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Poslední květnový víkend patřil Hanáckým slavnostem, které 
se v našem městě konaly už po patnácté. Tato tradice, jejíž začátek 
sahá až do roku 1985, si klade za cíl přiblížit lidem, kteří v našem 
kraji žijí, narodili se tu, přistěhovali se sem, nebo jsou z dalekého 
okolí, jak se na Hané žilo a jaké byly zvyky. A že je o toto poznání 
zájem, dokazuje návštěvnost této akce. Letos poprvé se Hanácké 
slavnosti konaly pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Sta-
nislava Mišáka.

V páteční podvečer celý program Hanáckých slavností odstarto-
vala celorepubliková akce s názvem - Noc kostelů. Za zvuku zvonů 
svoje brány otevřelo 1372 kostelů a modliteben po celé České 
republice, aby poodhalily svá tajemná zákoutí. Návštěvníci kostela 
svatého Jiljí mohli bez ostychu a zábran obdivovat jeho duchovní 
a umělecké bohatství, poslechnout si zajímavé povídání a také 
se více dozvědět o historii našeho kostela, tedy co bylo inspirací pro 
stavitele křesťanských chrámů a co už po dva tisíce let do kostelů 
přivádí věřící.                                                                  ToRo

Noc kostelů má svůj původ v Rakousku. První 
„Dlouhá noc kostelů“, jak se tato aktivita u našich již-
ních sousedů nazývá, se konala v roce 2005. V našich 
zemích byl nultý ročník v květnu 2009 na Brněnsku 
a Plzeňsku a následující rok už byl večer otevřených 
kostelů s kulturním a duchovním programem rozšířen 
po celé zemi. V letošním roce Noc kostelů probíhala 
také na Slovensku, v Estonsku, Německu a Nizozemí. 
Motto bylo: „Potom už nebude den ani noc, ale 
v čase večera bude světlo!“ (Bible Zach 14,7) 

V Chropyni jsme letos měli třetí ročník, který 
začínal jako vždy slavnostním vyzváněním. První 
část programu pro nás připravili žáci a učitelé ZUŠ 
Chropyně, jejichž velmi pěkná hudební vystoupení 
byla proložena zamyšleními o životě a o svátostech. 
Poté jsem měli možnost připomenout si něco málo 
z historie kostela a především duchovní správce chro-
pyňské farnosti, které si mnozí starší ještě pamatují. 

Druhá část programu byla komornější a byl zde vět-
ší prostor k ztišení a zklidnění. Na úvod zaznělo jedno 
pěkné svědectví o nečekaném uzdravení ze záhadné 
nemoci. Následoval zpěv farního sboru, proložený 
společnými modlitbami a meditací. Během večera byl 
také připraven program pro děti, které měly možnost 
nejen nahlédnout na kůr či do zvonice, ale také 
si originálně vyzdobit tričko, což mnohé velmi zaujalo. 
:o) V kapli byla výstavka fotografií z našeho kostela 
s tématikou křtu, přijímání či biřmování. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli k to-
muto krásnému prožití jinak pošmourného večera 
v našem kostele: všem malým i větším účinkujícím 
ze ZUŠky pod vedením učitelů Jany Milotové, Eliš-
ky Honkové, Luďka Koutného a Milana Vaculíka; 
všem zpěvákům a paní varhanici našeho sboru Chor 
Minor; těm, kteří připravili program pro děti, i všem 
ostatním, kteří pomohli jakýmkoliv jiným způsobem. 
A těším se na příští rok.                   P. Jiří Putala

Více fotografií na http://zuschropyne.rajce.
idnes.cz/Noc_kostelu_24.5.2013/ 
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Večer se pak před chropyňským zámkem rozezvučel cimbál, 
housle a violoncello kapely Ciganski Diabli. Toto hudební seskupení 
vzniklo v roce 1991 a je považováno za jeden z nejlepších orchestrů 
v kategorii Etno a World Music na světě, o čemž přesvědčili i sa-
motné návštěvníky svého koncertu. Odvážné aranžmá, neobvyklé 
hudební kombinace a podmanivý zpěv v žánru jazz, etno a flamenco 
na sebe upoutaly velkou pozornost. A není divu. Ciganski Diabli 
koncertovali na 5 kontinentech a v 35 státech světa. Za svoje na-
hrávky získali 3 zlatá a 2 platinová ocenění a v roce 2000 obdrželi 
cenu Grammy za nejlepší orchestr.                                    ToRo

Páteční program pak uzavřela cimbálová muzika Harafica 
z Uherského Hradiště. Sedm mladých šohajů ze Slovácka pod ve-
dením Petra Galbase ukázalo, že opravdu umí. Svým repertoárem 
v mnohých z návštěvníků vykouzlili vzpomínky na překrásnou kome-
dii Slovácko sa nesúdí plnou vtipu, šlivovice a sklepů plných dobrého 
vína. Lidové a folklórní písně střídaly moderní kusy, které v podání 
cimbálu a doprovodného orchestru zněly zvučně a velmi libě. 
I přes sychravé počasí a pokročilou večerní hodinu se před pódiem 
začalo tančit a návštěvníci si vyprosili nejeden přídavek.        ToRo
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V sobotu pak program pokračoval již tradiční jízdou krále Ječ-
mínka. Hanáckého krále všech utiskovaných a vtělená naděje a víra 
v lepší budoucnost moravské vlasti, jež přetrvala bouře věků. Jeho 
moc se nedá udusit, neutuchne a nikdy nezklame. Král Ječmínek 
se pravidelně vrací se svou družinou do našeho města v plášti 
z modravého sukna, s kloboukem na hlavě a v dlouhém kabátě, 
který ho chrání tak, že nezmokne. Pověst praví, že nemusí spát, jíst 
a ani pít a že ho nikdo nevidí, jen ten, kterého chce, aby ho viděl. 
Uctivě požádal starostku města Chropyně paní Věru Sigmundovou 
o povolení vstoupit do města v doprovodu své družiny.        ToRo
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Na velké scéně se rozjel dopolední program dětských folklor-
ních souborů, který otevřel chropyňský soubor Malý Ječmínek 
za doprovodu děti z lidového souboru Chropyňáček, se kterým již tři 
roky Malý Ječmínek spolupracuje. A že jsou tanečníci šikovní, nám 
dokázali svými dvěma vystoupeními. Jsme na ně velmi pyšní, protože 
právě děti z Chropyně letos postoupily do celorepublikového kola 
soutěže folklorních souborů.                                               ToRo
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Fotogalerii z Hanáckých slavností najdete na 

www.muchropyne.cz

Soubory z fotogalerie jsou volně ke stažení. Můžete si z nich nechat 
vyvolat fotografie až do formátu 10 x 15 cm.
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Sobotní odpoledne patřilo dospělým folklórním souborům. 
I když občas sprchlo, neodradilo to tanečníky a do svých vystou-
pení dali vše. Přihlížejícím návštěvníkům předvedli folklórní tance 
doplněné poutavým zpěvem a přiblížili jim tak tradice a život 
v dávných časech na našem území. Bylo obdivuhodné, jak pestré 
a zajímavé se kdysi nosily kroje a jak čas změnil naše zvyky v oblé-
kání ve jménu praktičnosti a pohodlnosti. A není divu, vždyť vyprat 
a nažehlit takový kroj byla otázka několika dlouhých hodin. ToRo
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Na malé scéně se od sobotního rána střídaly různé žánry, a tak 
si každý z návštěvníků přišel na své. Koho už nebavily lidové tance, 
mohl se u dobrého jídla a pití, kterého byly přilehlé stánky plné, 
zaposlouchat do dechové hudby nebo alternativního žánru. ToRo

Kdo měl pro strach uděláno, mohl navštívit velmi zajímavou 
expozici v chropyňském zámku. Na návštěvníky čekalo povídání 
o jeho historii a současné výzdobě, kterou reprezentují unikátní 
zbraně v rytířském sále. Ti otrlí si mohli vyzkoušet různá mučidla 
a pro vážné zájemce měl kat v nabídce i exkluzivní setnutí hlavy 
na špalku. Zajímavé bylo setkání s princeznami, pážaty a různými 
pohádkovými bytostmi. Pech však měla Popelka, které návštěvníci 
neustále míchali popel s luštěninami, a tak jí zbyly jen oči pro pláč. 
V Ječmínkově sále na návštěvníky čekal samotný král Ječmínek, který 
doplnil zajímavý výklad kastelánů. A na ty otrlé pak ve sklepení 
čekala pohádková strašidla, příšery a jiné noční můry.          ToRo

Vyvrcholením celého sobotního programu pak byla kapela 
Kabát Revival. S prvními tóny této kapely se z nebe spustil doslova 
apokalyptický déšť. To však fanoušky neodradilo a v kapucích 
a pod deštníky tančili a zpívali známé písně téhle proklatě dobré 
kapely.                                                                           ToRo



9

6/2013 Zpravodaj města Chropyně

Program patnáctých Hanáckých slavností pokračoval v nedělní 
dopoledne tradičními cyklistickými závody. Počasí se umoudřilo 
a místy vykouklo i sluníčko. Dle informací pořadatelů to vše zařídila 
naše rosnička Alena Zárybnická. Na závody se sjely děti z blízkého 
i dalekého okolí. Startovalo 143 dětí v sedmi kategoriích, a pro-
tože byla na startu doslova mačkanice, pořadatelé startovní týmy 
rozdělili na holky a kluky. Trať nejstarších kategorií vedla kolem 
rybníka a mladší děti jezdily na louce u chropyňského zámku. 
S ubývajícím věkem závodníků se stupňoval adrenalin jejich rodičů, 
kteří s vypětím všech sil fandili svým ratolestem.                   ToRo
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Sláva vítězům, čest poraženým. Aby však prohra nebyla nikomu 
líto, připravili pořadatelé pro všechny závodníky bohatou tombolu, 
která byla plná lega a cyklistických doplňků. Vrcholnou cenou 
pak bylo úžasné kolo, které vyhrál Michal Vykoukal. Pořadatelům 
cyklistického závodu patří obrovské poděkování za perfektně 
zorganizovanou akci, plnou závodního adrenalinu, emocí, ale 
i radosti z vítězství našich dětí. Proto nezapomeňte – když kolo, tak 
jedině z Cyklosportu Chropyně!                                          ToRo
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A jelikož se blížil den dětí, pro všechny děti bylo připravené 
odpoledne plné her. Klauni Ňu-ňu a Ťu-ťu měli v zásobě pro 
všechny spoustu her. Vše to vlastně začalo drakem. Klauni vybrali 
několik dětí a chtěli jimi nakrmit draka. Děti měly zavolat na své 
rodiče, zamávat jim a naposledy se s nimi rozloučit. Bylo s podivem, 
že se ani loučit nechtěly, a tak byly nemilosrdně sežrány drakem 
bez rozloučení. Samozřejmě jen jako a za svoji statečnost každý 
z nich dostal sladkou odměnu.  A to nebylo zdaleka vše. Zábava 
pokračovala hrami s míčky, soutěžemi, tancováním v různých skupin-
kách nebo modelováním zvířátek a mečů z nafukovacích balónků. 
Úžasné bylo, že do hry byli vtažení i rodiče, a tak se vlastně bavily 
celé rodiny.                                                                    ToRo 

Ve víceúčelovém sále byla k vidění výstava prací členek I. morav-
ského patchworkového klubu. K vidění zde byla spousta zajímavostí, 
jak z malých kousků látky a odstřižků dokáží šikovné ruce moravských 
žen vykouzlit celé přikrývky, doplňky a další zajímavosti. Obdivuhod-
né byly také látkové pany, které při výrobě musely dát velké množství 
práce, ale vynaložená námaha stála za to. Pro zručné a šikovné ženy 
byl připraven i prodejní koutek, kde si mohly zakoupit jak kousky 
látek, tak i vše potřebné pro šití a výrobu patchworku.

Další výstava byla pro návštěvníky slavností připravena ve vol-
nočasovém středisku (bývalá součást školy na náměstí). Výstava 
se týkala 75leté existence skautingu v Chropyni a o průběhu 
si můžete přečíst v příspěvku Petra Caletky.                       ToRo
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Nedělní odpoledne a vlastně i celý program patnáctých Ha-
náckých slavností uzavřel 1. chropyňský festival mládežnických 
dechových orchestrů. Organizátory festivalu byly město Chropyně 
a občanské sdružení „Přidej se k nám“. 

V dvouhodinovém programu vystoupily dva orchestry. Malý 
dechový orchestr při ZUŠ Kojetín pod vedením Libora Žabenského 
za hosty a orchestr TWO, THREE, FOUR pod vedením Iva No-
votného za domácí. V jejich podání jste mohli slyšet velkou škálu 
hudebních stylů, od lidové písně přes taneční a jazzovou hudbu 
až po popové melodie. 

Děkujeme všem přítomným divákům za přízeň, kterou nám 
věnovali, a městu Chropyně za podporu. Věřím, že o naši činnost 
bude i v budoucnu velký zájem z řad obyvatel města.

Bc. Ivo Novotný

Došlo i na kácení májky. Jako každý rok si mohli káceči vybrat, 
kam májku položí. Návštěvníci ocenili potleskem, že letos se po-
dařilo májku položit skoro přesně. Při líbivých melodiích skončilo 
i nedělní odpoledne a tím i celé Hanácké slavnosti 2013.    ToRo

Letošní jubilejní 15. ročník Hanáckých slavností je za námi. 
Musím říct, že považuji slavnosti za vydařené, přestože, jako již 
několik minulých ročníků, k nám počasí nebylo zrovna přívětivé.

Ráda bych také poděkovala všem, kteří se jakkoliv podíleli 
na bezproblémovém průběhu slavností.   Ing. Věra Sigmundová

Zlínský kraj
BAK stavební společnost, a.s.
KAMAX- METAL s.r.o.
Chropyňská strojírna, a.s.
Rovina, a.s.

Energo IPT s.r.o.
DESTRA Co., spol. s r.o.
IWWA, s.r.o.
IWW engeneering, s.r.o.
Robert Lučan
Josef Horák

Sponzoři Hanáckých slavností:
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Zpráva o činnosti 
Rady města Chropyně
Na svých jednáních v období od 3. dubna do 22. května 2013 mimo jiné: 
• schválila výběr lokality a provedení XI. etapy projektu Regenerace 

panelového sídliště v roce 2014 – podrobné informace najdete 
v jiném příspěvku v tomto Zpravodaji,

• vzala na vědomí zprávu o vývoji pohledávek Správy majetku města 
Chropyně, p. o., k 31. březnu 2013 – v souladu s trvalým úkolem 
je čtvrtletně předkládána informace o vývoji pohledávek Správy 
na jednotlivých střediscích. K 31. březnu byly pohledávky v členění 
dle jednotlivých středisek následující: Středisko 20 Bytové hospo-
dářství – 636.410 Kč (ve srovnání s poslední zprávou k 30. září 2012 
došlo ke snížení pohledávek na tomto středisku o částku 11.487 Kč), 
Středisko 21 Nebytové prostory – 36.063 Kč (jde o pohledávku 
za firmou Zháněl Group Chropyně, s. r. o., která je řešena exekučně), 
Středisko 32 Pohřebnictví – 1.400 Kč (jde o neuhrazené pohledávky 
za provoz hřbitova a pronájem hrobů). Celková výše pohledávek 
Správy k 31. březnu 2013 činí 673.873 Kč.

• schválila vítěze výběrového řízení na provedení akce „Snížení energií pro 
tribunu Chropyně“ firmu Lawstav, s. r. o., se sídlem Palánek 373/19A 
Vyškov, IČ: 27677109, s nabídkovou cenou 1.898.400 Kč bez DPH,

• schválila uzavření smlouvy č. 12110782 o poskytnutí podpory ve vý-
ši max. 2.127.969,90 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Snížení 
imisní zátěže z dopravy ve městě Chropyni“ (nákup kropicího auta), 

• schválila znění zadávací dokumentace na provozování sběrného 
dvora města Chropyně – město Chropyně vybudovalo sběrný 
dvůr v Chropyni v roce 2008 a od tohoto roku má uzavřenou 
smlouvu na provozování sběrného dvora s firmou Biopas, spol. 
s r. o. V letošním roce končí platnost této smlouvy a také vázací 
doba k podmínkám provozování sběrného dvora určeným Stát-
ním fondem životního prostředí, ke kterým se město zavázalo 
po dobu pěti let po obdržení dotace a vybudování sběrného dvora. 
Z těchto důvodů se město rozhodlo provést nové výběrové řízení 
pro výběr provozovatele a současně si částečně upravit podmínky 
provozování. V neposlední řadě je zde také snaha o co nejnižší 
náklady na provoz sběrného dvora.

Mgr. Milan Bajgar

Město Chropyně recyklací starých
spotřebičů výrazně přispělo 
k ochraně životního prostředí

Občané našeho města již ně-
kolik let zodpovědně třídí elek-
troodpad. Nyní můžeme přesně 
vyčíslit, kolik elektrické energie, 
ropy, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci ušetřili život-
nímu prostředí. Víme také, o kolik 
jsme snížili produkci skleníkových 
plynů nebo nebezpečného odpa-
du. Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, 
která pro nás zajišťuje sběr a recy-
klaci vytříděných elektrozařízení. 
Letos poprvé jsme získali certifikát 
vypovídající nejen o přínosech 
třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o významu 
sběru drobných spotřebičů. 

Studie posoudila systém zpět-
ného odběru televizorů, počítačo-
vých monitorů a nově také drob-
ných spotřebičů, jako jsou např. 
mobily, notebooky nebo tiskárny. 
Hodnotila dopady jejich sběru, 
dopravy a ekologického zpracová-
ní či likvidace. Výsledky studie byly 
prezentovány formou spotřeby 
energie, surovin, emisí do ov-
zduší, vody a produkce odpadu. 

Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Zpětný odběr 

a recyklace např. stovky mobilních 
telefonů uspoří tolik energie, kolik 
spotřebuje moderní úsporná led-
nice za více než 4,3 roku provozu. 
Díky recyklaci jednoho notebooku 
dojde ke snížení spotřeby ropy, 
na kterou osobní automobil ujede 
téměř 100 kilometrů, nebo dojde 
k úspoře 392 litrů pitné vody. Stej-
né množství je například spotřebo-
váno při 30 cyklech myčky nádobí. 

„Z Certifikátu Environmentální-
ho vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce v loň-
ském roce vytřídili 139 televizí, 
342 monitorů a 2 807 kg drob-
ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
140,97 MWh elektřiny, 6 247,87 li-
trů ropy, 636,70 m3 vody a 6,06 tun 
primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů 
o 32,04 tun CO2 ekv., a produkci ne-
bezpečných odpadů o 125,24 tun.“ 

Když si uvědomíme, že napří-
klad osobní automobil vyprodu-
kuje za rok provozu 2 tuny skle-
níkových plynů a jedna čtyřčlenná 
domácnost průměrně ročně spo-
třebuje 2,2 MWh elektrické ener-
gie, jsou to impozantní čísla. Proto 
si všichni, kteří zodpovědně třídí 
a přispívají tak k ochraně životního 
prostředí, zaslouží obrovský dík.
M. Adámková, zdroj: ASEKOL

Vzhledem k tomu, že realizace X. etapy projek-
tu Regenerace panelového sídliště je již „na spad-
nutí“, rozhodlo město Chropyně o přípravě další 
etapy, která by měla být realizována v roce 2014.

Pro rok 2014 se připravuje v pořadí již je-
denáctá etapa, která je navržena v ulici Tyršova 
v prostorách mezi mateřskou školou a komunikací 
mezi křižovatkami s ulicí Moravská a Nádražní.

Předmětem zájmu této etapy budou přede-
vším úpravy povrchů a zpevněných ploch a vybu-
dování parkovacích míst a komunikací pro pěší. 

Etapa pro rok 2014 řeší opravu a výměnu 
krytu vozovky mezi bytovými domy čp. 606–608, 
600–602, 594–596 a mateřskou školou, dále vy-
budování 35 nových přilehlých šikmých parkova-
cích míst, z toho 2 místa pro zdravotně postižené, 
před bytovými domy 594–596 a 600–602. Tato 
komunikace bude sloužit jako jednosměrná. Celý 
prostor bude doplněn o komunikaci pro pěší.

Jako v předešlých etapách je i v této etapě 
navržena rekonstrukce veřejného osvětlení, 
rekonstrukce a doplnění míst pro odpadové ná-
doby a v neposlední řadě úprava stávající zeleně 

Příprava XI. etapy projektu Regenerace panelového 
sídliště v roce 2014

včetně doplnění nové o výsadbu stromů a keřů 
a doplnění prostoru o nový městský mobiliář 
(lavičky, koše).

Chodníky, parkovací místa a místa pro kontej-
nery budou mít povrch ze zámkové dlažby a ko-
munikace bude opatřena povrchem z AB – živice.

Provoz motorových vozidel je zde navržen 
jako jednosměrný. Navržená dokumentace řeší 
vjezdy na parkovací místa před jednotlivé bytové 
domy z ulice Tyršova a výjezd před mateřskou 
školou směrem do ulice Moravská.

M. Adámková
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Ke konci loňské-
ho roku mě oslovila 
předsedkyně MO 
Svazu tělesně posti-
žených paní Marie 
Zmeškalová s my-
šlenkou uspořádat 
kurz, ve kterém by 
se naši občané mohli 
zdokonalit v práci 
s počítačem a jeho 
ovládání. 

Jelikož jsem pů-
vodní profesí učitel 
a vím, že opakování 
a pravidelnost je zá-
kladem úspěchu, začal 
jsem se zabývat myš-
lenkou pravidelné vý-
uky pro naše občany. 
Dospěl jsem k závěru, 
že nová počítačová 
učebna nemusí sloužit 
jen žákům naší školy, 
ale i veřejnosti. Místo 
by tedy bylo. Kdo jiný 
by měl vést výuku než 
učitel, který vyučuje 
informatiku? Volba 
padla na Mgr. Iva Za-
wadského. Nic už tedy 
nebránilo tomu zahá-
jit od ledna letošního 

Finanční odbor Městského úřadu v Chropy-
ni upozorňuje občany, že 20. července 2013 
je splatný místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů 
za druhé pololetí roku 2013 (základní sazba 
za pololetí činí 276 Kč, u poplatníků platících 
z titulu trvalého pobytu v Chropyni od 70 let 
činí 138 Kč).

Občanům platícím přes SIPO bude část-
ka předepsána ke srážce v měsíci červenci. 

Ostatním bude zaslána poštovní poukázka, 
kterou mohou uhradit na poště, převodem 
z účtu nebo v hotovosti na pokladně Městské-
ho úřadu v Chropyni (neobdržení poukázky 
není důvodem k nezaplacení poplatku).

Znění obecně závazné vyhlášky upravující 
podrobnosti k výše uvedenému poplatku 
je přístupné na www.muchropyne.cz (dů-
ležité dokumenty, obecně závazné vyhlášky 
– č. 3/2012), případně je k nahlédnutí 
na sekretariátě MěÚ v Chropyni.

Výbor MO Svazu tělesně postižených děkuje touto cestou panu Mgr. Jiřímu Krejčířovi, majiteli 
firmy TECHNOSOFT Chropyně, za darování třech kompletních počítačových stanic do klubovny 
naší organizace. Počítače využijeme jednak v kurzu počítačové gramotnosti našich členů a také 
v kroužku trénování paměti. Zprovoznění PS stanic včetně připojení k internetu přislíbilo město 
Chropyně. Také děkujeme paní Pavle Přikrylové za poskytnutí zánovní ledničky do naší klubovny.

výbor MO Svazu tělesně postižených

Zloději, zloději, ve 
dne v noci chodějí

Výuka počítačových dovedností pro 
naše občany

Poslední dubnový den došlo „v pravé 
poledne“ ve staré zahrádkářské osadě Spo-
lečnice I u Zámeckého rybníka ke krádeži. 
Přistiženi byli 2 mladíci při zcizení hliníko-
vého sudu, který byl zajištěn. Nedlouho 
potom byla zaregistrována ve stejné osadě 
krádež dalšího hliníkového sudu a stavební-
ho kolečka a plechového sudu s plastovou 
vložkou v zahrádkářské osadě Společnice II. 
Byla přivolána Policie ČR k vyšetření krádeže.

Při pátrání po odcizených předmětech 
bylo zjištěno, že druhý hliníkový sud spolu 
se stavebním kolečkem stačili zloději přemís-
tit do sběrny kovového odpadu. Pro pode-
zření, že jde o předměty z krádeže, nebyly 
pracovníkem sběrny vykoupeny a byly pak 
nalezeny pohozené za sběrnou. Díky popsa-
ným okolnostem se kradené předměty vrátily 
svým vlastníkům. Jak se později ukázalo, jsou 
dotyční mladíci z Chropyně obviněni z další 
závažné trestné činnosti, jejíž vyšetřování není 
ještě ukončeno.

Zamyslíme-li se nad širšími souvislostmi 
trestné činnosti a vandalismu, dojdeme k zá-
věru, že jejich podhoubím je v mnoha přípa-
dech drogová závislost či závislost na hracích 
automatech a jejich pozadím je vysoká míra 
nezaměstnanosti. Negativní společenské 
důsledky těchto jevů jsou všeobecně známé 
a není třeba je rozvádět. Trestnou činností, 
která je průvodním jevem, si pak závislé 
osoby opatřují peníze pro uspokojení své 
závislosti. Jen v Chropyni je pracovníky 
Kontaktního centra Plus přiznáno 35 uživa-
telů drog (pervitinu) (viz Zpravodaj města 
Chropyně 2013, č. 2, str. 4).

Dne 11. dubna 2013 rozhodl na základě 
ústavní stížnosti několika obcí Ústavní soud 
o zrušení přechodného ustanovení, které 
obcím znemožňovalo do roku 2015 účinně 
regulovat hazard. Pokud tedy obec přijme 
obecně závaznou vyhlášku na regulaci ha-
zardu, může zakázat výherní hrací přístroje 
(hrací automaty) v celé obci či její části. 
Na základě této vyhlášky je pak Ministerstvo 
financí povinno ihned zahájit správní řízení 
o odebrání povolení k této činnosti. 

Skutečností je, že daňové příjmy z pro-
vozování výherních hracích přístrojů jsou 
zahrnuty do příjmové části rozpočtu města 
Chropyně. Jsou to vlastně korupční peníze, 
jimiž si tento druh „byznysu“ vynucuje svoji 
„oprávněnost“ a „užitečnost“ pro město.

Záleží tedy na politické (ne)vůli zastupi-
telů našeho města, zda budou hrací auto-
maty nadále trpěny, nebo zda tento druh 
„podnikání“ bude jako nežádoucí vykázán 
za hranice města. Stejně tak je v pravomoci 
městských zastupitelů, zda bude po příkladu 
Kojetína i v našem města zřízena městská 
policie, aby se zvýšila objasněnost trestné 
činnosti, potlačila kriminalita a vandalismus 
a zvýšila jejich prevence.

autor příspěvku 
si nepřál uvést své jméno

Již stý odběr plné krve 
absolvoval dne 14. květ-
na 2013 pan Květoslav 
Chmela. O této události 

informovala starostku města 
předsedkyně Klubu dárců 
krve Kroměřížska paní Dag-
mar Úlehlová. 

Za tento mimořádný a pří-
kladný postoj patří panu 
Chmelovi naše poděkování.

JiRo

Daroval svou krev již 100krát

Upozornění na splatnost poplatku

Dobrý dar ctí svého dárce

roku pod záštitou města Chropyně 
vyučování základů práce s počíta-
čem, určené především seniorům. 

Zájem o výuku byl větší, než 
jsme předpokládali, proto musel 
být kurz rozdělen do dvou skupin. 
Je pravda, že některým prvotní 
nadšení nevydrželo, ale o to větší 
úctu musíme mít k těm, kteří vy-
trvali až do konce školního roku.

Kurz navštěvovalo okolo 20 
seniorů, kteří se již přenesli přes 
počáteční úskalí v ovládání mo-
derní techniky a zdokonalovali 
se v používání textového editoru, 
ovládání e-mailové komunikace 
a v bezpečném „surfování“ v In-

ternetu. Skupina těch pokroči-
lejších podrobně prozkoumala 
taje e-mailové schránky a jejího 
nastavení, vyzkoušela ukládat 
a upravovat fotografie a zkrotit 
buňky excelových tabulek. 

Velmi mne potěšilo, že veš-
kerá práce před zahájením kurzu 
nevyšla vniveč a následné nadšení 
po zahájení nevyprchalo. Mnozí 
z absolventů se již ptají, zda budou 
kurzy pokračovat i v příštím roce. 

Už nyní vás mohu ujistit, že bu-
dou. Všem, kteří kurz absolvovali, 
přeji příjemné prázdniny a v září 
na shledanou.

Mgr. Milan Bajgar
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Po dlouhém plánování se v pá-
tek 3. května  sešla brzy ráno 
větš ina žáků devátých tř íd 
– a několik osmáků – před bu-
dovou školy, odkud byl odjezd 
do polské Osvětimi a Krakova. 
Společně s třídními učiteli jsme 
nastoupili do autobusu, který 
už byl z poloviny zaplněn žáky 
ze školy v Traplicích. Cesta pro-
bíhala v klidu, někdo si povídal, 
další poslouchal písničky a jiný 
si jen tak prohlížel krajinu, nebo 
poslouchal průvodní slovo pana 
doktora Kočího. 

Po příjezdu do Osvětimi nám 
pan Kočí řekl několik instrukcí 
a sdělil, za jak dlouho se sejde-
me. Podle škol jsme se rozdělili 
do dvou skupin a každá šla s ji-
ným průvodcem. Před úplným 
vstupem si každý vzal sluchátka 
a přijímač a prohlídka mohla 
začít. Pan průvodce nám sdělil, 
jakou frekvenci budeme použí-
vat, a mohli jsme se vydat dál. Sa-
mozřejmě jsme nebyli jediní, kdo 
se na toto místo přijel podívat. 
Kolem byla spoustu dalších sku-
pin z různých koutů světa. Bylo 
zvláštní je vidět v těchto místech, 
musel to pro ně být skutečně silný 
zážitek vzhledem k hrůzám, které 
se zde děly jejich předkům. Při 
poslouchání zdrcujícího a pou-
tavého vyprávění našeho průvod-
ce jsme se přesouvali od jednoho 
vězeňského bloku k druhému. 
Někde jsme zhlédli dokumenty, 
někde předměty, které dříve pa-
třily vězňům. Měli jsme možnost 
zjistit, kde spali, kudy chodili 

- běhali, co si s sebou brali pod 
mylnou informací, že se stěhují, 
a slyšet, jak se k nim kápové 
a esesáci chovali a spoustu dalších 
informací, při kterých až bě-
hal mráz po zádech. Věřte mi, 
že takový způsob „života“ (ano, 
v uvozovkách, protože životem 
se to nazývat vážně nedá) bych 
nikomu nepřála ani v těch nej-
horších snech. Člověku se nechce 
věřit, jaká zvěrstva tam lidem pro-
váděli. Na druhou stranu, z toho 
lepšího hlediska, byla prohlídka 
moc hezky zpracovaná a umožnila 
nám alespoň na několik desítek 
minut nahlédnout do světa všech 
rodin, co se sem dostaly. Fakt, 
že se se svými příbuznými vidíte 
naposledy, mačkajíce se v pře-
plněném vagonu, je odstrašující. 
Po skončení prohlídky v této části 
jsme se přemístili do Březinky. Zde 
byly k vidění stavby, ve kterých 
vězni „bydleli“, „záchody“ nebo 
např. přistavený vagon na třídící 
rampě. 

Pak jsme všichni opět nasedli 
do autobusu, zahnali chmurné 
myšlenky a hurá do Krakowa. 
Pan Kočí nás provedl po hlav-
ních památkách, přičemž nám 
o každé řekl pár zajímavostí. 
Bohužel začalo pršet, ale nás 
nic takového nemohlo zastrašit, 
protože jsme se skoro všichni 
vyzbrojili deštníky! A kdo ne, ten 
se schoval ke kamarádovi. Když 
jsme dospěli k názoru, že déšť 
nepřejde, statečně jsme pokra-
čovali kličkujíce mezi kapkami 
vody. Konečně jsme se dočka-

Netradiční pohádka 
O kohoutkovi a slepičce

Květnový zážitek 
žáků 9. třídy

Pohádka o kohoutkovi, který nenasytně spolkne jahůdku, ta mu uvízne 
v krku a zachrání ho hodná slepička, ožila ve středu 22. května v Mateřské 
škole Chropyně. Děti 6. třídy si ji pod vedením paní učitelek Bohdanky 
Horákové a Evy Štulajterové připravily pro své rodiče.

Půlhodinové vystoupení bylo také plné písniček a tanečků, které 
si děti nacvičily. Na klavír je doprovázela paní učitelka ze Základní 
umělecké školy v Chropyni Jana Milotová, starší děti hrály na flétnu, 
nejmladší zatančily tanec kuřátek. Prostor dostali všichni žáčci 6. třídy. 
Vystoupení sklidilo obrovský úspěch, jejich klid a bezprostřednost by jim 
mohl závidět kdejaký profesionál!

Poděkování za celou besídku patří nejen samotným dětem, ale 
hlavně paním učitelkám, které si daly tu práci s přípravou a nenechaly 
nic náhodě. Vyrobily dětem krásné kostýmy a po celou dobu vystoupení 
sledovaly své žáčky a pomáhaly jim, když si někdo nemohl chvilku vzpo-
menout na svůj text. Je vidět, že se dětem paní učitelky věnují opravdu 
pečlivě. A my už se těšíme, co si pro nás připraví příště!    

Ing. Kristýna Křupková

li očekávaného volna! Každý 
se vydal na jinou stranu – jeden 
pro krowky, druhý na jídlo a tře-
tí zase pro něco pěkného pro 
maminku. V domluvený čas jsme 
se všichni opět setkali na urče-
ném místě a mohli jít k auto-
busu. Cestou do autobusu jsme 
docela slušně zmokli, ale náladu 

to nikomu nezkazilo. Jízdu domů 
už každý strávil odpočinkem. 

Závěrem bych chtěla po-
děkovat  t ř ídn ím uč i te lům 
za organizaci výletu, panu Kočí-
mu za prohlídku památek a panu 
průvodci z Osvětimi za poutavý, 
i když smutný výklad. 

Mária Rosulková
reklama

v Plešovci na klubovně 29.6.2013 

od 14:00 soutěže a hry pro děti

od 20:00 cimbálovka DUBINA

Občerstvení, grilované sele
a další speciality
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Soukromá inzerce
Prodám
 zahrádku s chatkou v zahradní části na Podlesí. Zahrada z části 

zatravněná s různými druhy ovocných stromů. Pomůcky k udržování 
zahrady přenechám. Tel.: 739 750 801.

Prodáme
 byt 3+1 v Chropyni na Moravské ulici s balkonem ve 3. poschodí. 

Cena dohodou. K bytu lze koupit garáž 200 m od bytu. Tel.: 724 
405 908.

Upozorňujeme občany, že zveřejnění  soukromé inzerce je zpoplat-
něno částkou 50 Kč.Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

Netrpělivě čekající, zavazadla 
několikrát zkontrolována, nehty 
okousané stresem. Takto asi vy-
padaly poslední chvíle u každého 
před odjezdem. Říkali jsme si: 
,,Mám všechno? Neměl bych 
vstávat dřív?“ Naštěstí to nebylo 
tak hrozné, jak se prvně zdálo. 
V den odjezdu v neděli 12. května 
jsme se dle informací paní učitelky 
Marie Molčíkové měli shromáždit 
u ZŠ Komenského a zde vyčkat 
na příjezd autobusu, který měl 
přijet 5:30. Všech deset účastníků 
přišlo včas a dalo svá zavazadla 
do úložného prostoru autobusu. 
Všichni se pořádně rozloučili a na-
stoupili. Autobus pomalu vyjížděl 
a každý se nalepil na okno, aby 
mohl zamávat. Paní průvodkyně 
nám řekla, která sedadla jsou 
určena pro naši školu, představila 
nám pány řidiče a řekla nějaká 
základní pravidla. A začala ta dlou-
há a úmorná cesta, nejprve do Zá-
břehu na Moravě, poté do Stráže 
pod Ralskem, dále do Písku a na-
konec přes Německo, Francii 
do města Calais a do Londýna. 

Přesněji, něco okolo 1800 
kilometrů. Dlouhý časový úsek 
nám zabralo cestování po České 
republice a naložení ostatních 
škol. Během cesty jsme se sezna-
movali s ostatními, pospávali, fotili 
se a popřípadě se pobavili vtipný-
mi historkami. Přestože byla celá 
cesta útrpná, byla zpříjemňová-
na kratšími přestávkami, větši-
nou na benzinkách. Zdárně jsme 
po dvaceti čtyřech hodinách cesty 
dorazili do města Calais.

V Calais na nás čekal trajekt, 
kterým jsme měli přeplout kanál 
La Manche do Doveru. Všem 
se nám na palubě trajektu dě-
lalo špatně, protože se loď dost 
houpala. Počasí bylo sychravé, 
až zimní, s nepříjemným pichlavým 

větrem. Na palubě trajektu bylo 
možné si zakoupit kávu nebo 
jiné občerstvení. Před přistáním 
v Doveru jsme si okamžitě všimli 
bílých útesů doverských. Opět 
jsme nastoupili do autobusu, který 
nás všechny odvezl přímou čarou 
do Londýna na místo setkání s na-
šimi hostitelskými rodinami.

 Místo setkání s rodiči bylo 
nedaleko supermarketu na Essex 
Street, odtud si nás rodiče rozebrali 
a odvezli domů. Byli jsme šťastni, 
že jsme dostali tu nejpohostinnější 
rodinu, ve které byla pouze matka 
Samantha a syn Kane. Ještě ten den 
večer jsme dostali docela velkou 
večeři, která zasytila každého z nás. 
Po večeři jsme měli čas na osobní 
hygienu a rozhovor s rodinou. 
Samantha byla velmi sympatická 
a Kane nás vybízel, abychom s ním 
každý večer hráli videohry.

Dalšího dne ráno nás rodina 
zavezla na místo setkání, kde 
byl již předpřipravený auto-
bus. První den jsme měli v plá-
nu navštívit nejprve Tower, poté 
Tower Bridge a po dlouhém roz-
hodování i Stamford Bridge a sta-
dion Chelsea, na který chtělo jen 
pár dobrovolníků, mezi které jsme 
mimochodem patřili také my dva. 
Tower jsme si prohlédli pouze 
zvenčí a postoupili jsme tedy k To-
wer Bridge, kde toho bylo k vidění 
o mnoho více, například velkolepé 
zařízení určené ke zvedání mostu. 
Poté jsme se rozdělili na dvě sku-
piny, jedna měla rozchod, druhá 
šla na Stamford Bridge, především 
na stadion Chelsea. Po hodinové 
prohlídce stadionu jsme se přesu-
nuli k nejbližší stanici metra a zpět 
k autobusu. Autobusem jsme jeli 
zpět na místo, odkud si nás rodina 
pokaždé odveze domů. Večeře 
opět vydatná, téměř nám puklo 
břicho. 

Zájezd ZŠ Chropyně 
do Anglie

Další den naše cesta vedla 
na Stonehenge, dále do Salisbury 
a nakonec do Avebury.

O Stonehenge jsme se dozvě-
děli, že doposud nikdo neví, za ja-
kým účelem byla tato stavba 
postavena a odkud se tyto obří 
balvany přivezly. Vtom nám zača-
lo pršet. Dojeli jsme do Salisbury 
nedaleko od katedrály. Přestávalo 
pršet, ale než jsme stačili dojít 
ke katedrále, opět začalo pršet. 
V katedrále byla k vidění slavná 
Magna charta libertatum, která 
je počátkem obhajoby lidských 
práv na světě. Po vyslechnutí 
krátkého proslovu paní průvod-
kyně jsme si nasedli do autobusu 
a následně odjeli do Avebury. 
Ve vesničce vzdálené asi 30 kilo-
metrů od Stonehenge se nachá-
zejí kameny, které podle pověstí 
vyzařují moc a sílu planety Země. 
Dále zde byla k vidění sídla vrch-
nosti. Po procházce touto vesnicí 
jsme nastoupili do autobusu a jeli 
za rodinami. Jako již tradičně nám 
byla přichystána vydatná večeře 
s dezertem, který jsme si vychutnali 

plnými doušky. Večerní program 
byl vždy obohacen rozhovorem 
s naší anglickou matkou Saman-
thou, se kterou jsme si výborně 
rozuměli.

Další den nás čekal druhý nej-
větší obývaný hrad na světě s ná-
zvem Windsor Castle. Na stavbě 
obývané od dob Viléma Doby-
vatele jsme viděli střídání stráží, 
dokonce jsme prošli i jedním 
křídlem hradu. Obrovskou plochu 
oficiální britské rezidence jsme 
opustili okolo poledne britského 
času. Vydali jsme se směrem k au-
tobusu, který nás následně odvezl 
ke světoznámému univerzitnímu 
městu Oxford. Zde jsme prošli 
areál školy, o které jsou zmínky 
již ve 12. století. Poté jsme dostali 
rozchod na hlavní třídě města 
se 150 000 obyvateli. Každodenní 
rutinou již pro nás byl přesun 
k rodinám. Večer probíhal jako 
každý, až na to, že to byl náš po-
slední v anglické metropoli. Jak 
jinak, než ho oslavit po anglicku. 
Vydatné britské jídlo s fazolemi 
či slaninou nám zaplnilo naše 
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reklama

nádrže, že jsme se skoro pohnout 
nemohli. Následovala třešinka 
na dortu mnoha Londýňanů, fotba-
lový zápas londýnské Chelsea. Po bo-
ji hodném finále druhé největší ev-
ropské soutěže jásali fandové z Lon-
dýna a o to se spalo příjemněji.

Poslední ráno v Británii jsme 
si museli důkladně zkontrolovat 
zavazadla a samozřejmě vyslovit 
tu otřepanou frázi: ,,Mám všech-
no?“ Po poslední britské snídani 
jsme se rozloučili s naší britskou 
mámou Samanthou a jejím synem 
Kanem a vydali se na „zteč“ hlavním 
městem britských ostrovů. První naší 
zastávkou bylo slavné londýnské 
oko, tedy London Eye. Kolo o výš-

ce 135 m jsme navštívili v první 
polovině dne a byli jsme nadšeni. 
Vidět Londýn z takovéto výšky 
bylo pro nejednoho vrstevníka ne-
skutečným zážitkem. Z monumen-
tální stavby jsme se vydali kolem 
Big Benu a Westminsterského paláce 
až do St.James´s parku blízkého 
Buckinghamskému paláci. Když jsme 
si odpočinuli v parku již zmiňovaném 
v minulé větě, vydali jsme se k sídlu 
britské královny, Buckinghamskému 
paláci, místu, kde se Britové shro-
mažďují v dobách národního veselí 
a krizí. Po rozchodu jsme se seš-
li na určeném místě a postupovali 
směr Trafalgarské náměstí. Městem 
jsme procházeli jako velká skupinka 

žáků nejen z Chropyně. Prošli jsme 
náměstím, které hlídají 4 bronzoví 
lvi a sloup Nelsona, admirála, který 
velel britskému námořnictvu v bitvě 
u Trafalgaru. Po procházce dalšími 
londýnskými ulicemi jsme dostali 
rozchod, který mnozí využili k na-
kupovaní dárků pro rodiny či na o-
běd. Po obědě a nákupech jsme 
se vydali na plavbu po řece Temži. 
Svou londýnskou pouť jsme zakon-
čili procházkou po Greenwichi. 

Na konci cesty již na nás čekal 
autobus a po vyčerpávajícím dnu 
jsme se vydali na ještě úmornější 
cestu zpět do České republiky. 
Cesta nakonec trvala neuvěřitelných 
29 hodin. Ač byla dlouhá, vyčer-
pávající a unavující, zvládli jsme 
ji a šťastně se dostali kolem jedné 
hodiny ranní do svých domovů, kde 
jsme se mohli v klidu vyspat.

Marek Mikeš, Otto Solař, 
9.A ZŠ Chropyně
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Knihovna doporučuje
Mariusz Szczygieł: Láska nebeská
Soubor jiskřivých fejetonů inspirovaných na jedné stra-
ně slavnými literárními díly významných českých autorů 
(J. Hašek, K. Čapek, V. Vančura, B. Hrabal, J. Brdečka, 
L. Grosman, L. Fuks, J. Škvorecký, J. Papoušek, O. Pavel, 
V. Havel, Z. Svěrák, M. Viewegh) a jejich filmovými 
adaptacemi, na druhé pak tím, co je pro autora pře-
kvapivé, možná šokující na životě současných Čechů. 
Lehce, vtipně a laskavě, s osobitým nadhledem plným 

slovní i situační komiky kreslí českou mentalitu ve srovnání s polskou, 
specifický český humor i to, že Češi dokážou najít radost snad ve všem 
a smíchem překonávají často i smutné okamžiky.

Aleš Prager: Štika v rybníce aneb Jak ukrást čes-
kou miliardu…  
Román mladého českého autora, jehož hrdina se s roz-
myslem stává poněkud svérázným druhem lupiče. 
Na počátku je Karel chudým studentem, který se rozhodne 
svou nezáviděníhodnou situaci řešit na odvrácené straně 
zákona - stane se lupičem. I při své kriminální činnosti si ale 
zachovává určitý mravní kodex, jeho plány jsou promyšlené 
a po čase získá i šikovnou a milou spolupachatelku. Zdá se, 

že se všechno obrátilo k lepšímu - když už ale Karel dostatečně zbohatne, 
nastane problém, jak s penězi bezpečně naložit. A objeví se i silní nepřátelé.

Slávka Poberová: Životy na schovávanou
Keramička Kristina Lindová je již delší čas unavena 
manželským stereotypem. Není proto divu, že když 
jí osud přihraje do cesty atraktivního dirigenta Štěpána 
Hrdinu, hluboce se do něj zamiluje a naváže s ním 
mimomanželský poměr, i když si uvědomuje svou odpo-
vědnost matky, manželky a dcery. Ani Štěpán není bez 
závazků a možná čeká od vztahu s Kristinou něco jiného 
než ona. Autorka v knize řeší věčné téma milostného 

trojúhelníku, zabývá se problémem ztráty důvěry v životního partnera 
a možnostmi seberealizace a emancipace současných žen.

Letní provoz 
městské knihovny

Malý Ječmínkův běh 
pro žáky základní školy

Exkurze sedmé třídy 
do Brna

Městská knihovna informuje čtenáře, že v období letních prázdnin 
bude upravena půjčovní doba takto:

dospělí: úterý a čtvrtek 9:00 - 11:30 a 13:00 - 18:00
děti: pondělí 13:00 - 16:00, 
 středa  8:30 - 11:30
pobočka – omezený provoz, rozpis na měsíc dopředu bude viset 
  na dveřích

Přejeme všem svým čtenářům vydařené léto, příjemný odpočinek 
a pěkné zážitky nejen s dobrou knihou.                        H. Maťhová

Oddíl atletiky TJ Chropyně 
i v letošním roce uspořádal před 
samotným konáním Ječmínkova 
běhu, tzv. Malý Ječmínkův běh 
pro žáky základní školy. Závody 
provázel krásný sluníčkový den 
a spokojenost byla znát přede-
vším na dětech navštěvujících 
I. stupeň.

„První čtyři ročníky běžely zá-
vod na trati dlouhé 300 metrů,“ 
uvedl k organizaci pan Vlastimil 
Bena. Nejlepšího času z prvního 
ročníku dosáhli Jiří Josef Buksa 
a Kateřina Žatecká, z druhého 
ročníku Matěj Dočkal a Lucie 
Žemličková, ze třetího ročníku 
Marek Suchánek a Marie Feren-
cová a ze čtvrtého ročníku Daniel 
Hudeček a Karin Havlíčková.

Žáci z pátého až sedmého roč-
níku už měli trať dvojnásobnou, 
tedy 600 metrů. Z žáků pátých 
tříd byli nejrychlejší Petr Šenovský 
a Karla Koutná, ze šestých tříd 

Jiří Gábor a Ondřejka Spáčilová 
a ze sedmých tříd Dominik Kroupa 
a Aneta Sochorová. „V závodě 
žáků šestých tříd došlo k zajímavé 
situaci. Zatímco z dívek doběhlo 
všech 16 účastnic, chlapci doběhli 
pouze tři a ostatní došli asi po pěti 
minutách,“ uvedl Bena.

Osmáci a deváťáci běželi na tra-
ti dlouhé 1 km. Z osmých tříd byli 
nejrychlejší Jiří Navrátil a Nikola 
Hladná, z devátých tříd Petr Svo-
boda a Erika Zapletalová. 

Ceny vítězům předával mís-
tostarosta města Mgr. Milan 
Bajgar společně s předsedou 
TJ Ing. Stanislavem Dřímalem. 
Drobné občerstvení a cukrovinky 
však dostali i ti, co se na stupních 
vítězů neumístili.

Pořadatelé děkují městu Chro-
pyně za poskytnutou pomoc, 
kynologům za pronájem areálu 
a učitelskému sboru za trpělivost. 

JiRo

V úterý 28. května jsme se my, 
žáci sedmé třídy, vydali na školní 
výlet do Brna. 

Hned po příjezdu jsme se vydali 
do Paláce šlechtičen na historicky 
orientovanou výstavu u příležitosti 
výročí příchodu byzantské misie 
Cyrila a Metoděje na Moravu 
s názvem Cyril a Metoděj – doba, 
život, dílo. Zde jsme zhlédli po-
vedenou expozici a krátký film 
k tomuto tématu. Cestou jsme 
se zastavili u Staré radnice a pro-
hlédli si „brněnského draka“, 
na náměstí Svobody nás zaujala 
skulptura na měření času.

Dále náš výlet pokračoval 
návštěvou Technického muzea, 
do kterého nás přepravila brněn-

ská tramvaj neboli „šalina“. Tady 
jsme mohli vidět spousty zají-
mavých exponátů (od různých 
historických aut, přes letadlo, 
až po ponorku). A pak přišla 
očekávaná chvíle, kdy jsme 
se přesunuli do Technické herny, 
kde žádné nápisy „Nedotýkejte 
se vystavených předmětů“ neplatí. 
Vyzkoušeli jsme řadu pokusů na-
příklad z akustiky, optiky, elektřiny 
nebo magnetizmu, což se nám 
bude jistě hodit nejen ve fyzice.

Podle mě i ohlasu spolužáků 
se výlet velmi vydařil a jedničku 
od nás dostává hlavně pedagogic-
ký dozor, který měl s námi velkou 
trpělivost.

Aneta Sochorová
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Chropyňské počasíSloupek kronikářky
Z místního pozorování v měsíci květnu:
- průměrná ranní teplota byla 12,5 °C,
- průměrná denní teplota byla 17,5 °C,
- nejteplejším dnem byl 19. květen s maximální prům. teplotou 18,8 °C,
- nejchladnějším dnem byl 23. květen s minimální prům. teplotou 9,7 °C,
- celkové množství srážek bylo 91,0 mm/m2.

Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Obraz Emila Filly 
oceněn v Americe

Na aukci obrazů, která se konala 13. března 2013 v pobočce zná-
mé aukční síně Sotheby’s v New Yorku bylo vydraženo „Zátiší s kyticí 
a ovocem“ chropyňského rodáka Emila Filly, za které jeho nový majitel 
zaplatil v přepočtu 1,4 mil. Kč. Tato cena odpovídá cenové úrovni, 
kterou běžně dosahují malířovy obrazy na aukcích v České republice. 

Obraz se za oceán dostal nejspíše s některým československým po-
válečným emigrantem. Jedná se o jedno z nejzdařilejších malířových 
poválečných zátiší, která tvořil v závěru čtyřicátých let minulého století 
na zámku v Peruci v severních Čechách, kde působil v závěru svého života. 

A. Hrdlička

Emil Filla: Zátiší s kyticí a ovocem (1949), 
olej a písek na plátně, 38,4 cm x 46 cm

Červen je měsíc, kdy se hodně 
sportuje, lidé se schází ve spolcích 
a vrcholí turnaje, přehlídky, kon-
certy a ukázky toho, co se členové 
klubů a spolků naučili. 

Historie takovéto zájmové čin-
nosti v Chropyni začíná v roce 1865 
založením Čtenářsko-pěveckého 
spolku Ječmínek, a to panem Edu-
ardem Vašicou. Sedláci na radnici 
chtěli zabránit založení a činnosti 
toho spolku, ale neuspěli. Spolek 
měl 40 až 80 členů, hráli divadlo, 
zpívali sborové písně, četli časopisy, 
které spolek odebíral, diskutovali 
o zajímavých věcech. Z tohoto 
spolku vznikl v roce 1869 potravní 
spolek OUL, v roce 1873 spolek 
Občanská záložna a nakonec Sbor 
divadelních ochotníků. Členové 
spolku prosazovali pokrokové 
myšlenky ve správě a údržbě měs-
tečka, v jednáních o politických 
a národních právech občanů. Spo-
lek zanikl po 30 letech v roce 1894. 

Spolek dobrovolných hasičů byl 
založen velitelem Otakarem Křen-
kem v roce 1891. Skladem nářadí 
používaného na hašení byla kůlna 
na náměstí. Později si koupili jed-
noproudovou stříkačku, slavnostní 
uniformy (za své). Z kůlny udělali 
zbrojnici a 3x týdně cvičili. 

V roce 1892 byl založen Sokol. 
Zpočátku cvičili jen muži a děti, 
ženy až od roku 1908. Cvičili na zah-
radě u Štěpaníků a v hostinci u Va-
šiců. Sokolský dům byly dnešní do-
my Restaurace Stop až k parkovišti. 
Organizace byla zakázána v roce 
1950 a přejmenována na TJ Jiskra.

V roce 1902 byl založen spolek 
Katolická jednota mužů a jinochů 
v Chropyni. Sídlil v katolickém 
domě (dnes hostinec U Bučka). 
Založil ho kněz Jan Vévoda. Založil 

také Tělovýchovnou jednotu Orel 
v roce 1908. Jeho činnost byla za-
kázána za protektorátu, obnovena 
v roce 1946 a opět zakázána v roce 
1948. V roce 1908 byla založena 
také Dělnická tělovýchovná jed-
nota, zanikla v roce 1941.

Ostatní spolky jako myslivci, 
rybáři, Červený kříž a tělovýchovné 
spolky vznikly až po roku 1920.

Mezi spolky patřil i dobročinný 
Chudinský fond Chropyně, zalo-
žený starostou Homolíkem v roce 
1905. Prostředky na zaopatřování 
chudých získával z dobrovolných 
darů a vybíráním v kostele. Dis-
ponoval částkou až 26.562 Kč (vy-
násob 100x) v cenných papírech 
a 2.400 Kč v hotovosti. Výdaje 
fondu šly na stálou podporu nej-
chudších, okamžitou pomoc v nou-
zi, příspěvky na ošacení a obutí, péči 
o výchovu mládeže, na léčebné 
a pohřební výdaje apod. Fondu 
přispěly i nadace Františky Perníko-
vé – 400 Kč a Nadace učitele Karla 
Kopeckého darem 26.299,20 Kč. 
K tomu z obecních peněz přibylo 
téměř 100 tis. Kč. Nic z těchto pe-
něz nebylo nikým ukradeno nebo 
zpronevěřeno, starosta Homolík 
fond přísně kontroloval. 

Pro porovnání se současností 
uvádím sociální podpory v Chro-
pyni za rok 2011. Na sociálních 
dávkách to bylo 4.781.420 Kč 
a provoz domu s pečovatelskou 
službou stál 1.037.640 Kč. Některé 
sociální dávky občanům se také 
vyplácí na sociálním odboru v Kro-
měříži. O těch nemáme informace.

Zajímavosti z činnosti všech 
chropyňských spolků si můžete 
přečíst v knize Historie a součas-
nost města Chropyně na str. 185. 

Sad

Nechte na hlavě!
Velká výstava s názvem 

„Nechte na hlavě“ byla 
otevřena ve čtvrtek 6. čer-
vna 2013 v galerii chro-
pyňského zámku. Výstava 
kombinuje obrazy (por-
tréty) ze sbírek Muzea 
Kroměřížska a velkou ko-
lekci historických klobouků 
a jiných pokrývek hlavy 
ze sbírek Muzea Novo-
jičínska v Novém Jičíně. 
Součástí výstavy je také 
ukázka historických klo-
bouků ze soukromé sbírky 
Zdeny Mudrákové. Výstava 
potrvá do 29. září.

„Muzeum Kroměřížska 
uchovává ve svých sbírkách 
kolekci obrazů představují-
cích jednak portrétní umění 
známých malířů jako je Max 
Švabinský, František Ondrú-
šek, Adolf Heller, Ludvík 
Schneiderka, Leopold Carl 
Müller, jednak malířů dnes již 
téměř zapomenutých, popř. 
autodidaktů,“ uvedl k por-
trétům ředitel muzea Ing. Jiří 
Stránský. Časové rozpětí, kdy 
tato díla vznikala, je opravdu 
široké – od prací vytvořených 
v druhé polovině 18. století 
až po začátek století současné-

ho. Nejsilněji je ovšem zastou-
pena druhá polovina 19. století 
a přelom 19. a 20. století.

Tuto uměleckou sbírku 
zahrnující období od konce 
18. století do druhé poloviny 
20. století doplňují klobouky, 
dámské kloboučky, čepce, 
vojenské přilby a další pokrýv-
ky hlavy zapůjčené z bohatých 
sbírek Muzea Novojičínska. 
„Ze soukromé sbírky Zdeny 
Mudrákové byly zapůjčeny 
např. klobouky Ely Švabinské, 
manželky malíře a grafika 
Maxe Švabinského,“ dodal 
Stránský.                       JiRo
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Děkujeme za pozvání

Maminčin den

V měsíci květnu nás vedení 
města požádalo o zajištění kul-
turního programu na 13. setkání 
s občany města Chropyně. Pěvec-
ký sbor Myšky a orchestr TWO, 
THREE, FOUR připravily příjem-
nou atmosféru, na kterou navázala 
hudební skupina pod vedením 
Herberta Novotného.

Také jsme rádi přijali pozváni 

vedoucí pečovatelské služby 
Bc. Lenky Horákové na tradiční 
setkání s obyvateli na nádvoří 
DPS u příležitosti Dne matek. 
Sluníčko jsme objednali a pěknou 
písničku přivezli, takže nic ne-
scházelo dobré náladě. Děkujeme 
za pozvání a těšíme se na další 
spolupráci.

Bc. Ivo Novotný

Ve středu 22. května 2013 v odpoledních hodinách připravilo měs-
to Chropyně spolu s učiteli a žáky soukromé základní umělecké školy 
D-MUSIC Chropyně již tradiční „Květnový koncert“ pro obyvatele 
domů s pečovatelskou službou. Tato oblíbená akce se i přes nepříznivé 
počasí uskutečnila venku na nádvoří DPS. I když bylo chladněji, mraky 
a přeháňky byly najednou pryč, obloha se vyjasnila na celou dobu konání 
koncertu. Všichni účinkující svou hrou na hudební nástroje a zpěvem 
opět potěšili srdíčka všech přítomných. Na závěr si mohli také všichni 
s chutí zazpívat známé lidové i taneční písničky.

Poděkování patří všem, kteří zde vystoupili, a samozřejmě učitelům, 
kteří se na přípravě téměř dvouhodinového programu podíleli.

Lenka Horáková

 „Květnový koncert“ 
pro obyvatele Domů 
s pečovatelskou službou

SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně uspo-
řádala 7. května na zahrádce restaurace Racek 
koncert pod názvem Maminčin den. 

S velkou kyticí plnou písniček přišli blaho-
přát k svátku všem maminkám malí flétnisté 
a tanečníci z přípravného ročníku, pěvecké 
sbory Myšky, Myši a Myšáci a orchestr TWO, 
THREE, FOUR. Celkem se na pódiu vystří-
dalo na 7 desítek vystupujících. Po skončení 
koncertu se o další zábavu postarala hudební 
skupina pod vedením Herberta Novotného. 
Celé odpoledne jsme si společně všichni pěkně 
užili a rozcházeli se ve večerních hodinách. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
účinkujícím za krásné vystoupení a panu 
Ing. Zhánělovi za poskytnuté prostory, kte-
ré využijeme ještě jednou v tomto školním 
roce, a to 28. června na již tradiční akci Hurá 
na prázdniny. Jste všichni srdečně zváni.

Bc. Ivo Novotný
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 Dne 4. dubna 2013 se v koncertním sále ZUŠ Vsetín konalo krajské 
kolo národní soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. 

Po úspěšném okresním kole, kde žáci naší školy získali první místa, 
se výtečně předvedli i v kole krajském. 

V 1. kategorii získalo krásné 2. místo smyčcové dueto ve složení 
Hana Konvičná – housle a Lucie Konvičná – housle pod vedením 
p. uč. Luďka Koutného. V kategorii souborů barokní a předklasické 
hudby získalo také 2. místo trio ve složení František Čejka – housle, 
Hana Konvičná – housle, Martin Doležal – kytara ze tříd p. uč. Luďka 
Koutného a Milana Vaculíka. 

Blahopřejeme všem žákům za výjimečný úspěch. Jejich učitelům patří 
poděkování za vynikající přípravu malých muzikantů, kteří naši pobočku 
v Chropyni výborně reprezentovali. 

Mgr. Jana Milotová

Malí houslisté ZUŠ Chropyně
uspěli i v krajském kole

KVĚTnový koncert 
ZUŠ Chropyně

Květnové besídky 
ZUŠ Chropyně

A je tady zas! Konec školního 
roku a s ním pravidelně i vrchol  
roku pro žáky i učitele ZUŠky 
v podobě šňůry hned tří koncertů 
během jednoho jediného dne. 

Žáci ZUŠ Chropyně totiž 
opravdu bravurně zvládnou dva 
koncerty dopoledne pro své 
spolužáky a kamarády z MŠ a ZŠ, 
odpoledne pak velký koncert pro 
rodiče i veřejnost. A za slůvkem 
BRAVURNĚ si stojím, to mi věřte!

Už poněkolikáté jsem měla 
možnost sledovat celou přípravu 
i průběh koncertů ze zákulisí 
a uvědomila jsem si něco moc 
krásného. Něco, čeho si při vy-
stoupení účinkujících na podiu 
asi hned tak nevšimnete. 

Z chování dětí v zákulisí jsem 
totiž vycítila, že možnost zahrát 
si na hlavním koncertě berou  
jako velkou poctu a současně 
i zodpovědnost. Ba co víc, panuje 
mezi nimi úžasná spolupráce. Ne-
uvidíte ani špetku soupeření nebo 

řevnivosti, neuslyšíte žádné „JÁ“, 
ale jenom „MY“. 

A jak jsem tam tak stála a žasla 
nad tou dětskou přirozeností, tak 
mi to došlo! Oni to odkoukali! 
Odkud? No přece od svých 
učitelů. Od toho týmu skvělých 
lidí, rovnocenných partnerů, kteří 
neprosazují své žáky, své zájmy, své 
nápady, ale vždycky jim jde o celý 
projekt, o dojem z koncertu jako 
celku, o dobré jméno celé školy.

Díky této partě lidí nám tady 
v Chropyni zase od září vyrostla 
a rozkvetla do krásy celá spousta 
nových muzikantů, zpěváků i taneč-
níků. Jejich výkony na koncertech 
byly, jak už jsem napsala, naprosto 
bravurní. A to určitě díky týmu  uči-
telů – profesionálů každým coulem! 

Tak si teď, vážení učitelé i žá-
ci, všichni pořádně odpočiňte 
a někdy příště na dalším koncer-
tě na viděnou. Já už se těším. 
A co vy? Přijdete se taky podívat?

Dana Jedličková

Jak již bývá zvykem, poslední květnový týden proběhly besídky, kde 
se kromě starších a zkušených muzikantů prezentovali i ti nejmladší 
hudebníci. Sólová i skupinová vystoupení tak posluchačům zpříjemnila 
tři květnová odpoledne. 

V besídkách se postupně vystřídali žáci pí uč. Mgr. J. Milotové, která 
vyučuje na naší ZUŠ hře na zobcovou a příčnou flétnu, pí uč. V. Pos-
lušné, která učí děti hře na klavír, p. uč. L. Koutného, který pro 
změnu vytváří u svých žáků kladný vztah ke hře na housle a zpěvu, 
p. uč. M. Vaculíka, k němuž docházejí studenti na hodiny hry na ky-
taru, pí uč. V. Juřenové, která vyučuje pěveckou hlasovou výchovu, 
pí uč. Š. Šrámkové, která učí hře na akordeon, pí uč. E. Honkové, která vyu-
čuje hře na zobcovou a příčnou flétnu, a také p. uč. M. Bubeníčka, v jehož 
vyučovacích hodinách se žáci zdokonalují ve hře na el. klávesy a klarinet. 

Program byl nástrojově i žánrově velice pestrý a všech pět besídek 
se žákům hudebního oboru vydařilo. 

Fotogalerie ZUŠ: www.zuschropyne.rajce.idnes.cz
Kolektiv učitelů ZUŠ Chropyně
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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 2. září 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.

Cesta chropyňského 
skautingu

stavené rekvizity měly za úkol se nějakým způsobem dotknout celého 
pětasedmdesátiletého působení skautů v Chropyni. Ať už se jednalo 
o současné horolezecké vybavení či skautský kroj, nebo o starší trampskou 
výstroj – např. krosny, boty a mnoho jiných neméně zajímavých rekvizit.

„Snažili jsme se upozornit hlavně na současnou činnost střediska 
a činnost uskutečněnou maximálně v posledních 10 letech. Každopádně 
na žádost některých návštěvníků výstavy jsme přímo v průběhu výstavy 
doplnili i některé velmi staré, původně vyřazené, materiály a měly 
úspěch,“ podotkla vedoucí projektu výstavy Iva Dolníčková.

Výstava k 75 letům skautingu v Chropyni byla první akce tohoto roku 
uskutečněná pro veřejnost v rámci projektu 75 let Junáka v Chropyni. 
Následovat by mělo ještě vydání knížky a také filmového dokumentu 
se stejnou tematikou. Výstava byla instalována bezmála 2 dny, během 
víkendu ji navštívilo cca 300 lidí, a na její přípravě strávil čtyřčlenný tým 
pod vedením Ivy Dolníčkové 3 měsíce. Poděkování patří týmu ve složení: 
Iva Dolníčková, Kateřina Jedličková, Jakub Kalinec a David Míšek, dále 
městu Chropyně, optiku Milanu Janouškovi, Martině Kocourkové, Janu 
Chmelovi, Klubu důchodců a v neposlední řadě vám – návštěvníkům.

Petr Caletka

Celý rok 2013 je ve skautském středisku „Krále Ječmínka“ ve znamení 
oslav 75 let skautingu v Chropyni (1938–2013). Jak už jsme jednou in-
formovali, tento projekt se skládá mj. z akcí připravovaných pro veřejnost 
a první z nich máme za sebou, a to konkrétně výstavu konanou v rámci 
Hanáckých slavností. Tu jste mohli zhlédnout 25. a 26. května v budově 
volnočasových aktivit (bývalá část školy) na náměstí.

Výstava byla na chropyňské poměry pojata trochu netradičně, řekl 
bych, velmi interaktivně. Nejednalo se totiž o pouhou výstavku foto-
grafií, ale o místnost plnou táborových, outdoorových a v neposlední 
řadě samozřejmě skautských rekvizit. Hlavním lákadlem (nejen pro děti) 
byl bezpochyby plně vybavený táborový stan, v němž si mohl každý leh-
nout na postel a nejen to. Ti, kteří ještě nikdy na táboře nebyli, zjistili, 
jak vůbec takový pohled na svět ze stanu vypadá. 

Dalším velkým magnetem, hlavně pro starší, ale i mladší pamětníky, 
byla výstavka kronik, které mapují slovem i obrazem prakticky celou 
historii chropyňského střediska. Avšak nejen kroniky, ale všechny vy-

Tanečníci ZUŠ Chropyně 
navštívili Národní divadlo 
v Brně

Třeba jednou malou choreo-
grafií na koncertě v Chropyni 
to začne a skončí to baletním 

sólem na prknech Národního 
divadla… Kdo ví???

Mgr. Jana Milotová

Znáte pohádku Sněhurka 
a sedm trpaslíků? Dokážete 
si představit tuto známou pohád-
ku v baletním provedení? Právě 
takto ztvárněnou a všem zná-
mou pohádku mohli zhlédnout 
mladší žáci tanečního oboru, 
pro které  jsme připravili v pátek 
31. května zájezd do Národního 
divadla v Brně.  Zpracování bylo 
velmi srozumitelné a všichni naši 

malí diváci byli při představení 
velmi soustředění. Tanečníky 
totiž čekaly kontrolní otázky 
na zpáteční cestě, zda každý dával 
dobrý pozor. Odpovědi byly vy-
čerpávající a testík byl hodnocen 
na výbornou.

A otázka jedné malé taneč-
nice po skončení představení: 
„A to budeme umět taky takto 
tancovat?“
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Koncem měsíce května ukončil činnost 
kroužek keramiky při SVČ Šipka Kroměříž, 
který v Chropyni pracuje již druhým rokem. 
Děti se seznámily s vlastnostmi keramické hlíny 
a s různými technikami při práci s ní. Samy si vy-

robily spoustu krásných výrobků a udělaly 
s nimi radost nejen sobě, ale i svým blízkým.  
Dokázaly, že je tvořivá práce baví a že je v nich 
spousta fantazie, která do dětského světa patří. 

Magda Rapantová

Ve dnech 14. až 16. června se v Jihlavě 
uskutečnila 23. celostátní přehlídka dětských 
folklorních souborů.  Zúčastnilo se jí celkem 
15 souborů – vítězů krajských kol.  Oblast 
Hané zde zastoupil dětský folklorní soubor 
Malý Ječmínek Chropyně, pro který byl postup 
do Jihlavy velkým úspěchem. Děti se představily 
s pásmem „My jsme kamarádi, hrajeme si rádi“, 

s nímž vystoupily i na letošních Hanáckých 
slavnostech v Chropyni. O tom, že ne vždy 
se jedná jen o hraní, by mohly děti povídat 
své. Setkávají se na zkouškách dvakrát týdně 
i o prázdninách a poctivě trénují. 

Milí Ječmínci, držíme palce, aby se vám 
i nadále dobře tancovalo. 

Magda Rapantová

Výbor Klubu českých turistů přeje všem 
svým členům i ostatním milovníkům pobytu 
a pohybu v přírodě pěknou dovolenou.

Odbory KČT oblasti Valašsko – Chřiby při-
pravily a nabízejí i v prázdninových měsících 
řadu zajímavých akcí. Seznam včetně kontakt-
ních adres organizátorů najdete ve vývěsních 
skříňkách u prodejen Albert a COOP. Nejza-
jímavější jsou:

13. až 20.   Mezinárodní týden turistiky
července na Valašsku
 Vsetín a okolí ;  př ihlášky 

do 30. června – Květuše Ne-
požitková, tel.: 604 413 790

20. července Výstup na Klášťov
 pěší: 10 až 20 km; start: 

Vizovice, Masarykovo nám. 
8:00; info: Ing. Miloslav Vítek, 
tel.: 736 754 033

14. až 18.  Prodloužený víkend v Ra-
srpna  xalpe, Rakousko
 přihlášky do 30. června – 

Ing. Libor Holub, libor.holub@
katalogtip.cz nebo KČT Přerov-
Předmostí

17. srpna Za vizovickú trnkú
 pěší: 10 až 42 km; start: Vizovi-

ce – sokolovna, 6:00 až 11:15; 
cíl tamtéž do 17:00; info: Jiří 
Tomáš, tel.: 737 005 174

Pěkné počasí a hodně zážitků přeje
Jar. Pospíšilová

Ječmínci byli na celostátní přehlídce 
v Jihlavě

Dětský piknik 
v novém termínu

Klub českých 
turistůDovolím si jménem všech rodičů, jejichž 

děti navštěvují kroužek keramiky, a malých 
umělců poděkovat paní Magdě Rapantové 

a „babči“ Radce Míškové za perfektní ve-
dení této zájmové činnosti a věřím, že v září 
bude opět pokračovat. Martina Rozkošná

Kroužek keramiky

Velké poděkování

Občanské sdružení SRPŠ při ZŠ Chropyně 
připravilo pro žáky I. stupně chropyňské základ-
ní školy dětský den.  V pátek 31. května pro-
běhlo netradiční vyučování. Děti se přesunuly 
na hřiště s umělým povrchem, kde pro ně byly 
připraveny hry, soutěže a také dětská diskotéka. 
Obrovskou škodou bylo počasí, které celou 
atmosféru narušovalo a před deštěm několikrát 
všechny zahnalo do úkrytu. Na tvářích dětí 
to však nebylo znát a prožily si super dopoledne.

Na odpoledne byl naplánovaný dětský 
piknik, který byl určen nejen pro děti, ale 
i dospělé. V době kolem oběda, kdy se měly 
stavět stánky a připravovat ohniště pro opékání 
špekáčků, vše nasvědčovalo tomu, že pršet 
bude celý den. Bohužel tento dopolední 
nečas způsobil, že jsme velmi neradi, ale v tu 
chvíli opodstatněně přistoupili k tomu, že byla 
akce „odpískána“. O to víc nás mrzelo, když 
se v odpoledních hodinách sluníčko umoudřilo 
a bylo krásné odpoledne. Proto jsme se roz-
hodli celou akci zopakovat a vyhlásili jsme ná-
hradní termín.                 Magda Rapantová
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Pohádkový pochod za králem Ječmín-
kem

V pátek 17. května Kamínek ve spolupráci 
s KČT uspořádal tradiční pochod za králem 
Ječmínkem. Startovalo se u chropyňského 
zámku a trasa vedla jako obvykle kolem ryb-
níka a zahrádkářských osad, přes železný most 
do lesíka, pak přes lávku Josefínku a po-
kračovala směrem k rybářské chatě, kolem 
zahradnictví a kolem rybníka Hejtman do cíle 
v kynologickém klubu. Tam byl pro účastníky 
připraven čaj, oheň na opékání buřtů, účast-
nické listy a také perníkové medalie, které 
napekly členky KČT s pí Pospíšilovou. 

Trasu dětem zpestřily pohádkové postavičky 
z  Kamínku. Po cestě na ně čekali nezbední 
Šmoulové, ohnivé plamínky, Karkulka s Ma-
kovou panenkou, veselé kravičky, pekelnice, 
Belzebuba s Vodněnou, loupežník, čarodějky 
a čarodějnice, Sněhurka a sedm trpaslí-
ků, divé ženy a čertova babička. Ta čekala 
na nezbedné děti, které by poslala čertům 
do pekla. I letos ale měla smůlu, protože všech-
ny děti byly hodné a dostaly od ní bonbónky. 
Snad příští rok se jí podaří nějakého nezbedu 
k těm čertům poslat. Já si ale myslím, že děti 
nezlobí, jen občas nějaký ten nezbedný čertík 
neplechu za ně dělá.

Jsem ráda, že se pochod vydařil a počasí 
nám přálo. Všem pohádkovým postavičkám, 
ale i členkám KČT moc děkuji za uspořádání 
pochodu.

Pohádkový zámek
V sobotu 25. května turistický oddíl Ka-

mínek a jeho přátelé pořádali na zámku 
v Chropyni ve spolupráci s muzeem Kro-

reklama

Zprávičky 
z Kamínku
Zprávičky 
z Kamínku

měřížska pohádkovou prohlídku spojenou 
s pověstmi o Chropyni a jejím okolí. 

V komnatách zámku čekali na návštěvníky 
neohrožení rytíři, král Ječmínek s družinou, 
malé komtesky a páže, kteří pěkně zahráli 
návštěvníkům na flétničky s kytarovým do-
provodem, dále pak návštěvníky vítaly prin-
cezničky Popelka, Šípková Růženka, Arabela, 
Zlatovláska a Večernice. Návštěvníci poté 
sestupovali do podzemí zámku, kde na ně če-
kal rychtář se železným vejcem, ze kterého 
padaly zlaté dukáty. Byli zde také čarodějnice, 
strašlivý čaroděj, pekelnice, lakomá mlynářka 
s žebrákem, hřbitov s umrlcem a oběšencem, 
tajemný mnich s lucernou, do toho všeho 
skučely černé vdovy a divé ženy s rámusícími 
loupežníky. Nakonec všechny vodou postříkal 
hastrman Rača spolu s malým hastrmánkem, 
který pouštěl barevné bublinky. No, bylo 
to trochu strašidelné, ale tak už to v tajemném 
podzemí bývá.

Závěrem chci poděkovat všem těm, kteří 
nám pomohli pohádkový zámek uskutečnit, 
ať už to jsou členové Kamínku a jejich přátelé 
či chropyňské kastelánky.

Moc vám všem děkuji.
Hana Paňáková
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Setkání u stolního tenisu 
se konalo již po šestnácté

Již tradiční setkání rodičů, hráčů a bývalých členů oddílu stolního 
tenisu proběhlo 27. dubna. 

Po slavnostním zahájení vypukl turnaj současných hráčů a jejich rodin-
ných příslušníků, kteří byli rozděleni do dvou kategorií, jejichž vítězové 
se utkali v závěrečném boji. Absolutním vítězem letošního setkání se stala 
Petra Zlámalová.  

Odpoledne již tradičně patřilo setkání bývalých hráčů a příznivců 
stolního tenisu, z nichž někteří své síly změřili při vzájemných zápasech 
a ostatní zavzpomínali nad kronikou či fotkami z doby jejich aktivního 
působení v oddílu.

Letošního setkání se zúčastnilo možná méně členů, hráčů či rodinných 
příslušníků jak v loňském roce, ale i přes tuto skutečnost považujeme 
toto nesoutěžní setkání za úspěšné a důležité. Jde nám především 
o utužování kolektivu stolních tenistů a o vzájemné pochopení mladší 
i starší generace. 

V průběhu celého dne byl připraven bufet, který byl zejména 
v odpoledních hodinách hojně navštěvován. 

A co říct závěrem? Už se těšíme na příští setkání. 
oddíl stolního tenisu

Do mistrovské soutěže se úspěšně zapojila 
i nejmladší kategorie tj. ročník 2005 a mladší pod 
vedením Jiřího Buksy a Davida Langra. Zde není 
prioritou výsledek ani předvedená hra, ale radost 
ze hry. Tato věková kategorie má budoucnost 

Fotbalová přípravka hodnotí uplynulou sezónu
Fotbalová přípravka Fotbalového klubu 

Chropyně, o. s., v soutěžním ročníku 2012–
2013 sehrála řadu povedených utkání a získala 
nejedno ocenění. Na turnajích se nejvíce dařilo 
ročníku 2004, který získal 2 zlaté a 1 bron-
zovou medaili. Starší ročník to měl podstatně 
těžší, protože musel být doplněn hráči mladší 
kategorie. S tímto věkovým handicapem 
se vypořádal statečně a vybojoval na turnajích 
pěkné čtvrté a páté pořadí. 

Vyvrcholením turnajového období byla 
účast na E.ON Junior Cup. Tentokrát naše 
výprava zavítala do Otrokovic, kde na místním 
hřišti FK Baťov 1930 proběhlo fotbalové klání 
za účasti 12 družstev. V turnaji nás provázela 
smůla od samého počátku. Týden před zahá-
jením soutěže byl náš tým vylosován do nej-
těžší možné skupiny (1. FC Slovácko, Fastav 
Zlín, ELKO Holešov, FK Baťov 1930, Zlechov, 
FK Chropyně). Když pominu utkání se Slovác-
kem, sehráli naši chlapci s Terezkou vyrovnanou 
partii. Se Zlínem a s Baťovem prohráli o jednu, 
respektive o dvě branky. Hladce jsme porazili 
Holešov (loňský vítěz), Zlechov a ve skupině 
obsadili 4. pořadí. V zápase o konečné 7. místo 
jsme zdolali TJ Dolní Němčí. Hrálo se systémem 
jako v loni, tj. na dvou hřištích a jednotlivé 
výsledky se sčítaly. Tento hrací systém umožňuje 
větší účast dětí, které si pak odvezou domů 
kopací míč značky Puma a drobné dárky, ale 
znevýhodňuje sportovní kluby s menším po-
čtem hráčů, protože tyto kluby těžko sestaví 
dvě výkonnostně vyrovnaná družstva jako např. 
Slovácko, a pak není divu, že vznikne i dvou-
ciferné skóre. V Otrokovicích měly premiéru 
nové sportovní bundy značky Legea, které pro 
naše chlapce a dívky za kladný přístup ke sportu 
zajistilo vedení přípravky.

V rámci krajské soutěže fotbalových pří-
pravek jsme sehráli někdy dobré, ale někdy 
i nepodařené utkání. Prioritou tohoto systé-
mu není výsledek, ale zejména předvedená 
hra. Trenéři hráčů staršího ročníku Václav Krč 
a Petr Dočkal mohou při těchto zápasech od-
halit herní nedostatky a v tréninkovém cyklu 
zapracovat na jejich odstranění.

reklama

před sebou a je jen otázkou času, kdy začne 
získávat vítězné vavříny, respektive již začala. 
Na halovém turnaji v Němčicích chlapci a děv-
čata této nejmladší věkové kategorie přípravky 
FK Chropyně vybojovali zlaté medaile.        LZ
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se moc nedařilo a podlehli soupeři 4:29. V předposledním utkání vyzvalo 
družstvo mužů soupeře z Dluhonic a vyhrálo 21:13. Nakonec proběhlo 
již zmíněné utkání starých gard, které zahájila paní starostka Ing. Věra 
Sigmundová. Chropyňští zvítězili 9:8. 

I přes nepříliš pěkné počasí přišlo podpořit chropyňské házenkáře 
velké množství diváků, za jejichž podporu všem děkujeme. 

Po skončení dění na hřišti se oslavy přesunuly na Rybářskou chatu, 
kde proběhla slavnostní schůze. Došlo na zhodnocení bývalé i součas-
né činnosti oddílu a ocenění nejstarších žijících hráčů, členů oddílu 
za dlouholetou činnost jak na poli sportovním, tak i organizačním. 
Pamětní medaile byly předány také zástupcům města Chropyně, 
TJ Chropyně a zástupci Severomoravské oblastní komise národní házené. 

Touto cestou bychom taktéž chtěli poděkovat všem, kteří nás finanč-
ně a materiálně podpořili. Obzvlášť děkujeme městu Chropyně, které 
nám přispělo částkou 5.000 Kč na uskutečnění těchto oslav.       

H. Jurtíková

Oslavy 90. výročí založení 
národní házené v Chropyni

V sobotu 25. května proběhly oslavy již 90. výročí založení národní 
házené v Chropyni. V rámci nich se na víceúčelovém hřišti odehrála 
utkání oblastního přeboru jednotlivých družstev našeho oddílu a na závěr 
měli diváci možnost sledovat přátelské utkání starých gard Chropyně 
a Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

Jak dopadla jednotlivá utkání? Nejprve se představilo družstvo 
mladších žaček, které soupeře ze Staré Vsi nad Ondřejnicí jednoznačně 
porazilo 17:2. Dále nastoupilo družstvo starších žaček a vyhrálo nad stej-
ným soupeřem v poměru 12:5. Družstvo žen prohrálo velice vyrovnané 
utkání výsledkem 17:18, když soupeřky stihly v posledních vteřinách 
utkání vstřelit vítěznou branku. Ve čtvrtém utkání, po vyrovnaném 
prvním poločase, prohrálo družstvo dorostenek 16:22. Starším žákům 

Závodní i výstavní úspěchy 
chropyňských kynologů

V sobotu 4. května se v Mlad-
cové konal již 9. ročník psích 
závodů, jejichž součástí byla 
i odpolední výstava psů všech 
plemen jak s průkazem původu, 
tak i bez něj.

V areálu Kynologického klubu 
Mladcová se sešlo celkem 71 psů, 
kteří dle velikosti a zkušenosti 
soutěžili v disciplínách poslušnosti 
a následně i agility. Náš kynologický 
klub byl zastoupen pěti účastnice-
mi, které si vedly nadmíru úspěšně, 
ačkoliv to pro většinu z nich bylo 
první soutěžní vystoupení.

Kateřina Řihošková s Atreiem 
získala dvě první místa v agility, 
Jana Florová s Fanny byla první 
na výstavě v kategorii feny bez 
PP a Zuzana Pristovšeková s Ag-
rou vyhrála třídu šampiónů s PP. 
Petra Kovaříková s Beylou, Lucie 
Strouhalová s Acarem a manželé 
Blažkovi, kteří přijeli soutěžící 
povzbudit, přispěli k pohodovému 
průběhu celého dne.

Podobná akce se v našem 
areálu uskuteční dne 14. září pod 
názvem 2. chropyňská voříškiáda.

Výbor KK
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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.

reklama

Náborové turnaje 
oddílu národní házené

Chropyňské gymnastky 
úspěšné na Prvomájovém 
závodu v Přerově

jednotlivými třídami v dívčích 
a chlapeckých kategoriích. Nej-
lepšími brankáři byli vyhlášeni 
Jakub Kovařík, Libor Polišenský, 
Aneta Křikavová a Denisa Klimec-
ká. Nejlepšími obránci se stali Zuz-
ka Žatecká, Veronika Heplerová, 
Natálie Zimčíková, Filip Konrád 
a David Gregovský a nejlepšími 
útočníky Kateřina Sieberová, Ka-
teřina Zajícová, Tereza Svobodová, 
Martin Gábor, Zdeněk Sedlář, 
Lukáš Konečný a Marek Mikeš. 
První místo obsadil kolektiv dívek 
z 9. A a chlapců ze 7. A.

I tento den byl dobře organi-
začně zajištěn, na čemž měli velký 
podíl členové oddílu Jakub Přikryl, 
Martin Bajza, Natálie Navrátilová, 
Hanka Pospíšilová a Kristýna Ma-
chalíková.

Všichni jednotlivci i nejlepší 
třídy byli po zásluze odměněni 
diplomy a sladkostmi, na které 
přispělo částkou 2.000 Kč i město 
Chropyně. Tato částka pokryla 
40 % všech nákladů. Mezi stálé 
sponzory této akce patří také 
MVDr. Stanislav Frkal.

František Přivřel

Oddíl národní házené uspo-
řádal ve spolupráci se základní 
školou i letos školní náboro-
vé turnaje. Bohužel již pře-
dem domluveným termínům 
30. a 31. května nepřálo dobré 
počasí.

Přesto, že bylo ve čtvrtek 30. květ-
na již vše připraveno na víceúčelo-
vém hřišti pro turnaj házené, byli 
jsme nuceni přistoupit k předem 
připravenému náhradnímu řešení, 
kterým byl házenkářský osmiboj 
v tělocvičně TJ. Osmiboj obsahuje 
tyto disciplíny: člunkový běh, hod 
do dálky, obtoč míč, přihrávky 
dvojic, sed-leh, hod na cíl, skok do 
dálky snožmo a skoky přes švihadlo. 
Jedná se o disciplíny potřebné pro 
dovednosti v házené. Osmiboje 
se zúčastnily čtvrté a páté třídy, tedy 
skoro 90 dívek a hochů.

Po vyhodnocení disciplín byli 
vyhodnoceni nejlepší jednotlivci 
a stanoveno celkové pořadí jed-
notlivých tříd. Nejlepšími spor-
tovkyněmi v rámci svých tříd byly 
vyhodnoceny Tereza Ludvíková, 
Barbora Hýsková, Karin Havlíčková, 
Lucie Vymazalová, Barbora Ivanová, 

Tereza Zahradníčková, Dominika 
Křižanová, Marcela Sedlářová, 
Klára Procházková, Sára Vinklero-
vá, Michaela Kroutilová a Marie 
Žemličková. Nejlepšími hochy byli 
Michal Pospíšil, Dominik Cvek, Ma-
těj Kostura, Jakub Netopil, Daniel 
Hudeček, Jakub Neuschl, Michal 
Gábor, Filip Vysloužil, Štěpán Ho-
rák, Petr Šenovský, Alexandros Belis 
a Radim Konečný. Nejlepší třídou 
byla vyhodnocena 5.B.

Díky Hance Jurtíkové proběhla 
organizace a samotný průběh 
soutěže bez sebemenší chybičky. 
Výsledky hlídaly a do seznamů 
zapisovaly starší žačky oddílu ná-
rodní házené. Poděkování patří 
nejen jim, ale také všem učitelům 
za spoluorganizaci, která v takto 
stísněných podmínkách nebyla 
zrovna jednoduchá.

V pátek 31. května se počasí 
trochu umoudřilo, a tak jsme 
mohli provést turnaj v národní há-
zené 6. až 9. tříd na víceúčelovém 
hřišti za koupalištěm. Tohoto tur-
naje se zúčastnilo skoro 120 dívek 
a chlapců. Turnaj probíhal podle 
předem připraveného programu. 

Bylo odehráno 24 zápasů mezi 

Přerovského Prvomájového 
závodu 4. května se zúčastnily 
nejmladší chropyňské gymnastky. 
Nejúspěšnější byla Veronika Ope-
líková, která si ve velké konku-
renci kategorie ročníku nar. 2006 
vybojovala druhé místo. 

V nejmladší kategorii (2007 
a mladší) se velmi dobře vedlo 
Adrianě Kolářové, která skončila 
na čtvrtém místě z téměř třiceti 
gymnastek. V této kategorii 

závodila také Julie Šplíchalová 
a Nikol Hrdličková, a ačkoli 
jsou obě dvě závodní začáteč-
nice, předvedly pěkný výkon 
a umístily se uprostřed výsled-
kové listiny. 

V kategorii 2005, kde už se kro-
mě kladiny a prostných závodilo 
i na bradlech, získala Kateřina Ža-
tecká opět čtvrté místo a Vanesa 
Klásková místo sedmé. 

MZ

zpravodaj@muchropyne.cz

Příspěvky do Zpravodaje města 
Chropyně zasílejte na e-mail:

Důležité upozornění pro dopisovatele a inzerenty
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Rosická štika je již tradiční květnový gym-
nastický dvojboj (kladina, prostná) obohacený 
soutěží družstev složených vždy z jedné závod-
nice z prvních tří kategorií. 

Nejmladší zástupkyní chropyňského oddílu 
byla Adriana Kolářová, která měla dvě menší 
zaváhání na prostných, a přesto vybojovala 
krásné páté místo z třiceti zúčastněných zá-
vodnic v kategorii 2007 a mladší. 

V kategorii 2006 zacvičila Veronika Opelí-
ková obě sestavy bez větších chyb, ale prav-
děpodobně hlavně kvůli nevýhodnému losu 
– nastupovala do závodu jako první – byla 
její sestava na prostných ohodnocena nižší 
známkou, než si zasloužila. Přesto získala stříbr-
nou medaili a pohár za druhé místo. Kateřina 
Žatecká zacvičila rovněž velmi pěkné sestavy 
a vybojovala si v těžké konkurenci kategorie 
2005 šesté místo. Tyto tři závodnice pak tvo-
řily družstvo, které získalo bronzové medaile 
za třetí místo. 

Všechny závodnice dostaly krásné ceny, 
včetně Karolíny Modlitbové (2005), která 
se i přes velké tréninkové výpadky v závodu 
vůbec neztratila, zacvičila vše dle svých mož-
ností a skončila na pěkném dvanáctém místě. 

7. ATB CARLTON

Rosická Štika

Slovácký džbánek 
v Ostrožské Nové Vsi

Na tradiční Slovácký džbánek 
do Ostrožské Nové Vsi se za náš 
oddíl TJ Chropyně vypravila 
3 děvčata.

V kategorii ročníku 2005-2006 
se závodilo na kladině, koberci 
a na přeskoku. Nejlépe se vedlo 
Verunce Opelíkové, která kladi-
nu i koberec zacvičila bez pádů 
a hrubých chyb. Na přeskoku 
předvedla přemet přes přeskokový 
stůl a získala tak 3. nejvyšší známku 
na tomto nářadí.

Vaneska Klásková ve stejné 
kategorii zacvičila prostná velmi 
pěkně, ale ztráta bodů po pádu 

z kladiny a nižší známka za ob-
tížnost na přeskoku ji odsunula 
na 10. místo z celkových 26 závodnic.

Vendulka Mačudová závodila 
za ročník 2003-2004 na všech 
čtyřech gymnastických nářadích 
(kladina, koberec, bradla, pře-
skok) a obsadila 11. místo.

Děvčata zaslouží velkou po-
chvalu, protože na přeskoku 
skákala přes přeskokový stůl, který 
náš oddíl v těchto technických 
parametrech nemá, tudíž děvčata 
nemohla natrénovat a veškerá pří-
prava tak proběhla až v rozcvičení 
těsně před závodem.             MZ

V sobotu 4. května 2013 po-
řádal oddíl badmintonu 7. turnaj 
amatérských hráčů ve čtyřhrách. 
Zúčastnilo se ho 18 párů, a to ne-
jen s místním zastoupením, ale 
i s hosty z různých koutů Moravy. 
Turnaj měl dvě novinky – no-
vého partnera a herní systém. 
Novým sponzorem turnaje a dár-
cem výherních cen se stala firma 
SEEKER, s. r. o., která má výhradní 
zastoupení značek DUNLOP, 
SLAZENGER, CARLTON v ČR. 
Druhou novinkou byl švýcarský 
herní systém, jímž se hrálo sedm 
kol, a díky kterému si každý 
hráč zahrál do sytosti. Vítězové 
ukázali své hráčské umění a sílu 

nutnou k tomu, aby vydrželi hrát 
až do konce turnaje. 

První místo obsadili borci Karel 
Brožík, Martin Režňák (Nápadní-
ci), stříbrnou pozici vybojoval pár 
z Chropyně Ondřej Frýza, Patrik 
Beneš (Béčka) a jako bronzový 
skončil přerovský pár Jaroslav Truc-
la, Aleš Martinčík (Můj s mojou). 

Věříme, že se všem zúčast-
něným turnaj líbil a že přijedou 
prověřit své síly i příště. Velké 
díky patří všem sponzorům cen 
a celého turnaje: Masáže Pav-
la Bajgarová Chropyně, město 
Chropyně a WSCNet, s. r. o., 
(OS CHROPNET).

BK Chropyně

V kategorii 2002 – 2001 závodily tři chro-
pyňské gymnastky. Děvčata se skvěle poprala 
s úplně čerstvými sestavami na prostných 
a kladina se jim taky celkem povedla (až na dva 

pády Markéty Horákové, které ji stály medai-
lové umístění) a skončila na třetím (Dominka 
Křižanová), čtvrtém (Andrea Rusinová) a pátém 
(Markéta Horáková) místě.                      MZ
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Před 50 lety hrstka nadšenců položila základ 
pro soutěžní badminton v Chropyni. V sobotu 
18. května 2013 jsme si toto výročí připomněli 
na společném setkání příznivců badmintonu.

Oslavy byly zahájeny turnajem ve čtyř-
hrách, kterého se zúčastnili současní i bývalí 
hráči oddílu. V sedmikolovém klání švýcarským 
systémem byly zápasy velmi vyrovnané a v ko-
nečném hodnocení s minimálními bodovými 
rozdíly. Vždyť mezi prvním a druhým místem 
se jednalo o rozdíl jediného bodu a třetí 
a čtvrtá dvojice měla dokonce shodný počet 
bodů, a tak rozhodovalo až vzájemné utkání. 

reklama

Chropyňští badmintonisté 
úspěšní na Vienna Open

V sobotu dne 1. června 2013 
se uskutečnil 2. ročník badmin-
tonového turnaje Vienna Open 
v Rakousku. Turnaj mezinárodního 
seriálu European Badminton-
-Tour. Martin Schmied a Petr 
Zavadil jsou již ostřílení hráči této 
tour. Opět nezklamali a předvedli 
výbornou formu. 

Ve dvouhře mužů vybojoval 
Martin nádherné 1. místo. Do-
kázal jako jediný porazit kvalitní 
rakouské i asijské hráče. Zadařilo 
se i Petrovi, který v této konku-
renci byl na 7. místě.

Ve smíšené čtyřhře obsadil 

Martin se spoluhráčkou Barborou 
Purdešovou (Košice) 1. místo. 

Ve čtyřhře mužů naši chropyňští 
hráči Petr a Martin dokázali projít 
turnajem bez problému, bohužel 
ke konci náročného dne už dochá-
zely síly a skončili “až” na 3. místě. 

Další turnaj seriálu European 
Badminton-Tour se koná v Prešo-
vě 29. června 2013, kde mají kluci 
v plánu opět zaútočit na před-
ní místa.

Děkujeme sponzorovi badmin-
tonového oddílu Chropyně firmě 
WSCNet, s. r. o. (OS CHROP-
NET).                    BK Chropyně

Půl století badmintonu v Chropyni
V průběhu turnaje se ukázalo, že i bývalí 
reprezentanti a prvoligoví hráči neztratili nic 
ze svého umění a byli i dnes rovnocennými 
soupeři mladším hráčům. Nakonec byli přece 
jen úspěšnější aktivní hráči, kteří lépe zvládli 
tuto fyzicky náročnou soutěž.

Zvítězila dvojice Martin Schmied a Jana 
Steigerová, druhé místo obsadili Petr Belhárek 
a Vendula Domanská, třetí místo si vybojoval 
Jaroslav Malík s Janem Žalmánkem.

V odpoledních hodinách pokračovaly osla-
vy slavnostním zasedáním, kterého se zúčast-
nili bývalí i současní členové oddílu, starost-

ka města Chropyně 
Ing. Věra Sigmundová 
a zástupci TJ Chropyně 
-  Ing. Stanislav Dřímal 
a pan František Hrabal. 
Program byl zahájen 
vyhodnocením turnaje 
a předáním cen vítě-
zům. Pokračoval zprá-
vou o činnosti a hi-
storii oddílu a na zá-
věr byla udělena uzná-
ní a děkovné listy čle-
nům, kteří se v 50leté 
historii největší měrou 
zasloužili o rozvoj to-
hoto sportu v Chro-

pyn i .  Uznán í 
si převzali: Vlas-
ta Wernerová, 
Marie Hradecká, 
Zdeňka Meky-
sková, Miloslav 
Ondra ,  Jo se f 
Janda, Vi l iam 
Hatala, Jaroslav 
Malík, ing. Karel 
Lakomý, děkov-
né listy obdrželi 
Yvona Doman-
ská, Jiří Dufek, Martin Schmied, Petr Zavadil.

Po oficiální části si pak účastníci zavzpomí-
nali na příhody, které s chropyňským badmin-
tonem zažili, a ti, kteří ještě nebyli unavení 
po turnaji, se pobavili při diskotéce.

Toto vydařené setkání bude všem připomí-
nat pamětní plaketa, kterou obdrželi všichni 
přítomní. Doufáme, že chropyňskému badmin-
tonu se i v příštích letech podaří navázat na hi-
storické úspěchy svých hráčů, kteří dosahovali 
výborných národních i mezinárodních výsledků.

Závěrem bychom chtěli poděkovat sponzo-
rům KONEXPO, s. r. o., Chropyně, TOMA, a. s., 
Zlín, město Chropyně, Svitap, spol. s r. o., 
Svitavy a Ing. Petr Balada, kteří nám pomohli 
finančně zabezpečit tuto akci.

Marie Hradecká
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Jak je smutná, opuštěná, pěkná dědinka. 
Už nás v ní nepřivítá tatínek ani maminka. 

My pláčeme a marně je voláme. 
Ty, kteří nás tak milovali, ty už tady nemáme.

Dne 5. června 2013 vzpomeneme nedožité 68. na-
rozeniny naší maminky, babičky a prababičky paní 

Hedviky Nováčkové, 

která nás navždy opustila 6. dubna letošního roku. 
Dne 15. května 2013 jsme také vzpomněli první 
smutné výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana 

Václava Nováčka. 

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

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 2013 jsme vzpomenuli 2. smutné 
výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana 

Blahoslava Procházky 

a dne 11. července 2013 si připomeneme nedožité 
79. narozeniny naší maminky a babičky paní 

Dobromily Procházkové. 

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

Dne 12. června 2013 uplynulo 20 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila paní 

Ludmila Caletková. 

Stále vzpomínají synové František a Josef se svými 
rodinami.

Vzpomeňte na mne, přátelé milí, 
ruky stisk Vám už nemohu dát.
Srdce mé dotlouklo, odešly síly,

býval jsem mezi Vámi rád.

Dne 13. června 2013 jsme vzpomenuli nedožité 
50. narozeniny našeho syna 

Ing. Jana Polišenského. 

Dne 15. června 2013 jsme vzpomněli 5. smutné 
výročí. kdy nás navždy opustil náš tatínek, pan 

Jaroslav Pokorný. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dcera Jarmila 
Němcová s rodinou.

Kdo lásku a radost rozdával, 
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.

Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil, 
děkujeme tatínku – hodný jsi byl.

V pátek 7. června 2013 vzpomeneme 12. výročí, 
kdy od nás navždy odešel můj manžel, náš tatínek, 
dědeček a pradědeček, tchán a strýn, pan 

Pracoval vždy do únavy, klidu sobě nedopřál.
Srdce jeho zlaté bylo, každému jen blaho přál.

Za vše dobré, co vykonal,
tichý spánek buď mu přán.

Dne 5. června 2013 by se 93 let dožil pan 

Vladimír Navrátil. 

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

Přátelům a známým oznamujeme, že dne 28. dub-
na 2013 zemřel ve věku 84 let pan 

Vladimír Míča. 

S drahým manželem, milým tatínkem, dědečkem 
a pradědečkem jsme se naposledy rozloučili v kruhu rodinném 3. května 
2013. Kdo jste zesnulého znali, vzpomeňte s námi. Manželka Věra, dcera 
Jana, synové Vladimír a Jiří s rodinami.

Společenská kronika 
V měsíci květnu se do našeho města přistěhovaly 4 osoby, v rámci obce 

se přestěhovalo 12 občanů a odhlásilo se 13 občanů. Narodilo se 5 děti  
a zemřeli 4 občané.

Uzavření manželství 
Jaroslav Sedláček, Sobělice a Lucie Kytlicová, Chropyně

Oznámil nám datum v kalendáři, 
že se cosi kvapem blíží.

Již je to pár let, co jsi spatřila tento svět.
Co Ti můžeme dneska přát? 

Vždyť Ty už máš padesát!
Přejeme Ti hodně zdraví, život ať Tě stále baví.

Ať láska, štěstí, úspěchy, provází Tě navěky.

Dne 3. července 2013 oslaví své krásné 50. na-
rozeniny naše dcera, sestra, maminka a babička paní 

Eva Navrátilová. 

Všechno nejlepší, hodně zdravíčka a štěstíčka jí přejí manžel Milan, dcera 
Eva s manželem a vnoučkem Deniskem, syn Tomáš, rodiče, sestra Hana 
s rodinou a bratr Milan s rodinou.

Dne 29. května 2013 jsme vzpomněli 3. smutné výročí jeho úmrtí. S láskou 
a úctou stále vzpomínají dcery s rodinami.

                                 Květoslav Panáček, 

který by 10. července 2013 oslavil 80. narozeniny. Za tichou vzpomínku 
děkuje všem, kteří ho znali, manželka s rodinou.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. Rodina Polišenská, Bajgarova, 
Buksova.
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„Odešli jste, osud si to přál, 
ale v našich srdcích žijete stále dál.“

Dne 15. června a 17. června jsme vzpomenuli 
2. a 5. výročí úmrtí našich rodičů 

Anny Lučanové 

a 

Františka Lučana. 

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

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

Dne 1. července 2013 si připomeneme 3. smut-
né výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka 
a dědečka pana 

Františka Čejky. 

Jen svíci hořící, jen krásnou kytici na hrob položíme.
Tiše se zastavíme, na Tebe zavzpomínáme.

Dne 7. července 2013 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí pana 

Josefa Šebely. 

S láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

Odešel jsi cestou, kterou chodí každý sám.
Jen dveře otevřené jsi nechal vzpomínkám.

Dne 13. července 2013 uplynou 2 roky od smrti 
pana 

Josefa Dobrého. 

Stále vzpomínají synové Josef a David s rodinami.

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

Dne 16. června 2013 jsme vzpomenuli nedožité 
48. narozeniny našeho syna, bratra a strýce, pana 

Václava Jurčíka. 

S láskou vzpomínají rodiče, sestra, neteř a synovec.

Dne 20. června 2013 jsme vzpomenuli nedožitých 
90 let pana 

Antonína Hubáčka, 

od jehož úmrtí uplynulo 20. února 2013 již 6 let. 
Vzpomíná rodina Hubáčkova.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 23. června 2013 si připomeneme smutné 
10. výročí úmrtí mé manželky paní 

Ludmily Partykové. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel, syn a dcera 

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

Dne 27. července 2013 si připomeneme 30. smut-
né výročí úmrtí naší maminky a babičky paní 

Vladimíry Chytilové. 

Na její laskavé a dobré srdce vzpomínají synové 

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatně distribuuje organizace 
Junák - Středisko Krále Ječmínka Chropyně
Uzávěrka tohoto čísla: 6. června (číslo vychází 21. června 2013).  
Uzávěrka příštího čísla: 8. srpna 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.
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Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 7/2013 - 8. srpna (vychází 23. srpna) 
č. 8/2013 - 12. září (vychází 27. září)
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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.

s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Vladimír, Břetislav, Josef a dcera Jitka s rodinami.Děkujeme všem, kdo 
vzpomenou s námi.

Stále vzpomínají manželka, dcera Lenka, syn František s rodinou a ostatní 
příbuzenstvo.

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, 
ten neodešel.

Dne 17. července 2013 si připomeneme 
10. smutné výročí úrmtí pana 

Tomáše Trysky. 

Stále vzpomíná maminka a sestry Hana a Ilona 
s rodinami.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Hulín Prázdninová zábavná sobota 
29.6. Město Hulín ve spolupráci s agenturou INFO TOUR 
 připravilo akci Zábavná prázdninová sobota  s řeme-
 slným jarmarkem a atrakcemi pro děti.  
 Kde: Náměstí Míru Hulín, 10:00 – 16:00 

Kroměříž STOPTIME 2013 - III. Mezinárodní festival 
26.7.-27.7. zpívajících básníků  
 Festival zpívajících básníků je věnovaný Karlu Krylovi 
 a opět písničkářské tradice domácí a také zahraniční 
 - Slovensko, USA, Afrika. Festival se koná v magických 
 prostorách Květné zahrady. 
 Kde: Květná zahrada Kroměříž

Kroměříž Vivat Amadeus 2013 
27.6.-29.6. Přesně před 30 lety probíhala na zámku akce - 
 natáčení slavného filmu Miloše Formana AMADEUS. 
 Ve filmu jednu z velmi důležitých rolí hraje i Arcibis-
 kupský zámek Kroměříž, a proto také tuto významnou 
 událost chceme připomenout speciální multižánrovou 
 akcí. Mozartovo Requiem - Slavnostní koncert s diri-
 gentem Tomášem Netopilem. Koncert Miroslava 
 Sekery, tria AMADEUS a Martiny Kociánové VIVAT 
 AMADEUS - skvělý český pianista - hrál v Amadeovi 
 malého Mozarta - zahraje společně s triem Amadeus 
 a operní pěvkyní Martinou Kociánovou. 
 Kde: Arcibiskupský zámek Kroměříž

Kroměříž 2. MĚSTSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY  
28.6. Kromě již tradičních jarmarků lidových řemesel město Kro-
 měříž pořádá pětkrát v roce také městské farmářské trhy. 
 Na nichž najdete bohatou nabídku produktů od soukro-
 mých pěstitelů, chovatelů, včelařů, ale také další domácí 
 výrobky. V rámci odpoledního kulturního programu zahra-
 je mezi 14. - 17. hodinou v několika vstupech Venkovská 
 dudácká kapela BEDRNÍK.
 Kde: Velké náměstí Kroměříž, 8:00 – 17:00 

Kroměříž Dobytí Kroměříže Švédy  
12.7.-13.7. 4. ročník rekonstrukce bitvy – scénické vystoupení, 
 historický vývoj vojenství od středověku do součas-
 nosti, ukázka výcviku a boje pěchoty a jízdy. 
 Kde: Podzám. zahrada Kroměříž, 10:00 – 16:00

Holešov Muzikálový večer 
26.6. Základní umělecká škola F. X. Richtera zve na večer 
 plný muzikálových melodií.
 Kde: Zámek Holešov, 19:00

Holešov BIKEMARATON DRÁSAL 
6.7. 20. ročník závodu horských kol České spořitelny. 
 Hostýnské vrchy - start na náměstí Dr. E. Beneše, cíl 
 v zámeckém parku v Holešově + doprovodný program 
 - Pořádá Drásal Team a MKS. 
 Kde: Náměstí Dr. E. Beneše Holešov, 10:15

Holešov Výstava květů a mečíků  
9.8.-11.8. Výstava na zámku při Barokní škole hudby. 
 Kde: Zámek Holešov 

Přerov Akuna show 
23.6. Tradiční koncert tenisové akademie v Přerově.  
 Kde: Náměstí T. G. M. Přerov, 16:00 

Přerov Keramika Kateřiny a Jaroslava Brabcových 
7.6.-19.7. Výtvarné umění – keramika.    
 Kde: Knihkupectví Mezi světy Přerov 
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