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Končí období prázdni n a dovolených
Pro mnohé z nás to byly dny a týdny

odpočinku a načerpání nových sil do dalšího
období. Děti v uplynulých dnech navštívily
tábory, rekreace, soustředění a jiné
prázdninové radovánky. Měli jsme možnost
sejít se s přáteli, navštívit své blízké a prožít
nejeden pěkný letní den v kruhu přátel.

I život ve městě zaznamenal prázdniny.
Školy se vyprázdnily, a tak mohla nastat doba,
kdy byly provedeny stavební práce např.
v mateřské školce nebo na základní umělecké
škole.

Do konce letních prázdnin byl stanoven
také termín vybudování nové autobusové
zastávky u školy na ulici J. Fučíka. Novou
zastávkou chceme zvýšit bezpečnost
dojíždějících dětí z Chropyně, Plešovce, Záříčí
a Kyselovic. Nový školní rok ponese jednu

změnu. Děti navštěvující I. stupeň budou
všechny chodit do školy na ulici J.Fučíka.

Letní dny přilákaly také mnohé z Vás na
koupaliště. Mohli jste si všimnout nově
vybudované budovy sociálního zařízení, která
byla nezbytná pro další chod koupaliště. Za
několik dnů začne samotná velká
rekonstrukce, která bude pokračovat i v roce
příštím. Doufejme, že dotace budou úspěšně
vyřízeny a my budeme v roce 2008 opět mít
koupaliště v provozu a ještě hezčí.

Nedaleko zmiňovaného městského
koupaliště se v měsíci srpnu rozběhla další
etapa regenerace sídliště, jejíž průběh můžete
sledovat v těsné blízkosti okolí tělocvičny.
I zde se jedná o další finanční prostředky,
které se nám podařilo získat z dotačních
titulů státního rozpočtu.

Prázdniny jsme ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem a Správou majetku
města zahajovali koncertem rockových kapel
u zámku. Taktéž i konec prázdnin bude
v duchu hudby, kdy proběhnou Chropyňské
hody, jejichž bohatý program je v obsahu
tohoto zpravodaje.

Začíná školní rok. Do školních lavic
usednou stovky našich dětí, které budou
pokračovat ve svém procesu vzdělávání.
Chtěl bych tímto všem dětem popřát úspěšný
vstup do nového školního roku,
pedagogickým pracovníkům mnoho
trpělivosti při výchově mladé generace
a všem, kteří s dětmi pracují ve volném čase,
mnoho úspěchů a hodně zdaru.

– Ing. Radovan Macháček, starosta –– Ing. Radovan Macháček, starosta –– Ing. Radovan Macháček, starosta –– Ing. Radovan Macháček, starosta –– Ing. Radovan Macháček, starosta –

- Končí období prázdnin a dovolených
- Kapitoly z dějin hudby v Chropyni
- Archiv – archiválie – archiváři
- Zprávy pro zahrádkáře
- Farníci z Chropyně na Vysočině
- Schola Melodica
- Tábory
- Na dno vlastních sil
- Pionýři
- Klub českých turistů
- V Mateřské škole to žije
- Náborové turnaje
- Soustředění juniorů „Nár. házené“
- 50 let atletiky v Chropyni
- Olympijský den I. stupně ZŠ
- Jak ten čas letí

  „Operetní skříňka s líčidly“
středa 11. 9. 2007 od 19:00 v městském kulturním středisku
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O liturgickém zpěvu v době existence
Velké Moravy se můžeme vyslovit jen
hypoteticky, neboť dosavadní muzikologické
publikace poukazují na nedostatek
pramenných materiálů. Podle J. Racka: Česká
hudba od nejstarších dob do počátku
19. století, Praha 1949, str. 20, je zcela
nesporné, „že na našem území se již
v 9. století střetávají dva světové vlivy,
byzantský a římský (západoevropský), který
po zániku velkomoravské říše (906) nabývá
rozhodující působnosti. Koncem 9.
a počátkem 10. století se dostává do Čech
také cyrilometodějská liturgie spolu s grego-
riánským chorálem, jmenovitě za vlády
prvého Přemyslovce Bořivoje (+894). Za
knížete sv. Václava byla soustavně
podporována liturgie latinská“. Podle studií
literárně historických je pravděpodobné,
že tradice cyrilometodějská žila téměř v celé
duchovní kultuře českého středověku a
církevněslovanská vzdělanost z mysli
českého lidu nevymizela. Co všechno
z byzantské liturgie použili na Velké Moravě
sv. Cyril a Metoděj, není jasné. Staroslovanská
bohoslužba byla v každém případě zpívaná,
ale žádný pramen se nezmiňuje o tom, na
jaké melodie byly slovanské texty zpívány.

J. Racek v citované publikaci uvádí, že
„nejpozoruhodnější událostí na poli české
liturgické hudby v době Karla IV. bylo
obnovení řecké liturgie se zpěvem
slovanským, který k nám uvedli slovanští
věrozvěsti“. Tento zpěv byl zaveden r. 1353
v benediktinském klášteře na Starém Městě
pražském. Je nepochybné, že Karel IV. zcela
vědomě zdůrazňoval církevně slovanskou
tradici, když založil klášter Na Slovanech. Přes
všechny snahy po zvelebení české liturgické
hudby v době Karla IV. tento druh zpěvu
postupně zanikl včetně slovanské liturgie.
Zachována zůstala cyrilometodějská tradice,
která u moravského lidu žije dodnes.

Hlavními středisky pěstování církevní
hudby a zpěvu na Moravě zůstala po celý
středověk (12. - 15. stol.) církevní centra.
K nim patřily kostely s kapitulou v Olomouci,
Kroměříži a Petrově v Brně. Postupně se
k nim přidružily církevní řády, které přišly na
Moravu v 11. – 13. století. K významným
patřily kláštery v Rajhradě u Brna,
na Hradisku u Olomouce a v Třebíči, kde
se usadili benediktini, na Velehrad a do Žďáru
přišli cisterciáci. V Oslavanech, Předklášteří
u Tišnova na Starém Brně byly cisterciačky.
Všechny kláštery pěstovaly liturgický zpěv
až do svého zničení a vypálení husitskými
vojsky počátkem 15. století.

Poznamenejme, že v dějinách Chropyně
nacházíme historickou vazbu na řád
cisterciáků ve Vizovicích a na Velehradě, který
byl zničen r. 1421. V publikaci F. Peřinky:
Vlastivěda moravská – Kroměřížský okres,
Brno 1911, str. 369, nacházíme tento text:

Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
„O Chropyni dovídáme se bezpečných zpráv
teprve pro druhou polovici XIII. století, kdy
okolí chropyňské náleželo mocnému rodu
pánů z Kunštátu. Smil ze Střílek a z Kunštátu
a manželka jeho Bohuvlasta, jsouce bezdětek,
založili roku 1261 cisterciácký klášter
Smilheim ve Vizovicích a darovali mu mimo
jiné osady také Chropyň s osadami
Plešovcem, polovici Záříčí… Některé dědiny
v okolí příslušely také ke klášteru
Velehradskému, který si činil také nároky na
Chropyň, kterýž spor urovnán roku 1306…
Poté není o Chropyni zpráv až k roku 1341,
kdy kroměřížský probošt Frydrych Šulc
daroval klášteru Vizovickému všecky své
knihy, začež mu klášter zapsal tři hřivny
ročního platu in Chropyna“.

Tyto spory pravděpodobně vznikly v době,
kdy se řeholníci znovu vrátili nazpět do
zpustošeného kláštera velehradského. Podle
pramenů v nouzi zastavovali své statky, měli
snahu pozvednout se hospodářsky, ale toto
úsilí se jim nedařilo. Proto docházelo
k odprodeji části vesnic a některých osad.
Obdobně si vedl klášter vizovický, který po
válkách husitských zastavoval ze svých
statků díl po díle – tedy i Chropyň.

Je známo, že ves Chropyně byla od roku
1421 zastavována do držení různým pánům,
včetně luk lesů a pastvisek. Zástavní práva
přecházela z jednoho panského rodu na
druhý, až v roce 1502 je získal Hynek
Rokytnický z Ludanic. Tato práva si udrželi
páni z Ludanic na delší dobu a podíleli se na
rozvoji Chropyně.

Středověk, o kterém pojednáváme,
je dobou, ve které vznikaly první české
duchovní písně. V nich můžeme spatřovat
základ české národní identity. K nejstarším
písním patří „Hospodine, pomiluj ny!“.
Kronikář Kosmas zaznamenal, že již roku 1055
píseň zpíval český lid při volbě Spytihněva
II. Symbolického významu nabývá teprve ve
14. století v době Karla IV., kdy se stala
součástí korunovačního řádu českých králů.
Na Moravě byl častěji zpíván chorál „Svatý
Václave“. Původ písně sahá pravděpodobně
do druhé poloviny 13. století. Snad vznikla
po smrti Přemysla Otakara II. (1278), asi

v době braniborské okupace. Byla zpívána
při nastolení nového panovníka a při
významných státních úkonech – viz volba
prezidenta Václava Havla, včetně slavné
figurální mše ve Svatovítské katedrále. Na
Moravě zazníval často svatováclavský chorál
v obnoveném chrámu na Sv. Hostýně
a v mnoha chrámech zasvěcených
významnému českému světci. Chorál byl
zpíván i na Velehradě, jehož historie nás ve
vztahu k cyrilometodějské tradici zajímá
nejvíce.

Velehrad se připomíná jako ves Veligrad
již roku 1131. Roku 1205 byl založen
cisterciácký klášter, který prodělal až do svého
zrušení Josefem II. (1784) řadu hospo-
dářských krizí i stavitelských obnovení
a úprav. Po požáru 1681 byl kostel i klášter
přestavěn do barokní podoby za účasti
předních českých a italských malířů
a sochařů. Významné umělecké artefakty
najdeme v interiéru velehradské baziliky,
v kapli Matky křesťanské jednoty
a v královské kapli. Vztahují se
k cyrilometodějské historii a osobnostem
českých dějin, knížeti Svatoplukovi,
sv. Václavovi a sv. Ludmile.

Vlivem jubilejních oslav v letech 1863
a 1885 se dostal Velehrad do popředí zájmu
všech Moravanů. Na Velehradě i v Brně se
uskutečnily oslavy, které měly připomenout
církevně slovanskou vzdělanost a oživit
cyrilometodějskou tradici. Rozvoji Velehradu
a také Sv. Hostýnu velkou měrou napomohl
arcibiskup Antonín Cyril Stojan, který je zde
pochován. Důsledně prosazoval odkaz
mnichů „Ora et labora – modli se a pracuj“.
Dnes patří velehradská bazilika k cenným
barokním stavitelským památkám naší země
a její podzemní lapidárium románsko-
gotického kostela dotváří vývojový obraz
tohoto monumentu.

Vzpomínaných oslav na Velehradě
u příležitosti tisícího výročí příchodu sv. Cyrila
a Metoděje na Moravu se zúčastnil
i chropyňský učitel a rektor Karel Kopecký
s početnou skupinou krojovaných poutníků.
Jako zpěvák byl také přítomen národní
pěvecké slavnosti konané v Brně
25. a 26.8.1863. Podle dobového tisku oslavy
dostaly punc oficiálnosti, neboť zde byli
přítomni představitelé tehdejšího veřejného
života F. Palacký, F. L. Rieger, J. E. Purkyně
a pěvecký spolek vídeňských Čechů, který
svou přítomností demonstroval slovanskou
myšlenku a vzájemnost. V brněnském parku
Lužánky se uskutečnil koncert, kde zpívalo
kolem jednoho tisíce pěvců P. Křížkovského
kantátu „Sv. Cyril a Metoděj“, dvojsbor „Vlasti“
L. Procházky, Hellerovu „Čtverylku
z moravských národních písní“ a upravenou
píseň „Kde domov můj a Hej Slovane“.
Za dirigentským pultem se střídali
P. Křížkovský, A. F. Tovačovský a F. Heller.
(pokračování příště)
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Město Chropyně

a Městské kulturní středisko Chropyně

Vás srdečně zvou na

Chropyňské HODY
31.8. − 2.9.2007

Pátek 31. srpna 2007

16.00 – 20.00 hod.
Tématická výstavka

historických fotografií Chropyně

(víceúčelový sál zámku)

− povodně a živelné pohromy Chropyně,

Plešovec

− školství

− obecní správa

− církevní správa

− lázně, zdravotnictví

Sobota 1. září 2007

10.00 – 18.00 hod.
Tématická výstavka

historických fotografií Chropyně

(víceúčelový sál zámku)

10.00 – 24.00 hod.
Lunapark

(zámecká louka)

14.00 – 18.00 hod.
Dětské DISCO

Dětské hry a soutěže

(zámecká louka)

18.00 – 02.00 hod.
Hodové ROCK FEST

(vystoupí skupiny: IQ opice, Jiří Schelinger

revival, My Wave, HYDRANT, zaBillow)

(zámecká louka)

VSTUP VOLNÝ ! ! !

Neděle 2. září 2007

9.00 hod.
Hodová mše svatá

(kostel sv. Jiljí)

14.30 hod.
Novokněžské požehnání

P. Jindřich Peřina – kaplan z Přerova

(kostel sv. Jiljí)

10.00 – 18.00 hod.
Tématická výstavka

historických fotografií Chropyně

(víceúčelový sál zámku)

15.00 – 17.00 hod.
Dechová muzika Hanačka z Břestu

(zámecká louka)

VSTUP VOLNÝ ! ! !

Sponzoři

Jaroslav Večeřa − AUTOVEST, Cyril Dragon – Dlažba, Mgr. Igor

Štěpánek − GASTROMA, a.s., Miroslav Raška  − Instalatérství,

Ing. Josef Gaja, Ing. Libor Hučík – reality a správa nemovitostí,

Ing. Jaroslav Hloušek − JAHL, Kamenosochařství Seibert, Pavel

Otáhal − Klempířství, Robert Lučan – Kontejnerová doprava,

František Kotásek − Kovovýroba, Luboš Fiala – zednické práce,

Bohumil Batěk − malířské a natěračské práce, Moravský rybářský

svaz  MO Chropyně, Janoušek Milan − OPTIK, Milan Balej –

Pohostinství u Bůčka, Prima  k.s., Josef Horák – SAM Elektro,

Zdeněk Němec – voda, topo, plyn
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V období od 15.5. do 10.8.2007 rada
města na svých jednáních mimo jiné:

- zamítlazamítlazamítlazamítlazamítla zpevnění komunikace z ulice
Komenského na ulici Mrlínek formou
vydláždění nebo položení asfaltového
koberce kvůli nepřiměřeně vysokým
nákladům ve vztahu k počtu bydlících
v této lokalitě a taktéž pro rozpor
s územně plánovacími záměry města;

- schválila schválila schválila schválila schválila plynofikaci lokality Mrlínek;
- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila podání určovací žaloby za

účelem stanovení vlastníka vodního díla
„Jez Haltýře“ u příslušného soudu;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila Ceník Městského koupaliště
Chropyně pro sezonu 2007;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila Ceník krátkodobých pronájmů
Městského kulturního střediska
Chropyně s platností od 1.6.2007;
schvál i laschvál i laschvál i laschvál i laschvál i la poskytnutí příspěvků
z rozpočtu Města Chropyně pro rok 2007
ze Zdravého města nestátním a ne-
ziskovým organizacím, a to: 2.000,- Kč
pro Diakonii Broumov, Husova 319
Broumov, IČO: 49289977, na přepravu
materiální humanitární sbírky v roce
2007; 2.000,- Kč pro Centrum pro
zdravotně postižené Zlínského kraje,
nám. Míru 1551 Kroměříž, IČO:
26593823, na zajištění činnosti
organizace v roce 2007 – na komplexní
služby (sociální poradenství, kontaktní
služby v terénu, zprostředkování
pomoci); 2.000,- Kč pro Sjednocenou
organizaci nevidomých a slabozrakých
(SONS), Nitranská 4091 Kroměříž, IČO:
65399447, na rekondiční akce
organizace v roce 2007; 3.000,- Kč pro
Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6
Praha 1, IČO: 00499277, na úhradu
letního prázdninového pobytu pro děti
azylového zařízení Klokánek v Kroměříži
v roce 2007; 6.000,- Kč pro Korálky,
občanské sdružení rodičů a přátel
Speciální školy pro žáky s více vadami, F.
Vančury 3695 Kroměříž, IČO: 70278873,
na zajištění dopravy dětí se zdravotním
postižením do ZŠ a MŠ Kroměříž v roce
2007; 2.000,- pro Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí, Gen.
Svobody 1216/11A Kroměříž, IČO:
1819015, na psychorehabilitační kurz pro
zdravotně postižené děti a jejich rodiče;
2.000,- pro Klub dárců krve Kroměřížska,
ul. 1. máje 584/7 Kroměříž, IČO:
6527002, na ozdravné pobyty a kulturní
akce pořádané pro dárce krve v roce
2007; 10.000,- Kč pro Turistický oddíl
mládeže „Kamínek“ Chropyně na
vybavení na letní tábor; 5.000,- Kč pro
Sociální služby Pačlavice, p. o., Pačlavice
6, IČO: 75079771, na provoz Domova
pro seniory v roce 2007; 3.000,- Kč pro
Oblastní charitu Kroměříž, Ztracená 63

Kroměříž, IČO: 18189750, na příspěvek
pro Charitní ošetřovatelskou péči – na
obnovu a zvýšení skladby
kompenzačních pomůcek v roce 2007;
10.000,- Kč pro Oblastní charitu
Kroměříž, Ztracená 63 Kroměříž, IČO:
18189750, na částečné krytí nákladů
spojených s činností Kontaktního centra
„PLUS“, Ztracená 64 Kroměříž; 5.000,- Kč
pro Oblastní charitu Kroměříž, Ztracená
63 Kroměříž, IČO: 18189750, na částečné
krytí provozních nákladů spojených
s činností Charity Chropyně; tento
příspěvek bude poskytnut pouze
v případě, že bude doručena písemná
žádost o příspěvek;

- zamítlazamítlazamítlazamítlazamítla poskytnutí příspěvku Svazu
neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Poradenské centrum, Velehradská 625
Kroměříž, IČO: 71194100, kvůli
nedoložení vyúčtování příspěvků za rok
2003;

- schvál i laschvál i laschvál i laschvál i laschvál i la poskytnutí příspěvků
z rozpočtu Města Chropyně pro rok 2007
zájmovým organizacím vykonávajícím
činnost s mládeží, a to: 5.000,- Kč pro
Moravský rybářský svaz, místní
organizace Chropyně, Masarykova 145
Chropyně, IČO: 0547981 na uspořádání
tradičních rybářských závodů
nejmladších členů organizace dne
23.6.2007; 5.000,- Kč pro
Římskokatolickou farnost Chropyně,
Komenského 31 Chropyně, IČO:
18189415, jako příspěvek na zahraniční
cestu pěveckého sboru Schola Melodica
do rakouského města Seekirchen am
Wallersee u Salzburku ve dnech 5. – 8.
července 2007; 2.800,- Kč pro Airsoftový
klub Chropyně, zastoupený panem
Liborem Kunčarem, Hrad 399 Chropyně,
jako příspěvek na zajištění prezentace
tohoto klubu na Dětském dni v rámci
Hanáckých slavností;

- udělila souhlasudělila souhlasudělila souhlasudělila souhlasudělila souhlas vlastníka pozemků parc.
č. 2390/2,3, 2388/3,7,8, 2386/1,2,
2385, 2384, 1115/1 a 1146 dotčených
stavebním záměrem „Rekonstrukce
vytápění a plynofikace průmyslového
objektu, výrobní hala firmy Auttep, s.r.o.“
a to formou smlouvy o právu provedení
stavby společnosti Auttep, s.r.o. se sídlem
Komenského 75 Chropyně, IČO
46992359, zastoupené jednatelem
a ředitelem Ing. Františkem Cvekem;
vyjádř i la  souhlasvy jádř i la  souhlasvy jádř i la  souhlasvy jádř i la  souhlasvy jádř i la  souhlas se záměrem na
vybudování sluneční elektrárny firmou 5K
GROUP, s.r.o., se sídlem Nábřeží 578 Zlín,
IČO: 26255286, na pozemcích parcelní
číslo 2025/9,10,11 v k.ú. Chropyně
o celkové výměře elektrárny 18.360 m2;

- schschschschschvvvvvá l i laá l i laá l i laá l i laá l i la prominutí poplatku za
zapůjčení zahradních lavic na ukončení
fotbalové sezony hráčů mladší a starší

přípravky na termín 8.6. a 9.6. 2007, která
byla spojena s celodenním turnajem;

- odvola laodvola laodvola laodvola laodvola la z funkce člena likvidační
komise paní Martinu Kunčarovou a pana
Vladimíra Kutěje a jmenovala členem
likvidační komise pana Dalibora
Kondlera;

- schvál i laschvál i laschvál i laschvál i laschvál i la dodavatele stavby
„Rekonstrukce stropních podhledů“
v budově Zařízení školního stravování, p.
o., firmu František Luňák, Kyselovice 76,
IČO: 67504752 za cenu 235.000,- Kč vč.
DPH, vzhledem k dobrým předchozím
zkušenostem s touto firmou;

- vyjádřila souhlasvyjádřila souhlasvyjádřila souhlasvyjádřila souhlasvyjádřila souhlas s poskytnutím částky
150.000,- Kč SDH Plešovec na nákup
stavebního materiálu, potřebného
k rekonstrukci dětské klubovny v části
Plešovec, přičemž vlastní stavební práce
budou provedeny vlastními silami členů
SDH Plešovec;

- schváli laschváli laschváli laschváli laschváli la výši úplaty za předškolní
vzdělávání pro školní rok 2007/2008
v Mateřské škole Chropyně, okres
Kroměříž, příspěvkové organizaci se sídlem
Tyršova 570. Základní měsíční částka činí
200,- Kč, snížená částka 130,- Kč;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila směnu Benefit bodů vzniklých
užíváním krizových mobilních přístrojů
u společnosti Telefónica O2 Czech
republic, a.s., Olšanská 55/5 Praha-
Žižkov za volné minuty na přístoje, jejichž
provoz plně hradí Město Chropyně;

- schvál i laschvál i laschvál i laschvál i laschvál i la Mandátní smlouvu mezi
Městem Chropyně a f irmou LM
Engineering, s.r.o., se sídlem Obvodová
3607/19 Kroměříž, IČO: 7676366, na
provedení veřejné soutěže na veřejnou
zakázku „Regenerace panelového sídliště
– IV. etapa“ v ceně 15.000,- Kč vč. DPH;

- udělilaudělilaudělilaudělilaudělila výjivýjivýjivýjivýjimkmkmkmkmkuuuuu v počtu žáků 6. ročníku
pro školní rok 2007/2008, který bude
činit 31 – 32 žáků, Základní škole
Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem
Komenského 335 Chropyně;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila poskytnutí účelové dotace ve
výši cca 60.000,- Kč pro Sociální služby
města Kroměříže, příspěvková organizace
se sídlem Riegrovo náměstí 159 Kroměříž,
IČO 71193430;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila dodavatele stavby „Regenerace
panelového sídliště – IV. etapa“ firmu
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.,
se sídlem Kotojedy 56 Kroměříž, IČ:
26908298 za cenu 3,178.280,- Kč vč.
DPH;

- vy jádř i la  souhlasvy jádř i la  souhlasvy jádř i la  souhlasvy jádř i la  souhlasvy jádř i la  souhlas s provedením
výkopových prací v souvislosti
s poruchami na plynovodních řádech
v ulicích nám. Svobody, Hrad, Hřbitovní,
dr. E. Axmana, Nová, K.H.Máchy, Řadová,
Oujezdy a Tovačovská v co nejkratších
termínech za podmínky, že narušené

Z jednání rady města

pokračování na str. 5
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povrchy budou bezodkladně uvedeny do
původního stavu;

- uložilauložilauložilauložilauložila starostovi města v termínu do
18.7.2007 odpovědět na žádosti pana J.J.
a paní J.Š., zástupcům obyvatel
nájemních bytů Díly č. 555-7 a 561-3, a
pana M.O., domovního důvěrníka
nájemníků bytových domů č.p. 609 a
610 ul. Moravská, o snížení ceny
odprodávaných bytů, v tom smyslu, že
se nebude měnit rozhodnutí schválené
Zastupitelstvem města Chropyně dne
20.6.2007;

- udělila výjiudělila výjiudělila výjiudělila výjiudělila výjimkmkmkmkmkuuuuu z ustanovení čl. 3 obecně
závazné vyhlášky č. 3/2003, o zajištění
veřejného pořádku při pořádání
veřejných hudebních produkcí, panu
Rostislavu Stavinohovi, bytem J. Fučíka
671 Chropyně, provozovatel restaurace
MIX, se sídlem Moravská 689 Chropyně,
na živou hudební produkci – diskotéku,
která se uskutečnila ve středu 4.7.2007
od 22.00 do 03:00 hodin;

- udělila výjiudělila výjiudělila výjiudělila výjiudělila výjimkmkmkmkmkuuuuu z ustanovení čl. 3 obecně
závazné vyhlášky č. 3/2003, o zajištění
veřejného pořádku při pořádání
veřejných hudebních produkcí, panu
Ladislavu Skybíkovi, bytem Nádražní 644
Chropyně, provozovateli restaurace „U
stařenky“ na pořádání veřejných
hudebních produkcích ve dnech pátek
nebo sobota do 01:00 hodin v období
od 2.7.2007 do 31.10. 2007;

- uložilauložilauložilauložilauložila vedoucímu odboru vnitřních věcí
v termínu do 4.7.2007 písemně
upozornit provozovatelku hospůdky U
orla paní Lenku Blažkovou na porušení
výjimky z ustanovení čl. 3 obecně
závazné vyhlášky č. 3/2003, o zajištění
veřejného pořádku při pořádání
veřejných hudebních produkcí.
V případě porušení bude výjimka
omezena nebo odebrána;

- vy jádř i la  nesouhlasvy jádř i la  nesouhlasvy jádř i la  nesouhlasvy jádř i la  nesouhlasvy jádř i la  nesouhlas s důvody
přemístění autobusové zastávky na ulici
J. Fučíka u ZŠ Nová vznesenými

Ing. Pavlem Ferdusem, vlastníkem firmy
Ferdus, který je účastníkem probíhajícího
stavebního řízení a trvá na umístění
stavby autobusové zastávky na
projektem navrhovaném místě;

- schvál i laschvál i laschvál i laschvál i laschvál i la jako dodavatele stavby
„Rekonstrukce hřbitovní zídky v Plešovci“
firmu Ing. Jaroslav Hloušek, Masarykova
777 Chropyně, IČ:  42627125, v ceně
260.729,- Kč včetně DPH;

- schvál i laschvál i laschvál i laschvál i laschvál i la jako dodavatele stavby
„Autobusová zastávka v ulici J. Fučíka
Chropyně“ firmu Cyril Dragon – DLAŽBA,
se sídlem Tovačovská 126 Chropyně,
v provedení „kostka“ v ceně 351.029,- Kč
vč. DPH

- vzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomí informaci o průběhu
přípravných prací stavby „Inženýrské sítě
a komunikace na ulici Podlesí pro
výstavbu rodinných domů“;

- vyjadřila souhlasvyjadřila souhlasvyjadřila souhlasvyjadřila souhlasvyjadřila souhlas s architektonickou
studií víceúčelové sportovní haly na
Hanáckém náměstí;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila bezplatný pronájem místnosti
č. 10 v Městském kulturním středisku
Tělovýchovné jednotě Chropyně za
účelem uspořádání slavnostní schůze
a setkání s bývalými aktivními sportovci
a členy lehké atletiky dne 21.9.2007
v rámci připomenutí 50ti let
organizované atletiky v Chropyni;

- schschschschschvvvvvá l i laá l i laá l i laá l i laá l i la poskytnutí f inančního
příspěvku Tělovýchovné jednotě
Chropyně, se sídlem Hanácké náměstí
552 Chropyně, ve výši 10.000,- na
úhradu části nákladů při pořádání
tradičního Ječmínkova běhu a oslav
50. výročí založení oddílu lehké atletiky;

- vy jádř i lavy jádř i lavy jádř i lavy jádř i lavy jádř i la nesouhlas s požadavkem
majitelky pozemku, na kterém se nachází
část skládky Smeťák, na kupní cenu
pozemku za 30,- Kč/m2 a uložila
vedoucímu odboru výstavby a životního
prostředí v termínu do 15.8.2007
informovat majitelku o svém stanovisku
a v tomto zmínit možnost vyvlastnění
vlastnického práva k pozemku za účelem

Z jednání rady města
realizace veřejně prospěšné stavby
„Rekultivace skládky Smeťák“;

- udělila výjiudělila výjiudělila výjiudělila výjiudělila výjimkmkmkmkmkuuuuu z ustanovení čl. 3 obecně
závazné vyhlášky č. 3/2003, o zajištění
veřejného pořádku při pořádání
veřejných hudebních produkcí, panu
Jaromíru Muchovi, pořadateli hudební
produkce, bytem Sadová 4171 Kroměříž,
na pořádání hudební produkce, která se
uskuteční 20.7.2007 od 20:00 do 01:00
hodin na zahrádce Restaurace Stop;

- zamítlazamítlazamítlazamítlazamítla udělení trvalého bydliště v Domě
s pečovatelskou službou na náměstí
Svobody č.p. 26 slečně V.S.. Jelikož
přihlašování cizinců na území České
republiky se řídí zvláštním právním
předpisem, tj. Zákon č. 326/1999 Sb., ve
znění pozdějších předpisů o pobytu
cizinců na území České republiky, není
Rada města Chropyně kompetentní
rozhodovat o udělení trvalého bydliště
žadatelky, která má slovenské státní
občanství. Toto může činit za dodržení
zákonných podmínek pouze cizinecká
policie podle místa, kde se žadatelka na
území České republiky zdržuje, a proto
se musí s žádostí obrátit na ni a vyjádřila
nesouhlas s tím, aby se slečna V.S.
přechodně zdržovala u svého otce, pana
K.S., který bydlí v Domě s pečovatelskou
službou v Chropyni, tj. v bytě zvláštního
určení. Pokud má otec žadatelky
zdravotní problémy, bude mu pomoc
poskytnuta formou pečovatelské služby;

- schváli laschváli laschváli laschváli laschváli la připojení města Chropyně
k projektu „Komunitní plán sociálních
služeb na Kroměřížsku“;

- uloulouloulouložilažilažilažilažila radnímu města ing. Polišenskému
v termínu do 15.8.2007 projednat
s ředitelem České spořitelny, a.s.,
Kroměříž ing. Pípalem možnost umístění
bankomatu ČS, a.s., v prostorách
vrátnice Fatra, a.s.

Kompletní výpisy usnesení na
 www.muchropyne.cz

– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –

Soukromá inzerce

ProdámProdámProdámProdámProdám

� Koupím stavební pozemek v Chropyni.
Tel. 732 451 800

� Prodám rodinný dům v ulici Hrad.
Dispozice 3+1 s příslušenstvím, garáž,
dvůr, velká zahrada. Dům je cihlový, po
rekonstrukci, nová koupelna, nový
plynový kotel, opravená přístavba ve
dvoře. Dům je ihned k bydlení. Cena
dohodou. Tel: 731 018 593
Tel. 732 451 800

reklama

dokončení ze str. 4
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Zastupitelstvo města Chropyně se ke
svému řádnému zasedání sešlo dne
20. června 2007 a toto zasedání bylo v pořadí
čtvrté. Zastupitelé se sešli v počtu všech
17 zastupitelů, jednání se uskutečnilo za
účasti 48 účastníků z řad veřejnosti.
Zastupitelstvo na tomto jednání:
- vzalo na vědomívzalo na vědomívzalo na vědomívzalo na vědomívzalo na vědomí Zprávu o činnosti Rady

města Chropyně za období od 29. března
2007 do 20. června 2007, Zprávu
o činnosti Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Chropyně za
II. čtvrtletí roku 2007, Zprávu o činnosti
Finančního výboru Zastupitelstva města
Chropyně za II. čtvrtletí roku 2007 a Zprávu
o školním roce 2006/2007 Základní školy
Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková
organizace;

- schváliloschváliloschváliloschváliloschválilo pořízení Změny č. 4 Územního
plánu města Chropyně – nákupní centrum
– týkající se pozemků parcelní číslo 2263,
2265, 2266, 2267, 1106/205, 1106/206,
1107/7, 1106/218, 1107/3 a 1107/8 vše
v katastrálním území Chropyně s tím, že
změna bude pořízena na náklady žadatele
tj. firmy AIP, spol. s r.o., se sídlem Zarámí
4463 Zlín, IČO: 46902481, a ve věci
pořízení změny územního plánu bude
osloven Městský úřad v Kroměříži, odbor
rozvoje města jako pořizovatel;

Z jednání zastupitelstva města
- schváliloschváliloschváliloschváliloschválilo pořízení Změny č. 5 Územního

plánu města Chropyně – rozšíření
průmyslové zóny – týkající se pozemků
o výměře 13 ha ohraničených z jihu
parcelami číslo 1199/1 a 1199/2, ze
severu parcelami číslo 1517/12 a 1517/
369, z východní strany parcelami číslo
1518/2 a 1518/5, vše v katastrálním
území Chropyně, ze západní strany bude
lokalita navazovat na stávající
průmyslovou zónu; změna bude pořízena
na náklady žadatele tj. firmy Fatra, a.s., se
sídlem třída T. Bati 1541 Napajedla, IČO:
27465021, a ve věci pořízení změny
územního plánu bude osloven Městský
úřad v Kroměříži, odbor rozvoje města
jako pořizovatel;

- schváliloschváliloschváliloschváliloschválilo pořízení Změny č. 6 Územního
plánu města Chropyně – sluneční
elektrárna – týkající se pozemků parcelní
číslo 2068/1, 2068/2, 2068/3, 2068/4,
2068/5 a 2068/6 o výměře 1,8 ha vše
v k.ú. Chropyně s tím, že změna bude
pořízena na náklady žadatele tj. firmy Ing.
Ctirad Prokeš – Obnovitelné zdroje
energie, se sídlem Krokova 3826/16
Prostějov, IČO: 64493831, a ve věci
pořízení změny územního plánu bude
osloven Městský úřad v Kroměříži, odbor
rozvoje města jako pořizovatel;

- schváliloschváliloschváliloschváliloschválilo Jednací řád Zastupitelstva města
Chropyně;

- schváliloschváliloschváliloschváliloschválilo Zásady prodeje bytů a ne-
bytových prostor Města Chropyně;

- schváliloschváliloschváliloschváliloschválilo prodej pozemku parcelní číslo
316/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 111 m2 za cenu 150,- Kč/m2 paní
V.S. s tím, že veškeré náklady spojené
s prodejem hradí kupující, daň z převodu
nemovitostí bude hrazena podle zákona;

- schváliloschváliloschváliloschváliloschválilo prodej části pozemku parcelní
číslo 556/41 orná půda na ulici Oujezdy
za cenu 90,- Kč/m2 manželům Š. Výměra
pozemku bude určena geometrickým
plánem. Ve smlouvě bude uvedeno, že
kupujícímu je znám skutečný stav
kupované nemovitosti a existence vedení
vodovodního řádu i elektrické energie.
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí
kupující, daň z převodu nemovitostí bude
hrazena podle zákona;

- schváliloschváliloschváliloschváliloschválilo prodej pozemku parcelní číslo
238/2 zahrada o výměře 60 m2 za cenu
150,- Kč/m2 panu F.Č. s tím, že veškeré
náklady spojené s prodejem hradí
kupující, daň z převodu nemovitostí bude
hrazena podle zákona;

- schváliloschváliloschváliloschváliloschválilo Rozpočtové opatření č. 2 v roce
2007 Města Chropyně.

– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –
reklama
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je název výstavy, která chce seznámit
veřejnost s činností instituce, jejímž
hlavním posláním je ochrana archiválií.

Ochrana či spíše záchrana archiválií
byla také hlavním podnětem ke vzniku
archivu před šedesáti lety, přesněji vzniku
jedné jeho části, která se později stala
součástí celku.

V roce 1947 vznikl totiž okresní archiv
v Holešově, roku 1955 okresní archiv
v Kroměříži a v roce 1960 se při správní
reorganizaci a sloučení obou okresů
sloučily i oba archivy v jeden – Okresní
archiv Kroměříž se sídlem v Holešově.
I kroměřížská část archivu byla tehdy
umístěna na zámku v Holešově
a v Holešově zůstal archiv až do roku 1997,
kdy se přestěhoval do nově postavené
účelové budovy v Kroměříži.

Návštěvníci výstavy se tedy mohou
seznámit s šedesátiletou historií i sou-
časnou podobou archivu. Vystavené
zajímavé archiválie jsou malou ukázkou

Archiv – archiválie – archiváři

bohatství ukrytého v depozitářích. Opis
konfirmace kroměřížských městských
privilegií připomene smutnou skutečnost,
že kroměřížský městský archiv vyhořel při
dobytí města Švédy za třicetileté války
a originály těchto l istin se bohužel
nedochovaly. Krevní kniha městečka
Morkovic zase upozorní, že městečko mělo
hrdelní právo ještě na počátku 18. století.
Vystaveny jsou městské knihy, cechovní
artikule, pečetidla a mnohé další archiválie,
kopie i originály.

Další část výstavy je věnována
archivářům a jejich činnosti. Představuje
jednotlivá odborná pracoviště, která jsou
jinak návštěvníkům skryta – knihovnu,
konzervační a knihařskou dílnu,
digitalizační pracoviště - a také činnost
publikační a kulturní.

Výstava je veřejnosti přístupná v budově
okresního archivu v Kroměříži na
Velehradské ulici v úřední dny pondělí
a středa 8 – 16 hod., ostatní dny po dohodě
(tel. 573 333 833).

– J. Bart– J. Bart– J. Bart– J. Bart– J. Bartošíková –ošíková –ošíková –ošíková –ošíková –

nabízí spolupráci firmám i občanům při úklidu,
likvidaci odpadu a přepravě materiálu

· přistavování kontejnerů, odvoz a
likvidace odpadu, vč. možnosti
naložení

· vystavení dokladů o likvidaci
(nutné při kolaudačním   řízení)

· pronájem kontejnerů
· zásobování staveb materiálem

(písek, beton, mat. na paletách)
· rozvoz palivového dříví
· vozy: AVIA 3t, Renault 6t,  LIAZ 8t

reklama
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Zpracování ovoceZpracování ovoceZpracování ovoceZpracování ovoceZpracování ovoce
bude zahájeno v Domě zahrádkářů,

Masarykova ulice, ve středu 5. září 2007.
Každou středu a pátek vždy v době od 13 do
16 hodin bude prováděna výměna jablek za
lahvové mošty. Drcení a lisování ovoce pro
další domácí zpracování (burčák, kvas) vždy
v pondělí a ve čtvrtek v době od 13 do 16
hodin. Sušení ovoce provádíme průběžně
podle dohody se zákazníky.

Termín zpracování ovoce je nutno předem
dohodnout v moštárně nebo telefonicky na
čísle 722 656 341. Ovoce ke zpracování musí
být čisté, nenahlilé, bez příměsi hlíny, trávy,
listí apod. Jen z čistého ovoce lze vyrobit
kvalitní mošt. Lahve vracejte čistě vymyté,
nepoškozené, zvláště pozor na uražená hrdla.

Poplatky za zpracování zůstávají stejné
jako v minulém roce. Výroba moštů – za
10 kg jablek dostane zákazník 8 lahví
o obsahu 0,7 l moštu. Cena moštu v jedné
láhvi 6,50 Kč, záloha na láhev 3,- Kč, cena
moštu bez dodaného ovoce 8,50 Kč, drcení
a lisování pro domácí zpracování 3,- Kč/1 litr.
Poplatek za sušení ovoce je 8,- Kč za 1 kg
surového ovoce, minimálně 130,- Kč za jednu
přepravku.

VVVVVýsýsýsýsýstttttaaaaavy ovy ovy ovy ovy ovvvvvoooooce, zce, zce, zce, zce, zelenielenielenielenieleninnnnny a květiy a květiy a květiy a květiy a květin v rn v rn v rn v rn v rooooocecececece
20020020020020077777

OblaOblaOblaOblaOblassssstní výstní výstní výstní výstní výstttttaaaaavvvvva oa oa oa oa ovvvvvooooocecececece, zeleniny a květin
spolu s výstavou Českého svazu včelařů
organizace Kroměříž se uskuteční k oslavě 50.
výročí ustanovení Českého zahrádkářského
svazu ve skleníku Květné zahrady v Kroměříži
ve dnech 22. a 23. září 2007 vždy od 9 do
17 hodin. Vstupné na výstavu je 10,- Kč, děti
a mládež do 15 let mají vstup zdarma.
Vstupné do Květné zahrady je 20,- Kč,
důchodci 15,- Kč, děti a studenti 10,- Kč.

V Chropyni budeme vzorky k výstavě
shromažďovat ve středu 19.9.2007 od 13 do

Zprávy pro zahrádkáře

16 hodin a hromadně je odvezeme. Vyzýváme
k účasti i pěstitele, kteří nejsou členy svazu.

MísMísMísMísMístní  výstní  výstní  výstní  výstní  výstttttaaaaa vuvuvuvuvu o činnosti Českého
zahrádkářského svazu v Chropyni současně
s výstavou letošních výpěstků ovoce,
zeleniny a květin připravuje organizace
č. 1 na 29. – 30. září 2007 ve víceúčelovém
sále chropyňského zámku. Vzorky výpěstků
budeme přijímat ve čtvrtek 27. září od 13 do
16 hodin.

Věříme, že výstavu obohatí výsledky svého
pěstitelského úsilí hodně chropyňských
i plešovských zahrádkářů.

Informace k příjmu vzorkůInformace k příjmu vzorkůInformace k příjmu vzorkůInformace k příjmu vzorkůInformace k příjmu vzorků
- dodat jen kvalitní vzorky ovoce a zeleniny

(nekvalitní budou vyřazeny)

- všechny vzorky řádně označit (jméno
vystavovatele, ZO ČZS, odrůda – dle
běžných zvyklostí výstav); nejméně 4 ks
od odrůdy, u menšího ovoce nebo
zeleniny více; nezapomeňte na
skořápkové ovoce

- dle možností dodejte více vzorků zeleniny,
která na výstavách bývá málo zastoupena,
také prosíme o květiny – jako samostatné
exponáty i pro použití na dekorace výstavy

- počítá se s expozicí výrobků – zavařené,
sušené či jinak zpracované ovoce a ze-
lenina

- veškeré vzorky jsou nevratné, návratnost
pouze výjimečně – nutno dohodnout při
předávání vzorků; na pozdější požadavky
vrácení nebude brán zřetel; nutný osobní
odběr neprodleně po ukončení výstavy

- doporučení – ovoce neleštit, ponechat
původní ojínění

- máte-li kuriózní výpěstky ze svých
zahrádek, prosíme o jejich zapůjčení pro
oživení výstavy

- žádáme také o zapůjčení zajímavých
fotografií

– JP –– JP –– JP –– JP –– JP –
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Ve dnech 18. – 22. července 2007 se
uskutečnil již VI. ročník tradičního
cykloturistického výletu našich farníků,
tentokráte byla cílem Vysočina – kraj kolem
Žďáru nad Sázavou. Akce se zúčastnili farníci
z Chropyně, Břestu, Kyselovic, Hulína
a Žalkovic, takže 15 odvážlivců mohlo vyrazit.

Přesun účastníků výletu a kol na Vysočinu
jsme provedli vlakem přes Brno do Křižanova.
Z Křižanova jsme se už po vlastní ose
přesunuli do Velkého Meziříčí, kde nás čekala
návštěva Malostránského pivovaru
v Jelínkově vile. Při exkurzi a ochutnávání
kvasnicového piva Harrach jsme zde i velmi
dobře poobědvali. Pokračovali jsme
v náročném přesunu přes Závist – rodiště
jedné z účastnic výletu, Bohdalov a Sázavu
do Velké Losenice, kde jsme měli zajištěno
ubytování ve farním areálu Losík. Losík je
velmi krásně zrekonstruovaný areál
z bývalých stájí a hospodářských budov, který
v současné době slouží k pořádání různých
akcí, školení, seminářů a také pro ubytování.
Celou rekonstrukci řídil a zajistil i finančně
místní pan farář Daniel Kolář, za pomoci
královéhradecké diecéze.

V dalších dnech jsme podnikali výlety po
širokém okolí a projeli jsme vlastně okresy
Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Jihlava.
Navštívili jsme mimo jiné zámek ve Žďáře nad
Sázavou, poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené Hoře – památka
Unesco - je unikátním uměleckým dílem
a nepochybně nejosobitějším počinem
geniálního českého architekta vlašského
původu Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve
stylu barokní gotiky. Dále jsme navštívili
Nové Město na Moravě, Veselíčko, kde je
jeden z posledních hrajících orchestrionů
v České republice v místní hospodě. Další
den jsme absolvovali výlet na Velké Dářko -
s plochou 206 ha je Velké Dářko největším
rybníkem na Českomoravské vrchovině.
Výlet po velmi dobře upravených

Farníci z Chropyně na Vysočině

cyklostezkách se všem velmi líbil. Čtvrtý den
se našimi cíli stalo město Přibyslav, kde jsme
si prohlédli Hasičské muzeum a vyjeli si
několik kilometrů za město k památníku Jana
Žižky, který zde zemřel a má na Žižkově poli

velkou mohylu sestavenou z kvádrů z celé
republiky. Potom jsme absolvovali asi nejtěžší
přesun z celé akce, a to z Přibyslavi do Polné
u Jihlavy. V Polné jsme se pokochali
nádherným náměstím s děkanským kostelem
a krásnými historickými budovami. Někteří z
účastníků ještě stihli vyšlapat na rozhlednu
Rosička u Sázavy, odkud byl nádherný
výhled na Vysočinu. Poslední den už jsme
jen provedli přesun na nádraží a absolvovali
cestu vlakem přes Brno do Kojetína. Během
celé akce nám přálo počasí, pršelo jen v noci,
všichni účastníci byli s náplní výletů
spokojeni, pořád byla dobrá nálada i čas na
různé vtípky, jen nám trochu chyběl trénink
v kopcovitém terénu, ale všechny nástrahy
Vysočiny jsme zvládli. Nedošlo k žádnému
vážnému zranění, až na malé odřeniny,
případně otlaky nohou.

Chtěli bychom touto cestou vyjádřit
poděkování Městu Chropyně za odvoz
našich zavazadel autem do Velké Losenice
a také všem, kteří se jakkoliv podíleli finančně
či organizačně na zdárném průběhu celé
akce.

– Jménem výletníků sepsal– Jménem výletníků sepsal– Jménem výletníků sepsal– Jménem výletníků sepsal– Jménem výletníků sepsal
                      Mgr                      Mgr                      Mgr                      Mgr                      Mgr. Květ. Květ. Květ. Květ. Květoslaoslaoslaoslaoslav Machalík –v Machalík –v Machalík –v Machalík –v Machalík –

u památníku Jana Žižky
společná fotka na rozloučení s panem
farářem Danielem Kolářem

Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou

před cestou do Žďáru nad Sázavou – 1. výlet – 19.7.2007
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Tak jako se po prázdninách na stránkách
Zpravodaje objevují příspěvky o pro-
běhnuvších táborech, objevuje se také zpráva
o proběhlém soustředění pěveckého sboru
Schola Melodica a o repertoáru, na který se
při Vánočním koncertu můžete těšit.

Titulek tohoto příspěvku však prozrazuje,
že nebude zaměřený na soustředění. V době,
kdy vzniká tento příspěvek, je však
soustředění ještě cca 14 dnů před námi, a
tak vám o něm zprávu nepodám, avšak na
koncert vás nalákat můžu. Pokud půjde vše,
jak máme naplánováno, mělo by v podání
našeho pěveckého sboru o Vánocích zaznít
Te Deum, 12tivětá skladba od M. A. Char-
petiera, nebo Magnificat od Johanna
Pachelbela. Ale teď už k věci.

Římskokatolická farnost Chropyně má
v Rakousku partnerskou farnost, a to cca
9 km od Salzburgu ve městě Seekirchen.
V pravidelných, zhruba 2-3letých odstupech,
se lidé z těchto farností navštěvují. Jejich
poslední návštěva u nás se uskutečnila v roce
2004 a velmi nás potěšilo, když letos na jaře
přišlo od našich přátel pozvání k nim.
V pozvání uvedli, že by byli rádi, kdyby se
generace těch, kteří jezdí na návštěvy a kteří
přijímají návštěvy, posunula ze seniorské
věkové hranice spíše na mládež; to proto,
aby byla vytvořena vazba mezi mladými
a tím i nastartován další směr a pokračování
našeho partnerství.

Když jsme tedy našim přátelům navrhli, že
by přijel pěvecký sbor Schola Melodica, byli
velmi potěšeni. Součástí návštěvy mělo být i
naše vystoupení a předvedení toho, co
umíme. Návštěvu jsme naplánovali na
začátek prázdnin, konkrétně na dny 5. – 8.
července.

Po příjezdu do Seekirchen ve čtvrtek večer
si nás „rozebrali“ naši hostitelé. Byli jsme totiž,
tak jak to bývá zvykem, ubytování po
rodinách. Protože byla v Seekirchen většina

Schola Melodica koncertovala v Rakousku

členů sboru poprvé, nevěděli, co je
v rodinách čeká. Naštěstí byli rozděleni tak,
že z nich alespoň jeden vždy uměl trochu
německy nebo někdo z rakouské rodiny
uměl anglicky. Pouze v jednom případě se
stalo, že se návštěvníci se svými hostiteli na
sebe první večer jen usmívali… hostitelka
anglicky neuměla, hosté zase neuměli
německy. Vše se ovšem vyřešilo telefonem
s anglicky mluvícím synem hostitelky… no
prostě lidé se vždycky nějak domluví.

Na pátek byl manželi Hofmannovými
naplánován výlet do nejhlubší rakouské
rokliny v Alpách – Lichtensteinklamm. Tato
soutěska se nachází v malebném údolí
Grossarltal, poblíž městečka Sankt Johann
im Pongau. Tento zázrak přírody dlouhý 1800
m, který během staletí vymodelovala řeka
Grossarler Ache, se dá zvládnout bez
nebezpečí udržovanými pěšinkami a můstky
za každého počasí a v každém věku. Cesta

soutěskou je ukončena u velkého a krásného
vodopádu. Člověk zde může pozorovat jistou
podobnost se Slovenským rájem, ovšem
v něm jsou cesty a chodníky v roklinách
spojeny i s adrenalinem, kdežto v Lich-
tensteinklamm jde vyloženě o pro-
cházku.

Po procházce v soutěsce jsme jeli kolem
známého střediska Bischofshofen, kde se
každoročně koná jeden ze závodů ve skocích
na lyžích turnaje Intersportturné. Po obědě
v bývalé sýpce v obci Pfarrwerfen jsme
navštívili středověký hrad Hohenwerfen,
který jsme si nejen prohlédli, ale zúčastnili
jsme se i představení místních sokolníků,
které se na tomto hradě koná každý den.
Prohlídku hradu jsme absolvovali
s mobilními překladači… je to něco mezi
telefonem a dálkovým ovládáním na televizi.
Slečna průvodkyně nám skoro každému na
našem překladači nastavila češtinu… skoro…
jeden z nás bohužel dostal překladač
s maďarštinou. Jakoby to však slečna
průvodkyně tušila, neboť tento náš kamarád
v určité společenské náladě velmi rád
„maďarsky“ mluví. Stačilo ovšem upozornění,
malé přenastavení a vše fungovalo, jak mělo.

Po návratu do Seekirchen nás v místní
restauraci čekala společná večeře na útraty
místního pana starosty, který mezi nás kvůli
pracovním povinnostem nepřišel, s našimi
hostiteli, představiteli farní rady a oběma pány
faráři. Pan farář Franz Graber, který je
u našeho partnerství od samého začátku,
připomněl krátce historii a vyjádřil své
potěšení nad naší návštěvou, především nad
návštěvou mladých. Podotknul také, že
zatímco on je od začátku partnerství
v Seekirchen pořád, v Chropyni je Otec
Putala, který s sebou do Rakouska vzal i svého
kamaráda P. Káňu z Němčic nad Hanou,
v pořadí čtvrtým knězem, kterého poznává.

pokračování na str. 11
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Schola Melodica koncertovala v Rakousku
V průvodním slovu koncertu, které nám

P. Ladislav, námi zvaný Laco, tlumočil do
němčiny, jsem připomenul, že při každé
vzájemné návštěvě dovezou návštěvníci svým
hostitelům nějaký fyzický dar, ve kterém se
znázorňuje naše přátelství. My jsme jim ovšem
žádný fyzický dar nepřivezli – přivezli jsme jim
ukázat dítě vzešlé z přátelství mezi Chropyni a
Seekirchen. Tím dítětem je pěvecký sbor
Schola Melodica. Když totiž naši přátelé přijeli
do Chropyně v roce 1999, chtěli jsme nějakým
způsobem slavnostní nedělní mši svatou
obohatit. Domluvilo se pár zpěváků, nacvičili
jsme pár písní a zazpívali je na mši. A od té
doby se scházíme, nacvičujeme, koncertujeme
a děláme lidem radost. A toto „dítě“ dostalo
časem jméno Schola Melodica a přijelo se do
Rakouska ukázat. Na konci koncertu Otec
Graber navázal na má slova a řekl, že děkuje
za toto dítě a že by byl velmi potěšen, kdyby
takové dítě vzniklo i u nich a kdyby takových
dětí bylo více.

Koncert dojal nejen naše rakouské přátele,
ale i nás. Musím říci, že všichni zpěváci do
něj vložili své maximum a jejich snaha jim
byla vrácena velkými ovacemi a bouřlivým
potleskem vestoje. Bylo to poprvé, kdy nám
někdo vestoje tleskal a my jsme byli opravdu
šťastní, protože se nám podařilo písněmi
vyjádřit svůj dík našim hostitelům.

Všem se koncert tak
líbil, že si vyžádali,
abychom zazpívali
ještě při nedělní mši
svaté. Po ní následoval
skoro další koncert,
neboť posluchači stále
tleskali a my jsme
přidávali a přidávali…
a opět jsme byli
odměněni potleskem
vestoje…

Po obědě v ro-
dinách už byl čas jen
na společné foto, na
rozloučení a na cestu
domů, při které nás
provázelo požehnání
Otce Grabera.

Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří
nám nějakým způ-
sobem pomohli tuto
cestu do Seekirchen
uskutečnit. Za finanční
pomoc bychom chtěli
poděkovat farnosti
Seekirchen a man-
želům Hofmanno-
vým, dále Městu Chro-
pyně, Obci Břest,
Římskokatolické far-
nosti Chropyně, far-
níkům z Chropyně
a Břestu a firmám Er-
monta, s.r.o., Břest, a
Pneuservis Jelšík Těš-

Druhý pan farář, slovenský kaplan Ladislav
Kučkovský, si velmi brzy získal naši důvěru a
stal se nám společníkem více než výborným,
protože nám všechno velmi rád překládal.
Po večeři nás ještě  čekala vycházka k jezeru
Wallersee, na koupání sice byla zima, přesto
se našli někteří odvážlivci, v čele s pány faráři,
kteří vodu zkusili a zaplavali si.

Sobota byla věnována prohlídce Salzburgu.
Je to velmi krásné město. Bbohužel pro
prohlídku byly v našem nabitém programu
vyhrazeny jen zhruba 3 hodiny, což je málo.
Chtělo by to alespoň jeden celý den, aby si
člověk mohl vychutnat krásy Mozartova
rodného domu, hrad, katedrálu,
Mirabellgarten a jiné. Odpoledne bylo
vyhrazeno společnému obědu s mládeží ze
Seekirchen a samozřejmě nezbytné zkoušce
před večerní mší svatou a naším koncertem.

Večerní mši svatou celebroval Otec
Graber, chropyňský pan farář měl promluvu.
Během této mše schola zazpívala několik
písní, a nalákala tak příchozí na mši na večerní
koncert. Během koncertu zazněla jak díla
klasická, tak také moderní, která jsou pro
věkovou kategorii zpěváků scholy
příhodnější. V klasické části si posluchači
mohli vyslechnout např. známou skladbu
salzburského rodáka W. A. Mozarta Ave
Verum, úspěch jsme slavili s německou
skladbou Heilig, heilig od F. Schuberta
a velké ovace sklidila naše sólistka Eva
Hanáčková za skladbu Panis angelicus, za
jejíž přednes si od Otce Grabera vysloužila
velké ovace s pokřikem „Bravo“, čímž nám
připomněl našeho velkého fanouška,
kroměřížského děkana P. Josefa Říhu. Mezi
modernějšími skladbami se objevily i africké
spirituály a také dvě písně z filmu Sestra v akci
– O Happy Day a Hail Holly Queen.

dokončení ze str. 10

reklama

novice. Poděkování patří také firmě Connex
Morava, a.s., za bezproblémovou přepravu
autobusem.

– Ing. Jiří R– Ing. Jiří R– Ing. Jiří R– Ing. Jiří R– Ing. Jiří Roseckýoseckýoseckýoseckýosecký, sbormi, sbormi, sbormi, sbormi, sbormissssstr –tr –tr –tr –tr –
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Turistický oddíl Kamínek, který byl letos
v lednu založen, pořádal o letních
prázdninách v červenci tábor pro děti, a to
v okolí Buchlovských lesů v Osvětimenech -
vlastně to byl tábor na hoře Řípu, kam
praotec Čech dovedl svou družinu, jež se zde
usadila.

Symbolem národa svého zvolen byl
mohutný a statný strom lípy. Družina se
rozdělila na pět rodů, a to Litoměřiců,
Vršovců, Děčanů, Lechů a Municů. Rodům
vládli starostové a vojvodové. Po praotci
Čechovi a moudrém Krokovi se ujala vlády
Krokova nejmladší dcera Libuše. Ta vládla
moudře a spravedlivě. Rody se účastnily lovů
zvěře, výpravy na hrad Cimburk, hledání
pokladu, dívčí války, s Bivojem honu na
divočáka, výletu do města Kyjova a dalších
her. Večer se pak všichni společně scházeli,
by společně probrali a zhodnotili celodenní
dění. Libuše pak všechny seznámila s děním
příštího dne. Pak následoval večerní
program: vědomostní A-Z kvíz, pak zábavný
5proti5, reklamní show nám předvedli známí
showmani z televize ,,Znova“ Bob a Tom,
a to s PET lahvemi – co se z nich dá vše
udělat. Též táborové ohně hořely, písně se
pěly, buřty jsme opékali a ohniví muži
s ohnivou ženou nám své kumšty předváděli,
že náš dech se tajil, když zář ohně černou
tmou z jejich úst vylétala.

O to, aby Čechové netrpěli hladem, se
staraly hodné kuchařinky, co vařily za
maminky. Na jídelním stolci bylo podáváno:
domácí opeřenec pečený se zemními
koulemi, k tomu okurka kysaná, dále masa
z kance pečeného s čínským zrním pečeným,
masa trhance s šňůrkami moučnými
s ovocem českým zdravým atd.

Všechny naše rody střežila hlídka. Každá
návštěva byla hlášena hlasem mocného
zvonce. Pak přítomní příchozí své přízvisko

Letní tábor turistického oddíl Kamínek Chropyně

hlásili a z které krajiny jejich kroky k nám
byly váženy. Vzácná návštěva až
z Chropyňského města své kroky k nám vážila.
Sám pan starosta ing. Macháček spolu
s dalšími členy městské rady, ing.Večeřa,
p. Věra Zikmundová a pan Kondler. Po uvítání
a předání darů následovala prohlídka tábora.
Pak následovala beseda s malým pohoštěním
a rozloučení, jelikož celý den na cestách dleli.
Za návštěvu a dary děkujeme a příště Vás
opět zveme. Pobyt na Řípu uběhl jako voda,
a než jsme se nadáli, byli jsme zas doma. Při
loučení se nás děti ptali, zda tábor v příštím
roce bude znova, ano bude, určitě zas
dobrodružný a napínavý.

Závěrem chci poděkovat za všech 78
účastníků tábora všem sponzorským firmám,
za dary pro děti. Také městu a SMM Chropyně
za finanční a materiální pomoc. Díky všem
oddílovým vedoucím, instruktorům, naší
zdravušce Janičce, naší Libuši Markétce
a všem ostatním pracovníkům, kteří se podíleli
na chodu celého tábora.Těším se na další
spolupráci se všemi lidmi, co fandí našemu
Kamínku a rádi s ochotou pracují s dětmi nebo
nás dle svých možností podporují. Velké díky
patří pí J. Pospíšilové, která nám po celou dobu
pomáhá, a to nejen radou.

– za tur– za tur– za tur– za tur– za turiiiiissssstický otický otický otický otický oddíl Kddíl Kddíl Kddíl Kddíl Kaaaaamínekmínekmínekmínekmínek
Hana Paňáková –Hana Paňáková –Hana Paňáková –Hana Paňáková –Hana Paňáková –
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Zlínská krajská organizace Pionýra
připravila pro mladé vedoucí a instruktory
letní táborovou školu (LTŠ), kde se učí být
dobře připravenými na práci s dětmi. Letos
se této akce zúčastnilo celkem 16 mladých
lidí z celého kraje. Z toho byli 3 instruktoři
z naší pionýrské skupiny.

LTŠ 2007 byla pojmenována „Na dno
vlastních sil těla i duše!“ a všichni jsme si na
dno doopravdy sáhli. Každé ráno jsme místo
rozcvičky běhali Tibetský běh - po určené
trase jsme běhali ke kartičkám s motivací dne.
Potom jsme vydatně posnídali a dali se do
práce. Našim ranním úkolem bylo naučit se

Na dno vlastních sil těla i duše
aneb letní táborová škola v Rajnochovicích  − 26.7. − 4.8.2007

stavět,  rozebírat a opravovat stany
s podsadami, štípání  a nošení dříví do
kuchyně, úklid táborové základny a jiné
práce. Potom již na nás čekal program. Učili
jsme se organizovat hry, zajišťovat bezpečnost
a také ty hry dobře motivovat, aby se dětem

líbily, a samozřejmě jsme si je i zahráli. Ukázali
jsme si spousty nových her do deště i sucha,
pro malé i velké, dobrodružné i zábavné…
Každý den jsme zakončili noční hrou. Všichni
jsme si vyzkoušeli všechno a každý jsme byli
v něčem jiném úspěšný. Poslední večer jsme
si u závěrečného ohně rozdali pamětní listy
a diplomy na památku této opět jedinečné
LTŠky.

Všem se nám tam velmi líbilo. Bylo to deset
dnů s lidmi, které jsme před akcí neznali,
a domů odjížděla parta kamarádů, kteří už
plánují další společné akce.

– JH –– JH –– JH –– JH –– JH –

Pionýři na Hanáckých slavnostech
Na nedělní odpoledne jsme si připravili několik her a soutěží pro

děti a odvážné dospěláky. Všichni byli spokojeni a Vy se můžete
podívat, jak jsme se dobře bavili.

– JH –– JH –– JH –– JH –– JH –

reklama
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Stalo se už samozřejmostí, že začátkem
prázdnin se rok co rok vybuduje za lesem na
holé louce u malebné řeky Oslavy nedaleko
Náměště nad Oslavou stanové městečko
„Pionýrský tábor Chropyně“.

Letošní tábor, jak už titulek napovídá, byl
ve znamení námořníků. Každý účastník si
dovezl pruhované tričko, vyfasoval
námořnickou čepičku a lodní knížku. Členy
jednotlivých oddílů rozlišovaly různobarevné
šátky přes ramena a samozřejmě nemohly
chybět oddílové vlajky s námořními symboly.

Tábor jsme zahájili již v sobotu 7.7.2007.
Vlakem přijelo 63 dětí nejen z Chropyně.
Počasí nám o víkendu přálo, avšak v pondělí
začalo pršet. Nálada v táboře nicméně
zůstávala stále dobrá.To nejzajímavější přišlo
v úterý po celodenním výletě. Přivezli jsme
z Brna plastové kanoe. Od středy se pak
každý táborník stal pravým námořníkem
(vodákem). Děti se bez výjimky rozdělily na
zadáky a háčky, popřípadě „na porcelán“,
a zkusily si samy ovládat loď na vodě. Během
deseti dní, na které byly lodě zapůjčeny, se
ze všech stali opravdoví námořníci. Vše
vyvrcholilo sjezdem asi 4km úseku z tábora
do Naloučan. Samozřejmě, že program nebyl
založen jen na vodáckých dovednostech. Po
celou dobu tábora probíhala celotáborová
hra „Dobrodružství námořníka Sindibáda“
a tradiční závody v dívčích a chlapeckých
dovednostech, závod na vodě, azimuťák,
všestrannost, námořnická olympiáda
a nechyběla ani soutěž o krále střelců ze
vzduchovky. Nebojácnost prověřila noční
stezka odvahy a nechyběli jsme ani na
Horácké rallye, jež se jela v blízkosti tábora.
Jak už bývá zvykem, tábor zahájil a ukončil
slavnostní oheň s kytarou a spoustou scének
a soutěží.

Tábor v Náměšti nad Oslavou ve znamení námořníka Sindibáda

Během tábora nás navštívil starosta
města Chropyně, mimochodem také bývalý
táborník, Radovan Macháček s do-
provodem, zástupci Krajské rady pionýra se
skupinovou vedoucí Marcelou Hrdličkovou
a kontroloři z Krajské hygienické stanice
Třebíč. Dovoluji si tvrdit, že všechny, ať už
pro nás příjemné či méně příjemné návštěvy,
dopadly velice příznivě a hlavně u hygieny
úplně bez závad.

V sobotu 14.7. byl návštěvní den
k radosti nejen dětí, ale také některých
rodičů. V pátek 20.7. se kolem tábora jela
Horácká rallye, a tak jsme u toho nemohli

chybět. Poslední noc nás zasáhla velká
bouřka, kdy se opravdu blýskalo úplně všude
a déšť během chvilky zalil louku, ale vše se
obešlo bez následků a ráno nás přivítalo opět
sluníčko, tak jako po celý druhý týden tábora.
Stany rychle uschly, a tak bourání proběhlo
v pohodě a celkem rychle.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě
nebo realizaci tábora: všem vedoucím
a instruktorům, rychlé rotě, kuchařkám
a členům hospodářské části v čele
s hospodářem Milanem Havlíčkem. Na zdraví

pokračování na str. 15
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Tábor v Náměšti nad Oslavou ve znamení námořníka Sindibáda

NÁŠ TÁBOR
Každý rok se koná tábor u Náměště n.

Oslavou. Tento tábor je vedený prima
kolektivem s hlavním vedoucím Luďou
Helisem.

Celý tábor je rozdělen na 6 oddílů, které
vedou vedoucí a instruktoři. Po celou
dobu tábora je tzv. celotáborová hra, která
letos nesla název: Dobrodružství
námořníka Sindibáda. Pro zpestření všech
účastníků tábora byly zapůjčeny kánoe,
na kterých jsme sjížděli řeku Oslavu. Mezi
program tábora patří také různé závody:
např. závod na vodě, všestrannost, dívčí
a chlapecké dovednosti a azimutový
závod.

Náš tábor je v pěkném prostředí se
super partou. Naši špičkoví kuchaři vždy
vaří super jídla, která všem chutnají.

Každý, kdo se nudí první měsíc prázdnin
doma, ať využije tohoto tábora, protože
je fakt super. A určitě se nudit nebude.

– 1– 1– 1– 1– 1. ODDÍL –. ODDÍL –. ODDÍL –. ODDÍL –. ODDÍL –

nás všech dohlíželi zkušení zdravotníci
MUDr. Milan Votava a paní primářka MUDr.
Petra Sejbalová. Poděkování patří také těm,
jež nám pomáhali při stavbě a bourání tábora,
bez jejich pomoci by tábor neproběhl
v takové pohodě a se vším „komfortem“.

Jménem všech účastníků tábora děkuji
f irmě Angis s.r.o., Městu Chropyně,
Zahradnictví pana Mlčocha, Pepovi
Sigmundovi a všem ostatním přátelům.

Stejně jako já, tak i ostatní pracovníci
tábora, jeho účastníci a jeho věrní přátelé,
si nedovedeme představit léto bez tábora.

dokončení ze str. 14 Je to prostě něco, co patří do našeho života,
stejně jako Vánoce, něco, na co se celý rok
těšíme a co je pro nás nezbytné a životně
důležité. Byl bych rád a pevně v to věřím, že
mezi současnými dětmi vyrůstají budoucí
instruktoři a vedoucí, kteří na dětství
strávené na našem táboře nikdy
nezapomenou a za nějaký čas budou říkat,
stejně jako dnes současní rodiče, s kterými
se při návštěvách na táboře bavím: ,,já bych
tady zůstal hned, udělej tábor i pro rodiče...“.
Vím dobře, že dnes se režim dne i program
liší od tábora na ,,staré louce“ a je třeba
podřídit se novým trendům, přesto se

snažím vizi tábora zachovat ve stejném
duchu, jako tomu bývalo tenkrát. Stále je
vše ve stanech, bez elektriky, s pitnou vodou
dováženou cisternou a s mytím rukou přímo
v řece. Největší odměnou mi bude zjištění,
že pro současné táborníky bude tato louka,
Ta, na kterou se budou jezdit dívat, když
pojedou kolem, stejně jako já a moje
generace, která jezdí zastavit se na chvilku
a nostalgicky zavzpomínat na louku
„U Vlasáka“.

– Luděk Heli– Luděk Heli– Luděk Heli– Luděk Heli– Luděk Helis, s, s, s, s, hlahlahlahlahlavní vvní vvní vvní vvní vedoedoedoedoedoucí –ucí –ucí –ucí –ucí –
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Po roční pauze chropyňští skauti opět
uspořádali svůj skautský tábor ve „Sluneční
zátoce“ u Jeřmaně pod hradem Bouzovem.
V pořadí se jednalo již o jedenáctý skautský
tábor. Pořádání táborů bývá pro každého
skauta/skautku či oddíl nedílnou součástí
programu, neboť na táboře vrcholí program
za celý skautský rok a k tomu, když si
přimyslíte 14 dnů strávených uprostřed lesů
daleko od civilizace, není nic hezčího.

Letošní tábor, ve srovnání s táborem
2005, prošel  důležitými personálními
změnami, které byly důležité pro další
budoucnost našich táborů. První změnou byl
termín konání tábora. Oproti minulým letům,
kdy naše středisko pořádalo tábory hned po
skončení školního roku, začátek letošního
tábora byl posunut o týden později na
8. července. Již od pátku do neděle byl tábor
v pohodě budován. Přispělo k tomu krásné
sluneční počasí, ale také pomoc a ochota
nejen našich členů, ale i pomocníků z řad
rodičů a přátel. Tímto bych Vám chtěl velmi
poděkovat.

Samotný tábor začal v neděli příjezdem
dětí. Dětí se ujali vedoucí, kteří již byli
připraveni na práci, kterou měli před sebou.
A právě u vedoucích a celého vedení tábora
proběhla druhá výrazná změna. Vedením
tábora a zároveň oddílu se chopili mladí
skauti a skautky, které osobně dobře znám,
a vím, že mají potřebné znalosti, ale hlavně
zkušenosti s vedením dětí. Klobouk dolů,
myslím si, že si to velmi zasloužíte. Možná to
vypadá, že své kolegy moc chválím, ale za
vším  co jsem napsal, si pevně stojím. Je
důležité si uvědomit, že vše, co dělají pro
Vaše děti, dělají zadarmo a ve vlastním čase.
Který mladý člověk by to dnes dělal, já jich
osobně moc neznám a Vy? A kdo jsou ti,
o kterých se píše. Vedení chlapeckého oddílu
se ujali Jarka Soukupová a Zdeněk Soukup,

Chropyňští skauti zakončili skautský rok táborem ve „SLUNEČNÍ ZÁTOCE“

dívčího oddílu Iva Dolníčková a Zuzka
Lachová a zástupkyní vedoucího tábora byla
pověřena Eva Stoklásková. Ještě jednou vám
děkuji.

Celý tábor se nesl v duchu celotáborové
hry „Tajuplný ostrov“. Přípravou a realizací
etapové hry byly pověřeny holky
z roverského kmene „Amulet“ – Renata
Kučková, Petra Kovaříková a Eliška
Honková. Z vlastní zkušenosti vím, že
připravit etapovku pro celý tábor dá
značnou práci, proto si myslím, že i holky
zaslouží poděkování. Takže holky i vám
děkuji.

Kromě vedoucích důležitou součástí
tábora je i personál, který se stará, aby tábor
fungoval i po jiné stránce než programové.
Nesporně důležitou roli pro všechny měl
personál kuchyně. Naším hlavním

šéfkuchařem byl Mirek Ptáček a jeho pravou
rukou byla Slávka Koncsolová. Nebyl by den,
kdyby na kuchyň nepřišla chvála, jak dnešní
jídlo, bylo úžasné. Takže kuchyni patří velká
pochvala. Ale co by dělal kuchař, kdyby neměl
z čeho vařit? Proto také děkuji našim
zásobovačům Václavu Šebestíkovi a Petru
Wlachovi, hospodářům a pomocníkům
Frantovi Chalánkovi, Karlu Šťastníkoví
a Tomáši Drobníkovi. I vám děkuji za
spolupráci. A na závěr také nemohu
zapomenout poděkovat  „našim“ zdravotnicím
– Jiřině Šebestíkové a Anně Kalinové.

Celý tábor proběhl v naprosté pohodě, bez
nějakých vážných úrazů a i to počasí, se
kterým vždy svádíme boj, bylo nakonec
příznivé. Začátek tábora byl deštivý, ale zase
o víkendu jsme si museli vytrpět nesnesitelná

pokračování na str. 17
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Prvního srpna uplynulo právě přesně sto
let od chvíle, kdy byl zahájen první skautský
tábor na světě. Skautské století a příchod
druhého přivítalo 40,000.000 skautů
na celém světě a mezi nimi také tisíce skautů
na 120 horách a kopcích v Čechách a na
Moravě.

Skupinky skautů a skautek vyrazily na
kopce brzy ráno, aby jako jedni z prvních
spatřily úsvit dalšího století, ve kterém bude
skauty na celém světě spojovat nejen
symbolický šátek, ale především životní
hodnoty a postoje a přístup k přírodě
a k druhým lidem.

Na Praděd chropyňští skauti vyrazili brzy
ráno, aby si tu společně připomněli svůj
skautský slib. Na vrchol dorazili před půl
šestou hodinou ranní a odsud zahájili dalších
100 let skautingu ve složení Jakub Kalinec,
Petr Caletka, Jan Skalík, Jakub Pospíšil,
Zdeněk Opravil, Petra Kovaříková
a sourozenci Soukupovi.

Na vrcholy hor a kopců se chystali
vyšplhat skauti na celém světě. První spatřili
nové století skautingu skauti ostrovního státu
Kiribati, postupně se přidávaly tisíce skautů
z 216 států  a teritorií, ve kterých dnes
skauting existuje. Velká skupina se chystala

Čeští skauti přivítali nové století skautingu také na Pradědu

vyšplhat na nejvyšší horu Alp Mont Blanc.
V ČR bylo možno 1. srpna 2007 potkat
skauty nejen na Sněžce či Králickém
Sněžníku, ale také třeba na středočeském
hradu Zvířetice, na Svatém Kopečku
u Olomouce, na Řípu, litoměřickém
Radobýlu, v Českém středohoří na Milešovce
či Lovoši, libereckém Ještědu, Děčínském
Sněžníku. Česká výprava se chystala také

na skotský Ben Nevis, nejvyšší horu
Spojeného království.

U příležitosti skautských narozenin
probíhalo na přelomu července a srpna také
největší skautské setkání na světě jamboree.
V anglickém Essexu vyrostlo skautské město
se 40.000 obyvateli. To je stejně, jako má
obyvatel třeba město Mladá Boleslav.

– chropyňští skauti –– chropyňští skauti –– chropyňští skauti –– chropyňští skauti –– chropyňští skauti –

Chropyňští skauti zakončili skautský rok ... Zářivky do popelnic
nepatří

Některé odpady z domácností
obsahují nebezpečné látky a vyžadují
zvláštní zacházení. Příkladem jsou
zářivky, výbojky a úsporné žárovky, které
většinou obsahují nebezpečné
sloučeniny rtuti. V popelnici se zářivka
rozbije a nebezpečné látky se uvolní do
životního prostředí. Správným místem
pro použité zářivky, výbojky a úsporné
žárovky je sběrna nebezpečných odpadů
na ulici K. H. Máchy, kde je můžete
nerozbité zdarma odložit. Podobně je
můžete odložit v prodejnách elektro při
nákupu nových (zároveň máte jistotu, že
nově koupená zářivka půjde použít ve
vaší lampě). Pokud použitou zářivku
odevzdáte, bude více než 90 % materiálu
znovu využito.

Sběr nebezpečných odpadů 
provozuje pan Petr Ramiš a výše uvedené
odpady je zde možno uložit v úterý a
čtvrtek od 14:00 hod do 16:00 hod a
v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.
Likvidaci zářivek a recyklaci materiálů
zajišťuje v rámci systému zpětného
odběru společnost EKOLAMP. Město
Chropyně má zájem, aby se do prostředí
kolem nás nebezpečné látky nedostávaly.
Pomoci můžete i vy, nevyhazujte použité
zářivky, výbojky a úsporné žárovky do
popelnice!
– odbor výstavby a životního prostředí –– odbor výstavby a životního prostředí –– odbor výstavby a životního prostředí –– odbor výstavby a životního prostředí –– odbor výstavby a životního prostředí –

vedra okolo 35oC. Jedinou vrásku na čele
nám udělala bouřka, která se přehnala večer
z pátku na sobotu. Ale nakonec se počasí
umoudřilo a my jsme mohli v klidu sbalit vše
v suchu.

Každý rok i letos nás navštívila delegace
z Krajské hygienické stanice z Olomouce.
Jako každý rok i letos odjížděli velmi
spokojeni a s úsměvem na tváři. Také nás
navštívila „kontrola“ z ORJ Kroměříž
a z městského úřadu s novým starostou
p. Macháčkem. Doufám, že se Vám náš tábor
líbil, a budeme se těšit i napřesrok.

Co říci na závěr. S letošním táborem jsem
nadmíru spokojen a těší mě to, že vše, co jsme
měli naplánované, vyšlo. Náš tábor, respektive
naše organizace, nemá žádného sponzora.
Jediné, co máme, je obětavost, ochota
a pomoc všech vedoucích, personálu, rodičů,
dětí a všech přátel naší organizace. I takto
s pocitem spokojenosti se budeme muset
zamýšlet nad táborem 2008.

A jestli si občané Chropyně myslíte, že
jenom chválím, osobně si myslím, že i tak je
to málo, neboť v dnešní době mnoho lidí  už
zapomíná na slova jako „prosím a děkuji“.

Pokud máte zájem, můžete se podívat
na krátké video na stránce http://
www.youtube.com/watch?v=Di0ZrO89alI.
Autorem je Petr Caletka.

– Zdeněk Opravil, vedoucí tábora –– Zdeněk Opravil, vedoucí tábora –– Zdeněk Opravil, vedoucí tábora –– Zdeněk Opravil, vedoucí tábora –– Zdeněk Opravil, vedoucí tábora –

společné foto z nejvyššího vrcholu Hrubého Jeseníku – Pradědu, čas 5:20

dokončení ze str. 16
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V měsíci září jsou pro turisty připraveny
v oblasti Valašsko-Chřiby následující
turistické pochody:

8.9.2008.9.2008.9.2008.9.2008.9.20077777 Rusavskými kotáry na koleRusavskými kotáry na koleRusavskými kotáry na koleRusavskými kotáry na koleRusavskými kotáry na kole
i pěškyi pěškyi pěškyi pěškyi pěšky
km pěší: 10, 25, 35, 50, cyklo:
25, 50; start: sokolovna
Holešov 7 – 9 hodin; cíl:
sokolovna Holešov do 20:00
hodin; info: Ing. František
Hostaša, 604 465 413

111115.9.2005.9.2005.9.2005.9.2005.9.20077777 Na kole PřerovskemNa kole PřerovskemNa kole PřerovskemNa kole PřerovskemNa kole Přerovskem
km cyklo: 25, 40, 60, 80, 120;
start: sokolovna Přerov 7 – 9
hodin; cíl: sokolovna Přerov
do 18 hodin; info: Vl. Wnuk,
581 772 543

22.9.20022.9.20022.9.20022.9.20022.9.20077777 Vrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČT
Valašsko – ChřibyValašsko – ChřibyValašsko – ChřibyValašsko – ChřibyValašsko – Chřiby
cíl: Búřov, horská chata, okr.
Vsetín, 10:00 – 15:00 hodin;
trasa dle vlastní volby

22.9.20022.9.20022.9.20022.9.20022.9.20077777 Vrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČT
Valašsko – ChřibyValašsko – ChřibyValašsko – ChřibyValašsko – ChřibyValašsko – Chřiby
cíl: Rysová Hora, hospoda Na
Dílech, okr. Vsetín, 10:00 –
15:00 hodin; trasa dle vlastní
volby

2323232323.9.200.9.200.9.200.9.200.9.20077777 Vrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČT
Valašsko – ChřibyValašsko – ChřibyValašsko – ChřibyValašsko – ChřibyValašsko – Chřiby
cíl: Čerňava, okr. Kroměříž,
10:00 – 15:00 hodin; trasa dle
vlastní volby

2323232323.9.200.9.200.9.200.9.200.9.20077777 Vrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČTVrcholy  oblast i  KČT
Valašsko – ChřibyValašsko – ChřibyValašsko – ChřibyValašsko – ChřibyValašsko – Chřiby
cíl: Hostýn, u rozhledny, okr.
Kroměříž, 10:00 – 15:00
hodin; trasa dle vlastní volby.

Zdrávi došli
– JP–– JP–– JP–– JP–– JP–

Klub českých turistů

KČT Chropyně připravuje

autobusový zájezd na 31. ročník

PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY,
konaný 13. října 2007.

Přihlášky
do 30. 9.2007 se zálohou 100,− Kč
Jaroslavě Pospíšilové, Krátká 429

nebo Svatavě Horákové, Nádražní 722.

Rytířský týdenRytířský týdenRytířský týdenRytířský týdenRytířský týden
Červnový svátek dětí oslavily děti z naší

třídy netradičně - na celý týden se proměnily
v opravdové rytíře. A nebylo to vůbec
jednoduché: umět se obléct a pohybovat se
v rytířském brnění, ovládat meč, jízdu na koni,
bojovat s drakem a vysvobodit princeznu,
nakrmit nenasytného krále nebo se zapojit
do rytířských soubojů. I když týden soutěží a
her skončil, děti se naučily, že i nadále mohou
zůstat rytíři - svým chováním k ostatním
dětem a lidem.

Ve středu 16. května v celé republice
pořádala Liga proti rakovině veřejnou sbírku,
jejímž cílem bylo informovat veřejnost
o možnostech prevence rakoviny a získat
prostředky na boj proti této nemoci.
Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně
se zapojila do této akce. V tento den jste
mohli vidět v Chropyni, v Plešovci
a v Kyselovicích skupinky dětí ve žlutých
tričkách, které prodávají symbol sbírky –
žlutý kvítek měsíčku lékařského se světle
modrou stužkou v minimální výši 20,- Kč.

Na konto Ligy proti rakovině jsme odeslali
99999777776666611111,50 Kč,50 Kč,50 Kč,50 Kč,50 Kč. Za Váš příspěvek všem upřímně
děkujeme.

– Marcela Hrdličková –– Marcela Hrdličková –– Marcela Hrdličková –– Marcela Hrdličková –– Marcela Hrdličková –

Květinkový den

V Mateřské škole to žije

Zdravý úsměvZdravý úsměvZdravý úsměvZdravý úsměvZdravý úsměv
 Ve školním roce 2006 - 2007 probíhal

v naší mateřské škole projekt „Zdravý úsměv“,
který úspěšně navázal na předchozí ročníky.
Jednotlivé lekce pro děti vedl p. Forejt,
pracovník centra ústní hygieny v Hulíně. Děti
hravou formou, s myškou Elinkou, získávaly
základní vědomosti a dovednosti v péči
o chrup, zapojovaly se do plnění úkolů i se
svými rodiči. Myška Elinka pak jejich snažení
ráda odměnila.Tento projekt profesionálně
podpořil péči o zdraví dětí v mateřské škole -
pravidelné čištění dětského chrupu.
 

– děti a učitelky Květa a Dana –– děti a učitelky Květa a Dana –– děti a učitelky Květa a Dana –– děti a učitelky Květa a Dana –– děti a učitelky Květa a Dana –
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Oddíl Národní házené ve spolupráci
s mgr. Zapletalovou, ředitelkou ZŠ
v Chropyni, a učitelským sborem ZŠ
uspořádal v tomto roce dva náborové turnaje
v „Národní házené“. Tyto turnaje se stávají již
tradicí a navazují na bývalé mezitřídní
turnaje, kterých byl svého času organizátor
pan učitel Chytil Josef. Obou turnajů se
zúčastnilo celkem 232 žaček a žáků ZŠ
Chropyně aktivně jako hráček a hráčů
a 10 hráček s gymnázia v Kojetíně, když ostatní
žáci, ne přímo zúčastnění, jako fandové svých
tříd, velmi bouřlivě povzbuzovali. Na
organizaci se podílel téměř celý učitelský sbor
a dvanáct členů oddílu Národní házené.

První turnaj probíhal dne 24.5.2007 za
účasti 12 družstev 4. až 6. tříd. Do hry bylo
zapojeno 114 dětí. Turnaj probíhal za
krásného počasí na hřišti oddílu Národní
házené. Družstva byla v jednotlivých
kategoriích rozdělena do dvou skupin, kde
systémem každý s každým bylo odehráno
30 utkání.

Ze skupiny dívek 4. a 5. tříd se umístila
na 1. místě třída 5.B, na 2. místě 5.A a na
místě třetím 5.C. Ve skupině 4. a 5. tříd
chlapců si vybojovala první místo 5.A, na
druhém místě skončila 5.C a po velmi
dobrém výkonu se na třetím místě umístila
třída 4.A.

Dále bylo hodnoceno a odměněno 17
nejlepších hráček a hráčů 4. a 5. tříd prvního
dne turnaje. Mezi nejlepší děvčata patřily
Ester Polášková, Nikol Veselá, Kristýna
Vaňharová, Martina Kocourková, Tereza
Tychlerová, Barbora Hošková, Veronika
Zikmundová, Gabriela Suchánková a
Kristýna Zbožínková.

Z hochů byli vyhodnoceni jako nejlepší
hráči Peťa Řezníček, Dominik Bajer, Nguyen
Tai, Marian Šubík, Patrik Palacký, René Jurčík,
Ondra Herzán a Rosťa Beran.

Odměnou i pro ty, kteří se aktivně
nezapojili do turnaje, ale mohutně
povzbuzovali, bylo občerstvení v průběhu
obou dnů.

Dalším dnem, kdy probíhal náborový
turnaj žaček a žáků, byl pátek 25.5.2007 za
účasti 16 družstev, když do jednotlivých
utkání se zapojilo 118 žaček a žáků 6. až 9.
tříd ZŠ a třída gymnázia z Kojetína. Po

dobrých sportovních výkonech všech
účastníků turnaje, na kterém bylo odehráno
31 utkání ve čtyřech skupinách systémem
každý s každým o postup do finálových
skupin, byla na závěr vyhodnocena
a sladkostmi a diplomy ohodnocena první
tři družstva v každé finálové skupině dívek
a chlapců a 17 nejlepších hráčů a hráček.

Jednotlivé třídy se umístily takto:Jednotlivé třídy se umístily takto:Jednotlivé třídy se umístily takto:Jednotlivé třídy se umístily takto:Jednotlivé třídy se umístily takto:
Dívky – na třetím místě se umístila třída

gymnázia z Kojetína, na druhém místě pak
třída 8.A a první místo vybojovaly dívky
z 9.A.

Chlapci – třetí místo obsadila 9.A třída,
na druhém místě skončila třída 8.A a první
místo vybojovali chlapci z 9.B.

Z dívek byly jako nejlepší vyhodnoceny
Lucie Burešová, Alena Křupalová, Dana
Horová, Petra Anna Malinková, Veronika
Macháčková, Lenka Pichová, Leona
Jurtíková a Andrea Kondrčíková z Kojetína.

 Z hochů bylo mezi nejlepší
vyhodnoceno těchto osm hráčů: Marek
Žižlavský, Martin Petlach, Stanislav Vávra,
Marek Lechner, Dominik Netopil, Tomáš
Kubin, Michal Petlach a Tomáš Stoklásek.

Jistě se některým hráčům nebo hráčkám

Náborové turnaje oddílu Národní házené

kteří reprezentovali ZŠ na turnaji, hra
národní házené zalíbila a přihlásí se do
našeho oddílu posílit členskou základnu a
zvýšit úspěšnost ne jenom našeho oddílu,
ale celého sportu v Chropyni.

Poděkování za spolupráci při organizaci
na obou dnech patří mgr. Zapletalové,
ředitelce ZŠ, SMM Chropyně, obzvláště
panu Ing. Svatomíru Tichému a posléze
i redakci Zpravodaje města Chropyně,
která velmi ochotně spolupracovala při
přípravě tohoto článku. Poděkování také
patří všem učitelům a učitelkám, kteří buď
spolupracovali,  a nebo velmi dobře
připravili žačky a žáky svých tříd na tento
turnaj.

Také všem zúčastněným členům oddílu
Národní házené, především Magdě
Frýbortové, Haně a Pavle Jurtíkovým, Ivetě
Kovaříkové, dvojčatům Kopečným,
zdravotnicím pí Krutilové a Kopečné,
Romanu Kopečnému, Vladislavu Řezníčkovi,
Michalu Rybenskému, Ing. Jaroslavu
Krejčířovi, Milanu Macháčkovi a tajemníkovi
TJ Chropyně ing. Otevřelovi.

– Přivřel František, předseda oddílu– Přivřel František, předseda oddílu– Přivřel František, předseda oddílu– Přivřel František, předseda oddílu– Přivřel František, předseda oddílu
Národní házenéNárodní házenéNárodní házenéNárodní házenéNárodní házené – – – – –
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Oddíl „Národní házené“ ve spolupráci s TJ
a Městem Chropyně uspořádal ve dnech 2. až
7. července letošního roku soustředění juniorů
národní házené, sportu, který se v Chropyni
hraje již více jak 80 let a u kterého se
v posledních letech zvětšila základna oddílu
na celkem 70 členů hlavně v mládežnických
družstvech – žaček, žáků, ale také bylo
založeno nové družstvo žen, které si v soutěži
nevede zrovna nejhůře. Vzorem pro všechny
je pak družstvo mužů, které je na třetím místě
v oblastní soutěži.

Soustředění proběhlo za účasti 23 juniorek,
49 juniorů a 10 instruktorů z celé České
republiky. Nejprve se zjistilo, jak jsou všichni
zúčastnění na tom fyzicky, jak jsou ve kterých
oddílech hráčky a hráči trénovaní, a pak se
přistoupilo k vlastní přípravě. V prvních
čtyřech dnech proběhla intenzivní dvoufázová
příprava obranných a útočných systémů.
Další fází byla přátelská přípravná utkání.

Ve čtvrtek proběhl zápas výběru juniorek
s družstvem žen TJ Chropyně, které skončilo
vítězstvím juniorek v poměru 16:18, a v dalším
utkání porazil výběr juniorů muže TJ Chropyně
poměrem 19:22. Další přípravné zápasy, které
absolvovaly výběry juniorek a juniorů
v Rokytnici, skončily také jejich vítězstvím.
Poslední prověrkou před vyvrcholením
celého soustředění, ve kterém se měly utkat
výběry juniorek a juniorů Čech a Moravy mezi
sebou v sobotu 7. července, bylo utkání
výběru juniorů Moravy a Čech proti družstvu
mužů Oseku nad Bečvou, novému účastníku
druhé ligy. V tomto dramatickém utkání plném
zvratů se nakonec z těsného vítězství radoval
výběr juniorů.

Vyvrcholením celého soustředění byly již

Soustředění juniorek a juniorů „Národní házené“ v Chropyni

zmiňované zápasy mezi výběry juniorek
a juniorů Moravy a juniorek a juniorů Čech.
Favority obou utkání byli juniorky i junioři
z Čech. Došlo k velmi dobrým výkonům na
obou stranách, ale i favorité se dají porazit.
Obě utkání skončila vítězstvím Moravy.

Juniorky vyhrály v poměru 16:14 a junioři
zvítězili po velmi dobrém výkonu v obranných
i útočných řadách v poměru 22:17. Neztratili
se ani naši chropyňští junioři Pavla Jurtíková,
Markéta Stoklásková a Adam Dvořák, kteří
patřili v družstvech mezi nejlepší.

Zahájení i závěr soustředění provedl
starosta města pan Ing. Radovan Macháček
s tím, že při zorganizování dalšího soustředění
budou určitě v Chropyni daleko jiné, lepší
podmínky pro přípravu a celé soustředění.
V případě zajištění předpokládaných dotací
se předpokládá vybudování nového hřiště

s umělým povrchem na jiném místě než
doposud a vybudování sportovní haly, která
by měla zabezpečit soustředění i v případě
nepříznivého počasí. Doufejme tedy, že další
soustředění se podaří v Chropyni zorganizovat
již v nových podmínkách, které si všichni,
zajímající se o sport v Chropyni, přejí.

Poděkování za velmi dobrou přípravu
a bezproblémový průběh celého soustředění
patří všem, kteří se spolupodíleli na organizaci
a zabezpečení celé akce. Jsou to především
členové oddílu Národní házené, tajemník TJ
Ing. Ladislav Otevřel, starosta Ing. Radovan
Macháček, SMM města Chropyně hlavně Ing.
Svatomír Tichý, manželé Blažkovi,
pí Vinklárková, která velmi vstřícně
zabezpečovala stravování všech účastníků
a pan Josef Zháněl.
– František Přivřel, předseda oddílu NH –– František Přivřel, předseda oddílu NH –– František Přivřel, předseda oddílu NH –– František Přivřel, předseda oddílu NH –– František Přivřel, předseda oddílu NH –

společná fotografie juniorek, juniorů a instruktorů soustředění

výběry juniorů Moravy a Čech zdraví diváky před zápasem
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z dvoufázové přípravy - nácvik přihrávek

Soustředění juniorek a juniorů „Národní házené“ v Chropyni

nácvik přihrávek v poloze ležmo

instruktoři soustředění z celé ČR – mezi
nimi i Radek Lenhart z chropyňského
oddílu NH (v horní řadě třetí zleva)

juniorky a junioři ČR před začátkem
soustředění

výběry juniorek Čech a Moravy, společná fotografie

výběr juniorů Čech
výběr družstva juniorů Moravy, pozdější vítěz/do výběru byl

vybrán i Adam Dvořák z Chropyně -  č.4
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MarMarMarMarMartititititin Ban Ban Ban Ban Bambuchmbuchmbuchmbuchmbuch    nar. 31.8.2006

Vítání nových občánků našeho města

V letošním roce slaví oddíl atletiky
TJ Chropyně 50 let činnosti. Dne 21. září
proběhne v Městském kulturním středisku
slavnostní schůze, spojená dále s posezením
a doprovodným zábavným pořadem pro
současné a bývalé členy oddílu atletiky
Chropyně.

Vzhledem k tomu, že organizační výbor

50 let atletiky v Chropyni
oslav nezná adresy všech bývalých členů
oddílu, obrací se tímto na chropyňskou
veřejnost  s žádostí o pomoc. Jsou zváni
všichni bývalí členové. Pokud někdo zná
adresy, případně ví o někom, kdo bude mít
zájem se účastnit oslav, je třeba podat zprávu
panu Vlastimilu Benovi, Moravská 652
Chropyně, tel: 604465237. Pro potřebu

zajištění občerstvení je třeba znát počet
účastníků.

Pořadatelé se těší na setkání a slibují, že
zajistí i hodnotný program.

Začátek slavnostní schůze se předpokládá
v 16:00 hodin, kulturní a zábavná část od
18:00 hodin.

– za a– za a– za a– za a– za atletletletletletický otický otický otický otický oddíl Vddíl Vddíl Vddíl Vddíl V. Bena –. Bena –. Bena –. Bena –. Bena –

Již 4. ročník olympijského dne letos pro
žáky základní školy uspořádaly společně
TJ Chropyně, oddíl lehké atletiky TJ
Chropyně a ZŠ Chropyně v areálu
tělovýchovné jednoty. Letos se konal opět
ve dvou dnech, a to 25. června pro I. stupeň
a 26. června pro II. stupeň. Žáci soutěžili
v atletických disciplínách, ve vybíjené,
kopané a v dalších sportovních
disciplínách. Všichni účastníci obdrželi
drobné odměny v podobě sladkostí a ti
nejlepší drobné ceny a diplomy.

Vzhledem k tomu, že soutěže probíhají
dopoledne v pracovní dny, je vždy problém
zajistit dostatek organizátorů. Pořadatelé
se však s tímto dokázali vypořádat a díky
obětavým dobrovolníkům se vše podařilo
zajistit. Poděkování patří i těm, kteří celou
akci zajistili technicky (zajištění úpravy
dráhy, zajištění cen, občerstvení, diplomů
a podobně).

Z výsledků atletických soutěží přinášíme
výsledky ze dne 25. června, kdy soutěžili žáci
I. stupně.

I. ročník:I. ročník:I. ročník:I. ročník:I. ročník:
běh na 60 m – 1. Milan Podaný, 2. Michal
Ligurský, 3. Tomáš Ondříček; 1. Nikola
Ondráčková, 2. Kateřina Procházková,
3. Kristýna Šenovská
skok daleký – 1. Jan Horák, 2. Milan Podaný,
3. David Přecechtěl; 1. Nikola Ondráčková,
2. Kateřina Černá, 3. Dana Juránková

Olympijský den I. stupně ZŠ Chropyně
II. ročník:II. ročník:II. ročník:II. ročník:II. ročník:
běh na 60 m – 1. Dominik Večerka, 2. Tomáš
Kocourek, 3. Tomáš Loučka; 1. Nikola Hladná,
2. Martina Andrašiová, 3. Timea Chrastinová
skok daleký – 1. Dominik Col, 2. Tomáš
Kocourek, 3. Robin Poledňák; 1. Martina
Andrašiová, 2. Nikola Hladná, 3. Kristýna
Bártová

III. ročník:III. ročník:III. ročník:III. ročník:III. ročník:
běh na 60 m – 1. Lukáš Berky, 2. Patrik Kusý,
3. Martin Rutsch; 1. Barbora Balášová, 2. Klára
Babická, 3. Ludmila Křupalová
skok daleký – 1. Martin Rutsch, 2. Lukáš Berky,
3. Lukáš Ježek; 1. Adéla Blažková, 2. Zuzana
Lodlová, 3. Tereza Václavíčková

IVIVIVIVIV. r. r. r. r. ročník:očník:očník:očník:očník:
běh na 60 m – 1. Rostislav Beran, 2. Jindřich
Láník, 3. Jakub Smetana; 1. Gabriela
Suchánková, 2. Tereza Majtánová, 3. Kristina
Brožíková a Marta Ščudlová
hod míčkem – 1. Rostislav Beran, 2. Martin
Mikeš, 3. Radek Vrábel; 1. Jana Horová,
2. Veronika Várošová, 3. Monika Škvařilová

VVVVV. r. r. r. r. ročník:očník:očník:očník:očník:
běh na 60 m – 1. Tomáš Slavík, 2. Martin
Kopecký, 3. Michal Okál; 1. Lenka Čecháková,
2. Martina Mikešová, 3. Andrea Ondrušková
hod míčkem – 1. Nguyen Tai, 2. Tomáš Slavík,
Roman Kropáček, 3. David Hejl; 1. Martina
Mikešová, 2. Sandra Vítková, Leona Jurtíková,
Bára Vinklerová

– BV –– BV –– BV –– BV –– BV –

Reprezentanti
Chropyně na

nohejbalovém turnaji
v Kroměříži

Koncem měsíce června se zúčastnilo
družstvo nohejbalového oddílu TJ Chropyně
turnaje v Kroměříži. Družstvo hrálo ve složení:
Stanislav Kotas, Zdeněk Koláček, st., Radovan
Středa a Vojtěch Štolfa. Sehráli celkem
6 zápasů, polovinu z nich vyhráli a umístili
se na pěkném 4. místě.

Mimo tohoto družstva se turnaje
zúčastnilo i družstvo z Chropyně s názvem
„Ultras“, které hrálo ve složení Lukáš Navrátil,
Petr Navrátil a Tomáš Menšík. Toto družstvo
se umístilo na 5. místě, když dokázalo vyhrát
dvě utkání ze šesti.

Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev,
zbývajících 5 družstev bylo složeno
z bývalých „ligistů“ Bajdy Kroměříž. Hráč
Stanislav Kotas NO TJ Chropyně byl
nejstarším hráčem turnaje a početné diváky
udivoval svými zákroky a nahrávkami.

Nohejbalový oddíl TJ Chropyně uspořádá
začátkem měsíce září turnaj „O pohár pana
Kotáska“, který se odehraje na Sokolském
stadionu u Zámeckého rybníka a na který
zveme početné diváky a příznivce tohoto
sportu.

– A. Středa –– A. Středa –– A. Středa –– A. Středa –– A. Středa –

- Redakce -- Redakce -- Redakce -- Redakce -- Redakce -

Příchod nového človíčka je vždy radostnou událostí.

Blahopřejeme všem rodičům a přejeme jim hodně radosti

a především trpělivosti při výchově svých potomků.

Mezi občany Chropyně byly 28. dubnaMezi občany Chropyně byly 28. dubnaMezi občany Chropyně byly 28. dubnaMezi občany Chropyně byly 28. dubnaMezi občany Chropyně byly 28. dubna

a 1a 1a 1a 1a 16. čer6. čer6. čer6. čer6. června přivítánvna přivítánvna přivítánvna přivítánvna přivítány ty ty ty ty tytytytytyto dětio dětio dětio dětio děti:::::
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Adéla ŘezáčováAdéla ŘezáčováAdéla ŘezáčováAdéla ŘezáčováAdéla Řezáčová    nar. 19.3.2007 Marcela ŘezáčováMarcela ŘezáčováMarcela ŘezáčováMarcela ŘezáčováMarcela Řezáčová      nar. 19.3.2007 KKKKKarararararolína Šiolína Šiolína Šiolína Šiolína Šimomomomomovvvvvááááá    nar. 18.4.2007

Beáta UlehlováBeáta UlehlováBeáta UlehlováBeáta UlehlováBeáta Ulehlová    nar. 8.3.2007 BarBarBarBarBarborborborborbora Ta Ta Ta Ta Tvrvrvrvrvrdádádádádá      nar. 8.3.2007 SSSSStttttaaaaanininininislaslaslaslaslav Ludvíkv Ludvíkv Ludvíkv Ludvíkv Ludvík    nar. 17.3.2007

Ema PeprlováEma PeprlováEma PeprlováEma PeprlováEma Peprlová    nar. 8.1.2007 Nicolas BednářNicolas BednářNicolas BednářNicolas BednářNicolas Bednář      nar. 5.2.2007 ZiZiZiZiZina Sedlaříkna Sedlaříkna Sedlaříkna Sedlaříkna Sedlaříkooooovvvvvááááá    nar. 1.3.2007

Barbora KadlecováBarbora KadlecováBarbora KadlecováBarbora KadlecováBarbora Kadlecová    nar. 21.9.2006 Hana ŽemličkováHana ŽemličkováHana ŽemličkováHana ŽemličkováHana Žemličková      nar. 20.12.2006 Petr ŽemličkaPetr ŽemličkaPetr ŽemličkaPetr ŽemličkaPetr Žemlička    nar. 20.12.2006

Vítání občánků
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V průběhu měsíců květen až červenec se do našeho města
přistěhovalo 25 občanů, 40 osob se přestěhovalo v rámci obce,
odstěhovalo se 31 osob, zemřelo 9 občanů a narodily se 4 děti.

Společenská kronika
květen − červenec 2007

Aleš KrejčiříkAleš KrejčiříkAleš KrejčiříkAleš KrejčiříkAleš Krejčiřík, Chropyně – Lenka LokobauerováLenka LokobauerováLenka LokobauerováLenka LokobauerováLenka Lokobauerová, Chropyně
MarMarMarMarMarcel Acel Acel Acel Acel Adámekdámekdámekdámekdámek, Chropyně – L L L L Lýdiýdiýdiýdiýdie Ke Ke Ke Ke Kobaobaobaobaobanononononovvvvvááááá,  Kojetín

Marek ZatloukalMarek ZatloukalMarek ZatloukalMarek ZatloukalMarek Zatloukal, Chropyně – Pavla ŠperkováPavla ŠperkováPavla ŠperkováPavla ŠperkováPavla Šperková, Chropyně
TTTTTomáš Hromáš Hromáš Hromáš Hromáš Hraaaaadildildildildil, Chropyně – Libuše NLibuše NLibuše NLibuše NLibuše Naaaaavrvrvrvrvrátiloátiloátiloátiloátilovvvvvááááá, Chropyně

MiMiMiMiMirrrrroslaoslaoslaoslaoslav Pěchav Pěchav Pěchav Pěchav Pěcha, Žalkovice – MarMarMarMarMartititititina Bana Bana Bana Bana Bayyyyyerererererooooovvvvvááááá, Žalkovice
Josef BlažJosef BlažJosef BlažJosef BlažJosef Blažekekekekek, Chropyně – Dar Dar Dar Dar Dariiiiina Barna Barna Barna Barna Bartíktíktíktíktíkooooovvvvvááááá, Chropyně

Uzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželství

Dne 13. července 2007 tomu bylo 10 let,
co nás navždy opustil můj manžel, náš
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Zdeněk KrZdeněk KrZdeněk KrZdeněk KrZdeněk Kroooooupaupaupaupaupa.....

Na jeho dobré a laskavé srdce vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

VzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínáme

Dne 6. července 2007 by se dožil
80 let pan

Květoslav OtáhalKvětoslav OtáhalKvětoslav OtáhalKvětoslav OtáhalKvětoslav Otáhal

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

Dne 24. července 2007 jsme si připomenuli
5. výročí úmrtí naší drahé a milované manželky,
maminky, dcery a sestry paní

Jany Vítkové.Jany Vítkové.Jany Vítkové.Jany Vítkové.Jany Vítkové.

Za tichou vzpomínku děkují manžel Václav,
synové Tomáš a Michal, rodiče a sourozenci
s rodinami.

Dne 16. srpna 2007 jsme vzpomenuli 2. výročí
úmrtí mého drahého manžela, tatínka, dědečka
pana

LaLaLaLaLadididididislaslaslaslaslavvvvva Pa Pa Pa Pa Peeeeettttterererererkykykykyky.....

Tichou vzpomínkou vzpomíná manželka, dcera
Světlana, kamarád Josef Regentík, manželé
Handlovi a manželé Kanisovi. Za tichou vzpomínku
děkuje všem, kteří ho znali, manželka Marie.

Dne 23. srpna 2007 uplynuly 2 roky od
úmrtí mého manžela, našeho tatínka, dědečka
a pradědečka, pana

JosefJosefJosefJosefJosefa Calaba Calaba Calaba Calaba Calabyyyyy.....

S láskou vzpomínají manželka Františka, syn
a dcera s rodinami.

Jak ten čas letí
Dá se říci, že to není tak dávno, kdy jsem dával do Zpravodaje fotografii

velitele chropyňských hasičů, pana Věrka Zapletala, který jako dárce
krve splnil podmínku dvaceti bezpříspěvkových darů krve pro udělení
„Stříbrné medaile prof. MUDr. Janského“. A hle, čas se naplnil a naplnila
se i pomyslná nádoba dalších deseti litrů krve, kterou pan Zapletal věnoval
nemocným našeho okresu pro jejich uzdravení či úlevu v bolestech.
A naplnil se také počet, který mu přinese nejcennější medaili prof.
Janského – „Zlatou“, kterou dostává dárce za 40 bezpříspěvkových darů
krve. Je poctivě zasloužená. Vždyť téměř dvacet litrů krve je již pěkná
dávka a uvážíme-li, že dospělému člověku koluje v těle asi třetina této
dávky, obětoval svou krev pro své bližní již třikrát.

Zlatá medaile se bude velmi dobře vyjímat na modré uniformě pana
Zapletala, je zavěšena na bílé stuze a stužka, která ji pro běžné nošení
nahrazuje, je rovněž v bílé barvě s malým portrétem MUDr. Janského.

Je potěšitelná také skutečnost, že pan Zapletal patří mezi více jak
třicet dárců krve z Chropyně, kteří jsou členy Klubu dárců krve
Kroměřížska, klubu, na jehož vzniku jsem se také podílel a dosud pro
jeho zdárný chod ve prospěch dárců krve část svého důchodcovského
času vynakládám. Těší mne, že mezi členy Klubu patří také představitelé
našeho města, místostarosta Ing. Petr Večeřa, který je již také zasloužilým
a mnohonásobným dárcem krve, a členka rady města paní Věra
Sigmundová. Jdou tak příkladem občanům Chropyně i Plešovce. Patří
jim za to dík, tak jako ostatně všem dárcům krve z našeho města i těm,
kteří nejsou členy Klubu, a je jich také pěkná řádka.

– A. Kalabus –– A. Kalabus –– A. Kalabus –– A. Kalabus –– A. Kalabus –

Redakce k tomuto textu připojuje zvláštní poděkování dalším třem
jubilejním dárcům krve, o jejichž jubilejních odběrech nás informoval
JUDr. Josef Čech, předseda Klubu dárců krve Kroměřížska. Jsou jimi již
zmiňovaný místostarosta Ing. Petr Večeřa, který dne 23.5.2007 daroval
krev již po šedesáté, a pánové Břetislav Mišurec a Petr Kunčar, z nichž
každý absolvoval již 50 odběrů krve.                                                                                                            – redakce –– redakce –– redakce –– redakce –– redakce –
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září 20020020020020077777
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

Informace o pořadech a předprodej i  vstupenek naInformace o pořadech a předprodej i  vstupenek naInformace o pořadech a předprodej i  vstupenek naInformace o pořadech a předprodej i  vstupenek naInformace o pořadech a předprodej i  vstupenek na
tttttel. 5el. 5el. 5el. 5el. 573 355 32373 355 32373 355 32373 355 32373 355 323, pí. Ra, pí. Ra, pí. Ra, pí. Ra, pí. Rapapapapapantntntntntooooovvvvvá. Doplnění i změna pořaá. Doplnění i změna pořaá. Doplnění i změna pořaá. Doplnění i změna pořaá. Doplnění i změna pořadůdůdůdůdů
jjjjje vyhre vyhre vyhre vyhre vyhraaaaazzzzzenaenaenaenaena.  .  .  .  .  V přípaV přípaV přípaV přípaV případě rdě rdě rdě rdě rezezezezezererererervvvvvace mísace mísace mísace mísace místtttta ja  ja  ja  ja  je nutné sie nutné sie nutné sie nutné sie nutné si
vyzvednout vstupenky nejpozději do týdne od objednání.vyzvednout vstupenky nejpozději do týdne od objednání.vyzvednout vstupenky nejpozději do týdne od objednání.vyzvednout vstupenky nejpozději do týdne od objednání.vyzvednout vstupenky nejpozději do týdne od objednání.
Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!

Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.

Připravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsíc
říjen 2007

11111.9.200.9.200.9.200.9.200.9.20077777 od 15.00 hod.  „Ho  „Ho  „Ho  „Ho  „Hodododododovvvvvé ré ré ré ré rooooock fck fck fck fck fesesesesest“t“t“t“t“ (info str. 3)
(sobota)

1111111111.9.200.9.200.9.200.9.200.9.20077777 v 19.00 hod.  „Oper  „Oper  „Oper  „Oper  „Opereeeeetní stní stní stní stní skříňkkříňkkříňkkříňkkříňka s líčidly“a s líčidly“a s líčidly“a s líčidly“a s líčidly“  - zábavný
(úterý) pořad interpretů opavského divadla. Veselé texty

a vyprávění spojují protančené melodie ze známých
operet.  (Vstupné: důchodci zdarma – pořad je
věnovaný Dni seniorů, ostatní vstupné  50,- Kč)

111114.9.2004.9.2004.9.2004.9.2004.9.20077777 v 9,30 hod.  „Když jde kůzle otevřít“  „Když jde kůzle otevřít“  „Když jde kůzle otevřít“  „Když jde kůzle otevřít“  „Když jde kůzle otevřít“ - pohádka
(pátek) pro MŠ a rodiče s dětmi  (Vstupné:  20,- Kč)

222224.4.4.4.4.111110.2000.2000.2000.2000.20077777 v 19.00 hod.  „Chudák ma„Chudák ma„Chudák ma„Chudák ma„Chudák manžnžnžnžnžel“el“el“el“el“  - nestárnoucí
(středa) komedie o bohatém muži, který se neoženil z lásky,

ale z touhy po titulu. Přišel sice o peníze, ale za to
získal mohutné parohy. S písničkami v koloritu
Francie 19. století a skvělými moliérovskými
situacemi pro Divadelní společnost J. Jurištové
nastudoval režisér J. Fréhar. V titulní roli se představí
Oldřich Navrátil.
(Vstupné: důchodci a studenti 120,- Kč, ostatní
vstupné  150,- Kč)
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Ze souboru pověrečných květnových pranostik představují jednu
z nejpozoruhodnějších skupin pranostiky k „májovým svatbám“.
Předpovědi tohoto druhu jsou v lidovém prostředí různých národů
značně rozšířené. Jejich společný původ je přitom nutno hledat
v někdejší starořímské pověře. Vladimír Ivanovič Dal (1801 – 1972),
velmi významný ruský národopisec, jazykovědec a spisovatel, zastával
názor, že rozšíření tohoto typu pranostik, působících tak odstrašujícím
způsobem na konání květnových svateb, mělo přímou souvislost
s vyvrcholením jarních polních prací. Snahou světské a církevní
vrchnosti prý bylo posunout souhrn obřadů a úkonů provázejících
sňatky mimo dobu, ve které se v tak závažné míře rozhodovalo
o příští úrodě. Nicméně tyto pověrečné májové pranostiky nepříznivě
ovlivňují májové svatby dodnes. Pověra zakletá v pranostice
přetrvává. Udržuje se navzdory zcela odlišným společenským,
hospodářským a sociálním podmínkám, nežli byly ty, ve kterých
vznikla a ve kterých se rozšířila. Potvrzuje se tak názor, že člověk ve
složitých podmínkách a situacích slevuje ve své kritičnosti a přiklání
se ke světu idejí a představ. Teprve současnost tak vlastně podává
vysvětlení vzniku a existence tak značného množství pověrečných
pranostik v minulosti. Vždyť samotné zajišťování výživy a bezpečnosti
člověka bylo v dřívějších dobách provázeno množstvím
nepředvídatelných a neovlivnitelných náhod.

Z místního pozorování v měsíci květnu:Z místního pozorování v měsíci květnu:Z místního pozorování v měsíci květnu:Z místního pozorování v měsíci květnu:Z místního pozorování v měsíci květnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 13,9 °C
- průměrná maximální denní teplota byla 19,1 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 57,7 mm/m2

- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 986,9 hPa
- bouřky jsme zaznamenali 8., 12., 23., 26. a 28. května.

Období od posledních květnových dnů až po dny druhé dekády
června klimaticky zpravidla náleží k relativně dosti teplému a suššímu
období. V tomto období jsou již teploty příznivé pro růst a vývoj
i těch nejnáročnějších plodin. Proto hlavní starostí rolníků v tomto
období bylo zajištění dostatku vláhy. V našich přírodních podmínkách
dochází u obilovin k intenzivnímu růstu stébla a tvoří se klásky. Rovněž
na lukách vrcholí proces tvorby organické hmoty. Proto se nedostatek
atmosférických srážek v tomto časovém úseku vždy značně
nepříznivě odrážel na výnosech jak ozimů a jařin, tak i pícnin. Rovněž
v kronikách, pamětních knihách, farních zápisech a hospodářských

zprávách velkostatků se k tomuto období pojí početné záznamy např.
o konání prosebných procesí a veřejného modlení za déšť.
Skutečnost, že tato pověrečná konání našich předků byla často
odměněna kýženými atmosférickými srážkami, není výsledkem
působení nějakých nadpřirozených sil, ale zákonitým důsledkem
uplatnění letní atmosférické cirkulace, která spočívá v proudění
chladného vzduchu od moře nad přehřátý evropský kontinent a která
je provázena zvýšením srážkové činnosti v tzv. „medardovském
období“ měsíce června.

Z místního pozorování v měsíci červnu:Z místního pozorování v měsíci červnu:Z místního pozorování v měsíci červnu:Z místního pozorování v měsíci červnu:Z místního pozorování v měsíci červnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 17,5 °C
- průměrná maximální denní teplota byla 22,7 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 65,3 mm/m2

- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 988 hPa
- bouřky jsme zaznamenali 10., 13., 14., 15., 21., 22. a 23. června.

Pranostiky chladných rán v měsíci červenci jsou časným
a výstižným postřehem lidové meteorologie. Nejsou přirozeně
odezvou nějakého pravidelně se dostavujícího ochlazení na konci
července. Hlavní příčiny chladných jiter je nutno hledat v typických
projevech anticyklonárního vývoje počasí. V blokových výších, pro
které je v letním období příznačné slunečné, teplé a suché počasí,
dochází za jasných a již znatelně se prodlužujících nocí („K Anně
svatý, hodina ze dne se tratí.“) k intenzivnímu ochlazování zemského
povrchu vyzařováním tepla. Vzduch, který v přízemní vrstvě po celou
noc odevzdává teplo chladnoucímu povrchu půdy, má tendenci
zůstávat i nadále při zemi, neboť ochlazováním se stává těžší. Proto
za bezoblačných a bezvětrných nocí dochází zejména v přízemních
vrstvách k citelnému ochlazení a poklesu ranních teplot a k intenzivní
tvorbě rosy („Svatá Anna – chladné rosy z rána.“).

Z mísZ mísZ mísZ mísZ místního poztního poztního poztního poztního pozorororororooooovvvvvání v měsíci čerání v měsíci čerání v měsíci čerání v měsíci čerání v měsíci červvvvvenciencienciencienci:::::
- průměrná minimální ranní teplota byla 18 °C
- průměrná maximální denní teplota byla 24,6 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 45,7 mm/m2

- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 988,5 hPa
- 20. července jsme naměřili denní maximální teplotu 36 °C.

Pranostiky na měsíc září:Pranostiky na měsíc září:Pranostiky na měsíc září:Pranostiky na měsíc září:Pranostiky na měsíc září:
Za teplým a suchým zářím jde chladný a suchý říjen.
Co září nedovaří, říjen nedopeče.
Jak v září listí letí ze stromu, tuhá zima jde vzápětí.
Bouřky v září – na jaře mnoho sněhu.
Po silných deštích v září osení se zimní daří.
Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.

– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –
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