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Otevřené brány
Zpřístupnění významných sakrálních
památek ve Zlínském kraji
Dne 27. dubna bylo podepsáno Memorandum o spolupráci na projektu Otevřené
brány mezi Zlínským krajem a Arcibiskupstvím olomouckým. Oficiálně tak byl prezentován projekt Otevřené brány, jehož
cílem je zpřístupnit v pravidelném režimu významné sakrální památky, zejména
umělecky a historicky cenné kostely a jejich mobiliář.

Díky vstřícnosti a spolupráci zainteresovaných měst a římskokatolických farností
se během této letní sezóny otevřou k prohlídkám s proškolenými průvodci památkově významné kostely Zlínského kraje.
Mezi tyto památky byl zařazen také kostel
sv. Jiljí, opata v Chropyni, který pochází z druhé poloviny 18. století. V případě
významnějších památek, jako je např. kostel sv. Mořice v Kroměříži, se bude jednat
pokračování na str. 3
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která se koná pod záštitou paní Livie Klausové,
manželky prezidenta České republiky
a také pod záštitou hejtmana Zlínského kraje
MVDr. Stanislava Mišáka
a starosty města Chropyně
Ing. Radovana Macháčka
V srdci Hané obklopeno pověstmi z doby dávno minulé,
ale hrdě se hlásící k době současné,
se nachází malé, ale hezké městečko Chropyně.
Že se ho také dění kolem dětí týká,
Bambiriáda se tu pro ně letos chystá.
V kroužku Sluníčko, ti nejmenší,
co ještě po zemi capkati neumí,
si spolu pohrají.
Jak capkati se naučí,
s rodiči si rádi zacvičí.
Než však školní aktovky na záda nasadí,
v různé aktivity se naše děti sdružují.
Však vybrat je u nás z čeho.
Ti starší také naše město proslavili,
at´už sportem, uměním, či znalostí.
Pokud nevěříš, tak ta naše Bambiriáda tě určitě přesvědčí.

podrobný program Bambiriády 2009
najdete v tomto Zpravodaji na stranách 4 a 5
více informací naleznete na www.bambiriada.cz
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Kapitoly z dějin hudby v Chropyni ...
Kapitola VII – František Kašper, varhaník
a ředitel kůru kostela sv. Jiljí (5. část)
K nezapomenutelným duchovním i světským zážitkům patřily mariánské poutě konané na Sv. Hostýn, který vedle Velehradu
patřil k oblíbeným místům všech Moravanů.
V publikaci E. Axmana: Morava v české hudbě XIX. století, Praha, 1920, s. 37, čteme: „…
Hostýn, posvátný vrch, opředený zkazkami
o porážce Tatarů, tisíci poutníků každoročně
navštěvovaný, byl symbolem národní odolnosti. R. 1841 k 600. oslavení bitvy hostýnské počato s opravou chrámu – prof. Šembera napsal spis o Mongolích (Historie o vpádu
Mongolů do Moravy), jenž se měl rozdávati
mezi poutníky. O čtyři roky později kostel
vysvěcen za přítomnosti ohromných zástupů a s okázalou církevní nádherou – přes
80 kněží.“ Časopis Česká včela v roce 1845,
s. 256, napsal: „Kéž by se se křísením zřícenin
Hostýnských i duch vlastenecký po Moravě
v rovné míře křísil a oživoval.“ P. J. Vévoda,
rodák z Bystřice pod Hostýnem, již několik
týdnů předem ohlašoval z kazatelny konání mariánské poutě a nabádal věřící k hojné
účasti. Podle vyprávění mých rodičů chodíval
P. Vévoda v mladším věku se všemi poutníky
až na Sv. Hostýn. V pozdějších letech vyprovodil procesí jen za obec a vrátil se zpět.
Charakteristiku těchto poutí nám velmi
věcně popisuje chropyňský rodák, spisovatel,
čestný občan města Hubert Havránek (1887–
1970) ve svém fejetonu „Na Hostýnek“, který uvádí slovy: „… vzpomínám na ty krásné
pouti, kterými od června začíná Hostýnu
sezona slávy… kdo jednou viděl velkolepou
pouť na Hostýně, poznal, že mohutnější manifestace úcty mariánské nelze si představiti…
na pouť na Hostýnek jsme se těšívali dlouho

předem, a když byla z kazatelny ohlášena,
nastaly čilé putovní přípravy… šlo se na dva
dni… vždy podle stáří, s korouhvemi… zvony nám velebně vyzváněly, hudba hrála mohutně a pan farář nás doprovázel.“ Příchod
ke kostelu popisuje Havránek slovy: „…
za Bystřicí jsme již byli v ovzduší hostýnské
nálady… a širokým portálem přijala svatyně oddanou čeleď Matky Svatohostýnské
ve svých zdech, v nichž se rozléhala s příchodem hudby, mísící se do velebného chorálu
stříbrných píšťal varhan, strhující píseň poutníků – canticus canticorum ‚Tisíckrát pozdravujeme Tebe!‘“ Na závěr fejetonu čteme: „V deset hodin byla sloužena mše svatá s asistencí
v průvodu celého orchestru. Z našeho městečka jediní nesli sem pokaždé všecky hudební
nástroje, i basu. Ze zapadlých vesnic kopaničářských viděli a slyšeli tu poprvé, co je – missa solemnis – a cítili blízkost výšin nebeských,
tušili rozkoš nadpozemské blaženosti. Měli
jsme u nás dobře secvičený sbor pana kapelníka Kašpera, na jehož produkci těšili se mnozí
po celý rok, a také proto z mnohých vesnic
odkládali pouť, aby se sešla s naší.“
Uvedený text je přímým a velmi přesvědčivým svědectvím, které poukazuje na mimořádnou kvalitu chropyňského chrámového
sboru a dechové kapely. Za dosaženým výsledkem se skrývala dlouholetá cílevědomá
práce ředitele kůru Františka Kašpera, uznávaná po celé Moravě. Tuto skutečnost mohu
jako přímý Kašperův žák jen potvrdit. Zmiňovaná Missa solemnis (slavnostní mše se sborem
a orchestrem) chrámových autorů Treglera,
Řihovského, Kolaříka a dalších prezentovala
před stovkami poutníků současně chropyňskou farnost, kterou řídil P. Jan Vévoda.
– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –

Otevřené brány
dokončení ze str. 1
o stálou službu v stanovených hodinách
dne. V případě našeho kostela bude průvodcovská služba na objednávku – po
předchozí domluvě. Prohlídku kostela
s odborným výkladem je možno domluvit
na tel. čísle 728 831 048, nebo prostřednictvím Farního úřadu v Chropyni. Kromě
této nabídky zvažujeme možnost otevření
kostela v odpoledních hodinách o víkendech.
Kostel vnímáme nejen jako budovu
s krásnou uměleckou výzdobou. Důležitým
je v našich kostelech také duchovní rozměr. Člověk může nalézt pokoj a vnímat
Boha všude, nicméně kostely byly stavěny
jako místo pro setkání s Bohem, místo pro
modlitbu. Kostely nás učí dívat se nejen
kolem sebe, ale také pozvednou své oči
vzhůru.
– P. Jiří Putala, farář –

Soukromá inzerce
Prodám
zdravý a dobrý med (lipový, akátový, pastový…), i větší množství. Dále
mám k prodeji větší výběr koření a také
bylinkového koření. Informace na tel.:
739 644 510 pan Josef Zemánek, nebo
osobně na adrese Moravská 617.
byt velikosti 2+1 výměnou za byt 1+1.
Nabídněte. Tel.: 608 151 825
DB byt 3+1 v Chropyni, koupelna
po rekonstrukci, plovoucí a korková podlaha, zateplený, plastová okna, zasklená lodžie. Velmi pěkný, cena dohodou.
Tel.: 733 631 743.
pěkný byt v Chropyni 3+1 s lodžií,
v osobním vlastnictví. Cena 980.000 Kč.
Tel.: 739 043 387 – Pavel.
dámské horské kolo KENZEL – FITNES
28, zakoupeno v květnu 2008 v Chropyni (ještě v záruce), málo používané, červená barva. Původní cena 4.300 Kč, nyní
2.500 Kč. Tel.: 737 155 436.
konzumní brambory vhodné i na sadbu, cena 5 Kč/kg, jakékoli množství.
Tel.: 573 333 631 po 19. hodině.

Nové vozidlo pro pečovatelskou službu
Pracovníci Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky města Chropyně, mají
od 4. května 2009 k zabezpečení, zkvalitnění a rozšíření nabídky úkonů pečovatelské služby nový
osobní automobil značky Renault Kangoo, který zakoupilo město Chropyně pro tyto účely.
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Hledám práci
Zdravotní sestra, nyní na MD, hledá
možnost přivýdělku. Nabízím veškerou
ošetřovatelskou péči nemocných či starších lidí, možnost nákupu, úklidu atd.
tel.: 739 679 598
Hledám
pronájem bytu velikosti 2+1 nebo 2+kk
za rozumnou cenu. Tel.: 603 888 705.
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4. června 2009 (čtvrtek)

5. června 2009 (pátek)

PREZENTACE SDRUŽENÍ
Sokolský stadion (13:30 - 18:00)

PREZENTACE SDRUŽENÍ
Sokolský stadion (10:00 - 18:00)

• A-TOM ČR oddíl Kamínek Chropyně a KČT,
přírodovědná stezka kolem Chropyně,
cesta kolem světa
• Junák - svaz skautů a skautek, středisko krále Ječmínka - lanové studio
• Moravský rybářský svaz Chropyně - soutěže a hry ve zručnosti z oboru rybářství
• Sbor dobrovolných hasičů Chropyně - soutěže a zábavné hry
• ČSS Sportovně střelecký klub junior Chropyně - střelba na cíl ze vzduchovky
• Občanské sdružení JASPIS Kroměříž - terénní soutěže
• Letecko modelářský klub RACEK Chropyně - výstava pozemních a leteckých modelů,
ukázky létání, zapůjčení pozemních modelů
• LAKROS klub Kroměříž, BRONCHO Chropyně - ukázky a zkoušení hry,
střelba na branku
• Asociace malých debrujárů Kroměříž - fyzikální pokusy, hry, hlavolamy
• ARMÁDA ČR - vlastní prezentace

• A-TOM ČR oddíl Kamínek Chropyně,
cesta kolem světa, soutěže, hry, putování světadíly,
namaluj si sluníčko a poskoč si maličko, malování na skleničky, hopsání panáčka
• Junák - svaz skautů a skautek, středisko krále Ječmínka - lanové studio
• Moravský rybářský svaz Chropyně - soutěže poznávací, zručnost
ČRS MO Tovačov, Rybářský klub Kojetín
• Sbor dobrovolných hasičů Chropyně - soutěže a poznávací hry
• ČSS Sportovně střelecký klub junior Chropyně - střelba ze vzduchovky,
Military AIRSOFT Chropyně akční scénka, únos a osvobození rukojmí
• Občanské sdružení JASPIS Kroměříž - terénní soutěže
• Leteckomodelářský klub RACEK Chropyně - výstava pozemních a leteckých modelů,
ukázky létání modelů
• LAKROS klub Kroměříž, BRONCHO Chropyně - ukázky hry, soutěže
• Asociace malých debrujárů ZŠ Zachar Kroměříž - fyzikální pokusy prakticky,
hlavolamy

DOPROVODNÝ PROGRAM
Sokolský stadion, zámek (13:30 - 18:00)
•
•
•
•

Biskupští manové Kroměříž - ukázky šermu a historických zbraní
Fotbalový klub Chropyně - ukázky techniky s míčem, soutěže
Sbor dobrovolných hasičů Zářičí - mladí hasiči v akci
Výstava dětských prací sál na zámku - vernisáž 15:00 pro zvané hosty:
vystoupí ZUŠ Kojetín - barokní sbor Lalabium cousort,
na flétnu zahraje Mgr. Jana Milotová
• ZŠ Chropyně - výtvarné kroužky, kroužek pracovních činností
• KČT Chropyně - rukodělné činnosti, dílničky

PÓDIOVÝ PROGRAM
u zámku (13:30 - 21:00)
•
•
•
•

13:30
13:40
14:00
14:30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15:00
15:20
15:35
15:50
16:05
16:20
16:40
17:10
18:40
19:00
20:00

DOPROVODNÝ PROGRAM
Sokolský stadion, zámek (10:00 - 18:00)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výstava dětských prací sál na zámku
ZŠ Chropyně - výtvarné kroužky, kroužek pracovních činností
KČT Chropyně - rukodělné činnosti, dílničky
Biskupští manové Kroměříž - ukázky šermu a historických zbraní
TJ Chropyně oddíl národní házené - míčové soutěže
Kynologický klub Chropyně - ukázka cvičení psů
Záchranáři Vlkoš - psi záchranáři v akci
Zlínský záchranný sbor Kroměříž - ukázka techniky
TJ Chropyně oddíl stolního tenisu - soutěž jednotlivců i družstev
EKOVLÁČEK
>> pokračování programu na následující straně >>

Písničky z pohádek - hudba z CD
Orientální tance Chropyně
Malý Ječmínek - hanácký folklór
Slavnostní zahájení Bambiriády 2009,
projev pana starosty Ing. Radovana Macháčka a hostů,
vernisáž výstavy dětských prací,
přijetí hostů a zástupců sdružení panem starostou na zámku
TJ Chropyně - cvičení rodičů s dětmi
TJ Sokol Tovačov - Leontýnky - taneční kroužek
TJ Chropyně - všeobecná gymnastika
TJ Sokol Tovačov - 7 Statečných - vystoupení tatínků a dětí
DDM Sluníčko Tlumačov - taneční skupina Quick step, aerobic
Hanáček Troubky nad Bečvou - hanácký folklór
SATURN - taneční skupina ze Strání
SZUŠ D-MUSIC - Big Band D-jazz Kroměříž
Přestávka
Karnevalová Bambipárty se soutěžemi
Posezení u táboráku s kytarou
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5. června 2009 (pátek)

6. června 2009 (sobota)

PÓDIOVÝ PROGRAM
u zámku (10:00 - 21:00)

PREZENTACE SDRUŽENÍ
Sokolský stadion (10:00 - 17:00)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10:00
10:15
10:25
10:45
11:05
11:30
12:00
12:30
13:00
15:00
15:20
15:45
16:15
16:25
16:40

• A-TOM ČR oddíl Kamínek Chropyně - Letem světem
• Junák - svaz skautů a skautek, středisko krále Ječmínka - lanové studio
• Moravský rybářský svaz Chropyně - poznávání ryb, vodního ptactva,
soutěže s udicí
• Sbor dobrovolných hasičů Chropyně - soutěže, hry,
ukázky zásahu s hasičskou technikou
• ČSS Sportovně střelecký klub junior Chropyně - střelba ze vzduchovky
Military AIRSOFT Chropyně, akční scénka
• Letecko modelářský klub RACEK Chropyně - předvádění leteckých modelů
a navigace
• LAKROS klub Kroměříž, BRONCHO Chropyně - ukázky hry,
foto i video ze soutěží
• Asociace malých debrujárů Kroměříž - fyzikální pokusy, chodící robot
• Salesiánský klub mládeže Zlín – středověké hry a zábavy
• ARMÁDA ČR - ukázky bojové techniky, optická střelnice, přistání helikoptéry,
seskok parašutistů, vlastní prezentace

•
•
•
•
•
•
•

17:10
17:25
18:00
18:20
18:30
18:50
20:00

ZŠ Chropyně - pěvecký sbor
ZŠ Chropyně - Hip-Hop - taneční skupina
ZŠ Chropyně - dramatický kroužek
ZŠ Sv. Čecha Kojetín - netradiční módní přehlídka
MDDM Kojetín - taneční mix
SATURN - taneční skupina Strání, orientální tance
Malý Ječmínek Chropyně
ZŠ Chropyně - orientální tance
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, pobočka Chropyně
SK Kyselovice - mladší žákyně, cvičení rodičů s dětmi, starší žákyně
MŠ Chropyně - Flétničky
SVČ Šipka Kroměříž - mažoretky
TK GRADACE Kroměříž - taneční vystoupení
Hanáček Troubky nad Bečvou - folklorní tance
DDM ORION - Němčice nad Hanou,
mažoretky Nezamyslice, taneční skupina NH
NS Pantlék Němčice nad Hanou Němčicko tančí
ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně - hudba všech žánrů
TS LUCKY WHILE Kojetín - mexické tance
Mažoretky Tovačov
A-TOM Kamínek Chropyně - Pověst o králi Ječmínkovi
Junák Chropyně - hudební skupina SON
Tajuplná prohlídka Chropyňského zámku i se sklepením,
pověsti o Chropyni a jejím okolí,
vystoupení ohnivých mužů za podmanivé éterické hudby,
A-TOM ČR oddíl Kamínek Chropyně

DOPROVODNÝ PROGRAM
Sokolský stadion, zámek (10:00 - 17:00)
•
•
•
•
•

Výstava dětských prací sál na zámku
ZŠ Chropyně - výtvarné kroužky, kroužek pracovních činností
KČT Chropyně - rukodělné činnosti, dílničky
TJ Chropyně oddíl stolního tenisu - soutěž jednotlivců i družstev
Městská policie Kroměříž - ukázky práce psovodů v terénu

PÓDIOVÝ PROGRAM
u zámku (10:00 - 17:00)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TS COLORÉDO Přerov - country tance
ZŠ Chropyně - pěvecký sbor
ZŠ Chropyně - Hip-Hop taneční skupina
ZŠ Chropyně - dramatický kroužek
SATURN - taneční skupina Strání - orientální tance
Přestávka
DDM ORION Němčice nad Hanou - mažoretky
ZŠ Chropyně - orientální tance
Junák Chropyně - hudební skupina SON
TJ Chropyně - všeobecná gymnastika
Malý Ječmínek Chropyně
Vyhlášení vítězů soutěže SBĚR VÍČEK
TJ Chropyně - cvičení rodičů s dětmi
A-TOM Kamínek Chropyně,
pohádková komedie ,,Pan doktor Bolístko“
• 15:00 TJ Chropyně odbor ASPV - gymnastika
• 16:00 TJ Chropyně oddíl tradičního karate,
vystoupení mistra ČR v karate Karla Imríška.
• 16:35 Společné rozloučení všech účinkujících, poselství všem dětem světa
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10:00
10:30
10:45
10:55
11:15
12:00
12:30
12:45
13:10
13:30
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Koncert dechového orchestru ZUŠ Kroměříž
Ve středu 22. dubna jsem byla
jedním z diváků koncertu, ve kterém se nám představil orchestr
pod taktovkou p. uč. Milana Šóna,
složený z žáků ZUŠ Kroměříž, která má svou pobočku i tady u nás
a do které mimochodem dochází
i dvě mé dcery. Na koncert jsme
i s dcerou přišly trochu s obavami.
Přece jenom - dechovka není naší
„krevní skupinou“. Ale věřte mi,
že jsme nelitovaly ani chviličku.
Hned při první rázné české polce
se nám začaly pohupovat nohy
do rytmu. Nelitovaly jsme ani,
když orchestr zabrousil do hudby
stylu třicátých let, a vůbec nám
nevadilo, že panu kapelníkovi
přece jen do vzhledu černošského jazzového zpěváka něco málo
chybělo (myslím tím černé kudrnaté vlasy, tmavou pleť atd.)
A když nám muzikanti předvedli, že stejně bravurně zvládnou
zahrát i současné skladby, tak
to už si společně s kapelou pobrukoval snad každý. Na vlastní oči
i uši jsme zjistily, že vlna návratu
starých dobrých krásných písniček skupiny ABBA dorazila díky
tomuto orchestru i do Chropyně.

Hráli skvěle, přivezli si s sebou
zpěváky, malého hráče na xylofon, což se jen tak hned nevidí,
a dokonce i mažoretky pod vedením p. uč. Karly Koutné, které
k dechové hudbě neodmyslitelně
patří. Jako sólista se představil
také p. uč. Petr Gajdík, který učí
tady v Chropyni na ZUŠ na malou
trumpetku piccolu, kterou jsme
ještě nikdy neviděly ani neslyšely.
Nedá se to říct jinak než: BYLA
TO NÁDHERA!
Jen!? Jen jedné věci jsem litovala a společně se mnou určitě
každý, kdo na koncert dorazil.
Pohled na jeviště byl krásný, tolik
mladých muzikantů, tolik náctiletých, kteří umí svůj volný čas
trávit opravdu smysluplně a užitečně a ne jen bezcílně bloumat
po ulicích a ničit a rozbíjet… Zato
pohled do hlediště byl převelice
smutný. V hledišti nás sedělo málo
a toho je největší škoda. Snad
to bude příště lepší, snad vás
všechny navnadí aspoň pár fotografií a ujištění, že hodinky času
takto strávené nebudete určitě
litovat. Takže: Na shledanou
příště!
– Dana Jedličková –

-6-

červen 2009

červen 2009

Zpravodaj města Chropyně

Ve školce vyrostli další malí muzikanti
„S flétničkou ve školce“ jsme se pravidelně
scházeli od začátku školního roku. V hodinách
jsme se naučili základům hry na zobcovou flétnu
a pronikli tak do světa hudby. Z tónů jménem
Honzík, Amálka, Gustík, Cecilka a Davídek
si dnes už umíme zahrát spoustu známých i neznámých písniček, kterými děláme radost nejen
sobě, rodičům i blízkým, ale taky kamarádům
ve školce a všem posluchačům na různých besídkách a vystoupeních. Hrou na flétničky jsme
také obohatili vystoupení na vítání občánků
na Městském úřadě.
Letos jsem si do flétničky pozvala i maminky
malých flétnistů. Některé maminky se s flétnou
teprve seznamovaly, některé zavzpomínaly
na staré časy v hodinách tehdejší LŠU a bez problémů se k nám přidaly. Ze všech vznikla skupina nadšených flétnistů, kteří si hrají s velkou
chutí a radostí. A o to mi právě šlo!
Velké poděkování patří pí uč. Bohdance
Horákové, pí uč. Táni Caletkové a pí uč. Ireně Hanákové za skvělou spolupráci v hodinách
a za spolehlivou pomoc při vystoupení malých
flétnistů.
– Mgr. Jana Milotová –

reklama
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Předškoláci v ZUŠ Kroměříž
V pátek 24.dubna se všichni předškoláci z MŠ zúčastnili „pohádkové show"
v ZUŠ Kroměříž. Starší kamarádi na své nástroje zahráli písničky z Večerníčků. Představení, při kterém se děti seznámily s hudebními nástroji, se nám všem moc líbilo
a tímto vedení ZUŠ za pozvání moc děkujeme.
– Za děti a paní učitelky, Eva Štulajterová –

Psi v mateřské škole?!
Ve dnech 20. a 21. dubna navštívil mateřskou školu v Chropyni zkušený kynolog s tažnými psy. Děti měly během celého
dopoledne možnost seznámit se se severským
tažným plemenem.
Ve třídě zaujal kynolog děti svým vyprávěním o původu a způsobu života těchto psů.
Děti měly možnost si MALAMUTA jménem
Magee pohladit a blíže se s ní seznámit.
Před mateřskou školou pak „musher“
zapřáhl smečku tažných psů do káry, aby
se děti mohly vozit v okolí školy.
Celá akce byla velkým zážitkem nejen
pro děti z mateřské školy, ale i pro „širokou“
veřejnost.
– děti a učitelky mateřské školy –

reklama
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Tentokrát na programu byla Prodaná nevěsta
Dne 22. dubna žáci SZUŠ D–MUSIC pobočka Chropyně navštívili
operu Prodaná nevěsta v Národním divadle v Brně. Smetanova Prodaná nevěsta je označována za poklad české operní tvorby. Nechtěli
jsme si proto nechat ujít tento hudební zážitek, obzvlášť když režii
měl pod taktovkou známý herec a zpěvák Ondřej Havelka. Před-

stavení bylo velmi pestré, jak po hudební, tak po herecké stránce
vynikající. Zkrátka, ač vystoupení trvalo tři hodiny, nebyl čas se nudit. Vydrželi i ti nejmenší. Zjistili jsme, že není od věci navštívit občas
dobrou českou klasiku.
– Ivo Novotný, vedoucí pobočky –

Tour de beer 2009 Chropyně
Po dvou letech se firma Extra-zbozi.cz rozhodla znovu uspořádat Tour de Beer za účelem
srovnání úrovně chropyňských restauračních zařízení s výčepem piva. Během trasy se hodnotily
tři kategorie: pivo, prostředí a personál. Největsí důraz byl kladen na kategorii kvalita piva.
Ve čtvrtek 7.5.2009 bylo krásné počasí
a zároveň Mistrovství světa v hokeji - den jako
stvořený pro pivaře. Pivní výprava odstartovala
U Stařenky. V tomto hostinci nám pivo velice
chutnalo, což se projevilo na hodnocení, a hostinec se celkově umístil na čtvrtém místě. Následovala pizzerie Porto, kde pivo nedosahovalo takových kvalit jako u Stařenky, za to zde
bylo výborné prostředí. Při příchodu do hospody U Milušky nás přivítal pes a seriál Ulice.

Jako čtvrtá v pořadí byla příjemná hospůdka
U Orla s výborným pivem. Nejaktivnější účastníci se rychlostí blesku přemístili do restaurace
Racek, kde ostatním objednali zlatavý mok.
Po degustaci bylo pivo zhodnoceno jako
průměrné. Méně otrlí účastníci byli odvezeni
na Mix, kde nás pivo mile překvapilo oproti
minulému ročníku. Protože už se blížila hodina
začátku hokejového utkání Česko - Švédsko,
nastal rychlý přesun do pivnice Ječmínek. Příjemným zpestřením byl správný hospodský,
který měl plné ruce práce, ale i tak nám natočil výtečné pivo, jak má být. V kavárně Bianca
se pořádala soukromá akce, a proto jsme byli
pohošteni na zahrádce, což se bohužel projevilo na nízkém hodnocení prostředí. Díky dob-
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rému pivu jsme se chvíli zdrželi a dali si něco
dobrého na zub. Bůček známý dobrým pivem
nás nemile překvapil. Mrknutím oka byla pěna
pryč. Během druhé přestávky hokeje jsme
se kvapem přemístili do hospůdky U Mihóka,
kde pivo bylo průměrné, ale prostředí nás zklamalo. Závěr patřil restauraci STOP, kde jsme
byli potěšeni pouze prostředím, ale od piva
a personálu jsme čekali víc. Po zhodnocení
výsledků se stala vítězem kavárna Bianca,
již po druhé v řadě, které tímto gratulujeme.
Děkujeme všem zúčastněným restauracím za obsloužení týmu Tour de Beer a firmě
Extra-zbozi.cz za pořádání akce. Více
na tourdebeer.ic.cz
– účastníci Tour de Beer 2009 –
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Pohybové aktivity na l. stupni ZŠ aneb Co nám dělá radost
O mládeži se v poslední době říká, že nemá o nic zájem. Prý děti zajímá jen televize,
počítačové hry násilného charakteru a o tělesné aktivity či sport ani nezavadí.
Z velké části je to pravda, ale nejsou takoví všichni. Těší nás, že naše škola podporuje zájem dětí o sport a rozvíjení sportovního
nadšení nejen v hodinách tělesné výchovy.
Už mnoho let navštěvují žáci 3. a 4. ročníků
výuku plavání v kroměřížském bazénu, která
je velkým přínosem pro jejich budoucí život.
Výuka je velmi úspěšná, málokterý žáček zůstává neplavcem. Z neplavců se tam stávají
plavci.
Také spolupracujeme s chropyňskou
TJ a tato spolupráce má pěkné výsledky

v mnoha sportovních setkáních našich žáků.
Vzpomeňme už tradiční házenkářský turnaj tříd, kde chlapci a děvčata bojují o čest
svého kolektivu. Letos se tato utkání konala
24. dubna na házenkářském hřišti za podpory
a fandění žáčků nižších ročníků.
Velkou tradici má i Ječmínkův běh pořádaný v areálu kynologického cvičiště a rybníka
Hejtman. Při těchto akcích naše škola spolupracuje s oddílem národní házené a lehké atletiky. Ječmínkův běh obsadil v kalendáři datum 30. dubna, konal se za příznivého počasí
a mnohdy i za cenu drobných odřenin a šrámů
získaných při bojovném nasazení v touze po
vítězství. Stupně vítězů, občerstvení i pěkné
odměny, na kterých se především podílela
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TJ a město Chropyně, byly pro malé sportovce spokojeným zadostiučiněním i povzbuzením do podobných pohybových aktivit.
Dalším sportovním počinem je fotbalový McDonald´s cup, kde naši žáci sbírají
úspěchy pravidelně několik let. Jinou sportovní událostí, která se pravidelně opakuje
již několik let je atletický Olympijský den,
na jehož přípravě spolupracuje naše škola
s oddílem atletiky. Tento sportovní den nás
však ještě čeká, stejně jako školní výlety
spojené s turistikou i poznáním, nebo třeba utkání ve vybíjené nejen mezi třídami,
ale i mezi školami v našem okrese či malé pohybové hry v rámci třídních kolektivů.
– J.Jurtíková, M.Blažková –
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Pohybové aktivity...

Město Chropyně vyhlašuje
záměr prodeje traktoru Zetor 7711 SPZ KM 44-69. Cena bude
stanovena dohodou obou stran dle vyhodnocení výhodnosti předložených nabídek. Zájemci o koupi předloží své nabídky písemně v zalepené obálce označené " TRAKTOR“ do 13:00 hod. dne 30. června
2009 na Městském úřadě v Chropyni, nám. Svobody 29 – 1. poschodí
na sekretariátu starosty a místostarosty města.
Předmět prodeje
Traktor Zetor 7711 SPZ KM 44-69. Rok výroby 1987. Traktor
je kompletní, provozuschopný, po technické stránce stav odpovídající
době provozu. Start motoru odpovídající, hlučnost, kouřivost nezvýšená, výkon nesnížený, stabilita traktoru při jízdě odpovídající, brzdění
odpovídající. Traktor je nabízen k prodeji včetně agroháku a nosníku.
Podmínky prodeje
Nejvýhodnější cenová nabídka a způsob placení, přičemž minimální nabídková cena je ve výši 80.000 Kč. Veškeré náklady spojené
s prodejem a převodem hradí kupující
Obsah nabídky
V písemné nabídce je nutno uvést, jak budou ze strany zájemce
splněny podmínky koupě. Nabídka ceny koupě ze strany případného zájemce, přičemž obecně platí, že při rovnocenném záměru může
rozhodnout nabízená vyšší cena koupě ze strany zájemce, případně
lepší platební podmínky (platba při podpisu smlouvy apod.)
Ostatní ujednání
Kupní smlouva může být uzavřena s vybraným zájemcem po projednání v Radě města Chropyně. Zájemci o koupi mají možnost si dohodnout prohlídku traktoru po dohodě na SMM v Chropyni. V dalších výše neuvedených věcech platí obecná zákonná úprava.

reklama
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XXIV. ročník Ječmínkova běhu
Již tradičně se v areálu kynologického klubu a v okolí rybníka
Hejtman konal 1. května „Ječmínkův běh“, který se v Chropyni pořádá již téměř čtvrt století. Za tu dlouhou dobu se na startu objevila
řada reprezentantů České republiky, celá řada zvučných jmen z řad
vytrvalců, a to jak v kategorii mužů, tak i žen. Je to také oblíbený závod veteránů a sportovců, kteří běhají jen tak pro radost. V průběhu
let se trasa závodu několikrát měnila, až došlo na volbu takové krásné
klidové zóny, jakou je areál kolem Hejtmanu.
Posledních několik let má Ječmínkův běh dvě části, jinak řečeno
dělí se na „Malý“ a „Velký“. Ten „Malý“, ne však počtem účastníků,
se koná den před „Velkým“ a je pořádán pro děti z místní základní
školy.
Umístění:
I. ročník
1. Jiřina Buršíková, 2. Marie Žemličková, 3. Jana Ligurská
1. Petr Šenovský, 2. Alexandros Belis, 3. Michal Gábor
II. ročník
1. Ondřejka Spáčilová, 2. Aneta Kotásková, 3. Adéla Maršálková
1. Robert Fridrich, 2. Jan Kondler, 3. Patrik Vítek
III. ročník
1. Lucie Vaculová, 2. Natálie Deduchová, 3. Aneta Sochorová
1. Milan Podaný, 2. Radek Slaný, 3. Adam Spáčil
IV. ročník
1. Martina Andrašiová, 2. Timea Chrastinová, 3. Dominika Dočkalová
1. Patrik Kostiha, 2. Ioannis Belis, 3. Tomáš Loučka
V. ročník
1. Nikol Hofírková, 2. Klára Babická, 3. Barbora Balášová
1. Lukáš Ježek, 2. Petr Lodl, 3. Zdeněk Sedlář
VI. ročník
1. Gabriela Suchánková, 2. Kristýna Brožíková, 3. Kristýna Klusáková
1. Jan Černý, 2. Jakub Smetana, 3. Rostislav Beran
VII. ročník
1. Martina Kocourková, 2. Martina Mikešová, 3. Kateřina Jedličková
1. David Hejl, 2. David Hlaváč, 3. Milan Kuchař
VIII. ročník
1. Karolína Večerková, 2. Anna Štěpánková, 3. Marie Olšanská
1. Bronislav Beran, 2. Lukáš Křepelka, 3. Tomáš Michalčík
IX. ročník
1. Markéta Jurtíková, 2. Lucie Vraspírová, 3. Marta Polášková
1. Jan Skalík, 2. Pavel Měrka, 3. Jaroslav Horák
Prvomájové počasí se vydařilo, sluníčko se vesele usmívalo, ani větřík nezlobil a vůbec, byl to takový krásný májový den jako stvořený
nejen pro májové políbení, ale i pro sportování.
Program zahájily nejmenší děti během na 60 metrů, a to předškoláci a rodiče s dětmi. Nejrychleji proběhla trať Klára Neubauerová z Biatlon klubu z Prostějova před Lucií Láníkovou z Chropyně,
z chlapců byl nejrychlejší Vojtěch Gottwald před Dominikem Večeřou a Ondřejem Ramišem (všichni z Chropyně). Zvítězili však vlastně
všichni, protože všichni doběhli do cíle a dostali různé pamlsky, jen
ti nejrychlejší jich dostali o něco více.
Jako další absolvovali trať 1 km závodníci z kategorie mladších
a starších žáků. Závod mladších žákyň vyhrála Jana Horová před
Denisou Horsákovou a Kristýnou Suchyňovou (všechny z Chropyně), v závodě mladších žáků zvítězil Patrik Buzynys z SK Hra-
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XXIV. ročník Ječmínkova běhu
nice před Patrikem Kostihou z Chropyně. Na start starších žáků
se postavili pouze dva chlapci, zvítězil Jan Skalík před Martinem
Horou.
Hlavní závod dospělých na 10 km byl odstartován v 10:45 a běžel se na dvoukilometrových okruzích. Účastnilo se jej dohromady
30 mužů a 6 žen v 5 věkových kategoriích. Sportovní úroveň byla
velmi dobrá, o čemž svědčí dosažené časy a také účast přední republikové vytrvalecké špičky. Nejlepšího výsledku mezi muži v absolutním pořadí dosáhl Tomáš Blaha z AK Kroměříž časem 35:15 před
Milanem Adamcem z AHA Vyškov a Tomášem Dvorníkem z Velkých
Karlovic. Mezi ženami doběhla v nejlepším čase 43:22 Jana Dorazilová z ASPOT Hulín před Jitkou Stehlíkovou z AK Kroměříž a Annou
Málkovou z AHA Vyškov.
Výsledky jednotlivých kategorií:
Muži „A“
1. Tomáš Blaha (AK Kroměříž), 2. Martin Adamec (AHA Vyškov),
3. Tomáš Dvorník (Velké Karlovice)
Muži „B“
1. Petr Veselý (AK Kroměříž), 2. René Hánečka (Žalkovice)
Muži „C“
1. Karol Kollárik (Stříbrnice), 2. Jaroslav Jurča, 3. Štefan Šimek (Sokol
Mořice)
Muži „D“
1. Jan Vodička (Radslavice), 2. Jindřich Žaludek (SKOB Zlín)
Muži „E“
1. Jan Haberland (Sokol Brno), 2. Jiří Bubeník, 3. Vladimír Brandýs
(oba LRS Vyškov)
Ženy „A“
1. Jana Dorazilová (ASPOT Hulín), 2. Jitka Stehlíková (AK Kroměříž),
3. Martina Dřímalová (Přerov)
Ženy „C“
1. Anna Málková (AHA Vyškov), 2. Zdeňka Tvrdá (Chropyně)
Ženy „D“
1. Milena Hrozová (LRS Vyškov)
Závody se vydařily i po sportovní stránce, nikdo nebyl zraněn
ani nepodal protest, spokojenost byla jak v řadách pořadatelů,
tak i mezi závodníky, a o to šlo především. Věcné a finanční ceny
předávali vítězům místostarosta města Chropyně Ing. Petr Večeřa
a tajemník TJ Chropyně pan František Hrabal. Ti, kteří nevyhráli,
se těšili alespoň z drobných věcných cen v tombole.
Na zdařilém průběhu se již tradičně podílela celá řada obětavých funkcionářů a pomocníků pořádajícího oddílu atletiky
a TJ Chropyně, kterým tímto velmi děkuji za obětavou pomoc. Děkuji za pochopení a pomoc vedení TJ Chropyně, kynologickému
klubu a v neposlední řadě také všem sponzorům za finanční pomoc
a věcné ceny, a to paní Borkové, panu Hanákovi, paní Mlčochové,
Ing. Gajovi, dále SVITAP J. H. J., spol. s r. o., Svitavy, Geprois,
spol. s r. o., Přerov, a Nestlé Česko, s. r. o.
Především je však nutno poděkovat zástupcům města Chropyně
za pochopení a pomoc. Pracovníkům SMM Chropyně za přípravu
celého areálu pro oba dny závodů. Není ani třeba zdůrazňovat,
že bez pomoci města, které se podílelo na pokrytí 50 % nákladů,
především na běh zaměřený na školu, by se uvedené sportovní zápolení neuskutečnilo. Pořadatelé se budou snažit potěšit všechny
i v příštím ročníku.
– Vl. Bena, JiRo –
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Vodáci uspořádali Memoriál Iva Malého již po třicáté
Oddíl kanoistiky TJ Chropyně připravil
na sobotu 25. dubna 2009 závody na řece
Malé Bečvě jako 30. ročník Memoriálu Iva
Malého z Chropyně do Plešovce, délka trati
cca 5 km. Za nádherného slunečného počasí se na startu sešlo 73 závodníků na 31
lodích, většinou to byli staří známí z blízka
ale i z daleka. Tradičně se zúčastňují vodáci
ze Zlína, Kroměříže, Hulína, Blatnice, Otrokovic a nejvzdálenější závodníci byli z Lánova
u Vrchlabí. Za TJ Chropyně startovalo 28 závodníků na 11 lodích. Nejmladšími závodníky byli Simonka Pivodová z Blatnice a František Vrba z Přerova, kteří měli méně než
2 roky. Ale na startu byli i závodníci, kteří již
dávno překročili šedesátku a nevedli si vůbec
špatně. Díky panu Josefu Zhánělovi z restaurace RACEK se mohli všichni závodníci ještě
před zahájením občerstvit pečenými vepřovými koleny, chlebem, okurkou a hořčicí
a za tento jeho sponzorský dar mu patří velký
dík. Bylo to výborné a chutné.
Krátce před startem začalo v Malé Bečvě
přibývat vody (na určitou dobu byla zastavena elektrárna), a tak se mohlo začít startovat. Zahájení závodu se zúčastnil také tajem-

reklama

ník TJ Chropyně pan František Hrabal, bývalý
tajemník Ing. Ladislav Otevřel a za OV ČSTV
paní Ludmila Sypátková, která byla současně i závodnicí. Předseda oddílu kanoistiky
Břeťa Král zahájil závod přivítáním všech přítomných a podle plánu v 11:30 odstartoval
prvního závodníka. Úsek řeky Malé Bečvy
z Chropyně do Plešovce chropyňští vodáci
v týdnu před závody projeli a vyčistili, takže na závodníky nečekal nikde spadlý strom
či velké větve v řece. Taky do cíle přijeli
všichni bez jakékoliv úhony v podobě převrácené lodě, všichni nadšení z krásného počasí a vydařeného sjezdu.
Vítězové tohoto ročníku byli:
v kategorii C2 muži:
1. místo – František Pivoda + Slávek Borek
(z Hulína a z Chropyně)
v kategorii C2 ženy:
1. místo – Marie Butulová + Ludmila Syptáková (z Kroměříže)
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v kategorii C2 mix:
1. místo – Bob Havela + Anna Ocknechtová
(z Chropyně), 2. místo – Robert Bartoš + Marcela Mikulková (ze Zlína), 3. místo – Zdeněk
Butula + Olga Sehnalová (z Kroměříže)
Vyhlášení výsledků bylo provedeno na rybářské chatě, kde byla každému závodníkovi
předána pamětní medaile k 30. výročí memoriálu. Vítězové byli dále oceněni diplomy
a věcnými cenami, které věnovali oddílu
sponzoři. Všem sponzorům patří velký dík
pořadatelů. Zvláště pořadatelé děkují městu Chropyně za příspěvek 7.000 Kč, který
byl použit na zhotovení medailí a zakoupení
pěkných cen.
Vodácká sezóna tak byla definitivně zahájena a vodní turistika bude letos jako v minulých letech patřit k několika jarním a letním
víkendům.
– za oddíl kanoistiky Marie Králová –

červen 2009
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Fotbal patří mezi úspěšné sporty na ZŠ
Dne 30. dubna 2009 se v Rajnochovicích
uskutečnilo okrskové kolo v minikopané
za účasti ZŠ Holešov, ZŠ Bystřice pod Hostýnem, ZŠ Kvasice, domácích Rajnochovic
a naší školy. Hrálo se systémem každý s každým 2x12 minut 6+1. Z tohoto turnaje postoupili první dva do okresního kola. Naše
družstvo tímto turnajem prošlo bez inkasovaného gólu. Po konečném skóre 30:0 jsme
postoupili do okresního kola, které se konalo ve čtvrtek 7. května 2009 v Morkovicích
za účasti 5 družstev, a to ZŠ Holešov, ZŠ Morkovice, ZŠ Zachar, ZŠ Kroměříž Komenského
a naší školy. Hrálo se stejným systémem jako
v okrskovém kole. První utkání jsme proti ZŠ

Kroměříž Komenského vyhráli 1:0. Ve druhém zápase jsme nastoupili proti Zacharu,
ale toto utkání jsme nezvládli a prohráli 2:1.
Po druhém utkání nám bylo jasné, že pokud chceme myslet na postup, musíme oba
naše zbývající zápasy vyhrát. Ke třetímu zápasu jsme nastoupili nažhaveni proti ZŠ Holešov a téměř bezchybně jsme je „přejeli”
4:1. Ve čtvrtém zápase nás čekal pomyslný
poslední krok proti domácím Morkovicím.
Začali jsme skvěle, po třetí minutě jsme vedli
1:0. Jenže jsme usnuli na vavřínech, dostali
dva góly, což nás dost položilo. Po změně
stran pak domácí sudí nepískl jasnou penaltu
po faulu na Vávru, naopak odpískl Němcovu

ruku, kterou viděl asi jen on, a z následného
přímého kopu jsme inkasovali potřetí. Ale
nechci se tímto vymlouvat na rozhodčího,
prostě jsme si to prohráli sami.
Jménem kapitána týmu bych chtěl poděkovat panu učiteli Kroupovi, který nás
burcoval a prožíval s námi každou minutu
na hřišti. Dále bych rád poděkoval panu řediteli Milanu Bajgarovi, který nám umožnil
zúčastnit se tohoto turnaje. Především bych
však chtěl poděkovat hráčům Martinu Němcovi, Stanislavu Vávrovi, Aleši Otevřelovi,
Ladislavu Šubíkovi, Hynku Pospíšilovi, Davidu Zborkovi a Marku Lechnerovi.
– Jiří Flora, kapitán družstva –

Klub českých turistů
Vydejte se s turisty po krásách naší země.
Uděláte něco nejen pro své zdraví, ale i vzdělání. Příležitostí k výletům do přírody a procházkám na čerstvém vzduchu je po celý rok
nespočet. V turistické oblasti Valašsko-Chřiby nabízíme v červnu:
4.-7. června Oblastní cyklosraz turistů
Hostýnské vrchy – rekreační zařízení Meopta Přerov; info: Miroslav Seitl, tel.:
577 158 248, 736 754 040;
propozice najdete ve vývěsní
skříňce KČT u prodejny Albert
13. června

Rožnovská Valaška
km 12; start 8:00 Rožnov
pod Radhoštěm, nádražní
ČD; info: Pavel Ejem, tel.:
608 766 889
100 roků KČT Kroměříž
km 11; start Chvalnov, cíl
Bunč; info: Ing. Oldřich Pavlíček, tel.: 573 341 786

reklama

30. června – 14. července ELBA
– z cyklu poznáváme Evropu
info a přihlášky: Monika Machová, tel.: 577 158 248,
604 525 946

• zakázková výroba nábytku
• výroba a montáž kuchyní

Podrobné informace o akcích hledejte ve
vývěsní skříňce KČT u prodejny Albert.
– Jar. Pospíšilová –

• grafický návrh v ceně kuchyně
• rekonstrukce starých kuchyní

reklama

• vestavné i volně stojící spotřebiče

Kompletní manikúra,
modelování nehtů,
P-SHINE,
zpevnění přírodních nehtů
Alena Cífková
provozovna na
SMM Chropyně
tel.: 603 296 225

• prodej zdravotních matrací
• rohové jídelní sestavy

Nám. Svobody 55, 768 11 Chropyně
Tel/fax: 573 338011, GSM: 608 709517
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Stolní tenisté do divize!
Koncem března 2009 skončila sezóna „A“ družstva mužů stolního tenisu. Po dvouletém účinkování v krajském přeboru I. třídy se našim hráčům podařil další a zatím největší historický úspěch. Po velkých bojích
tuto soutěž vyhrálo a zajistilo si tím účast v Divizi pro následující sezónu
2009/2010. O tento úspěch se především postarali hráči Petr Topič, Zdeněk Schovanec, Miroslav Zapletal, David Nesvadba a Filip Král, který přišel

do našeho oddílu ze Slávie Kroměříž. Tento mladý talentovaný junior byl
pro mužstvo velkým přínosem. V úspěšnosti jednotlivých zápasů se naši
hráči umístili na předních místech této soutěže. Petr Topič s úspěšností
92,3 % tuto soutěž vyhrál, s 87,5 % obsadil Filip Král třetí místo a deváté
místo patří Zdeňku Schovancovi s 72,6 %. Družstvo sponzorsky podpořila
firma Stavoplast, s. r. o., p. Hanák.

Družstvo mužů „B“, hrající okresní soutěž I. třídy, se i přes
velké problémy umístilo v celkovém hodnocení na 9. místě.
Nejvíce se o udržení v soutěži zasloužili Miroslav Zapletal a Jiří
Ocknecht.

Družstvo „C“ tvoří převážně dorostenci. Ti ukončili okresní přebor
III. třídy 19. dubna a v závěrečné tabulce se umístili na 13. místě. Základní sestavu tvořili: Lukáš Brandejs, Petr Caletka, Petra Zlámalová,
Michael Zawadski, Radek Vitík a Jana Hudcová.

V celkovém hodnocení oddílu musíme ocenit i výsledky našich hráčů na bodovacích turnajích.
Soutěž tvoří 6 základních kol na okresní a krajské úrovni. Vybraní
hráči oddílu nás úspěšně reprezentovali v kategorii dorostenců a nejmladšího žactva. Nejmladší žactvo zastupovali: Jiří Baďura, Patrik
Kostiha, Jiří Maršálek a Lukáš Konečný, který získal v závěrečném
hodnocení krajských bodovacích turnajů krásné 5. místo. V kategorii
dorostenců se Filip Král umístil na 2. místě v kraji a zajistil si tak účast
na mistrovství republiky, které proběhlo dne 30. května v Hluku.

už návštěvnost byla menší, ale i přesto se vesele hrálo dál až do večera. Turnaje a setkání se celkem zúčastnilo 48 dětí, rodičů, bývalých
i současných hráčů, kteří rozhodně příjemně strávené soboty nelitují
a už se těší na další rok.

Vyvrcholením společenských akcí oddílu bylo uspořádání již
XII. ročníku setkání bývalých členů a hráčů oddílu
Tak jako každý rok i letos oddíl stolního tenisu Chropyně pořádal
tradiční turnaj rodin spojený se setkáním bývalých i současných hráčů tohoto zajímavého sportu. Proto jste si v sobotu 25. dubna 2009
kolem 10. hodiny mohli všimnout skupinek dětí s rodiči, jak se s pálkami v rukách hrnou do naší tělocvičny, aby všem ukázali, jak se hraje
„pingpong“. Někomu se dařilo víc, někomu míň, ale všichni se skvěle
bavili a měli dobrou náladu. Po skončení vzájemných soubojů kdo
s koho následovalo vyhlášení vítězů. Sladkou odměnu, na kterou přispělo Město Chropyně, si domů odnášel skutečně každý, kdo se nebál
sestřelení míčkem a tohoto drobného zápolení se aktivně zúčastnil.
Hlavním vítězem se stala rodina Konečných, která obdržela z rukou
předsedy oddílu dárkový balíček. Po zábavném dopoledni se většina
hráčů odebrala na oběd s tím, že se určitě ještě zastaví. Odpoledne
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Stolní tenisté do divize!
Závěrečnou akcí bude turnaj nejmladšího žactva, který se uskuteční 13. června v herně oddílu pod záštitou starosty města
Chropyně.

ně, p. Zháněl – RACEK Chropyně, PLYNY JEHLÁŘ s.r.o. Břest, STAVOPLAST s.r.o. – p. Hanák, pí Hánečková – GERSTE s.r.o., p. Středa
– AUTOVEST, p. Krejčíř Jiří a Robert Lučan.

Oddíl tímto děkuje všem rodičům, hráčům a hlavně našim sponzorům, bez kterých bychom nemohli existovat. Jsou to: město Chropy-

Do další sezóny přejeme všem hráčům hodně sportovních úspěchů,
především našemu “A“ družstvu v divizi.
– IB –

Úspěchy chropyňských gymnastek
Mistrovství ČR v TeamGym
2009 – 25. dubna 2009
Naše děvčata se i přes handicap v podobě malého počtu členek družstva úspěšně zúčastnila
letošního Mistrovství ČR v TeamGym Junior. V kategorii Junior
I naše družstvo reprezentující
Sokol Kroměříž nestačilo pouze
na děvčata z oddílu Sokola Příbram a právem si odvezlo stříbrné medaile a pohár za druhé
místo. Starší družstvo, oslabené
neúčastí dvou závodnic a zdravotními komplikacemi stěžejních závodnic, zacvičilo obstojně pódiovou skladbu a dostalo
za ni známku sice o 7 desetin
nižší než Moravská Slavia Brna,
ale přesto druhou nejvyšší v závodu a to mu dovolovalo pomýšlet na stupně vítězů. V další
disciplíně – akrobacii se družstvu
povedlo zacvičit vše bez větších
chyb, bohužel rozhodčí nesprávně ohodnotili obtížnost a tedy
výchozí známku a potažmo i konečnou známku v této disciplíně.
Do poslední disciplíny – trampolíny, která byla rovněž úplně posledním vystoupením celého závodu, proto nastoupila děvčata
poněkud nervózně a psychickému tlaku podlehly nejvíc opory
družstva, jejichž tři pády způsobily velké napětí při čekání na po-

slední známku večera. Nakonec
díky vysoké obtížnosti známka
z trampolíny zařadila naše gymnastky na třetí místo, a tím se stal
Sokol Kroměříž třetím nejúspěšnějším týmem závodu.
Prostějovská mimina – 19. dubna 2009
Tentokrát jsme měli pět „želízek v ohni", v mladší kategorii
Sáru Vaňharovou, která skončila na devátém místě, a ve starší
kategorii se žádné z našich závodnic nepodařilo probojovat
do finále ani na jednom ze dvou
nářadí (bradla, kladina). Emma
Joachimczyková skončila osmá,
Zuzana Žatecká devátá, Markéta Horáková jedenáctá a Karina
Vašková sice podala chvályhodný
výkon, ale tak jako všechny její
oddílové kolegyně spadla z kladiny, a tak jí tento výkon stačil
pouze na dvanácté místo.
Velikonoční minitatar v Kopřivnici – 18. dubna 2009
V tomto gymnastickém dvojboji (kladina, bradla) jsme měli
zástupce pouze v nejmladší kategorii. Markétka Horáková vybojovala sedmé místo, Zuzanka
Žatecká desáté a Sárinka Vaňharová třinácté. Nejúspěšnější byla
Emmička Joachimczyková, která
získala pohár za třetí místo.
– MZ –
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Společenská kronika
V měsíci dubnu se do našeho města přistěhovali 4 občané, 3 občané se přestěhovali v rámci obce, odstěhovalo se 7 osob, narodilo
se 5 dětí a zemřel 1 občan.

Vzpomínáme
Dne 17. června 2009 vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana

Uzavření manželství

Františka Lučana.

Michal Janalík, Chropyně – Monika Nováková, Chropyně

S láskou a úctou vzpomínají maželka a děti
s rodinami.

Blahopřání
Všechno nelze říci slovy,
co jen Ti můžeme přát.
Přejeme Ti to nejkrásnější,
co jen život může dát.
Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.

Dne 24. června 2009 by oslavil své 85. narozeniny pan
Alois Navrátil,
kapelník orchestru DISKANT. Děkujeme všem
za upřímnou vzpomínku. Manželka a dcera
s rodinou.

Dne 5. června 2009 oslaví své narozeniny
– 89 let – náš tatínek, tchán, dědeček a pradědeček pan
Vladimír Navrátil.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody přejí dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Dne 27. června 2009 si připomeneme
10. smutné výročí úmrtí pana

Dne 29. května 2009 oslavila své 80. narozeni paní

Jiřího Hánoše.

Věnceslava Navrátilová,

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
a dcera s rodinou.
– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

učitelka mateřské školy. Děkujeme za její lásku,
obětavost a do dalšího života přejeme hodně
zdraví, štěstí, lásky a radosti z vnoučat a pravnoučat. Dcera s rodinou.

Vzpomínáme
Prázdná jsou místa,
kde zazníval Tvůj hlas,
však vzpomínka na Tebe
zůstane navždy v nás.

Rozloučení

Dne 7. června 2009 si připomeneme
8. smutné výročí, kdy od nás po dlouhé těžké
nemoci odešel můj manžel, náš tatínek, dědeček a pradědeček pan

Je velmi těžké psát tyto řádky
a jen vzpomínat na člověka, který už není mezi námi.
Je smutné loučit se s někým,
kdo s námi vyrůstal a žil.
Nic nám však nevrátí našeho Jana Polišenského, který byl
opravdovým kamarádem, zastupitelem a radním našeho města.
V našich srdcích a mysli zůstane navždy zapsán jako člověk, který uměl podat pomocnou ruku a poradit, když bylo třeba.
Děkujeme Ti, Honzo, za vše, co jsi udělal pro naše město.
Vyjadřujeme upřímnou soustrast pozůstalé rodině.

Květoslav Panáček.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Pro nás kdysi radostný den
stal se smutnou vzpomínkou jen.
Dne 16. června 2009 by se dožil 44 let pan
Václav Jurčík.

Vedení města a zaměstnanci Městského úřadu v Chropyni

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, děkuje maminka, tatínek, sestra, neteř a synovec.
Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města Chropyně
zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky ve společenské kronice,
a to zcela bezplatně.
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Vzácné setkání Jana a Františka Nedvědů
V sobotu 18. dubna se v MKS
Chropyně uskutečnil společný
koncert Jana a Františka Nedvědů. Množství účastníků nás
opravdu mile překvapilo. O vstupenky měli zájem nejen Chropyňáci, ale i lidé z okolí. Běžná kapacita sálu nestačila, museli jsme
přidávat nová místa, abychom
vyhověli i těm, kteří přišli na poslední chvíli.
První částí koncertu všechny
přítomné provedl František Nedvěd, poté se vystřídal s Janem
a konec patřil oběma a jejich
nejznámějším písničkám – Valčíček, Stánky a další. Po celou
dobu oba bratry doprovázel
syn Františka Nedvěda Vojtěch
a Petr Kocman, kteří průběh
programu doplnili i svými sólovými písničkami.

Diváci všechny vystupující odměňovali po celý průběh koncertu
bouřlivým potleskem a mnozí nevydrželi pouze poslouchat a připojili se svým zpěvem. Před i po
koncertu si mohli návštěvníci zakoupit CD, plakát, foto a další
upomínkové předměty na příjemně strávené pozdní odpoledne.
Již teď na tomto místě bychom Vás chtěli pozvat na další
připravovaný koncert, jak doufáme stejně atraktivní. Jedná
se o Vánoční koncert Janka Ledeckého s rockovým základem
a Nostitz Quartet, který se bude
konat v pátek 18. prosince 2009.
Toto vystoupení je situováno do
předvánoční doby a jistě všechny
příjemně naladí. Budeme se těšit
na vaši účast.
– M. Buráňová –

reklama
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Chropyňské počasí
MKS Chropyně připravuje

červen 2009

Červen je čas sběru bylinek, tedy hlavně jejich nadzemních částí. Můžete si je na zimu nasušit, zmrazit, naložit do alkoholu či lihu
nebo si připravit sirup či med. Kvete nám spousta bylinek, ze kterých
si lze uvařit med. Nemusí být jen z květů, dělá se i z listů nebo později
z plodů. Většina bylinek se ale spíš suší z důvodu vysokého obsahu
cukrů v sirupech a medech.
Z květů se v červnu nejčastěji sbírá květ černého bezu (nachlazení,
migrény), hluchavky a heřmánku (trávící trakt, dezinfekce, menstruační bolesti), lípy (horečky, urologické problémy), vlčí mák (nachlazení, záněty dýchacích cest – sbírají se korunní lístky).
Z květů černého bezu si můžete například připravit výbornou
šťávu, na kterou přikládáme krátký recept: 37 květů černého bezu,
2,5 kg citrónu, cca 40-70 gramů kyseliny citrónové, to celé dáte
do čtyřlitrové sklenice a zalijete studenou vodou, kolik se vejde, a necháte 24 hodin stát. Po 24 hodinách výluh scedíte přes sítko a nalijete
do hrnce, ve kterém budete vařit. Samozřejmě musíte změřit, kolik
z toho je litrů. A kolik je litrů, tolik se dává kg cukru. Takže šťávy
je vlastně skoro jednou tolik. Jakmile dosáhne bodu varu, nalévá
se do lahví a zašroubuje. Lahve by měly být položené na dřevěném
prkýnku, protože při kontaktu se studeným dřezem snadno prasknou!!! Je dobré šťávu trošinku odlít stranou, naředit s vodou a ochutnat. Když se zdá mdlá, přidejte trošičku kyseliny citrónové a cukru,
když je moc kyselá, přidejte cukr.
Bylinky mají své využití nejen pro zdraví, ale také v kosmetice.
Je však důležité předem zjistit, jestli na ně nejste alergičtí. V případě
zmiňovaného černého bezu si můžete například připravit bylinnou
masku, která regeneruje a zlepšuje stav pokožky, a říká se, že stírá
vrásky. Na bylinnou masku potřebujete přibližně 2 hrsti čerstvých bylinek, které můžete spařit trochou horké vody, a nebo je nechte čerstvé,
rozmixujte je na kaši, případně z čerstvých bylinek vylisujte šťávu. Kaši
nebo šťávu nanesete na gázu a přiložte na obličej. Doba působení by
měla být 10–15 minut. Podobně si můžete připravit i bylinné masky
z lipového květu, který regeneruje a dezinfikuje pleť. Přeslička je zase
na unavenou a stárnoucí pleť a jitrocel léčí nečistou a uhrovitou pleť
a je vhodný k ošetření mastné pleti. Ať máte krásný a voňavý červen.
Pranostiky na měsíc červen:
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času.
Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička.
Netřeba v červnu déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.
Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku (24. červen).
Prší-li na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské a ořechy lískové
zčerviví (13. červen).
Z místního pozorování v měsíci dubnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 6,8 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 18,7 °C,
- celkové množství srážek bylo pouhých 4,9 mm/m2
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