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Začínají prázdniny
Máme za sebou další školní rok. Uplynul
jako voda a žákům naší školy přinesl mnoho
nových vědomostí, zkušeností, ale i spoustu
starostí a povinností. Nyní už ale netrpělivě
očekávají den rozdávání vysvědčení a vyhlížejí prázdniny. Někteří budou se svými známkami nadmíru spokojeni. Je nepochybné,
že ne každý se bude moci pochlubit samými
jedničkami. Špatná známka ale neznamená
tragédii. Do budoucna by měla být hnacím motorem ve snaze o zlepšení výsledků

v oblasti, ve které je nutné v příštím školním
roce přidat.
Všem žákům přeji krásné prázdniny plné
slunce, radostných zážitků a pohody. Věřím,
že v létě načerpáte síly, abyste v září usedli
do školních lavic odpočati a s odhodláním učit
se novým dovednostem a vědomostem, které
v příštím životě jistě zúročíte.
Učitelům i ostatním zaměstnancům školy velmi
děkuji za práci, kterou v uplynulém školním roce
Mgr. Josef Havela, ředitel školy
odvedli.
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Z jednání zastupitelstva města
Již 11. zasedání Zastupitelstva města Chropyně v tomto volebním období se konalo ve středu 27. června 2012 ve víceúčelovém sále chropyňského zámku.
Vážení spoluobčané, z vašich řad neustále
přibývá stížností týkajících se volného pohybů psů
po našem městě a především znečištění, které psi
způsobují. Tento problém by měla řešit obecně
závazná vyhláška města Chropyně č. 2/2011,
kterou zastupitelstvo města schválilo. Účelem
této vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství a vymezit prostory
pro volné pobíhání psů na území města Chropyně
včetně části Plešovec.
Myslím si, že nejdůležitější části této vyhlášky
stojí za uvedení na tomto místě.

V článku 2 vyhlášky se stanoví pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství. Osoba,
která provází psa při pohybu na veřejném prostranství, musí zajistit, aby pes starší 3 měsíců byl
viditelně označen platnou evidenční známkou.
Pokud jde se psem mimo vyhrazená prostranství
pro volný pohyb, musí ho vést vždy na vodítku,
a pokud si to vyžádá situace, opatřit jej náhubkem (u malých plemen i ve vhodné tašce
nebo koši) tak, aby pes neobtěžoval jiné osoby
a zvířata, neohrožoval jejich zdraví, životy
nebo majetek. A konečně neprodleně odstranit nečistoty (výkaly apod.) způsobené psem
na veřejném prostranství.
Pro volný pohyb psů jsou ve městě Chropyni
vyhrazeny tyto prostory veřejného prostran-

ství: cesty u rybníka Hejtman, cesta mezi ulicí
Hrad a Zámeckým rybníkem a cesta za ulicí
J. Fučíka vedoucí směrem k nádraží.
Mimo tyto plochy je zakázáno nechat psy
volně pobíhat. Také je zakázáno vodit psy, nebo
je přenášet, na dětská hřiště a pískoviště, koupaliště, sportovní hřiště a všechna místa opatřená
upozorněním na zákaz vodění psů.
Schválená vyhláška se nevztahuje na služební
a lovecké psy při jejich použití podle zvláštních
předpisů 1 a dále na psy doprovázející nevidomé
osoby.
Porušení vyhlášky bude postihováno podle
platných právních předpisů, a to pokutou
až ve výši 10.000 Kč.
Milan Bajgar, místostarosta

Jak je to s chropyňskými tenisovými kurty
Dnes, tj. 31. května 2012, mně byl jako
zastupiteli poštou doručen vlastní rukou parafovaný dopis, v němž je vznesen dotaz na pronájem některých městských pozemků. Protože
úvodní oslovení je „Vážení zastupitelé“, předpokládám, že nejsem jediným, komu byl adresován. Přesto si dovolím svým jménem vznést
konkrétní, stylisticky (nikoliv věcně) poněkud
upravené dotazy na Správu majetku města
Chropyně. Vede mne k tomu nemilá zkušenost
ze zasedání Zastupitelstva města Chropyně
konaného dne 16. května 2012. Na tomto
zasedání proběhla z mého pohledu naprosto
neuvěřitelná diskuse ohledně banálního dotazu
jedné tazatelky, který vznesla prostřednictvím
zastupitele Ing. Fr. Kroupy. Na tento dotaz
(byť lze uznat, že nebyl úplně přesně formulován) nebylo zodpovězeno s poukazem na to,
že jde o dotaz anonymní. Identita tazatelky
však byla Ing. Kroupovi známa, avšak tato
si nepřála být jmenována. Až po obsáhlé
diskusi, kdy byl Ing. Kroupa některými členy
rady města několikrát vyzván ke zveřejnění
jména tazatelky (což samozřejmě vzhledem
k jejímu přání neučinil), se dospělo k tomu,
že by měla být prostřednictvím zastupitele
vyzvána k doplnění dotazu. Abych předešel
podobným nedůstojným diskusím ohledně
identity tazatele, pokládám svým jménem, jako
Jaroslav Krejčíř, t. č. člen Zastupitelstva města
Chropyně, tyto dotazy:
1. Za jakých smluvních podmínek (vč. případných služeb zahrnutých ve smlouvě), v jakém
prostorovém rozsahu a komu konkrétně
je pronajímán areál tenisových kurtů
za koupalištěm v Chropyni (dále jen kurtů).
2. V jaké konkrétní výši je roční smluvní pronájem za kurty.
3. Jaká je celková výše částky doložitelně
připsané za pronájem kurtů na účet SMM
od 1. července 2007.
4. Je nebo byla nájemci/nájemcům poskytnuta
v období od 1. července 2007 nějaká forma podpory nebo dotace ať už peněžního
nebo nepeněžního plnění nad rámec platné
smlouvy. V jaké celkové výši?
Součástí dopisu byl dotaz, proč není oddíl

tenisu členem TJ Chropyně. Jsem členem výkonného výboru TJ Chropyně, ale za mého
působení nikdy oddíl tenisu členem TJ nebyl
a ani o to nepožádal. K pronájmu kurtů podnikatelskému subjektu (za částku 20.000 Kč
ročně) za účelem podnikání došlo dlouho před
mým členstvím ve VV TJ, a to někdy hluboko
v devadesátých letech minulého století. V roce
2007 došlo k majetkovému vypořádání mezi
TJ a městem Chropyně a jediným vlastníkem
pozemků i staveb v areálu celého koupaliště
je v současnosti město Chropyně.
Při psaní tohoto textu mi, podobně jako
většině obyvatel, není známa kompletní odpověď ani na jednu z položených otázek. Navíc
poslední věta dopisu doslovně zní: „Doufám, že
se tímto problémem budete na zastupitelstvu
zabývat. To jsou důležité věci, které zajímají
spoustu lidí.“ Jelikož jsem si vědom účasti občanů na jednáních zastupitelstva a nechci, aby
došlo k jakémukoliv, byť nechtěnému, zkreslení
dotazů i odpovědí, žádám, aby doslovný text
mého dopisu i odpovědi na jednotlivé položené
otázky byly zveřejněny v červencovém vydání
Zpravodaje města Chropyně.
Závěrem velmi děkuji za projevenou důvěru
a jsem připraven naslouchat i jiným problémům,
které Vás občany v souvislosti s chodem města
Chropyně trápí a jsou nedostatečně zodpovězeny nebo řešeny. V rámci svých možností
řadového zastupitele rád aktivně pomohu
s přednesením podnětných návrhů na jejich
řešení a budu trvat na jejich splnění.
J. Krejčíř
Odpovědi na otázky zastupitele J. Krejčíře
Ad 1) Smlouva o nájmu uzavřená podle § 663 obč.
zákoníku na části vyznačené na plánku,
který je nedílnou součástí nájemní smlouvy,
na pozemcích par. č. 2376, pozemek par.
č. 115/1, pozemek par. č. 2373, pozemek
par. č. 2371/1 a pozemek par. č. 2371/2.
Na pozemcích jsou umístěny 4 tenisové
kurty, zděná klubovna, posezení, likusová
stavba a zděná rozvodna. Nájemcem
je Josef Přecechtěl, se sídlem Nádražní 720
Chropyně, IČ: 462 93 817.
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Ad 2) Roční smluvní nájem za tenisové kurty
činí 20.230 Kč.
Ad 3) Od 1. ledna 2007 do konce roku 2011 zaplatil nájemník za pronájem 100.720 Kč.
Ad 4) Žádná podpora podnikání ze strany pronajímatele nebyla nájemci poskytnuta.
Městem Chropyně byla pouze v roce 2007
realizována úprava rozvodů užitkové vody,
která slouží z velké části pro koupaliště,
a v roce 2008 bylo do kurtů 3 a 4 osazeno
odvodnění. Náklady na tyto dvě akce byly
cca 100.000 Kč.
Obecně k problematice:
Provoz kurtů zajišťuje nájemce již mnoho let,
počátek byl někdy v roce 1992. Po celou tuto dobu řádně platí dohodnutý nájem a řádně na svůj
náklad, který ročně činí 115.700 Kč, udržuje pronajatý majetek a zajišťuje pro občany
Chropyně možnost zahrát si tenis. Mimo běžné
roční náklady v mnohaletém průběhu nájmu
investuje spolu s ostatními zapálenými tenisty
do pronajatých nemovitostí více než 171.000 Kč.
Každoroční ztrátu z hospodaření tenisu
ve výši 115.700 Kč dotuje z vlastních prostředků,
které získá prodejem občerstvení do Městského
koupaliště. Od města Chropyně ani od dřívějšího majitele, kterým byla do roku 2007
TJ Chropyně, nedostal nikdy žádnou podporu.
Zcela zdarma, bez nároku na jakoukoliv odměnu,
zajišťuje provoz a výběr poplatků za pronájem
hřiště pro plážový volejbal. Na sportovní činnost
má živnostenské oprávnění, pro trénování tenisu
má trenérské zkoušky III. třídy. Již několik let
pořádá tenisovou školičku pro nejmenší. Odchoval mnoho dobrých tenistů, z nichž někteří hrají
na závodní úrovni například za TK Precolor plus
Přerov nebo TK Agrofert Prostějov. Chropyňský
tenis není registrovaný ani u ČTS, ani není členem
TJ, pro fungování tenisu toto nemá žádný efekt,
bylo by to spíš zátěží pro chropyňské tenisty,
kteří by museli platit další členské poplatky, které
by se použily ve strukturách TJ.
Dalibor Kondler, zastupitel, vedoucí
technického úseku SMM Chropyně
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Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad
Finanční odbor Městského
úřadu v Chropyni upozorňuje
občany, že 20. července 2012
je splatný místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za druhé pololetí roku

2012 (základní sazba za pololetí
činí 250 Kč, u poplatníků od 70
let 125 Kč).
Občanům platícím přes SIPO
bude částka předepsána ke srážce v měsíci červenci. Ostatním
bude zaslána poštovní poukázka,
kterou mohou uhradit na poště,

převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu
v Chropyni (neobdržení poukázky není důvodem k nezaplacení
poplatku).
Znění obecně závazných vyhlášek upravující podrobnosti k výše uvedenému poplatku je pří-

stupné na www.muchropyne.cz
(důležité dokumenty, obecně
závazné vyhlášky – 6/2010,
5/2011), případně jsou k nahlédnutí na sekretariátě MěÚ
v Chropyni.
Renáta Valášková,
referentka FO

O historii města s naší paní kronikářkou
Přinášíme závěr rozhovoru, který vedla
paní starostka Ing. Věra Sigmundová s paní
kronikářkou Helenou Sadykovou při oslavách zmíněného výročí.
17. Jaká byla samospráva, politická situace a stav obyvatel za první republiky?
Ihned po vyhlášení samostatné Československé republiky proběhlo před radnicí
spontánní shromáždění občanů s vlajkami.
Promluvil starosta Homolík. V listopadu
1919 bylo v Chropyni shromáždění branců
první celorepublikové armády. Připravovali
se na složení přísahy. Tu slavnostně složili
na náměstí v Chropyni. Odtud se rozjeli
do kasáren. Do obecních voleb v roce
1919 kandidovalo 6 politických stran, ale
v zastupitelstvu byl tvrdý třídní boj a tehdy
starosta Homolík řekl: „Třídní a stranický
boj je zlo pro všechny. Je třeba vrátit se k životu rodinnému.“ Jak moudrý pán, že?
V roce 1920 se změnil název Chropině
na Chropyně s -y- . Důvod? Názvy obcí
končící na –ně (Hrabyně, Lutyně, Ruzyně) mají Y. Chropyně měla v roce 1921
2600 obyvatel a 331 domů. Velmi důležité
je založení lázní. V roce 1939 financoval
továrník Barták na loukách pod Hejtmanem
hloubkové vrty na nález ropy. V hloubce
360 m narazili na teplé minerální prameny
bohaté na minerály a stopové prvky, tedy
vysoce léčivé. V roce 1944 postavil dřevěnou koupelnu o 14 vanách, s vynikajícími léčebnými účinky. Lázně chtěl rozšířit
na 100 vanových objektů. Ale události dalších let to neumožnily. Znárodnění a další
spory se táhly do roku 1954. Od té doby
fungovalo původních 14 vanových koupelí
pro ambulantní léčbu pohybových, nervových, srdečních i gynekologických nemocí.
Další plány o pokračování a rozšiřování lázní
ukončila mimo jiné povodeň 1997.

před krutou persekucí. Osvobození Chropyně bylo příznivé i počasí. Nízké mraky
nedovolily ruskému letectvu bombardovat.
Silně pršelo a těžká technika Němců nemohla do polí. Proto tanky a děla odtáhly
z městečka po silnici směrem na Kojetín
a Tovačov. Tam probíhaly tvrdé boje.
Asi nás i tehdy ochránil král Ječmínek.
19. Můžete nám popsat nejdůležitější
změny ve městě po ukončení války?
Jaké politické změny nastaly, o tom není
nutné mluvit. Snad jen, že jsme si přestali
říkat paní a pane, ale soudruhu a soudružko, že soukromý majetek už neexistoval,
že všechno bylo všech a ničí, že se změnilo
hodnocení schopností občanů – výborný
dělník se stal špatným šéfem a výborný
šéf špatným dělníkem. V Chropyni tyto
změny trvaly minimálně 10 let. Pak si lidé
na nové pořádky museli zvyknout. Po vzniku Technoplastu se dění v městečku podstatně změnilo. Byla práce, byly prostředky
na stavby, kulturu, sport a obslužnost
občanů. Stavělo se sídliště, stadion, Domy
služeb, obchodní centra, silnice aj. Bohužel,
chyběli tomu všemu výborní šéfové.
20. Odkdy je Chropyně město?
V roce 1970 vzrostl počet obyvatel
na 3.097 osob. Tehdejší MNV požádal o povýšení na město. Oslava byla 12. června

18. Co se stalo v průběhu 2. světové
války?
Okupace republiky Němci spojila občany
a na půlnoční vánoční mši všichni prosili:
„Nedej zahynouti nám, ni budoucím.“ Tak
začal v Chropyni rok 1940. Starostou byl
sice Čech, ale rozhodoval Němec Emil
Matoushek. Vznikly tady dvě odbojové skupiny. První ze členů KSČ – ti byli prozrazeni
a uvězněni. Z druhé skupiny spolku Sokol
byl zatčen pouze předseda Sokola pan
Pohla. Nezradil nikoho a uchránil městečko
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1970 k výročí 100. narozenin V. I. Lenina.
Chropyně se stala 72. městem v Jihomoravském kraji.
21. Pak přišel rok 1990. Co nám řeknete ke změnám v Chropyni od té doby
dodnes?
To už není historie. Dvacet let je v dějinách velice krátká doba na hodnocení. Snad
jen to, že si už říkáme zase paní a pane,
že chodíme nakupovat k Bábkovi, Janouškovi, Mlčochům, že nám vymaluje Batěk, opraví boty Vlasta Vymětalíková, na kávu a zákusek jdeme k paní Božence atd. Na radnici sedí paní starostka a radní, zastupitele
jsme volili z mnoha kandidátek. Fasády
domů jsou většinou pěkné, chodníky opravené. Vrátil se soukromý majetek a je to vidět. Jen morální vlastnosti lidí se nemění k lepšímu. Spíš naopak. Vedoucí pracovníci v Praze i jinde vyrostli ještě za totality a byli tak
vychováni. Nedivme se, že mnozí mají v krvi
heslo svých předků „Kdo nekrade, okrádá
svoji rodinu“. Mnohé ze změn k demokracii
jsou pro nás dobré, mnohé ne. Jak to bude
dál, uvidíme. Je stará pravda, že jak dlouho
se něco kazilo, tak dlouho se to napravuje. My všichni, občané Česka, se musíme
odhodlat splnit odkaz svých předků a vzít
vládu věcí svých do svých rukou – a možná
ne zase sametově. Ale všeobecně se říká,
že v Chropyni se lidem žije dobře.
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Nemáte doma pěkný betlém?
Není předčasné mluvit o betlémech v polovině roku? Členky Klubu českých turistů a Zručné
babičky si myslí, že je nejvyšší čas, protože
by rády s Vaší pomocí připravily jejich výstavu.
Máte doma historický betlém zděděný
po prarodičích? Půjčíte moderně ztvárněný
tento symbol Vánoc zakoupený nedávno?

Umíte zpracovat figurky z různých materiálů?
Uvítáme Vámi zhotovený betlém nebo jen
„Svatou Rodinu“, např. z papíru, ze slámy,
z kukuřičného šustí, z pečiva, ze dřeva, z keramiky, vyřezávaný z kůry, uháčkovaný, upletený, upaličkovaný, vyšitý, vyfotografovaný
živý betlém, atd.

Pokud se rozhodnete obohatit výstavu, oznamte, prosím, svůj příspěvek paní
učitelce Květě Dvořákové v mateřské
škole nebo paní Jaroslavě Pospíšilové
na tel. číslo 737 937 978 do 15. listopadu.
Jar. Pospíšilová

Úvaha o věcech podstatných a nepodstatných
Poslední květnovou sobotu byl
pražskou aukční síní Dorotheum
vydražen obraz Emila Filly „Hlava
muže v cylindru“ za 16 mil. Kč.
Jen za posledních sedm měsíců
se prodala 4 malířova plátna
za částky nad 10 mil. Kč. Za více než
1 mil. Kč bylo v posledních pěti letech vydraženo 46 Fillových obrazů.
Podíváme-li se zpětně do chropyňských kronik, zjistíme, že Emil
Filla mezi čestnými občany
Chropyně chybí. Není na tom
nic zvláštního, neboť už v Bibli
se praví, že doma není nikdo
prorokem. To by se mohlo odčinit, pokud se podaří obnovit reprezentativní sbírku jeho obrazů
na chropyňském zámku, která
tu byla v letech 1983 až 2002.
Obtížnost tohoto záměru spočívá
v tom, přesvědčit Arcibiskupství
olomoucké, aby investovalo
do svého majetku, tj. do oprav
zámku a zdokonalení bezpečnostního zařízení, a dále získat
spojence, tj. Zlínský kraj a Ministerstvo kultury, a s jejich pomocí
dosáhnout na potřebné fondy
a finance. Podle paní starostky
není tento záměr prioritou, což
opakovaně potvrdila svým vyjádřením v tisku.
Ten, kdo sleduje dění ve městě si musel všimnout, že během
krátké doby tu skončilo několik
podniků z oblasti obchodu a služeb – kavárna Bianca, Gastroma
(Na Schůdkách), supermarket
Koruna a Pizzerie Porto. Zatímco u tří posledně jmenovaných
se to obešlo bez většího rozruchu,
u kavárny Bianca to bylo podrobně komentováno ve Zpravodaji
č. 1 a č. 2. Zastupitel a bývalý
starosta František Hrabal se zde
dovolával úlevy na tržním nájemném od města pro tuto kavárnu.
Pokračováním byla jeho interpelace na zasedání zastupitelstva
města 28. března 2012, kde na výraz nesouhlasu s postojem rady
města demonstrativně ze zasedání
odešel, což mělo zjevné politické
pozadí. Je na posouzení každého
voliče, zda se v tomto případě ne-

měl vynaložený čas a úsilí věnovat
raději věcem podstatným.
Následky nelze řešit úspěšně,
aniž by se řešila jejich příčina. Tou
je velká míra nezaměstnanosti
ve městě a sousedních spádových
obcích. Významným faktorem
je také rostoucí podíl občanů
v důchodovém věku s omezenými
příjmovými možnostmi. V důsledku vnějších vlivů (vyšší DPH
atd.) musí stále více občanů rozlišovat svoje výdaje na nezbytné
a zbytné. S klesající kupní silou
pak klesá obrat firem v regionu
a při rostoucích nákladech pak
přestává tvorba zisku, pokud není
podepřena pobídkami, dotacemi
či úlevami zvenčí.
Před posledními komunálními
volbami nás strany ucházející
se o přízeň voličů s větším či menším důrazem přesvědčovaly o tom,
jak se budou snažit o zvýšení
zaměstnanosti ve městě a budou
podporovat drobné a střední
podnikatele. Je to i součástí
schváleného volebního programu. Skutečnost však za proklamacemi kulhá na obě nohy. Téměř
dva roky po komunálních volbách
chybí například informace o iniciativách představitelů města
k získání nových investorů
do průmyslového areálu, stejně
jako o tom mlčí Zpravodaj.
Na druhé straně přibyla ve městě další herna s nevinným názvem „Kulička“. Zdá se, že v čase krize a stagnace tento druh
„podnikání“ docela prosperuje.
Přitom negativní vlivy hazardu
jsou všeobecně známé (obcaneprotihazardu.cz). Na navazující
kriminalitu a vandalství doplácí
jak město, tak jeho občané.
Zdánlivá snadnost dosažení zisku
ve hře s „jednorukými bandity“,
pokud přeroste v hráčskou závislost, pak přes dluhovou past míří
přímou cestou do náruče exekutora s dopadem na celé rodiny
a jejich okolí. V hernách mizí jak
peníze z rodinných rozpočtů, tak
důchody a sociální dávky a jsou
zde propírány „špinavé peníze“.

Emil Filla: Hlava muže v cylindru (1914), olej na kartonu,
68 cm x 42 cm
Přitom je v pravomoci obcí,
měst a jejich zastupitelů, aby
místně příslušnou vyhláškou hazard v místě svého působení
regulovali či zakázali, když naši
zákonodárci nezabránili tomu,
že se z České republiky stalo „Las
Vegas Evropy“ (mapyhazardu.
cz). Je na chropyňských zastupitelích, zda svoji pravomoc využijí
v této podstatné věci v oprávněném zájmu města a jeho občanů.
Mezi priority občanů lze s velkou mírou shody zařadit jejich
bezpečnost. Snahy o zřízení městské policie v Chropyni dosud
nenalezly u zastupitelů potřebnou podporu. „Nejsou peníze“
– tato alibistická floskule na naše
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zastupitele zaručeně zabírá, když
chybí dostatek politické vůle
při prosazování oprávněných
snah občanů. Pamětníci potvrdí,
že obecní strážník byl v Chropyni
už za 1. republiky, stejně jako
příslušník VB před listopadovým
převratem. Přitom sousední Kojetín městskou policii má, i když
je ve městě současně obvodní oddělení státní policie. Zřejmě kojetínští představitelé a zastupitelé
dovedou správně seřadit pořadí
priorit podle potřeb města a jeho
občanů, stejně jako rozlišit věci
podstatné od nepodstatných.
A o tom to je, jak s oblibou říkají
naši politici.
Aleš Hrdlička
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Poděkování
Děti a učitelky mateřské
školy děkují touto cestou
manželům Soně a Renému
Víchovým, kteří se sami nabídli a připravili dětem z ce-

lé mateřské školy pěkný zážitek – velké modely autíček přivezly dětem 1. června
k jejich svátku sladké překvapení.

Další poděkování je od dětí
a učitelek ze 4. třídy mateřské
školy, a to p. uč. I. Novotnému a šikovným muzikantům
ze SZUŠ D-MUSIC za krásné

vystoupení, kterým umocnili
sváteční atmosféru slavnosti
dětí 4. třídy mateřské školy –
pasování školáků dne 6. června
na zámku v Chropyni.

Hasiči předvedli dětem svou techniku
Statickou ukázku hasičské techniky předvedli v úterý 12. června
2012 členové Sboru dobrovolných hasičů města Chropyně dětem
z mateřské školy. V prostoru hřiště u Svobodárny prezentovali hasičskou techniku a věcné prostředky používané při zásazích. Akci vedl
Miroslav Ligurský a účastnili se jí hasiči Petr Calaba, Pavel Konrád
a Petr Spodný.
Redakce
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Poděkování
V tomto školním roce 2011/2012 se naše škola ZUŠ Kroměříž – pobočka Chropyně zúčastnila
mnoha akcí, soutěží a přehlídek, ve kterých jsme
získali spoustu mimořádných ocenění. Letošní

školní rok probíhal ve znamení oslav 130. výročí
založení naší školy. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem žákům i jejich pedagogům
za vzornou reprezentaci naší pobočky.

Závěr roku „S flétničkou
ve školce“
Další velká skupina malých
flétnistů z MŠ úspěšně dokončila
školní rok ve hře na zobcovou
flétnu. Flétnisté se prezentovali
na Narozeninovém koncertě
ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně, na besídce pro rodiče
v MŠ, na slavnosti Vyřazení
předškoláčků z 3., 5., 6. třídy MŠ
v Rytířském sále chropyňského
zámku.

Přeji všem krásné prázdniny a těším
se na další společnou práci.
Luděk Koutný,
vedoucí pobočky

Malý Ječmínek a Chropyňáček

Na závěr roku jsme si zpestřili vyučovací hodinu hrou na
balkóně školky, poslední hodina
byla venku na zahradě, kde
si děti zahrály také pro své mladší
kamarády ze školky.
Velké poděkování za celoroční
práci patří p. uč. B. Horákové
a Š. Hurtíkové.
Všem přeji krásné prázdniny!
Mgr. Jana Milotová

Nádherné slunečné počasí
lákalo v sobotu 16. června
ke sbalení deky, plavek a užívání si na koupališti nebo někde u vody. Malý Ječmínek
a Chropyňáček, jak si říkají děti
lidového souboru ze ZUŠ Chropyně, měli úplně jinou práci.
Byli pozvaní do Záhlinic, aby
se zúčastnili otevření Muzea
Františka Skopalíka, významného záhlinického rodáka. Vystoupili se svým pásmem „Chropyňské taneček“ na přehlídce
dětských folklorních souborů,
a dříve než došlo k přestižení
slavnostní pásky, zapojili se do
krojovaného průvodu, který byl
součástí oslavy.
Další sobotu 23. června na ně čekala účast na hodech v Morkovicích. Nejenže všechny pří-
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tomné zaujali svým krásným
vystoupením, ale sami si oslavu
užili na vlastní kůži. Vyzkoušeli
si své zdatnosti v různých soutěžích, které připravili historičtí
šermíři, a někteří si nechali pomalovat obličej. Bylo patrné,
že se děti bavily a byly spokojené.
Byla to pro ně zasloužená odměna
za celoroční práci a píli.
Obě akce byly výborně připravené a nás příjemně překvapilo, jak se o nás hostitelé starali.
Na oplátku jsme přislíbili, že příště
opět rádi vystoupíme.
Ječmínci a Chropyňáčci, moc
vám děkuji za to, jak pěkně
reprezentujete naše město, vašim rodičům a všem, kteří nám
pomáhají, děkuji za obětavost
a podporu, bez které by to nešlo.
Magda Rapantová
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Taneční obor ZUŠ Kroměříž skládal při oslavách „PUZZLE“
Žáci tanečního oboru Základní umělecké školy Kroměříž
zakončili svou celoroční píli již
tradičním tanečním koncertem,
který se konal v Domě kultury
ve čtvrtek 14. června 2012. Celovečerní představení neslo název
„PUZZLE“.
Každá choreografie večera
se stala jedním dílkem celého
obrazu. Obecenstvo v průběhu večera s napětím sledovalo, jak se skládanka dokončuje
a co se na ní objeví. Poslední choreografie večera vyluštila rébus.
Složili jsme číslo „130 “.

Právě tolik je to let od založení
naší Základní umělecké školy
Kroměříž.
V tento významný večer absolvovaly I. stupeň tanečního
oboru tři žákyně z našeho města – Barbora Balášová, Lenka
Maršálková a Adriana Supová.
Touto cestou jim velmi gratuluji
k vynikajicímu tanečnímu výkonu
a zároveň děkuji za všechna léta
strávená s nimi na tanečním sále.
Do dalšího studia jim přeji hodně
sil a energie.
vedoucí tanečního oboru pí.
uč. Karla Koutná

Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd ZŠ Chropyně
Již tradičně se naše ZUŠ Kroměříž, pobočka
Chropyně podílí na zpestření slavnostního
ceremoniálu vyřazení žáků devátých tříd
ZŠ pestrým hudebním programem. V letošním roce zastoupili žáky ZUŠ jejich učitelé
ve složení Mgr. Jana Milotová – zobcová
a příčná flétna, p. uč. Milan Vaculík – kytara
a p. uč. Luděk Koutný – housle. Toto slavnostní dopoledne bylo pěkným kulturním zážitkem, na který budou všichni zúčastnění jistě
dlouho vzpomínat. kolektiv pedagogů ZUŠ

reklama
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Evropské dny slunce – výtvarná
soutěž „Namaluj sluníčko“
Kulinářský pokus provedly
děti ze 3. oddělení školní družiny, které se s velkým nadšením
zapojily do výtvarné soutěže.
Soutěž vyhlásil Městský úřad
Kroměříž (odbor školství, sociální péče, kultury a cestovního
ruchu).
Děti tvořily z netradičního materiálu. Nejdříve smíchaly prosátý
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Divadlo ve školní družině

písek, hladkou mouku a vodu.
Vytvořily „těsto“, ze kterého pak
pomocí vykrajovátek na předem
vymazaný plech vytvarovaly sluníčko. To pak daly péct do trouby
asi na 30 min. Dětem se dílo velmi
povedlo a s napětím očekávají,
jak soutěž dopadne.
Lenka Chalupová,
vychovatelka ŠD

Deštivá odpoledne dětem
ze 3. oddělení vůbec nevadila.
Když venku pršelo, hrály si divadlo a vyzkoušely si své herecké
dovednosti. Namalovaly si kulisy
a nacvičily pohádku „O koblížkovi“. Zvoneček zazvonil a malí
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herci si ověřili, že překonání trémy,
hlasité a srozumitelné mluvení není
vůbec jednoduché. Nakonec ale
všichni svou roli zvládli na výbornou a měli z divadla velikou radost.
Lenka Chalupová,
vychovatelka ŠD
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Slavnostní pasování dětí
2. a 4. třídy mateřské školy
V Rytířském sále chropyňského zámku se 6. června
konalo slavnostní pasování
dětí 2. a 4. třídy Mateřské
školy Chropyně. Program již
tradičně obohatilo vystoupení
žáků SZUŠ D - MUSIC pobočka
Chropyně. Chtěl bych touto
cestou poděkovat učitelkám
2. a 4. třídy za spolupráci,

MO STP navštívila
Krakonošovo království

na kterou se těším i v příštím
školním roce. Dále bych chtěl
poděkovat dětem a učitelům
SZUŠ D - MUSIC za koncertní
aktivitu věnovanou veřejnosti
našeho města ve školním roce
2011/2012 a popřát všem
krásné a pohodové prázdniny.
Bc. Ivo Novotný
– vedoucí pobočky

V malebném kraji opředeném stovkami pověstí, na úpatí
Černé hory, v krásném prostředí lázeňského města Manské Lázně, strávilo 24 seniorů
z Chropyně v měsíci červnu t. r.
týden ozdravného pobytu. Jen
pár metrů od centra lázní, kolonády a pramene léčivé vody
poskytl hotel Astoria příjemná
ubytování i perfektní služby
včetně masáží.
Nezbytným zahájením dne
byla vždy ranní rozcvička, která nám dobře naladila ducha
i tělo. Program si přizpůsobil
každý podle svých fyzických
možností. Počasí bylo jako
na objednávku – začínající
léto se všemi svými krásami.
Z lanovky na Černou horu je úžasný pohled do údolí na lázeňský areál. Ti zdatnější si troufli pokračovat nenáročnou
túrou přes přírodní rezervaci
podél rašeliniště až do Pece
pod Sněžkou.

Další výlety se daly snadněji
absolvovat hromadnou dopravou. Všude byla na obdiv krása
Podkrkonoší – město Trutnov
a jeho kouzelné starobylé náměstí, městečko Vrchlabí s podloubím
a spoustou krásných domů. Hotel
Astoria měl k dispozici minibus,
jehož řidič a částečně i průvodce
nám zasvěceně vyprávěl o historii
a zvláštnostech při projížďce krajem Malé Úpy.
V závěru pobytu připravil
personál hotelu večer s hudbou
a písničkami ze 60. a 70. let k tanci i k poslechu. Týden neskutečně
rychle utekl, ale vzpomínání
zůstane nadlouho, protože zážitků bylo velice mnoho. Zvláště
v dobré partě mezi výbornými
lidmi a především s perfektní organizací, o kterou se zodpovědně
starala paní Marie Zmeškalová.
Jí patří velké poděkování
od všech spokojených účastníků.
Za kolektiv ozdravného pobytu
Jarmila Kajanovičová

reklama

V Plešovci dochází ke změně
harmonogramu svozu odpadu
S platností od úterý 24. července 2012
bude v Plešovci probíhat pravidelný
svoz odpadu každé sudé úterý.
Svoz odpadu v Chropyni zůstává nezměněn (každá sudá
středa). Doplňující informace můžete získat u paní Adámkové
na tel.: 573 500 743.
redakce
-9-

Zpravodaj města Chropyně

6/2012

Memoriál Jitky Vojkůfkové v badmintonu
V sobotu 2. června 2012 se uskutečnil již
40. ročník turnaje seniorů v badmintonu.
Turnaje se zúčastnilo 31 hráčů a hráček
z celé republiky, které doplnili i 4 hráči
ze Slovenska. Turnaj měl velmi dobrou
úroveň a zápal, kterým se prezentovali
zvláště hráči v kategorii nad 60 let, kterým
by mohli závidět i mnohem mladší aktivní

hráči. V konkurenci všech hráčů se neztratili ani členové našeho oddílu. Ve dvouhře
žen zvítězila při svém premiérovém startu
v kategorii seniorů Zuzka Konvičná, která
společně s Lenkou Zálešákovou z Malenovic vybojovala i 2. místo ve čtyřhře.
Medailové zisky doplnili ještě 2. místem
Jiří Krejčíř v kategorii muži 51 – 60 let

a 3. místem Miroslav Slavík v kategorii muži
40 – 50 let.
Že se turnaj povedl, ocenili účastníci při
večerním vyhodnocení nejlepších hráčů jednotlivých kategorií. Současně byly předány
pamětní listy hráčům, kteří byli nejčastějšími
účastníky v historii tohoto tradičního turnaje.
J. Malík

Výstava kolií
Dne 2. června proběhla v kynologickém areálu akce Moravskoslezského klubu chovatelů kolií a šeltií – jejich klubová výstava.
Z přihlášených 97 psů se zúčastnilo 95 jedinců od 72 vystavovatelů.
Rozhodčími byli pánové Vladimír Javorčík a Tibor Havelka ze Slovenska.
Spolupráce našeho klubu s chovateli kolií trvá již 20 let, pořadatelé
si pochvalují pěkný, oplocený areál, možnost umístit pejsky do stínu,
oceňují i celkové zázemí.
V. Blažek

reklama

Zde mohla
být vaše

reklama
Více informací na
tel.: 573 500 746
nebo na
www.muchropyne.cz
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Zakončení sportovní sezóny oddílu karate
Tradiční karate je bojové umění,
které ve formách ani aplikaci nezávisí na hrubé svalové síle. Svými
principy nejlépe vystihuje reálný
boj. V situacích, kdy je ohrožen
na životě, nemá člověk čas přemýšlet a plánovat. V reálném boji
se neudělují ceny za druhé místo.
Mnohdy se naskytne jen jedna
šance na výhru nebo prohru, která
rozhodne o konečném výsledku.
Trénovaný karatista je na tyto situace lépe připraven, protože jedná
podvědomě v souladu s principy
zdokonalovanými po mnoho generací. Bojový duch, správné načasování, perfektní provedení techniky
a předání maximální energie v oka-

tradičního karate také techniku páčení – KANSETSU WAZA. Všichni
cvičenci zvládli uvedené technické
prvky na požadované úrovni pro
dosažení vyššího výkonnostního
stupně. Zkušební komisař Libor
Skoumal byl s předváděnými výkony spokojen a při cvičení Martina
Hory dokonce uvážil, že technické
provedení překračuje zkoušený
rámec. Tento cvičenec tedy v rámci
jednoho přezkoušení zvládl postup
o dva výkonnostní stupně. 8. kyu
(žlutý pás) získali Dominik Cvek,
Jakub Okruhlica, Roman Gardavský a Dana Horová. 6. kyu (zelený
pás) získali Martin Hora a Eliška
Roháčková. 5. kyu (modrý pás)

mžiku kontaktu, to jsou pro boj
rozhodující faktory. Nicméně, cílem
každého cvičení tradičního karate
není jen vítězství nad nepřítelem,
ale především snaha o zdokonalení
sebe sama a dosažení mistrovství jak
ve formě, tak i v principech. Pochopit principy, zvládnout cvičení, aby
se motorické vzory staly přirozené
a vykonávané podvědomě, to vše
je otázkou dlouhodobého tréninku.
Aby se cvičení a tréninky nestaly
jednotvárnými, konají se různé
semináře pod vedením zkušených
mistrů. Dne 9. 6. 2012 k nám zavítal
mistr Libor Skoumal, držitel 4. danu,
aby při semináři obohatil cvičence
o svoje poznatky a zkušenosti.
Zúčastnit se mohli nejen členové
našeho oddílu, ale i spřátelené
oddíly. Na závěr se, jako tradičně,
konaly zkoušky na vyšší výkonnostní
stupně. Letos byli na zkouškách
hodnoceni především karatisté nižších výkonnostních stupňů. Cvičenci
předvedli, jak zvládají kontrolované
pády – UKEMI, základní techniku
– KIHON, sestavu cvičení se stínovými protivníky – KATA, techniku
řízeného boje se soupeřem – KUMITE a jako doplnění dovedností

získala Andrea Dostálová. Všichni
byli po zásluze oceněni potleskem
přihlížejících členů oddílu a rodičů.
Jaké by to bylo rozloučení se sezónou, kdyby se úspěchy kolektivně
neoslavily. K tomuto účelu každoročně pořádají trenéři našeho oddílu
sportovní akce spojené s posezením
u táboráku. Tradičně se tato akce
koná v objektu kynologického
klubu. I letos byli pozváni jak současní členové oddílu s rodinami, tak
i členové bývalí. Každý měl možnost
zahrát si fotbal nebo se zúčastnit
různých sportovních aktivit, jako
třeba běh na chůdách a přetahování
lanem. Svoji zručnost jsme si mohli
vyzkoušet také při střelbě paintballovou puškou na cíl. Jak pokročila
doba, sportovních aktivit ubývalo
a přítomní se začali seskupovat kolem táboráku. Ke slovu přišla kytara
a kolektivní zpěv.
Táborák udělal tečku za sportovní
sezónou našeho oddílu. Nastává období prázdnin, během nichž se všichni budeme věnovat svým blízkým.
Už teď se ale těšíme na začátek
nové sezóny a na nové členy, kteří
si s námi přijdou zacvičit.
Ing. Miloslav Dostál
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Mladší žáci vybojovali 3. místo
v Poháru ČR v národní házené mladších žáků v Dobrušce
Od 15. do 17. června se naši mladší žáci
zúčastnili závěrečného turnaje sezony, kam
postoupili jako náhradníci, kteří nakonec
k překvapení soupeřů zamíchali pořadím šesti
přítomných týmů. Účast na jednom ze dvou
vrcholných turnajů (Mistrovství ČR a nebo
Pohár ČR) jsme sice plánovali, avšak zejména podzimní výsledky družstva nezaručovaly
přímý postup z prvního nebo druhého místa
tabulky. Souhra příznivých okolností nám však
umožnila start na „divokou kartu“. Byli jsme
náhradníky za postupující tým ze Středočeské
oblasti, který se do turnaje nepřihlásil. Turnaje
se tedy zúčastnila družstva Nezvěstic (Západočeská oblast), Krčína (Východočeská oblast), Mostu (Severočeská oblast), Humpolce
(Jihomoravská oblast), Staré Vsi a Chropyně
(oba Severomoravská oblast).
Na turnaj jsme odjeli po intenzivní dvoufázové přípravě s jedenácti hráči, kteří v družstvu
jsou jak od jeho začátků před třemi lety, tak
od letošní zimy. Bohužel jsme na tento vrcholný
turnaj museli odjet bez dvou obránců základní
sestavy, když si Petr Langr nešťastně v posledním utkání sezony s Vítkovicemi zlomil při pádu
ruku a David Slezák odjel s místní ZŠ na týdenní
pobyt do Chorvatska. I přesto se podařilo dobře
připravit a sehrát obranu v novém složení Kunčar
– Kytlica – Klimecký – Schilling.
Naším osudem bylo hrát všechna první
utkání dopoledne i odpoledne ve všech
dnech. První hrací den nás čekali soupeři
z Baníku Most a Sokola Krčín. Družstvo
Mostu pro nás bylo absolutní neznámou,
s družstvem Krčína jsme se potkali během
zimní přípravy, kdy nás Krčín dokázal těsně
porazit. Jakožto náhradní družstvo za tým
ze Středočeské oblasti jsme do turnaje nastoupili jako podceňovaný tým, který ovšem
dokázal po prvním poločase s Mostem vést
již 9:1! Tento náskok nám umožnil ve druhém poločase pustit do hry i nejmladší hráče
Jakuba Netopila a Sašu Ramiše, kombinovat sestavu a zkoušet různé herní varianty.
Utkání skončilo výsledkem 7:16 ve prospěch Chropyně (branky Spáčil 5, Horák 2,
Slaný 4, Podaný 5). Během utkání se projevily
všechny naše silné zbraně i slabiny. Vyrovnaný
útok, aktivní obrana a dobrý brankař, naproti
tomu se ovšem ukázala dočasná ztráta kon-

centrace a chyby při rozehrávce ve středním
pásmu trestané obdrženými brankami do naší
sítě. Zejména je důležité pochválit individuální
výkony obránců Klimeckého (při sbírání míčů)
a Kunčara (při bránění trháků soupeře).
Ve druhém utkání jsme již nastoupili se vzájemným respektem do utkání s Krčínem. Oba
týmy se znají ze zimní přípravy, neměly se tedy čím překvapit. Utkání bylo od počátku
vyrovnané a až v druhé části prvního poločasu
jsme dokázali získat náskok a Krčínu odskočit
na čtyřbrankový rozdíl 11:7. Vývoj utkání měli
v tomto případě v rukou útočníci a brankaři
obou družstev. Protože jedni mohli využívat
chyb druhých k získávání míčů anebo proměňování branek. Druhý poločas se nesl v duchu
výrazného zlepšení hry útoků obou týmů,
ovšem jen Chropyňští dokázali rozjet svůj
brankostroj (za Chropyni Spáčil, za Krčín Fišer) naplno. Krčínským v tom bránila zejména
v posledních 15 minutách zápasu zeď v brance
jménem Klamert. Utkání jsme tedy zaslouženě
vyhráli 23:14 (branky Spáčil 14, Horák 2, Slaný 3, Podaný 4). Po prvním dnu jsme se mohli
honosit prvním místem v průběžné tabulce
před Nezvěsticemi a Humpolcem, kteří měli
stejně jako my 4 body, ale horší skóre.

Druhý den nás čekali papírově nejsilnější
soupeři. Nezvěstice – již dlouho dopředu očekávaný favorit turnaje - a Stará Ves, se kterou máme dlouhodobě vyrovnaná utkání.
Bohužel, jak jsme se obávali útlumu ve druhém dni turnaje, ten přišel. Dost nešťastně
nám nevyšel střelecky úvod do utkání a již
v 10. minutě jsme prohrávali 1:5. Po oddechovém čase se naše hra začala lepšit, ovšem
ztrátu jsme nesmazali – stav 5:11 je odpovídající dění na hřišti. První poločas jsme se sami
porazili vlastní nervozitou a nekoncentrovaností. Do druhého poločasu již nastoupilo
jiné družstvo a začali jsme pomalu dotahovat
ztrátu. Obrana s brankařem začali sbírat míče,
které jsme v prvním poločase vytahovali
jen z branky, útok začal proměňovat šance.
S blížícím se koncem utkání jsme již soupeře
dostávali pod tlak a do stavu obav o výsledek.
Bohužel nám stíhací závod o 3 minuty unikl
se závěrečným hvizdem. Výsledek se zastavil
na stavu 14:18 (branky Spáčil 8, Horák 1,
Podaný 5). Tímto utkáním nám unikla šance
stát na bedně úplně nahoře.
Odpoledne jsme nastoupili proti Staré Vsi
n. Ondřejnicí, se kterou se již léta potkáváme
v naší oblasti. Úvod utkání všem doslova vy-
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Mladší žáci vybojovali 3. místo
v Poháru ČR v národní házené mladších žáků v Dobrušce
razil dech. V 7. minutě jsme již jasně vedli 5:0.
Vše šlo, jak má, do oddechového času hostů.
V ten moment náš útok přestal střílet, obrana
přestala bránit a Kuba Klamert již jen odrážel
střelecké ataky volných útočníků. Ukazatel
časomíry se zastavil na stavu 6:5 pro Chropyni
po prvním poločase. Hned na začátku druhého
poločasu jsme získali míč po prvním útoku Vsi,
ale náš útok tuto chybu nedokázal potrestat
a odskočit na větší brankový rozdíl, a tak
se dostal soupeř do vedení až do stavu 6:9.
Poté jsme se konečně naplno vrátili do utkání
a hru vyrovnali rychlým protiútokem Radka
Slaného – prvním úspěšným v jeho kariéře.
Těsně před koncem utkání, které bylo herně posouzeno za vrchol turnaje, šel soupeř
ze Staré Vsi do vedení 10:9, které jsme dokázali ihned eliminovat. Ovšem zbytečně rychle.
Stará Ves z nového útoku dala po chybě
obrany a brankaře 11. branku, na kterou jsme
z protiútoku již nedokázali zareagovat i přes
tři obrovské šance. Utkání by slušela remíza,
ale střelecké štěstí v sobotu nestálo od rána při
nás – 11:10 pro Starou Ves (branky Spáčil 6,
Slaný 1, Podaný 3). Ale šance na bednu ještě
byla v našich rukách.
V neděli ráno jsme nastoupili do 3. přímého
souboje o umístění, tentokrát s Humpolcem
- o třetí místo. Humpolec se vyznačoval podobným stylem hry jako Nezvěstice – rychlá
házená se spoustou střel. Do utkání jsme
vstoupili s jinou základní sestavou obrany –
od začátku nastoupil Marek Schilling, Martin
Kytlica a David Kunčar s jasnými instrukcemi
a pokyny pro brankaře. Atmosféra utkání
odpovídala významu – byla to přímá bitva
o úspěšné či neúspěšné hodnocení výkonu
na turnaji. Perfektní hra zejména obran a brankařů určovala změny stavu. To jsme po třech
chybách obdrželi 3 branky a museli dotahovat

vedení soupeře, což se do poločasu podařilo.
Ve druhém poločase se začalo od nuly. Adam
Spáčil nebyl v neděli úspěšný ve střelbě a pro
zklidnění si šel sednout. Totéž se pak v obraně stalo Davidu Kunčarovi a Adam nastoupil
na jeho místo. Obrana od tohoto momentu
představovala val, přes který se Humpolec
snažil střílet, ale jeho pokusy končily na výborném Jakubovi Klamertovi. V útoku jsme
se dlouho trápili střelecky, ale nakonec jsme
i na dobrou obranu Humpolce našli recept.
Po dvou brankách dal Honza Horák – což
v tomto utkání byly střelecké hody, jednu
Milan Podaný a Radek Slaný. Už 10 minut
před koncem jsme vedli 7:5 a tento stav drželi
až do poslední minuty, kdy jsme obdrželi branku měnící naposled stav na 7:6 (branky Spáčil 1,

- 13 -

Horák 2, Slaný 2, Podaný 2). Vybojovali jsme
si tak 3. místo na turnaji. Doslova duši na hřišti nechali Klamert, Kytlica, střídající Kunčar
a Schilling. Nebýt jejich perfektního výkonu,
nebyl by tento výsledek. Škoda, že jsme tento
výkon neukázali v sobotu.
Celkově tedy turnaj vyhrály Nezvěstice
beze ztráty bodu, jako druhá se umístila Stará
Ves n.O. s jednou prohrou, třetí Chropyně
se 2 prohrami, čtvrtý Humpolec, pátý (skoro
domácí) Krčín a poslední Baník Most. V souhrnu jsme měli na turnaji 2. nejlepší obranu
a 4. nejlepší útok. Z první čtyřky umístěných
mohl být v konečném důsledku kdokoliv
první, díky vyrovnanosti těchto družstev.
Kromě poháru za 3. místo jsme získali i individuální ocenění. Druhým nejlepším obráncem
turnaje byl vyhlášen Martin Kytlica, druhým
nejlepším brankařem Jakub Klamert. Ze všech
individuálních ocenění jsme si se Vsí rozdělili
téměř všechny individuální ceny. Celkově
turnaj hodnotíme jako obrovský úspěch kluků – přijet jako poslední a nakonec stát
na bedně je úspěch, ne? :-) - a moc jim děkujeme za předvedené výkony. Doufejme,
že příští rok zase s některým z družstev oddílu
přivezeme medaile (jako loni mladší žačky
za 1. místo v Plzni). Celkově jsme i s dalšími
zástupci Severomoravské oblasti ukázali
na kvalitu zdejších soutěží, kdy se ve všech kategoriích, od mladšího žactva po dorost, umístily týmy na medailových pozicích Mistrovství
a Pohárů ČR v národní házené.
Sestava a branky:
Klamert Jakub, Schilling Marek, Kytlica
Martin – kapitán, Kunčar David, Klimecký Lukáš, Netopil Jakub, Podaný Milan (19), Slaný
Radek (10), Horák Jan (7), Spáčil Adam (34),
Ramiš Alexandr a nehrající, fandící, zlomený
Langr Petr.
cji
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Mezinárodní turnaj ve vodním pólu
„Pohár starostky města Chropyně“
Za podpory města Chropyně proběhl
ve dnech 15. až 17. června 2012 na Městském
koupališti v Chropyni 1. ročník Mezinárodního turnaje ve vodním pólu mladších žáků
do 13 let pod názvem „Pohár starostky města
Chropyně“.
Zúčastnila se ho družstva z hlavních měst
okolních států a to konkrétně Waterpolo
Team Pressburg Bratislava, SC Austria Vídeň,
Palác mládeže Varšava a také nově se tvořící
reprezentace České republiky do 13 let,
pro kterou to byl první mezinárodní turnaj
po složení mužstva.
Od pátečního odpoledne až do nedělního
finále bojovala všechna družstva fair play
a odměnou jim byla pochvala od svých trenérů
i návštěvníků koupaliště, pro které byl pohled
na vodní pólo nevšedním zpestřením. Všechna
zúčastněná družstva byla velice mile překvapená po dlouhé cestě do Chropyně krásným
a nově zrekonstruovaným Městským koupalištěm v Chropyni, ochotou lidí udělat něco pro

foto: F. Hrabina

dobrou věc a hlavně počasím, které se opravdu
vydařilo, a tím udělalo mezinárodní turnaj pro
všechny hráče a trenéry skvělým zážitkem.
Třetí místo v malém finále si nakonec vybojovalo družstvo Palác mládeže Varšava, když
porazilo Waterpolo Team Pressburg Bratislava
8:6, ve finále turnaje podlehla reprezentace
České republiky 4:11 vídeňské SC Austria.
Na slavnostním vyhlášení výsledků mezinárodního turnaje předala osobně starostka
města Chropyně paní Ing. Věra Sigmundová
všem účastníkům medaile za skvělé výkony
a družstvům poháry za umístění v turnaji.
Nejlepším hráčem mezinárodního turnaje
byl vyhlášen Mladen Živanovič z SC Austria
Vídeň a nejlepším brankářem Matěj Kopecký
z České republiky.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem
sponzorům, bez kterých by se tento mezinárodní turnaj nemohl uskutečnit. Družstvům za
jejich ochotu vážit do Chropyně tak dlouhou
cestu a rozhodčím za jejich nestrannost. Dále
pak hlavně zástupcům města Chropyně,
starostce města paní Ing. Věře Sigmundové
a panu Ing. Jiřímu Roseckému, panu Daliboru
Kondlerovi a správci Městského koupaliště
za pomoc při organizaci a podporu.
Jiří Jarolím
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Gymnastky opět výborně reprezentovaly své město
V sobotu 19. května se děvčata chropyňského gymnastického oddílu zúčastnila
již 10. ročníku Rosické štiky. Letošní závod
byl po technické stránce obzvlášť velmi
dobře zabezpečen, přesto díky účasti téměř
110 závodnic z celé republiky trval až do pozdních odpoledních hodin. Nejlépe se vedlo
naší nejmladší gymnastce Veronice Opelíkové,
která však díky své zbrklosti na lavičce přišla
o kov nejcennější, a skončila tak na druhém
místě za domácí závodnicí. Ve svých kategoriích pak vybojovaly Kateřina Žatecká sedmé
a Amálie Koblihová páté místo. Díky těmto
slušným výkonům skončila děvčata v soutěži
družstev na pěkném, i když nepopulárním,
4. místě, a nechala tak za sebou oddíly Bučovic a domácích Rosic. Ve starších kategoriích
se nejlépe vedlo Andree Rusinové, která skončila 3., Denisu Peričovou pak pád z kladiny
odsunul až na 11. místo z celkem 29 závodnic.
Kategorií nejvíce zastoupenou našimi děvčaty
byla kategorie „ročník 2001-2000“, kde se nejlépe umístila Zuzana Žatecká a to na neoblíbené „bramborové“ pozici. Markéta Horáková
skončila 6., Katka Němečková 8., Ondřejka
Spáčilová 10., Dominika Křižanová 14. a Runa
Koblihová 16.

Hned na druhý den, v neděli 20.5.2012,
se gymnastky zúčastnily dalšího závodu –
dvojboje na prostných a kladině, tentokrát
v sousedním Hulíně. V nejmladší kategorii
„2006 a mladší“ jsme měli tentokrát největší
zastoupení. Opět se vedlo nejlépe Opelíkové,
které se však i přes skvěle zacvičené sestavy
na obou nářadích podařilo dosáhnout znovu
jen na stříbrnou medaili. Maruška Medunová,
která je čerstvým nováčkem chropyňského oddílu, získala pěkné 9. místo. Nejmladší děvčátka
se umístila sice až v druhé polovině žebříčku,
přesto jsme i s jejich výkony spokojeni – Kusáková Lenka (14.), Kolářová Adriana (15.),
Vyskotová Veronika (18.) a Hošková Alžběta
(19.). Kateřině Žatecké se podařilo oproti sobotě
zajet závod lépe, což ji posunulo na 4. příčku
a Amálie Koblihová obhájila 5. místo z předchozího dne. Zato Andrea Rusinová svou formu z Rosic nezopakovala a spadla tak až na 10. místo.
Peričovou opětovný pád z kladiny odsunul znovu
až na 12. místo. Ve starší kategorii se nejlépe
zadařilo Runě Koblihové, která zajela obě nářadí bez velkých chyb a hlavně bez pádu, což
jí zajistilo krásné 4.místo, a nechala tak tentokrát
za sebou zkušenější závodnice Žateckou (5.),
Křižanovou (6.) a Horákovou (7.).
pp

Chropyňské gymnastky suverénním výkonem
ovládly poslední závod sezony!
Dne 2. června se dvě chropyňská teamgymová družstva vydala
na poslední závod sezony do Brna.
Mladší děvčata toužila získat
medaili, a napravit tak reputaci
z proběhlého mistrovství ČR. Starší
družstvo naopak jelo do Brna
s cílem obhájit prvenství z republikového závodu.
Děvčata v kategorii Junior I.
se blýskla skvělými výkony jak na akrobacii, trampolíně, tak i na pohybové skladbě a v silné konkurenci
9 družstev ziskem zlata nastavila
vysokou laťku pro starší svěřenkyně.
V kategorii Junior III. závodila
pouze 3 družstva, ovšem ta, která
obsadila na MČR první tři pozice.
Situace tak nebyla jednoduchá.

Trampolínou bez pádu, pěknou
akrobacií a solidní pohybovou
skladbou holky navázaly na mladší
kamarádky a zakončily sezonu
taktéž vítězstvím.
V neděli 3. června proběhlo pak
v chropyňské tělocvičně tradiční
vystoupení pro veřejnost. V příjemné atmosféře s mnoha diváky
byly k vidění výkony jak nejmenších
svěřenkyň a svěřenců, tak i starších
děvčat, které byly odměněny bohatým potleskem.
Chtěla bych poděkovat všem
trenérkám, které po celou dobu vychovávají úspěšné sportovce a mají velký podíl na jejich úspěších.
Barbora Kovaříková
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Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci červnu:
- průměrná ranní teplota byla 17,2 °C,
- průměrná denní teplota byla 22,8 °C,
- nejteplejším dnem byl 30. červen s maximální průměrnou teplotou 25,6 °C,
- nejchladnějším dnem byl 5. červen s minimální průměrnou teplotou 12,7 °C,
- nejvyšší naměřená teplota byla 30. června v 16:10, a to 32,7 °C,
- celkové množství srážek bylo 107,8 mm/m2; v období leden
až květen spadlo celkem 81,2 mm/m2.
Zdroj: počasí-chropyne.cz

6/2012

Mistrovské zápasy přípravky
FK Chropyně
Fotbalová přípravka pod vedením trenérů Václava Krče a Petra
Dočkala sehrála několik mistrovských utkání v rámci krajské soutěže.
Naši chlapci a děvčata si to rozdali s těmito týmy: SFK ELKO Holešov,

Lukáš Purkar
2. v závodě Světového poháru
V Erdingu se konal další závod Světového poháru série Biathle World
Tour. V disciplínách 1500 m běh – 200 m plavání – 1500 m běh Lukáš osadil
2. místo. Člen ROCKTECHNIKU TRIATLON a DUKLY PRAHA se tak kvalifikoval na Mistrovství světa do Dubaje, kde v roce 2010 obsadil 2. místo.
redakce

Soukromá inzerce
Prodám
 nepoužívané, zcela nové vibrační lehátko pro děti od narození
do 11 kg, 7 uklidňujících melodií + vibrace. Cena 1.200 Kč.
Tel.: 606 706 130, nejlépe po 20. hodině.

FC Viktoria Otrokovice, FC Morkovice, SK Baťov 1930, SK Spartak
Hulín, FK Bystřice pod Hostýnem a SK Hanácká Slavia Kroměříž, která
nasadila do soutěže 3 týmy A, B, C.
Naši trenéři plně respektovali požadavek Českomoravského fotbalového svazu nehrát v této mládežnické kategorii na výsledek, ale zapojit
do hry celou hráčskou základnu. Mladší přípravka potvrdila vynikající
formu z halových turnajů a kromě zápasů se Slavií Kroměříž A všechna
utkání vyhrála. Husarský kousek se našim hráčům podařil na domácím
hřišti proti SK Baťov, kdy v poločase s otrokovickými fotbalisty prohrávali 2:0, ale nesmírnou houževnatostí výsledek otočili ve svůj prospěch
na 4:2 a tím rozesmutněli již oslavujícího soupeře. Starší přípravka to měla
těžší, protože část týmu tvoří hráči ročníku 2003, kteří svým věkem patří
do kategorie mladší přípravky. I přes tento věkový rozdíl sehráli chropyňští chlapci několik vynikajících utkání s vítězným koncem.
Do mistrovské soutěže se také zapojili chlapci a děvčata z předpřípravky. Smysluplná mravenčí práce trenéra Jiřího Buksy přináší své
ovoce. Jeho svěřenci v krásných černobílých dresech s orlicí na prsou
ukazují svým šťastným rodičům, kteří je na mistrovská utkání doprovázejí, co vše je jejich hodný trenér z fotbalového umění naučil.
LZ

 modrý retro kočárek používaný pouze v bytě, včetně peřinek
a kokosové matrace, původní cena 6.000 Kč, nyní 2.800 Kč.
Tel.: 606 706 130, nejlépe po 20. hodině
Pronajmu
 byt 2+1 v osobním vlastnictví v Chropyni. Tel.: 776 069 242.

Přípravka FK Chropyně přijme do svých řad
nové chlapce, ale i děvčata,
kteří mají zájem se tomuto sportu věnovat.
Přijít můžete kdykoli a zkusit si jen zahrát
na stadionu FK Chropyně a to:
Pokud jste narozeni v letech 2001, 2002, 2003, 2004,
přijďte v pondělí, středu a pátek v 16:00.

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

Pokud jste narozeni v letech 2005, 2006,
přijďte v úterý a pátek v 15:30.

Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.
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Další informace jsou k dispozici na e-mailu pripravkachropyne@
seznam.cz nebo na telefonu 737 288 723
http://www.pripravkachropyne.tode.cz
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Klub českých turistů
má ještě několik volných míst v autobusu
na čtyřdenní zájezd na Šumavu ve dnech
13. až 16. září 2012. Zájemci, hlaste
se ihned u paní Svatavy Horákové, tel.:
724 934 402, e-mail: horakova@fg-forte.cz,
nebo u paní Jaroslavy Pospíšilové,
tel.: 737 937 978.

Český pohár v dlouhém triatlonu
Chropyňský triatlonista
Tomáš Procházka se v sobotu
2. června zúčastnil dalšího
závodu seriálu Českého poháru v dlouhém triatlonu

CZECHMAN 2012, který
se konal nedaleko Pardubic.
Trať v délce 1,9 km plavání,
90 km jízdy na kole a 21
km běhu absolvoval v čase

4:38:22 a obsadil čtvrté místo
v kategorii muži do 24 let.
V průběžném hodnocení
Českého poháru patří Tomášovi třetí místo.
JP

Z prázdninových akcí nabízíme:
14. až 21.
července

Mezinárodní týden turistiky
na Valašsku
Vsetín a okolí; info: Bohumil
Kupka, tel.: 736 754 127

21. července Výstup na Klášťov
pěší: 14 km; start: 8:00, Vizovice, Masarykovo náměstí; info:
Ing. Miloslav Vítek, tel.: 736
754 033
11. srpna

Za Vizovsků trnků
pěší: 10, 20, 30, 42 km; start:
6:00–11:00, Vizovice, sokolovna; info: Jiří Tomáš, tel.:
737 005 174

Zdrávi došli!
Jar. Pospíšilová

Zpravodaj města Chropyně
upozorňuje na změnu
uzávěrky Zpravodaje
číslo 7/2012.
Uzávěvěrka Zpravodaje číslo 7/2012 je 3. srpna 2012
(distribuce 24. srpna 2012).
reklama
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Děkujeme za cestu, kterou jste s námi šli.
Za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jste byli.
Za každý den, který jste s námi žili.
Dne 9. června 2012 jsme vzpomenuli
1. smutné výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana

VZPOMÍNÁME

Společenská kronika

Pepy Dobrého.

Dobromily Procházkové.
S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají syn
Milan a dcera Dana s rodinami.

Smutná je vzpomínka na den narození,
vzpomínka na toho, kdo už s námi není.
Dne 5. července 2012 jsme si připomenuli
nedožité 70. narozeniny mého manžela a našeho
tatínka pana
Jana Krutila.

Čas ubíhá a velká bolest zůstává.

ROZLOUČENÍ

a dne 11. července 2012 jsme si připomněli
nedožité 78. narozeniny naší maminky a babičky paní

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNÁME
ROZLOUČENÍ

Dne 13. července 2012 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí našeho kamaráda, všestranného sportovce, trenéra, obětavého člověka a velké osobnosti chropyňského sportu pana

S láskou, úctou a poděkováním za všechno,
co vykonal – chropyňští fotbalisté.

Blahoslava Procházky

ROZLOUČENÍ

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
osud to tak chtěl, jen to moc uspěchal…

Dne 13. července 2012 jsme vzpomenuli
15. smutné výročí úmrtí mého manžela, našeho
tatínka, dědečka a pradědečka pana
Zdeňka Kroupy.
Na jeho dobré a laskavé srdce vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

… a když mě budeš potřebovat, prostě si jen
v srdci zašeptej mé jméno. Budu tam.
Dne 24. července 2012 vzpomeneme
10. výročí od úmrtí mé manželky a naší maminky paní
Jany Vítkové.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn Jan
a syn Petr s rodinou.

S láskou a úctou vzpomíná manžel Václav,
synové Tomáš a Michal a celá rodina Jandova.

Kdo v srdcích žije, neumírá…

Dne 19. srpna 2012 vzpomeneme 31. výročí
úmrtí pana

Dne 6. července 2012 by se 85 let dožil pan

Františka Konráda

Květoslav Otáhal.

a 22. září 2012 nedožité 101. narozeniny jeho
manželky paní

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Štěpánky Konrádové.

Když nic Ti nemůžeme dát,
jen svíci rozsvítit,
kytičku položit a vzpomínat.
Dne 7. července 2012 jsme vzpomenuli
4. výročí úmrtí pana
Josefa Šebely.

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNÁME

V dubnu jsme si připomenuli 29. výročí jejího
úmrtí. Stále vzpomínají dcera Jana a vnuk Dušan.

Kdo lásku a radost rozdával,
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 10. července 2012 jsme vzpomenuli
nedožité 79. narozeniny a v měsíci červnu
uplynulo 11 let, co od nás odešel můj manžel
a dětem tatínek, dědeček a pradědeček pan
Květoslav Panáček.

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

ROZLOUČENÍ

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

- 18 -

Pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit
Vaši vzpomínku či blahopřání.
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Podivuhodné světelné obrazy v Rotundě Květné zahrady
Až do 26. srpna 2012 je v Rotundě Květné
zahrady v Kroměříži otevřena interaktivní
výstava „Actis effector – tvořeno světlem“.
Zpravodaj města o této výstavě informovala
MUDr. Eva Nováková, předsedkyně Klubu
UNESCO Kroměříž.
„Výstava je oslavou prostoru, poctou zakladateli rotundy, biskupovi Karlu z Lichtensteinu-Castelcornu, a to za použití prostředků,
které známe z každodenního života,“ uvedla
k výstavě dr. Nováková. V nečekaném spojení
vznešenosti prostoru a objektů jsou tak využity moderní LED technologie, LCD animace
a také počítačem řízené pohyblivé objekty.
Výstava je vhodná pro široké spektrum
návštěvníků – od dětí až po seniory. Výstava
je přístupná denně od 10 do 18 hodin.
Redakce

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně čísla 7/2012 je 3. srpna
(číslo vyjde 24. srpna) a uzávěrka čísla 8/2012 je 20. září (číslo
vyjde 5. října).
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732.
Registrační číslo: MK ČR E 12039.
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, J. Dvořák, Miloš Šálek, archiv Zpravodaje, archivy

organizací, foto zdroj internet, úvodní foto: foto Mucha.

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatná distribuce.
V
Uzávěrka tohoto čísla: 28. června 2012 (číslo vychází 13. července 2012).
Uzávěrka příštího čísla: 3. srpna 2012 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.
O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.
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Přehled pořadů v Chropyni a okolí
Chropyně
27.9.

Pavel Novák „O zvířatech a dětech“
Kde: MKS Chropyně, 9:00

Chropyně
27.9.

Pavel Novák „Chovej se jako člověk“
Kde: MKS Chropyně, 10:15

Chropyně
2.10.

Zdeněk Izer „Turné čtyř můstků“
Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně
19.10.

Cimbálová muzika Dubina
Kde: MKS Chropyně, 19:00

Chropyně
2.12.

Mikulášská tancovačka
Kde: MKS Chropyně, 14:00

Chropyně
7.12.

Putování za vánoční hvězdou
Kde: MKS Chropyně, 9:00 a 10:15

Hulín
18.8.

Pivní festival IV
Pořádá SK Bure + program zajišťuje Jiná kultura
Hulín. Hlavní hvězdou večera bude SEGMENT!!!
Kde: Letní kino Hulín, 13:00

Kroměříž
31.7.

Kroměřížské hudební léto 2012
VIVAT OPERA – MORAVSKÁ FILHARMONIE
OLOMOUC. Galaprogram Moravské filharmonie
Olomouc pod vedením dirigenta Petra Šumníka
se sólisty - Leou Vítkovou - soprán, Jakubem Rouskem
- tenor, Jiřím Přibylem - bas. V průběhu večera zazní
slavné árie z českých oper - Hubička, Dalibor, Rusalka,
Její pastorkyňa, Jakobín, Čert a Káča i z oper italských - Tosca, Turandot, Lazebník Sevilský, Nabucco, Traviatta, Madam Butterflay.
Kde: Sněmovní sál Arcibiskupského zámku,
19:00

Kroměříž
7.8.

Kroměříž
15.8.

Kroměřížské hudební léto 2012
MADRIGALISTA MATARÓ (Španělsko) + CANTUS MORKOVICE -PĚVECKÝ KONCERT.
V rámci programu Týdne katalánské kultury se uskuteční koncert přátelství pěveckých sborů Madrigalista Mataró z Katalánska a družebního pěveckého sboru Cantus Morkovice. V rámci koncertu
zazní duchovní skladby světových skladatelů
a také úpravy katalánských lidových písní. Na závěr koncertu zazpívají při krátkém programu
společně oba sbory.
Kde: Sněmovní sál Arcibiskupského zámku,
19:00
Kroměřížské hudební léto 2012
FILHARMONIE BRNO - orchestr v srdci Evropy představuje se svými 105 hráči jeden z největších
středoevropských orchestrů, jenž se rozsahem i úrovní svého působení řadí k velkým orchestrům pražským
i k proslulým tělesům z nedaleké Vídně. Brněnská
filharmonie hraje na festivalech a koncertních síních
celého světa. Spolupracuje s věhlasnými dirigenty
a hvězdnými sólisty. Na srpnovém koncertu v Kroměříži ji bude dirigovat TOMÁŠ NETOPIL a jako sólista
se představí klavírista KAREL KOŠÁREK. Program:
G. Gershwin: Klavirní koncert F dur, P. I. Čajkovskij:
Symfonie č. 5 e moll op. 64.
Kde: Sněmovní sál Arcibiskupského zámku,
19:00

Kroměříž
17.8.

Kroměřížské hudební léto 2012
BIG BAND HOLEŠOV - pocta G. Gershwinovi
a G. Kellymu + film ZPÍVÁNÍ V DEŠTI. Velký a úspěsný
jazzový Big band Josefa Hájka připravuje speciální
program k výročí G. Gershwina a tanečníka Genna
Kellyho. Těleso hraje v současném velkém obsazení
čtvrtý rok a v repertoáru mají klasické i novější swingové
skladby. Speciální program zakončí projekce amerického jazzového muzikálu ZPÍVÁNÍ V DEŠTI. Za nepříznivého počasí se koncert bude konat v areálu
Floria.
Kde: koupaliště Bajda, 19:00

Kroměříž
24.8.

ULAN MUQIR ART GROUP – ČÍNA
Vystoupení skvělého uměleckého souboru z daurské autonomní oblasti MORIN DAWA, který
nabídne exkluzivní galaprogram složený z tradičních písní a tanců, které představují tradiční zvyky
a písně Daurů, ale také velkou tradici šamanismu. Soubor je v ČR na týdenním turné a díky
podpoře Čínského velvyslanectví v Praze vystoupí
i v Kroměříži.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:30

Holešov
3.8. - 8.8.

Letní škola barokní hudby
Letní škola barokní hudby - vrcholem budou závěrečné tři koncerty, kde zazní velkolepá díla barokní
Evropy.
Kde: Zámek Holešov

Holešov
12.8. - 18.8.

Festival židovské kultury
12. ročník tradičního festivalu bude zaměřen na východoevropské židovství a 350. výročí úmrtí Šabtaje
ben Mair ha - Kohena Šacha.
Kde: Zámek Holešov, synagoga

Žopy u Hol.
21.7.

WOODSTOCK 2012
Setkání rockových legend. Vystoupí kapely ARAKAIN, ROKS, Goša & Motus, ROTO, EXPO & PENSION, REFLEX II., TIP-TOP-Q. Areál bude otevřen
od 13:00 do 04:00. Vstupné do 17:00 190 Kč,
od 17:00 240 Kč.
Kde: areál nad obcí

Kojetín
10.8. – 12.8.

Kojetínské hody
Třídenní akce s tradičně pestrým programem, kde
si přijde na své každá věková skupina (diskotéka
i pro děti, setkání harmonikářů, Turnaj Střední Moravy ve volejbalu, Den otevřených dveří na loděnici,
hasičské závody na náměstí...). Hody vrcholí nedělním programem. Městem se nese honosný krojovaný průvod s Jízdou králů, starosta města předává
hanácké chase Hodové právo a jeviště střídá jeden
národopisný soubor za druhým. Odpolední program
bývá pravidelně hvězdně obsazen.
Kde: náměstí v Kojetíně

Kojetín
13. – 17.8.

Kojetínské hudební léto 2012
Týden hudby všech žánrů
Kde: náměstí v Kojetíně

Přerov
10.8. - 12.8.

svatovařinecké hody
Městské oslavy. Hudba; Tanec; Akce pro veřejnost
- jarmark, hody, zábava pro děti.
Kde: Náměstí T. G. M. Holešov
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