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Pozvánka na
Chropyňské hody
„Chropyňské hody,“ jak je uváděno
v obecních kronikách a různých historických
ma teriálech, „mají blízko u so uvislost
s vysvěcením místního chrámu Páně
olomouckým arcibiskupem Colloredo –
Wallersee, které proběhlo 10. září 1780.
Hlavní oltář je zasvěcen svatému Jiljí
(připomíná se 1. září), a proto se začaly slavit
tento den v Chropyni hody. Obraz sv. Jiljí,
patrona našeho kostela, který je umístěn
za hlavním oltářem, namaloval kroměřížský

malíř Adolf Heller v roce 1912. Tradice hodů
se udržovala, ale za totalitního režimu zanikla.
V poslední době probíhají snahy o obnovení
této tradice a hody v Chropyni se slaví vždy
první neděli v září.“
Také současné vedení města se snaží tuto
tradici obnovit a připomenout ji široké
veřejnosti. Již loni jsme připravili třídenní
program pro všechny věkové kategorie, od
těch nejmenších až po ty dříve narozené,
pokračování na str. 2
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Pozvánka na Chropyňské hody
dokončení ze str. 1
a celková účast více než dvou tisíc návštěvníků
potvrdila, že naši občané mají o tuto tradici zájem.
Proto i v letošním roce jsme připravili na dny
30. – 31. srpna ve spolupráci s pastorační radou
místní církve, týmu paní Paňákové a především
Správou majetku města bohatý a pestrý dvoudenní

program, ve kterém by si měl přijít „na své“ každý,
kdo se chce pobavit, ale i uctít tradici a trochu
zavzpomínat. Jsou připraveny hry pro děti, dětská
diskotéka, vystoupení zpěvačky Petry Černocké,
přehlídka rockových kapel, k poslechu zahraje
dechová hudba, zajímavé jistě budou večerní
prohlídky zámku a jeho sklepení, lunapark apod.

Podrobný časový program naleznete uvnitř tohoto
čísla Zpravodaje.
Město Chropyně Vás tímto všechny srdečně
zve na oslavu chropyňských hodů a těší
se na setkání s Vámi!!!
– Ing. Petr Večeřa,
místostarosta města –

„Čí só hode, naše hode…“
Slavíme různé svátky, a ne vždy známe jejich původní význam. Proto pár
slov o hodech.
Původně se jedná o ryze křesťanskou záležitost. Každý z nás slaví den svého
narození a pak také svátek, tj. den, který je v kalendáři přiřazen našemu
jménu. Podobně i každý katolický kostel už odedávna slaví den svého posvěcení
(posvícení), tj. den, kdy byl požehnán, dá se říci slavnostně otevřen – jakési
narozeniny. Chropyňský kostel se takto „narodil“ 10. září 1780.
Kromě toho má každý kostel svého patrona, tedy svatého, kterému
je zasvěcen. Vnímáme jej jako přímluvce u Boha, či vzor pro ty, kteří
se v kostele scházejí k modlitbě. Tak např. v Kroměříži je to sv. Mořic, příp.
matka Ježíšova Maria, v Hulíně sv. Václav atd. Zde v Chropyni je to poustevník
sv. Jiljí, kterého si připomínáme 1. září. Svátek patrona kostela je tedy jakýmsi
svátkem kostela a zároveň všech, kteří se v něm scházejí.
Obojí svátky mají svůj význam, ale u většiny kostelů se více slaví den patrona
kostela – tedy „svátek kostela“. Tento den se v některých krajích nazývá
„pout“ (zvl. na Valašsku) nebo „odpust“ (Hlučínsko) a nebo také „hody“ (mimo
jiné na Hané).
Svátek kostela byl zpravidla spojen nejen s oslavou v kostele (slavnostní
bohoslužba a odpolední pobožnost), ale později se jednalo též o společenskou

událost. Pořádaly se různé hodové tancovačky a společenské programy, lidé
se navštěvovali a k hodům samozřejmě patřil i slavnostní oběd a vůbec dobré jídlo.
Program hodů v kostele sv. Jiljí v Chropyni v neděli 31.8.2008:
9:00
14:30

Slavnostní bohoslužba
Novokněžské požehnání (tj. přímluvná modlitba
novokněze Zdeňka Klimeše, rodáka ze Svitav, za přítomné)
15:30 – 18:00 Výstava liturgických předmětů v kostele, v kapli
P. Marie Lurdské

Pozvánka na výstavu
Víte, co je to „korporál“, k čemu slouží „kadidlo“ nebo jak vypadá
„ornát“? Odpověď na t yto otázky můžete získat na Výstavě
liturgických předmětů (tj. předmětů užívaných při bohoslužbách),
která bude otevřena v kostele sv. Jiljí v sobotu 30.8. v době
od 14:30 do 18:00 hodi n a o hodové neděli 31.8. v době
od 15:30 do 18:00 hodin. Jste srdečně zváni.
– Mgr. Jiří Putala, farář ŘKF Chropyně –

Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v období
od 16.6.2008 do 11.8.2008 mimo jiné:
· vzala na vědomí žádosti nájemníků městských
bytů na ulici Nádražní č.p. 645 o převod
do osobního vlastnictví a uložila místostarostovi
připravit změnu Koncepce nakládání
s majetkem města;
· schválila odpisy pohledávek Správy majetku
města Chropyně, p.o., v celkové hodnotě
14.030,83 Kč;
· schválila poskytnutí příspěvků z rozpočtu Města
Chropyně pro rok 2008 ze Zdravého města
nestátním a neziskovým organizacím,
a to 11.000,- Kč pro Oblastní charitu Kroměříž,
2.000,- Kč Diakonii Broumov, 2.000,- Kč
Centru pro zdravotně postižené Zlínského
kraje, 2.000,- Kč Sjednocené organizaci
nevidomých a slabozrakých (SONS), 3.000.Kč Fondu ohrožených dětí, 6.000,- Kč
pro Korálky, občanské sdružení rodičů a přátel
Speciální školy pro žáky s více vadami,
2.000,- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí, 3.000,- Klubu dárců krve
Kroměřížska, 5.000,- pro Jaspis, občanské
sdružení, 2.000,- Kč pro Sociální služby Uherské
Hradiště, p.o, 2.000,- Kč pro Svaz neslyšících
a nedoslýchavých v ČR, poradenské centrum
Kroměříž,
· uložila vedoucí finančního odboru předat
prodej zahrádek v lokalitě Společnice I realitní
kanceláři Ing. arch. Antonín Rybnikář
za zveřejněných podmínek 50,- Kč/m2 zahrady
a 150,- Kč/m2 pozemku pod chatkou;

· vzala na vědomí oznámení o zrušení
telefonních kabin společnosti Telefónica O2
Czech Republic, a.s., v ulici Hrad a v místní
části Plešovec;
· vzala na vědomí doporučení konkurzní komise
na funkci ředitele/ředitelky Základní školy
Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, se sídlem Komenského 335, avšak
nejmenovala vzhledem k omezenému počtu
doporučených kandidátů na tuto funkci
nového ředitele Základní školy;
· finanční podporu ve výši 8.000.- Kč pro Karla
Imríška nominovaného na základě svých
výsledků za poslední rok do reprezentačního
výběru ČR svazu Karete Goju-ryu, který
se díky této nominaci zúčastní v září tohoto
roku Mistrovství Evropy v Kaliningradě;
· bezplatný pronájem sálu Městského
kulturního střediska Chropyně v období
letních prázdnin v pracovní dny pondělí –
pátek v době od 14.00 – 19:00 hodin Klubu
sportovního tance Swing Kroměříž s tím,
že protihodnotou bude vystoupení na Městském plese bez nároku na honorář;
· schválila Ceník služeb poskytovaných Správou
majetku města Chropyně, příspěvková
organizace, s platností od 16.7.2008;
· uložila řediteli Správy majetku města
Chropyně, p.o., realizovat vyčlenění 2 parkovacích míst vyhrazených pro zdravotně
postižené v blízkosti vstupu na koupaliště;
· pověřila firmu Biopas, s. r. o., se sídlem
Kaplanova 2959, Kroměříž, IČ: 46960511,
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provozováním zpětného odběru elektrozařízení v rozsahu dle uzavřených smluv
s kolektivními systémy zpětného odběru
Elektrowin, a.s., Asekol, s. r. o., a Ekolamp,
s r. o., mimo pověření k fakturaci. Fakturaci
bude provádět Město Chropyně;
· uložila vedoucímu odboru výstavby a životního
prostředí zabezpečit ve spolupráci s VAK
Kroměříž, a.s., opravu poklopu revizní
kanalizační šachty na Ječmínkově ulici u vjezdu
do dvorního traktu prodejny Renta, zabezpečit
opravu panelové komunikace s použitím
materiálů vyzískaných na nejbližší investiční
akci města (recyklát asfaltobetonu);
· schválila základní cenu komerční inzerce
v mimořádných číslech Zpravodaje v částce
4.800,- Kč za celostránkovou inzerci a dále
v odpovídajících poměrech k požadovanému
rozsahu inzerce;
· schválila 50% slevu na vstupném na hřiště
plážového volejbalu v areálu Městského
koupaliště pro členy volejbalového oddílu
Tělovýchovné jednoty Chropyně v termínu
úterý a pátek vždy od 18:00 – 20:00 hodin.
– Ing. Jiří Rosecký –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz

09
09/2008

Zpravodaj města Chropyně

POZOR !!! Změna programu - vystoupení Petry Černocké již ve 14.00 hod. POZOR !!!
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Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Chropyně na svých
jednáních ve dnech 18. června 2008
mimo jiné:
· schválilo prodej pozemků v lokalitě Podlesí,
a to pozemku parcelní číslo 175/30 o výměře
1.195 m2 za cenu 451,- Kč/m2 a pozemku
parcelní číslo 175/32 o výměře 804 m 2
za cenu 470,- Kč/m2 a parcelní číslo 175/33
o výměře 111 m2 za cenu 290,- Kč/m2;

·
·
·

· schválilo prodej pozemků parcelní číslo 1085/8
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m2
a parcelní číslo 1085/9 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 64 m2 za cenu 255,- Kč/m2

·

firmě SVORNOST, stavební bytové družstvo,
se sídlem Ztracená 2647 Kroměříž,
IČ 00156931;
schválilo prodej všech 6 bytových jednotek
v domě č.p. 609 v ulici Moravská současným
nájemníkům v celkové ceně 1,570.742,- Kč;
schválilo prodej všech 6 bytových jednotek
v domě č.p. 610 v ulici Moravská současným
nájemníkům v celkové ceně 1,581.977,- Kč;
schválilo prodej bytových jednotek
č. 4 a 6 v domě č.p. 561 v ulici Díly současným
nájemníkům v celkové ceně 370.851,- Kč;
schválilo prodej bytové jednotky č. 5 v domě
č.p. 563 v ulici Díly za cenu 203.252,- Kč;

· vzalo na vědomí Informace o průběhu převodu
akcionářských práv společnosti Vodovody
a kanalizace Kroměříž, a. s.,
· schválilo Rozpočtové opatření Města
Chropyně č. 2 v roce 2008;
– Ing. Jiří Rosecký –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz

Pečovatelská služba Chropyně informuje
Dnes zodpovíme dotazy týkající
se žádostí o zavedení pečovatelské
služby, vysvětlíme, jaké doklady
k žádosti o zavedení PS potřebujete,
a také odpovíme na další dotazy,
které nám občané poslali.
„Jak podat žádost o pečo vatelskou službu a jaké
doklady musím předložit?“
Žádosti o zavedení pečovatelské
služby (dále jen PS) přijímá a vyřizuje
v úřední dny vedoucí odboru
sociálních věcí (dále jen OSV) MěÚ
Chropyně Lenka Horáková.
V případě její nepřítomnosti
pracovnice OSV MěÚ Chropyně
Ivana Zlámalová.
Při podání žádosti je třeba
předložit
· vyplněnou a vlastnoručně
podepsanou žádost o zavedení PS
(tiskopis získáte u pí Lenky
Horákové nebo u pí Ivany
Zlámalové na OSV MěÚ
Chropyně)
· pokud žádost podává jiná osoba,
je třeba přiložit písemný souhlas
žadatele o službu s tím, aby tato
osoba žádost za něho podala
· potvrzený tiskopis „Potvrzení
ošetřujícího případně odborného
lékaře o zdravotním stavu
zájemce o službu“ (tiskopis získáte
u pí Lenky Horákové nebo
u pí. Ivany Zlámalové na OSV
MěÚ Chropyně)
· poslední výměr důchodu
· rozhodnutí o přiznání příspěvku
na péči – v případě, že je vyplácen
· „Rozhodnutí soudu o zbavení
nebo omezení ve způsobilosti
k právním úkonům“ pokud
je žadatel ve způsobilosti omezen
nebo pokud zájemce žádá
pro osobu zbavenou nebo omezenou ve způsobilosti
· pokud je zájemce o službu

zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům
„Rozhodnutí soudu o ustanovení
opatrovníka“
Důležité
· Pracovník, který je pověřen
přijímáním a vyřizováním žádostí
o poskytování služby, přijímá
žádost pouze od osoby uvedené
na žádosti jako žadatel o službu.
Pokud je žádost podána
prostřednictvím jiné osoby, např.
příbuzného, musí být k žádosti
přiložen písemný souhlas žadatele
o službu, kde je uvedeno jméno,
příjmení a vztah mezi žadatelem
o službu a osobou, která žádost
vyřizuje, např. dcera.
· Žádost je opatřena vlastnoručním
podpisem žadatele o službu.
V případě, že je žádost podávána
prostřednictvím jiné osoby, musí
být písemný souhlas rovněž
opatřen vlastnoručním podpisem
žadatele o službu. Pokud není
žadatel o službu schopen podpisu,
je k žádosti přiloženo potvrzení
ošetřujícího lékaře a pracovnice
pověřená přijímáním žádostí
ověří, že podání žádosti o službu
je svobodné rozhodnutí žadatele
při prvním setkání s ním.
· Pokud je žadatel o službu zbaven
či omezen ve způsobilosti
k právním úkonům a má soudem
ustanoveného opatrovníka,
žádost podává jeho jménem
opatrovník. Pokud tomu nebrání
zdravotní důvody žadatele
o službu, je třeba, aby pověřený
pracovník ověřil, že osoba, které
budou poskytovány služby,
s podáním žádosti souhlasí. Pokud
je tato osoba účastna podávání
žádosti, dotáže se pověřený
pracovník, zda s podáním žádosti
souhlasí, a poznačí tuto skutečnost do žádosti (vedle podpisu
opatrovníka). Pokud není

přítomna, tuto skutečnost ověří
při prvním jednání o službě.
· Pokud nejsou splněny výše
uvedené podmínky, které
zaručují svobodné rozhodnutí
osoby, které budou služby
poskytovány, je žádost přijata
a pracovník pověřený vyřízením
žádosti požádá o doplnění všech
náležitostí. Pokud žadatel uvede,
že o podání žádosti o poskytování
služby neví, nebo s ní nesouhlasí,
bude žádost z tohoto důvodu
zamítnuta.
Předložíte-li všechny potřebné
doklady, pracovnice s vámi dohodne
termín schůzky, která by se měla
uskutečnit v domácnosti žadatele
o službu. Zde budou s klientem
dohodnuty konkrétní podmínky
a způsob poskytování služby.
Z jednání bude pořízen zápis, který
bude podkladem pro uzavření
písemné smlouvy o poskytování
pečovatelské služby.
Žádost by měla být vyřízena
co nejdříve, nejpozději do 30 dnů
od podání žádosti.
Po uzavření smlouvy je klient
seznámen s pečovatelkou, která
pro něho vypracuje individuální
plán péče, a může být započato
s poskytováním služby.
Tento postup se někomu může
zdát zdlouhavý a komplikovaný.
Pokud jsou však doloženy všechny
doklady a žadatel dobře spolupracuje, může být rozhodnuto
do týdne.
Při návštěvě Domova pro senior y jsem se dozvěděla,
že každé osobě, které jsou
poskyto vány nějaké služby,
je přidělen klíčový pracovník.
Můj dotaz zní: Kdo je to klíčový
pracovník, jakou má funkci
a týká se to také pečovatelské
služby?
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Ano, také pečovatelská služba
zná funkci „Klíčový pracovník“.
Klíčovými pracovníky klientů
PS Chropyně jsou pečovatelky
z povolání. Každá pečovatelka
má přidělen určitý obvod a pro klienty ve svém obvodě je i klíčovým
pracovníkem.
Povinnosti klíčového pracovníka:
· o klientovi zná potřebné údaje
(zdravotní, sociální, osobní), vede
osobní dokumentaci klienta
· navazuje kontakt s rodinou
klienta, nebo opatrovníkem,
aktivně se podílí na komunikaci
s nimi
· klíčový pracovník společně
s klientem, případně s jeho
rodinou, vytváří a pravidelně
vyhodnocuje a upravuje
individuální plány péče
· klíčový pracovník nezvýhodňuje
žádného klienta, služby a úkony
poskytuje podle stanovených
postupů, všem klientům stejně
Často se dnes mluví o zneužívání osobních údajů. Jak
se zachází s citlivými údaji, např.
o zdravotním stavu kli enta,
a mohu se spolehnout na to,
že nebudou moje údaje zneužity?
Pečovatelská služba má vypracované postupy pro nakládání
s osobními údaji klientů, které jsou
striktně dodržovány. Postupy jsou
v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o nakládání s osobními údaji,
ve znění pozdějších předpisů.
Je dbáno na bezpečné uložení osobní
dokumentace klientů, závazek
mlčenlivosti se ale týká i všech
informací, se kterými se pracovník
PS v průběhu poskytování služby
setkává.
Pracovníci
pečovatelské
podepisují závazek mlčenlivostí
a v případě porušení tohoto závazku
mohou být stíháni pro jeho
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Pečovatelská služba Chropyně informuje
nedodržení. Postupy jsou k nahlédnutí komukoliv u vedoucí OSV
MěÚ Chropyně pí Lenky Horákové
nebo ve středisku Pečovatelské
služby, nám. Svobody č.p. 26,
Chropyně u vedoucí PS pí Libuše
Hrtúsové.
Může být pečovatelská služba poskytována nevidomým
a neslyšícím?
Ano může, je však třeba dobře
propracovat individuální plán péče,
kde jsou dohodnuty podrobně
podmínky a způsob poskytování
služby. Pro dojednávání služby
s neslyšícím žadatelem má pečova telská služba k dispozici
tlumočník a do znakové řeči.
Informace o poskytovaných službách
budeme mít dále připraveny pro nevidomé klient y formou audiozáznamu, další je dohodnuto osobně.

Objednala bych si pečovatelskou službu, ale mám
obavy, že když mi všechno
budou dělat pečovatelky, budu
za chvíli úplně odkázána
na jejich pomoc. Pobírám
příspěvek na péči 2.000,- Kč
a mám obavy, že mi ho odeberou. Co mi radíte?
Pečovatelská služba může být
poskytována různými způsoby,
a proto se pro každého klienta nově
vytváří individuální plán péče. Třeba
postup při koupání může být
u každého klienta jiný. Klient si může
říci, jakou pomoc od pečovatelky
potřebuje a co si udělá sám.
V takovém případě se jedná o tzv.
podporu. To znamená, že pečovatelka klientovi spíše asistuje a zajišťuje jeho bezpečnost. Vše by mělo
být přizpůsobeno možnostem a schopnostem klientů. To ale také závisí

na možnostech pečovatelské služby.
V žádném případě není účelem
pečovatelské služby, aby poskytovala
klientovi úkony, které je schopen
udělat si sám bez pomoci druhé
osoby. Pečovatelská služba je poskytována těm, kteří mají pouze
sníženou soběstačnost. Není možné,
aby zajišťovala péči osobám, které
potřebují vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu trvalou celodenní
péči, např. osobám upoutaným
na lůžko.
Příspěvek na péči je poskytován
osobám, které jsou vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu závislé
na pomoci jiné fyzické osoby, tím
se rozumí pravidelná a častá pomoc
při péči o vlastní osobu a při zajištění
soběstačnosti. Příjemce tohoto
státního příspěvku je povinen jej dle
zákona o sociálních službách využívat
na zajištění pomoci a při kontrole

musí také věrohodně prokázat jeho
využívání.
Dále radíme všem, kteří
pravidelně již v současné době
využívají pečovatelskou službu
ze zdravotních důvodů, a tento
příspěvek nepobírají, aby si o něj
požádali na Městském úřadu
v Kroměříži, odboru sociálních věcí,
budo va D, ul. 1. máje 533,
Kroměříž.
Závěrem už jen poděkování těm,
kteří našli odvahu poslat nám
své dotazy. Doufáme, že odpovědi
byly dostatečné a srozumitelné. Pište
nám, ptejte se na nejasné věci. Není
důležité, jestli se podepíšete. Stačí
napsat dotaz, zalepit do obálky,
nadepsat pečovatelská služba
a předat v kterékoliv kanceláři odboru
sociálních věcí MěÚ Chropyně.
– pracovníci PS Chropyně –

Tři čtvrtiny příjemců příspěvku na péči ji prý mají doma
Bezmála tři čtvrtiny lidí, kteří dostávají od státu
příspěvek na péči, si zajišťují opatrování doma.
Uvádějí, že se o ně starají blízcí a případně si platí
místní sociální služby. Za pobyt v ústavu či domově
tuto podporu vydává 16 procent příjemců. Zbytek
neupřesnil, na co částku od státu na zajištění péče
používá. Podle analýz ministerstva práce do služeb
směřuje méně peněz, než by se podle
vyplacených příspěvků očekávalo. Vyplývá
to z jeho zprávy pro sněmovní sociální výbor,
kterou má ČTK k dispozici.
Nový systém sociálních služeb funguje v Česku
od loňska. Postižení a potřební dostávají od státu

příspěvek od 2.000,- do 11.000,- Kč podle své
závislosti na pomoci. Sami si pak mají hradit
opatrování doma, místní služby či pobyt v ústavu.
Loni se na těchto dávkách místo plánovaných asi
9 miliard vyplatilo 15 miliard korun. Letos
by to podle předpokladů mohlo být i více než
18 miliard.
Podle zprávy údaje o použití příspěvku
„objektivně nereflektují skutečnost“. Autoři
uvedli, že lidé mnohdy peníze od státu vnímají
spíš jako odškodnění za špatný zdravotní stav
a jako přilepšení než jako dávku na uhrazení péče.
Podle zprávy téměř polovina dospělých příjemců,

Tabulka s výší příspěvků a jejich podílem na výdajích
Výše v korunách pro
Podíl na měsíčních výdajích
Příspěvek
dospělé (děti)
v procentech*
I. stupeň
2000 (3000)
18
II. stupeň
4000 (5000)
33
III. stupeň
8000 (9000)
27
IV. stupeň
11 000
20

Podíl na počtu dávek
v procentech
42
33
16
9

kteří dostávají dvoutisícový příspěvek, žádné služby
nevyužívá. „Podle provedených analýz směřuje
z vyplacených dávek do rozpočtů poskytovatelů
služeb méně, než se očekávalo. Znatelnější
je to především u terénních a ambulantních
služeb,“ uvádí ministerstvo.
Příspěvek na péči dostává měsíčně zhruba čtvrt
milionu lidí. Ministr práce Petr Nečas se chystá
předložit novelu, která by systém upravila. Vláda
by ji mohla projednávat v září. Podle návrhů by
lidé museli uvádět, jak peníze od státu použili.
Dvoutisícový příspěvek by se mohl snížit na 800,Kč. Pokud by příjemce ale doložil, že si služby
hradí, dostával by zase 2.000,- Kč. Vyplácení dávky
by úřady zastavily, pokud by pobíratel uvedl
neregistrované zařízení. Počítá se i s tím,
že by se příspěvek vyplácel v poukázkách.
Posílit by se mělo i kontrolování. Úřady
se podle ministerstva zaměřovaly zatím spíš
na vyřizování příspěvků a kontrolu příliš nestíhaly.
Věnovaly se jí proto jen namátkově.
– Zdroj: zpráva ministerstva práce –

* Co tvoří dopočet do 100 procent, není blíže specifikováno
reklama
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Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola VI – Chropyňští kantoři
a rektoři (3. část)
V publikaci O. Frice: Vývoj
hudební kultury na jihovýchodní
Moravě se dočítáme, že se v Chropyni počátkem minulého století
usadila učitelská rodina Navrátilů.
Hudebnost se v ní dědila po meči
i po přeslici. Založil ji zpěvák
a houslista Josef Navrátil (1790 –
1863), pokračoval v ní Jan Navrátil
(1850 – 1892), který povznesl
hudební pověst Bystrošovic u Vrbátek, kde učiteloval, a vyvrcholil
ji druhý syn Viktor Navrátil (1852 –
1927), hudebně činný zvláště
v Olomouci a Valašském Meziříčí.
Po odchodu kantora Fr. Smrčka byl
v roce 1810 ustanoven na místo
učitele a varhaníka devatenáctiletý
Josef Navrátil, který v Chropyni
působil až do roku 1859. Podle
dochovaných zpráv svých potomků
se těšil výborné hudební pověsti
především jako zpěvák a houslista.
Rektor J. Navrátil, jak byl titulován
v Pamětní knize chropyňské, měl
zde velmi dobré společenské
postavení. Nepochybujeme, že byl
na zdejším kůru schopným rektorem.

Svoje muzikantské dovednosti
prokazoval při vítání nových kaplanů
a farářů, při svěcení a zavěšování
nových zvonů, při generální a školní
vizitaci včetně biřmování, při
svěcení nově postavených varhan
a primicích nově vysvěcených
panáčků (kněží, pozn. redakce).
S chropyňskými farníky se zúčastnil
vysvěcení opraveného poutního
kostela na Svatém Hostýně, který
byl bouřkou a ohněm značně
poškozen a postupně opraven.
V červenci roku 1845 se zde konala
první mše svatá. Chropyňští farníci
přispěli v roce 1842 na opravu
hostýnského kostela částkou 60 zl.
a v roce 1845 částkou 24 zl. Podle
pamětní knihy prožil rektor Navrátil
v Chropyni rozsáhlou epidemii
cholery, která zapříčinila smrt asi
60 osob, různé hladomory, které
v letech 1834 a 1864 postihly
hanácký region, a velké požáry obce
v letech 1811, 1851 a 1855. Připomeňme, že o historii nově pořízených zvonů a varhan jsme již psali
v dřívějších kapitolách. Nejsme však
dostatečně informováni, jak se rektor
J. Navrátil vyrovnal s velkým poč-
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tem žáků ze tří obcí, kteří docházeli
do tehdejší jednotřídní školy.
V Kapitolách z dějin Chropyně IV
(1995, s. 12) Zd. Fišer napsal,
že školství té doby „bylo v neutěšeném stavu. Téměř tři sta žáků
se městnalo v jednotřídní nevyhovující budově školy, postavené
roku 1807. Dohled jednoho učitele,
jímž byl do roku 1859 rektor Navrátil
a pak Karel Kopecký, se jevil stále
více jako nedostačující.“
Lze se domnívat, že generální
a školní vizitace, konaná za účasti
J. Navrátila, poukázala na špatný
stav školní budovy a její nedostatečné vybavení. Nevylučujeme, že toto negativní
hodnocení přispělo k rozhodnutí
místní školní rady s předsedou
E. Vašicou postavit novou čtyřtřídní
školu. Prameny uvádějí, že stavba
byla postavena za necelý rok při
nákladu 24.414 zl. a slavnostně
vysvěcena jménem olomouckého
arcibiskupa v srpnu 1874, za účasti
zemského poslance Fr. Skopalíka
ze Záhlinic. Můžeme předpokládat,
že přes tehdejší nařízení císaře Josefa
II. využívat ve školách jazyk německý se na chropyňské škole
vyučovalo pouze česky, tedy jazykem, kter ým mluvila většina
obyvatelstva na vesnici.
Připomeňme, že rektor J. Navrátil
prožil v Chropyni historické období
roku 1848, kdy v Kroměříži zasedal
říšský sněm, který byl následně
z moci úřední rozehnán. Nejsme
dostatečně informováni, jak rektor
Navrátil a celá chropyňská obec
vlastenecké projevy a formování
národního hnutí před zasedáním
sněmu vnímala a prožívala. Toto hnutí
se na Moravě veřejně projevovalo
konáním tzv. merend – besed,
což byla společenská zábava se zpěvy,
hudbou, deklamováním a projevy
v české řeči. Zásluhu na jejich konání
měli především radikální studenti
působící na univerzitách ve Vídni,
Olomouci a Praze, učitelé z některých obcí a jednotliví moravští
vlastenci.
Víme, že jedna z pr vních
vlasteneckých besed se konala
v roce 1847 v Kroměříži. Byly
zde zpívány sólové a čtyřhlasé zpěvy
s doprovodem fortepiana, hrány
skladby houslové, pro lesní roh
a zazněla zde oblíbená píseň Kde
domo v můj. Účinkující byli
muzikanti z různých měst a obcí
Moravy (Prostějova, Kroměříže,
Bystřice pod Hostýnem, Tovačova
aj.) Čteny nebo zpívány byly formou
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čtverozpěvu básně moravského
básníka Vincence Furcha. Značný
ohlas měly jeho „Písně hostýnské“
zhudebněné významným moravským skladatelem Hynkem
Vojáčkem, který se narodil roku
1825 ve Zlíně. I když byl J. Navrátil
označen svými potomky za výborného zpěváka a houslistu,
můžeme usuzovat, že se uvedené
besedy ani dalších aktivně
nezúčastnil. Proč tomu tak bylo.
Odpověď nacházíme v různých
pramenech, které uvádějí, že národní a vlastenecké projevy
byly v Chropyni přijímány s určitou
vlažností, nedůvěrou a snad
s bojácností. U místních obyvatel,
především u sedláků, panovala
určitá netečnost, neuvědomělost
a lhostejnost. Asi zde chyběl silný
duchovní vliv kněžský, t ypu
ratajského vlasteneckého kněze
Ondřeje Brázdila, případně
vůdčí osobnost, typu J. Ohérala
ze Žalkovic, nebo výrazná postava
rolníka Fr. Skopalíka ze Záhlinic.
Všechny dostupné poznatky
nás vedou ke konstatování, že rektor
Josef Navrátil byl jako muzikant
především vázán na hudbu chrámovou, kterou v rozpětí téměř
padesáti let pěstoval na chropyňském
kůru. Tomu t aké nasvědčuje
skutečnost, že po odstěhování
do Kroměříže se v jeho bytě scházeli
muzikanti z města a okolí a společně
provozovali církevní skladby na kůru
kostela sv. Jana.
Podle rodinné kroniky zemřel
rektor Josef Navrátil v roce 1863.
Ke konci padesátých let
19. století přichází do Chropyně
na uvolněné místo učitele obecné
školy a var-haníka v kostele sv. Jiljí
Karel Kopecký. František Kašper
o něm napsal: „Pan ‚rechtor‘,
jak byl titulován občany i svými
žáky, tehdy osmadvacetiletý, byl
všestranně nadaný hudebník.
Ovládal hru na varhany a všechny
hudební nástroje dechové, tehdy
obvyklé. Doprovod latinských mší
zpívaných hrával z číslovaného basu.
Ve škole zavedl cvičení zpěvu
denně od 11 do 12 hodin dopoledne. Soprány a alty ve smíšeném sboru zpívali jen hoši
až do roku 1884. Cvičily se hlavně
sbory kostelní a mše. Po příchodu
do Chropyně roku 1859/60 zařídil
hudbu žákovskou třicetičlennou
z chlapců deseti až dvanáctiletých.“
(pokračování příště)
– prof. PhDr. M. Buček, CSc. –
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Co najdeme v kronikách – rok 1960
Citát:

Ty, který řádky pročítáš,
ať z Chropyně či odjinud jsi,
milý hoste,
rozdávej všem radost a klid
a do srdce místo nenávisti
dej lásku, která roste.
Kdo z nás by netoužil listovat
ve starých kronikách a dovídat se o své
minulosti a o historii svého města. Ještě
dříve, než budou všechny kroniky
přeneseny do počítačů a zmizí
definitivně v okresních archívech, nám
dovolte nahlédnout do nich i za Vás
a i připomenout si dobu nedávno
minulou, která má ještě své pamětníky.
Každý měsíc uvedeme jeden rok,
počínaje rokem 1960, připomeneme
Vám základní historická fakta z dějin
světa, naší země a navážeme výtahy
z kronik, které se budou zabývat
událostmi z našeho města.
Byli bychom velmi rádi, kdyby
se někteří z pamětníků rozpovídali,
napsali a předali nám své vlastní
vzpomínky na historické události.
Kroniky z těchto let jsou již
poznamenány cenzurou a jen
sporadicky do nich pronikne osobnost
kronikáře a jeho vlastní postřehy. Přesto
jsou i zápisky z těchto dob velmi
zajímavé. Nakonec posuďte sami.
Svět
Píše se rok 1960, v USA se stává
prezidentem J. F. Kennedy, Hitchcock
natáčí slavný horor Psycho, země
třetího světa, které vlastní největší ropná
naleziště, zakládají organizaci OPEC.
ČR
Začalo nové desetiletí a naše
republika, jako druhá po SSSR,
prohlásila náš stát za socialistický
a dostala do vínku nový název
Československá socialistická republika,
rovněž byla schválena nová ústava.
Prezidentem byl Antonín Zápotocký.
Proběhla II. celorepubliková
spartakiáda, které se zúčastnilo
i 92 cvičenců z Chropyně.
Naše město
Chropyně má v tomto roce 2.817
obyvatel a pomalu se rozrůstá přílivem
obyvatel, kteří se stěhují za prací
do Fatry, proto je v tomto roce
začleněna mezi velké obce okresu
Kroměříž. Nárůst obyvatel také přispívá
k rozvoji obce. Plánuje se přestavba
obchodní sítě, dokončuje se adaptace

V roce 1959 začala výstavba tělocvičny TJ, která pokračovala
v tzv. „akci Z“ i v roce 1960.
domácích potřeb v budově bývalé farské
stodoly, byly vykoupeny stodoly v ulici
Ječmínkova a je plánována výstavba
domu služeb.
Komunální služby města poskytují
14 profesí, byl zde např. hodinář, malíř,
holičství, kadeřnictví, švadleny, opravna
kol, stavební četa, stolařství atd. Pokud
se ale právě teď zlobíte nad množstvím
řemeslníků, vězte, že nebylo vše ideální,
např. o klempířství je v kronikách
takováto poznámka: „… po odchodu
p. Zahradníčka se čtyři měsíce
nepracovalo. Stížnosti se také hromadí
na provozovnu stolařství, a to především
na dodací lhůty i ceny …“ Naopak: „…
nejlepší služby, jako i v minulých letech,
odvádí stavební četa, kadeřnictví, lázně
a autotaxi …“
Problémy však nebyly pouze
v komunálních službách, špatné výsledky
vykazovalo zemědělství, v kronice
je uvedeno, že ani jedna etapa prací
nebyla provedena včas, nízké byly
výnosy brambor. Je zajímavé, že v těch
letech bylo běžné, že pracovníci
z průmyslu
chodili
pomáhat
do zemědělství a obráceně. JZD dokonce
eviduje počet odpracovaných hodin
školní mládeží, a to 2.670, učitelé
odpracovali 423 hodin. Zajímalo by mě,
jak by se na takové brigády dívali dnešní
žáci a učitelé.
Zásobování také nebylo plynulé,
a tak byly v dubnu 1960 zřízeny
spotřebitelské rady prodejen. A k čemu
sloužily? Cituji: „… na Hradě si občané
stěžovali na kvalitu mléka, byl proveden
odběr a zkouška a prokázalo se,
že v mléce bylo více vody, než
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je předepsáno. Vedoucí se vymlouvá
na nezaplombované konve na mléko,
… v zelenině se zákazníci dožadují
vývěsní tabule s cenami umístěné
ve výkladní skříni a rozdělení prodeje
jižního ovoce na dopolední a odpolední
prodej …“ Koncem roku nastává tíživá
situace v zásobování hnědým uhlím.
V roce 1960 proběhly volby pro
MNV, voleb se zúčastnilo 1765 voličů,
tj. 99,07% (to je jistě snem každého
dnešního politika), nezúčastnil se pouze
jeden občan. V kronice je uvedeno,
že „zaujatě odmítl svoji občanskou
povinnost“, k mé a jistě i vaší lítosti však
jméno toho zaujatého bojovníka
neuvedli. Za to bylo na věky věků
zapsáno, že dobrý výsledek voleb
je především dobrým výsledkem práce
agitátorů. Za předsedu MNV byl
zvolen František Pleva, náměstkem
předsedy Josef Bureš a jako tajemník
MNV Vojtěch Blažek. Že byl rok 1960
rokem volebním se, stejně jako dnes,
projevilo ve zvýšené aktivitě MNV
v předvolebním boji.
Dále bylo adaptováno první poschodí
hostince U Štěpaníků na náměstí
pro potřeby MŠ, pokračovala výstavba
tělocvičny v tzv. „akci Z“, v hostinci
U Dadejů byla instalována výstava
fotografií a dokumentů „Nad kronikou
Chropyně“, jejímž autorem a majitelem
mnoha dokumentů byl pan V. Dolníček.
V příštím čísle se ještě podíváme
na dokončení opravy zámku v roce
1960.
Z kronik pro Vás vybrala a zpracovala
− M. Kunčarová −
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Upozornění
Povinná výměna občanských průkazů
V letošním roce probíhá závěrečná etapa výměny
občanských průkazů bez strojově čitelné zóny.
V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, a dle nařízení vlády

č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů,
jsou státní občané České republiky povinni provést
výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů, které byly vydávány do 31. prosince 2003,
za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.

Výměna musí být provedena nejpozději do konce
roku 2008. Zákonná lhůta pro vyřízení nového
občanského průkazu je 30 dnů, proto je třeba žádost
o vydání občanského průkazu předložit nejpozději
do 30. listopadu 2008.
– odbor vnitřních věcí –

reklama

uzávěrkk a Zpr
Zpraa v o daje
uzávěr
volby 2008
je 05.09.2008
uzávěrkk a Zpr
Zpraa v o daje
uzávěr
říjen 2008
je 15.09.2008
– Redakce –
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Nový školní rok paličkování

Český den proti rakovině

Nový školní rok paličkování bude zahájen ve středu
1. října 2008 v Městském
kulturním středisku v Chropyni.
Začínající zájemkyně (noví
zájemci) dostanou informace
od 15 hodin, pokročilé
uchazečky zahájí druhý ročník
v 16 hodin a přinesou si obvyklé
pomůcky, podvínek č. 17
a 12 párů paliček namotaných
přízí Kordonet 80. Těšte
se na hvězdičky!
– J. Pospíšilová –

Senioři z Kroměřížska ukončili
studium na univerzitě
První kroměřížské absolventy Univerzity III. věku při zlínské Univerzitě
Tomáše Bati přivítali představitelé města Kroměříže ve čtvrtek 17. července
2008. Starosta Miloš Malý, jeho zástupkyně Olga Sehnalová a Jarmila Číhalová,
ale také Hana Příleská, radní Zlínského kraje mající na starosti sociální
záležitosti, pětadvaceti úspěšným seniorům vyjádřili svůj obdiv nad tím,
že i v pokročilém věku mají dost elánu na to, aby vedle každodenních
starostí a radostí zvládali i systematické vzdělávání. Studium pod patronátem
zlínské univerzity zajišťovala Knihovna Kroměřížska.
Samotné studium přitom není pro seniory pouhou procházkou růžovým
sadem. „Během každého ze 4 semestrů studenti museli absolvovat šest
dvouhodinových přednášek a závěrečnou zkoušku. Věnovali se předmětům
psychologie, regionální literatura, dějiny umění a český film,“ uvedla ředitelka
Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková.
O podobný způsob vzdělávání přitom Kroměříž usilovala už dlouhou dobu.
„Tato možnost v Kroměříži vůbec neexistovala. Museli jsme se snažit několik
let, aby se zdejší senioři mohli takto vzdělávat. Ve Zlíně sice celoživotní
vzdělávání existuje, ale je spojeno s dojížděním a mnozí naši senioři se do něj
z důvodů zdravotních i ekonomických nemohli zapojit. Proto jsme byli
vděční, že se po mnohaletých jednáních podařilo dojednat konání kurzů
přímo v Kroměříži,“ poznamenala Daniela Hebnarová z Knihovny Kroměřížska.
– Mgr. Pavel Zrna, tiskový mluvčí Města Kroměříž –

Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně se i letošní rok zapojila
do akce známé jako Květinkový den s mottem „Tiká v každé rodině“.
V ulicích Chropyně, Plešovce a Kyselovic jste proto mohli 14. května
2008 vidět žluťásky, dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří prodávali
kvítek měsíčku lékařského. Liga proti rakovině tímto podporuje
především preventivní boj s touto zákeřnou chorobou.
Vybrali jsme a na konto Ligy proti rakovině odeslali 19.957,22 Kč.
Poděkování patří všem, kteří přispěli. Děkujeme.
– Marcela Hrdličková –

Poděkování
Konec školního roku je v mateřské škole časem loučení s nejstaršími
dětmi, které po prázdninách čeká aktovka a školní lavice v základní škole.
Tuto výjimečnou událost tradičně prožívají děti v krásném Rytířském sále
našeho zámku. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Muzeu Kroměřížska,
Městu Chropyně a zejména pí uč. Janě Milotové a p. uč. Ivu Novotnému,
kteří věnovali svůj volný čas, aby těmto malým dětem připravili opravdu
slavnostní zážitek v podobě hudebního vystoupení.
– 4. třída MŠ Chropyně –

Mezi absolventy Univerzity III. věku při UTB ve Zlíně
patří i občan a kronikář Chropyně pan Adolf Kalabus
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Sběrný dvůr a jeho provozování
Provozování sběrného dvora:
- provoz sběrného dvora bude zahájen
1.9.2008
- provozovatelem sběrného dvora bude firma
Biopas, spol. s r.o., která byla vybrána
ve výběrovém řízení
- Provozní doba sběrného dvora:
pondělí, středa od 14:00 do 17:00 hodin
sobota
od 8:30 do 13:00 hodin
- bezplatně budou odebírány vytříděné odpady
od fyzických osob s trvalým pobytem na území
města Chropyně
- za úplatu budou odebírány vytříděné odpady
od fyzických osob, které neprokáží trvalý pobyt
na území města Chropyně, dále od podnikatelů a firem dle ceníku
- vjezd do sběrného dvora bude umožněn pouze

vozidly do celkové hmotnosti 3,5 t, v případě
použití osobních automobilů je možné odpad
dopravit na přívěsných vozících
Seznam odpadů, které je možné ve sběrném dvoře ukládat fyzickými osobami:
Papír, plasty, dřevo, kovy, sklo, pneumatiky,
beton, cihly, keramické výrobky, izolační
materiály, směsné stavební a demoliční odpady
(do 2 t ročně), biologicky rozložitelný odpad,
textil, jedlý olej a tuk, biologicky nerozložitelný
odpad, směsný komunální odpad a objemný
odpad.
Seznam nebezpečných odpadů:
Obaly obsahující nebezpečné látky, olejové
filtry, anorganické a organické chemikálie,
akumulátory, asfalt s obsahem dehtu, kabely,

izolační materiály, autosklo, sklo se škodlivinami,
textil, rozpouštědla, kyseliny a zásady.
Vzhledem k možnosti uložení téměř veškerého
odpadu obyvateli přímo na sběrném dvoře budou
mnohem ostřeji sledovány skládky u kontejnerů
na komunální odpad a na jiných místech ve městě
a při zjištění původce budou tito nekompromisně
postihováni.
I nadále je zde možnost objednání odvozu
odpadu SMM Chropyně, popř. jinou firmou
za úplatu – tato služba není součástí systému sběru
odpadu ve městě Chropyni.
Věříme, že sběrný dvůr pomůže při řešení problémů
s odpady, a těšíme se na Vaši spolupráci.
– OVŽP –

V měsíci září jsou pro milovníky pohybu
v přírodě připraveny v našem blízkém okolí
následující pochody:

13. září

Rusavskými kotáry na kole
i pěšky
pěší: 10, 25, 35, 50 km; start:
Holešov - sokolovna 7:00 hodin,
cíl tamtéž do 19:00 hodin;
info: Ing. František Hostaša,
tel.: 604 465 413;

20. září

Vrcholy oblasti Valašsko –
Chřiby
trasa libovolná, cíl: Búřov, horská
chata, okr. Vsetín od 10:00
do 15:00 hodin; info: Mgr. Jaroslav
Kubeš, tel.: 732 623 441;

20. září

Vrcholy oblasti Valašsko –
Chřiby
trasa libovolná, cíl: Rysová Hora,
hospoda Na Dílech, okr. Vsetín
od 10:00 do 15:00 hodin; info:
Jan Kubáček, tel.: 736 204 656;

20. září

Za přerovským zubrem
pěší: 12, 25 km; cyklo: 25, 40,
60, 80 km; start: Přerov –
sokolovna od 7:00 do 10:00
hodin; cíl tamtéž do 16:00 hodin;
info: Vladimír Wnuk,
tel.: 721 487 988;

21. září

ilustrační foto

Klub českých turistů

21. září

Vrcholy oblasti Valašsko –
Chřiby
trasa libovolná, cíl: Svatý Hostýn,
u rozhledny, od 10:00 do 15:00
hodin; info: Zdeněk Perutka,
tel.: 605 010 413;

Příjemné chvilky v přírodě
mezi milými lidmi přeje

KČT Chropyně připravuje

autobusový zájezd na 32. ročník

PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY,
konaný 11. října 2008.
Přihlášky se zálohou 130,− Kč
na dopravu přijímají do 30.9.2008
Jaroslava Pospíšilová, Krátká 429
nebo Svatava Horáková, Nádražní 722.
- 10 -

Vrcholy oblasti Valašsko –
Chřiby
trasa libovolná, cíl: Čerňava,
vrchol, od 10:00 do 15:00 hodin;
info: Ing. František Hostaša,
tel.: 604 465 413.

– Jar. Pospíšilová –
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Zpráva pro zahrádkáře
Zpracování o voce v Chropyni bude
zahájeno v Domě zahrádkářů na Masarykově ulici
ve středu 3. září 2008. Každou středu a pátek vždy
v době od 13:30 do 16:00 hodin bude prováděna
výměna jablek za hotové mošty. Drcení a lisování
ovoce pro domácí zpracování (burčák, kvas) se bude
provádět 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 dohodnout
předem přímo v moštárně nebo telefonicky
na čísle 722 656 341. Ovoce ke zpracování musí
být čisté, nenahnilé, 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 dodání ovoce je 8,- Kč,

drcení a lisování pro domácí zpracování
3,- Kč/1 litr. Poplatek za sušení křížal z jablek
a hrušek a za sušení švestek je 8,- Kč za 1 kg surového ovoce, maximálně 140,- Kč za 1 přepravku.
Výstavy ovoce, zeleniny a květin v roce 2008
Oblastní výstava se uskuteční ve skleníku
Květné zahrady v Kroměříži ve dnech 20. – 21. září
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 17.9.2008
od 13 do 16 hodin a hromadně je odvezeme.
Vyzýváme k účasti i pěstitele, kteří nejsou členy
žádné ze tří chropyňských organizací ČZS.

Informace k přípravě vzorků
· všechny vzorky řádně označit (jméno
vystavovatele, název odrůdy);
· u ovoce nejméně 4 kusy od odrůdy, u menšího
ovoce nebo zeleniny více;
· nezapomeňte na skořápkové ovoce;
· podle možností dodejte větší množství
zeleniny;
· prosíme také o květiny – jako samostatné
exponáty i pro použití k dekoraci výstavy;
· počítá se i s expozicí výrobků = zavařené,
sušené či jinak zpracované ovoce a zelenina;
· doporučení – ovoce neleštit, ponechat
původní ojínění;
· pokud máte kuriózní výpěstky ze svých
zahrádek, prosíme o jejich zapůjčení
pro oživení výstavy.
Děkujeme Vám za spolupráci
a těšíme se na setkání na výstavách.
– JP –

Místní výstavu v Chropyni připravuje
organizace č. 1 ČZS na 27. – 30 září 2008
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku.
Výpěstky budeme přijímat ve čtvrtek 25. září
od 13 do 16 hodin ve víceúčelovém sále zámku.
Věříme, že výstavu obohatí výsledky svého
zahrádkářského úsilí hodně chropyňských
i plešovských zahrádkářů.

• informace o dění v našem městě
• zajímavé čtení dopisovatelů
• přehledy kulturních
a společenských akcí
• to vše 11 x ročně ve Vaší poštovní
schránce
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Soukromá Základní umělecká škola D-MUSIC oslaví 10. výročí
založení pobočky v Chropyni
Rozvoj školy ve zkratce od založení po současnost
V září 1998 se vedení SZUŠ
D-MUSIC Kroměříž rozhodlo
založit pobočku v Chropyni.
V prvním roce existence na pobočce
vyučoval jeden učitel. Ve výuce
se realizovalo 12 žáků ve hře
na zobcovou flétnu a klávesy.
Postupně jak stoupal zájem
o studium na naší škole, bylo nutné
navýšit i počet učitelů. Žáci byli
starší, zvládli již hru na zobcovou
flétnu a někteří projevili zájem hrát
na složitější hudební nástroj, jako
je trubka, klarinet, saxofon, tenor
apod. Rok od roku rostl zájem o studium dechových nástrojů, byl zájem
i o výuku zpěvu a souborovou hru.
Do konce minulého školního roku
vyučovali na chropyňské pobočce
3 pedagogové hru na zobcovou flétnu,
trubku, klarinet, saxofon, tenor,
klávesy a zpěv. Od příštího školního
roku se jejich počet zvýší na 7, neboť
rozšiřujeme výuku o obor příčná flétna,
kytara, klavír, bicí nástroje. Podařilo
se také zajistit renomované pedagogy
na výuku tance, takže od září letošního
roku otevíráme taneční oddělení

s výukou disko – tance. Vysoký počet
žáků umožnil snížit školné na příští rok
o 20%.
Dnes je pobočka Chropyně
co do počtu žáků jednou
z největších SZUŠ D-MUSIC
v okrese Kroměříž. V hudebním
oboru se od září 2008 bude
realizovat 85 žáku a v tanečním
oboru disko tance 30 tanečníků. Své
sídlo má na ZŠ Nová v ulici J. Fučíka.
Naše cíle do budoucna
Chceme držet krok s dobou, být
moderní školou, která ctí tradice
a dědictví našich hudebních velikánů,
a přitom se nebrání umožnit našim
žákům nahlédnout pod pokličku
novým hudebním trendů.
I když všichni naši pedagogové
splňují předepsané vzdělání, zvyšují
si svou odbornost dalším studiem a účastí
na odborných seminářích. Cílem dalšího
vzdělávání je získané znalosti
uplatňovat v praxi a postupně tak nahrazovat staré, zkostnatělé a přežité
způsoby vyučování novými moderními
výukovými metodami. Děti takový
přístup baví, látku podanou zábavnou
formou lépe pochopí, o čemž svědčí

reklama

minibagr SCHAEFF HR14

od 500,- Kč/hod

• výkopy základů
a základových pásů
• výkopy pro bazény

nakladač UNC 060

radost a ochota s jakou se účastní našich
hudebních vystoupení pro rodiče
i širokou veřejnost.
Ve školním roce 2008 – 2009
budou žáci z dechového oddělení
reprezentovat naši školu na celonárodní soutěži základních
uměleckých škol.
Co jsme dokázali v uplynulém
roce
Mimo klasické výukové učební
osnovy, jejichž splnění je pro každého
žáka i učitele samozřejmostí, bylo
uskutečněno z iniciativy žáků a učitelů
nad rámec osnov 10 koncertních
vystoupení k různým příležitostem.
I když jsme v průběhu roku o těchto
akcích informovali, chtěl bych je krátce
připomenout.
Přípravou na tato vystoupení bylo
tradiční říjnové hudební soustředění
v pohraničním městě Králíky, kterého
se zúčastnilo 40 dětí z Chropyně
a Kroměříže. Na tomto soustředění
děti mimo zábavných činností poctivě
nacvičovali svá vystoupení na připravované koncerty.
Začali jsme 1. prosince s kulturním
programem na rozsvícení vánočního
stromu v Chropyni a pokračovali
5. prosince Vánočním koncertem
v sále Kulturního domu v Kroměříži,
kterého se zúčastnily děti přípravného
ročníku a děti ze souboru zobcových
fléten. Závěr roku 2007 vyvrcholil
20. prosince Vánočním koncertem
v MKS v Chropyni.
Řada našich veřejných vystoupení
pokračovala 17. ledna v družině
ZŠ v Chropyni. Následoval 3. dubna
Jarní koncert a 30. dubna doprovázely
tóny našich muzikantů rej čarodějnic
na sokolském stadionu, kde se také

Závěrem poděkování
Děkujeme všem našim příznivcům
za podporu a slibujeme, že v našem
snažení o zvyšování úrovně kultury
v Chropyni nepolevíme ani v příštím
školním roce 2008/2009.
– Ivo Novotný, vedoucí
pobočky SZUŠ D-MUSIC –

od 400,- Kč/hod

• rovnání a svahování terénu
• výkopové a zahrnovací práce

• hloubení rýh pro
• terénní úpravy
inženýrské sítě
rovinných i svažitých terénů
• nakládání a přemisťování
zeminy a jiných materiálů

prezentovali se svým vystoupením
učitelé tanečního oboru.
Děti mateřské školy měly určitě
radost z našeho vystoupení
14. května, kde se seznámily s všemi
druhy zobcových fléten a dalšími
dechovými hudebními nástroji.
Slavnostním Absolventským
koncertem 29. května ukončilo
základní studium hry na hudební nástroj
6 absolventů z Chropyně a Záříčí.
1. června žáci naší školy ve spolupráci s dramatickým kroužkem ZŠ
Chropyně obohatili kulturní odpoledne nazvané „Chropyňské hrátky“
hudebním a divadelním vystoupením.
Promenádní koncert na Velkém
náměstí v Kroměříži 26. čer vna
podpořili i naši malí flétnisté
z přípravného ročníku.
Na konci mého bilancování bych
chtěl vzpomenout na mimořádně
vydařený závěrečný koncert školního
roku „Hurá na prázdniny“, a tímto také poděkovat těm, kteří si naším
vystoupením nechali zpříjemnit
čtvrteční odpoledne. Vydařený byl
možná i proto, že jsme mimoděk
objevili nádherné Hanácké náměstí,
místo jako stvořené k takovým
hudebním vystoupením.
Fotografie z našich akcí můžete najít
na internetových stránkách
www.szuskm.com., kde najdete také
důležité informace o naší škole.

zde mohla být

VAŠE REKLAMA

• demolice objektů
a jiné související práce

více informací na telefonu 573 500 746
www.muchropyne.cz

kontakt: tel.: 737 316 095
e-mail: r.lucan@volny.cz
www.robicont.cz

– Redakce –
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Harry Potter na Skavsku
Na letošním táboře, který probíhal ve dnech
3. – 9. srpna 2008, se děti proměnily v malé učně
kouzelnické školy čar a kouzel v Bradavicích.
Střílely z luku a ze vzduchovky, rozdělávaly oheň
a pekly hady, překonávaly lanové překážky,
lyžovaly, létaly na koštěti, hrály člověčí „člověče,
nezlob se“ a dováděly v bazénku. První večer
si každý vylosoval svého tajného přítele, kterému
po celou dobu tajně pomáhal a dělal mu radost.
Poslední večer jsme se odtajnili. Během tábora
jsme také zvelebovali základnu a čistili lesík kolem
ní. Tábor se všem líbil.
– Jakub Hrdlička –

Poslední schůzka turistického oddílu Kamínek
v letošním školním roce
Školní rok utekl jako voda a než jsme se nadáli,
byla tu naše poslední schůzka v letošním školním
roce. Připravili jsme pro naše děti takové malé
překvapení. Vyjeli jsme si na výlet do nedaleké
Kroměříže, ale nebyl to jen tak obyčejný výlet,
pro děti byla domluvena exkurze na městské
policejní stanici. Děti netušily, co je vše čeká.
Po příchodu na městskou policii se nás ujal zástupce
městské policie pan J. Sigmund. Nejprve nás zavedl
do monitorovací místnosti, kde pracovníci policie
sledují na monitorech dění v Kroměříži.
Co se to ale stalo? Najednou se na obrazovkách

začala objevovat nějaká skupinka dětí, no považte,
byli jsme to my, jak si to šlapeme z autobusového
nádraží směrem k náměstí a k sídlu městské policie.
Děti stály jako přibité, když se spatřily
na monitorech. Tak jsme poznali, jaké mají na policii
monitorovací zařízení, a děti si vyzkoušely
monitorovat náměstí. Pak nám bylo nabídnuto
dýchnutí do testovací trubičky na alkohol. Radka,
jako odvážlivec, si to vyzkoušela. Dopadlo to dobře,
trubička se nezabarvila.
Pak jsme se šli podívat na policejní pejsky a byli
jsme seznámeni s prací psovodů. Víte, že ten oblek,
na kterém se pejsci cvičí k honění pachatelů váží
15 kg? To se ten dotyčný, co v tom obleku běhá,
pěkně zapotí. Byly nám také ukázány neprůstřelné
vesty a opět si je děti mohly vyzkoušet. Jsou pěkně
těžké, a když se k ní přidá i opasek, tak to celé váží
5 kg. Následně si pak hoši nasedli do auta městské
policie a vyzkoušeli si, jak se zapíná a vypíná houkačka
a majáček. Pak jsme se na policii vyfotili, ať máme
památku do kroniky. Ještě na rozloučenou jsme dostali
policejní bonbóny a leporela o tom, jak se děti mají
chovat, když jsou samy doma nebo jdou do školy.
S panem Sigmundem jsme se pěkně rozloučili a pěkně
jsme mu za vše poděkovali. Pak byly děti pozvány
do cukrárny na zákusek, tam si pomlsaly a ještě
si každý vybral velkou zmrzlinu. Na závěr jsme šli
do zámeckého parku, kde jsme se také vyfotili.
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A že začalo poprchati, tak jsme se odebrali
na autobusovou zastávku a udělali jsme dobře, neboť
se za chvilku se spustil hustý déšť.
Autobusem jsme se dopravili v pořádku nazpět
domů, kde už na děti čekali rodiče. Všichni jsme
se pěkně rozloučili a popřáli si pěkné prázdniny,
i když o prázdninách se ještě sejdeme na našem
táboře v Osvětimanech.
Chci poděkovat všem vedoucím a instruktorům,
kteří se po celý rok věnovali dětem. Těším
se na další spolupráci v novém školním roce.
– Za tur. oddíl Kamínek H. Paňáková –

Zpravodaj města Chropyně
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Ztracená říše fantazie pohádek
aneb Letní tábor Turistického oddílu Kamínek v Osvětimanech
I v letošním roce pořádal turistický oddíl
Kamínek pro děti z Chropyně i okolí letní tábor,
a to v červenci v Osvětimanech. Děti vlastně
přijely přímo do „Ztracené říše fantazie
pohádek“, kde vládla královna všech pohádek.
Při večerním táborovém ohni všechny děti
v skřítky proměnila a ti se rozdělili do rodů
Jahodníčků, Hříbků, Jeřabinek, Ostružinek
a Borováčků. Každý skřítek měl svou barvu podle
rodu, čepičku a kouzelnou bambulku, která
ho chránila před zlým králem temnot, který
zaklel všechny pohádky. Skřítky čekal nelehký
úkol všechny zakleté pohádky osvobodit.
Na skřítky čekaly daleké a dobrodružné výpravy,
plné různých nástrah.
Musím říct, že všichni skřítci se činili.
Poslouchali rady moudrých, Větrníka, Měsíčníka
i Slunečníka, sbírali perníčky, z kterých pak
stavěli perníkové chaloupky, dle rady babky
kořenářky si vařili kouzelné lektvary, dušičky
od hastrmanů a čertů osvobozovali, s draky
bojovali, Popelce hrách, čočku i fazolku přebírali,
Zlatovlásce korálky navlékali a pro mrtvou a živou
vodu se vypravili, by s ní Jiříka oživili. Zlý král
temnot si i na pomoc svého bratra zavolal,
ale skřítci se nedali a ten poražen byl v bitvě
plamenné. Po večerech mezi sebou soutěžili
ať už v skřítkoklipech, skřítkotancích nebo
v jiných hrách či soutěžích. Různé hosty jsme
zde měli, Tom a Bob k nám až z televize
„ZNOVA“ přijeli, by nám svou show předvedli,
pak „Pošta pro tebe“ u nás byla a mile nás pobavila, též soutěž „5 proti 5“ nás neminula.
Ve čtvrtek k nám cestu vzácná návštěva vážila,
až z města Chropyně k nám přijela. Pan starosta
Ing. R. Macháček a s ním paní V. Sigmundová
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Ztracená říše fantazie pohádek
aneb Letní tábor Turistického oddílu Kamínek v Osvětimanech
pohádek – Markétka, Rusovláska – Gábi,
jezerní královna Hanka, děd Vševěd – Vladimír
H., král temnot – Vladimír D., Bohdanka –
Zuzka, mamka Borůvka – Renča, král Kazimír –
Martin, Bajaja – Zdeněk, Princ Krasoň – Petřík,
mořská víla – Martina, Šípková Růženka – Sanča
a Zlatovláska – Nikola. O zdraví dětí se starala
pečlivá zdravuška Janička a o to, aby děti
netrpěly hladem a žízní, se staraly tři kuchařinky, které vařily za maminky. Na všechny
pak dohlížela skřítkuška Magduška.
Všichni jsme rádi, že se dětem tábor líbil
a že byly spokojeny. O to nám všem přece jde,
aby si děti užily prázdniny a aby byly zdravé
a odpočaté.
Závěrem moc děkuji všem sponzorům, kteří
nás podpořili, také Správě majetku města
a Městu Chropyně děkuji za vydatnou pomoc.
Mé velké díky patří všem těm vedoucím,
instruktorům a ostatním dospělákům, kteří
se tak obětavě o svěřené děti starali. Všem
Vám patří mé velké DÍKY.
– Za tur. oddíl Kamínek H. Paňáková –
i malá Emilka nás navštívila. Chvíli s námi pobyli,
na zdraví a jak se daří se poptali a pro děti dárky
předali. Na památku se s námi do kroniky vyfotili.
Návštěva se pak k domovu ubírala a skřítci
se opět do díla svého pustili, neb tábor se pomalu
ke konci blížil. Při posledním táboráku byl král
temnot poražen a královna všech pohádek
osvobozena byla a s ní celá říše pohádková. Skřítci
v děti proměněni byli a ve zdraví se domů všichni
vrátili.
A kdo že to se o děti po celou dobu tábora
staral a pomáhal jim? No královna všech
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A jsme opět doma. Trochu sklesle a také trochu
vesele se tato věta ozvala v sobotu 19. července
2008, když jsme se po čtrnácti dnech vrátili
ze skautského stanového tábora ve „Sluneční
zátoce“ u Jeřmaně. A tak se na ten náš 12. tábor
pojďme podívat...
Všechno začalo už v pátek 6. čer vence
stavěním tábora. Po razii ve skladu jsme přetížení
odjeli z Chropyně rovnou do Sluneční zátoky,
abychom přijeli pod pošmournou oblohu,
ze které se za okamžik spustil studený déšť. Jindy
malá průzračná říčka Třebůvka tady hučela jako
Labe a mokrá tráva nám na náladě také moc
nepřidala. Nicméně začít se muselo. Přibližně
kolem poledne si počasí uvědomilo, že nás neodradí, a trochu se vyčasilo. No a pak už to šlo
jako po másle. Dovézt vybavení, postavit stany,
vybudovat pec... Všechno šlo rychleji než
v minulých letech, všechno bylo lepší, když
zasvitlo sluníčko. Přesto jsme večer padli
vyčerpaní do postelí a v sobotu pokračovali
ve výstavbě. To už to začínalo vypadat jako
opravdový tábor, v jehož středu se tyčil vysoký
stožár, na jehož začátku stála velká brána a v jehož
útrobách se ozýval smích. V neděli zbývalo
dodělat poslední nedostatky, uklidit okolí
a pak už jsme jen čekali na příjezd dětí.
Ten byl stejný jako v minulých letech. Záplava
skautských krojů vtrhla do tábora, aby si každý
vybral co nejlepší stan a zabydlel se. Děti hned
na úvod čekaly seznamovací hry a nezbytné
organizační pokyny. A pak, k večeru začal ten
opravdový táborový program. Do slavnostně
vyzdobené jídelny, kde už sedělo plno trpaslíků
v kostýmech, vešel Gandalf, aby jim oznámil,
že po velkolepé večeři započne boj, který
je bude provázet dlouhou dobu na cestě
za poklady z bájné Mórie. Ano, letošní etapová
hra se nesla v duchu Pána prstenů. Musím říct,
že úvod na děti udělal docela dojem, a po slavností večeři jsme se všichni odebrali do stanů,
aby další den začal ten pravý táborový život.
Budíček, rozcvička, hygiena, snídaně –
to všechno řada dětí zažívala poprvé. Jak se jim
nechtělo do chladného rána z vyhřátých spacáků!
Jak neochotně se na první rozcvičce mátožily
v rose! Ale časem si děti začaly zvykat na táborový
život. Takhle to tady totiž chodí každý den.
A po snídani prvního dne se to rozjelo naplno.
Během tábora na děti čekaly sportovní aktivity,
kdy jsme například sehráli velký turnaj v malé
kopané, vyzkoušeli jsme slaňování na skalkách
a běhali po lesích, kde jsme bojovali proti
zlobrům, vyráběli hudební nástroje z přírodních
matriálů a chystali jsme dřevo na první a slavnostní
táborový oheň. Do toho nám vždycky vpadlo
skvělé jídlo, po kterém jsme v programu pokračovali dál a dál... Den vždycky začínal a končil
krojovaným nástupem, kdy se vztyčovala a snímala vlajka, jako obvykle zde fungovala denní
služba, která ostražitě hlídala tábor před vetřelci
nejen ve dne, ale také v noci (i když někteří
se báli víc než zajíci, kteří kolem tábora šramotili
a které lekalo světlo baterky) a každý den
probíhalo bodování úklidu ve stanech. Jako
obvykle se nám podařilo i pár pěkných leteckých
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Sluneční zátoka 2008
dní, kdy kufry skončily před stany a rozhořčení
majitelé se stěhovali zpátky.
Zahajovací táborák byl velkým zážitkem pro
všechny. Slavnostní ceremoniál, scénky, písničky
a plameny šlehající k temné obloze byly velkým
zážitkem pro všechny, kteří na táboře byli poprvé.
Dalším bodem v programu byly olympijské hry.
Strastiplný závod dvoukoláků, překážková trať,
kohoutí zápasy a předávání zpráv ve formě
triatlonu však překazilo počasí. Slunečných dní
se tady letos objevilo poskrovnu. Zato se tady
objevil natáčecí štáb České televize, který mimo
kamer přivezl také inspekci Krajské hygienické
stanice v Olomouci. Kamera zaznamenala průběh
kontroly, která neobjevila žádné nedostatky;
štáb natočil děti uprostřed táborového programu
a my jsme měli o zážitek navíc.
Samozřejmě se tu objevili i starostliví rodiče,
kteří si přijeli prohlédnout tábor a podívat
se na svá dítka. Bývá zvykem dávat táborům
nějaké přízvisko. V roce 1997 to byl „Tábor dešťů“
letos „Tábor lazarů“. Kvůli vlhkému a chladnému
počasí jsme obden vyráželi k paní doktorce, která
ordinovala a ordinovala. Nakonec se však všichni
ze svých bolístek i ran vylízali. Ale táborový
program pokračoval i s nemocností.
Dvakrát jsme vyrazili na celodenní výlety,
na kterých jsme si prohlédli jeskyně v Javoříčku,
státní hrad Bouzov, zkamenělý zámek a další
místa. Každý den nás provázela etapová hra,
trpaslíci museli vyluštit zapeklité hádanky
ošklivého Gluma, museli projít zákeřným
bludištěm, potýkat se s nebezpečnými lesními
tvory a na úplný závěr porazit nebezpečného
draka. Mimo etapovou hru se děti seznámily také
se střelbou a bezpečností při používání zbraní,
které měly hlavně mezi kluky veliký úspěch;
a ve chvílích osobního volna se děti proháněly
za balóny, hrály Dračí doupě a jiné společenské
hry a také psaly dopisy domů o tom, jak to tady
na táboře chodí. Veliký úspěch měla celotáborová hra „Kartáčkový vrah“, při které pár
rafinovaných zločinců za jeden den „zničilo“ celý
tábor tím, že je „zabíjeli“ pošimráním kartáčkem
na zuby. Zajímavou zkušeností bylo čínské Vítání
slunce a také přírodní sazka. Holky si užily nějaké
to korálkování, kluci vzali zavděk noži a vyráběli
něco ze dřeva.
Nebylo divu, že se přiblížil odjezd a nastal
poslední večer, kdy se opět rozhořel oheň
a za zpěvu písniček a veselého hovoru jsme
si opekli špekáčky, abychom se ráno v sobotu
19. července 2008 zapojili do bouracích prací.
Na posledním a dlouhatánském nástupu jsme
každý obdrželi nějaký diplom a užili si poslední
den. Pak už jsme postupně zbourali celý tábor
tak, že odpoledne zůstala Sluneční zátoka osiřelá
a tábor zde připomínala pouze slehlá tráva
v místech, kde stály stany, kde hořela pec.
Třebůvka už hučela bez dětského smíchu a my jsme
odjížděli domů. K večeru už byl materiál uložen
v Junáckém skladu na Cikorce a my si řekli: „A jsme
opět doma.“ Trochu sklesle a také trochu vesele.
Na úplný závěr připojujeme nezbytné
poděkování Jirkovi, Soně a Zuzce Lachovým, kteří
se poctivě a dobře starali o naše chuťové buňky.

Velké poděkování patří Honzovi Chmelovi, který
i přes pár sečných ran skvěle topil v kuchyňské
peci, a stejně tak děkujeme i Tomovi Drobníkovi
za pevné nervy při nebezpečných cestách s naší
Škodou 1203. Za foukání bolístek a vzornou péči
děkujeme naší neúnavné babičce Aničce
Kalincové. Za přípravu her a celotáborového
programu děkujeme Petře Kovaříkové, Renči
Kučkové, Kájovi Ramišovi, Peťovi Caletkovi
a Kubovi Kalincovi; za celý průběh tábora
děkujeme kolektivu vedení tábora - Ivě Dolníčkové, Zdeňovi Opravilovi, Jarce Soukupové
a Zdeňovi Soukupovi. Poděkování si zaslouží
i Vašek Šebestík, který držel kasu a zajišťoval
zásobování, děkujeme také Frantovi Chalánkovi
a Karlu Šťastníkovi za správu materiálu. Jsme také
vděční za pomoc rodičů nejen při táborovém
programu, ale také při stavění a bourání tábora.
Samozřejmě největší dík patří všem dětem,
bez kterých by tábor nebyl táborem.
Na závěr zbývá říct, že se už všichni těšíme
na tábor v příštím roce, a také vás odkazujeme
na internetové stránky Střediska „Krále Ječmínka“ v Chropyni – www.junak-chropyne.cz.
TAK ZA ROK ZAS!
– Jakub Kalinec – Harry –

Skautské středisko
Krále Ječmínka Chropyně

Vás srdečně zve na výstavu k příležitosti

70. let skautingu v Chropyni,
která se uskuteční
v sobotu 30. září od 10.00−17.00 hod.
od.
a v neděli 31. září od 9.00−17.00 hhod.
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku.
Prohlédnout si můžete spoustu historických,
ale i současných fotografií a materiálů,
kronik a spoustu jiných věcí.
Proto neváhejte a přijďte se podívat.
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Úspěch chropyňských nohejbalistů
Dne 28. června 2008 uspořádal nohejbalový oddíl „Haná Kroměříž“
II. ročník Memoriálu Ladislava Čecha.
Z našeho oddílu se tohoto turnaje zúčastnila dvě družstva z celkového
počtu osmi. V prvém družstvu to byli pánové Michal Zborek, Jiří Chrastina
a Petr Dočkal, ve druhém družstvu potom paní Věra Honková, slečna Lenka
Krejčířová a pánové Stanislav Kotas a Radek Středa.
Hrálo se „každý s každým“ a zpočátku se u druhého družstva počítalo
s umístěním na 6. – 8. místě, které nakonec skončilo na pěkném 3. místě.

Naše první družstvo se umístilo na 1. místě. Turnaj byl dobře obsazen a velmi
se všechna družstva v jednotlivých „bojích“ zapotila.
Na ukončenou byla přislíbena účast našich družstev v příštím ročníku
a družstva z Kroměříže byla pozvána na 3. ročník turnaje O pohár pana
Kotáska, který se v Chropyni uskuteční v měsíci srpnu – září t. r.
Přejeme našim družstvům v tomto sportování hodně zdaru a úspěchů.
– Antonín Středa –

Soukromá inzerce
Prodám
 zdravý a dobrý med (lipový, akátový,
pastový…), i větší množství. Dále mám
k prodeji větší výběr koření a také
bylinkového koření.
Informace na tel.: 739 644 510 pan Josef
Zemánek, nebo osobně na adrese Moravská
617.

Rodičovský turnaj mládeže ve stolním tenisu
V sobotu 14. června 2008 se uskutečnil v herně
stolního tenisu TJ Chropyně závěrečný turnaj rodičů
a mládeže ve stolním tenisu. Sponzorství nad touto
akcí převzala firma RACEK ing. Zháněla.
Turnaj se uskutečnil ve dvou skupinách, mladší
mládež s maminkami a starší s tatínky. V obou
kategoriích se utkalo 22 hráčů a bylo odehráno
177 zápasů. Celkovým vítězem ve společném
hodnocení rodin se stala rodina Konečných.

reklama
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Každý účastník obdržel drobný pamlsek
a vítězové v obou kategoriích byli odměněni
věcnými cenami. Na své si tak přišla nejen mládež,
ale i maminky a tatínkové.
Protože se turnaj líbil a stolní tenis má zájem
podporovat sportovní aktivity chropyňské
mládeže, bude tato akce další dobrou tradicí
oddílu.
– oddíl stolního tenisu –

09
09/2008
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FK Chropyně – ohlédnutí za uplynulou sezónou 2007/2008
V době, kdy budete číst tyto řádky, bude
již v plném proudu nový ročník krajských
fotbalových soutěží 2008/2009. Přesto mi dovolte
malé „ohlédnutí“ za právě skončeným ročníkem
fotbalových soutěží Zlínského kraje 2007/2008,
neboť v něm hráli fotbalisté našeho města
„na všech frontách“ velmi důstojnou roli a určitě
byla tato sezóna jednou z těch nejlepších
za poslední období. Často se mě řada lidí,
pohybujících se kolem fotbalu ve Zlínském kraji,
ptala: „Jak to v té Chropyni děláte, že ve všech
věkových kategoriích patříte v rámci kraje k těm
nejlepším a za Vámi zůstávají ‚ve stínu‘ města
s daleko větším počtem obyvatel, než je Chropyně!?“ Odpověď na tuto otázku není
jednoduchá, ale určitě za dosaženými výsledky
stojí stovky bezplatných a dobrovolných hodin
nejen na hřišti, ale i mimo něj při zajišťování chodu
celého Fotbalového klubu. Že to „neděláme
vůbec špatně“ svědčí i dosažené výsledky
všech družstev v uplynulém soutěžním ročníku
2007/2008. Přesto jsme nebyli vždy a se vším
spokojeni, jak bychom si přáli, ale i tak bude
ta uplynulá sezóna s odstupem času hodnocena
jako úspěšná.
V soutěžním ročníku 2007/2008 jsme měli
zapojeno celkem 7 družstev – 2 družstva mladší
a starší přípravky, 2 družstva mladších a starších
žáků, 2 družstva mladších a starších dorostenců
a jedno družstvo mužů. A nyní stručně zhodnocení
jednotlivých družstev:
Družstva starší a mladší přípravky:
Starší přípravka skončila na konečném 7. místě
se ziskem 21 bodů. Ze 16 utkání 7 zápasů vyhrála
a 9krát odešla poražena. Svým soupeřům nastřílela
60 branek, z nichž nejvíce vstřelil Lukáš Berky,
který se stal se 36 brankami i nejlepším střelcem
všech tří skupin krajských soutěží této věkové
kategorie.
Mladší přípravka skončila na posledním
9. místě. Ani jednou se jim nepodařilo svého
soupeře porazit, což bylo způsobeno především
skutečností, že chyběl dorazový ročník narození
1999, a tím pádem jsme hráli se soupeři minimálně
o rok staršími, což u této věkové kategorie hraje
velmi podstatnou roli. Ale i přesto hoši ve všech
zápasech bojovali a získané zkušenosti se jim určitě
do budoucnosti budou hodit.
Družstva mladších a starších žáků:
Starší žáci skončili v tabulce KP na pěkném
5. místě se ziskem 43 bodů. 13 zápasů vyhráli,
9krát byli poraženi a 4 zápasy skončily remízou
při celkovém skóre 70:58. Nejlepším střelcem
družstva, ale i celého KP, se s 25 vstřelenými
brankami stal Stanislav Vávra. Dále následoval
Jakub Adámek, který vsítil 18 branek, a Lukáš
Novotný s 12 brankami.
Ještě lépe se vedlo družstvu mladších žáků,
kteří skončili na třetím místě ve Zlínském kraji,
přestože po podzimní části soutěže zaujímali
dokonce vedoucí pozici. Přestože byli chlapci
trochu zklamaní, je hodnoceno jejich konečné
umístění jako velmi dobré. Z 26 odehraných
zápasů 22krát zvítězili a jen ve 4 zápasech odešli

poraženi. Svým soupeřům nastříleli úctyhodných
131 branek a pouze 27krát inkasovali. Suverénně
nejlepším střelcem družstva, ale i všech žákovských
kategorií celého KP byl se 42 vstřelenými
brankami Zdeněk Horák. Dále 26 branek vstřelil
Daniel Stratil, 15 branek Bronislav Mrkva
a 12 René Jurčík. Ale na celkovém úspěchu mají
podíl všichni hráči, včetně celého realizačního týmu.
Družstva mladšího a staršího dorostu:
Předváděná hra, ale i konečná umístění obou
dorosteneckých družstev byla velmi příjemným
překvapením uplynulého ročníku KP dorostu,
na čemž má největší podíl kromě samotných hráčů
a realizačního týmu především „rukopis“
zkušeného trenéra Pepy Hamrly.
Mladší dorostenci skončili na výborném 4. místě
se ziskem 41 bodů a skóre 79:45. Z 22 mistrovských
utkání 13krát zvítězili, 2 zápasy skončily nerozhodně
a 7krát odešli poraženi. Nejlepším střelcem družstva,
ale i celého krajského přeboru byl Vlastimil Zapletal
s 35 brankami, následovali Lukáš Drobník a Roman
Zdražil s 12 vstřelenými brankami.
Družstvo staršího dorostu se umístnilo
na 5. místě tabulky Zlínského KP se ziskem
47 bodů za 15 vyhraných a dva nerozhodné
výsledky, při skóre 73:41. Nejlepším střelcem
družstva byl David Chytil, který „nasázel“ soupeřům
17 branek, dále následoval Jaromír Vymětal
se 14 brankami a Martin Sobek s 11 brankami.
Ale potěšitelná je především skutečnost,
že řada hráčů, kteří končí v této věkové kategorii
/Jakub Kotula, Jarda Vymětal, David Chytil, Tomáš
Procházka, Jakub Fousek a další/, by se mohla stát
platnými hráči v družstvu mužů, což v několika
přípravných zápasech i naznačili. Musí však na sobě
dále intenzivně pracovat!!!
Družstvo mužů:
Muži nakonec „zůstali těsně pod vrcholem“
a kýžený postup do divize se nekonal. Třebaže
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po podzimní části soutěže jsme byli „krajským
půlmistrem“, nakonec se radoval ten „třetí vzadu“,
se kterým se po podzimu téměř nepočítalo –
fotbalisté z Valašského Meziříčí, kteří šli za svým
postupem „nejdůrazněji“. Chropyně obsadila
nakonec nepopulární nepostupové 2. místo v kraji
se ziskem 57 bodů a skóre 71:46, kdy nás mohou
mrzet dvě nevydařená domácí utkání na jaře
s Provodovem a Hlukem, která jsme i díky absenci
několika klíčových hráčů nezvládli. Přesto
jde o nejlepší umístění po dobu našeho působení
v krajském přeboru!!!
Snad to vyjde příště!!! Nejlepším střelcem
družstva, ale i celého krajského přeboru byl Lukáš
Pagáč, který vstřelil 25 branek, a přesto to na postup nestačilo!
Zvláště nás všechny potěšila vysoká návštěvnost
našich domácích zápasů, která byla nejvyšší
ze všech družstev KP. Pohybovala se v průměru
kolem 300 diváků na zápas, přičemž na derby
s Morkovicemi a Holešovem bylo přítomno
přes 550 diváků.
Také je třeba vzpomenout naše úspěšné
účinkování v poháru KFS Zlín „O pohár hejtmana
Zlínského kraje“, kde jsme až ve finále
s Provodovem prohráli nešťastnou brankou
z pokutového kopu 0:1 a z krásného poháru jsme
se bohužel „nenapili“.
Co říci závěrem?
Určitě si zaslouží poděkování všichni fotbalisté,
realizační týmy všech družstev, členové výkonného
výboru FK a samozřejmě i všichni fanoušci
a příznivci „Chropyňských orlů“, kteří v mnoha
zápasech, a to i na hřištích soupeřů, byli „naším
dvanáctým hráčem“.
Díky patří i sponzorům a snad se Vám všem
v nadcházejícím soutěžním ročníku 2008/2009
odměníme i tolik touženým postupem do vyšší
soutěže.
-VP-
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Z činnosti mladých rybářů MO Chropyně
Rybářský kroužek Mladí rybáři navštěvovalo již vloni od října do prosince
18 mladých rybářů ze ZŠ Chropyně a 6 mladých rybářů, kteří navštěvují
školu mimo Chropyni. V kroužku se mladí rybáři seznamují s rybářským řádem,
poznáváním ryb, živočichů kolem vody, rostlin a stromů. Učí se navazovat
háčky, seznamují se s různými způsoby lovu ryb. Na závěr rybářského kroužku
skládají noví členové zkoušky v podobě testu. Po úspěšném složení zkoušky
se mladí rybáři zapojí do činnosti našeho kroužku.
Prvních letošních závodů mládeže, které pořádala MO Němčice na Hané
17. května v Morkovicích na rybníku Ovčáček, se zúčastnil i tým z našeho
kroužku ve složení Ladislav Patrman, Pavel Měrka a Marek Žižlavský,
který obhajoval prvenství z loňského roku.
Lovilo se stylem „co cm to 2 body“ a za ušlechtilou rybu 20 bodů. Naši
mladí rybáři obhájili první místo počtem 13.705 bodů, v jednotlivcích obsadili
první tři místa v pořadí Ladislav Patrman (6.129 bodů), Pavel Měrka
(4.234 body) a Marek Žižlavský (3.342 body).
Druhými závody bylo okresní kolo „Zlatá udice“ Kroměříž, kam jsme
na pozvání MO Kroměříž jeli 24. května. Této soutěže jsme se účastnili
poprvé. Soutěží se nejen v klasických rybářských závodech, ale také ve vědomostní soutěži (poznávání ryb, živočichů, rostlin a stromů) a v rybolovné
technice (hod na terč, hod na dálku, hod muškou na dálku). Těchto závodů
se v kategorii žáků do 15 let zúčastnili Ladislav Patrman, Pavel Měrka, Marek
Žižlavský a Michal Palík a v kategorii juniorů (15 – 18 let) Martin Motal.
Na těchto závodech se soutěžilo o postup do krajského kola „Zlaté
udice“, které se konalo ve dnech 6. – 8. června ve Znojmě (viz dále).
V kategorii do 15 let postupovali do krajského kola první čtyři závodníci
a mezi těmito postupujícími, kteří si postup vybojovali svými vědomostmi
a rybářským umem, jsou i naši dva členové, a to Ladislav Patrman, který
skončil na 2. místě, a Pavel Měrka, který skončil na místě 4. Jako první
náhradník skončil Marek Žižlavský na 5. místě. Mezi juniory skončil
náš loňský prófa Martin Motal na 2. místě, bohužel do krajského kola
postupoval jen vítěz této kategorie.

Na závěr jako tradičně předali pořadatelé ceny a všichni, kteří chytili
rybu, byli odměněni.
Jak bylo uvedeno výše, konalo se ve dnech 6. – 8. června krajské kolo
vědomostní soutěže „Zlatá udice“, na které byli i zástupci našich mladých
rybářů. Ladislav Patrman a Pavel Měrka do tohoto kola postoupili po úspěšném
boji v Kroměříži. Na této soutěži závodili naši zástupci pod MO Kroměříž
a dařilo se jim velmi dobře. Je vidět, že pro tento druh závodění a sportu byli
velmi dobře připraveni a že je to i jejich velká záliba. Jako družstvo MO

Ladislav Patrman

Alenka Patrmanová, 1. cena v kategorii rybářek

Další letošní akcí, které jsme se zúčastnili, byly Rybářské závody mládeže.
Tyto závody pořádá pan Zahradníček v Tovačově na rybníku „Hradecký“
k Mezinárodnímu dni dětí. Na těchto závodech jsou soutěžící rozděleni
do tří kategorií, a to mladí rybáři do 10 let, mladí rybáři 10 – 15 let a mladé
rybářky.
Těchto závodů, které proběhly 7. června, se účastnilo 65 mladých rybářů.
Lovilo se od 8 do 12 hodin. Tento den se však moc ryb nechytilo. Ryby
se asi zalekly tak velké účasti rybářů, i přesto se rybáři z našeho kroužku
v tak velké konkurenci neztratili.
V kategorii mladých rybářek vyhrála Alenka Patrmanová, která chytila
2 kapry, a první místo tak měla doma. V kategorii do 10 let obsadil krásné
6. místo Michal Palík a v kategorii 10 – 15 let obsadil Marek Žižlavský 4. místo.

Kroměříž vybojovali 2. místo a dostali krásný pohár a každý stříbrnou medaili.
V jednotlivcích 3. místo a zároveň postup do republikového kola „Zlaté
udice“, které se konalo 20. – 22. června v Mladé Boleslavi, vybojoval náš
mladý rybář Ladislav Patrman. Je to krásné místo, a jak Laďa dopadl, zveřejníme
v příštím čísle. Všichni jsme mu drželi palce, aby na republice uspěl.

Pavel Měrka

Poslední závody, o kterých Vás chceme informovat v tomto čísle, jsou závody
pořádané MO Tovačov na řece Moravě (mezi mosty) v Kojetíně dne 14. června.
Mezi mladými rybáři MO Tovačov skupina Kojetín a mladými rybáři MO
Chropyně je již několik let družba, a tím i vzájemné pořádání rybářských
závodů. Mezi rybáři panuje velká soutěživost a bojovnost. Z tohoto důvodu
jsme se těchto závodů rádi zúčastnili.
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Z činnosti mladých rybářů MO Chropyně

Alenka Patrmanová

Michal Palík, 6. místo v kategorii do 10 let

2. místo v krajském kole

vítězové soutěže

Ryby se na těchto závodech chytají na váhu (na gramy). Závodilo
se o největší rybu a nejvíce chycených ryb v gramech. Lovilo se od 8 do 13 hodin.
Největší rybu, a to cejna o délce 44 cm, který přinesl první místo,
chytila Alenka Patrmanová. O pouhý centimetr skončil druhý Marek
Žižlavský, který chytil ostroretku o délce 43 cm. Alenka Patrmanová
se stala i absolutní vítězkou ve váze ryb, protože chytila ryby o váze 3.016 g,
i v této soutěži skončil Marek Žižlavský druhý s úlovky o celkové váze

2.030 gramů. Na 3. místě se umístil rybář z pořadatelské organizace René
Večerka.

reklama

reklama

Redukce váhy, bez di et a navždy.

Máte 2 hod. denně čas?

Poradenství ZDARMA .

Pracovní příležitost na PC

www.hubni .eu, tel.: 776085308

www.pracezdomu.com

V době, kdy jsem připravoval tento příspěvek, nás ještě čekaly naše
rybářské závody (28. června) a prázdniny, na které bylo pro naše mladé
rybáře připraveno mnoho závodů a velkých akcích. Ale o těch až příště.
Petrův Zdar!
– Jiří Řezáč, st. –
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Vítání nových občánků našeho města
Mezi občany Chropyně byly 21. června přivítány tyto děti:

Nela Obdržálková

Michal Zach

nar. 13.2.2008

nar. 6.3.2008

Matyáš Ramiš

Patrik Zach

reklama

Emilie Sigmundová

nar. 20.2.2008

nar. 6.3.2008

Zuzana Mlčochová

nar. 1.5.2008

reklama

TJ CHROPYNĚ

ODDÍL TRADIČNÍHO

zahajuje NÁBOR nových členů
Zájemci o tradiční formu karate, přijďte mezi nás.
Karate je jeden ze způsobů sebeobrany,
proto u nás nehledejte závody a soutěže.
Cvičení je vhodné pro muže i ženy, děti od 12 let.
Letos i pro děti od 7 − 12 let.
Kdy: každé úterý od 9.9.2008 po celé září − říjen
Děti 7 − 12 let
Ostatní

nar. 15.2.2008

16:00 – 17:30 hod.
17:30 – 19:00 hod.

Kde: TJ Chropyně, malý sál v prvním patře

Další potřebné informace na místě nebo na telefonu:
Renata Šimková – 737464556
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Společenská kronika čer
červv en, čer
červv enec 2008
V měsíci červnu a červenci se do našeho města přistěhovalo 16 občanů,
14 osob se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 24 občanů, zemřelo
7 občanů a narodily se 2 děti.

Poslední rozloučení
Dne 7. července 2008 zemřel po krátké nemoci ve věku
78 let pan

Uzavření manželství

Josef Šebela.

Petr Vodička, Kyselovice – Kateřina Měrková, Chropyně
Ondřej Pavlíček, Chropyně – Petra Topičová, Chropyně
Filip Javorka, Frýd. Místek – Petra Vymětalová, Frýd.Místek
Ing. Tomáš Vrána, Hruška – PhDr. Zuzana Bůžková, Chropyně

Zarmoucená rodina děkuje všem, kteří se přišli naposledy rozloučit.

Vzpomínáme

Blahopřání

Dne 9. čer vence 2008 jsme
vzpomenuli 1. výročí úmrtí naší drahé
manželky, maminky, babičky, sestr y
a švagrové paní

Dne 28. června oslavili svou zlatou svatbu manželé
Josef a Jarmila Zezulovi.

Aleny Ludvové.

Pan Ing. Josef Zezula dne 28. srpna 2008 oslavil také své 75. narozeniny.
Všechno nejlepší a spoustu dalších šťastných let přeje rodina.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Zarmoucená
rodina.
Čas nikdy neběží tak rychle,
aby se dalo zapomenou na Tebe
a Tvoje cukrářské umění.
Dne 14. července 2008 uplynulo již 10 let
od úmrtí paní
Marie Hanákové.
S láskou a úctou stále vzpomínají syn Jaromír a vnučky Jarka a Věra s rodinami.
Dne 20. čer vence 2008 jsme vzpomenuli
nedožité 60. narozeniny pana
Tomáše Ivančice

Přeji Ti hodně zdraví, neboť je vzácné,
hodně štěstí, neboť je krásné,
hodně lásky, neboť je jí málo
a všechno nej... aby žít za to stálo.

a dne 20. srpna 2008 zároveň uplynulo 20 let
od jeho úmrtí. S láskou vzpomínají manželka Eva,
dcera Eva a syn Petr s rodinami a celá rodina.

Dne 26. srpna 2008 oslavila krásné 80. narozeniny
naše drahá maminka, babička a prababička paní

Kde sama chce,
tam bere smrt a ty marně voláš stůj…

Františka Ludvová.
Dne 10. srpna 2008 jsme vzpomenuli 1. smutné
výročí ode dne, co nás navždy opustil pan

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky jejích blízkých
přejí synové s rodinami.

Eduard Kelnar.

Poslední rozloučení

Z našich srdcí neodejdeš nikdy. S velkou láskou stále
vzpomínají a nikdy nezapomenou syn Edik, rodiče František a Marie,
sestra Markéta, bratr Petr, synovec Miky, babičky a kamarádi.

Dne 24. června 2008 nás navždy opustil ve věku 76 let pan
Jan Štulajter.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit. Zarmoucená rodina.

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města Chropyně
zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky
ve společenské kronice, a to zcela bezplatně.

Dne 29. čer vna 2008 nás navždy opustil ve věku 49 let pan
Vladislav Holík
z Chropyně. Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit.
Dne 3. července 2008 nás navždy opustil ve věku 67 let pan

Upozorňujeme občany, že sňatky v roce 2008 budou na zámku
Chropyně v Rytířském sále probíhat pouze do 1.10.2008.

Jiří Škarpa.

Od uvedeného data se Rytířský sál bude opravovat.

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit.

- 23 -

Zpravodaj města Chropyně

09
09/2008

Chropyňské počasí
čer
ven 2008
červ
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

září 2008
18.9.2008
(čtvrtek)

v 19.00 hod. „Pojízdná soudírna aneb Neznalost
zákona neomlouvá“ - hudební pořad „zpívajícího
právníka“ Ivo Jahelky vstupné: 130,- Kč, důchodci
a studenti: 100,- Kč

29.9.2008
(pondělí)

v 9.00 hod. „Pinocchio“
– pohádka pro děti MŠ a rodiče s dětmi vstupné: 25,- Kč

Připravované kulturní programy na měsíc
říjen 2008
1.10.2008
(středa)

Z místního pozorování v měsíci červnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 15 °C;
- průměrná maximální denní teplota byla 22 °C;
- celkové množství srážek za měsíc květen bylo 32 mm/m2;
- průměrný tlak vzduchu měřený ve 14:00 hodin byl 991 hPa.

Chropyňské počasí
čer
venec 2008
červ
Od počátku července se denní teploty udržují na poměrně velice
příznivých letních hodnotách. Podle měření meteorologické observatoře
v Praze – Klementinu dosahují dlouhodobé průměrné denní teploty
již 19 °C. Přitom období následující, tj. dny od poloviny července do druhé
srpnové dekády, označuje lidová meteorologie pro výskyt největších veder
během roku příznačným názvem „psí dny“. Název psí dny pronikl do lidového
prostředí ze středověké astrologie a astronomie. Psí dny vděčí za své pojmenování nejjasnější hvězdě oblohy Síriu ze souhvězdí Velkého psa.
Pojmenování psí dny k nám bylo rozšířeno prostřednictvím klasické literatury
ze středomořské oblasti. Zatímco pro nás je v současnosti Sírius hvězdou zimní,
Římanům se někdy před počátkem našeho letopočtu objevoval právě
v období letních veder. Tak Sírius, neboli Psí hvězda, a období největších
letních veder (psích dnů) společně vstoupily do našeho podvědomí. Datování
psích dnů nejčastěji zahrnuje dobu od 22. července do 23. srpna.
Z místního pozorování v měsíci červenci:
- průměrná minimální ranní teplota byla 17 °C;
- průměrná maximální denní teplota byla 23 °C;
- nejchladnějším dnem v měsíci byl 22. červenec, kdy byla ranní teplota
12 °C;
- celkové množství srážek za měsíc květen bylo 52 mm/m2;
- průměrný tlak vzduchu měřený ve 14:00 hodin byl 989,9 hPa.
Pranostiky na měsíc září:
Teplé září – říjen se mračí.
Jsou-li v září rána mlhová, bude jistě zima sychravá.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Září vínečko vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří.
– Ing. O. Kment –

v 19.00 hod. „Kytice“
- klasické zpracování balad K. J. Erbena. Vstupné: 50,- Kč

„Kytice“

Oblast bylinkářských a léčitelských vědomostí a praktik našich předků
je velice rozsáhlá. Obsahuje nejenom pozoruhodné množství informací,
např. o účincích a použití léčivých bylin, ale i receptur pro přípravu
nejrůznějších směsí, odvarů, čajů, šťáv apod. V lidovém prostředí byla
mimořádná moc přisuzována zejména tzv. svatojánským bylinám, které
se užívaly k léčení jak lidí, tak i hospodářského zvířectva. Podle pověry
se dnem sv. Jana Křtitele končil sběr těchto léčivých bylin. Věřilo se,
že tímto dnem příroda ochabuje ve svých silách a že také byliny tratí
na své moci a síle.
Rostlinou, jež nesměla chybět v žádné staročeské domácí lékárně
a které byla připisována nadpřirozená moc, byla rostlina s názvem bez černý.
Staří Čechové věřili, že kde bez černý roste, tam se pod jeho keři usídlují
domácí bůžkové, ochránci stavení. Proto u selských chalup měly být
bezinkové keře nejméně dva: jeden pod okny obytné části domu a druhý
na humnech stodoly. Použití černého bezu bylo v domácí medicíně
mimořádně široké. Při starých selských gruntech lze někde dodnes nalézt
určitý počet léčivých rostlin, které jsou pozůstatkem někdejších
osvědčených zelených lékáren. Bez černý je jejich nejčastějším zástupcem.
Spolu s česnekem medvědím platily za zvláště účinné léčivé rostliny
již u starých Slovanů. Společný výskyt černého bezu spolu s česnekem
medvědím v krajině je proto v archeologii využíván jako znak při vyhledávání
staroslovanských sídlišť.

9.10.2008
(čtvrtek)

v 9.00 hod. „Jak Krakonoš pekařku Jíru napravil“
– pohádka pro děti MŠ a rodiče s dětmi vstupné:
25,- Kč

21.10.2008
(úterý)

v 19.00 hod. „Blázinec v 1. poschodí“
– komedie Divadelní společnosti Julie Jurištové. V hlavní
roli Oldřich Navrátil. Vstupné: 150,- Kč, důchodci
a studenti: 130,- Kč

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek na tel.: 573 355 323,
pí. Rapantová, nebo na e-mailu: rapantova.smm@muchropyne.cz.
Doplnění i změna pořadů je vyhrazena. V případě rezervace místa je nutné
vyzvednout si vstupenky nejpozději do týdne od objednání. Zakoupené
vstupenky nebereme zpět! Správa majetku města Chropyně.
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732.
Registrační číslo: MK ČR E 12039.
Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatná distribuce.
Redakce: Ing. Petr Večeřa, Ing. Jiří Rosecký.
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Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: archiv Zpravodaje, J. Rosecký, T. Rozkošný, archiv Z. Dolníčka,

archivy organizací publikujících ve Zpravodaji
Uzávěrka tohoto čísla: 15.08.2008.
Uzávěrka příštího čísla: 15.09.2008 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.
O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce.
Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává
nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.

- 24 -

