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Revitalizace parku na náměstí Svobody
Již v prosincovém vydání
Zpravodaje jsme Vás informovali o rozhodnutí města
Chropyně požádat o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace parku na náměstí
Svobody v Chropyni“. Město v tomto směru podniklo veškeré potřebné kroky,
aby se dotaci podařilo získat.
Dne 18. července 2013 jsme
obdrželi Registrační list akce
a Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí
podpory na spolufinancování
projektu. Dotace je poskytnuta z Operačního programu
Životního prostředí, Prioritní
osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory
6.5 – Podpora regenerace
urbanizované krajiny v celkové
výši 75 % uznatelných nákladů.
Přesná částka bude známa
po ukončení výběrového řízení na dodavatele sadových
úprav v parku. S ohledem
na rozsah zásahu v parku byl
záměr na návrh Rady města Chropyně projednán na červnovém
zasedání Zastupitelstva města
a to realizaci revitalizace parku
odsouhlasilo.
Ještě jednou si tedy připomeňme, jak bude realizace
projektu vypadat.
Revitalizace parku na náměstí
Svobody v Chropyni řeší obnovu

stávajícího parku, včetně přilehlých tvarovaných javorových
alejí podél chodníků na severovýchodní a jihovýchodní straně
náměstí. Cílem je vytvořit v této
centrální části města příjemné
prostředí jak místním obyvatelům, tak návštěvníkům města.
Revitalizaci parku je možno
rozdělit na dvě základní části.
První část představuje přípravu
území spočívající v provedení radikální zdravotní údržby stávající
zeleně – odstranění proschlých
jedinců a dřevin, u kterých hrozí
nebezpečí vyvrácení, včetně
zdravotního ořezu a ošetření
vitálních a perspektivních jedinců. Navržena je zejména radikální údržba keřových porostů.
Ke kácení jsou navrženy i alejové
stromy podél stávajících chodníků na severovýchodní a jihovýchodní straně náměstí. Jedná
se o tvarované javory. Druhá
část spočívá v návrhu výsadby
v samotné centrální části náměstí
(parku) a alejové výsadby kolem
stávajících chodníků podél severovýchodní a jihovýchodní strany
náměstí.
Hlavní zásadou revitalizace parku na náměstí Svobody
je pročištění a prosvětlení stávajících porostů, odstranění poškozených jedinců, obnova trávníků
a výsadba nové zeleně, která
vhodně kompozičně, druhově,
barevně či zvláštním habitem

doplní stávající vzrostlé dřeviny.
V okolí pochozích zpevněných
ploch byla výsadba umisťována
s důrazem na vytvoření zastíněných oblastí pro posezení.
Projekt počítá s odstraněním
celkem 113 ks stromů a 235 m2
keřů a výsadbou celkem 365 ks
dřevin, z toho 133 ks stromů.
Na první pohled je zřejmé,
že revitalizace parku zasáhne
do životů nás všech, kteří zde
žijeme a podobu parku máme
„nějak“ zafixovanou. Nutno
však podotknout, že park je živý
organismus. Reaguje na veškeré
podněty, kterými nejsou jen
zásahy člověka, ale také klimatické podmínky, umístění aj.
Nelze předpokládat, že parkové
stromy, zejména v podmínkách
našeho města, mohou dosáhnout
věku stromů umístěných na stanovištích pro ně přirozenějších.
Stromy na parkových stanovištích
uprostřed měst jsou vystavovány mnoha stresovým zátěžím,
na které aktivně reagují (vláhový
deficit, exhalace z aut, ořezávání
a tvarování stromů aj). Bohužel jejich reakce někdy nejsou
na první pohled znatelné, protože se dějí pod zemí nebo uvnitř
stromu a to nemusí být navenek
vůbec znát (viz případ Zlína, kdy
strom dokázal vykazovat známky
naprostého zdraví, přestože ho
vyživovalo jen minimum kořenů).
Mohou se objevit argumen-
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tace: Proč kácet? Proč neupřednostnit ořezy? Vzhledem k pokročilosti rozpadu korun stromů
by tento zásah byl jen oddálením
nutného, tedy kácení. Zdravotní
stav stromů je ve fázi, kdy oddalování zásahů, zejména v části
parku blíže kostela, může vést
k nejhoršímu. Nezanedbatelné
je také hledisko finanční, kdy
při čerpání dotace bude fondem
uhrazeno 75 % všech pěstebních
zásahů – od kácení, ořezu, výsadby až po obnovu travnatých
ploch či frézování pařezů, to vše
za striktního dodržení projektu.
Plánovaný zásah je poněkud
razantnější a v průběhu cca
5 let se budeme dívat stále
na „novou výsadbu“. Avšak cca
do 10–15 let budeme mít v parku
krásné zdravé stromy, u kterých
se nebude třeba obávat posadit
se na lavičku nebo se jen tak
projít s kočárkem.
V současné době je počítáno,
že práce budou zahájeny v říjnu
až listopadu tohoto roku a ukončeny do poloviny roku 2014.
Celý návrh řešení včetně
inventarizace stávající zeleně
je k nahlédnutí na internetových
stránkách města Chropyně www.
muchropyne.cz v sekci Zveřejňované informace část Informace
o investicích. Informace zde
umístěné budou také pravidelně
aktualizovány.
M. Adámková
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Příprava XI. etapy projektu
Regenerace panelového sídliště v roce 2014
Již v minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali
o připravované XI. etapě projektu Regenerace panelového sídliště v roce 2014, která
je navržena v ulici Tyršova v prostorách mezi mateřskou školou
a hlavní cestou v ulici Tyršova.
Na základě dodatečných připomínek majitelů přilehlých
nemovitostí rozhodla rada města o částečné změně projektu.
Změna oproti původnímu
návrhu spočívá především v přesunutí parkovacích míst z prostor před a za bytovými domy
do prostor u mateřské školy.
Etapa pro rok 2014 řeší opravu a výměnu krytu vozovky mezi
bytovými domy čp. 606–608,
600–602, 594–596 a mateřskou

školou. Před mateřskou školou
a v prostorách u vjezdů z ulice
Tyršova k uvedeným bytovým
domům je navrženo celkem
32 parkovacích míst, z toho
2 místa pro zdravotně postižené.
Tyto komunikace budou jednosměrné s výjezdem do ulice
Díly. Na komunikaci mezi mateřkou školou a bytovými domy
budou dva retardéry. Dále
zde bude vybudován chodník,
který bude spojovat ulice Díly
a Moravskou.
Jako v předešlých etapách
je i v této etapě navržena
rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce a doplnění
míst pro odpadové nádoby
a v neposlední řadě úprava
stávající zeleně 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 komunikace bude opatřena asfaltovým povrchem.
Martina Adámková

Projekt regenerace sídliště se setkal se zvláštní překážkou
Na konci července zahájil vítěz výběrového řízení, firma TUFÍR, spol.
s r. o., Kunovice, realizaci další etapy projektu „Regenerace panelového sídliště“. Jak jste si mohli všimnout, tato etapa je svým způsobem
„neúplná“. Ve vytipované lokalitě se budují nová parkoviště a nové
chodníky, mimo chodníku před bytovým domem čp. 673 a 674. Krátce po započetí realizace jsem procházel kolem tohoto domu a slyšel
jsem, zřejmě obyvatelku tohoto domu, jak si své známé posteskla,
že město mělo udělat i ten kousek před jejich domem, že těch pár tisíc
by nikoho nezabilo. To je pravda. Proč tedy město regeneraci v tomto
úseku neprovádí?
„Pozemek pod domem, za domem a před domem (parcela
č. 1057/2) patří majitelům bytů zmíněného domu čp. 673 a 674,“
uvedla k důvodům starostka města Ing. Věra Sigmundová. Je všeobecně
známo, že stát ani města nemohou a nesmí vynakládat peníze na zhodnocení soukromého majetku. K tomu by v tomto případě došlo a město
by se vystavilo možnému postihu a nutnosti dotaci vrátit. Město tedy
požádalo vlastníky pozemku o odkoupení, aby zde mohla být regenerace
provedena. Narazilo však na velký odpor vlastníků. A důvod?
„Vlastníci pozemku uvedli, že městu pozemek neprodají, neboť
se obávají, že jim za jejich domem postavíme garáže,“ řekla starostka.
Zástupci města se dokonce snažili o odkoupení části pozemku alespoň
před tímto domem, aby mohly být chodníky v rámci projektu opraveny.
„Ani tak jsme pozemek nezískali. I zde jsme totiž narazili. Bylo nám řečeno,
že chodník není třeba opravovat, protože je dobrý,“ uzavřela Sigmundová.
JiRo
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.
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Obrazy Emila Filly úspěšné
na umělecké aukci
Dne 19. května 2013 se konal v paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze společný aukční den Galerie Kodl a Aukční síně Vltavín.
Ze tří obrazů Emila Filly dosáhl nejvyššího ocenění 3,3 mil. Kč jeho
obraz „Zátiší s krajkou“. Olejomalba „Zátiší s broskvemi“ (1926, 19 cm
x 30 cm) dosáhla ceny 2 mil. Kč a „Zátiší s čajovou konvicí“ (1949,
27 cm x 45 cm) zhotovené kombinovanou technikou oleje a emailu
na plátně bylo vydraženo za 0,9 mil. Kč.
Hlavní pozornost se soustředila na podstatně rozměrnější plátna.
Obraz Mikuláše Medka „Dívka se švihadlem“ (130 cm x 94 cm) byl
oceněn na 5 mil. Kč. Nejvyšší prodejní cenu 9 mil. Kč dosáhl olej
na plátně Jindřicha Štyrského „Kořeny“ (1934, 63 cm x 57 cm).
Na této aukci se potvrdila známá skutečnost, že Emil Filla se řadí
ke klasikům českého moderního malířství, jako jsou J. Zrzavý, V. Špála, V. Brožík, A. Slavíček, O. Kubín, jejichž obrazy se na aukci rovněž
oceňovaly.
A. Hrdlička

E. Filla: Zátiší s krajkou, olej a písek na plátně,
19 cm x 30 cm, 1926

Nikam nechoďte, občanské
vzdělávání přijde za Vámi!

Knihovna doporučuje
Michael Kerrigan: Neuskutečněné plány
2. světové války 1939-45
Bohatě ilustrovaný průvodce po přísně tajných a často
fantaskních plánech vojenských akcí druhé světové
války, s nimiž se sice počítalo, ale nakonec k nim
z různých příčin nedošlo. Text doprovázejí ukázky
nově zpřístupněných archivních dokumentů, mapy
a unikátní černobílé i barevné dobové fotografie.

Ve Zpravodaji č. 9/2012 jsme
Vás informovali o přípravě projektu
„Podpora, stimulace a propagace
dalšího vzdělávání jednotlivců
v oblasti odborných a obecných
kompetencí“ společností Aletheia,
s. r. o. Tento vzdělávací projekt
získal akreditaci a je financován
Evropskou unií a státním rozpočtem
České republiky. Tento projekt
přináší návod, jak se účinně zapojit
do občanského života, a jeho
mottem je: „Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství.“
Zaměřuje se pět témat: Aktivní
občanství a participace občanů
na veřejném dění, Odpovědný
přístup k životnímu prostředí,
Odpovědný přístup k financím,
Multikulturalismus a prevence extremismu a Dobrovolnictví.
„Projekt využívá moderní způsoby vzdělávání. E-learning a tzv.
webináře,“ uvedla k organizaci
vzdělávacích kurzů Jana Kamínková
ze společnosti Aletheia, s. r. o. „Za
kurzy tak účastníci nemusí cestovat,
tím šetří nejen finanční prostředky,
ale především svůj vzácný čas.“
V případě e-learningu má ka-

Helena Tyburcová: Nepřestávej tančit
Ztráta dítěte, odcházení rodičů, týrání nebo ponížení, opuštěnost, pocit osamění. S tím vším se musí
vyrovnat hrdinky prózy Heleny Tyburcové. Osudy
přítelkyň podkresluje autorka vlastní životní zkušeností, tím, co ji samotnou zaskakuje. Dominuje
období, které se jí dotklo obzvlášť silně. Odcházení
rodičů. Čas, kdy se ocitáme uprostřed… z jedné
strany děti, z druhé rodiče, s nimiž se pouto začíná
nenávratně trhat. Protagonistky všech příběhů mají jedno společné. Jsou
sice zranitelné, ale silné. Stejně jako mnoho jiných žen tancují životem
rychlými kroky. A přes své pády se na sebe a na svět nepřestávají dívat
s nadhledem.
Vlastimil Vondruška: Msta písecké panny
S dvorem českého krále Přemysla II. Otakara odjíždí
Oldřich z Chlumu v doprovodu svých pomocníků
do Prácheňska, kde se má konat zasedání zemského
soudu. Ale hned první noc, kdy dvůr do královského hradu v Písku dorazí, je zavražděn zemský sudí
Benedikt. Český král zuří, protože zločin považuje
za útok na svůj majestát. Proto pověří vyšetřováním
Oldřicha z Chlumu …
Thomas Brezina: Expedice Kolumbus. Tajemství hradu.
Sourozenci Miki s Tinem se vydávají s tetou a tatínkem na výlet na hrad Medvědí skála. Hradní pán jim
vypráví strašidelné historky o hradě. Hned od začátku
je cesta napínavější, než si dokázali představit - tatínek beze stopy zmizí a jeho marné volání se tajemně
ozývá z nejrůznějších částí hradu. Co teď? Tajemství
hradu mohou odhalit jen při cestě do minulosti. Opět
přichází na řadu Kolumbus, létající badatelská autoloď, která je přenese na Medvědí skálu v době středověku. Bude cesta úspěšná? Připrav
se i ty na další vzrušující cestu do minulosti!
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ždý účastník předem připravené
vzdělávací materiály v elektronické
podobě a prochází si je formou samostudia. Materiály mají nejčastěji
formu prezentace s videem, zvukovými soubory, testy nebo různými
úkoly. Kurz je spustitelný kdykoli
a odkudkoli. Výuku lze přerušit
a opět se k ní vrátit.
Webináře představují nejnovější
formu vzdělávání přes internet
a jedná se o výuku v reálném čase
s živým lektorem. Účastník
se přihlásí v předem určený čas
do virtuální třídy, ve které vidí
i slyší lektora, sleduje jeho prezentaci
a může klást dotazy nebo diskutovat
s ostatními účastníky. Kurz je opět
přístupný odkudkoli.
„Všechny kurzy jsou realizovány
zdarma a srozumitelnou formou
s důrazem na praktické pojetí
a využití,“ dodává Kamínková.
Nové výukové metody můžete
vyzkoušet, a spoustu nových informací načerpat, na webových stránkách projektu www.nebudovcan.
cz, kde naleznete termíny kurzů
a detailní informace.
JiRo
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KoTě zahajuje po prázdninách
provoz mateřského centra
KoTě, o. p. s., kojenecké
a těhotenské centrum zve maminky do mateřského centra, které
je v bývalé obecné škole na náměstí Svobody.
Mateřské centrum KoTě má
nepřetržitý provoz ve středu
od 9:00 do 11:00. V centru
je volná herna pro děti od 1 roku
do 4 let, ve které si děti hrají pod
vedením Petry Juráškové. Maminky si tak mohou při čaji nebo kávě

předávat své zkušenosti s výchovou
dětí a jiné informace.
Pro děti od 1 do 4 let je připraveno také cvičení na míčích a overballech s písničkami
a říkankami. Po cvičení je pro děti
připraven program (malování, hry
apod.). Cvičení je každý čtvrtek
od 10:00 do 11:30 pod vedením
fyzioterapeutky Kláry Šeděnkové.
Začínáme 19. září v 10:00.
Cena jednotlivého vstupného
do mateřského centra a na cvičení
za matku i dítě je 30 Kč.
KoTě pro ženy bez rozdílu věku
i především pro těhotné cvičí
speciální SM systém se speciální
gumou pro toto cvičení. Jde
o stabilizačně mobilizační cvičení
pro dospělé, kteří mají problémy
se zády a pohybovým aparátem,
a hlavně pro těhotné, které chtějí
posílit dno pánevní a zádové svalstvo, které v těhotenství vlivem
hormonů a rostoucího bříška
má lordózu, která způsobuje bolest

v zádech. Cvičení zamezuje i problémům s inkontinencí.
Je doporučováno ženám, které trpí touto poruchou udržení moče. Cvičíme i na míčích
a s popruhy na aktivaci svalů dna
pánevního a posilování zádových
svalů. Cvičení vede fyzioterapeutka Klára Šeděnková, která
má akreditaci na toto speciální
cvičení.
Cena je 50 Kč. Na tato cvičení přispívají některé pojišťovny
až 1.500 Kč. Věra Hýbnerová

Zveme všechny maminky s dětmi a ty, kteří chtějí
pro své děti a sebe udělat něco pro zdraví.
reklama

6

Zpravodaj města Chropyně

7/2013

Ozdobte se i Vy žlutým
kvítkem
a vyjádřete tak svoji solidaritu
s nemocnými rakovinou!
Druhou květnovou středu se připojili pionýři z Chropyně k celorepublikové akci Český den proti rakovině. Stejně jako jiné roky prodávali
i letos kytky v ulicích města. Pravidelně jejich kroky vedly na městský
úřad a do závodu Fatra, kde na ně vždy čekají. Cena za jednu kytku
je dvacet korun, ale někteří lidé dávají do kasičky i více. V letošním roce
prodali všechny objednané kytky (250 ks) a vybrali 6.101 Kč.
Velké poděkování patří všem, kteří se aktivně účastnili prodeje kytek,
ale i těm, kteří přispěli koupí kytky na sbírku „Prevence nádorů tlustého
střeva“. Děkujeme.
Marcela Hrdličková

Mikroregion Jižní Haná zve všechny seniory a jejich příznivce v pátek
13. září 2013 od 10:00 do 18:00 na náměstí Komenského v Tlumačově na

HRY SENIORŮ
MIKROREGIONU JIŽNÍ HANÁ

Informace pro zahrádkáře
Zpracování ovoce
Moštárna Českého zahrádkářského svazu, org. č. 1 v Chropyni
na Masarykově ulici zahájí letošní zpracování ovoce ve středu 4. září.
Výměna jablek za hotový mošt se bude provádět vždy v pondělí
a ve středu od 13 do 16 hodin.
Drcení a lisování jablečné šťávy pro domácí zpracování (kvas, burčák)
nutno objednat vždy na úterý nebo čtvrtek od 13 do 16 hodin.
Sušení ovoce zajistíme průběžně podle dohody se zájemci. Termíny zpracování nutno dohodnout předem přímo v Domě zahrádkářů
na Masarykově ulici nebo telefonicky na čísle 722 656 314 nebo
737 937 978. Ovoce ke zpracování musí být čisté, nenahnilé, bez trávy,
listí, hlíny… Lahve vracejte, prosím, čistě vymyté. Ceny služeb se nemění.

Občerstvení zajištěno. Přijďte povzbuzovat a dobře se bavit. V případě
nepříznivého počasí se hry uskuteční v tělocvičně ZŠ

Výstavy ovoce, zeleniny a květin
Místní výstava v Chropyni bude ve dnech 28. a 29. září ve víceúčelovém sále chropyňského zámku. Výstavní exponáty budeme přijímat
ve středu 25. září od 13 do 17 hodin v zámku. Těšíme se, že své výpěstky
vystaví vedle členů ČZS i další úspěšní pěstitelé z Chropyně a okolí.
Oblastní výstava se uskuteční poprvé na výstavišti FLORIA v Kroměříži
ve dnech 10.–13. října 2013. Svoji expozici zde budou mít i zahrádkáři
z Chropyně. K návštěvě i spolupráci zvou zahrádkáři.
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Absolventský koncert žáků
SZUŠ D-MUSIC
První etapu hudebního vzdělání zakončili absolventským koncertem
naši studenti Klára Hlavinková, Adriana Supová, Jiří Maršálek a Marek
Baštinec 12. června ve víceúčelovém sále chropyňského zámku.
Dlouholeté úsilí, píle a snaha byly znát na kvalitně předvedených
výkonech u všech vystupujících za klavírního doprovodu pí uč. Moniky
Novákové. Velkou mírou k tomu přispěli také třídní učitelé Miroslav
Uhlíř a Ivo Novotný.
Chtěl bych poděkovat všem absolventům za vzornou reprezentaci
naší školy a dlouholetou spolupráci s učiteli při rozvoji svých uměleckých
schopností. Přeji všem absolventům mnoho úspěchů v pokračujícím
studiu druhého cyklu a také možnosti připojení k občanskému sdružení
Přidej se k nám.
Bc. Ivo Novotný

Hurá na prázdniny
Poslední den školního roku pořádala SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně již tradiční akci nazvanou „Hurá na prázdniny“. Odpoledne plné
her a písniček pro děti, spojené s výherní tombolou, se velmi vyvedlo.
Také nás potěšilo, že se přišli mezi nás podívat i rodiče s dětmi, které
naši školu nenavštěvují. Měli alespoň možnost více poznat kolektiv dětí
a pedagogů zapojených do organizace tohoto odpoledne.
Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří podpořili tuto akci.
Jsou to pan Ing. Zháněl – restaurace Racek, KAMAX – METAL, rodiče
Langrovi, Hýskovi, Novotní, Hlavinkovi a Šípkovi.
Přejeme všem dětem krásné a pohodové prázdniny spojené s mnoha nezapomenutelnými zážitky z letních táborů, prázdnin u babiček
a navázání nových přátelství. Těšíme se na vás v září.
Kolektiv učitelů SZUŠ D-MUSIC

reklama

Důležité upozornění pro dopisovatele a inzerenty

Příspěvky do Zpravodaje města
Chropyně zasílejte na e-mail:

zpravodaj@muchropyne.cz
8

Zpravodaj města Chropyně

7/2013

Závěrečné vystoupení tanečního
oboru ZUŠ Kroměříž
V pondělí 10. června 2013 se v divadelním
sále Domu kultury konal v pořadí již sedmnáctý koncert tanečního oboru ZUŠ Kroměříž
tentokrát pod názvem „Čas“.
Čas běží tak rychle, že už je za námi další
školní rok a s ním i další závěrečný koncert
tanečního oboru. A tak dovolte, abych pro
Vás, kteří jste nemohli za námi přijít, citovala
pár vět, které zazněly v tento večer ústy moderátorky pí uč. Zdeňky Surýnkové.
„Talent, dispozice a přirozené vlohy nic
neznamenají bez pravidelného uvážlivého
a pečlivého denního studia. Nestačí ani
samotná technika tance. K vytvoření role
je zapotřebí oduševnit pohyb myšlenkou, náladou a výrazem. Dokázat jeho vnitřní smysl.

Na jevišti se nedá nic zastřít. Jste v podstatě
sami s tím, co umíte a co dokážete.“
Když se zamyslím a zaposlouchám do těchto vět, tak musím konstatovat, že všichni moji
malí i velcí žáci úžasně tato slova vystihují.
Opět mi dokázali, že nejsou jen výbornými
tanečníky, ale i báječnými lidmi.
Nejen já, ale i všichni moji kolegové jsme
pyšní na to, že můžeme alespoň malým dílem
přispět k utváření jejich osobnosti.
Letošním absolventkám II. stupně přeji,
aby na cestě životem potkávaly jen samé
dobré lidi, kteří je budou podporovat
a prohlubovat v nich všechny jejich dobré
vlastnosti.
Karla Koutná

Tanečníci ZUŠ Kroměříž
opět na Slovensku
Za celoroční píli a pracovitost jsme pro naše tanečníky
naplánovali v sobotu 22. června
2013 zájezd do hlavního města
Slovenské republiky Bratislavy.
Naším přáním bylo děti potěšit
a připravit pro ně zážitek, na který
jen tak nezapomenou.

Na programu byla návštěva historické budovy Národního divadla, kde žáci zhlédli baletní představení „Narodil sa chrobáčik“.
Celý taneční příběh dětem přiblížil
vypravěč, díky němuž bylo představení srozumitelné i nejmenším
tanečníkům. O hudební doprovod
se postaral živý orchestr v čele
s dirigentem. Obrovským zážitkem
byla možnost vidět tyto muzikanty
z bezprostřední blízkosti. Musíme
poděkovat maminkám za to, jak
krásně nastrojily svoje děti, které
se ve svátečním oblečení v divadle
chovaly jako opravdové dámy
a pánové.
Odtud jsme pokračovali
do bratislavské ZOO, jejíž součástí
je Dinopark s promítáním 3D filmu
o dinosaurech. V autobuse jsme
se převlékli do sportovního oblečení a s malými batůžky na zádech
jsme vyrazili do říše zvířat. Nejvíce
se dětem líbil film o dinosaurech,
který jim přiblížil dobu pravěku.
Nezapomněli jsme ani na nákupy
suvenýrů a dárků pro své nejbližší.
Unavení, ale plni zážitků jsme
se vrátili ve večerních hodinách
domů.
Mgr. Jana Milotová
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Informace o prodeji stravenek
Prodej stravenek na školní rok 2013/2014 bude probíhat v kanceláři
ředitelky Zařízení školního stravování Chropyně, p. o., v Ječmínkově
ulici následovně:
•
•
•
•
•

středa
čtvrtek
pátek
neděle
pondělí

28. srpna od 10:00 do 13:00
29. srpna od 10:00 do 13:00
30. srpna od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
1. září od 10:00 do 12:00
2. září od 9:00 do 13:00

Při objednání je splatná záloha ve výši 500 Kč pro děti ze základní
školy a 600 Kč pro děti z mateřské školy. Stejnou částku platí i rodiče,
kteří platbu provedou převodem z účtu.
Marcela Vinklárková

Pokyny pro rodiče prvňáčků
(budova J. Fučíka 675)

Ozdravný pobyt
v Karlově Studánce
Karlova Studánka je malebná
lázeňská obec pod nejvyšší horou Jeseníků Pradědem. Obloha na dosah
ruky, čistá příroda, léčivé prameny
a krásná typická architektura nabízejí návštěvníkům nejen možnost
nadýchat se čerstvého vzduchu, ale
taky aktivní odpočinek a regeneraci
těla i duše.
Této lákavé nabídky využilo
24 členů MO Svazu tělesně postižených Chropyně a prožilo zde v týdnu
od 9. do 15. června 2013 sedm krásných dnů, vyplněných společným
i individuálním programem. Státní
léčebné lázně věnují svým klientům
velkou pozornost a velmi si jich váží.
Nejen že poskytují na vysoké úrovni
ubytování i stravu, ale každý účastník našeho pobytu obdržel uvítací
balíček ve formě čtyř inhalačních
procedur a bezplatnou konzultaci
u lékaře. Lázně připravují pro své
klienty bohatý program, např. besedy, výstavy, koncerty, a z léčebných
procedur je možno si vybrat masáže,
koupele, solnou jeskyni a pod.

•
•
•
•

Dalo by se říci, že nám bylo připraveno i počasí – pro procházky
v blízkém okolí, např. do Ludvíkova, k vodopádu, na skálu U Křížku
nebo po krátkých turistických
trasách po okolí Karlovy Studánky,
anebo pro výlety k poznávání dalších měst v okolí – Bruntálu nebo
Vrbna pod Pradědem.
Největším zážitkem můžeme
nazvat výstup na horu Praděd,
který zdolali za krásného slunného
počasí téměř všichni účastníci.
Tato akce byla opět další
z mnoha zdařilých činností chropyňské organizace svazu. Patří
za ni srdečné poděkování předsedkyni organizace paní Marii
Zmeškalové. Díky za přípravu,
starostlivost a úspěšný průběh
celého rekondičního týdne.
A členům svazu lze jen přát,
aby se vždy našlo trochu materiálních prostředků a taky hodně
starostlivých lidí, kteří jim dokáží
zpříjemnit pár životních chvil.
Jarmila Kajanovičová

•

•
•
•

Zahájení školního roku 2. září 2012 v 8:00.
Budova školy se otevírá 7:40.
Žáci se první den školy nepřezouvají, přijdou bez aktovek.
Rozchod do prvních tříd podle vyvěšených seznamů (budou vyvěšeny
na vstupních dveřích školy).
Program prvního dne: seznámení s třídní učitelkou, představení
se, informace rodičům, kontrola seznamů a údajů, ukončení ve třídách
v 8:45, zápis a návštěva přihlášených žáků školní družiny – upřesnění
docházky a odchodů.
V úterý 3. září 2012 přezůvky, aktovky s sebou.
Předpokládaný termín první třídní schůzky: úterý 3. září 2013 v 15:00.
Obědy si rodiče zařizují osobně u ředitelky Zařízení školního stravování
Chropyně, p. o., pí Marcely Vinklárkové na ulici Ječmínkova.
Mgr. Josef Havela
reklama

Nově otevřená prodejna pečiva
nacházející se v ulici Ječmínkova čp. 810 v Chropyni nabízí
široký sortiment pekařských výrobků, cukrovinek, nealkoholických nápojů a drobného výběru ostatních potravin
za příznivé ceny.
V nabídce je kvalitní, bílé, vícezrnné, jemné plněné nebo
neplněné pečivo v pestré skladbě z produkce pekárny
Březík - Svoboda.
Prodejna má vchod ze Hřbitovní ulice a je otevřena
ve dnech pondělí - pátek od 5:30 do 17:30, v sobotu
od 5:30 do 11:30. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Nohejbalový turnaj
„O pohár ředitele SMM Chropyně“
V sobotu 3. srpna 2013 se uskutečnil v areálu firmy Technosoft již 5. ročník nohejbalového turnaje trojic „O pohár ředitele SMM Chropyně“. Ten je již tradičně zpestřením letního
období pro vyznavače tohoto sportu nejen z Chropyně, ale i blízkého okolí. Podle reakcí jak
samotných hráčů, tak i diváků je velmi oblíbený a všichni se k nám do Chropyně rádi vracejí.
Letošní počasí bylo k nám až velmi příznivě
nakloněno, neboť se hrálo za tropických teplot
až do pozdních podvečerních hodin. Potěšitelné
je, že vše proběhlo bez jakýchkoliv zdravotních
a také organizačních problémů.
Turnaje se zúčastnilo 13 smíšených družstev,
která si to nejprve rozdala ve dvou skupinách
systémem každý s každým. Z každé skupiny
postupovala do dalších bojů vždy čtyři nejlepší
družstva.
Třetí místo si nakonec vybojovalo chropyňské
družstvo ve složení Michal Menšík, Radim Kožela a David Hrabal, kteří ve třísetovém nervy
drásajícím boji zdolali v poměru 2:1 družstvo
z Kroměříže. Ve finále se střetla družstva
z Chropyně ve složení Menšík, Šindler, Dočkal
a Plastiky Kroměříž ve složení Kolařík, Tabarka
a Valášek. Vítězný pohár a celkové první místo

v turnaji si nakonec po zásluze a s přispěním
onoho „sportovního štěstíčka“ odvezlo družstvo
Plastiky, které zvítězilo v poměru 2:1 na sety.
Všechna zúčastněná družstva byla odměněna
hodnotnými cenami, které věnovali místní sponzoři – SMM Chropyně, Technosoft, Gastroma,
DG Food, Optik – Janoušek, Stavoplast Hanák,
Vinotéka paní Jiříčkové, pan Zháněl – restaurace
Racek, pan Horák – SaM Elektro, Myslivecké
sdružení Chropyně, pan Radek Středa, SK Haná
Záříčí, Maso–uzeniny pana Majtana, Zelenina
pana Mlčocha a Unicentrum pana Blažka.
O zdárný a bezproblémový průběh celého
turnaje se starali členové nohejbalového oddílu
TJ Chropyně, v čele s hlavním rozhodčím panem
Kotasem, Petrou Poláškovou a Vojtou Štolfou,
za což patří všem jmenovaným – sponzorům i
organizátorům velké poděkování.
VP

Házenkáři Chropyně
druholigoví
Na konci loňské sezony jsme
si konečně mohli po dvaceti letech
zazpívat oslavné „Tak jsme druholigoví“. V roce oslav devadesátého
výročí založení oddílu národní
házené v Chropyni se totiž družstvu
mužů podařilo vybojovat postup
do druhé ligy skupiny B (ve skupině
A jsou především středo a západočeská družstva). Místo lokálních
rivalů tak v Chropyni během sezony
přivítáme například hráče z východočeské Dobrušky, z Jihlavy, Veselí
nad Moravou nebo Brna.
A začneme hned pěkně zostra,
protože premiérové druholigové
utkání přinese opravdovou há-

Další foto najdete na http://popuse.rajce.
idnes.cz/2013_08_03-_5.Chropynske_kopanec/

vzhledem ke vzdálenosti budou
některá utkání předehrána v sobotu
od 16 hodin. K tomuto na podzim
může dojít u utkání s Dobruškou
nebo Podhorním Újezdem, případnou změnu u těchto utkání však
včas oznámíme. Navíc ti, kteří chtějí
podrobněji sledovat dění v oddíle
a být informováni o všech družstvech,
mají možnost navštěvovat internetové stránky www.nhchropyne.cz.
Závěrem lze konstatovat, že postup družstva mužů do druhé ligy

zenkářskou delikatesu. V neděli
25. srpna na domácím hřišti vyzveme hráče SSK Vítkovice, kteří až po
velkém boji spadli z první ligy a jistě
udělají vše pro to, aby co nejdříve
postoupili zpátky. Všichni příznivci
kvalitní národní házené jsou na toto
utkání zváni, stejně tak jako na další
domácí utkání. Abychom vyšli divákům vstříc a utkání nekolidovala
s jinými sporty, stanovili jsme začátky domácích utkání na neděli
10:30. Je to návrat k tradičnímu
času, ve který se v Chropyni házená hrávala, v letech 1974 až 1978
dokonce prvoligová. Výjimkou
budou takzvaná dvoukola, kdy

je symbolickým stvrzením vzestupu
oddílu národní házené v posledních
letech. Členskou základnou patří
oddíl mezi tři největší v Chropyni
a v dlouhodobých soutěžích má
sedm družstev. Daří se mládežnickým družstvům (především dívčím),
která pravidelně vozí medaile
z republikových mistrovství a pohárů. Věříme, že i účinkování mužů
ve druhé lize přispěje k další popularizaci národní házené v Chropyni.
Jaroslav Krejčíř

Přehled domácích utkání
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
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25. srpna
8. září
15. září
22. září
20. října

–
–
–
–
–

10:30
10:30
10:30

–
–
–

SSK Vítkovice
Sokol Dobruška
TJ Sokol Podhorní Újezd
TJ Sokol Vracov
SK NH Veselí nad Moravou
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Bronzová Chropyně na Mistrovství
ČR 2013
V letošní sezóně se našim starším žačkám
povedlo historicky poprvé postoupit do finálového turnaje Mistrovství České republiky,
které bylo konáno v Novém Městě nad Metují,
místní části Krčín. Sjely se sem nejlepší týmy
z nejlepších, aby změřily své síly a vybojovaly
tak titul Mistr národní házené v kategorii
starších žaček.
Během třídenního turnaje naše družstvo třikrát zvítězilo nad celky Jihlavy, Mostu a Března,
jednou remizovalo s týmem z Tymákova a jednou prohrálo s vítězem celého Mistrovství, Kr-

čínem. Děvčata se tak mohla pyšnit bronzovou
medailí, i když nutno říct, že trochu nešťastně,
protože o druhém a třetím místě rozhodovalo
skóre. Mezi jednotlivci byly vyhlášeny jako
druhá nejlepší brankařka – Tereza Žigmundová,
druhá nejlepší obránkyně – Adéla Blažková
a třetí nejlepší útočnice – Nikola Hladná.
Děkujeme všem zúčastněným za výbornou reprezentaci oddílu, za podporu města
i Zlínského kraje a přejeme zopakování tohoto
umístění v následujících letech.
TRNH

Mladší žačky národní házené skončily v republice třetí
Národní házená v Chropyni
dosahuje v letošním roce skvělých
výsledků. Zasloužilo se o to také
družstvo mladších žaček, které
se umístilo (tak jako družstvo
jejich starších kolegyní) na prvním místě v oblastním přeboru
Severomoravské oblasti národní
házené. Tímto výkonem si dívky zajistily postup do celorepublikového finále konaného
od 14. do 16. června v Přešticích
na Plzeňsku. Zde se dívky utkaly
se soupeři z Bakova, Mostu, Krčína, Ostopovic a Přeštic.
Naše házenkářky vyhrály tři
utkání: Chropyně – Bakov 16:6,

Chropyně – Krčín 11:6 a Chropyně – Ostopovice 12:3 a pouze
se dvěma soupeři prohrály, když
nám chybělo trochu střeleckého
štěstí v útoku: Chropyně – Most
7:12 a Chropyně – Přeštice
11:16.
Z mistrovství jsme si, kromě
bronzových medailí, odvezly
i individuální ocenění, když byla
jako třetí nejlepší střelkyně a třetí
nejlepší útočnice trenéry vyhodnocena Adéla Koutová. Pochvalu
si ale zaslouží všechna děvčata,
protože bojovala s největším nasazením, za což jim děkuji.
H. Jurtíková
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nejvyloženějších šancí překonat
chropyňského gólmana Večeřu.
V závěrečném utkání, kde se hrálo o prvenství v turnaji, na sebe
narazila doposud neporažená
družstva Lobodic a Chropyně.
Nakonec toto utkání nemělo ani
vítěze, ani poraženého, protože
skončilo nerozhodně 1:1. O celkovém vítězi turnaje rozhodovalo
skóre, které hovořilo díky většímu
počtu vstřelených branek pro fotbalisty z Lobodic. Ti si po zásluze
odvezli pohár za celkové vítězství
v tomto turnaji.
Všechna utkání s přehledem rozhodovala trojice zkušených rozhodčí – Tříska, Mrázek
a Sanislo, kterým také patří dík
za bezproblémový průběh turnaje.
Poděkování patří samozřejmě

Memoriál Pepy Dobrýho
V sobotu 27. července se uskutečnil již třetí ročník fotbalového
turnaje starých pánů „Memoriál
Pepy Dobrýho“, který je pořádán
k uctění památky našeho kamaráda, obětavého člověka a velké
osobnosti chropyňského sportu,
jehož náhlé úmrtí si připomínáme
13. července. Turnaje se zúčastnila
tři družstva starých pánů, a to z Lobodic, Záříčí a pořádající družstvo
FK Chropyně.
Turnaj se tentokrát uskutečnil
na hřišti SK Haná v Záříčí kvůli
probíhající rekonstrukci tribuny
na chropyňském fotbalovém stadionu. Tropické teploty zapříčinily
také netradiční začátek již v 9:00.

Organizátoři tím chtěli předejít
možným nemalým zdravotním
problémům způsobeným pohybem po rozpáleném trávníku
v odpoledních teplotách +38°C.
V prvním utkání se střetla družstva Záříčí a Lobodic, a přestože
to byl poměrně vyrovnaný zápas,
nakonec se radovali z celkem
jednoznačné výhry 4:0 hráči
z Lobodic. Ve druhém utkání nastoupili proti sobě staří páni Záříčí
a FK Chropyně. Toto utkání skončilo nakonec výsledkem 2:0 pro
chropyňské fotbalisty, neboť dokázali své šance vyjádřit i střelecky.
To se nedá říci o hráčích ze Záříčí,
protože nedokázali ani z těch

Brigáda kynologů
V sobotu 27. července v odpoledních
hodinách uspořádali, za přímo vražedného počasí, členové Kynologického klubu
Technoplast Chropyně společně s rodinnými příslušníky na svém cvičišti brigádu.
Generální úklid plus vymalování kanceláře a sociálek, nátěry brány a překážek,
posečení nepřístupných míst okolo řeky,
odstranění náletových dřevin a překážejících větví, čištění okapů a opravu

oplocení – to vše stihli udělat ještě před
večerem.
Následovalo opékání špekáčků
a družná zábava u ohně.
Výbor KK touto cestou děkuje všem
zúčastněným a rovněž sponzorům: firmám
Kamax – metal (materiál na opravu plotu
+ klubová trička) a ROBICONT Robert
Lučan (odvoz odpadu).
Ing. Vladimír Blažek
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i domácímu oddílu SK Haná
Záříčí, který nám vyšel vstříc
s pořadatelstvím tohoto turnaje.
Bohatá tombola a kvalitní občerstvení přilákaly poměrně velké
množství diváků jak ze Záříčí, tak
i z Chropyně.
Chtěl bych toto cestou poděkovat všem sponzorům za štědrou
tombolu, obětavým pořadatelům
za organizační zvládnutí celého
turnaje a také všem hráčům za korektní a férovou hru, neboť i přes
vysoké extrémní teploty nedošlo
k žádnému zranění a celý turnaj
se odehrál v rámci „fair play“
a spokojenosti všech hráčů,
z čehož měl určitě radost i Pepa
Dobrý, který nás z „fotbalového
nebíčka“ pozorně sledoval.
VP
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První místo v Ratajích
Poslední sportovní soutěží
v roce 2012–2013, které
se přípravka FK Chropyně zúčastnila, byl červnový
turnaj v Ratajích. Turnaje
se zúčastnilo 8 družstev převážně ročníku 2004 a hrálo
se systémem každý s každým.
Na úvod čekal naše chlapce s Terezkou těžký soupeř
z Holešova. Zápas jsme pojali
velmi dobře, přidávali jednu
branku za druhou, abychom
nakonec zvítězili 6:1. Výsledek je jen klamné zdání,
že soupeř byl slabý a v průběhu soutěže to potvrdil.
Po úspěšném vstupu
do turnajového zápolení
nás čekaly Morkovice. Utkání
jsme zahájili velkým náporem, vytvářeli si gólové šance
a bylo jen otázkou času, kdy
vsítíme první branku. Jenže
vše skončilo v nevyužitých
příležitostech, a tak se zákonitě naplnilo známé fotbalové rčení „nedáš, dostaneš“.
Morkovice nás ohrožovaly
rychlými protiútoky do otevřené obrany a na rozdíl
od nás je dokázaly gólově
zužitkovat. Prohrávali jsme
již 3:0, v závěru utkání jsme
výsledek upravili na 1:3.
Pokud chceme pomýšlet
na medailové pořadí, nesmíme zaváhat proti Slavii
Kroměříž. I Slavisti si byli
vědomi důležitosti tohoto
utkání, neboť si také již připsali na své konto prohru.
Vlastní brankou soupeře jsme
se ujali vedení, ale dlouho
se neradovali. Slavia krátce
po svém zaváhání vyrovnala.
Utkání jsme nakonec vyhráli
4:3, protože jsme šli více za
vítězstvím než kroměřížští

fotbalisté, kteří pouze dotahovali brankové skóre.
Nyní nás čekal další tým
ze Slavie Kroměříž tzv. Draci
(pořadatel turnaje). Hrál
se oboustranně útočný fotbal, ve kterém nechyběly
góly. Vítězství 7:4 v náš prospěch bylo plně zasloužené.
Dalšího těžkého soupeře
Koryčany jsme porazili 5:2,
a to zejména zlepšenou hrou
v druhé polovině utkání.
Kdysi fotbalový trenér
Tomáš Pospíchal napsal,
že fotbal nemá logiku. Platí to v soutěži dospělých
a po turnaji v Ratajích si dovoluji říci, že i v soutěži dětí.
Holešovští fotbalisté, které
jsme v úvodu porazili 6:1,
se zachovali jako Jánošík,
bodově chudým dávali
a bohatým brali. Vyhráli
nečekaně nad medailovými kandidáty Morkovicemi
a Skašticemi, čímž nám
umožnili bojovat o první
místo. K turnajovému trumfu
nám stačilo neprohrát v posledním utkání se Skašticemi.
Jenže předtím jsme museli
porazit nejslabší celek soutěže Rataje. Vyhráli jsme 12:2
a čekal nás rozhodující mač.
Proti Skašticím jsme začali
velmi dobře a zvýšili vedení
na 3:0. Jenže soupeř nesložil
zbraně, zlepšil útočnou ofenzívu a snížil na rozdíl jedné
branky. Vyrovnávací gól visel
na vlásku, naštěstí jsme využili otevřené obrany a ujali
se vedení 4:2. Skaštice
snížily na 4:3, ale to bylo
vše, co jsme jim dovolili,
a po závěrečném hvizdu mohly propuknout vítězné oslavy.
LZ

Fotbalový turnaj mladších
žáků se vydařil
Místní akční skupina Jižní Haná, o. p. s., má za sebou první společnou akci. Tou
se stal fotbalový turnaj mladších žáků a zúčastnili se ho borci z Hulína, Chropyně,
Skaštic, Břestu, Tlumačova a Kvasic. Zbývající obce se nezúčastnily, protože nemají
potřebný počet hráčů v dané kategorii.
„Fotbalové klání oživilo vystoupení hulínských mažoretek ze souboru Kontrasty,“ sdělila k organizaci turnaje Jana Kouřilová. Celkovým vítězem se stalo družstvo
FC Kvasice. Fotbalisté z Chropyně obsadili celkové 5. místo.
„Po vyhlášení výsledků čekala fotbalové benjamínky autogramiáda s panem
Zdeňkem Zlámalem, rodákem a odchovancem SK Spartak Hulín, který nyní
působí jako brankář SK Sigma Olomouc,“ uzavřela Kouřilová.
JiRo

Další fotografie na http://avcvek.rajce.idnes.cz/Fotbalovy_turnaj_ml._zaci_2013/

reklama

Zde mohla být
vaše inzerce.
Cena od 310 Kč.
Pro více informací
volejte redakci,
nebo navštivte
www.muchropyne.cz
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Dorostenci FK Chropyně druzí v kraji
Poslední utkání krajské soutěže dorostu
minulé soutěže hrané mezi fotbalisty FK Chropyně a TJ Buchlovice, definitivně rozhodlo
o tom, že chropyňští hráči nakonec skončili
na druhém, stříbrném stupínku. Jedině výhra
v tomto zápase by přinesla celkové první místo,
a na tu, bohužel, naši hráči nedosáhli. Po prohře
0:3 jim tedy patří pěkné druhé místo. Po pěkných šancích a jejich smolném zakončení přišla
trochu sporná penalta a stav 0:1 trval poměrně
dlouho. Až v závěru zápasu, kdy Chropyňští hru
víc otevřeli, inkasovali ještě dva góly.
Každopádně je i takové umístění velkým
a nečekaným úspěchem téhle výborné party,
vedené zkušeným trenérem Mirkem Panáčkem

a asistentem Luďkem Peprným. Byl to kolektiv tělem i duší, který dokázal na jaře vyhrát
10 zápasů, uhrát 1 remízu a jen dvakrát prohrál.
Obdržel celkem 27 gólů a 90 jich nastřílel.
Nemá cenu chválit jednotlivce, pochvalu zaslouží všichni hráči – gólmani Honza
Palkovský a Ota Solař, obránci Jirka Rudolf,
Patrik Zgoda, Radek Karamon, Lukáš Kopačka,
záloha Honza a Ondra Šírkovi, Tomáš Zvardoň,
Kuba Palkovský, Honza Ležák a David Lukeš
a útočníci Tumi a Patrik Miko.
Přeji FK Chropyně, jeho hráčům i fanouškům, aby podobných týmů i hráčů dokázali
v příštích letech najít co nejvíc.
Jiří Šírek

reklama

Soukromá inzerce
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 zpoplatněno částkou 50 Kč. Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.
reklama

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.
15

Zpravodaj města Chropyně

7/2013

Brněnský pohár
Posledního teamgymového závodu
v letošní sezoně se z oddílu TJ Chropyně
zúčastnilo pouze družstvo Junior II ve složení Erika Mlčochová, Katka Němečková,
Runa Koblihová, Zuzana Žatecká, Ondřejka
Spáčilová, Markéta Horáková, Dominika Křižanová, Andrea Rusinová a Nela Macečková
a získalo krásné třetí místo v konkurenci osmi
družstev z celé republiky. Děvčata zajela
závod celkem slušně, ale jak na trampolíně,
tak i na akrobacii se jim nepovedly první řady,
což je stálo znatelnou bodovou srážku. Jinak
ale zacvičila bez pádů a dalších větších chyb
a taky díky tomu, že všechna ostatní družstva
celkem dost chybovala, se mohla radovat
z bronzových medailí. Závod byl velmi vyrovnaný,
o čemž svědčí nejtěsnější bodové rozdíly mezi
druhým, třetím a čtvrtým místem.
MZ

Chropyně hostila 2. ročník turnaje
mladých vodních pólistů
Za finanční podpory města Chropyně proběhl ve dnech 21.–23. června 2013 na Městském koupališti v Chropyni již 2. ročník Mezinárodního turnaje ve vodním pólu reprezentací
do 13 let pod názvem „Pohár starostky města Chropyně“. Zúčastnily se ho reprezentace
Polska, Litvy, Moldavska a České republiky chlapců ročník narození 2000 a mladší. Pro český
tým to byl vůbec první mezinárodní turnaj po složení tohoto mužstva.
Od pátečního odpoledne až do nedělního finále bojovala všechna družstva fair play
a odměnou jim byla pochvala od jejich trenérů
i návštěvníků koupaliště, pro které byl pohled
na vodní pólo opět nevšedním zpestřením.
Všechna zúčastněná reprezentační družstva
byla velice mile překvapená po dlouhé cestě
do Chropyně krásným a nově zrekonstruovaným Městským koupalištěm v Chropyni,
ochotou lidí udělat něco pro dobrou věc
a hlavně počasím, které se opravdu vydařilo,
a tím udělalo mezinárodní turnaj pro všechny
hráče a trenéry skvělým zážitkem.
Třetí místo v malém finále si nakonec vybojovalo družstvo reprezentace Polska, když porazilo reprezentační výběr Litvy 29:7. Ve velmi
vyrovnaném a pro diváky atraktivním finále turnaje byl stav zápasu po odehrání základní hrací
doby 4:4, nakonec však zvítězila reprezentace
České republiky 5:4, když porazila reprezentaci
Moldavska až v penaltovém rozstřelu.

Na slavnostním vyhlášení výsledků mezinárodního turnaje předala osobně starostka
města Chropyně paní Ing. Věra Sigmundová
všem účastníkům medaile za skvělé výkony
a družstvům poháry za umístění v turnaji.
Nejlepším hráčem mezinárodního turnaje byl vyhlášen Igor Dulskii z Moldavska
a nejlepším brankářem Andrey Kaplin z České
republiky.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem
sponzorům za jejich finanční podporu, bez
které by se tento mezinárodní turnaj nemohl
uskutečnit. Družstvům za jejich ochotu vážit
do Chropyně tak dlouhou cestu a rozhodčím za jejich nestrannost. Dále pak hlavně
zástupcům města Chropyně, starostce města
paní Ing. Věře Sigmundové a panu Ing. Jiřímu Roseckému, panu Daliboru Kondlerovi
a správci Městského koupaliště za pomoc při
organizaci a podporu.
Jiří Jarolím
Další fotografie najdete na
http://polodecin.rajce.idnes.cz/Chropyne_2013 nebo http://hraf.rajce.idnes.
cz/Water_polo_U13_Chropyne_21._
az_23._6._2013/
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Vítání nových občánků
našeho města

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci červnu:
- průměrná ranní teplota byla 16,2 °C,
- průměrná denní teplota byla 21,3 °C,
- nejteplejším dnem byl 20. červen s max. průměrnou teplotou 26,7 °C,
- nejchladnějším dnem byl 1. červen s min. průměrnou teplotou 11,8 °C,
- celkové množství srážek bylo 93,6 mm/m2.

Příchod nového človíčka
je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům
a přejeme jim hodně radosti
a především trpělivosti
při výchově svých potomků.

Z místního pozorování v měsíci červenci:
- průměrná ranní teplota byla 18,8 °C,
- průměrná denní teplota byla 26,8 °C,
- nejteplejším dnem byl 29. červenec s max. průměrnou teplotou 28,9 °C,
- nejchladnějším dnem byl 1. červenec s min. průměrnou teplotou 16,1 °C,
- celkem bylo 8 tropických dní a 2 tropické noci, nejvyšší teplota 36,7 °C
byla naměřená 28. července v 15:35,
- celkové množství srážek bylo 3,8 mm/m2.

Mezi občany Chropyně
byly 22. června 2013
přivítány tyto děti:
Dagmar Zapletalová
Alice Jablonská

Ladislav Sedlařík

Zdroj: pocasi-chropyne.cz

Klub českých turistů
nar. 08.03.2013
Zdeňka Křížanová

Turistika nemá stadiony pro potlesk diváků, neprodává si hráče
za miliony, neodvolává trenéry. Má své značené turistické trasy, cyklostezky, přístaviště, tábořiště. Její příznivci se setkávají bez rozdílů věku
i schopností na společných akcích, seznamují se s krásami přírody, historií
navštívených míst i jejich současným životem.
Z bohatého kalendáře vybírám akce z nabídky nejbližšího okolí:

nar. 18.03.2013
Jan Vykoukal

31. srpna

Zajištěné lezení na Skalném
info: Ing. Libor Holub, libor.holub@katalogtip.cz
(v případě zájmu lze absolvovat výcvikové minimum
vysokohorské turistiky)

12.–15. září Šumava 2 – autobusový zájezd KČT Chropyně
Zájemci o poslední místa se mohou ihned hlásit
na tel.: 724 934 402 nebo e-mailu horakova@fg-forte.cz

nar. 07.04.2013
Karolína Halásová

21. září

Za přerovským zubrem
pěší: 13, 22, 30, 50 km; start: Přerov, sokolovna,
7:00–10:00; cíl: tamtéž do 18:00; info: Vítězslav Vaculík,
tel.: 776 806 161

21. září

Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby
cíl: Bílé Karpaty – Studený nebo Kykula

22. září

Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby
cíl: Vizovické vrchy – Za dvory nebo Barák

nar. 23.04.2013
Nela Racková

Poděkování patří paní Ing. Nadě Dragolové za obnovu značení modré
turistické trasy vedoucí přes Chropyni. Svědomitě se věnuje značení
již pěknou řádku let.
Jar. Pospíšilová
nar. 07.05.2013
Jakub Kuchařík

nar. 15.05.2013

nar. 14.05.2013
Sofie Olšinová

nar. 21.05.2013
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Dne 17. července 2013 jsme si připomněli
10. výročí úmrtí našeho syna

V měsíci červnu se do našeho města přistěhovalo 7 osob, v rámci obce se přestěhovali 3 občané a odhlásilo se 11 občanů. Narodily
se 3 děti a zemřeli 2 občané.

Petra Otevřela.
S láskou a smutkem vzpomínají rodiče a sestra.

V měsíci červenci se do našeho města přistěhovalo 9 osob, v rámci
obce se přestěhovalo 16 občanů a odhlásilo se 12 občanů. Narodilo
se 7dětí a zemřeli 4 občané.
Když dozní píseň života a Tvůj hlas se ztratil v dál,
nám osud smutné vzpomínky na Tebe zanechal.

Ráda bych moc poděkovala manželům Sedlaříkovým za pomoc a ošetření při úrazu na náměstí Svobody. Děkuji Vám, že jste nebyli lhostejní.

Dne 6. srpna 2013 jsme vzpomenuli nedožité
68. narozeniny paní

Viktorie Suchánková.

Marie Pohlové.

40 let ruku v ruce jdete spolu životem,
rozdáváte dobré srdce,
lásku vnoučatům i dětem.

Vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

Dne 6. července oslavili rubínovou
svatbu manželé

Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud, jen bolest nedá
zapomenout.

Katarina a Josef Fojtíkovi.
Z celého srdce hodně štěstí a mnoho lásky do dalších let společného života
přejí Petr s Martinou, Lenka s Martinem a jejich vnoučata Vojtíšek, Tadeášek,
Vendulka a Elenka.

Dne 10. srpna 2013 uplynulo šest let, co nás
opustil pan

Eduard Kelnar.
Milá Mařenko!

Děkujeme všem, kteří nezapomínají.

K Tvým krásným kulatinám Ti přejeme jen to krásné,
protože co je krásné, je i vzácné.
Ať radost a štěstí Tě provází, zdravíčko ať Ti neschází.
Na svět se dívej vesele, ať se, co chce, semele.
Za tvou lásku děkujeme a oporu Ti teď slibujeme.
To Ti všichni z upřímného srdce přejeme.

Zdeněk Zaviačič
† 10.8.2003
Už je tomu 10 let a je to, jako by to bylo včera.
Bolest v srdci zůstala, slzy ještě nevyschly
a čas toho dosud moc nezhojil.
Chybíš nám, tatínku…

Staňa, Eva a Pavel s rodinami
Poslední rozloučení.
Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Je čas rození i čas umírání...

Stále vzpomínají manželka Jarmila, děti Zdeňka a Milan, vnukové Martin, Petra, Pavel, Tomáš a Milan.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky v našich srdcích žijí dál.
Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene.

Dne 7. června 2013 jsme doprovodili na poslední
cestě našeho manžela, tatínka a dědečka pana

Miloslava Truhláře.

Dne 18. srpna 2013 jsme vzpomenuli nedožité
95. narozeniny mojí maminky, naší babičky paní

Všem přátelům a známým patří náš dík za účast na pohřbu, květinové dary
a slova útěchy. Manželka Elisabet s rodinou.

Marie Knotkové.
Kytičku květů na hrob pokládáme,
s úctou a láskou vzpomínáme.

S láskou a úctou vzpomínají syn s manželkou a vnučka Ivetka.

Dne 5. července 2013 uplynuly 3 roky od úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana

Čas neúprosně letí a v srdci bolest zůstává,
slzy v očích Tě neprobudí
a domov prázdný zůstává.

Vojtěcha Kuchaříka.

Dne 23. srpna 2013 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka pana

Vzpomínají manželka, syn a celá rodina.

Františka Navrátila.

Čas rychle ubíhá,
ale bolest v našich srdcích je stále stejně hluboká…

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka
a dcery s rodinami.

Dne 13. července 2013 jsme vzpomenuli
16. smutné výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka pana

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.

Zdeňka Kroupy.
Na jeho dobré a laskavé srdce vzpomínají dcery
s rodinami.
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Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas,
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.
Loučit ses nestihla, tolik jsi chtěla žít,
nás milovat a mnoho toho ještě říct.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát,
ale ten kdo Tě nejvíc miloval,
nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Nechtěl jsem odejít,tak moc jsem chtěl s Vámi být.
Jak zlomený kvítek jsem pad a nestačil už zavolat.
Sbohem buďte drazí,
odešel jsem, odkud už se nevrátím.
Dne 31. srpna 2013 by oslavil významné životní
jubileum 70 let pan

Dne 26. září tomu bude rok, co nás beze slova
rozloučení navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička
a prababička paní

František Vymětal.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn a dcery s rodinami.

Libuše Štolfová.

Ať Duše tvá je v pokoji a v jednotě s Bohem.

Za tichou vzpomínku všem, kteří ji měli rádi, děkuje manžel Rostislav
a dcera Jitka s rodinou.

Dne 31. srpna 2013 uplyne 18 let, co tragicky
zemřel můj bratr

Josef Lakosil.

reklama

Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu prosím tichou
vzpomínku. S láskou sestra Irena s rodinou.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo tě měl rád, vzpomíná dál.

Dne 11. září vzpomeneme 5. smutné výročí
úmrtí pana
Bohuslava Křenka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna a syn Petr.
Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však na ni v srdcích našich vzpomínky.

Dne 12. září si připomeneme 1. smutné
výročí úmrtí naší milované maminky
Františky Calabové.
S láskou stále vzpomínají syn Ivo a dcera Nataša.
Vzpomínky zůstanou,
stejně tak otisk lásky, moudrosti a pracovitosti,
který jsi nám předala.
Dne 16. září 2013 uplyne 15 let od úmrtí paní

Boženy Hradilové.
Bůh Tě provázej. Vnučka Irena s rodinou a syn Olda s rodinou.
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Přehled akcí
v Chropyni a okolí
POHÁDKA O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI
Pohádka pro děti o perníkovém dědkovi a bábě,
kterým se již nelíbí číhat na děti ve své perníkové
chaloupce, a tak se vydají do světa hledat štěstí. Díky
své nenasytnosti ovšem dědek zůstane uvězněn
v chlívku s čuníkem a o pomoc musí požádat Mařen
ku. Jestli se mu podaří dostat se na svobodu a jak
to všechno dopadne, uvidí děti v naší veselé pohádce
s mnoha písničkami. Vstupné 25 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 9:00

Kroměříž
1.9.

MILITARY PARADE
Závěr FESTIVALU VOJENSKÝCH HUDEB patří exkluzivnímu vystoupení všech vojenských hudeb - letos
nejlepších vojenských hudeb z Nizozemí, Rakouska,
Slovenska a České republiky. Nebudou chybět tradiční
mažoretky, ale také ukázky cvičení se zbraněmi.
Kde: Velké náměstí Kroměříž, 14:00

Kroměříž
9.9.

HUDBA A DUŠE GÉNIA
GABRIELA DEMETEROVÁ opět přichází s originálním
projektem na podporu osvěty v oblasti klasické
hudby, a to propojením dvou hudebních velmocí
- České republiky a Německa. S odkazem na tuto fúzi
minulosti proto přichází se sérií exkluzivních houslových recitálů, které proběhnou v různých městech
po celé České republice. Hlavní myšlenkou a obsahem recitálů s názvem ”Ludwig van Beethoven
- Hudba a duše génia” bude přiblížit českému obecenstvu v netradičním pojetí jednoho z největších gigantů světové klasické hudby, jeho slavné sonáty
pro housle a klavír, ale také jeho duši a lidský rozměr
v dochované soukromé korespondenci interpretované neopakovatelným způsobem vynikajícím divadelním a filmovým hercem Marianem Rodenem.
Kde: Sněmovní sál Kroměříž, 19:00

Poprvé vdaná - Taťjana Mevecká

Kroměříž
11.9.

více informací na
www.muchropyne.cz
Kroměříž
18.9.

STOPTIME 2013

Chropyně
19.9.

7/2013

POPRVE VDANÁ – TAŤJANA MEDVECKÁ
Prodrat se životem sama, nebo to vyřešit jinak?
To je zásadní otázka poetické komedie, která s vtipem a nadhledem vypráví o láskách a neláskách
jedné betonářky a dnes uklízečky s něžným jménem
Tonička. Její životní osudy mnohdy rozhodně
k smíchu nejsou, ale Tonička je řeší s neuvěřitelným
nadhledem, neutuchajícím optimismem a hlavně
s velkým smyslem pro humor. Poprvé vdaná je jeden
obyčejný příběh, který dobře skončí. Divadelní
předplatné cyklus B.
Kde: Dům kultury – Hudební sál, 19:30
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POCTA ŠVABINSKÉMU
Další koncert věnovaný oslavám 750. výročí města
a spojený s jeho největší osobností - malířem a grafikem Maxem Švabinským. Koncert se koná symbolicky den po jeho narozeninách (narodil se 17.9.)
a chce upozornit na jeho velkou lásku k umění - tedy
i hudebnímu. Kromě skvělých portrétů našich významných hudebních skladatelů (Dvořák, Smetana
...) koncert nabídne i oblíbené skladby a skladatele
Maxe Švabinského. Připomene také další významnou
kroměřížskou osobnost - dirigenta Václava Talicha
(1883 - 1961).
Kde: Sněmovní sál Kroměříž, 19:00

Kroměříž
26.9.

FIGAROVA SVATBA
Brilantní jiskřivá hra plná lásky, nástrah, složitých
plánů a jejich nečekaných vyústění, ve které se dokonale vyřádí Pavla Tomicová, Vojtěch Dvořák, Jiří
Zapletal, Pavlína Štorková a mnozí další. Crazy komedii uvádí Klicperovo divadlo Hradec Králové.
Divadelní předplatné cyklus A.
Kde: Dům kultury – Divadelní sál, 18:00

Kroměříž
27.09.

ROZJÍMÁNÍ
Iva Bittová a Moravskoslezské komorní sdružení. Iva
Bittová, žena mnoha hudebních, divadelních a filmových tváří společně s předními hráči operního
orchestru Národního divadla moravskoslezského
a Janáčkovy filharmonie. Repertoár souboru je velice
bohatý a různorodý. Zahrnuje vedle skladeb klasického českého a světového kvartetního repertoáru
i skladby tzv. vyššího populáru : A. Dvořák, L. Janáček,
B. Bartók, T. Fajt, V. Godár, M. Štědroň, I. Bittová ...
Kde: Sněmovní sál Kroměříž, 19:00

Holešov
17.9.

DON QUIJOT
Divadlo Kalich uvádí představení v podání herců Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse DON QUIJOTE.
Kde: Kino Svět Holešov, 19:00

Přerov
7.9.

DOŽÍNKY
Bohatý kulturní program a rožnění vepřových specialit. Vystoupí - Chinaski, Turbo, D.U.B., Arrythmia,
Penzistor a další.
Kde: Výstaviště Přerov, 10:00

Přerov
10.9.

Jaroslav Wykrent
Sváteční koncert zpěváka k jeho narozeninám.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

