 
bylo naše společné setkávání, vzpomínání a pocit 
sounáležitosti s naší zemí i jednoho s druhým.

V pátek 19. října jsme si v knihovně po-
slechli povídání o československých legionářích 
za 1. světové války. 

V sobotu 20. října jsme rozsvítili město 
světlem možná i stovek lampiónů při průvo-
du k pomníku padlých. Odměnou za tuto 
procházku byl vynikající svařák i čaj, dětem 
setkání s králem Ječmínkem a hlavně nádherný 
ohňostroj s motivem stovky a v barvách triko-
lóry. Nedá mi to, abych neprozradila důleži-
tou informaci. A tou je cena. Zaslechla jsem 
totiž mezi přítomnými obavy z toho, že musel 
stát vysoko přes 100 tisíc. Věřte, že ne. Jeho 
cena byla 45 tisíc Kč, tudíž velice pěkná cena 
za takovou nádhernou hru světel. Přiznám 
se, že jsem při něm vzpomínala na své dětství  
a chyběly mi už jenom ty padáčky, za kterými 
jsme se jako děti po každém ohňostroji honily.

V neděli 21. října se velký sál MKS zaplnil 
při slavnostním programu, během kterého jsme 
díky hudebním vystoupením malých muzi-
kantů, zpěváků a tanečníků společně propluli 
po vlnách hudby posledních 100 let, a při-
tom jsme vzpomínali na to, jak se za oněch 
100 let změnilo naše město. Došlo i na slova 
díků, ale o tom až v závěru tohoto článku.

V pondělí 22. října byla v MKS veřejnosti 
přístupná výstava fotografií z historie našeho 
města doplněná originálními verši Huberta 
Havránka o Chropyni. Na výstavě se také vzpo-
mínalo na prvního československého preziden-
ta a na československé legie. Počet návštěvníků 
i jejich reakce předčil naše očekávání, a tak 
byla výstava prodloužena na celý týden. 

V úterý 23. října navštívila místní kostel 
sv. Jiljí pravá královna. Česká královna harfy Ja-
na Boušková, sólistka České filharmonie a pro-
fesorka Královské konzervatoře v Bruselu, spolu 
s předním českým cembalistou a členem Britské 
cembalové společnosti Martinem Hrochem 
vykouzlila atmosféru, kterou nelze slovy popsat. 
Když se na závěr koncertu rozezněla Smetanova 
symfonická báseň Vltava, ztichl celý kostel v ob-
divném úžasu. Kdo neviděl a neslyšel, ten může 
jen litovat. Byla to nádhera.

Ve středu 24. října se program vrátil do MKS. 
Velký sál se stal pro jeden večer domovem 
dámského vokálně instrumentálního tria 
Pragtet. Všichni přítomní si s těmito úžasnými 
dámami mohli zavzpomínat na písničky starých 
českých písničkářů, od Hašlera přes Ježka, 
Suchého či Šlitra. A nejen je. Byl to příjemný 
podvečer, viďte?

100. narozeniny naší republiky
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100. narozeniny naší republiky
Ve čtvrtek 25. října se kouzlilo v místní 

knihovně, která se pro jedno odpoledne 
propadla do časů, kdy nebylo po počítačích 
a chytrých telefonech ani vidu ani slechu. 
Jedno odpoledne to děti vydržely, ale ne-
vím, jestli by to zvládly dlouhodobě. I když 
to už asi nezvládneme ani my dospělí. :-)

V pátek 26. října se sál MKS zaplnil nejen 
spoustou návštěvníků, ale hlavně příjemnou 
lidovou hudbou, zvučným hlasem zpěváků 
i krásnou barvou zvuku houslí, basy a především 
cimbálu. Cimbálová muzika Dubina snad nikdy 
nezklamala. Nezklamala ani tentokrát, zpívali 
si s nimi všichni, i ti, kdo příliš toho hudebního 
sluchu do vínku nedostali. To vůbec nevadí, hlav-
ní je, že se zpívalo od srdce. Tak je to nejkrásnější.

V sobotu 27.října se měl konat pohádkový 
pochod, ale počasí udělalo v plánech razantní 
čáru, a pochod se musel odložit..

Celý desetidenní program se uzavřel v neděli 
28. října slavnostní mší svatou v kostele sv. Jiljí, 
na které jsme mohli poděkovat za tu čest, 
že smíme tady žít. Na samý závěr jsme se všich-
ni dohromady postarali o jeden společný otisk 
stopy v historii našeho města a zasadili jsme 
pamětní lípu na náměstí Svobody.

Celých deset dnů se neslo v duchu poho-
dy, porozumění a v přátelské atmosféře. Když 
se odpoutám od zvuků harfy, kterou jsem 
takto zblízka mohla vidět poprvé v životě, pak 
mně osobně nejvíc zůstane v paměti slavnostní 
program z neděle 21. října. 

Byl na přípravu organizačně nejnároč-
nější. Společné vystoupení žáků obou místní 
základních uměleckých škol a folklórního 
souboru Ječmínek doprovodilo mluvené slovo. 
A nebylo to slovo ledajaké, bylo to vzpomínání 
na oněch 100 let a na to, jak je prožilo naše 
město. Ještě jedno slovo se během programu 
opakovalo vícekrát, i když pořád je jeho fre-
kvence naprosto nedostačující. Tím slovem 
bylo „děkujeme“. Poděkování spojené s oce-
něním našich spoluobčanů za to, co pro své 
město udělali. Oceněni byli nejen vynikající 
sportovci za reprezentaci města Chropyně, 
ale i lidé, kteří se celý svůj život věnují životu 
spolků, našim dětem a mládeži, nebo veřejné-
mu životu města. Ocenění převzali lidé, kteří 
se nesmazatelně zapsali do historie našeho měs-
ta. Kromě toho byla připravena útlá brožurka, 
ve které jsme alespoň slůvkem připomněli ty, 
kdo tuto stopu také za uplynulých sto let otisk-
li, ale již nejsou mezi námi. Už jim nemůžeme 
poděkovat osobně. 

Na samém rozhraní těchto dvou skupin 
se shodou smutných okolností ocitla i jedna 
úžasná, vždy usměvavá a obětavá paní. Neumím 
o ní mluvit jinak než jako o naší Jiřince. Jak moc 
se těšila na ono nedělní setkání, jak byla potě-
šena tím, že i ona příjme ocenění, že i jí bude 
poděkováno za to, že jako vzorná manželka 
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100. narozeniny naší republiky
následovala svého muže a spolu s ním se celý 
svůj život věnovala malým i velkým skautům 
našeho města. Paní Jiřince Šebestíkové však její 
zdraví účast na slavnostním programu nedovolilo. 
Pár dnů nato jsme ji vyprovodili na její poslední 
cestě. Smutná souhra. O svém ocenění věděla, 
byla – dle slov dcery – potěšená a co je hlavní, 
navždy zůstane vzorem pro nás ostatní. 

A to byl hlavní smysl předávání ocenění. 
Ukázat na ty, kdo si dokážou najít čas i pro 
druhé. Kteří se nezištně a mnohdy opravdu 
celý život věnují našim dětem, organizují akce 
pro mládež nebo seniory. Takoví jsou pro nás 
velkým vzorem. Ukazují nám, že sobectví, bez-
ohlednost a sebestřednost nejsou tím pravým 
naplněním našich životů. Chtěli jsme ukázat 
na ty, kteří svou velkou a trpělivou dřinou 
dosáhli pěkného sportovního úspěchu. Jsou 
pro nás vzorem trpělivosti. Ukázkou toho, 
že bez práce nejsou koláče, že nejde mít všech-
no hned. Ukázali jsme i na ty, kdo se věnovali 
veřejnému životu ve městě, kultuře, spolkům. 
Vy nepatříte mezi ty, kteří pýchu (jak je to dnes 
moderní) nazývají zdravým sebevědomí, la-
komství zákonem ekonomiky, závist bojem 
o spravedlnost, hulvátství svobodou projevu, 
zanedbanou výchovu dětí tvorbou vlastního 
názoru potomstva, a hlavně neúctu k tradicím 
vítězstvím zdravého rozumu. Díky Vám všem! 
Nelze Vám přát nic menšího, než abyste se do-
čkali následovníků a pokračovatelů Vaší práce 
a aktivity! Klasik řekl: „Když ses narodil, plakal 
jsi, zatímco celý svět se radoval. Žij tak, aby 
až budeš odcházet, ty jsi se radoval, zatímco 
celý svět bude plakat!“ Při rozloučení s paní 
Jiřinkou plakal. Bude plakat, až budeme 
odcházet my?

Mně už trochu do pláče bylo. To, když jsem 
se na jednotlivých akcích rozhlédla a hleda-
la tváře našich zastupitelů. Je Vás 17. Kde-
pak většina z Vás byla? Hezky se to kritizuje, 
že má někdo fotku v každém Zpravodaji. 
Prozradím  Vám tajemství: i Vy ji tam můžete 
mít, jen musíte na akce pořádané v našem 
městě také chodit!

Na závěr přidávám ještě poslední citaci 
k prezidentu Masarykovi. Tím se seriál vzpo-
mínek uzavírá a slibuji, že od ledna bude 
připraven nový. Rok 2019 bude rokem Ha-
náckých slavností, co si takhle připomenout 
to naše krásné nářečí, zvyky, tradice… 

Dana Jedličková

Více fotografií 
najdete na 

www.muchropyne.cz
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pro případ nečekaných výdajů. 
Peníze v hotovosti. 
Rychlé schválení. 

Bez ručitele.

Volejte: 602 612 030

Poskytnu půjčku

inzerce

Myslím si, že se nám oslavy 100 let 
od vzniku republiky opravdu vydařily, 
a to hlavně díky organizátorům, dobrovol-
níkům a také všem návštěvníkům. 

Náš velký dík patří paní Boženě Hra-
balové, která měla prvotní nápad, a paní 
Daně Jedličkové, která jí ho pomohla celý 
zorganizovat. 

Za spokojené návštěvníky 
Věra Sigmundová

Poděkování

Mobilní rozhlas!

100. narozeniny naší republiky

Nedostali jste krizovou SMS o od-
stávce vody?

To proto, že jste doposud ještě nevyu-
žili služeb Mobilního rozhlasu.

Přihlaste se a příště už takovou 
informaci dostanete včas a zdarma!

Více na stránkách města (muchropyne.
mobilnirozhlas.cz) nebo na podatelně 
Městského úřadu Chropyně.

reklama

Citace:
Vedle toho dějinného zápisu o presidentu 

Masarykovi, budou ještě zápisy o člověku… 
Nad velkolepým historickým Masarykem 

stojí ještě druhý Masaryk a ten mi onoho ještě 
přečnívá. Stojí nad ním úžasná, kouzelná lidská 
osobnost, jaké se rodí ještě řidčeji než géniové, 
lidský člověk, který dával vdovám své spiso-
vatelské honoráře, velký mravní člověk, který 
nechtěl selhat, ani když mu šlo o hrdlo, snílek, 
který nenáviděl boj, a přece celý život musel 
bojovat. Masaryk – člověk jako doklad toho, 
že lze žít čestně, poctivě, neúchylně od pravdy, 
posel a přechovavatel lidskosti a toho čistého, 
velikého a spolu prostého člověčenství, které zde 
je, ať jsou doby a módy jakékoli, aby se vždy 
v rozhodné chvíli ujalo kormidla a zavedlo loď 
do dobrého přístavu. Nebudu mu říkat tatíček, 
je mi kormidelníkem a strážcem věčného ohně. 

Emil Vachek (spisovatel)
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Vážení čtenáři a autoři příspěvků,
přinášíme přehlednou tabulku uzávěrek našeho časopisu na celý 

nadcházející rok. Datum uzávěrky se vztahuje vždy ke 12. hodině. 
Tato data najdete také v nově připraveném kalendáři, kupon 
k jeho vyzvednutí je na jiném místě tohoto vydání.

Přiložená tabulka také obsahuje datum dne, kdy Zpravodaj při-
jíždí z tiskárny firmy HART PRESS a je předáván k roznosu. Roznášen 
je pak po celý následující víkend.

Uzávěrky Zpravodaje v roce 2019  
  
  vydání        uzávěrka distribuce
01/2019  3. ledna ve 12:00 18. ledna
02/2019  31. ledna ve 12:00 15. února
03/2019  28. února ve 12:00 15. března
04/2019  28. března ve 12:00 12. dubna
05/2019  2. května ve 12:00 17. května
06/2019  6. června ve 12:00 21. června
07/2019  8. srpna ve 12:00 23. srpna
08/2019  12. září ve 12:00 27. září
09/2019  17. října ve 12:00 1. listopadu
10/2019  21. listopadu ve 12:00 6. prosince

Přeji příjemné čtení dnes i po celý rok 2019.

Dana Jedličková

Uzávěrky Zpravodaje

Vážení a milí,
opět se přiblížily Vánoce, svátky klidu a míru. Chvíle, kdy 

se díváme za sebe a současně zvědavě vyhlížíme to, co je před 
námi. Nový pan šéfredaktor se v těchto dnech teprve rozkoukává 
po tom, co práce v novinách obnáší, a tak se s jeho svolením 
ujmu letošního děkování sama.

Při ohlédnutí za celým končícím rokem totiž musím děkovat. 
Všem, komu texty a fotografie projdou rukama, než se dostanou 
až k Vám, milí čtenáři. 

Manželům Martině a Tomáši Rozkošným za trpělivé grafické 
plnění nelehkých úkolů a přání redakce i jednotlivých autorů 
příspěvků. 

Jazykové korektorce Mgr. Simoně Kutalové, kterou často trá-
pím svým nečeštinem (a upřímně: nejsem v tom někdy sama. :-) 

Pracovníkům firmy HART PRESS Otrokovice za přesné a včasné 
dodání každého výtisku. 

Celému štábu malých i velkých roznašečů, kteří bez ohledu 
na počasí tento časopis pravidelně vkládají do Vašich schránek.

Dovolím si z celého srdce a opravdu upřímně poděkovat 
i za skvělou spolupráci dnes již emeritní šéfredaktorce paní Bo-
ženě Hrabalové za obrovskou trpělivost a neutuchající invenci, 
jakou do práce na každém Zpravodaji vnášela.

Poděkování si však zaslouží i všichni dopisovatelé. Bez Vás 
by Zpravodaj nebyl po celý rok plný pestré směsi nejrůznějších 
informací a zpráv o dění v našem městě. 

Díky i všem čtenářům, vždyť k čemu by jinak byla naše spo-
lečná práce.

Jaké přidat přání? 
Udělejte si čas. Na sebe, na své blízké, na své známé, 

na malou procházku. Až půjdete některé sváteční odpoledne 
na procházku kolem kostelíku, nakoukněte k Ježíškovi. Bude 
čekat. Obklopený svými, tedy Marií, Josefem, pastýři, mudrci 
i zvířátky. Zvlášť dětem se vždycky moc líbí, když jim malý čer-
noušek za vhozený penízek do pokladničky poděkuje pokýváním 
hlavy. My dospělí v té zvláštní tiché ale krásné chvíli můžeme 
mezitím poděkovat za vše, co nám končící rok přinesl. Možná 
to nebylo vždycky veselé a příjemné, ale vždycky to bylo k užitku. 
Když budeme jen trochu chtít, objevíme užitek opravdu ve všem, 
byť by to bylo třebas jen posílení, cvičení trpělivosti a tolerance. 
Vždyť ani to není málo.

Přeji dobrou pohodu, hodně síly i naděje do příštích 
dnů i celého roku 2019.

Dana Jedličková

Redakce Zpravodaje

Vážení občané,
Správa majetku bude ve dnech 21. prosince až 1. ledna uzavřena. 

Pracovníci SMM Vám budou plně k dispozici od 2. ledna. 
SMM Chropyně

SMM Chropyně

Vážení spoluobčané,
pomalu nastává čas Vánoc, pro mnoho z nás ty nejkouzelnější 

svátky. Nejkrásnější jsou zejména pro naše nejmenší. Co může být 
krásnější než pohled na radujícího se človíčka s nádherně zářícíma 
očima nad právě rozbaleným vánočním dárkem. 

Ovšem rozdávat radost a štěstí můžeme celý rok. Můžeme 
blízké potěšit něhou, udělat radost poděkováním, pomocí nebo 
jen úsměvem. A nejen blízké. Úsměvem a milým slovem potěšíme 
každého. Vánoce jsou krásným zakončením roku. Dárkem, dobrou 
náladou, radostí, smíchem a hlavně časem stráveným spolu, můžeme 
poděkovat našim nejbližším za celý uplynulý rok. 

Staňme se tedy alespoň na chvíli vánočními anděly, kteří nemyslí 
jen na sebe. Zkusme se zastavit a trochu se kolem sebe rozhlédnout. 
Určitě najdeme někoho, komu můžeme malým skutkem udělat 
velikou radost.  

Přeji Vám všem krásné a klidné Vánoce a do nového roku 2019 
hlavně pohodu, lásku a spoustu pozitivní energie.

S úctou
Věra Sigmundová

Vánoční přání 
starostky města
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Milí čtenáři,
oznamujeme Vám, že ve dnech 28. až 31. prosince včetně 

se  budete muset obejít bez našich služeb. 

Do svátečních dnů i do nového roku přejeme spoustu krásných 
chvil strávených ve společnosti dobré knihy.

Eva Kotulová a Markéta Sedláčková

Městská knihovna

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám, jménem svým i jménem všech zaměst-

nanců ZŠ Chropyně, popřál radostné svátky plné klidu a pohody. 
V roce 2019 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních 
úspěchů.

Zároveň děkuji za spolupráci městu Chropyně, všem organizacím, 
oddílům a vedoucím kroužků v roce 2018.

Milan Bajgar

Základní škola Chropyně

Výbor Klubu českých turistů přeje všem příznivcům pobytu a 
pohybu v přírodě do roku 2019 mnoho šťastných kilometrů na 
turistických cestách i v každodenním životě.

Jaroslava Pospíšilová, Svatava Horáková

Klub českých turistů

Mše svaté ve svátečních dnech:
Pondělí 24. 12. Štědrý den a „Půlnoční mše sv.“ 21:30  
Úterý 25. 12.  Slavnost Narození Páně 09:00
Středa 26. 12. Sv. Štěpána, mučedníka 07:30
Neděle 30. 12. 
Svátek sv. Rodiny, možnost obnovy manželských slibů  07:30 
Úterý 1. 1.
Matky Boží Panny Marie, Nový rok  17:00 

Kostel sv. Jiljí bude otevřen k návštěvě Betléma: 
Úterý 25. 12. Hod Boží 14:00–16:00
Středa 26. 12. Sv. Štěpána 14:00–16:00
Úterý 1. 1. Matky Boží P. Marie, Nový rok 14:00–16:00

Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude v neděli 
16. prosince od 14:30 do 15:45 hodin v kostele sv. Jiljí. 

Radostné a pokojné prožití svátků, které připomínají, že Bůh 
se v Ježíši stal jedním z nás, a také vše dobré do nového roku 
2019 všem čtenářům přeje 

P. Jiří Putala

Bohoslužby o Vánocích 
v kostele sv. Jiljí

Tradiční Tříkrálová sbírka bude probíhat v neděli 6. ledna 2019. 
Předem děkujeme za vlídné přijetí našich malých i velkých koled-
níků a upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

Vážení spoluobčané, 
blíží se konec občanského roku, a tak bych Vám chtěl poděkovat 

za Vaši přízeň a štědrost, kterou jste projevili při letošní Tříkrálové 
sbírce, a také při humanitárních akcích, jako jsou Kola pro Afriku 
nebo při sběru oblečení pro Diakonii Broumov. 

V letošním roce jsme díky Vaší štědrosti a pochopení mohli 
podpořit lidi, kteří jsou nemocní, v pokročilém věku, děti tělesně 
a duševně handicapované, dále jsme nakoupili polohovací po-
stele, invalidní vozíky a mobilní madla.  V našem regionu, který 
tvoří Chropyně, Plešovec, Záříčí, Kyselovice, Žalkovice a Břest, jen 
z Tříkrálové sbírky pomáhala částka 100.295 Kč. Všem Vám, kteří jste 
letošním koledníkům do kasičky přispěli, patří veliké poděkování. 

Do nového roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a také chuť pomáhat potřebným lidem. Pevně věřím, že nám 
i v novém roce zachováte svou přízeň a věrnost. 

Jménem Charity Chropyně její předseda
Pavel Rozsypálek

Citát:
„Jdeme-li jen za tím, o čem si myslíme, že je v našem zájmu, 

aniž se ohlížíme na potřeby druhých, neublížíme jen druhým, 
ale především sobě!“

Dalajláma Tandazin Gjamccho

My tři králové 
přijdeme i k Vám

Městský úřad Chropyně bude uzavřen ve čtvrtek 27., 
v pátek 28. a v pondělí 31. prosince. Těšíme se na Vás ve středu 
2. ledna 2019.   

Vážení spoluobčané,
dovolte nám popřát Vám krásné Vánoce plné radosti, lásky, 

štěstí a rodinné pohody. 
Do příštího roku Vám všem přejeme pevné zdraví, spokojenost, 

mnoho osobních úspěchů i radosti a sílu překonat věci nepříjemné, 
někdy i bolestivé, které nám život přináší.

kolektiv zaměstnanců městského úřadu

Provozní doba 
na přelomu roku
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Zvyk stavět v našich kostelích a domácnos-
tech betlém souvisí s úctou k místu narození 
Ježíše Krista, která má dlouhou historii. Její 
kořeny sahají do 4. století, kdy v Betlémě 
žil poustevnickým životem sv. Jeroným. Ten 
je mimo jiné známý jako překladatel Bible 
do latiny. Právě on se ve svých listech zmi-
ňuje o jeslích, ve kterých malý Ježíšek ležel. 
Zásluhou císařovny Heleny byly umístěny 
ve stříbrné schránce a křesťané je měli ve velké 
úctě. V roce 642 byly pak převezeny do Říma 
a uloženy v kapli baziliky Santa Maria Mag-
giore. Podobně jako v Betlémě i zde byly 

každoročně o vánočních svátcích vystaveny 
k úctě věřících spolu s obrazem Ježíška na slámě.

Velkým ctitelem narozeného Ježíška byl 
sv. František z Assisi. Je známo, že o Vánocích 
roku 1223 zbudoval v lese poblíž Grecia chlév 
s jeslemi, do kterých položil na slámu sošku 
Jezulátka. K jeslím přivedl také vlka a oslíka, 
a spolu s lidmi z širokého okolí zde slavili 
v noci Ježíšova narození bohoslužbu. Velice brzy 
se tato vánoční pobožnost rozšířila i do dalšího 
křesťanského světa. 

Zpočátku bývaly jesličky či betlémy v chrá-
mech i domácnostech velmi prosté. Později 

se začínají u jesliček kromě Marie s Josefem 
a malého Ježíška objevovat také pastýři a anděl 
s nápisem „Sláva na výsostech Bohu. Na svátek 
Zjevení Páně (Tří králů) pak jesličky doplnily 
postavy tří mudrců vedené hvězdou k Betlému. 
Lidová zbožnost také často umísťovala jeslič-
ky do panoramatu národní krajiny či města 
a připojila i postavy v národních krojích, aby 
se tak znázornilo, že Kristus přišel na svět pro 
lidi celého světa a všech národů.

Dle odpovědi P. Martina Weise z Katolic-
kého týdeníku 51-52/2003 zpracoval 

P. Jiří Putala

Odkud je tradice stavění betlémů?

Nejen naše republika slaví rovnou stovku. 
Slaví ji i Krýzovy jesličky. Své jméno dostaly 
po tvůrci největšího lidového mechanického 
betlému na světě, který je dokonce i zapsán 
v Guinnessově knize rekordů – jindřicho-
hradeckém punčochářském mistrovi Tomáši 
Krýzovi.

Součástí oslav tohoto krásného jubilea je i vý-
stava „Betlémy stále živé“, která mimochodem 
potrvá až do 6. ledna.

Vnímaný čtenář už začíná tušit, že tuto zprá-
vu v našem Zpravodaji nepíšeme jen tak. Ano, 
i Chropyně má na této výstavě svého zástupce. 
A co víc, oceněného zástupce.

V neděli 24. listopadu v kostele sv. Jana 
Křtitele v Jindřichově Hradci proběhlo ocenění 
nejlepších vystavovatelů letošního již 5. roční-
ku mezinárodní soutěžní výstavy betlémů na-
zvané Nožík Tomáše Krýzy. Mezi vystavovateli 
z Čech, Moravy, Slovenska či dokonce i Itálie, 
získala mezi stovkou vystavených betlémů 
speciální cenu Muzea Jindřichohradecka paní 
Květoslava Dvořáková se svým háčkovaným 
betlémem.

Srdečně gratulujeme.
Dana Jedličková

Nožík 
Tomáše Krýzy
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Představte si, že se píše sobota 15. ledna 2000, je něco po 20. hodině 
a v Městském kulturním středisku právě začíná první Městský ples. Ples 
zahajuje tehdejší starosta mimo jiné přáním, aby tímto počinem byla 
založena tradice, která obohatí plesovou sezónu. A tak se ptám: „Pane 
Františku Hrabale, co cítíte, když vidíte, že se toto přání splnilo?“

Město krátce před prvním plesem odkoupilo budovu závodního klu-
bu od Technoplastu. Myšlenka na uspořádání městského plesu na sebe 
nedala dlouho čekat. Je příjemné být jedním z těch, kdo stáli u začátku 
této tradice, protože Městský ples se postupem doby opravdu tradicí stal, 
každoročně zahajuje plesovou sezónu. Těžko vzpomínat na konkrétní 
jména těch, kdo stáli u zrodu této myšlenky, protože – jak už to bývá 
– určitě bych na někoho zapomněl, a to by mne moc mrzelo. 

Zpravodaj z února 2000 nám připomene, že na prvním plese hrála kapela 
Sachar Music, cimbálová muzika Lúčka, vystoupil dokonce i fakír. Mění 
se kapely na pódiu, ale tradice části k tanci a části k poslechu byla, jak vidno, 
položena hned na prvním ročníku. Jak Vás znám, dovolím si tvrdit, že právě 
Vaše láska k lidové muzice a chuť zazpívat si, byla impulsem k této skladbě 
plesového programu.

Asi ano. Ale nejsem rozhodně sám. Byly i ročníky bez cimbálovky 
a z reakce návštěvníků plesu bylo hned patrné, že cimbál v programu moc 
chyběl. Cimbálovka na plese je krásným zpestřením pro všechny. 

V sobotu 12. ledna 2019 bude pořádán už 20. ročník Městského plesu. 
Pojďte se stát pomyslnou sudičkou a popřejte tomuto oslavenci.

Přeji Městskému plesu a všem jeho stálým i novým návštěvníkům spoustu 
dobré nálady, krásné hudby, příjemných chvilek na tanečním parketu i dobré 
nálady, kterou kolem sebe šíří členové cimbálové muziky Dubina.

A když je ten nadcházející ročník jubilejním, vězte, milí občané, že pro-
gram bude zpestřen více, než je obvyklé. Kromě naší dobré Dubiny a dnes 
již také tradičního karikaturisty Martina Hrona se mimo jiné můžete těšit 
na jeho jmenovce - baviče, moderátora a zpěváka Vladimíra Hrona. 

Přejeme příjemnou zábavu a se všemi na viděnou v sobotu 12. ledna 2019.
Dana Jedličková

Městský ples slaví krásné jubileum
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Představujeme Vám nové zastupitelstvo našeho města
Volby i ustavující zasedání zastupitelstva jsou za námi. Pojďme si společně představit jmenovitě ty, které jsme si sami svým hlasováním 

vybrali. Psala jsem už minule, že máme nejmladší zastupitelstvo v historii. Nechci však uvádět dámy do rozpaků seřazením podle věku, volím 
raději abecedu:

Mgr. Milan Bajgar, MBA
Zvolen za: NEZÁVISLÁ VOLBA PRO 

 CHROPYNI

Funkce: člen zastupitelstva 

 předseda finančního výboru 

Luděk Graclík
Zvolen za: ODS

Funkce: člen zastupitelstva 

Martin Ivan
Zvolen za: ANO 2011

Funkce: člen zastupitelstva

 člen rady města

Martin Jedlička
Zvolen za: ČSSD

Funkce: člen zastupitelstva

 člen rady města

Ivan Juřena
Zvolen za: KSČM

Funkce: člen zastupitelstva

  člen kontrolního výboru

Mgr. Stanislav Kalinec
Zvolen za: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Funkce: člen zastupitelstva

 místostarosta

Ing. Jakub Kalinec
Zvolen za: NEZÁVISLÁ VOLBA PRO 

 CHROPYNI 

Funkce: člen zastupitelstva 

Ing. Zuzana Konvičná
Zvolena za: ČSSD

Funkce: členka zastupitelstva

 členka finančního výboru

Ing. Pavel Kučeravec
Zvolen za: ANO 2011

Funkce: člen zastupitelstva

 člen kontrolního výboru

Veronika Langrová
Zvolena za: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Funkce: členka zastupitelstva 

Robert Lučan
Zvolen za: ČSSD

Funkce: člen zastupitelstva 

 člen kontrolního výboru

Ing. Radovan Macháček
Zvolen za: ODS

Funkce: člen zastupitelstva 

 člen rady města
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Michal Pospíšil
Zvolen za: Společně pro Chropyni

Funkce: člen zastupitelstva

Představujeme Vám nové zastupitelstvo našeho města

Mgr. Michal Vlasatý
Zvolen za: Společně pro Chropyni 

Funkce: člen zastupitelstva

Pro úplnost přidávám ještě přehled členů výborů. Ze zákona o obcích 
vyplývá povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor. Jelikož bylo zastu-
pitelstvem schváleno, že výbory budou sedmičlenné, všechny volební 
strany zastoupené v zastupitelstvu do každého z výborů samy nominovaly 
své zástupce. Přesně podle nominace byli na ustavujících zasedání také 
všichni členové zvoleni.

Finanční výbor Zastupitelstva města Chropyně:
Předseda:  
Mgr. Milan Bajgar, MBA (NEZÁVISLÁ VOLBA PRO CHROPYNI)

Členové:  
Jiří Kondler (KSČM) 
Ing. Zuzana Konvičná (ČSSD)
Ing. Jiří Maršálek (Společně pro Chropyni)
Marek Polišenský (ODS)
Mgr. Martin Schmied (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ)
Mgr. Igor Štěpánek (ANO 2011)

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně:
Předsedkyně:  
JUDr. Natalie Navrátilová (Společně pro Chropyni)

Členové:  
Milan Bajer (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ)
Bohumil Batěk (ODS)
Ivan Juřena (KSČM)
Radek Kroupa (NEZÁVISLÁ VOLBA PRO CHROPYNI)
Ing. Pavel Kučeravec (ANO 2011)
Robert Lučan (ČSSD)

Dana Jedličková

Ing. Věra Sigmundová
Zvolena za: ČSSD

Funkce: členka zastupitelstva

 starostka města

JUDr. Natalie Navrátilová
Zvolena za: Společně pro Chropyni

Funkce: členka zastupitelstva 

 předsedkyně kontrolního výboru

Bc. Ivo Novotný
Zvolen za: ODS

Funkce: člen zastupitelstva

se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 2018 

od 17:00 mimořádně ve víceúčelovém sále 

zámku. Návrh programu jednání i projednávané 

materiály najdete na webu města.

Zasedání Zastupitelstva 
města Chropyně

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 7. leden 2019
Mimo tyto dny je možné si se mnou domluvit schůzku 

telefonicky na tel.: 573 500 730, 
e-mailem: sigmundova@muchropyne.cz nebo osobně na sekretariátě.

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •
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Rada města se sešla od vydání minulého 
čísla Zpravodaje celkem dvakrát. Na svých 
zasedáních mimo jiné:
- schválila úpravu Rozpočtu města Chropyně 

na rok 2018; mimo drobné úpravy v rámci 
paragrafů schválila úpravu rozpočtu umožňu-
jící pořízení tabletů pro zastupitele;  

- uložila zveřejnit záměr prodeje pozem-
ků na ulici Tyršové za nabídkovou cenu 
500 Kč/m2;

- schválila uzavření dodatku smlouvy 
se společností Agroječmínek, s. r. o., 
o pachtu městských pozemků za účelem 
zemědělské činnosti;

- schválila dotaci z rozpočtu města ve výši 
2.000 Kč společnosti Babybox pro odlože-
né děti – Statim, z. s., na podporu zřízení 
nového babyboxu ve Vsetíně;

- vzala na vědomí rozbor hospodaření města 
Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2018; 

- schválila stavební záměr na vybudování 
vodoměrné šachty vlastníkovi domu čp. 200;

- souhlasila se stavebním záměrem výstavby 
zahradní chatky v Plešovci na parcele č. 11;

- vzala na vědomí rozbory hospodaření 
ZŠ Chropyně, MŠ Chropyně a zařízení škol-
ního stravování za 3. čtvrtletí roku 2018;

- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně 
schválit návrh programu ustavujícího zase-
dání Zastupitelstva města Chropyně dne 
31.10.2018, jakož i stanovení výše měsíčních 
odměn za výkon jednotlivých funkcí při 
zastupitelstvu pro nové volební období;

- schválila jednací řád Rady města Chropy-
ně;

- souhlasila s připojením plánovaných 
novostaveb v lokalitě Podlesí na přilehlou 
komunikaci a technickou infrastrukturu 
na základě projektových dokumentací, 
předložených jednotlivými žadateli;

- vzala na vědomí návrh zadání změny 
č. 2 Územního plánu Chropyně, týkající 
se lokality Hejtman, a vyhodnocení poža-
davků dotčených orgánů, podnětů sou-

sedních obcí a připomínek uplatněných 
při projednávání Návrhu zadání změny č. 2 
Územního plánu Chropyně a doporučila 
zastupitelstvu schválit zadání této změny;

- schválila uzavření dodatku ke smlouvě 
o dílo č. 66/2017, uzavřené se společností 
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., 
z důvodu vyvolaných nutných víceprací 
při výstavbě autobusové zastávky „Kovárna“ 
a rozšíření ulice K. H. Máchy;

- vzala na vědomí rozbor hospodaření 
SMM Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2018;

- schválila na doporučení hodnotící komise 
uzavření smlouvy s dodavatelem, který pře-
dložil nejnižší nabídkovou cenu na akci „Re-
konstrukce chodníků na náměstí Svobody 
v Chropyni, levá část – I. etapa“, za cenu 
2. 250.000 Kč vč. DPH;

- schválila bezplatný pronájem MKS Svazu 
tělesně postižených a ZUŠ D-MUSIC pro 
pořádání kulturních akcí v měsíci prosinci.

SK

Z jednání Rady města Chropyně

Prosíme občany, aby dbali těchto termínů a přistavili popel-
nice pro odvoz odpadu v uvedené termíny obvyklým způsobem. 

V tomto roce nebude prováděn mimořádný svoz popelnic a kontejnerů, 

Svoz odpadu
bude v době mezi vánočními svátky a na počátku roku 2019 prováděn v tyto dny:

Úterý 18.12.2018 Plešovec popelnice 110/120 l SKO

Středa 19.12.2018 Chropyně popelnice 110/120 l SKO

Čtvrtek 20.12.2018 Chropyně, Plešovec pytle - MESOH papír, plast, kovy

Pátek 21.12.2018 Chropyně kontejnery 1100 l SKO

Pátek 28.12.2018 Chropyně Kontejnery 1100 l SKO

Středa 02.01.2019 Plešovec popelnice 110/120 l SKO

Čtvrtek 03.01.2019 Chropyně popelnice 110/120 l SKO

Pátek 04.01.2019 Chropyně, Plešovec pytle - MESOH papír, plast, kovy

Sobota 05.01.2019 Chropyně kontejnery 1100 l SKO

proto budou Správou majetku města Chropyně v pátek 21.12. přistaveny 
velkoobjemové kontejnery na obvyklá místa dle potřeb obyvatel a odve-
zeny budou 2. 1. 2019. Tyto kontejnery jsou určeny pro běžný komunální 
odpad z domácností, který se vzhledem ke zvýšenému množství odpadu 
v období vánočních svátků nevejde do kontejnerů a popelnic. 

Je přísně zakázáno vhazovat zde stavební, velkoobjemový 
a nebezpečný odpad.  

Vánoční stromečky nevhazujte do kontejnerů, ale pokládejte 
je vedle.                                                                             VaŽP

že dne 31. 12. 2018 bude Sběrný dvůr 
z provozních důvodů uzavřen. Znovu otevřen 
bude dne 2. 1. 2019 v obvyklých hodinách.  

Vážení občané, 
město Chropyně oznamuje,

Děkujeme za pochopení.
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V těsné blízkosti místní základní školy funguje spolek, který nese 
v názvu starou dobrou zkratku SRPŠ. Tento spolek se snaží výhradně 
na bázi neplacené dobrovolnické práce pomoci vedení školy zlepšit 
a zpříjemnit průběh školního roku všem žákům.

V uplynulém školním roce jsme například přispěli na nákup 
pomůcek pro hudební výchovu (1.300 Kč), uspořádali pro žáky 
4., 5. a 6. ročníku přednášku o astrofyzice (3.500 Kč), zorganizovali 
pro žáky I. stupně Mikulášování (9.000 Kč), přispěli jsme na lyžařský 
výcvik žáků 7. ročníku (500 Kč/žáka) nebo na dopravu školní družiny 
na bruslení (2.000 Kč), z části jsme zaplatili žákům 3. a 4. ročníku pla-
vání (35.000 Kč), přispěli jsme na školní a poznávací výlety: 2. ročník – 
Podzámecká zahrada Kroměříž (5.300 Kč), 5. ročník – Hvězdárna Brno 
(3.000 Kč), 6. ročník – Lešná Zlín (3.000 Kč), 8. ročník – Vida centrum 
Brno (1890 Kč), 9. ročník – Osvětim (10.000 Kč), pomohli jsme s ob-
novou knižního fondu knihovny na I. stupni nákupem 30 kusů knihy 
Lassie se vrací (4.800 Kč) a Povídání o pejskovi a kočičce (4.800 Kč)… 

Pořádáme také akce, jejichž cílem je pro SRPŠ získat finanční 
prostředky. Pěkným zvykem je pořádání zájezdu do Mutěnic, nově 
pomoc s občerstvením při vánočním zpívání u školy. Hlavní zdroje 
finančních prostředků jsou ale dva. Je to Školní ples žáků 9. ročníku 
a pak samozřejmě dobrovolné příspěvky rodičů.  

Věřte, že je pro naši práci velkým povzbuzením skutečnost, 
že podporu našemu spolku vyjádřili na začátku tohoto školního 
roku rodiče takřka všech dětí, které navštěvují místní základní školu. 
Na celé škole jsou pouze tři děti, které se nepřipojily. 

To je nádherný výsledek a patří za něj obrovský dík Vám, vážení 
rodiče. Je to pro nás velká podpora a motivace. Je to pro nás důkaz, 
že naše práce má smysl. Děkujeme.

Děkujeme i všem třídním učitelům za obrovskou pomoc při výběru 
příspěvku. Vážíme si Vaší pomoci. Vážíme si i vynikající spolupráce 
s panem ředitelem Mgr. Bajgarem.

Dobrá věc se daří hlavně díky dobrým lidem
Do aktivit spolku se zapojují i další rodiče. Vždyť jen nachystat 

260 balíčků sladkostí pro Mikuláše a jeho družinu, to není jen tak. 
Ale je to příjemná práce mezi tolika maminkami s úsměvem na rtech 
a srdcem na dlani. Díky.

Chtěla bych poděkovat také svým kolegům z rady spolku. Nebýt 
Vás a Vaší pomoci, nemělo by SRPŠ a Školní ples tak dobré jméno. 
I díky Vám už jsou přípravy na další ples v plném proudu, deváťáci 
už s vervou nacvičují nejen každý pondělní podvečer, ale dost možná 
i během přestávek si v duchu pořád počítají raz – dva – tři (ano, 
tančit se bude tentokrát valčík :-). Děkuji Aleně Kosturové, Markétě 
Procházkové, Martině Rozkošné a Petru Langrovi. Díky i naší spřátelené 
duši Kláře Kadlčíkové.

Všem, kdo si umí najít čas pro děti nejen vlastní, od srdce děkuji 
za všechno, čím nás v letošním roce podpořili. Moc bych si přála, abyste 
nám svou přízeň zachovali i v novém roce.           Dana Jedličková
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Vážení občané, 
nejprve bych chtěl poděkovat všem, kdo se zúčastnili letošních 

říjnových voleb do Zastupitelstva města Chropyně. Účast ve volbách, 
ať už lidé volí kohokoliv, by měla být téměř povinností každého voliče, 
kterému záleží na našem městě. Určitě nikomu z nás není lhostejné dění 
na radnici a směřování našeho města v dalších letech. 

Ještě více děkuji těm voličům, kteří ve volbách dali svůj hlas naše-
mu sdružení nezávislých kandidátů „SPOLEČNĚ PRO CHROPYNI“.  
Je mi ctí, že jsem mohl být v letošních volbách lídrem naší kandidátky.

Opravdu moc si vážím každého Vašeho hlasu a hrdě můžu konstato-
vat, že jsme v Chropyni od roku 1989, tedy od pádu bývalého režimu, 
zaznamenali historický úspěch. 

Co mám na mysli? Prošel jsem si na oficiálním serveru Volby.cz vý-
sledky komunálních voleb v Chropyni za téměř 30 let zpětně a zjistil 
jsem, že jsme letos byli historicky prvním sdružením nezávislých kandi-
dátů, které ve volbách v Chropyni zaznamenalo takový úspěch jako 
my letos. Byli jsme v rámci Chropyně v letošních komunálních volbách 

Plní skutečně zvolení zastupitelé své předvolební sliby?

Volební strana počet hlasů 

ČSSD 6560 

Společně pro Chropyni 4835 

ODS 4719 

ANO 2011 4407 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3593 

NEZÁVISLÁ VOLBA PRO CHROPYNI 2987 

KSČM 2438

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Chropyně

na 2. místě, a to se nikdy před námi nikomu z nezávislých nepodařilo. 
Přeskočili jsme ve volbách takové politické strany a hnutí jako je ANO, 
ODS, STAN, KSČM, SPD.  A co víc, chybělo „pár hlasů“, a letošní volby 
bychom vyhráli! 

Další, co mě těší, je skutečnost, že složení nově zvoleného zastupi-
telstva v našem městě naznalo změn, které už byly potřeba. Jsou zde 
ve většině noví lidé, kteří můžou přinést nové myšlenky a prosazovat 
nové změny k lepšímu. 

Co mě těší už mnohem méně, je fakt, že i ti, co s námi před volbami 
veřejně hlásali, že chtějí změnu, a že už dále nechtějí starostku paní 
Ing. Věru Sigmundovou, se nakonec po volbách nechali „uplatit“ funk-
cemi a zařadili se poslušně k těsné většině. A výsledek…? Druhá nejsilnější 
kandidátka v Chropyni, respektive její zvolení zastupitelé, jsme zůstali 
sami v tzv. opozici! Někdo by se možná mohl ptát, proč nesložili funkce 
a neodstoupili? Na to mám jasnou odpověď, kterou jsem řekl veřejně již 
před pár týdny na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Chropyně. 

Mrzí nás, že nebyly respektovány výsledky voleb, že jsme byli vytlačeni 
a v podstatě donuceni jít do tak zvané „opozice“. Na druhou stranu 
jedním hlasem dodávám, že ani mí kolegové z kandidátky, ani já nejsem 
politik a nemyslím si, že by na malém městě měla být koalice a opozice, 
jak to bývá ve vysoké politice. Naopak si myslím, že by nově zvolení 
zastupitelé měli táhnout za jeden provaz a snažit se prosazovat to, 
co bude nejlepší pro naše město a pro naše občany. 

Proto jsem se rozhodl, že se svými kolegy na ustavujícím zasedání 
podpoříme každého zastupitele, každého radního, místostarostu, a kaž-
dého člena výboru, pouze jsme při hlasování nepodpořili současnou 
paní starostku Ing. Věru Sigmundovou. To je bohužel proti našemu 
přesvědčení, zejména když po volbách konečně i ona sama přiznala, 
že bude (jako obžalovaná) postavena před soud pro skutky, kde jako 
tehdejší starostka, dle Policie ČR a státního zastupitelství, měla v minulém 
volebním období způsobit škodu městu Chropyně.  

Avšak, jak jsem výše napsal, my na rozdíl od jiných respektujeme 
výsledky voleb a bohužel jsme v součtu neměli takovou sílu, abychom 
se mohli prosadit do vedení města. A aby nevyšly nazmar hlasy občanů 

Ing. Věra Sigmundová 590 starostka města ČSSD

Martin Ivan 539 člen rady města ANO 2011

Martin Jedlička 495 člen rady města ČSSD

Mgr. Milan Bajgar, MBA 491 předseda finančního výboru NEZÁVISLÁ VOLBA PRO CHROPYNI

Mgr. Stanislav Kalinec 479 místostarosta města STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Ing. Zuzana Konvičná 471  ČSSD

Robert Lučan 467  ČSSD

Mgr. Michal Vlasatý 466  Společně pro Chropyni

Veronika Langrová 439  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Ing. Radovan Macháček 438 člen rady města ODS

Ivan Juřena 415  KSČM

Michal Pospíšil 412  Společně pro Chropyni

Bc. Ivo Novotný 410  ODS

JUDr. Natalie Navrátilová 370 předsedkyně kontrolního výboru Společně pro Chropyni

Pavel Kučeravec 348  ANO 2011

Luděk Graclík 337  ODS

Ing. Jakub Kalinec 251  NEZÁVISLÁ VOLBA PRO CHROPYNI

redakce

Zvolení kandidáti počet hlasů funkce volební strana
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Plní skutečně zvolení zastupitelé své předvolební sliby?

Když někde zhasne světlo, hned se dočteme, 
jak město špatně funguje. 

Když si umělecký fotograf udělá na chodníku 
zátiší s rozbitým sklem a „zapomene“ to uklidit, 
hned jsou fotky na internetu a u nich opět spous-
ta komentářů, jak je vedení města neschopné. 

Podávat trestní oznámení je snad nový 
celorepublikový sport. Kdekoho baví podávat 
na vedení měst trestní oznámení (jedno za co, 
hlavně podávat) a pokud možno se tím hned 
pochlubit na internetu. Když pak dojde 
k uzavření těchto případů ve prospěch těch, 
na které byly podány, tak se ale už nikde 
nedočteme, že daná osoba byla zproštěna 
obvinění. Pokud se tato osoba sama ozve, 
tak to iniciátor trestního oznámení přejde jen 
komentářem typu: s tím se počítalo, protože 
je to už moc stará věc, i když se jedná napří-
klad o roky 2014–2015. 

Nebo když jednu aktivitu nazveme těžbou 
a označíme ji za škodlivou, je toho opět plný 
internet. Když pak ale podle mne tutéž akti-

vitu jindy nazve někdo revitalizací, najednou 
je to věc úžasná a nikomu nevadí.

A pak se objeví článek, který velice pozi-
tivně hodnotí hospodaření obcí ve Zlínském 
kraji. Dočteme se v něm o tom, že obce 
v našem kraji jsou v nejlepší ekonomické 
kondici z celé Moravy. Dočteme se o tom, 
že máme na Moravě opravdu šikovné starosty. 
V článku jsem hledal zmínku o Chropyni a našel 
jsem. Cituji: „Například Zdounky, Záhorovice 
nebo Chropyně se ve své kategorii do pěti tisíc 
obyvatel dostaly mezi pouhá dvě procenta obcí 
z celé republiky se známkou A.“

Podle mě je to úžasný výsledek. Proč se ale 
nikde nevede žádná velká diskuse o tomto 
úspěchu? Proč mě to nepřekvapuje.

Řekněte mi, co naše vedení města (a je jed-
no, jestli se budeme bavit o radních, koalič-
ních zastupitelích nebo všech zaměstnancích 
města) dělají špatně? A co jste dokázali vy, 
kdo jen kritizujete, tedy kromě snížení příjmů 
do městské pokladny?

Chci touto cestou poděkovat minulému 
zastupitelstvu za skvělou práci a popřát tomu 
novému, aby bylo minimálně stejně úspěšné, 
i když vím, že to nebude jednoduché.

Radek Kroupa

Proč mě to nepřekvapuje

Obce ve Zlínském kraji jsou v nejlepší ekonomické kondici z celé 
Moravy. Většina starostů navíc umí své obce řídit levněji než zbytek 
republiky. 

Coby podnikatelé by zřejmě uspěli. Každý čtvrtý starosta ve Zlín-
ském kraji dokázal loni ekonomiku své obce držet ve výborné kondici. 
Bez výrazných dluhů, se schopností splácet závazky včas a přitom 
dostatečně investovat.

Z 307 obcí různých velikostí dostalo jednu ze tří nejlepších známek 
79 z nich. Mezi obcemi z celé Moravy a Slezska je to nejlepší výsledek. 
Už druhý rok po sobě.

Analýzu přinesla společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Vy-
chází z dat portálu www.informaceoobcich.cz, který obsahuje údaje 
o hospodaření obcí v Česku a zahrnuje do něj 20 finančních a sedm 
nefinančních hodnot. 

„Obce ve Zlínském kraji jsou limitované tím, že mají v rámci všech 
krajů vůbec nejnižší příjmy v přepočtu na obyvatele. To se odráží také 
v nízkých finančních rezervách v porovnání se zbytkem republiky, 
a to přesto, že často zvládají financovat svůj provoz levněji než ostatní 
obce v republice,“ vyzdvihl Luděk Mácha, projektový manažer služby 
iRating společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Nejlepší známku A dostalo za hospodaření 12 obcí, na B+ jich do-
sáhlo 37 a stupeň B má 27 obcí. Všechny tři výsledky se na sedmibodové 
stupnici považují za velmi dobrou ekonomickou kondici.

Mezi obcemi, v nichž žije méně než tisíc obyvatel, si dlouhodobě 
nejlépe vede Podolí a Lhota. Obě mají nulové dluhy a naopak vysoké 
přebytky rozpočtu, ze kterých platí rekonstrukce a opravy.

Úspěšné jsou i větší Vigantice nebo Hradčovice. Ty mají dlouhodo-
bě známku A, hospodaří bez dluhu, a přitom nadprůměrně investují 

do rozvoje obce. Možná proto, že starosta Jan Popelka vystudoval 
finančnictví a sleduje zákony. Podobně je na tom Trnava, kde loni 
investovali do rozvoje přes 60 procent veškerých výdajů, což je výji-
mečně vysoký podíl.

„Malé obce mají na jednu stranu jednodušší hospodaření proto, 
že mají menší rozpočet, a tudíž i méně výdajů. Na druhé straně 
nemají téměř žádné odborníky, starosta je často neuvolněný, nemá 
na to tolik času a všechny finanční, ekonomické, právní a účetní aspekty 
jsou na něm,“ naznačila Věra Kameníčková, analytička společnosti 
CRIF – Czech Credit Bureau.

Obec má díky tomu opravené cesty i školní tělocvičnu, nové chod-
níky nebo zrekonstruovaný most. Na letošek má naplánovanou opravu 
školy za více než 21 milionů korun, z nichž většinu zaplatí dotace.

Hospodaření na vysoké úrovni se daří udržet i větším obcím v kraji. 
Například Zdounky, Záhorovice nebo Chropyně se ve své kategorii 
do pěti tisíc obyvatel dostaly mezi pouhá dvě procenta obcí z celé 
republiky se známkou A. Výjimku si drží i Napajedla, která jsou ve své 
velikosti jediná v kraji s nejlepším hodnocením.

Další z možností, jak si udržet dobrou ekonomiku, ukazuje město 
Zubří. Kromě nízkých dotací, splacených dluhů nebo přiměřených 
investic je totiž možné pomáhat si vlastními příjmy. V Zubří jsou více 
než dvojnásobné oproti jiným městům.

„Máme lesy, obecní byty, provozujeme sportovní halu, sokolovnu. 
To všechno přináší peníze,“ vysvětlil starosta Zdeněk Vaculín. „Loni jsme 
ale měli horší hodnocení proto, že jsme dokončili rekonstrukci haly 
za šedesát milionů korun, ze kterých jsme většinu platili sami,“ dodal.

Se svolením autorky přetiskujeme článek z iDnes.cz, autorka: 
Jana Fuksová

Obce ve Zlínském kraji hospodaří na jedničku, 
jsou nejlepší z Moravy

našeho města, kteří nám ve volbách dali důvěru, budeme dál bojovat 
za náš program, a chceme svojí snahou, pílí a vědomostmi přispívat 
v nově zvoleném zastupitelstvu k rozvoji a zlepšení života v našem 
městě, jak jsme to slíbili před volbami. Nehodláme se s nikým hádat 
a nechceme „bořit“, chceme tvořit a věřte, že máme nachystané velmi 
přínosné projekty pro naše město a občany, které budeme chtít v no-
vém zastupitelstvu prosadit. Uvidíme, jak se k tomu pak budou stavět 

ostatní nově zvolení zastupitelé a jsem na to sám zvědav. Zatím chci věřit 
a věřím, že každý rozumný zastupitel by měl podpořit dobrý, prospěšný 
projekt, ať už s tímto přijde kdokoliv.  

A zde se poté dostaví i odpověď na otázku uvedenou v názvu tohoto 
mého příspěvku, tj. zda skutečně plní zvolení zastupitelé své předvolební 
sliby? Věřme, že ano. 

Mgr. Michal Vlasatý
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Vážení spoluobčané, 

dne 1. prosince 2018 to bylo 25 let od chvíle, kdy naše firma otevřela 
svou prodejnu. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem zákazníkům za jejich přízeň 
a popřát všem veselé Vánoce a hodně štěstí i zdraví do nového roku 
i let dalších. S pozdravem 

Juraj Majtán

25 let firmy Maso-uzeniny Majtán

Opět po roce je to tu, blíží se oslava Nového roku a s ní spojené 
ohňostroje a užívání zábavní pyrotechniky.

Každý rok je po celé republice víc a víc požárů vzniklých špatným 
použitím zábavní pyrotechniky. Nejčastěji hoří travní porosty, kontej-
nery s odpady, okrasné keře nebo věci na balkonech. V poslední době 
dochází i k zapálení odstavených aut a objevují se i případy vyhořelých 
bytů, do kterých vlétly zapálené světlice. Nemusíme chodit daleko, 
po loňském Silvestru začala hořet díky nešťastně vystřelené rachejtli 
střecha jednoho z panelových domů na sídlišti i v našem městě.

Zábavní pyrotechniku kupujeme pouze takovou, která je na český 
trh uváděna legálně, má návod výrobce na použití v českém jazyce 
a certifikační značku. Pyrotechniku navlhlou či s otevřeným obalem nikdy 
nekupujeme. Doma zábavní pyrotechniku uložíme na suchém místě, 
mimo dosah dětí. Nevhodné je skladování v blízkosti krbů, otevřených 
ohňů a svíček, kde by mohlo dojít k její iniciaci.

Správné zacházení s pyrotechnikou:
- dbejte na to, abyste při používání zábavní pyrotechniky neohrozili 

zdraví ani majetek svůj či někoho dalšího; pamatujte, že podle 
zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně si musí každý počínat 
tak, aby nezpůsobil požár; jinak mu může být udělena pokuta 
až do výše 25.000 Kč;

- s pyrotechnikou zásadně zacházejte podle návodu přiloženého 
k balení nebo uvedeného na obalu;

- s pyrotechnikou je nutné manipulovat zásadně na volném prostran-
ství, minimálně 100 metrů od obydlí, tak aby nemohlo dojít např. 
k vniknutí světlice do oken, zapálení střechy domů, aut nebo keřů;

- se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé děti bez dozoru 
dospělých;

- rozhodně neodpalujte pyrotechniku pod vlivem alkoholu;
- pozor si dejte také na zvukové efekty petard; nejsou nebezpečné 

z požárního hlediska, ale mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch;
- pokud si chcete udělat radost větším ohňostrojem, mějte prosím 

na paměti, že tak může činit jen odborně způsobilá osoba; svěřte tedy 
jejich realizaci odborníkům;

- umístění zábavné pyrotechniky: vždy umisťujte výrobky na pevnou 
vodorovnou plochu; žádný z výrobků není určen odpalování „z ruky“;

- zapalování zápalnice: nikdy nezapalujte zápalnici, pokud jsou 
v blízkosti další lidé; při jejím zapalování se nad výrobek nenahý-
bejte; sedněte si vedle něj do podřepu a zapalte zápalnici ze strany 
nataženou rukou;

- vždy odstupte do bezpečné vzdálenosti, která je minimálně 5 m; 
- při selhání výrobku k němu nechoďte, nezjišťujte jeho příčinu; vy-

čkejte 10 min a poté výrobek rozmočte ve vodě po dobu 24 hodin 
nebo jej zakopejte do země; použijte rukavici;

- po skončení ohňostroje výrobek zalijte vodou; předejdete tím vzní-
cení zbytků papírových těles.

Závěrem bych chtěl upozornit, že nejčastější příčinou vzniku požáru, 
je lidská nedbalost: zanedbání bezpečnostních předpisů, nesprávná 
obsluha výrobků, používání otevřeného ohně a kouření.

V případě, že budete mít jakýkoli dotaz ohledně této tématiky, 
neváhejte napsat na e-mail: sdhchropyne@seznam.cz 

Aleš Dostál

Jak správně zacházet se zábavní pyrotechnikou

reklama

VÁŽENÍ OBČANÉ,
PROSÍM,

NEZAPOMEŇTE

po přečtení patřím 
do sběru

Váš Zpravodaj ;-)
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Žačky Lenka Vaculíková a Lenka Heráková z pěveckých tříd z chro-
pyňské pobočky ZUŠ Kroměříž se výborně umístily na soutěžích. 

Lenka Heráková ze třídy pí. uč. Lenky Obručové se zúčastnila v sobotu 
27. října 20. ročníku celostátní pěvecké soutěže Lyra, která se konala 
v kulturním domě Rybníky u Moravského Krumlova. V letošním roce 
byl vybrán do poroty Michal Hrůza, který výkony účastníků hodnotil 
a poté program zpestřil i svým vystoupením. Lenka získala ve III. kategorii 
žáků 7. - 9. tříd krásné 2. místo. Upřímně blahopřejeme!

Lenka Vaculíková ze třídy p. uč. Luďka Koutného si vyzpívala krásné 
2. místo v regionální soutěži mladých zpěváků populárních písní Zlín-
ského kraje pod názvem „Dětská porta a melodie“. Soutěž se konala 
v sobotu 10. listopadu v sále Domu dětí a mládeže v Holešově. Lenka 
postoupila do republikového finále, které se bude konat v lednu 2019. 
Přejeme hodně štěstí v celostátním kole!                           Jana Milotová

Osobní úspěchy 
našich žaček Od začátku školního roku jsme 

se skupinou přihlášených malých 
nadšených flétnistů opět zahájili 
výuku zobcové flétny. 

První tóny jsou ještě opatrné 
a nesmělé, to jak se děti seznamují 
se svým nástrojem. 

Ale noty poskládané do notové 
osnovy už umí číst a dokáží si za-

hrát první jednoduché písničky. 
Ve čtvrtek 22. listopadu byli 
do výuky pozvaní i rodiče, kteří 
si společně s flétnisty i jednou 
babičkou zahráli. Hudební od-
poledne se velmi vydařilo a radost 
z prvních hudebních projevů 
si všichni dohromady velmi užili.

Jana Milotová 

S flétničkou ve školce

inzerce
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Blíží se konec roku a s nimi i svátky vánoční. Náš spolek každoročně 
organizuje koncerty pro širokou veřejnost v Chropyni a okolních obcích. 
Přípravou na jmenované akce bylo uspořádání hudebního soustředě-
ní. Opět jsme využili podzimních prázdnin a odcestovali na Rusavu 
do penzionu U Ráztoky. Soustředění se zúčastnilo 45 dětí organizovaných 
v dechovém orchestru, pěveckých sborech a souboru fléten. Secvičoval 

se vánoční repertoár na rozsvícení stromů a na adventní koncerty naplá-
nované v Břestě, Vlkoši, Skašticích, Kyselovicích a Chropyni. Děkuji všem 
zúčastněným za příjemně strávený čas a aktivitu při nácviku a přípravě. 

Vážení čtenáři, přijměte pozvání na adventní koncert konaný 
18. prosince v 17:00 v kostele sv. Jiljí v Chropyni. Těšíme se na Vás. 

Spolek PŘIDEJ SE K NÁM

Podzimní prázdniny se spolkem PŘIDEJ SE K NÁM

inzerce

tradiční vánoční hraní 
pod okny

v 9:30 ulice Moravská křižovatka u MŠ
v 10:00 ulice Díly

v 10:40 nádvoří DPS Chropyně

Kdo si chcete zpříjemnit Štědrý den 
poslechem koled a setkáním s přáteli,

Spolek 

PŘIDEJ SE K NÁM
pořádá 24. prosince

přijďte, rádi
Vás uvidíme.
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Nabízíme prostory mateřského centra pro narozeninové oslavy
Přemýšlíte, kde uspořádat narozeninovou oslavu svého dítěte? 
Využijte prostoru mateřského centra.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.:  724 237 677, nebo pro-
střednictvím FB KoTě Chropyně. 

Ivana Rozehnalová

V sobotu 10. listopadu se uskutečnil historicky první bazárek 
dámského oblečení v mateřském centru KoTě. 

Děkujeme všem prodávajícím, nakupujícím ale i těm, kdo 
se přišli jen podívat. Výtěžek bude použit na nákup pomůcek 
pro děti. 

Ivana Rozehnalová

Bazárek 
v mateřském centru KoTě

Nabízíme prostory 
mateřského centra
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Od začátku školního roku neuběhlo příliš mnoho času, ale přesto 
se toho v naší škole stihlo opravdu hodně. Dovolte mi, abych Vás seznámil 
s tím nejzajímavějším, co jsme ve škole zažili.  

Projekt Ranní klub 
V spolupráci s MAS Jižní Haná se nám podařilo zrealizovat projekt 

RANNÍ KLUB, který je spolufinancován Evropskou unií, a to částkou 
852.000 Kč. 

Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro rodiče s dětmi, a to tak, 
aby mohli přirozeným způsobem spojit pracovní povinnosti s těmi 
rodinnými. 

Díky prostředkům, které jsme získali, vznikl při ZŠ v Chropyni „Ranní 
klub“, který bude zajišťovat péči o děti mladšího školního věku, které 
nenavštěvují školní družinu. Tento projekt bude realizován po dobu 3 let.

Zdravá 5
Pro žáky 1. a 2. tříd je určena inovovaná „Škola Zdravé 5“. Program 

seznamuje žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným 
složením jídelníčku pomocí výživového talíře, pitným režimem, základy 
správného nákupu, důležitostí výživy pro lidské tělo a přípravou zdravé 
svačinky. Na každé téma je připraven soutěžní úkol, který plní žáci 
rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírají „pětky“. 

Pro žáky 3. až 5. tříd je určen zcela nový koncept deskové hry.  Pod 
vedením lektorky si žáci projdou deskovou hrou „Obchod Zdravé 5“, 
kde v 5 klíčových odděleních soutěží – odpovídají na kvízové otázky 
a plní praktické zábavné úkoly. Za správné odpovědi získávají dílky 
puzzle, ze kterých si na závěr složí obrázek odhalující tajemství správné 
výživy. Samy si také vyzkouší virtuální nákup na jedno jídlo dne. 

Prvňáčci v knihovně
Naši prvňáčci letos poprvé navštívili městskou knihovnu, kde pro 

ně byl připraven program – beseda na téma „Každý má rád Večerníček“. 
Děti čekalo povídání o večerníčkových hrdinech spojené se čtením 
pohádek a další zajímavé aktivity.

Škola v pohybu
O tom, že děti nesportují a nepohybují se, bylo napsáno a řečeno 

hodně. Abychom ve škole jenom neřečnili a nestěžovali si, rozhodli 
jsme se pro naše učitele a žáky něco udělat. Pozvali jsme do školy 
v rámci projektu „Můj první gól“ trenérský tým Fotbalové asociace České 
republiky. Akce je určena pro žáky a pro vyučující, kteří tak naleznou 
nové nápady do své práce. Budou mít možnost sdílet názory a nápady 
s profesionálními trenéry mládeže, kteří je budou inspirovat novými prvky 
se zaměřením na pohybovou průpravu a organizaci hodin. Učitelé a žáci 
se tak mohou těšit na nové teoretické i praktické poznatky a vědomosti, 
které jistě využijí i ve svém osobním životě.

Mgr. Milan Bajgar, MBA

Škola plná života



21

10/2018 Zpravodaj města Chropyně

Oslavy 100 let vzniku samostatného 
Československa

Kamínek se také zapojil, a to účastí na lam-
pionovém pochodu i přípravou a podáváním 
svařáku a čaje pro zahřátí při slavnostním 
ohňostroji u zámku. Přišel nás pozdravit i král 
Ječmínek.

Navštívili jsme výstavu fotografií, byla velmi 
zajímavá a moc se nám líbila. A do třetice 
se Kamínci zapojili do zasazení pamětní lípy 
na náměstí Svobody. Lípu jsme získali darem 
od nadace Partnerství. V den státního svátku 
vyšel od kostela sv. Jiljí po mši průvod s účastí 
představitelů města, Junáky, hasiči, se sou-
borem Ječmínek, s členy Kamínku a hlavně 
s občany našeho města. Průvod doprovázel 
pan Václav Kuchař se svou harmonikou. 

Pracovníci SMM lípu zasadili, pan farář 
jí i všem přítomným požehnal a paní starostka 
poděkovala za účast. Kamínci rozdali náramky, 
pamětní placky, byly i koláčky a sladkosti pro 
děti. KČT měl připravený čaj. Rozloučili jsme 
se společně zazpívanou naší státní hymnou.

U lípy je umístěna pamětní deska na připo-
menutí dne, kdy český a slovenský národ získal 
svobodu od Rakousko-Uherska.

Ráda bych poděkovala za ochotnou pomoc 
nejen při této akci starostce Ing. Věře Sigmun-
dové, místostarostce Boženě Hrabalové, Daně 
Jedličkové, Lence Horáková, Daliboru Kondle-
rovi, Stanislavu Kalincovi, i ostatním pracovníků 
SMM, Mgr. Milanu Bajgarovi, Lence Motalové 
a všem Kamínkům.

Pohádkový večerní pochod za Chropyň-
skou bludičkou

Pohádkový večerní pochod připravil KČT 
a Kamínek. Pro špatné počasí se konal až v pá-
tek 2.listopadu. Na trase v cíli čekala na děti 
Chropyňská bludička a pamětní listy i slaďoun-
ké perníčky pro všechny děti.

Jsem ráda, že se pochod vydařil a poděková-
ní patří všem pohádkovým postavičkám, člen-
kám KČT za perníky, a také všem účastníkům 
pochodu. Moc Vám všem děkuji.

Výlet do Kroměříže
V pátek 9. listopadu jsme se s dětmi vydali 

na vánoční výstavu do Muzea Kroměřížska. Děti 
si se zájmem prohlédly krásný velký betlém 
i další ozdoby, podívaly se, jak se slavily Vánoce 
v dřívějších dobách. Navštívili jsme vánoční 
dílničku, kde jsme si vyrobili krásné zdobené 
baňky. Ty pomohl bezpečně do Chropyně 
odvést náš Drobeček. Děti se vrátily zpět domů 
se zajímavou vánoční inspirací. 

Náš Kamínek se také připravuje na vánoční 
výstavu v Chropyni. S dětmi jsme se pustili 
do výroby nejrůznějších vloček i zajímavých 
dekoračních perníčků. Už se všichni těšíme.

Hana Paňáková

V Kamínku se pořád něco děje
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Blíží se konec roku, za okny panuje třesku-
tá zima a většina z nás lamentuje a chtěla 
by, aby rtuť teploměru vyšplhala co nejvýše. 
Tento čas nás svádí, abychom se ohlédli, 
zamysleli se nad tím, co se nám v uplynulém 
roce podařilo a co nás třeba v tom příštím 
čeká a nemine. 

Dovolte mi proto, abych se i já ohlédnul 
a zhodnotil vše co se v roce 2018 událo 
ve spojení s Dětským stanovým táborem v Ná-
měšti nad Oslavou, který je s naším městem 
pevně spojen. 

Již začátkem roku nás čekalo nemilé 
překvapení v podobě kůrovce a následné 
vytěžení velké časti přilehlého lesa. Tato 
"drobná" komplikace přidělala nejvíce 
vrásek programovým vedoucím, kteří museli 
vytvořit alternativní plán s dosti nejasnou 
budoucností. Práce se zhostili na výbornou 
a myslím, že děti to ocenily nejvíce. Další 
rána nás postihla ve chvíli, kdy byly pokáceny 
i největší smrky široko daleko, které posky-

Ohlédnutí za táborem v Náměšti

inzerce

tovaly v parném létě tak drahocenný stín. 
V tuto chvíli nám bylo jasné, že hospodářský 
personál si léto užije se vším, co k létu patří. 
Jelikož jde o dlouholetý tým, zvládli vše 
bez mrknutí oka a patří jim nejen můj dík, 
ale hlavně spokojené tváře a prázdné talíře 
hovořily za své. 

Letošní tábor se nesl pod taktovkou pana 
Foglara a jeho "Záhady hlavolamu". V prů-
běhu tábora měly děti možnost vidět několik 
tematických představení v dobovém oblečení, 
které si připravili jejich vedoucí, aby je tak ještě 

více vtáhli do děje, což se myslím podařilo 
na 100 procent. 

Vše fungovalo jako dobře namazaný stroj, 
a to doslovně, až do chvíle, kdy se porou-
čelo naše 40 let staré čerpadlo, které je pro 
chod tábora nezbytné. Sešla se odborná rada 
inženýrů, doktorů, mechaniků a za přísně taj-
ného technologického postupu a při použití 
moderních materiálů se podařilo čerpadlo 
na poslední dva dny dát do provozuschopného 

stavu. Stav stávajícího čerpadla a jeho role nás 
přiměla pořídit čerpadlo nové a doufáme, 
že bude stejně dobře sloužit nejen nám ale 
i generacím budoucím. 

Tábor skončil, aniž by si kdokoliv uříznul 
prst, polámal kosti či rozbil hlavu. Nějaký 
ten škrábanec od ostružiní, či odřené koleno 
při zápalu boje k táboru bezesporu patří. 
Ti z Vás, kteří náš tábor navštěvují tak vědí, 
že každý rok se snažíme vybavení a zázemí 
tábora vylepšit. V letošním roce se nám 
podařilo nechat vyrobit další stanové celty 
a započali jsme s obměnou a výrobou no-
vých postelí. Vizi do dalších let určitě máme 
a věřím, že s vaší pomocí to půjde. 

Děkuji všem, kteří se podíleli nejen na cho-
du tábora, ale i těm co přiložili ruku k dílu 
a pomohli nám celý tábor postavit. Celá akce 
probíhá ve spolupráci a za finančního přispění 
města Chropyně a MŠMT. Děkujeme.

M. Kunčar
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Jedno páteční odpoledne jsme 
se vydali autobusem do Kroměříže 
do Muzea Kroměřížska na výstavu 
Vládci noci. Dětem poodhalila 
tajemství světa živočichů, jejichž 
aktivita začíná za soumraku nebo 
v noci. Prohlédli jsme si výstavu 
a prošli si Podzámeckou zahradu, 
která zářila všemi podzimními bar-
vami. I když už bylo chladno, užili 
jsme si hezké odpoledne. 

První listopadovou sobotu jsme 
se vlakem přemístili do Olomou-
ce, kde jsme navštívili multikino 

v Šantovce a zhlédli dětské fil-
mové představení Grinch. Zelený 
panáček nám navodil vánoční at-
mosféru. Ze začátku byl velmi roz-
mrzelý z Vánoc, ale stačilo se se-
známit s malou holčičkou, která 
v něm probudila ty správné emo-
ce. Ne, tak jednoduché to za-
se nebylo. Kdo chce vědět více, 
tak se ale musí podívat na film :-)

Akce se konaly za finanční-
ho příspěvku města Chropyně 
a MŠMT. Děkujeme. 

Marcela Hrdličková

S Pionýrem za kulturou

Letošní podzimní prázdniny jsme si užívali v Ostravě. Ubytování jsme 
měli zajištěno v klubovnách ostravských pionýrů na Porubě. Program 
byl letos zaměřen přednostně na sportovní aktivity. Nejdříve si děti 
i se svými vedoucími vyzkoušeli kouzlo lezeckých stěn, poté se všichni 
vydováděli v hale na trampolínách a na závěr si užili vodních hrátek 
a tobogánů na krytém bazénu. Mezitím si děti odpočinuly v IQ parku 
v Dolních Vítkovicích nebo se v planetáriu vypravily na dobrodružnou 
cestu k planetám. Čtyři dny v Ostravě nám rychle utekly. Dětem se ak-
tivity velmi líbily. Někteří zjistili, že mají problémy s výškou, vylézt na-
horu je snadné, ale dolů to nejde. Jiné zase okouzlil svět planet. Každý 
z účastníků si v programu našel tu svou aktivitu, která ho zajímala.

Podzimní prázdniny máme za sebou a my děkujeme městu Chropyně 
a MŠMT za finanční příspěvek, který umožnil dětem prožít různé aktivity.

Marcela Hrdličková

Podzimní prázdniny 

Tomáš Němeček: Božena Němcová očima 
kluka, který nechtěl číst Babičku
Nejslavnější česká spisovatelka je dnes postra-
chem lecjakého školáka, kterého nebaví povinná 
četba. Ale věděli jste, že na Boženu Němcovou 
nasadila rakouská císařská policie tajné agenty, 
aby ji hlídali jako nebezpečně bystrou a vlivnou 
osobu? A napadlo Vás, že kdyby se narodila 
v dnešní době, byla by z ní reportérka nebo hvěz-
da Facebooku? V této knize zkoumá život známé 
spisovatelky kluk, který nechce číst Babičku, jeho 

češtinářka, a do toho jim mluví manžel Boženy Němcové.

David Walliams: Malý miliardář 
Joe Spud je boháč, přesněji řečeno nejzámožnější 
dvanáctiletý kluk na světě. Má všechno, co si jen 
může přát: kapesné dostává po milionech, jezdí 
ve formuli 1, má 500 párů sportovních bot, 
hodinky s diamanty, všechny počítačové hry 
na světě, horskou dráhu na zahradě, dokonce 
orangutana coby komorníka! Ano, miliardář Joe 
má miliardu důvodů být šťastný, a přece mu 
jedna věc ke štěstí schází: opravdický kamarád. 
Poprosí proto tátu, aby směl chodit (světe, div 

se!) do docela obyčejné školy, inkognito! Tím rozpoutá sérii bláznivých 
situací a neuvěřitelných trapasů, na jejímž konci Joe zjišťuje, že peníze 
a bohatství ke štěstí nestačí.
V knihovně naleznete i další knihy tohoto autora: Babička drsňačka, 
Ďábelská zubařka, Dědečkův velký útěk, Nejhorší děti na světě, Půl-
noční gang aj.

John Jory: Děsná dvojka
Nastoupit do nové školy není žádná legrace. 
Natož když se nová škola nachází v Zívákově, 
kde jsou největší (a jedinou) zajímavostí stáda 
krav, když si na Vás hned první den zasedne 
sám ředitel, a když - a to je nejhorší - zjistíte, 
že místo nejlepšího školního vtipálka, na které 
jste si hodlali dělat nárok, je už obsazené! Přesně 
tohle se přihodí Milesovi Murphymu, a nejen 
to (ano, opravdu může být ještě hůř). Ředitel 
školy mu totiž přidělí za kamaráda největšího šprta 

z celé školy Nilese Fishtrona, a ten se Milese drží jako klíště...
V knihovně naleznete i další knihy tohoto autora: Děsná dvojka dělá 
psí kusy, Děsná dvojka má namále

Frauke Scheunemann Winston: Velká školní 
loupež
Shrňme si to: umím mluvit. Umím číst. A umím 
i psát, to jsme si právě ověřili. Umím anglicky, 
velkou a malou násobilku. A teď to přijde: 
umím dokonce i rusky! Minimálně rusky ro-
zumím. Zkrátka a dobře: jsem Superwinston! 
Jsem nejchytřejší kocour ve vesmíru! Jsem 
světová špička! 
V několika hamburských školách dojde k lou-
peži. Lupiči si pokaždé odnesou školní trezor 

a v něm uložené peníze za školní obědy. Ve škole, kam chodí Kira, 
se ovšem neztratí peníze, ale maturitní písemky z matematiky! Jedna 
z nich patří i Tomovu bratrovi Nicovi, takže Kira a její kamarádi 
jsou odhodlaní pachatele vypátrat. A to by nebyl Winston, aby 
se do pátrání taky nezapojil! Kromě zločinců však tentokrát bude 
muset svést souboj i s nečekaným rivalem, bílým kocourem, který 
se objevil ve dvoře.

Vaše knihovnice

Knihovna doporučuje
dětským čtenářům
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Konec roku je za dveřmi, můžeme tedy 
hodnotit, jak se nám v letošním roce dařilo. 
Těší nás, že naše klubovna konečně ožila 
pestrou zájmovou činností. V průběhu týdne 
se zde vystřídá kroužek malování, trénování 
paměti, pěvecký kroužek, nebo zájemci 
o cvičení na židlích pro seniory. Prostor 
je i pro příznivce počítačového kroužku. 
Mimo klubovou činnost jsme v letošním roce 
uspořádali pro naše členy několik zdařilých 
zájezdů a akcí. 

V dubnu autobusový zájezd na zámek 
Hradec nad Moravicí a do Opavy, v červnu 
týdenní rekondiční pobyt v lázních Libverda, 
kterého se zúčastnilo rekordních 54 účast-
níků. Pěvecký kroužek vystoupil na Festivalu 
dechových hudeb v Chropyni, potěšil svými 
písničkami obyvatele DPS a obohatil program 
oslav v Kyselovicích. V červenci se řada našich 
členů sešla na zahrádce v restauraci U Ryb-
níka, kde jsme soutěžili v petangu a zazpívali 
si s harmonikou. V září jsme opět soutěžili 
na Hrách seniorů v Hulíně a také jsme uspo-
řádali zájezd. Tentokrát jsme navštívili skanzen 
a zámek ve Strážnici, poté jsme pokračovali 
do Lanžhota na koncert manželů Osičkových 
a na výborný oběd a stavění máje. 

Listopadový zájezd jsme směřovali do ne-
dalekého Brna. Navštívili jsme krásnou ex-
pozici v prostorách České národní banky 
„Lidé a peníze“ a výstavu připravenou 
z pozůstalosti známého sklářského mistra 
a medailéra Jiřího Harcuby. Po obědě jsme 
ještě navštívili unikátní výstavu „Největší 
záhady světa“ v letohrádku Mitrovských 
a „Slovanskou epopej“ Alfonse Muchy, která 
je k vidění na brněnském výstavišti. Někteří 
zašli i na výstavu „Titanik“.

Ještě nás ale několik akcí čeká. Pěvecký 
kroužek naší organizace „Chropyňské bab-
ky“ dostal pozvání vystoupit na výstavišti 
Floria v Kroměříži u příležitosti zahájení 
vánočních trhů 1. prosince od 15:00. V úte-
rý 4. prosince pojedeme do Přerova na vá-
noční koncert orchestru Václava Hybše. 
Připomínám, že odjíždíme v 17:45 z Fran-
tiškova a autobus dále zastaví na náměstí, 
u tělocvičny a v Záříčí. Ve středu 5. prosin-
ce v 15:00 zveme všechny naše členy a pří-
znivce do velkého sálu MKS na již tradiční 
„Mikulášské zábavné odpoledne“ s veselým 
programem a hudbou. Kroužek malování 
připravil ve velkém sále MKS výstavu obrázků, 
které členky namalovaly v průběhu letošního 
roku. Ve středu 12. prosince navštívíme diva-
delní představení „Boží mlýny“ Moravského 
divadla v Olomouci. Tento pro nás úspěšný 
rok 2018 ukončíme společnou vycházkou 
31. prosince. Sraz účastníků ve 13:30 v klu-
bovně STP MO Chropyně.

Naše organizace má bezmála 200 členů, 
a je věru velmi těžké někdy uspokojit všechny 
zájemce na pořádané rekondiční pobyty, 
zájezdy za pamětihodnostmi nebo za kul-
turou. Snažíme se podle možností vyhovět 
co největšímu počtu zájemců. Autobusy 
a ubytovací zařízení však nejsou nafukovací 

Úspěšný rok v místní organizaci svazu tělesně postižených
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Minulý měsíc jsme Vás informovali o na-
šem začínajícím Projektu Keňa na Gymnáziu 
v Kojetíně. V uplynulých dnech jsme rozhod-
ně nelenili a udělali pěkný kus práce.

Mimo jiné jsme se rozhodli Keňu přiblížit 
jak sobě, tak studentům nižšího gymnázia, kteří 
by jinak neměli možnost se do projektu aktivně 
zapojit. Přednášky budou probíhat pravidelně, 
každý měsíc si dvojice dobrovolníků z vyššího 
gymnázia vybere předmět, do kterého toto 
povídání zařadí, pečlivě si připraví dotazník 
a zpříjemní takto vyučování mladším žákům. 

Dva studenti ze septimy si připravili již 
v říjnu první prezentaci do zeměpisu o keňské 
přírodě. Prezentace sklidila nemalý úspěch, 
na konci si samozřejmě otestovali, kolik si toho 
žáci zapamatovali, při dostatečném počtu bodů 
za ohodnocení v podobě jedničky do země-
pisu. Dotazníky dopadly dobře, nad některými 
odpověďmi jsme se však museli pousmát. 
Z Commonwealthu byl například Comwarin, 
keňský šilink se přeměnil na svahilskou korunu, 
či, jak nám jeden žáček napsal: „Mají svoji 
měnu keňskou šinčí“. Jako bonus jsme dostali 
vzkaz, o který by byla škoda se nepodělit: 
„PS: Prosím jedničku, dík.“ Další prezentace 
proběhla v biologii. Děvčata opět ze septimy 
žáky provedla keňskou flórou a faunou. I zde 
byly dotazníčky plné zajímavých informací. 

V duchu Halloweenu septimáni secvičili 
krátké divadlo. V legendě o Jack-o-Lanternovi 
se v hospodě pilo samozřejmě z plechu. Divadlo 
mělo velký úspěch, kdo ho stihl, nelitoval, do-
konce i učitelský sbor byl s výkonem studentů 
spokojen. Velký podíl na tom však nejspíš měla 
sladká odměna v podobě domácích perníčků, 
které se na představení rozdávaly. 

Projekt KEŇA úspěšně pokračuje!

Úspěšný rok v místní organizaci svazu tělesně postižených

A jedna listopadová novinka na závěr. 
V úterý 6. listopadu se v ekologickém centru 
Sluňákov konala Krajská konference envi-
ronmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. 
Odbor Školství a mládeže Olomouckého 
kraje zde mimo jiné vyhlásil výsledky soutěže 
Zelená škola za školní rok 2017–2018. Uve-
dený titul získalo celkem 5 škol Olomouc-
kého kraje, v kategorii gymnázií naše škola 
zvítězila! Podařilo se nám to už podruhé, 

poprvé jsme titul získali ve školním roce 
2015-2016. Nemalý podíl na zisku titulu 
sehrál úspěšný loňský projekt Světové školy 
na téma Ukrajina.

Další překvapení už se chystají, nicméně sběr 
plechovek pokračuje, tak sbírejte a sdílejte, 
každá plechovka se počítá. Srdečně Vás zároveň 
zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ, který 
se koná dne 21. ledna 2019 od 9:00 do 12:00. 

Sigmundová Lucie

a všichni naši členové mají stejné právo při-
hlásit se na každý zájezd nebo pořádanou 
akci. Nemůžeme proto dělat žádný výběr 
účastníků. Velký zájem nás samozřejmě těší 
a můžeme slíbit, že i v příštím roce se budeme 
snažit připravit zajímavé akce.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem 
členkám výboru, pěveckému kroužku 
„Chropyňské babky“ a panu Václavu Kucha-
řovi za vzornou reprezentaci naší organizace 
a města. Za to, že se na našich akcích sta-
rají o zábavu a vytváří veselou atmosféru. 
Poděkování patří také našim příznivcům, 
kteří nás v naší činnosti podporují a pomá-
hají nám. Panu učiteli Bc. Ivo Novotnému, 
panu Ladislavu Hlavinkovi, za počítač včet-
ně příslušenství a panu Ladislavu Polákovi, 
za jeho uvedení do provozu. Městu Chro-
pyně za finanční podporu a bezplatné 
pronájmy prostor pro pořádání našich akcí. 
Moc Vám děkujeme!

Závěrem bych chtěla popřát všem našim 
členům a podporovatelům a příznivcům 
úspěšný nadcházející rok 2019, hodně zdraví, 
radosti a trochu toho štěstíčka k tomu.

Dáša Šípková Novotná
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Turnaj mužů ve stolní tenisu napsal už svůj 46. díl
Jak jsme psali v loňském roce, měl tento tradiční turnaj již na svém 

kontě 45 startů. Letošní 46. ročník posunul zase turnaj blíže k historic-
ké padesátce. Jako každoročně patří listopadový turnaj dvoučlenných 
družstev a jednotlivců k vyvrcholení sportovních aktivit našeho oddílu 
a je již naším oddílovým svátkem.                                                                                                           

Turnaj spolu se starostkou paní Ing. Věrou Sigmundovou zahájil před-
seda oddílu stolního tenisu pan Ing. Josef Maršál. Jak sám říká, turnaj musí 
vydržet, protože již 39 sezón se spolu se svými oddílovými kolegy o turnaj 
stará, připravuje a jeho cílem je oslavit minimálně 50. ročník. 

Z trvalé každoroční účasti kvalitních hráčů je zřejmé, že je turnaj oblí-
ben, a také letošní ročník byl toho důkazem. Sehnat dnes dobré sponzory, 
finanční prostředky a především obětavé lidi, je úkol nelehký. Podařilo se. 

V hlavní soutěži dvojčlenných družstev bojovalo celkem 20 týmů, 
které byly rozděleny do 4 skupin. Ze skupin postupovaly první čtyři 
do hlavního kola. Hrálo se na devíti stolech, a to jak na hlavním sále, 
tak v herně stolního tenisu. 

V rámci turnaje byl odehrán i turnaj jednotlivců, kde se utkalo cel-
kem 32 hráčů. Hrálo se na jednu porážku s následným kolem útěchy. 
S potěšením lze konstatovat, že úroveň zápasů byla velmi vysoká a výměna 
míčků byla často odměněna obdivnými výkřiky a potleskem. 

K dobré herní pohodě přispěli i Filip Král a Ing. Martin Hynšt, kteří 
od rozhodcovského stolu měli všechno pod kontrolou a turnaj řídili s pře-
hledem, i když trval téměř 10 hodin. Každý si zahrál minimálně 7 zápasů. 
O to víc nás těší, že náš oddíl si skvěle vedl, a to především díky zkušenos-
tem našich hráčů z účasti ve 3. lize a divizi. Kvalita našich hráčů byla vidět 
i na konečných umístěních, kde se ujali předních příček celého turnaje.

Po mnoha letech vybojoval oddíl TJ Chropyně 1. místo v soutěži 
družstev. Vítězství ve finále jednotlivců uniklo našim hráčům o vlásek. 

Je na místě našim hráčům poděkovat za skvělé výsledky a popřát jim, 
ať se jim daří nejen na tomto turnaji, ale především v ligové soutěži. Sku-
tečností zůstává, že takových úspěchů, jakých dosáhl náš oddíl v loňském 
a letošním roce v ligové soutěži, se za celou svoji existenci stolního tenisu 
v Chropyni, ještě nepodařilo. 

Soutěž družstev:

1. místo Topič Petr TJ Chropyně

 Plšek Josef TJ Chropyně

2. místo Grmela Aleš TJ Chropyně

 Kříž Jaromír TJ Sokol Jemnice

3. místo Pořízek Josef TJ Sokol Němčice nad Hanou

 Stuchlý Rostislav TTC Mohelnice

4. místo Janečka Bronislav TJ Jiskra Otrokovice

 Janečka Václav TJ Jiskra Otrokovice

Jednotlivci:

1. místo Kříž Jaromír TJ Sokol Jemnice

2. místo Plšek Josef TJ Chropyně

3. místo Konečný Lukáš TJ  Chropyně

4. místo Grmela Tomáš TJ Chropyně

Kolo útěchy:

1. místo Topič Petr TJ Chropyně

2. místo Janečka Václav TJ Jiskra Otrokovice

3. místo Pořízek Josef TJ  Sokol Němčice nad Hanou

4. místo Hons Jakub TJ Jiskra Otrokovice

Tabulka vítězů 46. ročníku:
Ceny pro vítěze obou kategorií předával 

předseda stolního tenisu spolu s paní sta-
rostkou. Putovní pohár naplněný šampáněm 
nechali vítězové hlavní soutěže za jásotu 
publika kolovat. 

Za hodnotné ceny, jak finanční tak věcné, 
děkuje oddíl stolního tenisu všem sponzo-
rům, kterými jsou: Město Chropyně, PLYNY 
JEHLÁŘ, s. r. o., Prosperity FS - Bc. L. Bran-
dejs , Ing. H. Stern, Europasta SE, Boršov nad 
Vltavou, Chropyňská strojírna, a. s., Autovest 
- R. Středa, Technosoft - J. Krejčíř, Kontejne-
rová doprava - R. Lučan, Petroil CZ, s. r. o. 
- Horní Moštěnice, Svornost SBD Kroměříž, 
ZO OS Fatra, a. s., Chropyně, pan J. Hanák, 
KSST Olomouc a www.staraorlovna.cz. 

Ke skvělému průběhu celého turnaje 
přispěl i dobře fungující bufet, který nabízel 
startujícím dobré pivo, nealkoholické nápoje, 
ale také skvělý gulášek, párky s rohlíkem, kávu 
a podobné dobroty.

Výbor oddílu také děkuje všem, kdo 
se postarali o přípravu sálu a herny, přípravu 
stolů, aparatury a ostatního zázemí v tělo-
cvičně. Vyvrcholením večera bylo společné 
posezení na Staré orlovně, kde si všichni 
po náročném dni odpočinuli a zase si slíbili, 
že ten další ročník určitě bude. 

Závěrem lze jen říct, že se těšíme na další 
rok a přejeme všem příznivcům sportu hodně 
úspěchů. 

ST
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Do podzimní části gymnastické sezony 
vstoupily tři chropyňské gymnastky účastí 
na ME Teamgym 2018 v portugalském Odilevas. 
Od 15. do 20. října bojovaly se svými repre-
zentačními družstvy nejprve o účast ve finále 
a poté o medaile. 

Česká republika měla zastoupení ve dvou 
kategoriích, Junior ženy a Senior ženy. Po roční 
náročné přípravě se do juniorského družstva 
probojovaly i Markéta Horáková a Amálie Kob-
lihová z TJ Chropyně. Třetí chropyňská gymnastka 
Adéla Koutová se dostala do seniorského výběru. 
V obou kategoriích měly naše reprezentantky 
9 konkurentů z celé Evropy, ze kterých se 6 nej-
lepších probojovalo do finále. 

Juniorky obsadily celkové 7. místo a porazily 
inzerce

ostatní týmy, se kterými se můžeme výkon-
nostně poměřovat. Za nimi zůstaly Rakušan-
ky, Němky a Slovinky. Děvčata zaznamenala 
v celém závodě pouze jediný pád na trampo-
líně, a to hned v první sérii, od té doby však 
zacvičila poměrně čisté sestavy, o čemž svědčí 
i druhá nejvyšší známka za provedení na akro-
bacii v celé kategorii.

Náš seniorský tým v Portugalsku vybojoval 
vytoužené 6. místo, a tím se kvalifikoval do fi-
nále. Je to historicky poprvé, kdy se český žen-
ský tým kvalifikoval v tomto sportu do finále 
na Mistrovství Evropy. Seniorky předvedly vy-
vážený výkon bez závažných chyb. Svůj závod 
zakončily na trampolíně, kde zapůsobily svým 
provedením, za které získaly druhou nejvyšší 

známku, hned za suverénně nejlepšími Švéd-
kami. V konečném pořadí za sebou nechaly 
nejen Rakušanky a Němky, ale především Britky 
a Holanďanky. Ve finále naše reprezentantky na-
konec obsadily 6. místo, přestože se jim podařilo 
zlepšit se téměř o 1,5 bodu oproti kvalifikaci, 
na lepší umístění to nestačilo. 

Zásluhu na úspěšném ME 2018 mají jak 
sama děvčata a reprezentační trenéři (Kra-
kovská Tereza, Salte John-Erik, Čermáková 
Kristýna), ale i kluboví trenéři z TJ Chropyně 
Markéta Zavadilová a Regina Horáková. 

Chceme touto cestou poděkovat městu 
Chropyně za velkou finanční podporu Adély 
Koutové a Markéty Horákové.

Julie Koblihová

Chropyňské gymnastky na Mistrovství Evropy Teamgym
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Z místního pozorování v měsíci říjnu:
- průměrná ranní teplota byla 7,6 °C,
- průměrná denní teplota byla 16,6 °C,
- nejteplejším dnem byl 30. říjen s maximální průměrnou teplotou 

17,5 °C,
- nejchladnějším dnem byl 28. říjen s minimální průměrnou tep-

lotou 6,4 °C,
- celkové množství srážek bylo 21,4 mm.

zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: ToRo

Chropyňské počasí

Milá maminko, Vážení rodiče. 
Následující vítání občánků našeho města proběhne v tomto 

termínu: 

9. února 2019 - obřadní síň

27. dubna 2019 - zámek

22. června 2019 - zámek

28. září 2019 - zámek

30. listopadu 2019 - obřadní síň

V případě zájmu kontaktujte matriku Městského úřadu v Chropyni 
osobně nebo telefonicky na tel.: 573 500 741.

Těšíme se na Vás.                    Dana Kunčarová

V sobotu 10. listopadu jsme se zúčastnili 
posledního závodu letošního roku, a to finále 
ČASPV Teamgym v Trutnově.

Naše nejmladší družstvo TJ Chropyně Ju-
nior I. závodilo naposledy ve stejném složení. 
Několik jich dozrálo do věku, kdy už příští rok 
budou spadat do kategorie Junior II. Podařil 
se jim opravdu pěkný závod, na tumblingu 
získali druhou nejvyšší známku a vybojovali 
stříbrné medaile.

V kategorii Junior II jsme měli také za-
stoupení. I toto družstvo závodilo naposledy 

Finále ČASPV 
TEAMGYM

ve stejném složení. Holky si to moc užily 
a rozhodně chtěly předvést co nejlepší výkon. 
Padla na ně nervozita, a ne vše se podařilo, jak 
mělo. Pohybovou skladbu však předvedly moc 
pěkně a získaly třetí nejlepší známku. Na me-
daile to však tentokrát nestačilo a holky 
skončily na šestém místě se ztrátou 0,57 bodu 
na medailové umístění. 

Na konci dne se do závodu pustilo naše nej-
starší družstvo v kategorii Trio. Holkám se vyda-
řil skvělý závod a vybojovaly stříbrné medaile.

V Trutnově se vyhlašovalo i finále České-
ho poháru, do kterého se započítávají nej-
lepší výsledky ze čtyř závodů spadajících 
do Českého poháru v jednom roce.

Družstvo Junior I. se umístilo na druhém 
místě a Junior II. na místě třetím.

Celkově se úroveň všech družstev vel-
mi zlepšila, a to je dobře. Je to motivace 
se zlepšovat a všechny nás to nakoplo 
do další práce.

Regina Horáková

Vítání občánků
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Společenská kronika 
Dne 23. listopadu 2018 uplynulo již 14 let 

od chvíle, kdy nás opustil pan 

Karel Lakomý. 

Zároveň jsme si 3. prosince 2018 připomenuli 
rok ode dne, kdy zemřela paní 

Marta Lakomá. 

Děkujeme, že jim spolu s námi věnujete tichou 
vzpomínku. Karel a Marta, děti s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínka 

v našich srdcích žije dál.

Dne 19. listopadu 2018 
jsme vzpomenuli 16. smutné 
výročí úmrtí mého manžela, 
tatínka a dědečka pana 

 Františka Vymětala. 

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

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

dál s námi zůstáváš.

Dne 27. listopadu 2018 jsme vzpomenuli 
7. 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.

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

Dne 3. prosince 2018 uplynulo 14 let od chví-
le, kdy nás navždy opustil pan 

Antonín Dolínek. 

Stále s láskou vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami, sestra 
s rodinou i ostatní příbuzní.

Děkujeme za opravu veřejného osvětlení, i když jsme na konci 
ulice Podlesí jen tři domácnosti, i nám se na cestě domu svítí. Dě-
kujeme i panu Josefu Horákovi.

Pospíšilovi

Děkujeme všem kamarádům, přátelům 
a známým, kteří se přišli rozloučit na poslední 
cestě s panem

Vraťou Horsákem

a za projevená slova útěchy. Rodina Horsákova

Dne 2. listopadu 2018 uplynulo 12 let od chví-
le, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, 
babička a prababička paní 

Bohumila Havlíková. 

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

inzerce
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Upozorňujeme občany, 
že zveřejnění ve společenské kronice je zpoplatněno 
částkou 50 Kč za zveřejněnou osobu. Poplatek 
je splatný předem.

       

        

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 1/2019 - 3. ledna (vychází 18. ledna)
č. 2/2019 - 31. ledna (vychází 15. února)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks
Bezplatná distribuce
Uzávěrka tohoto čísla: 22. listopadu 2018 (číslo vychází 7. prosince 2018)  
Uzávěrka příštího čísla: 3. ledna 2019 do 12:00 hod.
Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zve-
řejněn.

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

Společenská kronika 

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, 
jen vzpomínky v srdcích nám zůstávají dál.

Dne 31. prosince 2018 
vzpomeneme 5. výročí úmrtí 
mého manžela a našeho 
tatínka a dědečka pana 

 Ing. Zdeňka Zdražila. 

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

Dne 9. ledna 2019 vzpomeneme 
19 let od posledního rozloučení s panem 

 Antonínem Pospíšilem. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka a syn s rodinou.

Smrt přešla kolem,
život jde dál…

Dne 29. prosince 2018 vzpomeneme nedo-
žité 100. narozeniny našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 

Richarda Šindlera. 

Dne 3. ledna 2019 to bude 18 let, co od nás 
odešel. Svůj život navždy spojil se svou ženou – 
naší maminkou, babičkou a prababičkou 

Marií Šindlerovou. 

Kdyby před 12 lety neodešla za svým mužem, 
oslavila by letos 96. narozeniny. S láskou stále 

vzpomíná dcera Marie, vnučky Ivana a Dana s rodinami.

V našich srdcích žiješ dál.

Dne 17. prosince 2018 uplynou 3 smutné 
roky od chvíle, kdy dotlouklo srdce mého 
manžela, našeho táty a dědečka pana 

 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.

Dopracovaly pilné ruce, 
utichlo navždy předobré srdce. 

Očima drahýma se již nepodíváš, 
teď klidným spánkem odpočíváš.

Dne 12. prosince 2018 uplynou 4 roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 

Marie Vyroubalová.

S láskou vzpomíná vnuk David.

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 8. prosince 2018 vzpomínáme 
6. výročí úmrtí naší maminky, babičky, prababičky paní 

 Růženy Kroupové. 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapome-
nou dcery Věra a Jarmila s rodinami.

Vážení čtenáři, 
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste nepromeškali vy-
dání, ve kterém chcete uveřejnit Vaši vzpomínku či blahopřání.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně POSLÁN JEST OD BOHA ANDĚL 
08.12. Adventní instrumentální koncert. Jitka Baštová – 

akordeon. Jindřich Macek – loutna. Zazní skladby 
G. F. Händela, A. Michny z Otradovic, G. Zambo-
niho, L. Bernátha, M. Murta, F. Angelise a dalších.

 Kde: Kostel sv. Jiljí, 17:00

Chropyně ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 
12.12. Přidejme se k řadě dalších měst a obcí a společně 

překonejme všechny rekordy. Více informací uvnitř 
Zpravodaje.

 Kde: Pod vánočním stromem v zámeckém 
parku, 18:00  

Chropyně PARTIČKA 
12.12. Partička poprvé v Chropyni! Michal Suchánek, Igor 

Chmela, Richard Genzer, Michal Novotný, Dano 
Dangl.

 Kde: MKS Chropyně, 17:30, 20:00  

Chropyně O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH 
13.12.  BUCHTÁCH 
 Veselá pohádka na známé motivy určená pro ma-

teřské školy a rodiče s dětmi. Dětské představení 
s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že od-
vaha, malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné 
proměny, umí dělat opravdové zázraky. Pohádku 
uvádí Czidivadlo Praha. Vstupné 40 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 9:30

Chropyně NA VÁNOCE BUDU GAY …! 
17.12. Zdědit výnosný řetězec pizzerií v hodnotě 16 milionů 

dolarů? Jedinečná šance zajistit si skvělou budouc-
nost! A stačí tak málo... stát se na Vánoce gayem! 
Pikantní komedie v podání Divadla Bez Hranic, 
pražská scéna. Vstupné 70 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně VÁNOCE PO HANÁCKE
28.12. Vystoupení folklórního souboru Ječmínek s pásmem 

krásných starých hanáckých koled doplněné povídá-
ním o vánočních tradicích.

 Kde: Kostel sv. Jiljí, 16:00

Chropyně PLES MĚSTA CHROPYNĚ 
12.01. V průběhu večera vystoupí známý bavič, moderátor 

a zpěvák Vladimír Hron. Více informací uvnitř Zpra-
vodaje. Vstupné 250 Kč.

 Kde: MKS Chropyně, 20:00 

Chropyně DĚTSKÝ KARNEVAL 
02.02. S Jirkou Hadašem v námořnickém duchu. Děti si bu-

dou hrát s mořskými vlnami, chytat ryby, přetahovat 
lanem, házet kotvou a užijí si soustu originálních her. 
Více v příštím Zpravodaji. 

 Kde: MKS Chropyně, 15:00  

Holešov VÁNOČNÍ KONCERT BIG BAND HOLEŠOV 
13.12. Vystoupí také pěvecký soubor ZUŠ Holešov a sólisté 

Petra Fotýnová, Petra Kuciánová, Josef Vaverka 
a Martin Hejník. Vstupné v předprodeji 140 Kč 
na místě 180 Kč.

 Kde: Kino Svět Holešov, 19:00

Holešov ZROZENÍ – DAGMAR PECKOVÁ A MUSICA 
16.12.  BOHEMICA 
 Vstupné 590 Kč / 390 Kč / 290 Kč. Zlevněné (senioři, 

studenti, ZTP a ZTP/P) 250 Kč (z kategorie 390 Kč) 
/ 190 Kč (z kategorie 290 Kč).

 Kde: Zámek Holešov, 18:00

Kroměříž INFLAGRANTI A JOSEF VOJTEK  
10.12. V rámci Adventních koncertů přivítáme dívčí elek-

trické smyčcové trio, které si pro svůj vánočně laděný 
program přizvalo nad jiné zajímavého a hodně kon-
trastního hosta - drsného rockera a lídra kapely Kabát. 
Posunují hranice a ukazují, že houslový koncert může 
být i pěkná podívaná. Připraveny jsou skladby z reper-
toáru kapel Metallica, Europe, Queen, i romantická 
klasika od J. S. Bacha či Vivaldiho. Chybět nebudou 
ani vánoční písně, či netradičně zaranžované koledy. 
Vstupné 400 Kč, 350 Kč.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž MICHAL K SNÍDANI 
15.12. Michal dětem servíruje legrační pokrmy, bavit se bu-

dou určitě i rodiče! Nenechte si ujít zážitek s Mi-
chalem, představení zábavnou formou působí právě 
na fantazii dětí a tu pak rozvíjí při nápadech a vy-
nálezech, které pro děti Michal vymýšlí.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 10:00

Kroměříž L. GOLDSTEIN: PAN HALPERN A PAN JOHN- 
19.12.  SON  
 Herecký koncert dvou mimořádných divadelních 

doyenů - Františka Němce a Petra Kostky. Předvedou 
komorní drama anglického dramatika. Děj této hořké 
komedie o podzimu života je prostý. Pan Halpern 
právě pochoval svou ženu Florence a u hrobu se se-
znamuje s jejím dávným přítelem. Nejdřív se sice oba 
staří pánové nad hrobem téměř poperou, ale pak 
jim zvědavost nedá, aby se jeden druhého nepokusili 
poznat o něco více. Vstupné 350 Kč.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ, ČESKÉ 
25.12.  KOLEDY 
 Vánoční koncert, který proběhne na Boží hod 

vánoční v prostorách kostelu Nanebevzetí Panny 
Marie v Kroměříži. Na programu bude tradičně 
Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby ze sólisty 
Evou Kývalovou (soprán). Pavlou Mlčákovou (alt), 
Tadeášem Hozou (tenor) a Pavlem Slivkou (bas). 
Účinkují Smíšený sbor Smetana Hulín, Chrámový 
sbor Panny Marie a Moravan pod vedením diri-
gentky Lenky Polášková. Na závěr společný zpěv 
českých koled.

 Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kro-
měříž, 16:00

Přerov HOUSLOVÝ RECITÁL VÁCLAVA HUDEČKA 
13.12.  A LUKÁŠE KLÁNSKÉHO 
 Koncert světoznámého houslového virtuosa. Před-

staví se také vítěz jubilejní 20. luhačovické Akade-
mie Václava Hudečka. Vstupné 280 Kč, 260 Kč, 
150 Kč.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30


