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Filipojakubská noc
Také máte někdy den, kdy vám všechno padá z ruky a nic se vám 

nedaří? Pak vězte, že za vším stojí čarodějnice. Ty se poslední dubno-
vé úterý slétly v Chropyni, aby si vyprávěly, co všechno zlého se jim 
od posledního setkání podařilo lidem natropit, a nebylo toho málo. 

Sotva se hasičům podařilo před chropyňským zámkem postavit pře-
krásný máj ozdobený fábory, na sokolském stadionu se rozhořel oheň 
a vypukl pravý čarodějnický rej. A nejen to, čarodějky křepčily kolem 
vatry, bavily se spoustou her a vybraly mezi sebou i ty "nejkrásnější". 

Kdo přišel, rozhodně nelitoval. Kromě dobré zábavy dětí byli 
okouzleni i dospělí dobrým pivem, medovinou a voňavými buřty, 
což je rozhodně ta nejlepší magie.                                           ToRo
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Knihovna doporučuje

Informační schůzka pro 
rodiče budoucích prvňáčků

Spolupráce školní družiny 
s městskou knihovnou

Paulina Simonsová: Měděný jezdec
Poutavá historická freska je zároveň nezapo-

menutelným příběhem o lásce vzdorující hrůzám 
války i lidské zášti. 17letá Taťána vyrostla v Lenin-
gradě. V roce 1941, ten den, kdy Němci napad-
nou Rusko, se Taťána poprvé zamiluje – vzápětí 
pocítí trpkost zakázané lásky: nadporučík Alexan-
dr Bělov je vyvolený její sestry Dáši. Navíc má Ale-
xandr temné tajemství – pochází z rodiny americ-
kých komunistů, kterou zlikvidovalo NKVD. Lásce 
Taťány a Alexandra není přáno: město drtí ně-
mecká blokáda, hladomor, zima a všudypřítomný 

strach ze smrti. Ale jindy slabá Táňa se ukáže jako nejsilnější člen rodiny 
a s Alexandrovou pomocí překonává všechny útrapy. Nejtěžší zkouš-
kou však bude odolat vlastní touze.

Jonathan Bousfield: Bulharsko
Bulharsko láká překrásnými plážemi i lyžařskými 

středisky. Země může nabídnout velké množství 
turistických atrakcí – malebné vesnice a městečka 
se specifickou architekturou, kostely vyzdobené 
ikonami, přírodní rezervace a podmanivé historické 
lokality. Navštivte muzea v hlavním městě Sofii, 
osmanské památky v Plovdivu, římské město Niko-
polis ad Istrum, Trigradskou soutěsku v Rodopech, 
Rilský klášter, Údolí růží, thrácké hrobky či strhující 
útesy a sluncem zalité písečné pláče černomořského 
pobřeží.

Waris Dirie: Květ pouště
Autorka ve třinácti letech uprchla od svého 

kmene kočujícího pouští a po mnoha peripetiích 
se dostala do Londýna. Negramotná a jazyka 
neznalá dívka zakotvila souhrou náhod po něko-
lika letech podřadné práce jako model známého 
fotografa a brzy se stala vyhledávanou modelkou. 
Kniha velmi zajímavě líčí život a tradice somálských 
kočovníků a ve své první části seznamuje veřejnost 
také s nelidskou tradicí ženské obřízky, kterou au-
torka sama v pěti letech podstoupila a proti které 
bojuje nyní i na platformě OSN.

Antonia Michaelisová: Nejlíp je nám 
v Ammerlo

Čtyři kamarádi - statečný Aik, prostořeká Lu-
isa, bázlivý Lukas a opatrná Mandy (o králících, 
kočkách a psech nemluvě) - najdou na břehu 
opuštěný člun a rozhodnou se, že na něm vyplují 
na moře ...

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci dubnu:
- průměrná ranní teplota byla 7,2 °C,
- průměrná denní teplota byla 14,2 °C,
- nejteplejším dnem byl 27. duben s maximální prům. teplotou 19,4 °C,
- nejchladnějším dnem byl 1. duben s minimální prům. teplotou -0,5 °C,
- celkové množství srážek bylo 23,2 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků Základní školy Chropyně 
na první informační schůzku, která se uskuteční v pondělí 3. června 
2013 v 16:00 v prostorách školní jídelny základní školy na pracovišti 
v ulici J. Fučíka.

Dozvíte se informace o organizaci školního roku, seznámíte se s pro-
vozem školy, chodem školní družiny a školní jídelny. 

Těšíme se na naše první společné setkání.
Mgr. Josef Havela

reklama

Děti ze školní družiny se celo-
ročně podílí na výzdobě prostor 
naší knihovny. Tematické úkoly, 
které téměř každý měsíc dostá-
vají v rámci besed od vedoucí 
knihovny pí Maťhové, pak vý-
tvarně ztvární. Někdo podle fan-

tazie, jiný podle svých dovedností 
a možností. Jejich práce jsou vždy 
vyhodnoceny a pak některé vysta-
veny na nástěnkách, kde si je velcí 
i malí čtenáři mohou prohlédnout 
a zhodnotit.

H. Lošonská
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Milí přátelé, 

NOC KOSTELŮ je akce, která návštěvníkům nabízí mož-
nost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím zážitků, 
umění, hudby a rozhovorů. 

Cílem Noci kostelů je otevřít dveře kostelů, zpřístupnit 
místa, kam se návštěvník běžně nedostane, a v zajímavé 
noční atmosféře vzbudit zájem o kulturní hodnotu kostelů 
a také o křesťanství.

Nebojte se přijít a vstoupit. Celý večer vám budeme 
k dispozici.

P. Jiří Putala

Motto: 
Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo!

Nebojte se a vstupte!
17:55 Nechte zvony znít

18:00 Úvodní pozdrav pana faráře

18:05 Proč je mnohem důležitější než jak
… krátké úvahy o světě, lidech i víře prokládané hudbou 
v podání žáků ZUŠ Chropyně

19:30 Věděli jste, že … ? 
… vzpomínání na doby minulé, povídání o historii kostela 
i o těch, kdo v něm působili

19:45 Poznejme ho ze všech stran 
… komentovaná prohlídka kostela, kůru, zvonice… 

20:00 V jednotě je síla
… společné modlitby, zpěvy, litanie při světle svící 

21:00 Bože, buď milostiv a žehnej nám
… závěrečné požehnání farnosti i celému městu

Během celého večera bude v zákristii připraven 
speciální program pro děti.

V kapli možno zhlédnout výstavku fotografi í 
ze života farnosti.

VSTUP ZDARMA
Informace o Hanáckých slavnostech 

vysílá internetové rádio

www.RadioKromeriz.cz

Každý ví, že 1. červen patří všem dětem, 
protože se slaví Mezinárodní den dětí. To znamená, 
že se bude slavit! V pátek 31. května od 16:00 
to u chropyňského zámku pořádně rozjedeme s dětmi 
1. stupně ZŠ Chropyně. V dopoledních hodinách proběh-
ne netradiční vyučování, které ve spolupráci se školou pro 
děti připraví sdružení rodičů. A protože jsme všichni byli 
děti, proč to neoslavit společně? 

Aby to „odrostlejším dětem“ nebylo líto, 
připravíme hravé odpoledne také pro ně. Kromě her 
a zajímavých disciplín, ve kterých si zasoutěží dospělí proti 
svým dětem, bude připraven i hudební program, občer-
stvení a opékání špekáčků.  Kdo by si rád nezavzpomínal 
na dobu bezstarostného dětství? Rodiče a prarodiče, 
přijměte pozvání a přijďte, bude legrace :-) 

Sbalte deky a přijďte se pobavit na dětský 
piknik. V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena. 
Akci pořádá SRPŠ při ZŠ Chropyně, o. s. Startovné 10 Kč. 

Magda Rapantová



5

5/2013 Zpravodaj města Chropyně



6

5/2013Zpravodaj města Chropyně

reklama

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

„Den starostky“. 

V tento den budu přítomna na městském úřadě a v době od 8:00 
do 17:00 vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 3. červen 2013.
Mimo tyto dny je možné si se mnou domluvit schůzku 
telefonicky na tel.: 573 500 730, e-mailem (sigmundova
@muchropyne.cz) nebo osobně na sekretariátě.

Kdo by neznal olomoucké tvarůžky. Tato 
pochoutka známá svou aromatickou vůní 
a nezaměnitelnou chutí zpestřovala jídelníček již 
našim pradědům, neboť se počátky jejich výroby 
na Olomoucku datují od roku 1876. A koho 
by zajímala historie a vývoj této oblíbené pochout-
ky, může se vypravit do Muzea olomouckých 
tvarůžků A. W., které se nachází v místě původní 
výrobny tvarůžků, tedy v Lošticích u Olomouce.

A proč je řeč o tvarůžcích v Chropyni? 
No protože druhou květnovou sobotu proběhlo 
v Chropyni pod patronací starostky našeho města 
paní Věry Sigmundové První chropyňské tvarůž-
kobraní. Na návštěvníky čekal bohatý program 
a také stánky s tvarůžky a výrobky z nich. Oprav-
doví gurmáni si pak mohli pochutnat na výteč-
ných klobásách s tvarůžky nebo na pečeném se-
látku. I když nebylo počasí příliš přívětivé a občas 
se schylovalo i k dešti, přesto tato akce přilákala 
spoustu návštěvníků a od 13. hodiny se v areálu 
FK Chropyně naplno rozběhlo klání plné soutěží, 
ve kterých soutěžilo jak 6 vybraných družstev, 
tak i odvážlivci z řad návštěvníků této akce. Za-
pálení do hry bylo tak obrovské, že v některých 
soutěžích účastníci nasazovali i vlastní život. 

To nejtěžší klání však na všechny teprve čekalo, 
když se týmy účastnily pití piva na čas a poslední 
z nich musel vypít na ex celý tuplák. Naštěstí měly 
týmy velkou podporu mezi diváky a ti je skan-
dováním přiváděli k neuvěřitelným výkonům. 
Štafetu soutěží pak uzavřela ta nejnáročnější, tedy 
snězení chleba, balíčku tvarůžků a celé cibule 
a to vše ještě zapít půllitrem piva. Nejlepšího 
času pak dosáhl hasič Petr Spodný, který všem 
přihlížejícím ukázal, že si hravě poradí i s hašením 
žízně. Amatérské soutěžící pak v této disciplíně 
podpořila starostka města paní Věra Sigmundová, 
která se s plným nasazením zapojila do soutěže. 

Na všechny týmy čekala krásná výhra v podo-
bě tašky plné loštických dobrot a kartonu piva. 
No a na ty nejlepší pohár starostky města. I když 
zvítězil jen jeden tým, po takovém nasazení 
a odvaze v konzumaci tvarůžků a piva jsou vlastně 
vítězové všichni. Sláva vítězům a čest poraženým. 
No a komu se nechtělo domů, mohl si poslech-
nout koncert skupiny Trip nebo cimbálovou mu-
ziku Dubina. Děkujeme pořadatelům a partnerům 
akce za zajímavé zpestření sobotního odpoledne 
a těšíme se na shledanou kdykoliv příště.

ToRo

I. chropyňské 
tvarůžkobraní
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Oddíl atletiky společně s TJ Chropyně po-
řádal tradiční přespolní běh v areálu rybníku 
Hejtman v Chropyni. O závod s třicetiletou 
tradicí byl v letošním roce značný zájem, jak 
co do počtu startujících, tak co do kvality 
startovního pole.

Závody zahájili ti nejmenší v kategorii před-
školáků během na 70 m. Pořadí: 1. Jan Lukáš, 
Kroměříž, 2. Ondřej Kopp, Kroměříž, 3. Leona 
Berná, Hranice.

Druhou kategorií žactva byla přípravka 
(1. až 4. třídy) na 300 m. Pořadí: 1. Lukáš Ope-
lík, Hradisko, 2. Zuzana Lukášová, Kroměříž, 
3. Lukáš Bukový, Chropyně.

Další pořadí najdete ve vývěsce oddílu 
atletiky na Hanáckém náměstí.

Všichni účastníci obdrželi drobné ceny 
a cukrovinky. O závody v dětských kategoriích 
byl značný zájem především u přespolních 
účastníků. Přijeli mladí sportovci například 
z Přerova, Kroměříže, Hranic. Účast domácích 
zástupců byla minimální.

V 11 hodin odstartoval hlavní závod dospě-
lých na 10 km. Běželo se 5 okruhů po 2 km 
kolem Hejtmanu. Startovali muži a ženy v 5 vě-
kových kategoriích. Pořadatele příjemně pře-
kvapil značný zájem a vysoká účast v tomto 
závodě. Přihlásilo se rovných 50 závodících 
z různých oddílů z celé Moravy. Za zmínku 
rovněž stojí vysoká účast žen – 12 závodnic. 
Co do kvality účasti je třeba uvést několik běž-
ců atletické extraligy, a to nejen z Kroměříže.

Poctou pro náš závod byla účast Jiřího 
Březiny, který je držitelem evropského rekordu 
v počtu dokončených maratonských běhů, ale 
třeba taky bývalé účastnice mistrovství Evropy 
v ultramaratonu Ing.Tvrdé. Pořadatele těší, 
že řada běžců se k nám každoročně opět vrací, 
jako například pan Štefan Šimek z Mořic. Ten 
se, až na jednu neúčast ze zdravotních důvodů, 
účastnil všech ročníků Ječmínkova běhu. 

Je nutné zdůraznit také úspěch domácího 
účastníka Tomáše Procházky v hlavní kategorii. 
Třetí místo mezi elitními běžci je rozhodně 
velkým úspěchem.

Absolutní vítězové bez rozdílu věku obdr-
želi finanční cenu v hodnotě 1.000 Kč. Mezi 
muži byl absolutním vítězem Tomáš Steiner 
z Univerzity Brno a mezi ženami Šárka Krčková 
z Ligy 100 Olomouc.

Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi 
věcné ceny z rukou starostky města paní Sig-
mundové a předsedy TJ Chropyně Ing. Dřímala.

Pořadatelé děkují za pomoc městu Chro-
pyně, které přispělo na pořádání této tradiční 
sportovní akce. Děkují i dalším drobným spon-
zorům za pomoc a také kynologům.

Celá tato akce si, společně s pořádáním 
„Malého Ječmínka“ pro žáky základní školy den 
předem, si vyžádá velké množství obětavé práce 
mnoha pořadatelů a rozhodčích, ale především 
značné finanční prostředky. Celkové náklady 
na obě akce se přes maximální úspornost 
vyšplhají jen v letošním roce na minimálně 

12.000 Kč (nepočítaje v to řadu darovaných 
drobných cen od sponzorů). Pomoc města činí 
zhruba čtvrtinu, ostatní zajistí pořadatelé sami.

Je až s podivem, že se k nám vracejí ně-
kteří účastníci i přes to, že neposkytujeme 
finanční ceny obvyklé u podobných závodů. 
Za třicetiletou historii závodu se podařilo 
zestárnout i pořadatelskému sboru. Je nutné 

poděkovat všem věrným, kteří po celá léta 
pomáhali nezištně zajistit tuto sportovní akci. 
Není třeba zastírat, že pořadatelé uvažují, 
a to zcela reálně, o uzavření této kapitoly. 
Je stále obtížnější pořadatelsky, ale především 
finančně zajistit konání jak „Velkého“, tak 
„Malého“ Ječmínkova běhu.

Vlastimil Bena

Ječmínkův běh

reklama
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Ivančena – symbol nezdolnosti skautingu
I když se mi tak trochu zdá, že nám počasí 

rok od roku víc a víc nepřeje, můžu s klidem 
říct, že můj třetí pokus vyškrábat se k mohyle 
ve výšce 925 metrů byl (opět) úspěšný. 

Letos se s námi vydal i oddíl těch nejmen-
ších dětí z našeho střediska. Všichni si za svou 
statečnost a nekonečnou výdrž a energii, která 
nás ostatní celou cestu neustále udivovala, 
zaslouží obrovskou pochvalu!

Sněhu sice zůstalo tento rok bohatě, ale ani 
to nedokázalo zastavit ty stovky lidí, co se s ná-
mi vydaly 20. dubna na každoroční pochod k mo-
hyle, která se v průběhu let rozrostla do úcty-
hodných rozměrů, a to do takových, že by všech-
ny kameny, které sem za těch 60 let od jejího 
vzniku donesly tisíce lidí z celého světa (a mož-
ná i malý kamínek z Měsíce od Neila Armstronga), 
muselo odvézt 23 nákladních vozů. 

Pro svou krutou historii, nádherný výhled 
a (podle mě) nejhezčí východ slunce u nás, 
bude pro mě toto místo patřit k těm, na které 
nikdy nezapomenu.    Kateřina Jedličková
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Hokejová rodina 
Jaromíra Jágra

Občanské sdružení Zlaté Sluníčko se na nás obrátilo s prosbou, zda 
bychom jim pomohli uskutečnit jedinečný světový projekt Hokejová 
rodina Jaromíra Jágra. Do projektu se mohly zapojit děti do 15 let. Úko-
lem bylo namalovat obrázek s Jaromírem Jágrem s číslem 68 a hokejovou 
tematikou tak, jak ho vidí děti jako svůj sportovní vzor.

Všechny zaujala informace o tom, že číslo 68 nosil na památku 
dědečka, jenž zemřel při sovětské okupaci Československa. Děti také 
ocenily, že mu hodně pomáhala jeho maminka, která se o něj v Americe 
v nejtěžších chvílích vždy starala a jejíž kuchyni Jaromír miluje – především 
svíčkovou a vepřo, knedlo, zelo.

Vybrané obrázky budou Jaromírem Jágrem odměněny. Tak uvidíme… 
Budeme se těšit!

M. Purkarová a žáci 3.a
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Tradičním jarním závodem ve sportovní gymnastice je „Brnkačka“ 
v Kopřivnici. Letos připadla na sobotu 13. dubna, kdy se na tento dvojboj 
(kladina-prostná) sjelo rekordních 182 účastnic z celé Moravy, ale také 
děvčata z Budapeště (HUN). Z našeho oddílu TJ Chropyně bylo vysláno 
5 děvčat. 

V nejmladší kategorii – Mimina, ročník 2007 a mladší - si v konkurenci 
54 závodnic zacvičila Nikol Hrdličková (31. místo) a Adriana Kolářová 
(35. místo). Pro Nikolku to byla první závodní zkušenost.

V kategorii Berušek – 
ročník 2006 – se tentokrát 
nedařilo Veronice Opelí-
kové, kterou pád z kladi-
ny a technické podmínky 
na koberc i  odsunuly 
na 16. místo.

V kategorii mladších 
žaček (ročník 2003-2004) 
získala Deniska Peričová 
15. místo a Vendulka 
Mačudová 26. místo z 34 
gymnastek.

Po skončení závodů 
jsme se ještě vydali na ne-
dalekou rozhlednu Bílá 
hora, která byla sice ještě 
v tuto dobu zavřená, přesto 
jsme si tento výlet i dí-
ky krásnému počasí užili 
a domů odjížděli velmi spo-
kojeni.        D. Opelíková

Gymnastického dvojboje s dlouholetou tradicí se v Prostějově 
21. dubna 2013 zúčastnila za TJ Chropyně pouze Veronika Opelíková 
v kategorii ročník narození 2006 a mladší.  V tomto prestižním závodu, 
kterého se pravi-
delně zúčastňují 
ty nejlepší gym-
nastické naděje, 
si Veronika ved-
la velmi dobře 
a na obou ná-
řadích (kladina 
a bradla) získala 
(hlavně díky vy-
soké obtížnosti) 
nejvyšší známku 
z devatenácti zá-
vodnic z celé 
Moravy. Závod 
tedy s velkým bo-
dovým rozdílem 
0,45 b vyhrála 
a právem si od-
vezla zlatý po-
há r  a  z l a t ou 
medaili za prv-
ní místo, čímž 
přispěla do své 
už celkem dosti 
bohaté sbírky. 
M. Zavadilová

reklama

Černopolní pohár Kopřivnická „Brnkačka“

Prostějovská 
gymnastická mimina

Teamgymový závod v brněnské 
ZŠ Herčíkova se jako již tradičně 
odehrál v příjemné a přátelské atmo-
sféře, a přestože se tentokrát přihlá-
silo málo družstev, závodníci i diváci 
si závod užili a pro některá družstva 
bylo toto klání generální zkouškou 
pro nadcházející mistrovství ČR. 

Gymnastický oddíl TJ Chropyně 
zapojil do soutěže kromě děvčat 
Junior II (jediní zástupci v této 
kategorii) také dvě družstva MINI 
teamgym (2005 a mladší). Družstvo 
děvčat ve složení Kateřina Žatec-
ká, Karolína Modlitbová, Vanesa 
Klásková, Marie Medunová, Lenka 
Kusáková, Veronika Vyskotová, 
Julie Šplíchalová a Alžběta Hošková 

porazilo družstvo chlapců ve složení 
Matěj Šplíchal, Dan Kobliha, Ond-
řej Ramiš, Gabriel Zapletal, Tomáš 
Skácelík, Kamil Večerka a Matyáš 
Kobliha. Chlapci si ale zaslouží 
obrovskou pochvalu, protože pro 
většinu z nich to byl úplně první 
závod a zvládli ho na jedničku. 

Jelikož chlapci začínají s gymnas-
tikou později a mají jiný výkonnostní 
vývoj než děvčata, určitě se z jejich 
strany můžeme do budoucna těšit na 
skvělé výkony. 

V družstvu Junior II si úspěšně od-
byla svoji premiéru náhradnice Nela 
Macečková, která skvěle zastoupila 
nemocnou Adélu Koutovou.

 M. Zavadilová
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Autovrakoviště Josef Petráš
Zdarma ekologicky 

zlikvidujeme Váš starý vůz, 
vystavíme doklad o likvidaci 
a ještě přispějeme na náklady 

s tím spojené.

Autovrakoviště 
Dobrotice u Holešova, 

tel.: 776 719 631.

Mistrovství České Republiky v TeamGym

reklama

reklama

Daroval svou 
krev již 70krát

Ve dnech 27.-28.4.2013 proběhlo 
v Ostravě Mistrovství České republiky 
v TeamGym s mezinárodní účastí. TJ Chro-
pyně měla v závodu dva zástupce. Družstvo 
Junior III (nad 16 let) obhajovalo loňské 
prvenství a asi hlavně proto byl jejich 
výkon hodně poznamenán nervozitou. 
První vylosovanou disciplínu trampolínu 
sice děvčata zvládla bez větších chyb, ale 
známka rozhodčích za ni byla celkem nízká 
a to jim sebevědomí do dalšího závodu ne-
přidalo, takže další dvě disciplíny zacvičila 
s většími chybami a nakonec si družstvo 
ve složení Michaela Zavadilová, Kristýna 
Rusinová, Andrea Ondrušková, Kateřina 
Maradová, Magdaléna Zavadilová, Tereza 
Václavíčková, Erika Mlčochová a Adéla 
Vaculíková vybojovalo „pouze“ bronzové 
medaile s nejtěsnějším rozdílem 0,05b 
za druhým místem.  Mladší děvčata z Chro-
pyně soutěžila v kategorii Junior II (do 16ti 
let). Tato kategorie byla velmi vyrovnaná 
a děvčata předvedla slušný výkon, ale 
rovněž se nevyvarovala několika chyb. 
Celková známka jim opět nejtěsnějším 
rozdílem stačila na šesté místo. Družstvo 

v této kategorii teprve 
začíná, věkový průměr 
je pouhých 12 let, takže 
se v příštích letech jistě 
dočkáme lepšího umístě-
ní.  Členky družstva Junior 
II: Katka Němečková, 
Adéla Koutová, Runa Ko-
blihová,  Zuzana Žatecká, 
Ondřejka Spáčilová, Do-
minika Křižanová, Marké-
ta Horáková, Andrea Ru-
sinová, Nela Macečková 
a Denisa Peričová.

Jubilejní sedmdesátý odběr plné krve ab-
solvoval dne 2. dubna 2013 pan Petr Kunčar. 
O této události informovala starostku města 
předsedkyně Klubu dárců krve Kroměřížska 
paní Dagmar Úlehlová. 

Za tento mimořádný a příkladný postoj patří 
panu Kunčarovi naše poděkování.          JiRo
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Po čtyřech letech se populární bratrská dvo-
jice Honza a František Nedvědi opět ukázali 
v plné síle chropyňskému publiku se svým 
novým pořadem Souhvězdí jisker, ve kterém 
představili průřez vlastně celou svou dlou-
holetou a bohatou tvorbou. Milovníci folku 
si přišli opravdu na své, neboť zazněly téměř 
všechny „pecky“, ať již z jejich sólových nebo 
i společných alb, ale také některé zcela nové 
písničky, které vznikly v poslední době. 

Již od prvních tónů bylo zřejmé, že chropyň-
skému publiku jsou jejich písničky zcela vlastní, 
a zpívali si je společně s nimi. O hudební do-
provod se starala doprovodná kapela ve složení 
Petr Kocman, Milan Plechatý, Jaroslav Petrásek 
a syn Františka Nedvěda Vojtěch, který kromě 
zpěvu hrál i na dvanáctistrunnou kytaru. 

Celým koncertem vládla výborná atmosféra, 
ke které kromě hlavních protagonistů kon-
certu přispělo i senzační publikum, ve kterém 
však převládali v drtivé většině „přespolní“ 
návštěvníci. 

Tento „živý“ koncert bratří Nedvědů patřil 
k jedněm z posledních, ve kterém se tyto 
folkové legendy představily „naživo“ svému 
věrnému a početnému publiku. Ze zdravotních 
důvodů totiž hodlají své koncertní vystupování 
v tomto roce zcela ukončit. Přesto se jim ne-
podařilo chropyňské kulturní středisko zcela 
vyprodat. Škoda!?

VP

Zájezd flétnistek 
ZUŠ Kroměříž do Zlína

Bratři Nedvědi opět v Chropyni

reklama

Naše malé seskupení příčných fléten ZUŠ s naší pí uč. Mgr. J. Mi-
lotovou se ve čtvrtek 25. dubna 2013 vydalo na koncert Filharmonie 
Bohuslava Martinů do Zlína. Hlavní důvod naší návštěvy byl ten, že zde 
vystoupí vynikající sólista na příčnou flétnu Petr Pomkla. 

V sále Kongresového centra, ve kterém se vystoupení konalo, pře-
vládala hlavně fialová a bílá barva a naplněný sál měl velmi příjemnou 
atmosféru. Zazněly krásné flétnové skladby J. Nováka a W. A. Mozarta, 
ale také skladby orchestrální, kde byl orchestr velmi početně obsazen. 
Celé vystoupení bylo velmi kvalitní a krásné, flétnista Petr Pomkla byl 
skvělý, stejně tak i orchestr. 

Poprvé a nejspíš naposledy jsem se prošla po orchestrálním jevišti, 
když jsme se šli fotografovat do zákulisí s Petrem Pomklou. Je to velmi 
sympatický pán a stejně tak i pan dirigent Jan Klecker. Ráda bych si 
takový zájezd zopakovala ještě jednou.                Eliška Hudečková
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Alenka v říši divů

Klub českých 
turistů

Velký úspěch pěveckých 
sborů SZUŠ D-MUSIC

Cílová místa turistického pochodu Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby 
a další akce turistů jsou zveřejněny ve vývěsních skříňkách u prodejny 
Albert a COOP.

14.–16.  Praha slaví 125 let KČT
června Návštěvy zajímavých míst Prahy, pochody Prahou a okolím, 

splouvání Vltavy přes Prahu, cyklojízda Prahou. V sobotu 
pražská Muzejní noc, noční turistická zábava. Na závěr 
piknik v Botanické zahradě v Praze-Troji. Kontakt: Turistické 
infocentrum KČT, tel. 736 754 030, info@kct.cz

Příjemný pobyt v přírodě nejen na akcích KČT Vám přeje
Jar. Pospíšilová

Klub českých turistů Chropyně připravuje na dny 12.–15. září au-
tobusový zájezd do druhé části Šumavy. Ubytování v turistické chatě 
ve Volarech. Předpokládaná cena 2.300 Kč (3 dny ubytování, po-
lopenze, doprava).

Přihlášky včetně platby do 15. června u paní Svatavy Horákové, 
tel.: 724 934 402, e-mail: horakova@fg-forte.cz nebo u paní Jaroslavy 
Pospíšilové, tel.: 737 937 978.

16. dubna se do Zlína sjely 
pěvecké sbory z celého Zlínské-
ho kraje na celostátní přehlídku 
pěveckých sborů. Naši školu zde 
zastupovaly dva pěvecké sbory, 
které vede p. uč. Miroslav Uhlíř. 
Ve velké konkurenci se přípravný 

pěvecký sbor Myšky umístil ve zla-
tém pásmu a pěvecký sbor Myši 
a Myšáci získal stříbrné pásmo. 

Děkujeme za příkladnou repre-
zentaci školy a přejeme mnoho 
úspěchů v dalším rozvoji. 

Bc. Ivo Novotný

Taneční obor SZUŠ D-MUSIC pobočka 
Chropyně pod vedením Ondřeje Bernkopfa 
uvedl 18. dubna taneční pořad pod názvem 
Alenka v říši divů, kterého se zúčastnila ZŠ a ve-
řejnost města Chropyně. Vystoupení trvající 
45 minut bylo scénicky velmi propracované 

a jeho dokonalost dotvářely světelné efekty. 
Poctivá práce vystupujících, které předchá-
zela pečlivá příprava na soustředěních, byla 
velmi znát. Je vidět, že vedení dětí je na pro-
fesionální úrovni a žáci postupují mílovými 
kroky kupředu. Dle ohlasu všech zúčastněných 

v publiku se pořad velmi líbil. Mohu vám slíbit, 
že se koncem letošního roku opět předvedeme 
veřejnosti s podobným námětem. 

Děkuji dětem a panu učiteli za krásné 
vystoupení.

Bc. Ivo Novotný
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Badmintonový turnaj 
Brněnské jaro

Memoriál Iva Malého 
ve sjezdu Malé Bečvy

V sobotu 20. dubna 2013 pořádal oddíl kanoistiky 34. ročník me-
moriálu Iva Malého – závod ve sjezdu Malé Bečvy z Chropyně do Ple-
šovce. Řeku bylo nutné před tímto závodem pořádně vyčistit od stromů 
a větví, naházených do vody při pročišťování lesa, což vodáci prováděli 
6. a 13. dubna a měli práce opravdu hodně.

Před samotným závodem v pátek večer a v noci v Chropyni vydatně 
pršelo, ochladilo se a zvedl se silný vítr. Pořadatelé se obávali, že počasí 
mnohé odradí od účasti na závodech, ale potvrdilo se, že ani déšť, ani 
sníh, ani mráz na vodáka neplatí. Účast byla již tradičně velká. Zúčastnilo 
se celkem 36 závodníků včetně 12 dětí do 14 let. Mimo chropyňských 
vodáků přijeli do Chropyně závodníci z oddílů Napajedla, Zlína, Babic, 
Rožnova, Blatnice, Záříčí.

V hlavní kategorii C2mix zvítězila posádka Petr Blahynka a Svatka 
Blahynková z Blatnice, na druhém místě se umístila posádka z TJ Chro-
pyně – Mira Zatloukal a Anička Ocknechtová, na třetím místě závodníci 
ze Záříčí, a to Vlastimil Ruman a Michaela Rumanová.

Martin se spoluhráčkou Bar-
borou Purdešovou (Košice) 
2. místo, když je dokázal porazit 
až ve finále na tři sety brněnský 
pár Tomáš Prek, Petra Divinová. 

Ve čtyřhře mužů naši chro-
pyňští hráči Petr a Martin až pře-
kvapivě snadno dokázali projít 
turnajem bez většího zaváhá-
ní a získali tak chropyňské-
mu badmintonu další prvenství 
na turnaji. 

Další turnaj seriálu Europe-

an Badminton-Tour se koná 
ve Vídni 1. června 2013, kam 
se mají kluci v plánu také vydat. 
Přejme jim tedy hodně štěstí 
a nejlépe stejné výsledky a dob-
rou reprezentaci chropyňského 
badmintonu, tak jak tomu bylo 
na tomto turnaji v Brně.

Děkujeme sponzorovi bad-
mintonového oddílu Chro-
pyně firmě WSCNet, s. r. o. 
(OS CHROPNET).

BK Chropyně

V cíli čekalo na závodníky malé občerstvení, závěrečné hodnocení 
pak proběhlo v Chropyni na rybářské chatě. Všichni závodníci obdrželi 
diplomy a věcné ceny. Celá tato akce byla finančně podporována měs-
tem Chropyně, oddíl obdržel příspěvek ve výši 1.500 Kč. Poděkování 
dále patří také sponzorům, kteří věnovali tolik věcných cen, že mohl 
být oceněn každý závodník.                                     Marie Králová

V sobotu dne 27. dubna 2013 
se uskutečnil 10. ročník badmin-
tonového turnaje Brněnské jaro. 
Je to jeden z turnajů meziná-
rodního seriálu European Bad-
minton-Tour, který se odehrává 
v České republice, Rakousku 
a na Slovensku. 

Z chropyňského badminto-
nového oddílu se jej zúčastnili 
dva hráči: Petr Zavadil a Mar-
tin Schmied. Na turnaji oba 

předváděli velice dobrou hru, 
doplněnou výbornými výsledky. 
Dokázali tak i v mezinárodní 
konkurenci, že v Chropyni je stá-
le badminton na vysoké úrovni. 

Ve dvouhře mužů vybojo-
val Martin nádherné 1. místo. 
Dokázal jako jediný porazit 
kvalitní mladé rakouské hráče, 
kteří nejvíce pomýšleli na triumf 
v tomto turnaji. 

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

Dne 8. května 2013 jsme vzpomenuli 2. smutné 
výročí úmrtí mé manželky a naší maminky a babičky 
paní 

Růženy Langrové.

Stín smrti pokryl drahé čelo,zahnal touhu žít.
A srdce předobré, i když chtělo,utichlo a přestalo bít.

Dne 14. května 2013 jsme vzpomenuli 4. výročí 
úmrtí našeho syna 

Ing. Jana Polišenského. 

S láskou a smutkem vzpomínají rodiče, bratři Marek 

Kdo Tě znal, vzpomene, 
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 15. května 2013 jsme vzpomněli druhé 
smutné výročí úmrtí našeho milovaného syna, bratra 
a vnuka, pana 

Petra Pavlíka. 

Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

Dne 16. května 2013 vzpomeneme nedožité 
70. narozeniny pana 

Františka Ondruška 

a 25. července 2013 uplynou 2 roky od jeho úmrtí. 

Smutný je domov, když ho opustí ten, 
který ho budoval, rád v něm žil a pracoval. 

Dne 24. května 2013 uplyne rok od chvíle, kdy 
nás navždy opustil pan 

Jaroslav Kunčar. 

S láskou vzpomínají rodiny Kunčarova a Oplocká.

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.

Dne 2. června 2012 si připomeneme 4. smutné výročí 
úmrtí mého manžela a našeho tatínka a dědečka pana 

Václava Kytlicy. 

Proč…

Dne 12. května 2013 jsme si připomenuli 15. vý-
ročí úmrtí pana 

Zdeňka Pokorného. 

S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 11. dubna 2013 uplynulo 9 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila paní 

Alena Chybová, 

roz. Kuchaříková. Vzpomínají rodiče, bratr, dcery 
a syn s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
cestička k hřbitovu zůstala jen.

Děkujeme všem za projevy soustrasti, květiny 
a doprovod na poslední cestě paní 

Věry Konrádové, 

se kterou jsme se rozloučili 25. března 2013. Manžel 
Miloš, dcery Věra a Miluše a syn František s rodinami.

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 2. května (číslo vychází 17. května 2013).  
Uzávěrka příštího čísla: 6. června 2013 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 nezmě-
něna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.

V
J

v

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 6/2013 - 6. června (vychází 21. června) 
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Společenská kronika 
V měsíci dubnu se do našeho města přistěhovalo 13 osob, v rámci obce 

se přestěhovalo 18 občanů a odhlásilo se 11 občanů. Narodilo se 6 dětí 
a zemřeli 4 občané.

S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.

Nikdy na Tebe nezapomeneme. S láskou vzpomíná manžel Květoslav 
s rodinou.

a Vlastík s rodinou, syn Honzík s Aničkou.

Vzpomínají manželka, Rosťa, Andrea a Zdeněk s rodinou.

Na jeho dobré a laskavé srdce s láskou a úctou vzpomínají manželka Jar-
mila, 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.

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

Pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste nepromeškali 
vydání, ve kterém chcete uveřejnit Vaši vzpomínku či blahopřání.
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www.muchropyne.cz

Chropyně LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL 
31.5. Letní kino. Za nepříznivého počasí bude promítání 
 zrušeno! Informace na Správě majetku města Chro-
 pyně, telefon: 573 355 323.
 Kde: Fotbalový stadion Chropyně, 20:30

Kroměříž BULHARSKÉ IKONY (setkání s autorem)  
25.5. Přednáška autora vystavených ikon Justiniana Tilova 
 poodhalí divákům nejen hlubší kořeny a dílenskou 
 tradici, včetně přísně dodržovaných pravidel a postu-
 pů pro tvorbu těchto specifických náboženských 
 obrazů, ale bude také příležitostí osobně poznat 
 tvůrce a dozvědět se o jeho pohnutkách a přístupu 
 k této malbě, která jistě není v současnosti „mainst-
 reamovým“ malířským stylem.
 Kde: Arcibiskupský zámek, 15:00

Kroměříž Jiří Dědeček 
30.5. Hudební recitál. Jiří Dědeček je český písničkář, 
 básník, textař, překladatel a autor četných rozhla-
 sových a televizních pořadů. V letech 1973–85 tvořil 
 a vystupoval ve dvojici s Janem Burianem. Písničky 
 Jiřího Dědečka jsou často protest songy. „Dobrý pro-
 test song, to je vlastně útok proti blbci obecně 
 a blbec se nemění,“ říká sám bard.
 Kde: Starý pivovar Kroměříž, 19:00

Kroměříž KONCERT VOKÁLNÍHO SESKUPENÍ 4TET 
3.6. Již 10 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěvec-
 kými, ale i hereckými výkony a nápady VOKÁLNÍ 
 SESKUPENÍ 4TET/ Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár, 
 David Uličník/. Gentlemani v cylindrech opět připra-
 vili originální podívanou v nové verzi programu, která 
 měla premiéru na podzim 2012.
 Kde: Dům kultury Kroměříž, 19:00

Kroměříž Noc galerií 2013 
7.6. Společná akce Arcibiskupského zámku, Muzea 
 Kroměřížska a Galerie Orlovna. Druhý ročník nabídne 
 sérii vernisáží, performací, koncertů a především 
 otevření všech galerií až do půlnoci.
 Kde: kroměřížské galerie, 16:00

Kroměříž Moravia Food festival 2013  
14.-16.6. Gastronomický festival, jehož hostem bude Roman 
 Vaněk. 
 Kde: Hotel Octárna

Holešov MARTIN KOBYLÍK – klavírní recitál 
25.5. Setkání s hudbou Ludwiga van Beethovena a Fry-
 deryka Chopina v podání klavíristy a slušovického 
 rodáka Martina Kobylíka.
 Kde: Sala terrena Zámku Holešov, 19:00 

Holešov ZÁMECKÝ GULÁŠFEST HOLEŠOV 2013 
1.6. Městské kulturní středisko Holešov ve spolupráci 
 s JOSPO a.s. a AKC SMS pořádají v zahradě zámku 
 Zámecký gulášfest - Holešov 2013
 Kde: Zámecká zahrada Holešov, 7:00 – 17:00 
 
Holešov POCTA CLAUDE BOLLINGOVI II.  
2.6. Petr Pomkla - flétna, Josef Hanák - kontrabas, Cti-
 bor Bártek - bicí, Karel Košárek - klavír. Bolling 
 - Suita pro flétnu a jazzové klavírní trio č. 1, Ger-
 shwin - The Man I Love, Guiot – Rapsodie, Bolling 
 - Suita pro flétnu a jazzové klavírní trio č. 2.
 Kde: Zámek Holešov

Přerov Sežeru tě na to tata! 
24.6. Japonské frašky - představení v podání Malého 
 divadla kjogénu Brno.
 Kde: Klub Teplo Přerov, 19:30 

Přerov Moravské divadlo Olomouc: Kabaret 
30.6. Žertovné nápěvy i vážný šanson, slovní ekvilibristika 
 i drastická komika.
  Kde: Letní divadelní scéna Přerov, 19:30 

Přerov Pěvecká soutěž O zámecký klíč 
14.-15.6. Pěvecká soutěž pro děti v rámci folklorního festivalu 
 V zámku a podzámčí.
 Kde: Horní náměstí Přerov

Přerov Rockový Helfštýn 2013  
15.6. IV. ročník hudebního setkání. Vypsaná fixa, Doga 
 a další na rockové a multižánrové scéně. Předprodej 
 vstupenek v MIC.
 Kde: Hrad Helfštýn, 19:30 

 


