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I o prázdni nách se v Chropyni budovalo!
Prázdniny a léto jsou vždy spojeny se

zaslouženým odpočinkem, dovolenými,
rekreacemi a také v mnoha případech
s „nicneděláním“. To však neplatí především
pro stavební firmy, které naopak v letních
měsících mají „zelenou“ a „jedou“ na plné
obrátky. A zvláště u nás v Chropyni se
o letošních prázdninách mnoho investovalo,
modernizovalo, stavělo a budovalo!

Vše začalo výměnou zastaralých
a v mnoha případech již ne zcela funkčních
oken na Domu s pečovatelskou službou na
náměstí Svobody č. 27, v rozsahu prací za
300.000,-Kč. Další akcí bylo dokončení
výměny oken na Mateřské škole na ulici
Tyršova v hodnotě 723.000,-Kč. Jistě
i rekonstrukce jídelny v Zařízení školního
stravování na ulici Ječmínkova za 250.000,-

Kč přispěje ke zlepšení kultury stravování,
které ocení především žáci Základní školy
z Komenského ulice, ale i ostatní strávníci,
kteří využívají služeb tohoto zařízení. Nový
„kabát“ získala také budova Základní
umělecké školy na ulici Komenského,
v hodnotě 746.000,-Kč. V rekordně krátké
době - cca jednoho týdne - byla vybudována
za 350.000,-Kč nová autobusová zastávka
před firmou Ferdus na ulici Fučíkova
v blízkosti Základní školy, která bude sloužit
nejen pro dojíždějící žáky, navštěvujících tuto
školu, ale mohou ji též využívat i občané,
bydlící v její blízkosti, případně další zájemci.

Dalšími akcemi, kterých si mohou
povšimnout především ti, kteří zavítají na
místní hřbitovy nejen v Chropyni, ale
i v Plešovci, jsou opravy hřbitovních zídek.

V Chropyni jde o dokončení opravy zídky
kolem celého hřbitova za 600.000,- Kč,
v Plešovci se jedná o dílo v hodnotě
670.000,- Kč. Dále byla pro místní část
Plešovec uvolněna z rozpočtu města částka
ve výši 150.000,- Kč na opravu místní
klubovny, která je využívána především
plešovskými dětmi pro pořádání
nejrůznějších akcí. Je potěšitelné, že realizaci
této akce si vzali za své místní dobrovolní
hasiči.

Svým rozsahem je největší „letní“ akcí
realizace další etapy Regenerace sídliště,
která je v těchto dnech dokončována
v prostorách Hanáckého náměstí. Za částku
3,180.000,-Kč, z níž 2,225.000,- Kč je
příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý
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středa 24. 10. 2007 od 19:00 v městském kulturním středisku
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Ministerstvem pro místní rozvoj a zbývající
část z rozpočtu města, budou vybudována
nová parkovací místa v okolí tělocvičny,
včetně chodníků, upraveny travnaté
plochy, vysazena nová zeleň a bude
prodloužena cyklostezka za Základní školu
a dále i opraveny komunikace kolem
tělocvičny spočívající v položení nového

asfaltového povrchu. Tuto zakázku získala
v řádném výběrovém řízení f irma SÚS
Kroměříž.

Všechny ostatní výše uvedené investiční
akce jsou prováděny na základě
výběrových řízení místními stavebními
firmami, což je zcela v souladu s Volebním
programem Zastupitelstva města Chropyně
na volební období 2006 – 2010, ve kterém

se zavazujeme, kromě jiného, hledat reálné
možnosti pro podporu místních
podnikatelských subjektů, které jsou taktéž
zárukou toho, že provedené práce mají tu
nejvyšší kvalitu, neboť oni sami budou tato
nově vybudovaná nebo zrekonstruovaná
zařízení taktéž využívat.

– Ing. P– Ing. P– Ing. P– Ing. P– Ing. Peeeeetr Vtr Vtr Vtr Vtr Večeřaečeřaečeřaečeřaečeřa, mís, mís, mís, mís, místttttososososostttttarararararosososososttttta měsa měsa měsa měsa městtttta –a –a –a –a –

dokončení ze str. 1

I o prázdninách se v Chropyni budovalo!
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Poprvé v historii udělila Nadace Jana
Pivečky cenu mladým začínajícím
designérům obuvi a kožené galanterie.

V soutěži, které se zúčastnilo 26 stu-
dentů středních a vysokých uměleckých
škol, vybrala a ocenila jedenáctičlenná
porota tři autory – Marii Petrákovou,
Martinu Skaličkovou (obě ze Střední
umělecko průmyslové školy Uherské
Hradiště) a BcA. Davida Frkala z Chropyně
(Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně). Stalo se
tak včera večer při slavnostním zahájení
jubilejních třicátých veletrhů STYL a KABO.

Ceny byly udělovány jak za výtvarné
práce a plakáty, tak za autentické modely.
V první kategorii porotu nejvíce zaujala
Marie Petráková, studentka prvního
ročníku uherskohradišťské školy, a to
kresbou a zdařilým zpracováním
papírových modelů dámské společenské

Nadace Jana Pivečky ocenila mladé designéry

obuvi. Druhá kategorie měla dva vítěze.
Martina Skaličková, již čerstvá absolventka
oboru navrhování a modelové obuvi
a módních doplňků, představila kolekci
dámské obuvi s kabelkou, inspirovanou
egyptskými vzory a motivy. Porota
vyzdvihla kromě designu i dokonalost
zpracování. BcA. David Frkal, posluchač
magisterského studia Fakulty multime-
diálních komunikací, obor design obuvi,
zvítězil s návrhem trendových černobílých
pánských polobotek. Vítězové obdrží
poukaz na podzimní zájezd do Paříže na
Světovou výstavu módy a obuvi a zboží
dle vlastního výběru od společnosti Baťa.

„Studentské soutěže jsou náplní činnosti
nadace už od samého začátku,“ říká
Božena Filáková, ředitelka Nadace Jana
Pivečky, která se rozhodla podpořit mladé
talenty. „Tato soutěž vznikla jako záměr

pokračovat v tom, co v minulosti zamýšlel
pan Pivečka, a také chceme tímto
způsobem vzdát hold jeho osobě.“ Jan
Pivečka, rodák ze Slavičína, byl podni-
katelem a mezinárodně uznávaným
obuvnickým odborníkem, který působil
v zahraničí i v České republice a zemřel před
třemi lety ve věku 84 let.

„Pan Pivečka byl úžasný člověk,
neobyčejně skromný, pracovitý a velmi
aktivní až do svého vysokého věku,“
vzpomínala včera večer také primátorka
města Zlína Irena Ondrová. „Byl možná
aktivnější než leckdo mladší. A cena, která
nese jeho jméno, na veletrh patří, protože
jestli měl v sobě nějaký zvláštní dar, tak to
byl dobrý vztah k mladým lidem a probou-
zení lásky k řemeslu, ke kumštu. Celý život
bojoval za to, aby měl mezi mladými lidmi
svoje nástupce. Jsem přesvědčena, že
i prostřednictvím ceny nadace se jeho přání
plní.“                                                                                                                                                                                                                     – B– B– B– B– BVV –VV –VV –VV –VV –

Koncem měsíce září jsme měli na den
sv. Václava státní svátek – Den české státnosti.

Máme pověsti, legendy, kroniky. Nejstarší
dochovaná kronika je Kronika Kristianova,
psaná latinsky a pocházející z desátého
století.

Český kníže Bořivoj s manželkou
Ludmilou se nechali roku 874 na panství
moravského krále Svatopluka od věrozvěstů
Cyrila a Metoděje pokřtít. Ti přišli na Moravu
na prosbu knížete Rostislava a Bořivoj
s Ludmilou jejich křesťanskou mravní
výchovu přenesli do Čech.

Je nesporné, že všecka přemyslovská
knížata měla sídlo v Praze. Po Bořivojově
smrti nastoupil jeho syn Spytihněv, zemřel
však bezdětný. Po jeho smrti se ujal vlády
jeho bratr Vratislav, který měl za manželku
Drahomíru, která byla ještě z pohanského
rodu. Spolu měli dva syny – Václava a Boles-

lava. Když kníže Vratislav zemřel a jeho syn
Václav byl na trůn ještě moc mladý, rozhodli
čeští stavové, že jej bude zastupovat jeho
matka Drahomíra a Ludmila, její tchýně
a Václavova babička. Ludmila měla
křesťanské zásady, což se Drahomíře
nelíbilo. Ludmila proto odešla do ústraní
na hrad Tetín a ponechala výchovu chlapců
Drahomíře. Bohužel byly Drahomíře její
ústupky málo a nechala ji vlastním závojem
uškrtit najatými vrahy Tunou a Gomonem.
Drahomíra byla roku 924 svržena a vlády
se konečně ujal Václav.

Václav měl vlastnosti dobrého
panovníka. Byl vzdělaný, spravedlivý,
pracovitý, zbožný, nechtěl zbytečně
prolévat lidskou krev a chtěl, aby panovníci
své spory vyřizovali mezi sebou. Ostatky
své babičky nechal převézt do kostelíka sv.
Jiří, a když dostal darem rámě sv. Víta, dal

Toulky naší minulostí
tím podnět ke stavbě Svatovítského
chrámu.

Na pozvání bratra Boleslava u příležitosti
křtu jeho prvorozeného syna přijel do Staré
Boleslavi. Brzy ráno spěchal neozbrojen na
mši. U kostela sv. Kosmy a Damiana na něj
čekal ozbrojený Boleslav se dvěma
pomocníky a společně jej 28. září 929 zabili.
Bylo mu asi 35 let. Smrt ještě více posílila
Václavovu slávu – brzy po své smrti byl
pokládán za svatého. Tři roky po vraždě sám
Boleslav nechal bratrovy tělesné ostatky
přenést do Prahy do chrámu svatého Víta
a položil tak základy pro Václavův kult. Na
sklonku 10. století byl Václav jako
mučedník prohlášen za svatého. Patří mezi
nejvýznamnější osobnosti české historie.

Každý rok se ve Staré Boleslavi koná
národní pouť ke cti sv. Václava.

– LZ –– LZ –– LZ –– LZ –– LZ –
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Druhé významné oslavy se uskutečnily
na Velehradě v roce 1885, kdy Moravané
uctívali tisícileté jubileum úmrtí biskupa
Metoděje. Podle písemných pramenů
ředitele kůru Františka Kašpera se
chropyňský rektor K. Kopecký opět
zúčastnil oslav se svou kapelou. Není
zaznamenáno, zda kapela hrála při
bohoslužbách nebo na prostranství před
kostelem. Nevíme, jaké skladby byly
provedeny. Musíme však zdůraznit význam
účasti kapely s K. Kopeckým na citované
oslavě. Byla to jistě pozoruhodná církevní
i společenská prezentace Chropyně. Nelze
se divit, že kapela byla až do svého zániku
zvána na různé kulturní a církevní akce
v hanáckém regionu.

V témže roce – 1885 – se prezentovali
chropyňští krojovaní občané na významné
akci v Kroměříži.  Podle F. Peřinky:
Vlastivěda moravská, Kroměřížský okres,
s. 205, „bylo město svědkem velké události,
kdy se na konci srpna konal v Kroměříži
sjezd císaře rakouského s ruským carem
Alexandrem II. Světový tisk nedovedl
odepříti kroměřížské schůzi císařů velikého
politického významu a ne nadarmo
jmenovaly j i  Národní l isty ‚dějinným
okamžikem‘. Pro dějiny Kroměříže má větší
význam, že sám i jeho celé okolí mohly se
zablesknouti před oběma mocnáři svým
ryze slovanským rázem… tolik nádhery
město dávno nevidělo. Nejen skvěle
ozdobený arcibiskupský zámek, ale také
město celé ve stínu slovanských praporů,
poselstva okolních měst, venkovští Hanáci
a Slováci ve svých barvami hýřících
národních krojích, průvody městem,
banderia, hudby, zpěvy…“

Můžeme napsat, že této významné
události se zúčastnili krojovaní členové
Čtenářsko-pěveckého spolku Ječmínek

Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
z Chropyně založeného r. 1865 a členové
Vzdělávacího spolku Omladina, který
vznikl v r. 1882. Podle F. Kašpera víme, že
chropyňská kapela existovala až do r. 1899.
Lze předpokládat, že hrála v Kroměříži při
setkání dvou císařů, i když přesné údaje
o tom nemáme.

Nelze pominout skutečnost, že cyrilo-
metodějská tradice inspirovala Antonína
Dvořáka (1841 – 1904) a Leoše Janáčka
(1854 – 1928) k vytvoření světově
uznávaných skladeb. Dvořák zkomponoval
v roce 1886 na text J. Vrchlického
oratorium „Svatá Ludmila“ pro sóla,
smíšený sbor a orchestr. Libreto se vztahuje
k historické události, kterou Palacký nazývá
„nejvážnějším dějem staročeské historie“,
k pokřtění českého knížete Bořivoje a jeho
choti Ludmily, a tím i k vítěznému ovládnutí
českého pohanství křesťanstvím – kolem
r. 873. Text legendy zpracoval Vrchlický ve
třech dílech. Závěrečný, nejvýznamnější díl
je situován na památný Velehrad, kde
v chrámu Ludmila a Bořivoj přij ímají
společný křest za doprovodu slovanského
obřadu.

Oratorium „Svatá Ludmila“ bylo po
úspěšném provedení v Leeds v Anglii
provedeno olomouckým Žerotínem (1888)
a kroměřížským Moravanem (1891) za řízení
samotným Dvořákem. Koncertu, který se
stal středem pozornosti hanáckého
regionu, se zúčastnili členové Ječmínka,
Omladiny a četní občané chropyňští v čele
s Eduardem Koutným, členem obecní rady.

Pod dojmem cyrilometodějského
milénia a osobním pobytu na Velehradě v 
r. 1869 a 1871 vytvořil Leoš Janáček v roce
1926 „Glagolskou mši“ s podtitulem Missa
slavnija. Ke zhudebnění zvolil církevně
slovanský text, tzv. glagolici, která byla
prvním slovanským písmem apoštolů
Konstantina (Cyrila) a Metoděje. Janáčkova
Glagolská mše, jeho poslední monumen-

tální dílo, je prováděno a obdivováno na
celém světě.

Cyrilometodějský kult výrazně
rezonoval v hanáckém regionu po celé
19. století. Projevil se v jednotlivých obcích
zřizováním sousoší sv. Cyrila a Metoděje,
která byla postupně instalována
v Němčicích na Hané (1885), v Chropyni
(1888) a v Kojetíne (1898). Také ve
Vyškově a Kroměříži nalezneme obdobné
sochy v chrámu sv. Mořice (sochař
K. Reitter) a v Léčebném ústavě pro
choromyslné. Sochy stávaly i na původním
mostě přes řeku Moravu, pořízené v r. 1873.

Odhalení pomníku v Chropyni
proběhlo za velké účasti místních
i přespolních občanů, četných kněží a
členů tehdejšího obecního úřadu. Lesk této
akce zvýrazňovala hudba a zpěv chropyň-
ských spolků a chrámového sboru za řízení
učitely K. Kopeckým a J. Hrubým.

Z textu Z. Fišera: Kapitoly z dějin
Chropyně II., 1992, str. 9, se dozvídáme, že
sochy světců objednala a financovala
tehdejší obecní rada. Zdroje byly získány
z dražby mincí tzv. chropyňského pokladu,
nalezeného v r. 1887. Autora soch se
pisateli nepodařilo zjistit.

Na závěr uveďme, že historie Velehradu
byla zpracována literárně i výtvarně.
Připomeňme cisterciáckého spisovatele
K. Hirschmentzla (1638 – 1703), V. Maje-
tínského (1639 – 1707) a moravského
kronikáře Jana Středovského (1679 – 1715)
a jeho „Posvátné dějiny Moravy neboli
Život sv. Cyrila a Metoděje“.

V roce 1881 namaloval Julius Mařák
(1832 – 1899) cyklus obrazů, které
v českých dějinách představují symboly
národního uvědomění. Mezi nimi
nacházíme také Radhošť, Svatý Hostýn
a Velehrad. Obrazy jsou instalovány
v královské komnatě Národního divadla
a na schodišti Národního muzea v Praze.

Od r. 1949 byla totalitním režimem
cyrilometodějská tradice násilně potlačena
a každoroční poutě na Velehrad zakázány.

Duchovní obrodu zažil historický
Velehrad 21. a 22. dubna 1990, kdy v rámci
své první návštěvy Čech, Moravy a
Slovenska zavítal na toto poutní místo
papež Jan Pavel II. Bylo hluboce emocio-
nální, když po slavné mši svaté zazněla před
papežem z hrdel několika tisíc poutníků
moravská duchovní píseň „Ejhle oltář
Hospodinův září“, jejímž autorem je
hudební skladatel a kněz Pavel Křížkovský
(1820 – 1885).

Tento mimořádný sborový projev všech
přítomných prokázal, že cyrilometodějská
tradice nezanikla a bude žít na Moravě
i v hanáckém regionu nadále.

– – – – – PrPrPrPrProfofofofof. PhDr. PhDr. PhDr. PhDr. PhDr. Milosla. Milosla. Milosla. Milosla. Miloslav Bučekv Bučekv Bučekv Bučekv Buček, CSc. –, CSc. –, CSc. –, CSc. –, CSc. –

reklama
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S každoroční pravidelností patří první
neděle v září chropyňským hodům. Ty letošní
jsme chtěli trochu vylepšit a připravit pro
spoluobčany kulturní program, který by
zaujal.

Díky výborné spolupráci s pastorační
radou místní církve a za přispění práce pana
mgr. Machalíka, paní Boubelíkové a paní
Marešové mohla vzniknout poutavá tematická
výstavka historických fotografií Chropyně

Ohlédnutí za chropyňskými hody
v chropyňském zámku.

Město Chropyně a vedení Správy majetku
města Chropyně zajistily veškeré technické
zázemí, aby mohlo třídenní hodování bez
problémů proběhnout. Scénáristou a spolu-
organizátorem hodové zábavy byl pan Milan
Janoušek.

Všichni, kdo jste měli možnost navštívit
v průběhu soboty a neděle zámecký areál, jste
si mohli všimnout, že jsme chtěli zaujmout jak

děti, a to za přispění týmu paní Paňákové, tak
i dospělé všech věkových kategorií. Myslím
si, že se nám to podařilo, když návštěvnost
jednotlivých akcí byla asi dvoutisícová.

Nicméně ještě jednou bych chtěl
poděkovat všem, kteří se na přípravě
chropyňských hodů podíleli. Mohu slíbit, že
budeme v těchto tradicích pokračovat
i v dalších letech.
– Ing. Radovan Macháček, starosta města –– Ing. Radovan Macháček, starosta města –– Ing. Radovan Macháček, starosta města –– Ing. Radovan Macháček, starosta města –– Ing. Radovan Macháček, starosta města –
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•Místo konání: MKS Chropyně
•Datum: 20. 10. 2007
•Čas: 9. 00 − 16.00
•Pomůcky: šicí stroj, nitě, nůžky, bavlněné látky

(látky je  možné zakoupit na kurzu ve velkém výběru)

 s o b o t n í   k u r zs o b o t n í   k u r zs o b o t n í   k u r zs o b o t n í   k u r zs o b o t n í   k u r z
pro začátečníky i mírně pokročilé

Kontakt: Kontakt: Kontakt: Kontakt: Kontakt: Daniela Švábová, m.svab@volny.cz, 604 557 859

Cena: 450,−  + materiál

Chtěl bych reagovat na článek „Co se nám
nelíbí!“. Je samozřejmostí, že prodej nájemních
bytů v každém období a v každém městě
s sebou nese množství názorů a emocí, které
jsou dány prioritním zájmem kupujícího
pořídit věc za co nejnižší cenu.

 Tato skutečnost se nevyhnula ani městu
Chropyně. Prodej nájemních bytů, což je
majetek Města Chropyně,  tudíž majetek všech
více jak pěti tisíc obyvatel, je prodáván
spoluobčanům, kteří jsou v současné době
nájemníci těchto prodávaných bytových
jednotek.

V souladu se zákonnými normami je město
oprávněno prodávat obecní majetek za ceny

obvyklé. Přesto město nabízí současným
nájemníkům možnost získat byt za třetinové
ceny, které odrážejí aktuálně stav a stáří
bytového fondu. Zastupitelé města Chropyně
jsou povinni hájit zájmy všech občanů města
a nejen těch, kteří v těchto bytech bydlí.
Prodává se majetek města.

Pro srovnání - při prodeji bytů v roce 1998
byla obvyklá cena bytu 3+1 cca 240.000,- Kč
a město prodávalo srovnatelné nájemní byty
za 110.000,- Kč. Nyní je obvyklá cena bytu
3+1 v Chropyni cca 800.000,- Kč a město
prodává byt 3+1 za cca 260.000,- Kč.

– Ing. Radovan Macháček – starosta města –– Ing. Radovan Macháček – starosta města –– Ing. Radovan Macháček – starosta města –– Ing. Radovan Macháček – starosta města –– Ing. Radovan Macháček – starosta města –

K prodeji nájemních bytů
V souvislosti se současným jednáním

o prodeji nájemních bytů, původně
patřících Armádě ČR, nejsme spokojeni
s přístupem zastupitelů města Chropyně
k nájemníkům bytů určených k prodeji.

Občané, kteří před pár lety kupovali
byty z mladší zástavby, zaplatili za byt 3+1
cenu v rozmezí 80 – 120 tisíc Kč. Nyní rada
a zastupitelé odsouhlasili za stejný byt, ale
o 10 – 15 let starší, cenu až trojnásobnou!

Myslíte, že je to morální a spravedlivé?

– nájemníci prodávajících se domů– nájemníci prodávajících se domů– nájemníci prodávajících se domů– nájemníci prodávajících se domů– nájemníci prodávajících se domů
a občané města Chropyně –a občané města Chropyně –a občané města Chropyně –a občané města Chropyně –a občané města Chropyně –

Co se nám nelíbí!

InfInfInfInfInformace Okrormace Okrormace Okrormace Okrormace Okresní hesní hesní hesní hesní hyyyyygigigigigienické senické senické senické senické stttttaaaaanicenicenicenicenice
v Kroměříži o výskytu mrtvé labutě nav Kroměříži o výskytu mrtvé labutě nav Kroměříži o výskytu mrtvé labutě nav Kroměříži o výskytu mrtvé labutě nav Kroměříži o výskytu mrtvé labutě na
malém Zámeckém rmalém Zámeckém rmalém Zámeckém rmalém Zámeckém rmalém Zámeckém rybníkybníkybníkybníkybníku. u. u. u. u. Tuto informaci
jsme obdrželi od OHS Kroměříž, kam
telefonoval jeden náš občan, který tuto
mrtvou labuť objevil. Pracovníci SMM
provedli její zajištění a předání na OHS
a potom jsme netrpělivě, a také
s obavami,očekávali, jaký bude výsledek
pitvy. Nakonec jsme byli informováni, že se
nejednalo o výskyt ptačí chřipky, ale šlo
pouze o utonutí kvůli vyčerpání vlivem
vysokých letních teplot. Všichni jsme si
zhluboka vydechli.

Šlo vlastně o „zděšení“ se šťastným
koncem!!

– Redakce –– Redakce –– Redakce –– Redakce –– Redakce –

Co nás zděsilo!?
InfInfInfInfInformace zásormace zásormace zásormace zásormace zástupců stupců stupců stupců stupců státní policitátní policitátní policitátní policitátní policie Hulíne Hulíne Hulíne Hulíne Hulín

o bezpečnostní situaci v našem městěo bezpečnostní situaci v našem městěo bezpečnostní situaci v našem městěo bezpečnostní situaci v našem městěo bezpečnostní situaci v našem městě
v době lev době lev době lev době lev době letních prtních prtních prtních prtních prázdniázdniázdniázdniázdnin. n. n. n. n. Na pravidelném
setkání se zástupci policie jsme dostali vcelku
pozitivní informace týkající se bezpečnostní
situace v Chropyni po dobu letních měsíců,
ze které vyplývá, že letos nedošlo na území
našeho města k žádnému násilnému
trestnému činu a že bezpečnostní situace
byla stabilizována. Pouze se vyskytlo několik
drobných přestupků, především v blízkosti
restauračních zařízení, které byly na místě
řešeny. Ve srovnání s předešlými léty byl
výskyt trestné činnosti na území našeho
města podstatně nižší.

Je to „blýskání na lepší časy“ nebo pouze
„klid před bouří“ ??!! Vysoká návštěvnost

a zájem veřejnosti o „Chropyňské hody“.
Akce „Chropyňské hody“, která proběhla

ve dnech 31.8. až 2.9. letošního roku na
zámku a v jeho okolí, zahrnovala tematickou
výstavku historických fotografií našeho
města, sobotní odpoledne pro děti, „Hodové
ROCK FEST“, hodovou mši svatou,
novokněžské požehnání a vystoupení
dechové hudby Hanačka z Břestu. Přestože
se jednalo o první podobnou akci takového
rozsahu, byli jsme velmi potěšeni velkým
zájmem našich občanů. O tom, že se akce
líbila, svědčí množství pozitivních ohlasů, ale
především vysoká účast, která představovala
více než 2.500 spokojených návštěvníků.

Město Chropyně bude v pořádání
podobných akcí určitě pokračovat!!!

Co nás potěšilo??
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Literární kroužek Chropyně zakončil
loňský školní rok netrpělivě očekávaným
výletem. Vždyť datum 22.-24. června a místo
– Buchlovice -  bylo vybráno už na jaře.
Vyjížděli jsme tentokrát v pátek ráno a jindy
nudné přípravy na cestu se ukázaly být
nečekaným dobrodružstvím. Ve čtvrtek
večer, po silné bouřce, vypnuli totiž v celé
Chropyni elektrický proud a následně
přestala téct voda. Kdo neměl sbaleno,
pobíhal po bytě s baterkou. Ti šťastnější,
kterým ráno už něco fungovalo, se opláchnuti
studenou vodou (teplá netekla) rychle
probrali a ještě stihli i nasmažit řízky. Přes
všechny překážky dorazili všichni  na nádraží
včas a vydali jsme se v počtu „něco málo přes
40“  vlakem do Starého Města a pak
autobusem do Buchlovic. Od cíle naší cesty,
kempu Smraďavka, nás dělily jen pěší 2-3 km.
Hned po ubytování v pěkných chatkách po
4 zjistili i ti, do té doby, neinformovaní, proč
nese náš kemp své jméno. Sirnaté prameny
léčily nejen v nedalekých lázních, ale
i v bazénu v našem kempu a co bylo nejhorší
-  i v umyvárně a ve sprchách. Naštěstí jsme
brzy objevili jeden jediný kohoutek
s „normální“  vodou a k němu jsme si chodili
pro vodu na pití a čištění zubů. Odpoledne
jsme si prohlédli krásný barokní zámek
Buchlovice, prošli se rozsáhlým anglickým
parkem plným vzácných dřevin a oboha-

Léto s literárním kroužkem aneb Jeden výlet nestačí
ceným mnoha sochařskými díly. Kolem nás
se hrdě nosilo větší množství křičících pávů,
někteří nám ochotně pózovali při focení.
V areálu parku je zřízena záchranná stanice
volně žijících živočichů. Stanice léčí a v lepším
případě zraněná zvířata vrací zpět do přírody.
Dominantou je postřelený trvale
handicapovaný orel mořský z Třeboňska.
Postaráno je i o poštolku obecnou, sokola
stěhovavého, krkavce velkého, sovy, labutě,
několik čápů a spoustu dalších. I milovníci
flóry si přišli na své – nádherně kvetly všechny
vystavované fuchsie. Zatímco prodejní výstava
fuchsií je každoroční, na výstavu „Pohádková
země“ spisovatelky a ilustrátorky Vítězslavy
Klimtové jsme měli velké štěstí. Probíhala na
zámku i v parku, takže obrázky sympatických
skřítků, víl, vodníků a jiných pohádkových
bytostí jsme nacházeli na každém kroku.

Chvíli po našem návratu do kempu nebe
potemnělo a zabouřilo. Pršelo vskutku
vydatně a vytrvale. Druhý den jsme se vydali
na královský hrad Buchlov. Počasí bylo ideální,
šli jsme po doporučené turistické značce.
Vedla krásným lesem a její jedinou „chybou“
bylo, že přes přírodní rezervaci Holý kopec,
což pro některé netrénované jedince, zvyklé
na poklidnou hanáckou rovinu, před-
stavovalo větší problém. Zastavovalo se,
odpočívalo a povzbuzovalo, až všichni dospěli
ke kýženému cíli. Vyhlídka pod hradem

poskytla krásný pohled do kraje, vzadu na
horizontu jsme zahlédli „náš“ Hostýn.
Po občerstvení v podhradí jsme se vydali na
prohlídku hradu, který se už od poloviny
13. století majestátně tyčí nad celým širým
okolím.Večer opět poprchávalo, táborák jsme
vzdali a vrhli se na osvědčené společenské
hry. V neděli kolem poledne jsme se vraceli
domů do Chropyně.

S prázdninami jsme se rozloučili 29. srpna
výletem do Vyškova. Prohlédli jsme si malou
pěkně opravenou ZOO s kouzelným
Babiččiným dvorečkem. Velkému zájmu
literárníků se těšily i dětské dřevěné atrakce
ve tvaru různých zvířátek. Na všech se
prolézalo, sedělo, houpalo a fotilo. Nu což,
i velcí si mohou hrát. :-) Ze ZOO nás
Dinoexpres  převezl přes půl Vyškova do
Dinoparku. Otevřením mohutné dřevěné
brány jsme se rázem ocitli v druhohorách.
Všude kolem nás křičela, případně se
i pohybovala prehistorická zvířata v životní
velikosti. Celkový dojem ještě umocnilo
promítání tematického asi 10minutového
filmu v 3D kině. Někteří z nás pro mimořádný
zájem (a přiznejme, že možná i velké ochlazení
a drobný déšť) navštívili kino několikrát.

Věříme, že se počasí ještě umoudří
a dlouho slibovaným táborákem stihneme dát
létu sbohem.

– Helena Maťhová –– Helena Maťhová –– Helena Maťhová –– Helena Maťhová –– Helena Maťhová –

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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Chropyňské skautské středisko „Krále
Ječmínka“ spustilo 31. srpna 2007 přesně
v 19:00 své první internetové stránky.
Oficiální spuštění proběhlo slavnostně při
společném setkání vedení, členů střediska
a rodičů našich mladších členů. Akce
probíhala v prostorách chropyňského
střediska. Pro zúčastněné byla připravena
on-line videoprezentace, při které jsme
společně prošli všechny záložky inter-
netových stránek, k nahlédnutí byla také
oficiální dokumentace ke stránkám
a přichystali jsme také malé pohoštění.

Autory internetových stránek jsou PPPPPeeeeetrtrtrtrtr

Chropyňští skauti mají svůj web
CaleCaleCaleCaleCaletktktktktkaaaaa, který je vyrobil, a JakJakJakJakJakub Kub Kub Kub Kub Kalialialialialinecnecnecnecnec,
který vytvořil grafický vzhled. Společně jsme
pak vypracovali jejich obsah, s nímž nám
pomáhali také někteří činovníci střediska.

Internetové stránky střediska, na nichž
jsme pracovali necelý měsíc, představují
of iciální prezentaci činnosti našeho
skautského střediska a slouží k podávání
informací široké veřejnosti. I Vy se na
internetové adrese wwwwwwwwwwwwwww.junak.junak.junak.junak.junak-chr-chr-chr-chr-chropopopopopyne.czyne.czyne.czyne.czyne.cz
můžete podívat, jak to u nás chodí, co u nás
děti dělají a dozvíte se tady veškeré nutné
informace a odpovědi na Vaše dotazy.

Rád bych touto cestou poděkoval Peťovi

Caletkovi za dodržení stanovené předlohy
a termínu výroby. Dále děkuji Zdeňovi
Opravilovi za pomoc při výrobě jejich obsahu.
Nezapomínám také na Václava Šebestíka,
kterému za celé naše středisko děkuji za
podporu, projevenou ochotu a přístup k naší
práci.

Zároveň přeji všem chropyňským
skautům, aby stránky měly velkou odezvu
a vysokou návštěvnost a všem jejím
návštěvníkům přeji, aby se jim stránky líbily
a rádi se na ně vraceli.

– Za s– Za s– Za s– Za s– Za středitředitředitředitředissssskkkkko „Kro „Kro „Kro „Kro „Krále Ječmínkále Ječmínkále Ječmínkále Ječmínkále Ječmínka“a“a“a“a“
JakJakJakJakJakub Kub Kub Kub Kub Kalialialialialinec –nec –nec –nec –nec –
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V srpnu se jako každý rok i letos uskutečnil
LPT na táborové základně Skavsko. Účastníci
tábora se přenesli do minulosti, a to až do
doby Přemyslovců. Tábor se proměnil v polní
ležení krále Přemysla Václava II. a my
v udatné rytíře a hejtmany. Každý den jsme
začínali netradiční rozcvičkou, následoval
úklid ležení a potom jsme vedli různá tažení
proti nepříteli Závišovi z Falkenštejna. Každá
družinka si vyrobila a upravila svá družinová
místa, bojovala o erby, stavěla strážní věže,
střílela na runy,  zápasila s dřevci, vyráběla
pečetě, stavěla a dobývala hrady. Získala dar
potulného trubadura a vydala se na
výzvědnou výpravu na „Prdlavou louku“.
Rytíři nabývali body, za které si nakupovali
zbroj a podle úspěšnosti byli pasováni na

Informace oddílu LA

Letní pionýrský tábor – Skavsko  11. − 20. 8. 2007

řádové rytíře, komtury a Ti nejúspěšnější za
velmistry.

Největší ohlas u dětí měly lanové aktivity

a noční hra „Bílé držky“. Každý si vyzkoušel
vše a každý byl v něčem úspěšný. Večery jsme
trávili u ohně s písničkami, hrami v lese nebo
na hřišti.

V průběhu deseti dnů jsme měli také
několik významných návštěv. Především
bych chtěl jmenovat zástupce Zlínské krajské
organizace Pionýra, představitele města
Chropyně a města Morkovice a Krajskou
hygienickou stanici, která byla se vším plně
spokojena. Největší radost nám však dělaly
usměvavé děti a jejich spokojení rodiče.

Na závěr bych chtěl poděkovat Správě
majetku města Chropyně za pomoc a všem
sponzorům. Velké dík ale patří také celému
personálu, který se o děti po celou dobu
perfektně staral, zajišťoval program a učil je
samostatnosti a zodpovědnosti.

V této činnosti budeme i nadále
pokračovat. Během roku bude otevřen
volnočasový klub, proběhne spousta
víkendovek a mnoho jiných akcí, na které
Vás již teď všechny zveme. Informace můžete
získat v naší vývěsní skříňce v ulici Míru nebo
na telefonu 777 793 675.

– JH –– JH –– JH –– JH –– JH –

Oddíl atletiky Tělovýchovné jednoty
v Chropyni oznamuje,

že slavnostní schůze při příležitosti oslav

50. výročí
atletiky v Chropyni

se přesunuje na pátek 12. října 2007.

Místo i čas konání zůstávají stejné.

– za atletický oddíl V. Bena –

Týden knihoven
ve dnech 1. – 7. října 2007

Program v městské knihovně:
NEMALUJTE ČERTA NA ZEĎ NEMALUJTE ČERTA NA ZEĎ NEMALUJTE ČERTA NA ZEĎ NEMALUJTE ČERTA NA ZEĎ NEMALUJTE ČERTA NA ZEĎ – namalujte ho
pro knihovnu (výtvarná soutěž pro malé i větší
čtenáře); soutěžní práce odevzdejte v knihovně
do konce měsíce října; nejlepším předá odměnu

čert Barabáš

POHÁDKOVÉ VAŘENÍ – ČERTÍKOVAPOHÁDKOVÉ VAŘENÍ – ČERTÍKOVAPOHÁDKOVÉ VAŘENÍ – ČERTÍKOVAPOHÁDKOVÉ VAŘENÍ – ČERTÍKOVAPOHÁDKOVÉ VAŘENÍ – ČERTÍKOVA
POMAZÁNKAPOMAZÁNKAPOMAZÁNKAPOMAZÁNKAPOMAZÁNKA – beseda a soutěž pro ŠD spojená

s ochutnávkou

MAGICKÁ KNIHOVNA ČAR A KOUZELMAGICKÁ KNIHOVNA ČAR A KOUZELMAGICKÁ KNIHOVNA ČAR A KOUZELMAGICKÁ KNIHOVNA ČAR A KOUZELMAGICKÁ KNIHOVNA ČAR A KOUZEL
HARRYHO POTTERAHARRYHO POTTERAHARRYHO POTTERAHARRYHO POTTERAHARRYHO POTTERA – těžký kvíz pro

opravdové znalce

O SMUTNÉM TYGROVIO SMUTNÉM TYGROVIO SMUTNÉM TYGROVIO SMUTNÉM TYGROVIO SMUTNÉM TYGROVI – loutkové představení
pro děti (ve spolupráci s MKS)
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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

� Hledám pronájem, rodinný dům nebo byt, pro paní ve věku 60
let. Tel: 776 573 045

� Hledám poctivého nálezce dětské koloběžky (stříbrná, černé
molitanové rukojeti, na stupadle znak OPEL). Prosím volejte na tel:
602 839 349.

Tel. 606 74 55 77, 606 62 09 54

Cukrářská výrobna
Masarykova 155 Chropyně

Od 1. října začne přijímat
objednávky

na vánoční cukroví

reklama
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Ředitelka mateřské školy každoročně
vyhlašuje zápis dětí do MŠ. Po celou dobu
zápisu jsou zveřejněna kritéria pro přijímání
dětí.

V případě jakýchkoliv pochybností se
mohou rodiče se svými dotazy obrátit na
ředitelku mateřské školy. Po ukončení zápisu
vyhotoví ředitelka rozhodnutí o přijetí nebo
nepřijetí dítěte.

V letošním roce přišlo k zápisu 54 dětí,
z toho bylo přijato 46 dětí a 8 přijato nebylo
z kapacitních důvodů. Jedná se o děti, které
dosud nedovršily tří let a u nichž nebyl

reklama

Přijímání dětí do mateřské školy
uveden v žádosti důvod, proč by měly být
zařazeny do MŠ.

Ředitelka MŠ by ráda vyhověla všem
žadatelům, ale pro zbývajících 8 dětí, které
by navštěvovaly školu pouze čtyři hodiny
denně, nemůže v současné době zajistit
kvalifikovanou pracovní sílu z finančních
důvodů.

,,Čtyřhodinové děti“ v MŠ představují určitý
problém, neboť tři děti s čtyřhodinovou
docházkou se počítají za jedno dítě. I když
jsou naše třídy naplněny na maximální počet
28 dětí, nemáme možnost čerpat finanční

zdroje v plném rozsahu. Ve vyhlášce o před-
školním vzdělávání se přitom zdůrazňuje, že
se třída MŠ naplňuje do počtu 24 dětí.

Zřizovatel může povolit výjimku navýšení
počtu, nejvýše však o 4 děti.

Problematikou nepřijatých dětí se
zabývala Rada města Chropyně a přislíbila
ředitelce MŠ pomoci řešit vzniklou situaci.
Uvolní finanční prostředky na plat učitelky,
aby mohly být do mateřské školy umístěny
tříleté děti, jejichž rodiče pobírají rodičovský
příspěvek.

– Ivana Zahnašová – učitelka MŠ –– Ivana Zahnašová – učitelka MŠ –– Ivana Zahnašová – učitelka MŠ –– Ivana Zahnašová – učitelka MŠ –– Ivana Zahnašová – učitelka MŠ –

Podzimní příroda láká barevností listí
stromů a trav, krásnými plody jeřabin a čer-
ného bezu, příjemným počasím. Vyberte si
z nabídky pochodů a vycházek KČT oblastí
Valašsko – Chřiby a vyjděte relaxovat do
přírody.

6.6.6.6.6.111110.2000.2000.2000.2000.20077777 Chřibská 33Chřibská 33Chřibská 33Chřibská 33Chřibská 33
km pěší: 10, 20, 33, cyklo: 36,
66; start: Buchlovice –
náměstí, 7:00 – 9:00 hodin;
info: Ing. Zdeněk Kadlík, tel:
777 716 187

1111133333.....111110.2000.2000.2000.2000.20077777 Putování s lováckýmiPutování s lováckýmiPutování s lováckýmiPutování s lováckýmiPutování s lováckými
vivivivivinohrnohrnohrnohrnohraaaaadydydydydy
Odjezd autobusu z Chropyně,
nám. Svobody v 7:00 hodin –
jen předem přihlášení

1111133333.....111110.2000.2000.2000.2000.20077777 PPPPPooooodzidzidzidzidzimními Chřibmními Chřibmními Chřibmními Chřibmními Chřibyyyyy
km pěší: 16, 25, cyklo: 65;
start: Napajedla, 7:30 – 8:00
hodin; info: Jitka Ingrová, tel:
577 105 156

2222277777.....111110.2000.2000.2000.2000.20077777 Vrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT Valašsko
– Chřiby– Chřiby– Chřiby– Chřiby– Chřiby
cíl: Nová Hora, rozcestí
zelená+žlutá turistická značka,
10:00 – 15:00 hodin; trasa dle
vlastní volby
Vrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT Valašsko
– Chřiby– Chřiby– Chřiby– Chřiby– Chřiby
cíl: Mikulčin vrch, chata Jana,
10:00 – 15:00 hodin; trasa dle
vlastní volby

28.28.28.28.28.111110.2000.2000.2000.2000.20077777 Vrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT Valašsko
– Chřiby– Chřiby– Chřiby– Chřiby– Chřiby
cíl: Pulčín – Hradisko, vrchol,
10:00 – 15:00 hodin; trasa dle
vlastní volby

Vrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT ValašskoVrcholy oblasti KČT Valašsko
– Chřiby– Chřiby– Chřiby– Chřiby– Chřiby
cíl: Čubův kopec, rozhledna,
10:00 – 15:00 hodin; trasa dle
vlastní volby                  – JP –       – JP –       – JP –       – JP –       – JP –

Klub českých turistů
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družstvo Junior II v Praze na Mistrovství ČR

Již první školní den 3.9.2007 se konal první
trénink chropyňských gymnastek v nové
sezóně a doufáme, že bude stejně úspěšná,
jako ta loňská. Z jejich minulých úspěchů
jmenujme alespoň vítězství mladšího družstva
a druhé místo družstva staršího na Memoriálu
P. Kuchaře ve Frenštátu pod Radhoštěm,
obsazení téměř všech medailových pozic ve
všech kategoriích jarního a podzimního
okresního přeboru v Hulíně a Holešově, první
místo Barbory Kovaříkové a Michaely
Zavadilové a druhé místo Magdalény
Zavadilové a Lucie Vraspírové na Memoriálu
Petra Poly v Chropyni, třetí místo Adély
Koutové, Adély Vaculíkové a Jany Zapletalové
na Memoriálu M. Bortela ve Valašském
Meziříčí, druhé místo Adély Koutové a Nikol
Hofírkové a třetí místo Moniky Horákové na
Velikonočním závodu v Hulíně, nespočet
medailových umístění na soutěžích ČASPV
ve SG, která byla završena vítězstvím družstva
Starších žákyň I v republikovém finále a
druhými místy družstev Mladších žákyň a
Starších žákyň II a také prvním místem Lucie
Kopačkové a třetím místem Lucie Vraspírové
v jednotlivcích mezi zástupci všech krajů
z celé republiky. Druhé místo v družstvech na
Ostrožském džbánku a třetí místo Nikol
Hofírkové a první místo Magdalény
Zavadilové.

Posledním gymnastickým závodem sezóny
byla v červnu Prázdninová cena v Hulíně, kde
naše závodnice získaly dvě zlatá (Michaela
Zavadilová, Magdaléna Zavadilová), dvě
stříbrná (Barbora Kovaříková, Sofie Květová)
a tři bronzová umístění (Lucie Vraspírová,
Monika Horáková, Erika Mlčochová).

Kromě klasické sportovní gymnastiky se

Chropyňské gymnastky zahájily novou sezónu

družstva opět zúčastnila několika
pohárových závodů v soutěži TeamGym,
vždy s výsledkem na medailové pozici.
Nejdůležitějším závodem sezóny bylo
Mistrovství ČR v TeamGym v Praze, kde
děvčata reprezentovala Sokol Kroměříž a obě
družstva (mladší – Junior I a starší – Junior II)
získala bronzové medaile.

To, že naše gymnastky dosahují tak
vynikajících výsledků, není náhoda. Je to
důsledkem jejich celoročního úsilí,

v průměru 9 hodin týdně strávených
v tělocvičně, mnoha mimořádných
víkendových tréninků ročně a také
tradičních soustředění – jarního v Prostějově
(kde letos v září otevřeli novou gymnastickou
halu a družstvo starších žákyň na
slavnostním otevření předvedlo svoji
TeamGymovou skladbu), červencového
v Soboňkách a srpnového na Slovensku v
Detvě (kde se zároveň s nimi připravovaly
slovenské reprezentantky Maria Homolová
a Natália Pauličková na MS ve SG ve
Stuttgartu – tomu se říká motivace!).
Samozřejmě, že by se jen těžko dalo
takovýchto výsledků dosáhnout bez
odborného vedení dobrovolných trenérek,
podpory rodičů a pochopení
a podpory vedení TJ Chropyně a Sokolu
Kroměříž.

Sportovní gymnastika je poněkud
náročným sportem z pohledu materiálního,
a tedy i finančního zajištění, a proto jsou
dobré výsledky gymnastek závislé také na
přízni sponzorů a v neposlední řadě i Města
Chropyně. Doufejme tedy, že jim
i v budoucnu budou všichni nakloněni a že
se děvčatům podaří zopakovat nebo ještě
vylepšit výsledky předcházejících
úspěšných let.

Více informací o gymnastice v Chropyni
naleznete na stránkách www.gymnastika-
chropyne.wz.cz, a pokud máte doma malou
neposednou holčičku (nar. 2002, 2003),
můžete ji přivést do tělocvičny TJ v pondělí
v 15:30 nebo v pátek ve 14:30, možná ji také
tento podmanivý sport chytí a už nepustí
a bude se vám o víkendu vracet s vlasyrelaxace na koupališti - soustředění ve slovenské Detvě



Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města ChropyněChropyněChropyněChropyněChropyně1111100000/2007

-     1313131313     -

družstvo TeamGym Junior I na závodu Brněnský pohár

Zpravodaje
města Chropyně najdete na

starší vydání

http://www.muchropyne.cz

nejmladší chropyňské gymnastky na tradiční akademii spolu
s letošními uvaděčkami - Magdalénou Zavadilovou (Beruška)

a Lucií Kopačkovou (Ferda)

Ve dnech 25. a 26. srpna 2007 se
v Kojetíně na řece Moravě uskutečnil první
festival veřejných závodů dračích lodí,
kterého jsme se zúčastnili i my, členové
oddílu kanoistiky TJ, jako tým „ŽÍŽALÁCI“
z Chropyně. S myšlenkou závodit na dračích
lodích přišel Bob Havela a on má také největší
zásluhu na účasti celého oddílu.

Festivalu se zúčastnilo celkem 34 týmů,
tj. 714 závodníků, kteří bojovali o co nejlepší
umístění ve čtyřech kategoriích. Naše
posádka dračí lodě soutěžila v kategorii
o pohár starosty města Kojetína. Tomuto
závodu předcházely pouze dva tréninky
a první zkušenosti s dračími loděmi z Přerova.

Sobotní program se skládal z rozjezdů, ve
kterých bojovaly všechny posádky všech
kategorií o postup do nedělních finálových
jízd. Do kategorie, ve které jsme soutěžili, bylo
přihlášeno 14 týmů. Za soupeře jsme v této
kategorii měli trénované, na dračích lodích
hodně zkušené a hlavně mladé vodáky
z Přerova, Hranic, Kojetína a dalšího okolí.
Průměrný věk našeho týmu činil 46 roků,
zkušeností bylo málo, a tak jsme umístění na
pěkném 8. místě nadšeně přijali. Všichni

závodníci závodili s plným nasazením a trať
200 m dlouhá dávala všem zabrat. Několik
tisíc diváků závodníky bouřlivě
povzbuzovalo, diváci z Chropyně především
náš tým „ŽÍŽALÁK?“ v zelených tričkách a
s tištěným logem na zádech.

Organizátorům v Kojetíně přálo nádherné
letní počasí. Přesto, že pořádali tento festival
poprvé, měli dobře připravený areál

u loděnice, dostatek občerstvení a nápojů
jak pro závodníky, tak pro diváky a toto
všechno dohromady umocňovalo výborný
sportovní i divácký zážitek. Soutěže v dračích
lodích v blízkém okolí budou v příštích
letech součástí našeho sportovního vyžití,
reprezentace TJ a města Chropyně.

– Mar– Mar– Mar– Mar– Mariiiiie Kre Kre Kre Kre Králoáloáloáloálovvvvvá, oá, oá, oá, oá, oddíl kddíl kddíl kddíl kddíl kaaaaanononononoiiiiissssstiky –tiky –tiky –tiky –tiky –

Chropyňské gymnastky zahájily novou sezónu

plnými třpytek, úsměvem na tváři a medailí
na krku a nebo jen zapadne mezi partu
nadšenců, chystajících den co den spoustu
nářadí, aby si mohla vyzkoušet něco nového

nebo zdokonalit to, co se naučila, a přitom
se z ní nenápadně stane odvážná hezká
holka se správným držením těla, zdravým
sebevědomím a smyslem pro rytmus,

pohybovou koordinaci, rovnováhu,
kamarádskost, zodpovědnost atd.

– Markéta Zavadilová –– Markéta Zavadilová –– Markéta Zavadilová –– Markéta Zavadilová –– Markéta Zavadilová –

Chropyňští vodáci na dračích lodích
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MěsMěsMěsMěsMěsttttto Chro Chro Chro Chro Chropopopopopyněyněyněyněyně spolu s firmou DlažbaDlažbaDlažbaDlažbaDlažba
DrDrDrDrDragonagonagonagonagon CCCCCyryryryryri li li li li l v rámci svých možností
pomáhaly vytvářet potřebné podmínky pro
sportovní triatlonovou přípravu LukášeLukášeLukášeLukášeLukáše
PurPurPurPurPurkkkkkarararararaaaaa v sezóně 2007.

Výsledky závodů Českého poháruVýsledky závodů Českého poháruVýsledky závodů Českého poháruVýsledky závodů Českého poháruVýsledky závodů Českého poháru
vvvvve se se se se sprprprprpriiiiinttrnttrnttrnttrnttriiiiiaaaaatlonu:tlonu:tlonu:tlonu:tlonu:

ZávZávZávZávZávoooood Česd Česd Česd Česd Českého poháru Brkého poháru Brkého poháru Brkého poháru Brkého poháru Brno 200no 200no 200no 200no 2007 –7 –7 –7 –7 –
2. místo 2. místo 2. místo 2. místo 2. místo (plavání 750 m, kolo 20 km, běh
5 km)

Triatlonová sezóna odstartovala skokem
do studené brněnské přehrady, kde poměřilo
síly bezmála stočlenné startovní pole, v němž
Lukáš skončil na 3. místě a 2. v kategorii
juniorů.

Závod Českého poháru PoděbradyZávod Českého poháru PoděbradyZávod Českého poháru PoděbradyZávod Českého poháru PoděbradyZávod Českého poháru Poděbrady
2002002002002007 – 5. mís7 – 5. mís7 – 5. mís7 – 5. mís7 – 5. místttttooooo (plavání 750 m, kolo 20 km,
běh 5 km)

Hned první červnovou neděli
se v Poděbradech jel už druhý závod ČP
ve sprinttriatlonu a byl i zároveň MČR pro
mužskou kategorii. Lukáš Purkar si odtud
přivezl další cenné body za páté místo
v juniorské kategorii.

ZávZávZávZávZávoooood Česd Česd Česd Česd Českého poháru Mělník 200kého poháru Mělník 200kého poháru Mělník 200kého poháru Mělník 200kého poháru Mělník 2007 –7 –7 –7 –7 –
77777. mís. mís. mís. mís. místttttooooo (plavání 750 m, kolo 20 km, běh
5 km)

Sedmé místo v kategorii juniorů a dvacáté
místo celkově bylo vizitkou jediného
zástupce Rocktechniku při pátém závodě
Českého poháru ve sprinttriatlonu konaného
v Mělníku. Lukášovi dle jeho slov nevyšlo
úvodní plavání a především v cyklistické a
běžecké části byl nucen smazávat své časové
manko na soupeře ve 100-členném
startovním poli hlavního závodu.

ZávZávZávZávZávoooood Česd Česd Česd Česd Českého poháru Nymburkého poháru Nymburkého poháru Nymburkého poháru Nymburkého poháru Nymburk 200k 200k 200k 200k 20077777
– 5. místo – 5. místo – 5. místo – 5. místo – 5. místo (plavání 750 m, kolo 20 km, běh
5 km)

V Nymburku se konal pro juniorské
kategorie další závod ČP ve sprinttriatlonu,
kde z 90-ti členného startovního pole
finišoval Lukáš Purkar na celkové páté příčce,
a to především zásluhou paradoxně
nejlepšího běžeckého výkonu ze všech,
přestože Lukáš několik měsíců kvůli vleklému
zranění kolene běh prakticky netrénoval.

MiMiMiMiMissssstrtrtrtrtrooooovvvvvssssství Čeství Čeství Čeství Čeství České rké rké rké rké republiky Kepubliky Kepubliky Kepubliky Kepubliky Karararararlololololovy Vvy Vvy Vvy Vvy Varararararyyyyy
2002002002002007 – 6. mís7 – 6. mís7 – 6. mís7 – 6. mís7 – 6. místtttto o o o o (plavání 750 m, kolo 20 km,
běh 5 km)

Karlovy Vary hostily domácí šampionát
v olympijském triatlonu – City Triatlon. Barvy
Rocktechniku zde hájil Lukáš Purkar, který
se celkovou osmou příčkou posunul před
posledním závodem ČP na šesté místo
celkového pořadí.

ZávZávZávZávZávoooood Česd Česd Česd Česd Českého poháru Sokkého poháru Sokkého poháru Sokkého poháru Sokkého poháru Sokolooloolooloolov 200v 200v 200v 200v 2007 7 7 7 7 –––––
77777. mís. mís. mís. mís. místttttooooo (plavání 1 km, kolo 27 km, běh
9 km)

Konečný závod ČP v krátkém triatlonu se
konal poslední prázdninovou sobotu
v Sokolově při Velké ceně. Závěrečné
pohárové klání se odehrálo na nezvyklých
tratích 1-27-9, kde plavecká část byla kvůli
nízké teplotě vody o 200m zkrácena.
S teplotou se zde Lukáš nevyrovnal a byl rád,
že dokončil. Finálový závod rozhodl
o konečném pořadí ČP v krátkém triatlonu
a Lukáš Purkar zde sedmým místem
v kategorii juniorů vybojoval konečné
6. místo v celkovém bodovém hodnocení ČP.

Celkové umístění v závodech ČeskéhoCelkové umístění v závodech ČeskéhoCelkové umístění v závodech ČeskéhoCelkové umístění v závodech ČeskéhoCelkové umístění v závodech Českého
poháru vpoháru vpoháru vpoháru vpoháru ve se se se se sprprprprpriiiiinttrnttrnttrnttrnttriiiiiaaaaatlonu 200tlonu 200tlonu 200tlonu 200tlonu 2007 – 6. mís7 – 6. mís7 – 6. mís7 – 6. mís7 – 6. místttttooooo

Výsledky závodů Českého poháruVýsledky závodů Českého poháruVýsledky závodů Českého poháruVýsledky závodů Českého poháruVýsledky závodů Českého poháru
v tv tv tv tv terererererénním trénním trénním trénním trénním triiiiiaaaaatlonu:tlonu:tlonu:tlonu:tlonu:

MiMiMiMiMissssstrtrtrtrtrooooovvvvvssssství Čeství Čeství Čeství Čeství České rké rké rké rké republiky Prepubliky Prepubliky Prepubliky Prepubliky Prahaahaahaahaaha
HosHosHosHosHostivtivtivtivtivař 200ař 200ař 200ař 200ař 2007 - 5.mís7 - 5.mís7 - 5.mís7 - 5.mís7 - 5.místttttooooo (plavání 900m,
horské kolo 27 km, běh 7,6 km)

V Praze se jelo MČR Xterra v terénním
triatlonu, který má pověst nejdrsnějšího
terénního triatlonu v zemi. Závodu se
zúčastnil i Lukáš Purkar, který vzdálenosti
0,9 km plavání – 27 km mtb – 7,6 km běh
zvládl i přes pád na kole ve velmi technických
sjezdech jako pátý junior v celkovém téměř
stočlenném startovním poli.

Lukáš Purkar je vítězem Českého poháru
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Lukáš Purkar je vítězem Českého poháru

Závod Českého poháru Praha PodolíZávod Českého poháru Praha PodolíZávod Českého poháru Praha PodolíZávod Českého poháru Praha PodolíZávod Českého poháru Praha Podolí
2002002002002007 – 17 – 17 – 17 – 17 – 1. mís. mís. mís. mís. místttttooooo (plavání 500 m, horské kolo
20 km, běh 5 km)

Třetí závod Českého poháru Xterra se jel
poslední červnovou sobotu v Praze. Luxusní
zázemí pro depo, start a cíl poskytl areál O2
Žlutých lázní v Podolí. Po plavání ve Vltavě
následovala cyklistická část v Chuchelském
háječku a běh po veslařském ostrově. Po
plavání vyráželi na cyklistiku všichni favorité
v rozmezí jedné minuty, na nejlepšího plavce
Lukáše Purkara ztráceli několik desítek vteřin.
V 85členném startovním poli mu závod dle
jeho slov náramně sedl a celkovou osmou
pozicí si v kategorii juniorů vybojoval pro
Rocktechnik zlato.

Závod Českého poháru Hluboká nadZávod Českého poháru Hluboká nadZávod Českého poháru Hluboká nadZávod Českého poháru Hluboká nadZávod Českého poháru Hluboká nad
VltVltVltVltVltaaaaavvvvvooooou 200u 200u 200u 200u 2007 – 37 – 37 – 37 – 37 – 3. mís. mís. mís. mís. místttttooooo (plavání 1,2 km,
horské kolo 33 km, běh 11 km)

Čtvrtý závod ČP v Xteře se jel 8.7.
v Hluboké nad Vltavou a startoval zde i Lukáš
Purkar. Tak náročný závod jako byla Hluboká
v české sérii Xterra jinde nenajdete. Plavalo
se více než kilometr ve Vltavě, částečně i proti
proudu. Rozhodující disciplinou byla však
cyklistika, která závodníkům zabrala asi 60%
času celého závodu. Jezdilo se na horském
kole po třiatřiceti kilometrovém okruhu
napříč jindy nedostupným územím
schwarzenberské obory. Závěrečný běh
v zámeckém parku pak začínal extrémním
výběhem, kde se museli závodníci dokonce
jistit lanem. Lukáš zde celkovým 33. místem
vybojoval v juniorské kategorii bronzovou
medaili.

Závod Českého poháru Ostrov nadZávod Českého poháru Ostrov nadZávod Českého poháru Ostrov nadZávod Českého poháru Ostrov nadZávod Českého poháru Ostrov nad
Ohří 200Ohří 200Ohří 200Ohří 200Ohří 2007 – 17 – 17 – 17 – 17 – 1. mís. mís. mís. mís. místttttooooo (plavání 900 m, horské
kolo 32 km, běh 9 km)

Lukáš Purkar se zúčastnil pátého závodu
Českého poháru v terénním triatlonu, který
se jel poprvé v Ostrově u Karlových Varů. Za
odpoledních pekelných teplot Lukáš
v hlavním závodě dokončil na skvělé celkové
10-té příčce a v kategorii juniorů vybojoval
další zlato.

ZávZávZávZávZávoooood Česd Česd Česd Česd Českého poháru Brkého poháru Brkého poháru Brkého poháru Brkého poháru Brno 200no 200no 200no 200no 2007 –7 –7 –7 –7 –
11111. mís. mís. mís. mís. místttttooooo (plavání 1 km, horské kolo 27 km,
běh 9 km)

Celkovou první pozici v bodování závodů
XTERRA CZECH TOUR si upevnil dalším
zlatem v juniorské kategorii závodník
Rocktechniku Lukáš Purkar při šestém
závodě ČP konaném v Brně. Na startu 65ti
členného startovního pole se sešla kompletní
česká špička a Lukáš svým celkovým
13. místem potvrdil letošní vynikající formu.

Závod Českého poháru Přední VýtoňZávod Českého poháru Přední VýtoňZávod Českého poháru Přední VýtoňZávod Českého poháru Přední VýtoňZávod Českého poháru Přední Výtoň
2002002002002007 – 17 – 17 – 17 – 17 – 1. mís. mís. mís. mís. místttttooooo (plavání 1,5 km, horské kolo
27,9 km, běh 9,6 km)

Další vítězství v XTERRA CZECH Tour si
na své konto připsal závodník Rocktechniku
Lukáš Purkar v terénním triatlonu Přední
Výtoň. Lukáš se na trati 1,5 km plavání, 27,9
km mtb a 9,6 km běhu umístil na celkovém
13. místě, v juniorské kategorii nenašel
přemožitele a zaslouženě vyhrál.

Závod Českého poháru Praha ChuchleZávod Českého poháru Praha ChuchleZávod Českého poháru Praha ChuchleZávod Českého poháru Praha ChuchleZávod Českého poháru Praha Chuchle
2002002002002007 – 17 – 17 – 17 – 17 – 1. mís. mís. mís. mís. místttttooooo (plavání 700m, horské kolo
20 km, běh 6 km)

Projekt BIGMAN odstartoval pátečním
závodem XTERRA CZECH Tour. Plavání bylo
zkráceno o 200 m kvůli nízké teplotě vody
ve Vltavě. Zde Lukáš vylézal z vody jako druhý
junior, ale sólovou jízdou v oblíbeném
Chuchelském háječku překvapil většinu

soupeřů. Přijel do depa na 5. místě
a nejlepším během ze všech závodníků se
dopracoval na třetí pozici v celkovém
hodnocení, svoji kategorii s přehledem
vyhrál a radostně uzavřel sezónu 2007.

Celkové umístění v závodech ČeskéhoCelkové umístění v závodech ČeskéhoCelkové umístění v závodech ČeskéhoCelkové umístění v závodech ČeskéhoCelkové umístění v závodech Českého
poháru v tpoháru v tpoháru v tpoháru v tpoháru v terererererénním trénním trénním trénním trénním triiiiiaaaaatlonu 200tlonu 200tlonu 200tlonu 200tlonu 2007 –7 –7 –7 –7 –
11111. mís. mís. mís. mís. místttttooooo

Podrobné informace nejen o Lukáši
Purkarovi se dočtete na internetové adrese
wwwwwwwwwwwwwww.r.r.r.r.rooooocktcktcktcktcktechnikechnikechnikechnikechnik.cz..cz..cz..cz..cz.

 – Redakce –– Redakce –– Redakce –– Redakce –– Redakce –
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V polovině měsíce srpna t. r. uspořádal
nohejbalový oddíl TJ Chropyně II. ročník
tříčlenných družstev o Pohár Františka
Kotáska.

Z původně prezentovaných 8 družstev se
na poslední chvíli 1 družstvo z Kojetína
(vítěz minulého ročníku) pro indispozici
odhlásilo. Nastoupilo tedy 7 družstev, která
mezi sebou odehrála zápasy na dva sety
systémem „každý s každým“. Odehráno bylo
celkem 21 zápasů, které určily konečné
pořadí. Na 1. místě se umístilo družstvo
ULTRAS Chropyně ve složení M.Pospíšil, T.
Menšík, P. Navrátil a V. Štolfa, na 2. místě
družstvo Nohejbalový oddíl TJ Chropyně č.
I. ve složení J. Omamík, M. Zborek a M.
Novotný, na 3. místě družstvo Haná I
z Kroměříže ve složení J. Junášek, R. Ďurkáč,
R. Podešva a P. Bosák. 4. místo obsadilo
družstvo Nohejbalový oddíl TJ Chropyně
č. II ve složení J. Chrastina, Z. Kovařík,
J. Kovařík a P. Štulajter. Družstvo Haná II
z Kroměříže ve složení J. Látal, M. Doubek,
S. Král a P. Hudeček se umístilo na 5. místě,
6. místo patřilo družstvu Nohejbalový oddíl
TJ Chropyně č. III (M. Sedlařík, A. Sedlaříková,
J. Kopečný) a 7. místo družstvu Nohejbalový
oddíl TJ Chropyně č. IV (Z. Koláček st., R.
Středa, M. Zapletal a L. Krejčířová).

Všechna družstva byla oceněna vkusnými
cenami a jednotlivci diplomy. Jako nejlepší
hrající „žena“ byla vyhodnocena sl. Lenka
Krejčířová.

Sponzory turnaje byli František Kotásek
– zámečnictví, Radovan Středa –
autoopravna, Jiřina Kopečná – trafika
a Milan Janoušek – optika. O občerstvení
hráčů i diváků se starali pánové Kopečný
a Mihók.

Všichni zúčastnění si chválí dobrou
sportovní atmosféru a těší se již na další
turnaj v tomto sportovním odvětví.

– Ant– Ant– Ant– Ant– Antonín Sonín Sonín Sonín Sonín Středatředatředatředatředa,,,,,
foto: Andrea Sedlaříková –foto: Andrea Sedlaříková –foto: Andrea Sedlaříková –foto: Andrea Sedlaříková –foto: Andrea Sedlaříková –

reklama

Pohár Františka Kotáska
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V měsíci srpnu se do našeho města přistěhovalo 13 občanů,
6 osob se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 8 osob, zemřeli
2 občané a narodily se 4 děti.K 80. výročí narození přejeme paní

Dobromile ZavřelovéDobromile ZavřelovéDobromile ZavřelovéDobromile ZavřelovéDobromile Zavřelové

hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví do
dalších let, děkujeme za dlouholetou sportovní
činnost v našem oddíle a doufáme, že ještě
dlouho zůstane taková, jaká je – veselá,
optimistická, obětavá, činorodá, moudrá.... –
prostě „naše Dobruška“! Oddíl ČASPV

BlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřání

V úterý 11. září měla pohřeb naše kolegyně, učitelka, paní

VlaVlaVlaVlaVlassssstititititimila Pátmila Pátmila Pátmila Pátmila Páterererererooooovvvvvááááá.

V Chropyni učila od roku 1957 až do odchodu do důchodu
v r. 1975. Všechny kolegyně – učitelky, které ji znaly, se s ní loučí
několika verši:

Tisíce růží viděla jste kvést a fialky vám provoněly jara.
I když těch jar bylo šestaosmdesát, pro nás jste byla dlouhá

léta ještě mladá.
Moc lidí potkala jste na životní cestě a v mnoha z nich je

Vaše práce skryta.
Ti při setkání úsměvem vám řekli: „Dík, paní učitelko, za lásku,

za moudrost.“
A muži klobouk smekli.

Ten úsměv Vám byl dražší než kdovíjaký dar. Komu ho lidé
dají, ten nemůže být stár.

Vy, paní kolegyně, jste znala jeho moc a těch, kdo Vám ho
dali, bylo opravdu moc.

Dnes nám už zbývá jenom sklonit se před Vámi a položit
Vám k nohám růže s fialkami.

Vždyť v očích nás všech tady, tam mezi slzami, se vděčně
neztrácí

upřímné pousmání, vzácný dík za práci.

RRRRRozloučeníoz loučeníoz loučeníoz loučeníoz loučení

Městské kulturní středisko připravilo na
úterní večer 11. září představení věnované
Dni seniorů s názvem „Oper„Oper„Oper„Oper„Opereeeeetní stní stní stní stní skříňkkříňkkříňkkříňkkříňkaaaaa
s   l í č id ly “s   l í č id ly “s   l í č id ly “s   l í č id ly “s   l í č id ly “ v podání herců opavského
divadla.

Po delší době byl hezký prosluněný den,
takže i když se počasí rozhodlo ukončit
odpoledne mírným deštěm, procházka pod
deštníkem nebyla až tak nepříjemná.
Odměnou pro každého byl večer strávený
poslechem krásných operetních písní.
Přestože bylo toto představení pro seniory
zdarma a očekávala by se hojná účast, bylo
velmi smutné vidět takřka prázdný sál
a v něm známé tváře lidí, které pravidelně
navštěvují Městské kulturní středisko i na
jiná představení a ochotně si zakoupí
vstupenku.

Kultura v Chropyni

Společenská kronika srpen 2007

RRRRRomaomaomaomaoman Geršin Geršin Geršin Geršin Gerši, K, K, K, K, Kudloudloudloudloudlovice – Soňa Kvice – Soňa Kvice – Soňa Kvice – Soňa Kvice – Soňa Kooooovvvvvaříkaříkaříkaříkaříkooooovvvvvá, Chrá, Chrá, Chrá, Chrá, Chropopopopopyněyněyněyněyně
(Tento sňatek byl uzavřen v měsíci červnu,

omlouváme se za nezveřejnění v minulém čísle.)

Dagmar Zapletalová
matrika a evidence obyvatel

Dne 29. října vzpomeneme 8. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka a pra-
dědečka pana

JaJaJaJaJana Horna Horna Horna Horna Horpapapapapatzkéhotzkéhotzkéhotzkéhotzkého.....

Vzpomínají manželka, děti, vnuci a pravnuci.

VzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínáme

Dne 12. října je tomu jeden rok, co
nás navždy opustila naše maminka,
babička a sestra paní

MarMarMarMarMariiiiie Hore Hore Hore Hore Horákákákákákooooovvvvvá.á.á.á.á.

Na její dobré a laskavé srdce vzpomínají
dcera Dana s rodinou a synové Vlastimil
a Josef s rodinami.

Dne 31. října uplyne jeden rok od úmrtí
pana

VVVVVáclaáclaáclaáclaáclavvvvva Jurčíka Jurčíka Jurčíka Jurčíka Jurčíkaaaaa.....

Za tichou vzpomínku všem přátelům
a známým děkuje celá rodina.

Uzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželství

Zamýšlíme se, zda má vůbec smysl
podobné akce organizovat, když o ně
veřejnost nejeví zájem. A o co vlastně má
veřejnost zájem? Napište nám své návrhy,
co by se vám líbilo a co byste si přáli vidět
nebo slyšet v Chropyni. Kontaktní adresa:

Správa majetku města Chropyně,
Komenského 348, 768 11 Chropyně nebo
e-mail: rapantova.smm@muchropyne.cz,
heslo: „kultura“.

Je opravdu těžké vyhovět různým
věkovým kategoriím, i když v letošním roce,
co se týká kultury, si nemohou
„Chropyňáci“ stěžovat. V městském
kulturním středisku se snažíme střídat
divadla s různými zábavnými pořady.
V letošním roce proběhly navíc i dva
rockové festivaly a poprvé se v Chropyni

slavily hody, na kterých si v průběhu
prvního zářijového víkendu na své přišli jak
děti, tak dospělí. Nelze pominout ani
velkolepé Hanácké slavnosti,  jejichž
program pro všechny věkové kategorie byl
taktéž poprvé rozložen do tří dnů. Do
konce letošního roku jsou připraveny ještě
dva pořady pro dospělé, pohádkový
muzikál pro děti a již tradiční mikulášská
nadílka spojená se slavnostním rozsvícením
vánočního stromu.

Tak co, necháte se přemlouvat, nebo se
rozhodnete trávit svůj volný čas jinak než
na gauči u televize? Vždyť všechny pořady
připravujeme jen pro Vás! Necháme se mile
překvapit...

– Magda Rapantová –– Magda Rapantová –– Magda Rapantová –– Magda Rapantová –– Magda Rapantová –
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K některým dnům a obdobím roku existují typy pranostik, které se
snaží předpovědět (ovšem v naprosté většině nereálným způsobem)
z hlediska rolníka velice závažný jev – přemnožení hraboše polního,
lidově řečeno myši. Tento hlodavec z čeleni křečkovitých způsoboval
a způsobuje totiž v některých letech zemědělcům značné škody.
V trojpolní soustavě hospodaření hraboš polní nalézal navíc dobré
životní podmínky na tzv. zahájených úhorech (= zelených úhorech),
kde nebyl rušen kultivací pozemků.

Při přemnožení může žít na 1 ha plochy 1.000 – 3.000 hrabošů,
kteří za pouhý měsíc spotřebují až 2.000 kg rostlinné potravy nebo
400 kg zrní. Není proto divu, že se tímto živočišným druhem zabývá
nejedna rolnická pranostika. Všechny příčiny, které vedou ke gradaci
hraboše polního, se doposud uspokojivě nepodařilo objasnit ani
současné vědě. Ke zvyšování početních stavů tohoto škodlivého
hlodavce dochází v současné době přibližně jedenkrát za 3 až 5 let.
V boji proti hrabošům má současné zemědělství, selžou-li preventivní
opatření a přirození nepřátelé tohoto škůdce, připraveny vysoce
účinné biocidní přípravky. Ty však naši předkové k dispozici neměli.

Z historie: „Léta Páně 1380 myši pojedly téměř všecka obilí na
polích a trávy na lukách, takže lidé neměli co žíti ani síci.“ (Daniel
Adam z Veleslavína: Kalendář historický národa českého).

Z místního pozorování v měsíci srpnu:Z místního pozorování v měsíci srpnu:Z místního pozorování v měsíci srpnu:Z místního pozorování v měsíci srpnu:Z místního pozorování v měsíci srpnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 16,9 °C
- průměrná maximální denní teplota byla 23,5 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 65 mm/m2

- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 989,5 hPa

Pranostiky na měsíc říjen:Pranostiky na měsíc říjen:Pranostiky na měsíc říjen:Pranostiky na měsíc říjen:Pranostiky na měsíc říjen:
Když říjen blýská, zima plíská.
Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
Deště v říjnu oznamují příští úrodný rok.
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Studený říjen – zelený leden.
Teplý říjen – chladný únor.
V říjnu mnoho dešťů – v prosinci mnoho větrů.

– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –
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Chropyňské počasí srpen 2007

říjen 20020020020020077777
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

222224.4.4.4.4.111110.2000.2000.2000.2000.20077777 v 19.00 hod. „Chudák manžel“  - nestárnoucí kome-
(středa) die o bohatém muži, který se neoženil z lásky, ale

z touhy po titulu. Přišel sice o peníze, ale zato 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)

Připravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsíc
li stopad 2007

5.5.5.5.5.1111111111.200.200.200.200.20077777 v 9.00 hod. „„„„„Tři čarTři čarTři čarTři čarTři čarooooodějnice“dějnice“dějnice“dějnice“dějnice“ - pohádkový muzikál
(pondělí) pro děti z MŠ, rodiče s dětmi a I. stup. ZŠ.  (Vstupné:

25,- Kč)

29.29.29.29.29.1111111111.200.200.200.200.20077777 BláziBláziBláziBláziBlázinecnecnecnecnec - zábavný pořad pro dospělé s Karlem
(čtvrtek)  Šípem a Josefem Náhlovským. Volné pokračování

zábavného pořadu Sanatorium, uvedeného
v loňském roce. (vstupné: důchodci a studenti
150,- Kč, ostatní vstupné 180,- Kč)
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Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!
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