
Chropyňské hrátky aneb 
Kdo si hraje, nezlobí
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Vážení spoluobčané, 
pátkem 25. května byly odstartovány 

již tradiční Chropyňské hrátky. Třídenní 
program byl zahájen opět bezchybně 
zorganizovaným Pohádkovým pochodem 
„Za králem Ječmínkem“, který mezi dětmi zí-
skává stále větší oblibu. Cíl pochodu byl v krá-
sném areálu kynologického klubu, kde bylo 
pro účastníky připraveno bohaté občerstvení.

Sobotní program zahájila ZUŠ Kroměříž 
– pobočka Chropyně vystoupením od těch 

nejmenších dětí až po ty dříve narozené. 
Rád bych vyzdvihnul vystoupení dětského 
folklorního souboru Malý Ječmínek, které 
hudebně doprovázely děti z již zmíněné 
umělecké školy. 

O odpolední program se staralo Rádio 
Haná, vystoupení klauna, kouzelníka a Želez-
ného Zekona. Návštěvníci hrátek se v průbě-
hu dne mohli také seznámit s náplní zájmových 
kroužků, které město Chropyně podporuje. 

- Otevření koupaliště
- Holky a kluci kočičí v MŠ
- Půjčování kompenzačních pomůcek
- Kolumbárium
- Už jste si proletěli celý svět?
- Květnové akce žáků ZUŠ Kroměříž
- Koncert na nádvoří DPS Chropyně
- Moravia Food Festival Kroměříž 2012
- Přežije český Večerníček rok 2020?
- Absolventský koncert SZUŠ D-MUSIC
- Besídka nejmladších žáků SZUŠ D-MUSIC
- Putování se psem do Krkonoš
- Chropyňské gymnastky mistryněmi
- Přípravka FK Chropyně veze stříbro
- Badminton v Chropyni
- 5. turnaj amatérských hráčů badmintonu
- 28. ročník Ječmínkova běhu v Chropyni
- Pomůžete nám?
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... aneb Kdo si hraje, 
nezlobí
dokončení ze str. 1

V podvečer se areálem zámku 
rozezněla tvrdší muzika, a to když 
byl zahájen populární Chropyň-
ský rockfest. Na podiu se opět 
vystřídala řada místních a regio-
nálních kapel. O rostoucí oblibě 
rockfestu svědčí velký divácký 
zájem i to, že se opět končilo 
v pozdních nočních hodinách.

Nedělní dopoledne patřilo 
cyklistickým závodům, kde své 
síly mohli změřit jak děti, tak 
i dospělí. Závodů se zúčastnila 
i spousta přespolních, čímž se jen 
potvrdilo, že zájem o tyto závody 
je rok od roku větší.

Velmi pěkný a bohatý pro-
gram plný zajímavých vystoupení 
si na odpoledne připravila sou-
kromá ZUŠ D-MUSIC – pobočka 
Chropyně. Asi největší úspěch 
slavil dětský orchestr. 

Celý třídenní program byl 
zakončen kácením máje a kon-

certem dechového orchestru 
„Two, Three, Four“.

Jak už to ale při organizování 
těchto akcí bývá, nepovede 
se všechno tak, jak se naplánuje. 
Letos jsme museli kvůli organizač-
ním změnám vyřadit V. setkání 
historických vozidel z programu 
Chropyňských hrátek a celý 
tento blok programu přesunout 
na 3. června. Tímto bych se chtěl 
jménem všech organizátorů 
omluvit za vzniklé nesrovnalosti. 

Na závěr je mou milou po-
vinností na tomto místě podě-
kovat všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na organizaci 
Chropyňských hrátek. Ať to byli 
sponzoři, zaměstnanci města, ve-
doucí poboček uměleckých škol, 
zájmových kroužků, účinkující, 
organizátoři cyklozávodů nebo 
chropyňští hasiči. Děkujeme.

Přeji si, aby nám příští rok 
vyšlo krásné počasí jako letos 
a my se opět potkali, tentokrát 
na Hanáckých slavnostech.

Mgr. Milan Bajgar
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Pohádky a hry pro děti 
i dospělé

Letos jsme spolu s KČT připra-
vili Pohádkový pochod „Za králem 
Ječmínkem“, který se konal v pá-
tek 25. května. Na trase na děti če-
kaly různé pohádkové postavičky, 
a to čarodějnice či květinkové 
víly, Karkulku zase hlídal mys-
livec, to aby jí neublížil zlý vlk, 
v lese poskakovali veselí šmoulíci 
s taťkou šmoulou, pak Marfuška 
chtěla Nastěnce sebrat ženicha, 
opodál zase princezny čekaly 
na nějakého odvážného prince, 
u indiánů se zkoušel indiánský 
pokřik, u čarodějek se házelo 
na terčík, dále na vás děti čekala 
sluneční paní a anděl s černými 
křídly, pak už vodníček s vodnicí, 
kde jste zkoušely zručnost s udič-
kami, no a u čertí babičky jste 
se trochu sice bály, ale každý, kdo 
byl hodný, tak si vytáhl od ní z pyt-
líčku sladký bonbónek a od čertice 
Lucinky dostal zase razítko, v cíli 
na všechny čekal král Ječmínek 
a každému účast na pochodu 
stvrdil svým razítkem. Všichni 
pak dostali ještě sladký perníček 
a na plápolajícím ohni jste si mohli 
opéct špekáčky. Počasí nám letos 
přálo, a tak se pochod vydařil. 
Kolikátý rok že už to byl pochod 
za králem Ječmínkem? No před-
stavte si, že už třicátý rok. Tak, 

příští rok se všichni těšíme na ten 
třicátý prvý.

Další akce pak pokračovala 
v sobotu 26. kvěna. Na louce před 
zámkem jsme připravili různé sou-
těže a hry pro děti. Mohly 
si zde zahrát náš chropyňský 
šprtec či cestovat s marťánkem 
nebo dopravit knedlík na ta-
-lířek, aby ho Otesánek ne-
snědl, dále zatočit se v kruzích 
a zkusit chůzi na chůdách, 
také zručnost s míčkem v hodu 
do úchytky či proplutí míčkem 
pod tunely v Africe. Také si děti 
skládaly obrázky oblíbených 
našich večerníčků, ať už to byl 
Rumcajs, Manka, včelka Mája 
nebo Pat, no a to z víček z PET 
lahví. Za odměnu pak každý 
dostal sladký bonbón.

Všem kamínkům i jejich 
přátelům děkuji za pomoc při 
pohádkovém pochodu a také 
na Chropyňských hrátkách. 
Poděkování patří také obě-
tavé paní Pospíšilové a člen-
kám KČT, které napekly per-
níčky na pochod a hlídkovaly 
u cesty na Kojetín při pochodu, 
aby nedošlo k nějakému úrazu. 
Poděkování také patří městu 
Chropyně za finanční podporu 
na těchto akcí. Všem vám moc 
děkuji.
Za turistický oddíl Kamínek 

Hana Paňáková

Zprávičky z turistického 
oddílu Kamínek

V květnu dvě členky Kamínku 
Bára Vinklerová a Sandra Vítková 
strávily pěkných pět dní na turistic-
ké chatě Polana, kde se zúčastnily 
školení na instruktorky. Získaly tak 
nové zkušenosti při práci s dětmi. 
Poznaly různé nové hry v terénu 
i hry, které si můžeme zahrát 
v klubovně, a také se seznámily 
s dalšími členy asociace. Tímto jim 
děkuji, že úspěšně reprezento-

valy náš turistický oddíl Kamínek 
na tomto školení.

Další dva naši kamínci se zúčast-
nili školení v Ochozech v Bystřici 
pod Hostýnem na hlavní táborové 
vedoucí, a to Markétka Opravilová 
a Martin Motal. Toto školení velmi 
úspěšně zvládli a dovezli si osvěd-
čení pro vykonávání této funkce. 
Tímto jim také děkuji, že úspěšně 
toto školení zvládli a velmi dobře 
reprezentovali náš Kamínek.
Za turistický oddíl Kamínek 

Hana Paňáková
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Malý Ječmínek 
a Chropyňáček

Malý Ječmínek Chropyně 
již druhým rokem spolupracuje 
se ZUŠ Kroměříž, pobočka 
Chropyně. Žáci za podpory 
svých učitelů této ZUŠ dopro-
vázejí děti z folklorního souboru 
Malý Ječmínek při vystoupení 
na různých akcích. 

To, že je vzájemná spoluprá-
ce na dobré cestě a že se jí daří, 
je zřejmé z toho, že vznikl nový 
lidový soubor Chropyňáček, 
jak si hudebníci začali říkat. 
A nadšení je znát i z dětí, když 
je po vystoupení publikum od-
mění obrovským potleskem. 
A že to bývá nějaké publikum. 

Dne 3. května se Malý Ječ-
mínek a Chropyňáček zúčastnili 
slavnostního předávání zrekon-

struované ČOV v Chropyni, kde 
byla spousta vzácných hostů, 
mezi nimiž nechyběl ani hejtman 
Zlínského kraje. A další velké 
akce na ně teprve čekají: slav-
nostní otevření Muzea Františka 
Skopalíka v Záhlinicích, vystou-
pení na hodech v Morkovicích 
a v Kojetíně a vyvrcholením 
budou Krajské dožínky Zlínské-
ho kraje, kterých se každoročně 
účastní. Tímto Vás na tyto akce 
srdečně zvou. 

Jen je mrzí, že před chropyň-
ským publikem neměli pořádnou 
možnost ukázat, jak jsou šikov-
ní… Nezbývá než popřát oběma 
souborům hodně štěstí, úspěchů 
a krásné prázdniny a všem ro-
dičům těchto dětí poděkovat 
za obětavou pomoc a velkou 
podporu této činnosti.

Magda Rapantová
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Dopoledne plné 
hudby a tance

O tom, jak hrají žáci ZUŠ 
Kroměříž, pobočka Chropyně, 
se mohli návštěvníci Hrátek pře-
svědčit v sobotu dopoledne. Žáci 
vystupovali na pódiu u zámku 
s pestrým programem a zahájili 
tak program této velké akce. 

Hned na úvod zahráli také 
malí flétnisté z MŠ pod vede-
ním p. uč. Mgr. Jany Milotové. 
V hlavním programu se prezen-
tovali žáci ze třídy p. uč. L. Kout-

ného, M. Vaculíka, V. Juřenové, 
Mgr. J. Milotové, E. Honkové 
a Š. Šrámkové. 

Zazněly skladby různých 
žánrů. Závěr patřil populárním 
písním, které byly posluchačům 
jistě dobře známé. 

Další vstup kulturního pro-
gramu patřil souboru Ječmínek, 
který doprovázel lidový soubor 
ZUŠ Chropyně, který nese 
název Chropyňáček. Všem účin-
kujícím patří velká pochvala 
za vystoupení! 

Luděk Koutný
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Odpoledne plné 
zábavy

Počasí letošním Hrátkám přá-
lo, a tak se sobotní odpoledne 
rozjelo naplno. V parku před 
zámkem byla pro děti připravena 
spousta her a soutěží. A nejen 
pro ně! Často se do hry zapojili 
také dospělí. 

Další část programu pro děti 
byla připravena za zámkem, kde 
na ně čekaly nejrůznější pouťo-
vé atrakce, jízda na ponících, 
malování na obličej nebo střel-
ba ze vzduchovky. Své umění 
ukázali i dobrovolní hasiči, kde 
tým děvčat přesvědčil obyvate-
le Chropyně, že si s případným 
požárem hravě poradí. A to ne-

bylo zdaleka vše! Na děti če-
kal i bohatý program Rádia 
Haná. Přivezli s sebou klauna, 
který děti bavil nafuková-
ním balónků a jejich motáním 
do nejrůznějších tvarů zvířat 
a mečů. Odpoledne pak patřilo 
kouzelníkovi. Všechny překva-
poval svými kouzly a do magie 
zapojil i přihlížející děti. 

Vrcholným vystoupením od-
poledního programu byl Že-
lezný Zekon, vlastním jménem 
Zdeněk Knedla. Rodák ze Zlína 
předvedl, jak si hravě poradí 
s ohýbáním železa, trháním 
telefonních seznamů a své číslo 
zakončil pojídáním žiletek, které 
pak tahal z úst na niti.

Tomáš Rozkošný
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Cyklistické závody 
pro mládež

Nedělní dopoledne tradičně 
patřilo Cyklistickým závodům 
pro mládež. První se na startovní 
čáře objevili ti nejstarší a uká-
zali, že kolo je pro ně doslova 
sportovní nástroj. Rok od roku 
se v řadách Cyklistických závodů 
objevují větší borci a pozadu 
nezůstala ani děvčata. 

Následovaly závody mladších 
a mladších účastníků, kteří se z dů-
vodu enormního počtu startu-
jících museli dělit na družstva 
kluků a holek. Ve všech byla 
vidět dravost a odhodlání zví-
tězit, a tak se v první zatáčce 
nejednou strhl lítý boj o pozice, 
který skončil hrozivě vypadající-
mi pády. Ale odhodlaní závodníci 
vždy naskočili na svá kola a snažili 
se dohonit své soupeře! Není 
divu, měli nablízku své anděly– 

rodiče. Ti se zapřením a hrdostí 
na své potomky bleskurychle 
oprášili jejich rozbitá kolena 
a utřeli dětem slzy, protože jak 
děti slyšely při startu - brečet 
je nesportovní. Čím se věk zá-
vodníků snižoval, tím více rodičů 
se na dráze objevovalo, až na řa-
du přišli ti nejmenší na odráže-
dlech. Chvílemi to vypadalo, 
že jde vlastně o maraton rodičů 
s dětmi. 

Po tom všem závodění na děti 
čekaly stupně vítězů, diplomy 
a věcné ceny. Sláva vítězům 
a čest poraženým - a ani poražení 
nepřišli zkrátka. Organizátoři 
pro všechny závodníky připravili 
tombolu. V té bylo tolik krabic 
lega, že vyhrál snad každý. Nej-
větší cenou v tombole bylo krásné 
horské kolo, které vyhrál David 
P. z dětského domova Lipník nad 
Bečvou. Tak ať dlouho slouží!

Tomáš Rozkošný
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Nedělní odpoledne 
v zámeckém parku

Krásné nedělní počasí 27. květ-
na přilákalo mnoho obyvatel 
Chropyně do areálu zámeckého 
parku. Mnozí se vydali na tradič-
ní rodinnou nedělní procházku 
a věřím, že i na plánované 
vystoupení v podvečer Chro-
pyňských hrátek, které si pro 
ně připravilo město Chropyně. 
Myslím si, že vedení města zvo-
lilo správnou cestu kulturních 
vystoupení na celý víkend. 

Po sobotní noci plné rocko-
vých rytmů se v neděli změnil 
hudební žánr na lidovou, taneč-
ní a jazzovou hudbu. Každý, kdo 
chtěl, si svůj šálek kávy našel. 

V připraveném programu vy-
stoupily pěvecký sbor Myši 
a Myšáci pod vedením p. uč. Mi-
roslava Uhlíře, orchestr TWO, 
THREE, FOUR s kapelníkem 
Ivem Novotným a na závěr 
se představila kapela „The Pro-
ject“ se zpěvačkou Alenou 
Skalíkovou. 

Jsme rádi, že nás město Chro-
pyně oslovilo a pozvalo k účasti 
na nedělním programu. Pro nás 
to byla velmi cenná zkušenost 
a jedno z největších vystoupení 
ve školním roce. Děkujeme za poz-
vání, rádi se v budoucnu zúčast-
níme podobných akcí připravova-
ných městem Chropyně. 

Za SZUŠ D - MUSIC 
Bc. Ivo Novotný
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V. setkání plechových 
dědečků

I přes to, že se V. setkání 
historických vozidel konalo o tý-
den později, přilákalo k zámku 
velký počet obdivovatelů aut 
a motorek, které brázdily cesty 
v minulém století. A obdivovat 
bylo opravdu co. Před chropyň-
ským zámkem byla vystavena 
dobová auta a u mnohých z nich 
byla i otevřena víka motorů, aby 
si mohl každý udělat představu 
o tom, jak v dřívějších časech moto-
ry takových „veteránů“ vypadaly. 

Další početnou skupinou by-
ly historické motocykly. Na ně-
kterých z nich byly i přilby a ru-
kavice pro dokreslení dobové at-
mosféry, kterou ještě více pod-

trhli majitelé „veteránů“ oble-
čení v dobových kostýmech. 
Odpoledne se pak historická 
vozidla vydala na projížďku měs-
tem a po jejich návratu k zámku 
na ně čekala jízda zručnosti, 
která spočívala v kličkování 
mezi kuželi, couvání mezi ku-
želi, parkování, v hodu kruhem 
na kužel, převážení vody v ke-
límku a přejezdu mezi překáž-
kou. Pro motocyklisty byla 
připravena i brána se sladkostmi. 

Celé odpoledne bylo o zába-
vu postaráno a provázelo ho do-
slova parno, které v samotném zá-
věru vystřídal déšť, a tak se všich-
ni spokojeně rozutekli domů. 
A co říci závěrem? Těšíme se pří-
ští rok opět na viděnou!

Tomáš Rozkošný
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více fotografii najdete na 

www.muchropyne.cz
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Noc kostelů 2012 
v Chropyni

Letošní Noc kostelů je za námi, 
a tak bych rád připomněl jen pár 
zajímavostí: 

V České republice se do letošní 
noci kostelů zapojilo více než 
1.000 chrámů, kaplí a modliteben 
křesťanských církví. 

V olomoucké arcidiecézi (zhru-
ba území olomouckého a zlínského 
kraje) navštívilo v pátek večer 
185 otevřených objektů téměř 
67.000 návštěvníků. 

Snad nejvíce otevřených sa-
králních prostor v jednom městě 
bylo v rámci olomoucké arcidiecé-
ze právě v Olomouci – celkem 
20 kostelů, kaplí a modliteben. 
V nedaleké Kroměříži to bylo 
14 objektů. V případě měst, kde 
bylo takto otevřeno více budov, 
měli návštěvníci možnost získat 
poutnický pas a do něj pak v každém 
navštíveném kostele získat razítko. 

V kostelích probíhaly ve večer-
ních hodinách koncerty, povídání 
o historii, bylo možno navštívit místa, 
které jinak nejsou přístupná – cho-
dilo se na věž ke zvonům, do kaplí, 
na kůr k varhanám či do podzem-
ních krypt. Přítomní si mohli zapálit 
svíčku za své blízké nebo se jen ztišit 
v promodlených prostorách… 

U nás v Chropyni v kostele 
sv. Jiljí byl v první části programu 
dán prostor žákům ZUŠ Chropyně 
a v jejich podání zazněla hudba, 
která má ke kostelním prostorám 
velmi blízko. Krásná hudba a zpěv 
byly rozděleny do tří částí, které 

byly proloženy podrobnějším 
seznámením s naším kostelem. 
V druhé části večera se četlo z Bible 
a představil se poprvé místní chrá-
mový sbor Chor Minor. V poslední 
části zaznělo svědectví o uzdravení 
jedné závislosti a Chor Minor nás 
doprovodil za svitu svící svým zpě-
vem až k samotnému závěru. Zbyl 
čas i na volnou prohlídku kostela 
či zalistování v knize knih a také byla 
k dispozici malá výstavka připomína-
jící život farního společenství. 

Chtěl bych na závěr upřímně 
poděkovat všem, kteří přispěli 
ke zdárnému průběhu tohoto 
krásného večera v našem kos-
tele: paní starostce za podporu, 
všem malým i větším účinkujícím 
ze ZUŠky pod vedením učitelů Jany 
Milotové, Elišky Honkové a Milana 
Vaculíka, dále všem zpěvákům 
ze souboru Chor Minor, všem lek-
torům, těm, kteří připravili program 
pro děti, i všem ostatním, kteří po-
mohli jakýmkoliv jiným způsobem. 
A těším se na příští rok.  

P. Jiří Putala, farář
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Z jednání zastupitelstva města

Prodám
 garáž u čističky v Chropyni. Tel.: 737 862 645.

 byt 2+1 v Chropyni o velikosti 61 m2 s vlastním plynovým 
kotlem, po kompletní rekonstrukci, ve velmi pěkném stavu. Jen 
za 780.000 Kč. Tel.: 775 524 699 nebo na webových stránkách 
bytvchropyni.webnode.cz

Upozorňujeme občany, 
že zveřejnění  soukromé inzerce 
je zpoplatněno částkou 50 Kč. 

Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

Soukromá inzerce

Již 10. veřejné plenární zasedání Za-
stupitelstva města Chropyně v tomto 
volebním období se konalo ve středu 
16. května 2012 v Městském kulturním 
středisku a zabývalo se možností založení 
občanského sdružení „Místní akční skupina 
Jižní Haná“. Do tohoto projektu se zapojily 
obce a města: Skaštice, Hulín, Tlumačov 
a Kvasice. Dovolte mi, abych vás alespoň 
ve stručnosti seznámil s tímto projektem.

Místní akční skupiny (MAS) jsou specific-
ké organizace zakládané s cílem systematic-
ky podporovat rozvoj určitého zájmového 
území na základě vzájemné spolupráce 
místních veřejných (obcí, svazků obcí a in-
stitucí veřejné moci) i soukromých subjektů, 
fungujících dle principů stanovených evrop-
skou iniciativou LEADER (propojení aktivit 
rozvíjejících venkovskou ekonomiku). 
Společně spolupracují na rozvoji venkova, 
zemědělství a při získávání finanční podpory 
z EU a z národních programů pro svůj region.

V České republice v současné době exis-
tuje cca 160 více či méně aktivních místních 
akčních skupin. 

Na území Zl ínského kraje působí 
v současné době 16 MAS a hlavním cílem 
je rozšíření metody LEADER na co největší 
území kraje – pokrytí tzv. bílých míst. 
Ministerstvo zemědělství připravuje z Pro-
gramu rozvoje venkova opatření na tzv. os-
vojování pro nepodpořené MAS nebo nově 
vznikající MAS.

MAS působí v jasně vymezeném geogra-
ficky homogenním území s počtem obyvatel 
min. 10 000, max. 100 000 (mimo města 
nad 25 000 obyvatel). Členská základna 
a řídící orgány MAS jsou tvořeny vyrovna-
ným poměrem partnerů z veřejné a soukro-
mé sféry, účast zástupců veřejné sféry (obcí, 
svazků obcí, organizací zřizovaných obcemi/
krajem/státem) je maximálně 50 % (týká 
se i řídícího orgánu), min. 50 % tvoří místní 
občané, zástupci neziskových organizací, 

zemědělští i nezemědělští podnikatelé, 
a dokonce samostatné fyzické osoby. Čle-
nové MAS musí mít v zájmovém regionu 
trvalé bydliště, sídlo, nebo v něm musí 
prokazatelně působit (např. podnikatelská 
činnost, provozovny, atd.). 

MAS musí mít stanoven statut, stanovy, 
organizační řád, strukturu a musí být regis-
trována u Ministerstva vnitra ČR, a to buď 
jako obecně prospěšná společnost, nebo 
občanské sdružení (dříve založené MAS 
mohou být také zájmové sdružení právnic-
kých osob).

Když to úplně zjednodušíme, tak se jed-
ná o další, potencionální příjem prostředků 
pro naše město, což je naším záměrem. 

Zastupitelstvo města záměr založit 
Místní akční skupinu Jižní Haná schválilo 
a pověřilo starostku města a místostarostu 
města zajištěním přípravy založení tohoto 
občanského sdružení.

Mgr. Milan Bajgar, místostarosta

Otevření městského koupaliště
Městské koupaliště Chropyně bude 

otevřeno od 1. června 2012.

Otevírací doba:
1. června – 30. června 2012
 po – pá  od 13:00 do 18:00
 so – ne  od 10:00 do 18:00

1. července – 31. srpna 2012
po – pá od 10:00 do 19:00

so – ne od 9:00 do 19:00

1. září – 9. září 2012
po – pá od 13:00 do 18:00
so – ne od 10:00 do 18:00

Cena vstupného:
Dospělí 70 Kč
Děti 6 – 15 let + senioři + studenti 50 Kč
Držitelé průkazu ZTP 30 Kč
Děti do 6 let zdarma
2 vstupy – dospělí 110 Kč
3 vstupy – dospělí 160 Kč
10 vstupů – dospělí 500 Kč
2 vstupy – děti 6 – 15 let 
+ senioři + studenti 80 Kč
3 vstupy – děti 6 – 15 let 
+ senioři + studenti 110 Kč
10 vstupů – děti 6 – 15 let 
+ senioři + studenti 350 Kč
Po 16. hodině – jednotné vstupné 30 Kč

Celosezónní permanentka 
Děti 6 – 15 let + senioři + studenti 700 Kč
Dospělí  1.000 Kč
Všechny vodní atrakce jsou v ceně vstupného.

Přejeme všem návštěvníkům, aby letošní 
sezóna byla plná sluníčka, tepla a příjemných 
zážitků.

Odpovědný vedoucí: Dalibor Kondler



Zpravodaj města Chropyně5/2012

- 17 -

Velké díky všem zaměstnancům mateřské školy!
Velké díky vám všem, které se během 

školního roku, ale i v době školních prázdnin, 
věnujete své práci, jak nejlépe umíte. Vím, 
jak je pro vás vysoký počet dětí ve třídách 
vyčerpávající. Vážím si vás pro vaši oběta-
vost, se kterou přistupujete nejen k dětem, 
ale i k jejich rodičům, prarodičům. Vždyť 
co si může ředitelka mateřské školy více přát 

než to, že její zaměstnanci mají zodpovědný, 
odborný a laskavý přístup ke všem.

Je normální, že i v našem kolektivu při naší 
práci občas nastane situace, která není příjemná 
pro rodiče, pro mne, ani pro vás. Ale jsem ráda, 
že jste, paní učitelky, všechny situace zvládly 
a dovedly ve spolupráci s rodiči k dobrému kon-
ci. Jak se to pozná? V očích šťastných dětí! Moje 

poděkování je jen ocenění vaší práce z pozice 
ředitelky, ale spokojenost rodičů a hlavně těch 
nejmenších je ta nejlepší vizitka.

Přeji vám klid a pohodu v době vaší do-
volené i vašim rodinám. Bez dobrého zázemí 
se dá práce učitelky zvládat velmi těžko.

Ještě jednou – DÍKY VÁM!
Magdaléna Ratůzná – ředitelka MŠ

Kolumbárium
Správa majetku města Chro-

pyně nabízí k pronájmu volná 
urnová místa v kolumbáriu, které 
bylo vybudováno na místním 
hřbitově.

Kolumbárium disponuje 18 ur-
novými místy. Cena pronájmu činí 

2.400 Kč + 1.000 Kč (krycí des-
ka) na dobu 10 let.

Více informací na tel. čísle 
573 355 323 nebo osobně na Sprá-
vě majetku města Chropyně, 
Komenského 348.

Ing. Petr Večeřa, ředitel

Pečovatelská služba města Chro-
pyně je terénní i ambulantní sociální 
službou, která poskytuje pomoc 
a podporu osobám, které mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu věku, 
tělesného nebo zdravotního postiže-
ní a jejichž situace vyžaduje pomoc 
jinou fyzickou osobou. Kromě této 
pomoci také postupně rozšiřuje svoje 
služby o další potřebnou a žádanou 
službu - půjčování kompenzačních 
pomůcek, které slouží k vyrovnání, 
resp. zmírnění handicapu způsobe-
ného zdravotním postižením, nemocí 
nebo věkem. Nabídkou půjčování 
kompenzačních  pomůcek podporu-
je možnost setrvání osob se sníženou 
schopností sebeobsluhy a mobility 
v domácím prostředí. Díky finanč-
nímu daru Nadačního fondu J & T 
Praha ve výši 20.000 Kč se podařilo 
rozšířit nabídku stávajících pomůcek 
o nové. Pomůcky je možné si vypůj-
čit na delší nebo jen přechodnou 
dobu. O nabídce a cenách kompen-
začních pomůcek se můžete infor-

movat na tel. číslech  573 500 739 
– MěÚ Chropyně, odbor sociálních 
věcí nebo v kanceláři pečovatelské 
služby – tel. 573 355 172, mobil 
724 184 631 a dále na interneto-
vých stránkách města Chropyně 
www.muchropyne.cz (sociální služby 
– pečovatelská služba).

Město Chropyně také zakoupilo 
pomůcku pro koupání imobilních 
osob přímo na lůžku – sprchovací 
set na postel. Používá se v domác-
nostech při koupání imobilních 
a nemocných klientů. Umožňu-
je sprchování trvale ležící osoby 
na jejím lůžku. Prostřednictvím 
této pomůcky pracovníci Pečo-
vatelské služby města Chropyně 
nabízejí pomoc při koupání osobám, 
které nejsou schopny vzhledem 
ke svému zdravotnímu stavu dojít 
do koupelny nebo mají v bytě ne-
vyhovující prostory v koupelně pro 
své koupání. 

Bc. Horáková Lenka – vedoucí 
odboru sociálních věcí

Půjčování kompenzačních 
pomůcek

Ve středu 23. května 2012 si děti a paní učitelky B. Horáková 
a E. Štulajterová připravily krásnou besídku. Maminky mohly obdivovat 
kočičí písničky, básničky a speciální kočičí taneční sestavu. Hudební pásmo 
flétnistů a závěrečný pochod mažoretky Terezky doplnil celý vydařený 
program. Každá maminka byla obdarovaná krásným dárkem a kytičkou. 
Všem děkujeme za krásné odpoledne a těšíme se na setkání další.

maminky dětí z 6. třídy MŠ

Holky a kluci kočičí 
v mateřské škole

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci květnu:
- průměrná ranní teplota byla 14,1 °C,
- průměrná denní teplota byla 21,1 °C,
- nejteplejším dnem byl 23. květen s maximální průměrnou teplo-

tou 23,5 °C,
- nejchladnějším dnem byl 13. květen s minimální průměrnou 

teplotou 9,1 °C,
- celkové množství srážek bylo 17,2 mm/m2.

Zdroj: počasí-chropyne.cz
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Už jste si proletěli celý svět?
My ano. Nevěříte? Kdy a kde?

Dne 23. května 2012 se na 2. stupni Zá-
kladní školy v Chropyni uskutečnil Projektový 
den se zaměřením na poznávání odlišných 
kultur a zemí celého světa.

Akce začala od ranních hodin nejprve pří-
pravou k přivítání návštěvníků do jednotlivých 
zemí. Mezi prvními cestovateli se dostavili žáci 
posledních ročníků prvního stupně, aby nejen 
obdivovali nápaditost svých starších spolužá-
ků, ale také poznali nečekané, odlišné země, 
kultury, zasoutěžili si ve svých znalostech, 

Bližší informace: Luděk Helis, Tel.: 602 971 581,  www.taborchropyne.wz.cz 
nebo mail: schoolmen@centrum.cz

Pionýrská skupina Chropyně pořádá

Pro děti školního věku v termínu od soboty 7.7. do soboty 21.7.2012
Celková cena pobytu je 3.600 Kč

Český den proti rakovině
Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili 

letošní veřejnou sbírku zaměřenou na nádo-
rovou prevenci, zlepšení kvality života on-
kologických pacientů, podporu onkologické 
výchovy, výzkum a vybavení onkologických 
center. Prodali jsme 550 kytiček a na konto 
Ligy proti rakovině odeslali 12 393 Kč.

Velké díky patří i všem sběračům, kteří 
se sbírky zúčastnili.

Marcela Hrdličková

vyzkoušeli si své dovednosti třeba v tanci, 
orientaci na mapě, ale také se seznámili s pro-
storami a budovou jejich budoucího působení. 

Mohli jste se seznámit s typickou faunou 
a florou v USA, z Bílého domu na vás vykoukl 
Barack Obama, vyzkoušeli jste si národní 
sporty, připomněli jste si historický i politický 
vývoj země, ochutnali ovocnou bowli, nebo 
se nechali okouzlit sochou Svobody.

V Rusku vás přivítaly razantní ruské písně 
či hudba Čajkovského, která při prezentaci 
země podmalovávala baletní vystoupení. Pro-

věřili jste si své znalosti z geografie, přiblížily 
se vám znalosti o podnebí či počtu obyvatel 
této rozsáhlé země. Mohli jste si poskládat 
matrjošku či zhlédnout samovar a na samý 
závěr si vychutnat vynikající boršč.

Při vstupu do řecké země jste oblažili své 
chuťové buňky řeckým salátem, za tónů 
podmanivé hudby získali malbu řecké vlajky 
na tělo či si vlajku skládali jako rébus z jed-
notlivých ústřižků.

Pokud byste si chtěli připomenout blížící 
se volné prázdninové dny, tak by vás určitě 
oslovil klid a pohoda na Hawai. Při vstupu 
jste byli ověnčeni řetězem pestrobarevných 
květů a dýchla na vás atmosféra chuti moře, 
sladkého nicnedělání i chytání ryb. Odvážné 
tanečnice i tanečníci v domorodých krojích 
vám předvedli své pohybové umění a k tomu 
jste mohli popíjet nealkoholický ovocný drink 
a přikusovat exotické ovoce.

Při pokračování ve stylu klidu a pohody 
jste mohli zavítat do další země - slunečné 
Jamajky, popíjet brazilskou kávu v příjemném 
restaurantu Boba Marley´se za tónů reagae 
a seznámit se s význačnými umělci a sportovci 
této země. Říká vám něco třeba jméno Bob 
Marley´s či Usain Bolt? A co na nás nejvíce 
zapůsobilo? Žáci převlečení za rastafariány.

Z nálady příjemného nicnedělání nás 
na druhém konci světa vytrhla corida i se sty-
lizovaným rozzuřeným býkem, kterého 
ztvárnil jeden z žáků. Okouzlující růžky vás 
nenechaly na pochybách, o jaké zvíře asi jde. 
Přivítala nás také královna s králem, aby nám 
vypověděli něco o historii své země a také 
pár slov o sobě. K zahlédnutí byly i rozevláté 
sukně španělských tanečnic.

Hlášení v rozhlase zní: Všichni cestující 
odlétající do Austrálie nechť se shromáždí 
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Už jste si proletěli celý svět?
na letišti. Odlétáme do vzdálené, pro nás 
neznámé, země. Už z dáli na vás dýchne vůně 
simulovaného ohniště, hra bubnů, rytmické 
zvuky a něco tajemného. Ocitáte se upro-
střed vřavy australských domorodců poma-
lovaných válečnými barvami a podupávajících 
v primitivním rytmu. Jste uprostřed Austrálie. 
Ihned jste pomalováni barvami, zapojeni 
do tance a okouzleni obrazy nekonečné země 
a tak odlišné fauny a flóry.

Docestovali jsme. Prezentace skončila. 
Ve všech zůstaly neochvějné pocity lákavých 
dálek, poznaných zemí, příjemných zážitků 
i ochutnávek nepoznaného. Akce se velmi 
zdařila a nejkrásnější na tom bylo, že většina 
dětí se na tento den těšila, pečlivě připravo-
vala a tento den skutečně stál za to.

Pro inspiraci nabízíme recepty:
Řecký salát - recept pro 4 osoby, čas přípravy 
15 min
Potřebujete:
1 ks salátové okurky, 5 kusů zralých rajčat, 
400 g sýra fete – lze nahradit i balkánským 
sýrem, 2 hrsti černých naložených oliv, 1 ks 
červené cibule, 4 lžíce olivového oleje, 2 lží-
ce citronové šťávy, sůl a pepř, pečivo – ope-
čená bageta nebo ciabatta, listový salát – 
na ozdobu
Postup:
Okurku nakrájejte na kolečka a ty poté roz-
pulte, rajčata nakrájejte na měsíčky, cibuli 
na kolečka. Sýr feta nakrájejte na kostičky. 
V misce smíchejte olivový olej, citronovou šťá-
vu, osolte a opepřete. Je-li potřeba, můžete 
zálivku trochu dosladit malou lžičkou medu. 
V salátové míse smíchejte zeleninu (okurku, 
rajčata, cibuli) se zálivkou. Přidejte olivy 
a znovu zamíchejte. Vyskládejte na talíře, 
které jste předtím vyložili salátovými listy. 
Navrch salát posypte kostičkami fety.

Boršč
Potřebujete:
1 kg vepřového bůčku, 1/4 hlávky zelí, 
4 vejce, 3 brambory, 10 dkg špeku, 1 cibuli, 
nové koření, pepř, rajský protlak, podle chuti 
zakysanou smetanu
Postup:
Z masa a koření uvaříme silný vývar. Mezitím 
vaříme brambory a vejce. Nakrájíme cibuli, 
kterou utřeme s nadrobno nakrájeným špe-
kem. Povaříme v uvařeném vývaru. Přidáme 
nakrájené zelí a vejce. Nakonec dochutíme 
rajským protlakem. Kdo má rád, přidá na talíři 
zakysanou smetanu.

Drink: Rákosníček 
Potřebujete:
kiwi sirup, lemon šťávu (sprite, 7up…), ana-
nasový sirup
Postup:
Vše promícháme v šejkru, doplníme ovocem, 
ozdobíme mátou.

Dobrou chuť!
Mgr. Drahomíra Motalová
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Květnové akce žáků ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně
1. května 2012 - 
O s l a v a  1 .  m á j e 
na Velkém náměstí 
v Kroměříži - Vy-
stoupení žáků hu-
d e b n í h o  o b o r u 
a souboru Ječmínek 
s doprovodem žáků 
ZUŠ.

3. května 2012 - 
Slavnostní zahájení 
provozu zrekonstru-
ované čističky od-
padních vod v Chro-
pyni – vystoupení 
souboru Ječmínek 
s hudebním dopro-
vodem žáků ZUŠ, 
výchovné koncerty 
pro MŠ a ZŠ v sále 
MKS a Narozeninový 
koncert – vystoupení 
žáků hudebního a ta-
nečního oboru.

4. května 2012 - Výchovné koncerty pro MŠ v sále kina Nadsklepí 
- vystoupení žáků akordeonové třídy pí uč. Š. Šrámkové.

26. května 2012 - Chropyňské hrátky - Vystoupení žáků 
hudebního oboru ze třídy p. uč. V. Juřenové, M. Vaculíka, 
Mgr. J. Milotové, E. Honkové, L. Koutného, Š. Šrámkové.

28., 29., 30. května 2012 - Třídní besídky - individuální vystoupení 
všech žáků hudebního oboru naší pobočky.

Svým kolegům děkuji za přípravu a zdárný průběh všech vystoupení. 
Žákům náleží veliká pochvala za vynikající výkony a za výbornou 
reprezentaci naší pobočky na všech akcích. 
Luděk Koutný – vedoucí pobočky

finanční partner města Chropyně
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Žáci SZUŠ D-MUSIC pobočka 
Chropyně a Břest přišli 24. května 
dodatečně popřát všem mamin-
kám k jejich svátku. Pomyslnou 
kytičkou byla pěkná písnička. 
Tentokrát se v koncertní pódium 
proměnilo nádvoří DPS Chropyně. 
V programu vystoupil orchestr 
TWO, THREE, FOUR pod vedením 
p. učitele Iva Novotného a pěvec-
ký sbor Myši a Myšáci se sbormis-

trem Miroslavem Uhlířem. V druhé 
polovině programu si mohli poslu-
chači zazpívat lidové písně a známé 
melodie 60. a 70. let za doprovodu 
učitelů školy. Slunečné odpole-
dne se velmi vydařilo a přilákalo 
na 5 desítek posluchačů z řad oby-
vatel DPS. Děkujeme za pozvání 
a těšíme se na další setkání. 

Bc. Ivo Novotný 
- vedoucí pobočky

Stalo se již tradicí, že město Chropyně pořádá pravidelně pro oby-
vatele Domů s pečovatelskou službou společenské posezení při hudbě. 
Na letošním „Květnovém koncertu“, který se uskutečnil v úterý 24. května 
2012 vystoupili žáci a učitelé soukromé základní umělecké školy D-MUSIC 
Chropyně. K jeho uspořádání je od loňského roku v případě pěkného počasí 
využíván prostor nádvoří Domů s pečovatelskou službou. Na tomto kon-
certu si všichni přítomní vyslechli skladby pěveckého souboru Myši a Myšáci 
pod vedením sbormistra Miroslava Uhlíře a orchestru  TWO, TREE, FOUR. 
Závěr koncertu zpestřili sami učitelé  Ivo a Herbert Novotní, kdy v jejich 
podání zazněly nádvořím známé lidové i taneční písničky. Někteří posluchači 
si s velkou chutí také zazpívali. O tom, že se koncert vydařil a všichni 
se skvěle bavili, svědčí i to, že čas vymezený tomuto vystoupení utekl jako 
voda a nikomu z přítomných se nechtělo jít domů. Těšíme se všichni opět 
na další, tentokrát vánoční setkání.                               Lenka Horáková

Moravia Food Festival Kroměříž 2012
Ve dnech 11. až 13. května 2012 se v areálu 

hotelu Octárna uskutečnil již 2. ročník gastro-
nomického festivalu Moravia Food Festival Kro-
měříž. Jedná se o největší gastronomický festival 
na Moravě a sešli se na něm specialisté z oboru 
gastronomie a hotelnictví z 6 restaurací z Jiho-
moravského, Olomouckého a Zlínského kraje. 

Hlavním bodem programu byla soutěž 
zúčastněných restaurací o nejlepší koprovou 
omáčku. Nejvíce bodů nakonec získala ta, 
kterou uvařili kuchaři z restaurace U Koupali-
ště ze Sazovic na Zlínsku. Vítěz získal certifikát 
podepsaný známými osobnostmi. Těmi byli 
v letošním roce Ivan Vodochodský, Aleš Háma 
a Jakub Wehrenberg. Mezi pozvanými hosty byl 
také Jiří Flora z Chropyně, jeho dva spolužáci 
Petr Stibora a Michal Petráš a jejich vyučující 
Ing. Václav Forman, který je místopředsedou 
Asociace kuchařů a cukrářů. Jiří spolu se svými 
spolužáky předváděli ukázky soutěžních pokrmů 

Koncert na nádvoří DPS 
Chropyně

„Květnový koncert“ pro obyvatele 
Domů s pečovatelskou službou

a předvedli 3 až 4 ukázky denně. „Já osobně jsem 
měl tu čest vystupovat v pátek s panem Vodo-
chodským a v sobotu s Alešem Hámou,“ uvedl Jiří 
a dodal: „Zúčastnil jsem se již loňského ročníku, 
při kterém jsem vařil se Zdeňkem Pohlreichem.“

Akce měla velký úspěch. Prostřídalo 
se na ní od pátku do neděle kolem 1.000 lidí, 
což je na kroměřížské poměry úspěšné. Příští 
ročník by se podle organizátorů měl konat 
od 10. do 12.května 2013. Nezapomeňte 
si ho poznamenat!                                           JiRo
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Přežije český Večerníček rok 2020?
Tuto otázku jsem si nedávno 

položil při sledování večerníč-
kového vysílání. V dnešní době, 
kdy jsou děti přitahovány k te-
levizorům různými pořady typu 
Animáček, se zrodil nápad, jak 
si v reálu ověřit současnou sku-
tečnost sledovanosti českého Ve-
černíčku u našich dětí. Výchovný 
koncert pohádkových melodií 
s animací by mohl být dostačující 
indicií k získání informací vedou-
cích k odpovědi. O této akci 
jsme Vás informovali v minulém 
čísle Zpravodaje. V návaznosti 
na koncert SZUŠ D-MUSIC měly 
děti z MŠ a ZŠ Chropyně nakreslit 
obrázek pohádkové postavičky, 

kterou si zapamatovaly z vý-
chovného koncertu. Sešlo se nám 
na 230 obrázků, z nichž byla 
uspořádána výstava v tančírně 
naší školy. Podle obrázků a reakcí 
dětí na našem vystoupení jsem 
přesvědčen, že český Večerníček 
a jeho postavičky z povědomí na-
šich dětí jen tak nezmizí. Domní-
vám se, že jsou a budou i nadále 
patřit mezi oblíbené pořady dnešní 
a budoucí generace. Děkuji všem 
učitelům a dětem za účast a těšíme 
se na další spolupráci v budoucích 
připravovaných projektech.

Za SZUŠ D-MUSIC 
Bc. Ivo Novotný

 - vedoucí pobočky

Klub českých turistů
nabízí svým členům i neregist-
rovaným turistům k dokonalé-
mu poznání krás a zajímavostí 
naší vlasti samostatné putování 
po městských a okruhových tu-
ristických trasách. Nabízíme vám 
nejbližší:

Hanácké Athény 
pěší 8 km, info: Informač-
ní centrum, Velké náměs-
tí 50/45 Kroměříž, tel.: 
573 331 473

Historickým i moderním Zlí-
nem 

pěší 10 km, 24 km, info: 
Jiří Tomáš, Boněcko 1 
č. 298, Zlín-Příluky, tel.: 
737 005 174

Putování Přerovem 
pěší 10 km, info: Stani-
slav Dostál, Sokolská 12, 
Přerov

Po stopách historie města 
Olomouce 

pěší 11 km, info: Rostislav 
Klemeš, Dómská 2 Olo-
mouc, tel.: 777 204 326, 
e-mail: kdho@seznam.cz, 
kdho.webnode.cz

Uvedení informátoři Vám dají 
popisy tras a informace o histo-
rických objektech měst. Trasy lze 
procházet kdykoli. Více informací 
o městských turistických trasách 
najdete také na www.ivv.kct.cz.

Jar. Pospíšilová

reklama
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Blíží se nám konec školního roku a s ním jsou neodmyslitelně spojeny 
absolventské koncerty. Ne jinak tomu bylo 16. května ve víceúčelovém 
sále chropyňského zámku, kde své umělecké vzdělání prvního cyklu 
zakončili absolventi Tereza Štěpánková ze třídy p. uč. Pavly Hepple-
rové ve hře na příčnou flétnu, Klára Hlavinková ze třídy p. uč. Pavla 
Skýpaly ve hře na klarinet a Jakub Pospíšil ze třídy p. uč. Iva Novotného 
ve hře na tubu. Koncert byl velmi zdařilý a nástrojovým obsazením velmi 
pestrý. Pevně věřím, že umělecké výkony i zvolený repertoár lahodily 
uchu přítomného diváka. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
absolventům za dlouholetou přípravu, vytrvalost a ochotu se v tomto 
uměleckém oboru vzdělávat a popřát jim mnoho dalších hudebních 
úspěchů v činnosti na naší škole. Dále bych chtěl poděkovat městu 
Chropyně za bezplatné pronajmutí víceúčelového sálu.

Bc. Ivo Novotný – vedoucí pobočky

Tentokrát jsme uspořáda-
li besídku, kde vystoupili naši 
nejmladší žáci z mateřské školy 
na zobcové flétny, pěvecký sbor 
Myšky pod vedením p. uč. Mi-
roslava Uhlíře a další sólisté. Be-
sídka se velmi vydařila i přesto, 

že se omluvilo pro nemoc několik 
vystupujících. Děkujeme všem 
rodičům za podporu a těšíme 
se na viděnou na další akci pořá-
danou SZUŠ D-MUSIC.

kolektiv pedagogů 
SZUŠ D-MUSIC

Putování se psem do Krkonoš
V dubnu vyrazili chropyňští 

pionýři na víkend do Krkonoš. 
V pátek vyjeli autobusem z Kro-
měříže. Cílem jejich cesty byl 
hotel Jizera ležící několik kilo-
metrů od Jilemnice. Jelikož byla 
cesta dlouhá a náročná, po pří-
jezdu na ně již čekaly prostřené 
stoly s večeří. Potom se ubytovali 
do svých pokojů a seznámili se s pro-
středím. Několik her a šup spát. 
V sobotu dopoledne po vydatné 
snídani hráli hry v okolí hotelu. 
Odpoledne vyrazili do nedalekého 
Liberce, kde nejprve vystoupali 

na vrcholek Ještědu, poté navští-
vili velice zajímavý a zábavný IQ 
park, kde si vyzkoušeli spoustu 
hlavolamů, fyzikálních pokusů 
a dalších experimentů. Den zakon-
čili v aquaparku Babylon se spous-
tou skluzavek, tobogánů a vodních 
hrátek. Po návratu do hotelu 
všichni usnuli únavou. V neděli 
dopoledne si ještě zahráli pár her 
ve společenské místnosti. Po obědě 
se opět vydali na dlouhou cestu 
zpátky na Moravu. Akce proběhla 
za podpory projektu Klíčení.

Jakub Hrdlička

Absolventský koncert SZUŠ 
D-MUSIC pobočka Chropyně

Besídka nejmladších žáků 
SZUŠ D-MUSIC
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Trutnov, město v podhůří Krkonoš, 
se ve dnech 5. a 6. května 2012 stal dě-
jištěm teamgymového svátku a vrcholu 
teamgymové sezony. Vůbec poprvé zde 
probíhalo mezinárodní mistrovství ČR 
v soutěži teamgym. Chropyňská děvčata 
se po loňské neúčasti rozhodla jet na sever 
Čech s cílem zaútočit na pozice nejvyšší. 
A povedlo se!

Mladší svěřenkyně chropyňského oddí-
lu měly svůj závod na programu v neděli 
dopoledne. V konkurenci 13 týmů nejen 
z ČR, ale i Estonska a Ruska, holky zahájily 
závod pěkným výkonem na trampolíně. 
Následující známka z pohybové skladby 
však zmrazila úsměv na tváři. Děvčata byla 
ohodnocena nesmyslně nízkou známkou, 
která neodpovídala předvedenému výko-
nu. Ani krásná akrobacie dívkám nepo-
mohla dohnat ztrátu z druhé disciplíny, 
a tak se holky musely spokojit s 5. místem. 
Bohužel, nespravedlivě ohodnocenou po-

Chropyňské gymnastky mistryněmi 
České republiky 2012 v teamgymu!!!

reklama

Zde mohla 
být vaše

reklama
Více informací na 

tel.: 573 500 746
nebo na 

www.muchropyne.cz

hybovou skladbou 
děvčatům unikla 
stříbrná medaile.

Starší družstvo 
Junior III. tak na-
stupovalo na cvi-
čební plochu s roz-
hořčením a s  c í-
lem pomst í t  své 
mladší kamarádky. 
Pohybová sklad-
ba s jedinou větší 
chybou znamena-
la druhou nejvyšší 
známku v této dis-
ciplíně. Následující 
nářadí – akrobacie 
a trampolína – však 
byla plejádou skvělých výkonů v po-
dání chropyňských odchovankyň. Ov-
šem ani největší soupeřky ze Sokola 
Řepy neudělaly hrubou chybu na žád-

ném ze 3 nářadí, a tak se až do pos-
ledního okamžiku čekalo na konečný 
verdikt rozhodčích. Když se na světelné 
tabuli zobrazila známka 7,400 za tram-
polínu a v celkovém součtu se o 0,5 bodu 
Chropyňačky vyšvihly na 1. místo, nastala 
nepopsatelná euforie, radost ze zisku zlata 
z národního šampionátu a nechyběly ani 
slzy štěstí. Děvčata se stala mistryněmi ČR 
v soutěži teamgym Junior III. pro rok 2012.

Je na místě poděkovat trenérkám, které 
mají velký podíl na zisku republikového 
titulu. Velký dík patří i štědrým sponzorům, 
firmám SCHMOLZ+BICKENBACH, s. r. o., 
z Kladna a Chropyňské strojírně, a. s. 
V červnu se děvčata ještě zúčastní závodů 
v Brně a celou sezonu pak zakončí tradič-
ním vystoupením pro veřejnost, na které 
Vás tak srdečně zveme!                               BK

foto: Miloš Šálek
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Přípravka FK Chropyně úspěšná na E.ON Junior Cup v Kroměříži
Je chladné nedělní ráno 13. května, není 

divu je Serváce a pranostika o třech zmrz-
lých potvrdila svou pověst. I přes chladné 
počasí přijíždějí ke stadionu Hanácké Slavie 
Kroměříž auta a postupně zaplňují parko-
vací prostory a před vchodem stadionu 
postávají davy dětí se svými rodiči. Právě 
tento den proběhne již 8. ročník prestižní-
ho turnaje E.ON Junior Cup pořádaného 
energetickou společností E.ON. Na tomto 
turnaji určeném pro hráče ve věku do 10 let 
a mladší nechyběla ani naše fotbalová pří-
pravka. V minulých ročnících jsme obsadili 
12., 8., a 7. místo a vzestupnou tendenci 
jsme chtěli potvrdit i letos.

Pořadatelé tentokrát připravili pro 
hráče a zejména pro trenéry nejedno 
překvapení v pravidlech soutěže. Nej-
větší změna proti předešlým ročníkům 
je vytvoření dvou mužstev, která sehrají 
15ti minutová utkání v systému 5+1 
a jednotlivé skóre se sečte v jeden 
výsledek. E.ON Junior Cup se hraje 
v rámci celé republiky na 14 místech 
za účasti 12 týmů dané oblasti. V Kromě-
říži se představily tyto celky: FK Chro-
pyně, FK Luhačovice, FC Slušovice, 
TJ Sokol Čechovice, Framoz Rousinov, 
SK HS Kroměříž B, TJ Prusinovice, 
FC Kostelec na Hané, SK Spartak Hulín, 
SFK Elko Holešov, FK Bystřice pod Host. 
a SK HS Kroměříž A. Los byl k nám ne-
milosrdný a přisoudil nám v základní 6-ti 
členné skupině velmi těžké týmy: Holešov, 
Čechovice, Luhačovice, Slušovice a Hulín.

Je chladné nedělní ráno, částečně 
ohřívané paprsky slunce prodírající se ku-
povitou oblačností. Naši fotbalisté a fot-
balistka, v týmu máme i Terezku, vybíhají 

na ještě vlhký trávník zkrápěný vydat-
ným deštěm předešlého dne. Nejprve 
krátký předzápasový trénink a pak hurá 
na prvního soupeře, kterým jsou chlapci 
z Luhačovic. První zápas jsme vyhráli 5:2 
a vykročili správnou nohou do soutěže. 
Naši hráči přistoupili k utkání velice 
zodpovědně, tým z Luhačovic přehráli 
dobrou kombinací, rychlou a přesnou 
přihrávkou, přidali bojovnost a fotbalové 
myšlení a tím zužitkovali svědomitou prá-
ci trenérů Václava Krče a Petra Dočkala. 
Holešov a Čechovice, pozdější finalisté, 
byly nad naše síly a z obou zápasů jsme 
odešli poraženi. Svou chuť po vítězství 
si chlapci s Terezkou napravili proti 
Hulínu a Slušovicím a výhrou 7:2 a 8:2 
jsme se ziskem 9 bodů obsadili 3. místo 
v základní skupině. O celkové 5. místo 
si to naše přípravka rozdala s Kostelcem 
na Hané. Utkání na obou hřištích byla 
velmi náročná a hráči museli sáhnout 
až na dno svých sil. Na jednom hřišti i přes 
výraznou převahu jsme nakonec prohráli 
1:0, ale to se stává i na úrovni ligové 
i reprezentační, že prohraje lepší muž-
stvo. Naštěstí na druhém hřišti jsme vy-
hráli 2:0 a celkovým vítězstvím 2:1 jsme 
si zajistili krásné 5. pořadí. Turnaj vyhráli 
a do velkého finále, které bude v Otro-
kovicích, postoupili holešovští fotbalisté, 
kteří ve finálovém boji porazili Čecho-
vice. V boji o 3. místo byla šťastnější 
Hanácká Slavia Kroměříž, která zdolala 
Bystřici pod Hostýnem.

Neděli v Kroměříži si užili i ti, kteří 
se přišli jen podívat a fandit. Byl připraven 
doprovodný program technických doved-
ností s míčem, jako je střelba na přesnost, 
rychlost kopu, slalom, žonglování apod. 
Za získané body obdrželi soutěžící zajíma-

vé ceny. V části doprovodného programu 
si každý zájemce mohl vyzkoušet dálkově 
ovládané modely, projet se na čtyřkolkách 
či segway. Nechyběl rodinný fotbálek 
a další různé atrakce pro malé i větší děti. 
Po skončení zápasů v základní skupině 
proběhlo představení jednotlivých hráčů 
každého oddílu a reklamní fotografování 
jednotlivých týmů, které lze zhlédnout 
na adrese. www.eonrodinnyfotbalek.cz. 

Závěrečný ceremoniál se konal již v du-
chu slavnostního vyhlášení výsledků 
a předávání cen. Tristní pohled byl na na-
še hráče, kteří stáli v chladném počasí 
pouze v dresu a smutně se dívali na ostat-
ní týmy oblečené do slušivých klubových 
souprav. Určitě by přípravka uvítala 
sponzora, který by pomohl vybavit naše 
hráče tímto nezbytným oblečením. Slav-
nostnímu ukončení byl přítomen ligový 
fotbalista ze Sigmy Olomouc Michal 
Vepřek, který přivezl kartičky se svou 
fotografií. Kartička s podpisem hrdiny 
finálového utkání Českého poháru, který 
svým gólem rozhodl, že vítězný pohár 
poputuje do Olomouce, popřípadě po-
depsaný míč značky Puma, který každý 
hráč obdržel, je cennou trofejí každého 
mladého fotbalisty. 

Co říci závěrem. Chlapci a Terezko, 
je vidět, že jste dobrá parta a pilná práce 
trenérů, vedení přípravky, ale i rodičů 
přináší své ovoce. A to, že do Kroměříže 
přijeli povzbudit své kamarády i ti, kteří 
se do výběru pro E.ON Cup nevešli, 
je důkazem, že jste jeden tým, který jde 
vstříc k úspěchu. Dnes jste udělali nám 
všem radost a svým maminkám dali pěkný 
dárek k svátku. Ať nadále vítězný pokřik 
zní z vašich úst a nám nezbývá nic jiného 
než říci: Hoši a Terezko, děkujem!     LZ
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Přípravka FK Chropyně veze stříbro z Kroměříže
V neděli 27. května se na stadion Hanácké 

Slavie Kroměříž konal fotbalový turnaj NWT 
Cup 2012 určený pro hráče ročníku 2003 
a mladší. Turnaje se zúčastnily tyto týmy: 
FK Chropyně, FC Morkovice, SK Baťov 
1930, SFK ELKO Holešov, SK Louky, FC Vik-
toria Otrokovice, Sokol Slavonín a domácí 
SK HS Kroměříž. Hrálo se systémem každý 
s každým a zápas trval 2 x 10 minut.

Za ideálního fotbalového počasí se naši 
chlapci pustili do prvního soupeře, jímž byl 
SK Baťov 1930 z Otrokovic. Jenže pustili, 
to se dá říci jen v uvozovkách, opak byl pravdou. 
V některých momentech to vypadalo, že hráči 
hrají první turnaj ve svém fotbalovém životě, jin-
dy zase naše hra vypadala, že snad náš tým ještě 
dospává časné ráno. Až na vzdálenou tribunu byl 
slyšet křik našeho trenéra. První poločas jsme 
prohráli 1:0, protože za celých 10 minut jsme 
nedokázali zaměstnat otrokovického gólmana. 
Ve druhém poločase jsme sice vyrovnali, ale 
nakonec jsme zápas zaslouženě prohráli 2:1. 
Chyběla přesná přihrávka, kombinace, nabíhání 
do volných prostorů, křídelní hra, střelba na brá-
nu soupeře i fotbalové myšlení, no prostě ty prv-
ky, které naše hráče doposud zdobily na před-
cházejících turnajích. Nebylo pak divu, že trenér 
ihned po skončení utkání odvedl své svěřence 
na šatnu, vykázal rodiče a se zvýšeným hlasem 
se pustil do probírání a vysvětlování herních chyb 
a nedostatků. Jenže Petr Dočkal je již zkušený 

Den boxera
V sobotu dne 12. května 

uspořádal Kynolologický klub 
Technoplast Chropyně ve svém 
areálu již tradiční výcvikový Den 
boxera.

Pravidelnou štafetu pře-
vzali Chropyňští po Lipníku 
nad Bečvou a Velké Bystřici 
u Olomouce.

Výcviku se zúčastnilo 15 psů 
(5 z Chropyně), z toho 6 boxe-

rů. Kvalitní figurantský výkon 
předvedl Jiří Beneš z Kroměříže, 
o občerstvení se postarali čle-
nové klubu, drobnou kaňkou 
na celkově slušném průběhu 
celé akce byl hustý déšť v zá-
věru dne.

Krátkou reportáž i s rozho-
vorem přinesl v pondělí Kromě-
řížský deník.

Za výbor KK E.+V. Blažkovi

trenér mládeže a dobře ví, že nestačí jen kritika 
po zpackaném utkání, ale je třeba i povzbudivá 
slova. Znovu nabuzení na vítězství se naši chlapci 
plnou vervou pustili do Morkovic, zcela hru 
ovládli a zvítězili přesvědčivě 6:0. My rodiče 
na tribuně již poznáváme naše kluky, přísné 
oko trenéra odhaluje drobné herní nedostatky.

Nyní nás čekal velmi těžký domácí celek. 
Hanácká Slavia Kroměříž patřila mezi žhavé 
medailové kandidáty. Pokud i my jsme chtěli 

pomýšlet na stupně vítězů, nemohli jsme 
si dovolit v tomto utkání zaváhat. Přestože jsme 
v zápase 2x vedli, nakonec jsme se rozešli smírně 
2:2. V závěrečných minutách stálo při nás i štěstí, 
a to, že jsme neprohráli, bylo zásluhou brankaře, 
který tým podržel bravurními zákroky.

V dalších utkáních se konečně brankostroj 
jménem přípravka FK Chropyně rozjel na plné 
obrátky. Naši chlapci nejprve zvítězili nad Sla-
vonínem, jako jediný přehrál vítězný SK Baťov 
1930, přesvědčivě 3:0 a tím se přiblížili k zisku 
některé z medailí. Viktorii Otrokovice jsme 
porazili 6:1 a Holešov si odnesl ze hřiště sedmi 
gólový příděl a prohrál s našimi borci 7:0. I těžký 
soupeř ze Zlín – Louky nestačil na naše hráče 
a skončil pokořen výsledkem 5:1. Nyní nás nej-
více zajímalo, jestli SK Baťov 1930 ještě jednou 
zaváhá. Bohužel pro nás se tak nestalo, mladí 
fotbalisté z Otrokovic zvládli zbývající zápasy 
a s 18 body se stali celkovým vítězem turnaje.

FK Chropyně se ziskem 16 bodů obsadila 
stříbrnou pozici. Mezi námi a Hanáckou Slavii 
Kroměříž rozhodovalo skóre, které bylo pře-
svědčivě lepší pro náš tým. Se svými 13 brankami 
se o to zasloužil i Matěj Dočkal, který si odvezl 
cenu pro nejlepšího střelce turnaje.

Získání stříbrné medaile z venkovního tur-
naje, doposud jsme vítězné vavříny sbírali jen 
v halových soutěžích, je další velký úspěch 
našich chlapců a potvrzení, že vytýčený trend 
jde správným směrem.                                               LZ
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Badminton v Chropyni
Stejně jako v minulé sezó-

ně se i letos chropyňský oddíl 
badmintonu přihlásil do 2 sou-
těží v oblasti Jižní Morava.  
Tým „A“ opět bojoval v II. li-
ze Jižní Moravy, převážně 
s brněnskými soupeři a ve slo-
žení M. Schmied, P. Belhá-
rek, M. Slavík ml.,M. Slavík 
st., P. Zavadil, Z. Konvičná 
a M. Medunová se družstvo 
nakonec umístilo na 5. místě, 
stějně jako v loňské sezóně. 

Tým „B“ bojoval v brněnském 
městském přeboru ve složení: 
P. Beneš, O. Frýza, D. Pavlík, 
J. Krejčíř, M. Panáček, K. Bro-
žík, M. Režňák, Y. Domanská, 
V. Domanská a K. Brožíková. 
Probojoval se na 13. místo. 
Oběma týmům a všem hráčům 
patří velká gratulace a přá-
ní mnoho zdaru do příští se-
zóny – třeba vyjde minimálně 
o příčku lépe.

BK Chropyně

V sobotu 5. května 2012 pořádal oddíl badmintonu 5. turnaj 
amatérských hráčů ve čtyřhrách, kterého se tentokrát zúčastnilo 
21 párů z různých koutů Moravy, samozřejmě i s domácím zastou-
pením. Hrálo se ve čtyřech skupinách systémem každý s každým, ná-
sledně postupovaly páry do dalších zápasů podle umístění ve skupině. 
Všichni hráči si tak zahráli minimálně 7 zápasů, přičemž některé byly 
divácky zajímavé a herně vyrovnané. Stupně vítězů obsadili z první-
ho místa borci z Přerova (Jaromír Trucla, Nikolas Trucla), stříbrnou 
pozici vybojoval pár z Ostravska (Denisa Kozáková, Roman Štefko) 
a bronzový skončil místí pár (Patrik Beneš, Ondřej Frýza). 

Věříme, že se všem zúčastněným turnaj líbil a že přijedou prověřit 
své síly i příště. Velké díky patří podporujícím turnaje: firma Techno-
soft (www.technosoft.cz) a město Chropyně.

BK Chropyně

5. turnaj amatérských hráčů 
badmintonu

Chropyně na Kumpoo 
Badminton Tour 2012

Známí chropyňští badmin-
tonisté Martin Schmied a Petr 
Zavadil si po loňském úspěchu 
i letos vzali za úkol zúčastnit 
se tradičního mezinárodního 
turnaje, který se koná v Ra-
kousku, Slovenské a České 
republice. 

Umístění na jednotlivých 
turnajích ve čtyřhrách: Pre-
šov Open (SVK) – 25. února 
2012 – 3. místo, Brněnské jaro 
– (CZE) – 28. dubna 2012 – 
1. místo, Vienna Open (AUT) 
– 26. května 2012 – 2. místo.

Po těchto třech turnajích 

je místní pár v celkovém žeb-
říčku ve čtyřhrách na 1. místě. 
Za zmínku také stojí, že Mar-
tinu Schmiedovi se začalo da-
řit i ve dvouhře. Na posledním 
turnaji ve Vídni skončil na 2. mís-
tě. Tour je ve své polovině 
a výsledky jednotlivých tur-
najů ukazují, že by pro místní 
borce mohla nakonec skončit 
s medailí na krku a s pohárem 
v ruce. Přejme jim, aby jim 
jejich skvělá forma vydržela 
i v další části Kumpoo Badmin-
ton Tour. 

BK Chropyně

reklama
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28. ročník Ječmínkova běhu v Chropyni

Pomůžete nám?
Kdo pozná některého hráče na fotografiích, ať prosím informuje před-

sedu oddílu stolního tenisu:. Ing. Josef Maršál – telefon: 724 405 584, 
nebo e-mail: j.marsal@chropyne.fatra.cz

Oddíl atletiky a TJ Chropyně uspořá-
daly ve spolupráci s městem Chropyně 
a Základní školou v Chropyni tradiční 
přespolní běh v areálu rybníku Hejtman. 

Akce byla rozdělena do dvou dnů. 
V pondělí 30. dubna soutěžilo žactvo 
základní školy rozdělené dle tříd a věku. 
Délka tratí byla odstupňována od 300 m 
pro ty nejmladší až po 1 000 m pro osmá-
ky a deváťáky. Všichni účastníci obdrželi 
cukrovinky a vítězové diplomy. 

V úterý 1. května se uskutečnila hlavní 
část závodů. Od 9:30 hodin začínali běhat 
ti nejmladší, tedy předškoláci a rodiče 
s dětmi na 60 m. Následovala přípravka 
na 300 m, dále pak mladší a starší žactvo 
na 1 000 m. Zájem o start v dětských ka-

tegoriích byl velký a radost dětí pak byla 
odměnou pořadatelům. Všechny děti ob-
držely občerstvení a vítězové věcné ceny. 

V 11:00 hodin pak odstartoval hlavní 
závod mužů, žen a veteránů na 10 km. 
Účast  byla  nad očekávání  početná 
a sportovní kvalita byla na vysoké úrovni. 
Na startu byli zástupci atletické extraligy 
a I. ligy z Kroměříže, Brna a Ostravy. 
Celkovým vítězem bez rozdílu věku 
se stal Petr Vymazal startující v extralize 
za družstvo AK Kroměříž. 

Za zmínku rozhodně stojí i účast Šte-
fana Šimka z Mořic, tradičního účastníka, 
který vynechal z celkových 28 ročníků 
pouze dva. 

Celkový přehled výsledků z obou dnů 

si můžete prohlédnout na internetových 
stránkách města a ve vývěsce atletiky před 
tělocvičnou TJ. 

Po oba dny závodů vládlo příjemné 
slunečné počasí, nedošlo k žádnému 
většímu zranění a úsměvy na tváři star-
tujících dávaly tušit radost a spokojenost 
startujících. 

Vedení TJ a oddíl atletiky děkují všem 
drobným sponzorům a také městu Chro-
pyně za poskytnutou pomoc. Snahou 
pořadatelů je pokračovat v této kulturní 
a sportovní akci i do budoucna. Pořa-
datelé věří, že podpora ze strany města 
a sponzorů vydrží a společně to dotáhne-
me k 30. ročníku. 

Bena Vl. – odd. atletiky

V sobotu 5. května se chro-
pyňský triatlonista Tomáš Pro-
cházka zúčastnil závodu Kruš-
noman, který byl mistrovstvím 
republiky v dlouhém duatlonu 
a zároveň prvním závodem z pres-
tižního seriálu Českého poháru 
v dlouhém triatlonu. Trať v délce 

5 km běhu, 75 km jízdy na kole 
a 15 km běhu Tomáš absolvoval 
v čase 4:19:15 a obsadil krásné 
4.  místo v kategori i  mužů 
do 24 let. Dalšího závodu České-
ho poháru v dlouhém triatlonu 
se Tomáš zúčastní 2. června 
v Pardubicích.                          JP

Tomáš Procházka na MČR 
v dlouhém duatlonu
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Každým rokem náš oddíl pořádá na závěr 
sezóny (nyní již tradiční) setkání současných 
a bývalých členů oddílu. 5. května 2012 
se uskutečnil již XV. ročník tohoto setkání, 
kterého se zúčastnili i hráči, hrající stolní tenis 
v sedmdesátých letech minulého století.

V deset hodin, po slavnostním zahájení, vy-
pukl turnaj současných hráčů a jejich rodinných 
příslušníků. Účastníci byli rozdělení do tří skupin 
po 7 hráčích, kde se hrálo systémem každý 
s každým. Vítězem v kategorii hráčů zapojených 
do soutěže se stal Lukáš Konečný před svým 
bratrem Radimem. V kategorii hráčů nehra-
jící soutěž zvítězil Štěpán Horák a v kategorii 
ostatních vyhrála Hana Horáková. Všechny 
děti byly na závěr odměněny nejen sladkostí, 
ale i různými dárky od našich sponzorů.

Po zábavném a herně příjemně prožitém do-
poledni se již začali scházet nejen současní, ale 
hlavně bývalí hráči oddílu. Ti již nehráli turnaj 
do tabulek, ale jen pro své potěšení a zejména 
pro pocit „Mám na to ještě?“ Ano mají, za někte-
ré výměny by se nemusel stydět nejeden hráč.

Setkání se zúčastnilo 67 současných i býva-
lých členů, a tak můžeme tuto akci hodnotit 
jako velmi zdařilou. Je na místě připomenout 
aspoň některá jména vyznavačů stolního te-
nisu nebo jeho dlouholetých příznivců. Výbor 
rád přivítal Petra Slivku, trenéra, hráče, orga-

XV. ročník setkání rodičů, hráčů a bývalých členů 
oddílu stolního tenisu

Turnaj mládeže ve stolním tenisu
V sobotu 12. května 2012 se uskutečnil IV. ročník turnaje benja-

mínků, mladších žáků a žaček ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo 
24 dětí z 6 oddílů okresu Přerov, Kroměříž a Vsetín.

Mladší žačky hrály samostatnou skupinu po sedmi, kde se vítězkou 
stala Kateřina Komárková (SK Přerov) před svou spoluhráčkou Eliškou 
Gerhátovou (SK Přerov). Na třetím místě se umístila Martina Hejduko-
vá (SK Buk) a bramborová medaile připadla Petře Černé z SK Přerov.

Mladší žáci a benjamínci byli rozděleni do čtyř skupin po čtyřech 
a pěti hráčích. Podle umístění v jednotlivých skupinách pak byli na-
sazeni do „pavouka“.

Po urputných bojích se vítězem v kategorii benjamínků stal náš 
Radim Konečný před Tomášem Fojtíkem ze Vsetína, třetí místo 

nizátora, který přijel až z Liberce. Bývalého 
předsedu a rovněž hráče a trenéra Jaromíra 
Hrabala, dále pak pana Miroslava Šenka, 
Josefa Juřenu, kteří hrávali jako aktivní hráči 
před 40-ti lety. Nemůžeme zapomenout ani 
na pana Ladislava Otevřela a Antonína Středu, 
kteří pro sport v Chropyni stále žijí. U historic-
kých kronik s naším dlouholetým předsedou 
panem Josefem Maršálem zavzpomínali i pan 
Miroslav Havlíček, Jaromír Hanák, Vojtěch 
Miler a další bývalí členové.

Během celého dne byl připraven bu-
fet, který byl zejména v odpoledních 
hodinách hojně navštěvován. Zde bylo 
nejen dostatek občerstvení, ale i kro-
niky a fotografie z akcí oddílu. Nejvíce 
to ocenili bývalí hráči, kteří při jejich 
prohlížení zavzpomínali na dobu, kdy 
v Chropyni hráli.

A co říct závěrem. Už se těšíme na příští 
setkání.

oddíl stolního tenisu

si zaslouženě odvezl Lukáš Červinka (Zámoraví Kroměříž) po vítězství 
nad domácím hráčem Jakubem Křižanem.

V kategorii mladších žáků opět zvítězil a zlatý pohár si odnesl Radim 
Konečný. Druhé místo obsadil František Macháček (TJ Sokol Vsetín) 
a v boji o třetí vyhrál Matěj Dluhoš (SK Přerov) nad Tomášem Fojtíkem 
(TJ Sokol Vsetín).

Všichni účastníci obdrželi sladkou pozornost a tři nejlepší v každé 
kategorii získali poháry.

Turnaj, který se konal pod záštitou města Chropyně, byl jistě pří-
jemnou tečkou za letošní sezónou. Hráčům přejeme slunečné prázdniny 
a v následující sezóně hodně sportovních úspěchů za zeleným stolem.

oddíl stolního tenisu
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Společenská kronika
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V měsíci květnu se do Chropyně přistěhovalo 12 osob, 
15 občanů se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovaly se 4 osoby, 
narodilo se 7 dětí a zemřeli 2 občané.
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Milý dědečku, přejeme Ti pevné zdraví,
ať se Ti pořád krásně slaví.

Jsi dědeček jako květ,
ať jsi s námi do sta let!

Dne 16. června 2012 slaví své 70. narozeniny 
náš tatínek a dědeček pan 

Stanislav Jurtík. 
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Krásných květů plnou náruč 
k narozeninám Ti chceme dát, 

hodně zdraví, štěstí, lásky k tomu přát.

Ve čtvrtek 21. června 2012 oslaví své 
60. narozeniny moje manželka, naše maminka 
a babička paní 

Helena Stoklásková. 
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Pro nás kdysi radostný den, 
stal se smutnou vzpomínkou jen…

Dne 16. června 2012 vzpomeneme nedožité 
47. narozeniny našeho syna, bratra a strýce, 
pana 

Václava Jurčíka. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
Rodina.
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Dne 3.června uplynuly 3 roky od úmrtí pana 

Eduarda Kučeravce. 

Stále vzpomíná manželka, syn a dcery.
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… a za vše, za vše dík.
Za lásku, jaká byla,

za život, jaký byl.

V pondělí 18. června 2012 uplyne rok 
od úmrtí našeho milovaného pana 

Adolfa Kalabuse. 

Za tichou vzpomínku všem, kdo jej znali a měli 
rádi, děkuje jménem celé rodiny manželka 
Františka.
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Poslední sbohem jsi nám nestačil dát,
zaplakal každý, kdo měl Tě rád.

Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 20. června 2012 vzpomeneme nedožité 
66. narozeniny pana 

Františka Čejky 
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Děkujeme touto cestou všem, kteří se dne 
29. května 2012 přišli naposledy rozloučit 
s panem 

Jaroslavem Kunčarem. 

Vám všem patří náš upřímný dík. Rodiny 
Kunčarova a Oplocká.

Všechno nejlepší přejí dcera s manželem a vnuci Davča a Kubík.

Ten, kdo Tě znal, měl Tě rád, 
uměl jsi pomoci, potěšit, rozesmát.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít, 
láska však smrtí nekončí, 

v srdcích Tě navždy budeme mít.
Odešel jsi nám, kam chodí každý sám,

jen dveře krásných vzpomínek nechal jsi dokořán.

Dne 2. června 2012 jsme si připomenuli 

Do dalších let přeje hodně zdraví, štěstí a lásky manžel a děti 
s rodinami.

3. smutné výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka a dědečka pana 

Václava Kytlicy. 

Na jeho dobré a laskavé srdce s láskou a úctou vzpomínají manželka 
Jarmila, syn Radek s manželkou Romanou, dcera Petra s přítelem 
Martinem a vnoučata Raduška, Dominiček, Filípek a rodina Tesařova 
a babička Kroupová a sestra Ludmila s rodinou. Děkujeme všem, kdo 
vzpomenou s námi.

„Odešli jste, osud si to přál, 
ale v našich srdcích žijete stále dál.“

Dne 15. června a 17. června vzpomene 
1. a 4. výročí úmrtí našich rodičů 

Anny a Františka Lučanových. 

S láskou vzpomínají děti Robert, Květoslava, 
Soňa a Jakub s rodinami.

a zároveň 1. července 2012 druhé smutné výročí jeho úmrtí. S láskou a úctou 
stále vzpomínají manželka, dcera Lenka, syn s rodinou a ostatní příbuzenstvo.



Zpravodaj města Chropyně5/2012

- 31 -

Zpravodaj města Chropyně.
Vydává: město Chropyně, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně, 
Telefon: 573 500 746, 573 500 732. 
Registrační číslo: MK ČR E 120 39. IČ: 002 87 245.

Redakce: Ing. Jiří Rosecký, Mgr. Milan Bajgar.  
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná. 
Jazyková úprava: Mgr. Jana Buksová. 
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: T. Rozkošný, archiv Zpravodaje, archivy organizací, foto zdroj 
internet.

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatná distribuce.

Uzávěrka tohoto čísla: 31. května 2012 (číslo vychází 15. června 2012).  
Uzávěrka příštího čísla: 28. června 2012 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redak-
ce. 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.
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Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně čísla 6/2012 je 28. června 
(číslo vyjde 13. července) a uzávěrka čísla 7/2012 je 3. srpna (číslo 
vyjde 24. srpna).

Turnaj se v uvedeném termínu koná v prostorách Městského koupaliště v Chropyni.

Občanské sdružení Westerňáci a o. s.Hanácký dvůr Polkovice vás 
srdečně zvou na celodenní Westernové závody a westernový den, 
který se koná v sobotu 23. června v areálu Hanáckého dvora v Pol-
kovicích. Kromě závodů ve westernových disciplínách je pro diváky 
a děti připraven bohatý doprovodný program. Vystoupení pistolnice 
Romanity, celodenní představení šermířské historické skupiny Ares 
Armenie, ukázka práce s lasem, kolty, lukostřelba, soutěže pro děti 
i dospělé, jízda na koni a ponících, ukázka voltiže, skákací hrad pro 
děti, stánky, občerstvení a hudební doprovod. Podrobné informace 
o programu najdete na webu www.westernaci.cz.

VESTERNOVÉ 

ZÁVODY
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Přehled pořadů v Chropyni a okolí
Hulín John Rutter – MAGNIFICAT 
22.6. Velkolepou  koncertní podívanou  pod širým nebem. 
 Účinkují: Express Brass (žesťový soubor Konzerva-
 toře Kroměříž), SPS Smetana Hulín + SPS Konzer-
 vatoře Kroměříž, Symfonický orchestr studentů 
 a absolventů Konzervatoře Kroměříž. 
 Kde: Letní kino Hulín, 20:00

Kojetín Sjíždění řeky Moravy
16.6. Vodácký výlet na lodích pro rodiče a děti. Program: 
 Jízda na lodích od Bolelouce do Kojetína (počet 
 míst omezen). Na loděnici zpívání u táboráku, 
 opékání špekáčků, hra a soutěže pro děti. Informace 
 a přihlášky: MěKS Kojetín – Sokolovna, VIC Ko-
 jetín, telefon: 774 001 405, 774 001 403.     
 Kde: Loděnice Kojetín, 10:00

Kroměříž Kroměřížské hudební léto
4.7. Monika DUARTE ŠTREITOVÁ (CZ) – flétna. Pedro 
 RODRIGUES (Portugalsko) – kytara. Monika 
 Štreitová, česká flétnistka žijící v Portugalsku (dcera 
 jednoho z našich předních fotografů Jindřicha 
 Štreita), vystoupí společně s vynikajícím portu-
 galským kytaristou Pedrem Rodriguesem. Za dobu 
 svého působení uvedli více než 170 skladeb. 
 Kde: nádvoří Arcibiskupského zámku, 19:00

Kroměříž GEMMA HAYES + ANN SCOTT
18.6. Mimořádné setkání s irskou kulturou nabídne pro-
 jekci filmu GEMMY HAYES a ANN SCOTT.
 Kde: Klub Starý pivovar, 19:00

Kroměříž Muzikoterapie
20.6. Další lekce muzikoterapie, kterou vede muzikote-
 rapeut a vysokoškolský pedagog PhDr. Ing. Petr Kro-
 he. Za vhodného počasí se bude konat venku v pří-
 rodě. Místo bude upřesněno na webových stránkách 
 knihovny.
 Kde: Knihovna Kroměřížska, 16:30

Kroměříž POHÁDKOVÁ PODZÁMECKÁ ZAHRADA – 
24.6. MALÁ ČARODEJNICE
 Zveme Vás na pohádková divadélka pod širým 

 nebem v krásném prostředí Podzámecké zahrady. 
 Karimatky nebo deky vhodné. V případě špatného 
 počasí se akce nekoná. Vstup volný.          
 Kde: Podzámecká zahrada - louka pod zám-
 kem, 15:30

Kroměříž Farmářské trhy  
29.6. Již druhým rokem pořádáme velmi oblíbené 
 MĚSTSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY. Návštěvníci se mo-
 hou těšit na produkty soukromých zemědělců, 
 zahrádkářů, zelinářů, ovocnářů, včelařů či na vý-
 robky různých malých soukromých firem (např. 
 maso, uzeniny, sýry, pekařské a cukrářské výrobky 
 atd.). Součástí trhů bude odpolední kulturní 
 program (bude upřesněn později). Touto formou 
 zveme k návštěvě farmářských trhů nejen širokou 
 veřejnost, ale současně bychom tímto chtěli 
 vyzvat soukromé živnostníky z výše uvedených 
 oborů, kteří mají zájem nabídnout výsledky své 
 práce, aby nás kontaktovali, a zúčastnili se tak 
 našich trhů jako prodejci.
 Kde: Velké náměstí Kroměříž, 08:00 – 17:00

Holešov Závod horských kol ČechyTour2012 
23.6. Závod horských kol na hranicích regionu Holešovsko 
 a Přerovsko. 
 Kde: Koupaliště Čechy, 08:00

Holešov Holešovská regata
23.6. Druhý ročník rodinného festivalu. Soutěž netra-
 dičních plavidel, mistrovství světa (a Holešova) 
 v přejezdu vodní lávky. V bohatém programu 
 vystoupí Tomáš Klus, kapely MIG 21, Čechomor, 
 Mňága&Žďorp, Premier, Jazzzubs, Backwards 
 a další. Ve 21.45 hod závěrečný ohňostroj.
 Kde: Zámecký park

Holešov Hudební setkání Karla Gotta, Jitky Zelenkové, 
24.6. Felixe Slováčka a Bandu Pavla Větrovce 
 Nový termín hudebního setkání Karla Gotta 
 a dalších.
 Kde: Zámek Holešov, 19:00

  


