
 Pořád se něco děje
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Není tomu tak dlouho, co jsme oteví-
rali rekonstruované koupaliště, a již má-
me za sebou otevření nového stadionu 
s umělým povrchem. Tato plocha bude 
sloužit během celého roku jak chropyň-
ským fotbalistům, tak i žákům základní 
školy ke sportovnímu vyžití. 

Chropyně nejen otevírá nová spor-
tovní zařízení, ale věnuje se i dalším 
projektům. Na počátku září jsme ote-
vřeli nový sběrný dvůr, rozběhla se další 

etapa regenerace sídliště a dokončuje-
me inženýrské sítě a lokalitu pro bydlení 
na Podlesí. Ve městě se pořád něco děje 
nejen v oblasti investiční výstavby, ale 
i v kulturní oblasti. Vzpomeňme jen červ-
nové dětské hrátky a srpnové hody. Byly 
to akce, které potvrdily, že spoluobčané 
se rádi setkávají a baví. 

Ale zpět k otevření hřiště. Celá in-
vestiční akce ve výši 16 milionů korun 
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byla zahájena v jarních měsících a byla dotována z rozpočtu Mi-
nisterstva financí ČR ve výši 13 milionů korun. Dofinancování 
města bylo tudíž 3 miliony korun. Dne 17. září 2008 slavnostně 
přestřihl pásku společně se mnou hejtman Zlínského kraje pan 
Libor Lukáš. Dalšími hosty byli radní Zlínského kraje Ing. Broni-

 Pořád se něco děje
slav Fuksa a zastupitelé Zlínského kraje Ing. Tomáš Šimčík a Mgr. 
Roman Hoza.

Celá slavnost byla v duchu přání, aby našim dětem i nám do-
spělým nový sportovní areál dělal radost dlouhá léta.

– Ing. Radovan Macháček, starosta města –

Rada města na svých jednáních v období 
od 13.8.2008 do 15.9.2008 mimo jiné:
• schválila proplacení částky 21.344,- Kč 

ze střediska Nebytové prostory Správy 
majetku města Chropyně, p.o., paní 
Iloně Mihókové, se sídlem Masarykova 
135, Chropyně, IČ 70475393, za inves-
tice, které vložila do domu Komenské-
ho 32, který město prodalo;

• schválila Nájemní smlouvu, kterou 
si Město pronajímá pozemky parcelní 
číslo 1928/21 ostatní plocha o výměře 
637 m2 a parcelní číslo 1928/4 trvalý 
travní porost o výměře 3.461 m2 v loka-
litě skládky „Smeťák“ za účelem prove-
dení rekultivace skládky. Nájemné činí 
1,- Kč/m2/rok, přičemž nájemné bude 
hrazeno paušální částkou 4.098,- Kč/
rok vždy do 15.1. daného roku. Nájem 
končí nejpozději dnem 31.12.2016, 
v případě dřívějšího ukončení rekultiva-
ce skládky může skončit i dříve dle pod-
mínek stanovených ve smlouvě;

• stanovila výši úplaty za předškolní 
vzdělávání pro školní rok 2008/2009 
na 250,- Kč/měsíc u základní měsíční částky 
a na 165,- Kč/měsíc u snížené částky;

• stanovila s platností od 1.9.2008 hodnotu 
stravenky pro cizí strávníky stravující se mimo 
Zařízení školního stravování Chropyně, okres 
Kroměříž, p. o., na 46,- Kč za porci;

Z jednání rady města
• schválila Mandátní smlouvu č. 87/3/2007 

uzavřenou mezi Městem Chropyně a fir-
mou CPS consulting, s.r.o., se sídlem 
Havanská 22/194, Praha 7 – Bubeneč, 
IČ 27391566, na zpracování žádosti 
a sestavení projektu pro realizaci in-
vestiční akce „Výstavba sportovní haly 
v Chropyni“ za smluvní cenu 420.000,- 
Kč bez DPH;

• vyjádřila souhlas s vybudováním izolač-
ní zeleně mezi stávající ČOV Chropyně 
a nově navrhovanou zónou bydlení v lo-
kalitě Hrad;

• uložila připravit projekt na získání pro-
středků ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury na bezbariérová řešení  
místních komunikací pro pěší;

• schválila jako dodavatele stavby „V. eta-
pa projektu Regenerace panelového síd-
liště v Chropyni“ firmu Správa a údržba 
silnic Kroměřížska, s.r.o., se sídlem Koto-
jedy 56, Kroměříž, IČ 26908298, v na-
bídkové ceně 6,800.609,- Kč vč. DPH;

• schválila jako dodavatele stavby „Vý-
stavba cyklistické stezky Chropyně 
- Plešovec“ firmu CONTUNIX, spol. 
s r.o., se sídlem Malý Val 1583/11, Kro-
měříž, IČ 60701188, v nabídkové ceně 
12,887.587,68 Kč vč. DPH;

• jmenovala na období školních let 
2008/2009 – 2010/2011 jako zástup-

ce města členy Školské rady, a to paní 
Lenku Horákovou, vedoucí odboru so-
ciálních věcí, Ing. Lenku Macháčkovou, 
vedoucí finančního odboru, a Ing. Petra 
Večeřu, místostarostu města;

• jmenovala do funkce ředitelky Základní 
školy Chropyně, okres Kroměříž, pří-
spěvková organizace, Mgr. Danuši Za-
pletalovou;

• schválila Pravidla pro poskytování pří-
spěvků na volnočasové aktivity dětí 
a mládeže a příspěvků na sportovní čin-
nost;

• zamítla žádost pana Tomáše Stojky, by-
tem Drahy 220, Chropyně, o přepsá-
ní užívaného bytu č. 2 v tomto domě 
na paní Markétu Olahovou, která rov-
něž v tomto bytě bydlí;

• vzala na vědomí pořádání humanitár-
ní sbírky Charitou Chropyně, se sídlem 
Komenského 39, Chropyně, v termínu 
od 16. do 20. září 2008.

– Ing. Jiří Rosecký –

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

Nám. Svobody 55, 768 11 Chropyně

Tel/fax: 573 338011, GSM: 608 709517

reklama

• zakázková výroba nábytku

• výroba a montáž kuchyní

• grafický návrh v ceně kuchyně

• rekonstrukce starých kuchyní

• vestavné i volně stojící spotřebiče

• prodej zdravotních matrací

• rohové jídelní sestavy

reklama
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Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola VI – Chropyňští kantoři a rektoři 
(4. část)

Karel Kopecký se narodil v roce 1830 v Zá-
smukách u Kutné Hory a svoji kantorskou drá-
hu zahájil pravděpodobně v Holešově. Délku 
jeho pobytu neznáme. Jak jsme uvedli, přišel 
do Chropyně – tradiční hanácké obce o níž po-
drobněji píše Z. Fišer ve svých Kapitolách z dě-
jin Chropyně IV., 1995: „Poměry v Chropyni 
nebyly v 60. letech nejlepší, spíše naopak. Obcí 
již desetiletí otřásaly spory mezi sedláky a pod-
sedníky na jedné straně a domkaři na druhé 
straně… sedláci hospodařili v obecním výboru 
zcela po svém a značně svérázně… obecní hos-
podářství pustlo… situace gradovala po roce 
1864, kdy po úpravách zákona o obcích byli 
do nového obecního výboru zvoleni poprvé 
i čtyři domkaři. Poměry se začaly měnit teprve 
po volbách o tři roky později… situace se uklid-
nila až v r. 1877, kdy zástupce domkařů Eduard 
Vašica byl zvolen za starostu obce.“

Musíme se obdivovat mladému vzdělané-
mu učiteli a muzikantovi Karlu Kopeckému, 
že v těchto chropyňských poměrech vydržel 
a od počátku vykazoval intenzivní hudebně-
pedagogickou a osvětovou činnost – vždyť 
ještě 15 roků vyučoval na jednotřídní škole! 
Zřejmě pochopení pro svoji práci našel na teh-
dejším farním úřadě, kde byl kooperátorem 
A. Konvička a farářem F. Beyer a u předsedy 
školní rady E. Vašici, který přispěl k výstavbě 
nové čtyřtřídní školy.

Vzhledem k úspěšné hudebně-kulturní 
práci K. Kopeckého, která se stala vizitkou 
obce, věnujme se detailněji jeho profilu. Již 
skutečnost, že se narodil v Čechách a podle 
pramenů sloužil jako varhaník a učitel v Ho-
lešově, vyvolává otázku týkající se učitelské 
migrace. Historické prameny uvádějí, že vzhle-
dem k narůstajícímu počtu škol a nedostatku 
učitelů na Moravě se zdrojem přílivu učitelů 
staly Čechy. Mladí kantoři z království české-

ho nacházeli učitelská místa na západní Mo-
ravě. Setkáváme se také s jejich působením 
na severní Moravě, ve Slezsku a na Hané. 
To je případ i K. Kopeckého, mladý učitel 
odešel z rodiště na vzdálené místo, kde trvale 
zůstal. Toto kantorské putování v našich ze-
mích bylo označeno výstižnou větou „rektoři 
jsou tažní ptáci“. Poznamenejme, že Holešov, 
kde získával K. Kopecký na kůru i ve ško-
le zkušenosti, patřil k městům s pozoruhod-
nou kulturní a hudební historií. Narodil se zde 
hymnolog Jiří Třenovský a skladatel evrop-
ského formátu Fr. X. Richter (1709 – 1789). 
V době stavovského povstání (1618 – 1620) 
zde byl spolu s jezuity obžalován ze zrady Jan 
Sarkander. Připomeňme, že jeho bratr Mikuláš 
Ignác Sarkander působil v roce 1616 ve škole 
na panství chropyňském. Jan Sarkander, který 
zemřel ve vězení, byl v době protireformace 
(1621 – 1629) uctíván jako mučedník. V roce 
1995 byl při návštěvě papeže Jana Pavla II. 
na Svatém Kopečku u Olomouce prohlášen 
za svatého. Adorace jeho osoby se promít-
la i do hudebních skladeb (viz Ant. Tučapský: 
Invokace Jan Sarkander). Na holešovském 
zámku za hraběte Rottala sídlila významná zá-
mecká kapela, jedna z nejlepších na Moravě. 
Významný byl v tomto směru i farní kostel. 
Děkanské matriky zaznamenávají požadavky 
kladené na tehdejší rektory, kantory a jejich 
pomocníky. Rektorovou povinností ve škole 
farní bylo: „Vyučovati mládež denně dopoled-
ne i odpoledne po 4 hodinách ve vokabuláři 
(slovník řazený věcně nikoli abecedně), gra-
matice a argumentiích z jazyka moravského, 
na latinský k větším slavnostem, jako je Boží 
Tělo, Zelený čtvrtek, Velký pátek, a k pohřbům 
cvičiti zpěvy dvoj- a čtyřhlasé, řídit hudbu chrá-
movou a zpěv literátského sboru!“ (První laické 
pěvecké soubory, v nichž se sdružovali měšťa-
né, řemeslníci, učitelé i studenti. Zpívali česky 
i latinsky, pečovali o své kancionály a udržovali 

pěveckou tradici až do konce 18. století. Nábo-
ženskou reformou za Josefa II. roku 1786 byla 
literátská bratrstva zrušena. Zůstaly po nich jen 
rukopisné i tištěné kancionály velké hodnoty).

Karel Kopecký nepochybně plnil pod do-
hledem starších kolegů citované povinnosti 
na holešovském kůru, které pak v plné míře 
uplatnil za svého rektorování v Chropyni. 
Ve škole zavedl netradiční hodinové zpívání 
a jeho uplatnění na chrámovém kůru, kde zpí-
vali sbory kostelní a mše pouze chlapci. Uveď-
me, že do roku 1884 zpívali v chrámovém 
sboru jen hoši a muži. První vatikánský koncil 
totiž rozhodl, že v katolických kostelech ne-
mají ženy zpívat. Údajně pro hříšné myšlenky, 
které zpěv svým emocionálním prožitkem vy-
volává. Po celý středověk zpívaly v chrámech 
jen chlapecké sbory, případně kombinace 
mužských a chlapeckých hlasů, které v před-
mutačním období nahrazovaly ženský soprán 
a alt. Jak dalece se toto nařízení na venkov-
ských kůrech dodržovalo nelze posoudit. Sou-
časná sborová praxe se podle možností k pů-
vodním chlapeckým sborům vrací – vzorem 
je jim vatikánská sborová tradice. Sborové 
znění těchto těles je v chrámech i na koncert-
ním pódiu barevnější a při zpěvu vokální stře-
dověké polyfonie originálnější. 

Také doprovod latinských mší, o němž 
se zmiňuje F. Kašper, dovedl rektor Kopec-
ký hrát jen z tzv. číslovaného basu (správněji 
basso continuo, generálbas), jenž považujeme 
za „umění svého druhu“, které se ponejvíce 
uplatňovalo v období baroka. Jde o jedno 
či dvouhlasý úsporný notový zápis skladby, 
který varhaník nebo cembalista harmonicky 
doplňuje do akordických útvarů. Tuto barok-
ní praxi současní varhaníci a hráči na klávesové 
nástroje většinou neovládají a vyžadují sboro-
vou partituru se všemi vypsanými hlasy. 

(pokračování příště)
– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –

reklama reklama

Česká pošta informuje
Česká pošta, s.p. Region Jižní Morava oznamuje 

občanům s platností od 1. října 2008 změnu 

provozních hodin pro veřejnost na poště v Chropyni:

Pondělí  8,00 – 11,30  13,30 – 17,00
Úterý  8,00 – 11,30  13,30 – 17,00
Středa  8,00 – 11,30  13,30 – 17,00
Čtvrtek  8,00 – 11,30  13,30 – 17,00
Pátek  8,00 – 11,30  13,30 – 17,00
Sobota  zavřeno
Neděle  zavřeno
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III. setkání s občany města Chropyně
Poměrně slušně zaplněný sál Městského 

kulturního střediska v Chropyni byl v úterý 
26. srpna svědkem v pořadí již třetího setká-
ní s občany našeho města, které připravuje 
Město Chropyně ve spolupráci s Klubem 
důchodců a místní organizací Svazu zdravot-
ně postižených v rámci projektu Komunitní 
plánování sociálních služeb na Kroměřížsku, 
jehož součástí je i naše město.

V první části programu provedl místosta-
rosta města Ing. Petr Večeřa zhodnocení 
celého projektu Komunitní plánování soci-
álních služeb na Kroměřížsku se zaměřením 
na naše město, včetně Střednědobého plánu 
KPSS na léta 2008 – 2011.

V další části programu, která byla zamě-
řena na „trénování paměti“, předvedly všem 
přítomným zkušené lektorky z Kroměříže, 
paní Mgr. Hrdinová a Ing. Sklíčková, velmi 
poutavou a zajímavou formou, jak lze i v po-
kročilejším věku trénovat a procvičovat svůj 
mozek. Na řadě praktických příkladů a růz-
ných cvičeních nám všem předvedly, co a jak 
dělat, aby nám naše paměť i nadále pořád 
co nejlépe sloužila. Všichni jsme si společně 
nejen zacvičili, ale i prakticky vyzkoušeli naši paměť na několika připravených úkolech, 

které jsme přímo na místě řešili. Samozřej-
mě, že během asi „jednohodinového trénin-
ku“ není možno procvičit všechny mozkové 
funkce, ale jak nám zájem a zanícení všech 
účastníků tohoto setkání ukázaly, tak určitě 
v těchto aktivitách budeme i nadále pokra-
čovat, například i v nově budované společné 
klubovně Klubu seniorů a zdravotně posti-
žených na „staré škole“ na náměstí Svobody, 
kterou bychom chtěli zprovoznit ještě během 
měsíce září letošního roku.

A na závěr, jak již bývá na těchto setkáních 
zvykem, nám tentokrát přišla zahrát a zazpí-
vat mnoho překrásných lidových písniček 

cimbálová muzika Dubina. O tom, že se toto 
vystoupení líbilo, svědčí i skutečnost, že řadu 
písniček si spolu s Dubinou zazpívala i větši-
na přítomných, zasloužený aplaus a také to, 
že se muselo na závěr i „několikrát přidá-
vat“. 

A protože jsme si nejen na těchto setká-
ních již několikrát ověřili, že se našim, zvláště 
starším spoluobčanům, takové akce oprav-
du líbí, což nás, pořadatele, velmi těší, tak 
již nyní připravujeme další setkání, které 
se uskuteční ještě v závěru tohoto roku 
a na které se již všichni velmi těšíme.

- Ing. Petr Večeřa, 
místostarosta města -
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Seznamujeme Vás s Městským úřadem v Chropyni (1)
Městský úřad v Chropyni

Vážené čtenářky, vážení čte-
náři, v tomto seriálu článků, které 
budou postupně vycházet v ná-
sledujících číslech chropyňského 
Zpravodaje Vás budeme sezna-
movat s funkcí a vykonávanými 
činnostmi městského úřadu jako 
celku a jeho jednotlivých součástí, 
kterými jsou odbory až po jednot-
livá pracoviště městského úřadu. 

V této první části si dovolím 
seznámit Vás s celkovou orga-
nizací Městského úřadu v Chro-
pyni a vykonávanými činnostmi 
tajemníkem městského úřadu. 

Proč vůbec existuje městský 
úřad? Je tady proto, aby zabez-
pečoval jemu stanovené úkoly 
v oblasti veřejné správy. V systé-
mu veřejné správy na úrovni obcí 
a krajů je uplatňován tzv. spojený 
model výkonu státní správy a sa-
mosprávy, což má vliv na orga-
nizaci městského úřadu. Spojený 
model znamená, že jeden úřad 
„pod jednou střechou“ (v tomto 
případě Městský úřad v Chropy-
ni) zabezpečuje jak výkon státní 
správy, tak i samosprávy. Nej-
prve si ale pár slovy řekněme, 
co to je výkon státní správy a vý-
kon samosprávy, neboli přenese-
ná a samostatná působnost. 

Jak již sám název napovídá, 
tak v oblasti přenesené působ-
nosti jde o takovou působnost, 
kterou stát na město přenesl. Tím 
jsou jednotlivé, přesně stanovené 
oblasti státní správy vykonávány 
prostřednictvím městského úřadu 
(v souladu s Ústavou se tak může 
stát jedině zákonem). Sem patří 
zejména agenda stavebního úřa-
du, pomoci v hmotné nouzi, ma-
trika a evidence obyvatel, životní 
prostředí, správa daní a poplatků 
a další. Výkon této působnosti 
zajišťují zaměstnanci v pracovním 
poměru, kteří mají statut úředníka 
(a mimo jiné prokázali svoji od-
bornost složením zvláštní odborné 
zkoušky). Pro řízení platí přísně 
formální postupy stanovené jak 
v obecně platných právních před-
pisech (například správní řád), 
tak v mnoha zvláštních zákonech 
a vyhláškách (zákon o pomoci 
v hmotné nouzi, stavební zákon, 
zákon o evidenci obyvatel, zá-
kon o matrikách, zákon o správě 
daní a poplatků atd.). Převažu-
je písemná forma komunikace. 
Protože se jedná o činnost, kte-

činnosti a k nim jsou přiřazeni za-
městnanci tyto činnosti vykoná-
vající. Těmito zaměstnanci jsou 
úředníci. Úředníci v jednotlivých 
odborech jsou podřízeni přísluš-
nému vedoucímu odboru. 
V Městském úřadě Chropyně 
jsou zřízeny následující odbory: 
• Odbor vnitřních věcí (ve zkrat-

ce OVV)
• Finanční odbor (ve zkratce FO)
• Odbor výstavby a život-

ního prostředí (ve zkratce 
OVaŽP)

• Odbor sociálních věcí (ve  zkrat-
ce OSV)

Všem zaměstnancům městské-
ho úřadu je nadřízen tajemník 
městského úřadu, který je dle 
zákona o úřednících územních 
samosprávných celků vedou-
cím úřadu. Plní úkoly stanove-
né zákonem o obcích a dalšími 
zvláštními právními předpisy 
a úkoly uložené mu zastupitel-
stvem obce, radou obce nebo 
starostou, zejména: 
• zajišťuje výkon přenesené pů-

sobnosti městským úřadem
• zúčastňuje se zasedání zastu-

pitelstva obce a schůzí rady 
obce s hlasem poradním

• plní úlohu statutárního or-
gánu zaměstnavatele podle 
pracovněprávních předpisů 
vůči zaměstnancům úřadu, 
má podpisové právo za úřad 
v pracovněprávních vztazích. 
Vykonává personalistiku pro 
zaměstnance 

• sleduje odbornou úroveň 
úředníků i zaměstnanců 
a projednává s nimi způsob 
zvyšování kvalifikace, přitom 
zajišťuje zpracování plánů 
vzdělávání a prohlubování 
kvalifikace úředníků dle zvlášt-
ního zákona

• dbá o účelnou organizaci prá-
ce úřadu, o plynulý chod jeho 
činnosti, ve spolupráci s ve-
doucími odborů připravuje 
pro radu města návrh orga-
nizačního řádu, včetně jeho 
změn, případně změn organi-
zační struktury úřadu

• vymezuje práva, povinnosti 
a odpovědnost vedoucích za-
městnanců (vedoucích odbo-
rů) a ostatních zaměstnanců 
úřadu a vyjadřuje je v jejich 
náplni práce, u ostatních za-
městnanců rovněž na návrh 
příslušného vedoucího 

• vydává spisový řád, skartač-
ní řád a pracovní řád úřadu 
a další vnitřní předpisy úřadu, 
pokud je nevydává rada 

• provádí legislativní činnost 
a zpracovávání návrhů práv-
ních předpisů města a koordi-
nuje legislativní činnost úřadu 
při zpracování návrhů práv-
ních předpisů města

• plní úkoly evidenčního orgá-
nu při vedení registru ozná-
mení na úseku střetu zájmů 
dle zvláštního zákona 
To je jen stručný výčet odpo-
vědností a činností vykonáva-
ných tajemníkem městského 
úřadu. V příštích pokračo-
váních tohoto seriálu budou 
popsány činnosti jednotlivých 
odborů městského úřadu 
až po činnosti jednotlivých pra-
covišť. Účelem tohoto seriálu 
je seznámení široké veřejnosti 
s organizací a činností Měst-
ského úřadu v Chropyni, aby 
každý občan našeho města 
věděl, na kterého úředníka 
se má ve své záležitosti obrátit.

- Ing. Jaroslav Kotula,
tajemník městského úřadu 

v Chropyni -

rou město „dělá“ za stát, dostává 
na její výkon také od státu příspě-
vek (i když ten nepokrývá plně 
náklady spojené s touto činností 
a město je nuceno asi polovinu ná-
kladů hradit ze svého rozpočtu). 
Stručně řečeno jedná se tedy o to, 
že stát za sebe pověřil obec výko-
nem některých činností. 

Jiná situace je v oblasti samo-
statné působnosti. Sem patří vše, 
co si město či obec zařizuje samo 
pro sebe, tedy pro své občany 
a různé instituce na svém úze-
mí. Je to zejména hospodaření 
s majetkem, jeho správa a údržba 
i péče o jeho rozvoj. Dále sem pa-
tří vytváření podmínek pro rozvoj 
sociální péče a pro uspokojování 
potřeb občanů města. Jde pře-
devším o uspokojování potřeby 
bydlení, ochrany a rozvoje zdra-
ví, dopravy a spojů, potřeby in-
formací, výchovy a vzdělávání, 
celkového kulturního rozvoje 
a ochrany veřejného pořádku. 
Výkon samostatné působnosti za-
jišťují zastupitelstvo města a rada 
města (jejich členy jsou občané 
zvolení v komunálních volbách) 
a někteří zaměstnanci města za-
řazení do městského úřadu (kteří 
nejsou voleni, ale jsou v pracov-
ním poměru k městu). Vzájemná 
komunikace mezi nimi a občany 
probíhá v podstatě bez formál-
ních překážek, často veřejně. Pro 
řízení platí obecně závazné práv-
ní předpisy z oblasti občanského 
a obchodního práva. Protože 
se jedná o činnost města samého 
pro sebe, musí si ji také samo fi-
nancovat ze svého rozpočtu. 

S ohledem na činnosti měst-
ského úřadu v oblasti přenesené 
a samostatné působnosti je do ur-
čité míry přizpůsobena organizace 
Městského úřadu v Chropyni. 

Městský úřad v Chropyni je vý-
konným orgánem města Chro-
pyně a tvoří jej starosta města, 
místostarosta města, tajemník 
městského úřadu a zaměstnan-
ci  zařazení do městského úřadu. 
V čele městského úřadu je dle zá-
kona o obcích starosta. Rada měs-
ta Chropyně zřídila pro začlenění 
zaměstnanců města zařazených 
do městského úřadu jednotlivé 
odbory jako organizační jednotky 
úřadu. Do jednotlivých odborů, 
s ohledem na společné či příbuz-
né odbornosti a s ohledem na vý-
kon přenesené, či samostatné pů-
sobnosti, jsou zařazeny jednotlivé 
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Stáří není nemoc
Mýtus, že stáří je nemoc, která se mimo 

jiné vyznačuje zpomalením pohybu a myšlení, 
je již překonáván. Dnes již víme, že tělo i mysl 
se dají vytrénovat, aby fungovaly lépe a zdra-
věji i v pozdějším věku. Nejsou-li trénovány, 
a to v jakémkoli věku, stagnují, nastává atrofie. 

Odborníci zjistili, že lidské tělo i mysl do-
káží znovu a znovu obnovovat své schopnos-
ti. Z nemoci se tělo uzdraví, rány se zahojí, 
a to mnohdy i bez lékařské pomoci. Právě 
tak i mysl, když jí to dovolíme. Tělo i mysl 
mají schopnost správně fungovat po dlouhá 
léta, musíme jim s tím ale pomoci.

Říkali jste si někdy, že již hodně věcí zapo-
mínáte? Pojďte si s námi zlepšit svoji paměť. 
Aby bylo vaše rozhodování snazší, dovolte 
několik stručných informací.

Lidský mozek má úžasnou paměťovou ka-
pacitu, tak proč ji nevyužít. Stačí se naučit 
několik jednoduchých a osvědčených tech-
nik, které nám mohou spolehlivě pomoci. Věk 
člověka zde nehraje prakticky žádnou roli.

Dlouhodobá paměť je nejobsažnější 
ze všech druhů pamětí, nejlépe odolává na-
rušení, ztrátě informací a je poměrně nejsta 
bilnější. Je nejuspořádanější – nevládne v ní 
chaos,  ale naopak řád. Dlouhodobá paměť 
je funkcí celého mozku – není lokalizová-
na do jedné části mozku. Proto je nutno při 
tréninku paměti věnovat pozornost oběma 
hemisférám – čím lépe budou pracovat obě 
polokoule, tím lépe si budeme pamatovat.

Krátkodobá paměť uchovává informace 
přechodně, většinou na dobu několika vteřin 
až minut, výjimečně několika dnů. Využívají 
ji např. děti při psaní diktátu. Říká se jí také 
pracovní paměť, protože umožňuje řešit ak-
tuální problémy. Má však omezenou kapaci-
tu 5 - 9 jednoduchých prvků. Samotnou ka-
pacitu krátkodobé paměti můžeme zvětšit. 

Mezi specifické typy krátkodobé paměti pa-
tří senzorická paměť - paměť našich smyslů.

Cílem tréninku je zlepšit paměť a činnost 
mozku. Tím se zvýší kvalita vašeho života. 
Trénování paměti je nejen efektivní nástroj 
proti stárnutí, ale také rychlá cesta ke zvýšení 
sebevědomí. Stárne tělo i mozek. Přitom oba 
se chovají jako sval, který slábne, jestliže jej 
neprocvičujeme. Cvičením paměti předchá-
zíme chorobám staršího věku.

Cvičení jsou snadná, zábavná a jejich vý-
sledek hned pocítíte. Legrace a společenský 
kontakt zvyšují radost ze života. Váš konečný 
výsledek: Jste spokojenější, získáte od života 
více a budete více respektováni. 

Citát:
Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti 

mizíme, přestáváme existovat, naše minulost 
je vymazána, a přece věnujeme paměti jen 
málo pozornosti, kromě případů, kdy nás opus-
tí. Děláme strašně málo k jejímu procvičení, 
živení, posilování a ochraně. Mark Twain

Další možností, jak udržet své tělo i mo-
zek v kondici, je muzikoterapie.

Hudba umožňuje intenzívní prožitek har-
monie, uvolňuje a probouzí v člověku vnitřní 
síly vedoucí k celkové vyrovnanosti. Cílem  
muzikoterapie není výuka hudebních zna-
lostí a dovedností - hudba je využívána spíše 
jako prostředek práce na sobě samém.  Není 
proto zapotřebí žádných předchozích zkuše-
ností s hrou na hudební nástroje ani znalostí 
hudební teorie. Náplň hodin muzikoterapie 
vychází z individuálních potřeb a možností 
každého klienta a spočívá především ve vy-
vážené kombinaci jednotlivých muzikotera-
peutických prvků a cvičení. 

Například zpěv písní pomáhá lidem s na-

rušeným řečovým projevem zlepšit jejich 
artikulaci, rytmus řeči a dechovou kontrolu. 
Použití písní podle principů strukturovaného 
učení usnadňuje orientaci klientů v čase, pro-
storu a posloupnosti aktivit během dne. Seni-
orům připomínají písně významné okamžiky 
jejich života, které mohou sdílet s ostatními. 
Každý klient se může identifikovat s nějakou 
písní a s jejím textem. Vhodná píseň dokáže 
poskytnout potřebný emocionální zážitek.

Pohybové aktivity při hudbě podporují 
a rozvíjejí rozsah pohybů, senzomotorickou 
koordinaci, svalovou sílu, vytrvalost, dýchá-
ní, svalovou relaxaci a kreativní vyjadřování 
pohybem. Pozitivně působí při obnově mo-
torických schopností. Rytmické komponenty 
hudby pomáhají zvýšit motivaci, zájem a pro-
žitek z pohybu a hudby.  

Velkou propagátorkou cvičení s hudbou 
pro seniory je profesorka Jarmila Radechovská, 
která je autorkou „Tanečků na židlích“, kde 
jedinečně dokázala spojit cvičební prvky na-
podobující každodenní úkony člověka s pod-
manivou muzikou. Tanečky jsou koncipovány 
tak, aby je zvládli i lidé ve vysokém věku.

Při hudbě se můžete věnovat i jiným čin-
nostem, které podporují pozitivní myšlení, 
např. relaxační cvičení, ruční práce slouží-
cí k procvičování motorických schopností, 
ale i třeba malování mandal, které si získá 
každého, kde to jedenkrát zkusí. Samozřej-
mě, že vzájemné přátelské setkávání je ne-
méně důležité pro pozitivní naladění a proží-
vání radosti ze života.

Proto bychom byli rádi, kdyby byl o tato 
plánovaná přátelská setkání zájem a mohli 
se stát pravidelnou činností pro seniory a  zdra-
votně postižené v našem městě. Doufám, 
že můj článek bude pro vás inspirací.                                                    

- Dagmar Šípková -

Dne 15. října 2008 se uskuteční již 9. roč-
ník veřejné sbírky Bílá pastelka, kterou pořádá 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-
kých. Ve více než dvě stě padesáti městech, mj. 
i v Chropyni, se tak znovu objeví dobrovolníci 

Bílá pastelka
v bíločerných trikách a budou prodávat origi-
nální bílou pastelku. Výtěžek sbírky bude pou-
žit na speciální výukové programy pro zrakově 
postižené. Záštitu nad akcí převzala paní hra-
běnka Mathilda Nostitzová.

Cílem projektu je pomoci nevidomým 
a slabozrakým k maximální samostatnosti 
a navrácení zpět do běžného života, např. 
formou výuky prostorové orientace a samo-
statného pohybu, výuky čtení a psaní Braillo-
va bodového písma, doporučením vhodných 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
a nácviku práce s nimi.

Jak podpořit Bílou pastelku?
• zakoupením bílé pastelky od dobrovolní-

ků v ulicích měst dne 15. října 2008
• kdykoli přispěním do kasiček v podobě 

černého vodicího psa v obchodech
•  zasláním dárcovské SMS zprávy v hodnotě 

30 Kč ve formátu DMS PASTELKA na číslo 
87777

•  převodem na účet:

19-99663399/0800

Děkujeme za vaši podporu.                                                                                     

– SONS ČR –
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Co najdeme v kronikách – rok 1960

reklama

Jak jsme v minulém čísle slíbili, 
zmíníme se krátce o opravách zámku, 
které probíhaly v letech 1954-1960. 
Ráda bych se rekonstrukcí dominan-
ty našeho města trochu podrobněji 
zabývala. Nejednalo se totiž pouze 
o opravu fasády nebo oken, jak by se ně-
kteří mohli domnívat. Dále už citace 
z kroniky: 

„…do roku 1954 používalo histo-
rické sály místní JZD jako sýpky, obi-
lí se vyfukovalo strojem do prvního 
poschodí, kde se dále skladovalo. Při 
rekonstrukci bylo nutné, a také nejna-
máhavější, nejprve zbavit místnosti 
všech nečistot, musela být vyměněna 
všechna okna. Dřevěné rámy vyrobi-
lo truhlářství v Chropyni a do těchto 
rámů pak bylo v Brně vsazeno původ-
ní sklo v olověných rámcích. Byl opra-
ven a nakonzervován všechen docho-
vaný nábytek, na původní místo byla 
postavena historická kamna. 

V Ječmínkově sále bylo opraveno 
ostění a zavedena elektřina. Zvláštní 
péče byla věnována kazetovému stro-
pu s erby. Všechny skupiny zbraní 
byly vyfotografovány, poté sundány, 
očištěny a teprve znovu podle foto-
grafií zavěšeny. V tu dobu se zjistilo, 
že v Rytířském sále stály původně 
čtyři soupravy brnění, které však byly 
zapůjčeny neznámo kým a kam, a tak 
brnění, které zdobí náš sál dnes, je rov-
něž zapůjčeno z jiné sbírky a není tedy 
původní – místní.

Ve druhém patře sloužily místnosti 
armádě a bylo nutné je po vojácích 
vyklidit, dvě místnosti byly upraveny 
tak, aby mohly sloužit pro lidovou 
knihovnu…“

V přízemí zámku byla umístě-
na školní jídelna, kterou si pamatují 
již mnozí mí vrstevníci. V jídelně pra-
covaly čtyři kuchařky a jedna uklizeč-
ka. Pamětníkům se jistě vybavují stoly 
se šuplíky, do kterých se dalo schovat 
jídlo, které nám příliš nechutnalo, 
a obejít tak dohadování se s kuchař-
kou nad plným talířem.

Měla jsem možnost se v těchto 
letech podívat i do kuchyně, protože 
babička pracovala jako jedna z ku-
chařek. I když jako dítě jsem spoustě 
věcí nevěnovala pozornost, pamatuji 
si velké sporáky, na kterých se vařilo, 
a kuchařky, které seděly kolem hrnců 
a ručně čistily brambory. Také si pa-
matuji, že ty naše skrýše ve skutečnos-
ti žádná schovávané nebyly, protože 
šuplíky musela uklizečka s kuchařkami 
pravidelně čistit.

Také kronikářka se zmiňuje o dět-
ském přístupu ke školnímu stravování. 
Cituji: „...děti jsou mlsné a vybíravé 
a nejsou v rodinách vedeny k hospo-
dárnosti. Maminky stojí ve frontách 
na maso a kritizují socialistické hos-
podářství, zatímco jejich děti vyhazují 
cenné potraviny…“, sami vidíte, že zá-
mek byl dříve mnohem více využíván, 
a nesloužil pouze jako kulturní památ-
ka, a zápisy v kronikách dokazují, 
že děti se nám od té doby příliš nezmě-
nily a jejich stravovací návyky nejsou 
poplatné společenskému zřízení, je jim 
totiž úplně jedno, jestli maminky stojí 
na maso frontu před obchodem nebo 
ho nakoupí v supermarketu. Tolik 
k rekonstrukci zámku v roce 1960.

Na závěr roku je v kronice zmi-
ňována zdravotní situace v našem 

městě. Cituji: „…v roce 1960 byl 
velký výskyt žloutenky, především 
mezi dětmi a mládeží, a ani prová-
děná dezinfekce nemoc nezastavila, 
objevovaly se stále nové případy 
a nemoc se vracela.“
Příště budeme spolu listovat rokem 
1961.

– Z kronik pro vás vybrala 
a zpracovala M. Kunčarová –



Zpravodaj města Chropyně 10/2008

- 8 -

Co nás zděsilo!
Noční rally v našem městě

Nevídaná podívaná se naskytla obyvatelům města Chropyně 
v sobotu 23. srpna 2008 v brzkých ranních hodinách, tedy přesněji 
mezi 3. a 4. hodinou ráno, kdy se v ulicích Nádražní a Tyršova usku-
tečnila nefalšovaná tuningová Rally se vším, co k ní patří. Nejprve 
se závodník několikrát rozjel na plný plyn a opět zběsile brzdil, mnoh-
dy o kontejnery na odpad. Řev vytuněného motoru, neustálý pískot 
brzd a rány auta o kontejnery protly jinak poklidný spánek obyvatel 
našeho města a mnohé vylákaly k oknům nebo na balkóny. Se zataje-
ným dechem jsme pozorovali jízdu auta, jehož řidič stěží ovládal své 
tělo, natož pak řízení auta, které ze silnice vjelo do parkové části mezi 
bloky Nádražní a Tyršova, kde za mohutné rány vrazilo do sloupku 
lampy veřejného osvětlení, a to ještě nebyl konec jízdy. Naštěstí brzy 
přišla cílová rovinka a auto se prohnalo parkem. Náraz do stromu 

v zadní části tohoto parku byl konečný a auto se již po něm nepodaři-
lo nastartovat. Za několik minut na místo dorazila policie ČR. 

  – ToRo –

„Osobní auto Suzuki řídila po ulici Tyršova v Chropyni pětatřice-
tiletá žena. Na přímém úseku cesty řízení nezvládla, vjela přes zvýše-
ný obrubník mimo cestu na travnatý pás, přejela na chodník a čelně 
narazila do lampy veřejného osvětlení. Poté vycouvala a pokračo-
vala v jízdě po trávě mezi bytovými domy,“ popsala nehodu mluvčí 
kroměřížské policie Květoslava Malenovská. Žena za chvíli naštěstí 
auto zastavila, zamkla a odešla domů. Neunikla ale policistům, kteří 
ji hned poté zastavili a naměřili jí při dechové zkoušce 1,55 promile 
alkoholu. 

– Zdroj: Kroměřížský deník –

reklama
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Poslední srpnový víkend ožilo naše město oslavami 
chropyňských hodů, které se zde konají na počest pat-
rona našeho kostela svatého Jiljí. Letošní hody zahájila 
herečka, zpěvačka a také moderátorka Petra Černoc-
ká v doprovodu svého manžela Jiřího Pracného. I když 
pověstná Saxana nepřiletěla na koštěti, bylo vidět, 
že to s magií umí. Nejprve vyčarovala krásné počasí 
a poté svými songy okouzlila všechny generace.
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Chropyňské hody jsou v našem městě tradicí s více než stoletou 
historií. Slovo tradice má kořeny v latině a znamená předávat 
dál a myslím, že se význam tohoto slova naprosto naplnil. Díky 
hrám, atrakcím a hudebně-zábavným produkcím byla předá-
na spousta dobré nálady, radosti a neopakovatelných zážitků. 
Na louce před zámkem bylo připraveno nepřeberné množ-
ství soutěží a her pro děti. Na své si přišli malí i větší soutěžící 
a na každého pak čekala sladká odměna.
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Neobvyklou atrakcí celé akce se stala bezesporu večer-
ní prohlídka sklepení chropyňského zámku. Před vcho-
dem do legendami opředeného sklepení se shromáždi-
la spousta zvědavých lidí a strhla se mačkanice. Každý 
chtěl vidět místa plná tajemných záhad a o překvapení 
nebyla nouze.  Sklepení se hemžilo strašidly a procháze-
ly se zde pohádkové bytosti. A to, že se všem prohlídka 
líbila, dokazoval úsměv dospělých i dětí.
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Samostatnou kapitolou sobotního večera byl Chropyň-
ský rock fest, který přilákal opravdu velké množství 
fanoušků a na kterém vystoupilo pět rockových kapel: 
Segment, Oční škola, The Flash, Hydrant, Jessica HJ 
a Sauria. Celá hudební produkce trvala přes osm hodin 
a Chropyně ukázala, že se prostě bavit umí. Kdo přišel,
nelitoval. Dobrá hudba a výborné pivo byly zárukou 
pohodově stráveného večera.
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A když se naše město zahalilo do úplné tmy, na řadu přišlo 
vystoupení party nadšenců, kteří dokáží krotit živel, ze kte-
rého my ostatní máme velký respekt. Tmu protl žár ohňů 
a začala pravá ohnivá show. Tanec s ohnivými vějíři a záva-
žím maloval ve tmě nevídané obrazce. Mnozí z aktérů show 
se dokázali do ohně téměř zahalit. Vrcholným vystoupením 
večera bylo „plivání ohně“, které sahalo do několikamet-
rové výšky, a přihlížejícím se mnohdy zatajil dech.
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Nedělní odpoledne dětem zpestřila Míša Růžičková známá 
z pořadu Dobré ráno (ČT1). Tentokrát s sebou přivezla 
minidiskotéku plnou veselých písniček, které sama skládá. 
Ty se dětem dobře pamatují, a tak si děti nejen zazpívaly, 
ale také zatancovaly a zacvičily. A to nebylo zdaleka vše. 
Na děti čekala spousta soutěží a her, kde dokazovaly svoji 
rychlost, dovednost a zručnost. Hezké odpoledne doplnila 
spousta pouťových atrakcí v okolí zámku.
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O vskutku dobrou pohodu se postarala dechová hudba 
Hanačka z Břestu. V přestávce pak vystoupili žáci ZUŠ 
Kroměříž - pobočka Chropyně. Flétnové trio N. a V. 
Karhánkovy + J. Milotová, sólový zpěv M. Kelnarová 
a D. Okruklicová. Své umění pod vedením p. uč. M. 
Vaculíka předvedli R. a P. Vitíkovi a také  T. Majtánová 
a R. Panáček z akordeonové třídy p. uč. M. Daňkové. 
Závěrečné vystoupení patřilo skupině TIP TOP Q.
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Patronem našeho kostela, svatým Jiljím, hody začaly 
a také končí. Po hodové mši svaté a novokněžském po-
žehnání P. Mgr. Zdeňkem Klimešem v kostele pokračo-
vala výstava liturgických předmětů. Výstava byla krás-
ně připravená a nebyla jen zajímavá, ale také poučná. 
Na závěr patří poděkování všem organizátorům, uměl-
cům a lidem starajícím se o zdárný průběh hodové akce.

- Foto a text: ToRo -
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Hody v Kojetíně
V neděli 18. srpna se hanácký soubor Ječ-

mínek zúčastnil hodů v Kojetíně. Sraz jsme 
měli o půl osmé ráno, neboť jsme se museli 
převléknout a záhy se i do Kojetína přepravit.

Krátce po 9. hodině ranní jsme již museli 
být na místě, protože to byl právě čas, kdy 
se Kojetínem vydal na pochod průvod kro-
jovaných Hanáků, který završil svou pouť 
na náměstí před pódiem, kde pak probíhal 
hlavní program.

Ještě předtím muselo být ale zapůjčeno 

starostou Kojetína tzv. hodové právo, aby 
mohly být vůbec kojetínské hody zahájeny.

Vystoupení našeho souboru přišlo na řa-
du chvilku před dvanáctou hodinou. Za-
hájili jsme ho tancem „Kolečko“, pak přišel 
na řadu „Zahradník“ a celé asi 10timinutové 
vystoupení bylo zakončeno „Kalamajkou“. 
I přes počáteční nervozitu některých taneč-
níků se vystoupení vydařilo a s klidným srd-
cem jsme mohli odjet domů.

- Jarka Soukupová –

Zúčastnili jsme se dožínek v Kyselovicích
Přesně týden po Kojetínských hodech, 

24. srpna, jsme se jeli zúčastnit i dožínkových 
slavností do Kyselovic.

Vše začalo krátce po 14. hodině opět prů-
vodem vesničkou, který skončil na místním 
fotbalovém hřišti, kde se záhy začal odehrá-
vat celý zábavný program. Naše vystoupení 
přišlo na řadu hned na začátku a bylo skoro 
totožné s tím na hodech v Kojetíně, opět 
se zahajovalo „Kolečkem“, pak přišel na řadu 
„Zahradník“, po němž následovalo říkání 
„o Hanákovi“ a vše bylo zakončeno „Kala-
majkou“.

Program dožínek pak pokračoval ukázkou 
mlácení obilí a také bylo možno prohlédnout 
si současnou zemědělskou techniku. Pak 
se také není možno divit, že je k vidění kro-
jovaný Hanák za volantem nejmodernějšího 
traktoru. Doba je zkrátka jiná a je nutno 
se jí podřídit.

Chvíli jsme se ještě bavili u dožínkového 
programu a koláčků a krátce po půl páté jsme 
vyrazili unavení, ale spokojení k domovu. 

- Jarka Soukupová –

Oslovuji všechny příznivce detoxikační 
medicíny MUDr. Josefa Jonáše a také všech-
ny, kteří mají odvahu zkusit řešit svoje potíže 
netradičním způsobem.

Již asi rok probíhají ve firmě Joalis, která 
vyrábí informační preparáty MUDr. Jonáše, 
výzkumy, které se týkají opravy genu při tzv. 
monogenových chorobách. Jsou to nemoci, 
kdy porucha v jednom jediném genu způso-
buje závažná onemocnění a kdy oprava jed-
noho takového místa by vedla k zásadnímu 
zlepšení zdravotního stavu člověka a někdy 
i k úplnému uzdravení. Výsledky dosavad-
ních experimentů jsou zatím více než slibné.

Firma Joalis vyzývá proto všechny, kdo 
se chtějí spolupodílet na tomto genovém vý-
zkumu, aby oslovili lidi ze svého okolí, kteří trpí 
některou z následujících genetických chorob: 
cystická fibróza, Duschenova muskulární dys-
trofie, Beckerova muskulární dystrofie, SMA 
– spinální muskulární atrofie, polycystická 
choroba ledvin, srpkovitá anemie, hemofilie 
A, hemofilie B, barvoslepost na zelenou bar-
vu, barvoslepost na červenou barvu, fenylke-
tonurie, Wilsonova choroba, Hungtingtonova 
choroba a jiné genetické poruchy, u kterých 
proběhlo vyšetření a jsou přesně známy poru-
chy – mutace v konkrétních genech.

Při výzkumu je nutné genetické vyšetření. 
Na jeho základě budou vyhotoveny genové 
informační preparáty šité na míru.

Případní vážní zájemci mohou kontak-
tovat akreditovaného poradce firmy Joalis 
Ivanu Batůškovou, Chropyně, Fučíkova 672, 
tel.: 732 760 770.

Výzva ke genovému 
výzkumu
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Další ocenění práce nadějného návrháře
Na zahájení veletrhů STYL 

a KABO se podruhé udělova-
ly Ceny Nadace Jana Pivečky 
určené začínajícím designé-
rům obuvi a kožené galanterie. 
V konkurenci 38 studentů po-
rota ocenila tři mladé návrháře, 
kteří získali finanční odměny 
a zájezd na odborný veletrh 
do Paříže.

85krát daroval svou krev
Pana Miloše Zaorala většina z Vás zná pře-

devším jako skromného člověka, dobrého ka-
maráda, veselého společníka, v minulosti jako 
dlouholetého aktivního chropyňského fotba-
listu a úspěšného trenéra, který vychoval velké 
množství kvalitních fotbalistů, kteří doposud 
hrají nejen u nás v Chropyni, ale i ve fotbalo-
vých družstvech po širokém okolí.

Ale asi málo kdo z Vás o něm ví, že je také 
dlouholetým dobrovolným dárcem toto nej-
cennějšího, co může člověk člověku dát – 
a to je lidská krev. Pan Miloš Zaoral posky-
tl bezplatně již po pětaosmdesáté svou 
krev, která našla své uplatnění při nejrůzněj-
ších operacích a lékařských zákrocích. 
V pátek 29. srpna byl pan Miloš Zaoral přijat 
na Městském úřadě v Chropyni u místosta-
rosty města, který mu poděkoval za tento 
ušlechtilý lidský čin, předal mu drobný dárek 
a popřál všechno nejlepší do dalšího života. 
A jak pan Zaoral slíbil, pokud mu bude zdraví 
sloužit jako doposud, tak bude v dárcovství 
krve i nadále pokračovat.                       -VP-

Nás nejvíce zajímá silně ob-
sazená druhá kategorie stu-
dentů a mladých designérů 
do 30 let, ve které se poro-
ta rozhodla udělit dvě hlavní 
ceny. Jednu z nich získal BcA. 
David Frkal z Chropyně, tři-
advacetiletý student Fakulty 
multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 
oboru design obuvi, který zvítězil 
již v prvním ročníku soutěže (viz 
Zpravodaj 10/2007).

Porotu tentokrát oslovil jeho 
extravagantní model dámské ho-
leňové textilní obuvi, která svou 
černou barevností a čistým stři-
hovým provedením působí velmi 
exkluzivně.

Nadace Jana Pivečky, která 
nese jméno rodáka ze Slavičí-
ma, mezinárodně uznávaného 
obuvnického experta, chce pro-
střednictvím každoročního oce-
ňování mladých návrhářů pokra-

čovat v jeho práci a ukázat široké 
odborné i laické veřejnosti, 
že v České republice existuje ši-
roký potenciál schopných a ta-
lentovaných designérů obuvi. 

Soutěž o Cenu Nadace Jana 
Pivečky byla organizována 
ve spolupráci s Českou obuvnic-
kou a kožedělnou asociací, a. s., 
Baťa Zlín a Veletrhy Brno, a. s.

– JiRo –

Prodám
zdravý a dobrý med (lipový, 

akátový, pastový…), i větší 
množství. Dále mám k prodeji 
větší výběr koření a také by-
linko ho koření. 
Informace na tel.: 739 644 510 
pan Josef Zemánek, nebo 
osobně na adrese Moravská 
617.

Koupím
koupím RD nebo stavební 

pozemek v Chropyni. 
Tel.: 732 451 800.

Soukromá i nzerce
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70. výročí založení skautingu v Chropyni
Skautské středisko Krále Ječmínka v tom-

to roce „oslavilo“ vznik nebo spíše založení 
skautingu v Chropyni. A právě k tomuto vý-
ročí jsme se rozhodli uspořádat výstavu, kte-
rá proběhla ve dnech 30. a 31. srpna 2008 
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku.

70. let je už přeci jen trochu dlouhá doba, 
a tak bylo nutno vše si předem promyslet 
a připravit. Po počátečních nesnázích a pro-
blémech se vše nakonec podařilo nějak vyřešit 
k všeobecné spokojenosti a v sobotu dopo-
ledne jsme již očekávali první návštěvníky.

Ti u nás mohli nahlédnout nejen do histo-
rických, ale i současných kronik, prohlédnout 
si fotografie z činnosti či výrobky a obrázky 
našich členů. 

Největší zájem projevili bývalí členové ju-
náka, kterým tímto bylo umožněno nahléd-
nout do již zmíněných kronik a také zavzpo-
mínat na svá mladá skautská léta. Navštívili 
nás ale i rodiče s dětmi, ti si pak odnesli malý 
dárek a někteří i přihlášku do některého z na-
šich oddílů. Ano, i toto byl jeden z cílů této 
akce. Nejen „vytáhnout a oprášit“ staré časy 

a umožnit zavzpomínat, ale i ukázat mladým, 
co všechno je může mezi námi, skauty, potkat 
a čekat. Že už dávno není skaut jen morseov-
ka a vázaní uzlů, ale že je čeká parta dob-
rých kamarádů a spousta nového, co si mů-
žou vyzkoušet nebo se naučit. Věci a akti-
vity, se kterými se většina z nich nemá šanci 
v běžném životě setkat. I toto jsme chtěli na-
bídnout všem našim návštěvníkům.

Velké poděkování patří Městu Chropyně 
za podporu a pronájem sálu, paní Rapanto-
vé a panu Kondlerovi za pomoc při řešení 
problémů, paní kastelánce chropyňského 
zámku, že s námi měla velkou trpělivost, 
a v neposlední řadě patří dík také všem, kteří 
se jakkoliv podíleli na přípravě této výstavy. 

- Jarka Soukupová -
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Zprávičky z Kamínku
Dětem utekly prázdniny jako voda, a než se nadály, čekala opět 

na ně škola. Aby se jim do školy radostněji šlo, tak vedení města 
Chropyně pro ně připravilo rozlučkový víkend, a to formou Chro-
pyňských hodů. I náš Kamínek se částečně na těchto hodech podílel, 
a to v sobotu 30. srpna. Napřed odpoledne jsme si před zámkem 
pro děti připravili různé soutěže a hry. A že počasí dětem přálo, 
tak si u nás zasoutěžily a zahrály, jak se patří. Pro každého účastníka 
také byla připravena sladká odměna za jeho soutěžní výkony. 

 
Dále pak navečer byla připravena prohlídka zámeckého sklepe-

ní, která byla spojena s pověstmi o Chropyni, ale i s příběhy, které 
se udály v jejím okolí. Čekal tu na příchozí chropyňský hastrman Rača, 
loupeživý rytíř Rasa i se svou družinou, který kdys tu v okolí loupil 

reklama

a krutě týral lid, pak zase lakomá mlynářka s žebrákem, k tomu pa-
voučí místnou?, i oběšenec s kostlivcem, kdo byl všímavý, mohl spatřit 
i to železné vejce, které bylo ukryto na točitém schodišti i se zlatý-
mi dukáty. Nahoře na vás čekal zámecký pán s chotí, král Ječmínek 
a ostatní panstvo. Před vstupem do sklepení každý účastník dostal 
natištěnou brožurku, kde byly tyto pověsti uvedeny. Též pro děti byly 
připravené sladké odměny, že byly odvážné a do sklepení vstoupily.
Doufáme, že se to všem, jak dětem, tak i dospělákům líbilo.

Za turistický oddíl Kamínek chci poděkovat Vám všem, co se podí-
leli jak na „Odpoledni, plném her a soutěží“, ale i na „Večerní zámec-
ké prohlídce“. Vám všem patří velké díky.

- Za turistický oddíl Kamínek H. Paňáková -
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Klub českých turistů
Zveme vás do podzimní pestrobarevné 

přírody. Vyberte si z nabídky v oblasti Valaš-
sko – Chřiby a blízkého okolí:

11. října Pochod slováckými vino-
hrady

 pěší: 9, 17, 25 km; start: Roha-
tec, žel. stanice, 7:00 – 9:00 ho-
din, cíl: Mutěnice, žel. zastávka;

 Odjezd autobusu z Chropyně 
v 7:00 od kavárny Bianca – 
jen pro přihlášené.

  
11. října Podzimními Chřiby 
 pěší: 16 a 25 km, cyklo: 

65 km; start: Napajedla 7:30 
– 8:00 hodin; info: Jitka 
Ingrová, tel.: 577 105 156;

  
25. října Vrcholy oblasti Valašsko – 

Chřiby 
 trasa libovolná, cíl: Nová 

Hora, vrchol, od 10:00 
do 15:00 hodin; info: Dušan 
Škrabko, tel.: 572 580 176;

25. října Vrcholy oblasti Valašsko – 
Chřiby 

 trasa libovolná, cíl: Mikulčin 
vrch, chata Jana, od 10:00 
do 15:00 hodin; info: Helena 
Janigová, tel.: 732 462 045;

26. října Vrcholy oblasti Valašsko – 
Chřiby 

 trasa libovolná, cíl: Pulčín – 
Hradisko, u altánu, od 10:00 
do 15:00 hodin; info: Jan 
Hučík, tel.: 732 148 705;

26. října Vrcholy oblasti Valašsko – 
Chřiby 

 trasa libovolná, cíl: Čubův 
kopec, u rozhledny, od 10:00 
do 15:00 hodin; info: Karel 
Sucháček, tel.: 737 447 588.

Přejeme příjemnou cestu!

– Jar. Pospíšilová –

Chceme tímto poděkovat za pozvání 
na turnaj v plážovém volejbalu, který se ko-
nal 23. srpna 2008 v krásném prostředí chro-
pyňského koupaliště. Díky organizaci SMM 
jsme tak mohli prožít krásný den plný spor-
tovních zážitků, ke kterým jsme, doufám, 
také trochu přispěli. Všem, kteří se na orga-

Poděkování
nizaci podíleli, děkujeme a budeme doufat, 
že se tento turnaj stane tradicí a že na nás 
budete myslet s pozváním i příští rok.

S pozdravem „Sportu zdar“ se loučí 4 tří-
členná družstva z Bagráku Kroměříž.

– Helena Stodůlková –

reklama

CUKRÁŘSKÁ VÝROBNA, 
MASARYKOVA 155, CHROPYNĚ
Objednávky na vánoční cukroví přijímáme 

OD ZAČÁTKU ŘÍJNA 2008
Tel.: 606 74 55 77,  606 620 954
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ČESKÝ LAKROS - Naše první vítězství bylo doma
Dne 30.8.2008 se v Záříčí na fotbalovém 

hřišti konal 2. ročník turnaje o Chropyňský 
klín. Bylo malinko po 9. hodině, když roz-
hodčí zapískal rozhoz. Začal turnaj. Chro-
pynští borci změřili své síly se dvěma soupeři.

S týmem Eagles Kroměříž se hra zdála býti 
velmi vyrovnaná. Ovšem po několika málo 
minutách jsme my, Broncho Chropyně, ne-
promarnili žádnou z přihrávek a sázeli jsme 
soupeřům do brány gól za gólem. Náskok 
4 branek nám postačil a ve druhé půli jsme 
šetřili síly. Kroměříž bojovala. Vynaložila veš-
keré úsilí, avšak nestačilo to. Náskok nedo-
rovnala. Broncho Chropyně x Eagles Kromě-
říž – 10:9.

Jako druhý soupeř se proti nám postavil 
tým s názvem Prašiví medvědi. Po odpísknutí 
rozhozu se medvědi zmocnili míčku. Časo-
míra neukazovala ani 5 minut a stav byl 5:0 
pro Medvědy. Zabetonovali jsme obranu 
a pomalu jsme začali snižovat náskok. Konec 
první půle a my jsme prohrávali 5:7. O vý-
sledku celého turnaje měla rozhodnout ná-
sledující půle zápasu. Cíl byl jasný, minimálně 
uhrát remízu. Zastavit každého, kdo se po-

V pondělí 22. září 2008 v 9:00 hodin bylo vyhlášeno cvičení 
hasičů na požár střechy zámku v Kroměříži. Objekt mimořádného 
zájmu ochrany se stal cílem cvičení profesionálních i dobrovolných 
hasičů, kteří si zde po rekonstrukcích a čtyřech letech mohli znovu 
společně prověřit možnosti zásahu u požáru. Jednotku profesio-
nálních hasičů z Kroměříže doplnily i sbory dobrovolných hasičů 
z Kroměříže, Kvasic, Hulína a Chropyně. V rámci mezikrajské po-
moci vyjela na místo i jednotka HZS z Kojetína. Mimo jiné faktory 
byl kladně hodnocen čas dojezdu jednotlivých hasičských jedno-
tek, především jednotek sboru dobrovolných hasičů, u kterých 
jsou dopolední čas a dny pracovního týdne často neřešitelným pro-
blémem. Vzhledem k tomu, že tento problém postihnul ve cvič-
ný den pouze jednotku z Bílan, můžeme být na naše dobrovolné 
hasiče hrdí.

– podle tiskové zprávy mjr. Mgr. Bc. Iva Mitáčka, 
tiskového mluvčího HZS ZK, zpracoval JiRo –

Cvičení hasičů v Kroměříži

žene směrem k naší bráně. Jak jsme si řekli, 
tak jsme i udělali. Soupeři se podařilo do-
stat k bráně pouze dvakrát, však proměněná 
střela byla jen jedna. Naše střely na bránu 

končily bez výjimky v síti a i druhý zápas jsme 
vyhráli, a to 13:8.

Pro chropyňský tým to bylo první vítěz-
ství. O to větší radost z toho máme, že bylo 
na domácí půdě. Krásné zahájení nové sezó-
ny a snad i drobná průprava na 2. moravskou 
lakrosovou ligu, která nás letos čeká.

- zástupce českého lakrosu v Chropyni,
 Adam Krajčovič -
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Vzpomínáme

Poslední rozloučeníV měsíci srpnu se do našeho města přistěhovalo 7 občanů, 13 osob 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 24 občanů, zemřeli 
3 občané a narodilo se 1 dítě.

Společenská kronika – srpen 2008

Uzavření manželství

P. Fojtík, Otrokovice – M. Zapletalová, Otrokovice
Mgr. M. Bajgar, Chropyně – J. Štiborová, Chropyně

Dne 25. září 2008 jsme vzpomenuli 4. výročí 
úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka 
pana 

Bohumila Laidorfa. 

Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali, 
děkují syn Miroslav s rodinou a dcery Alena 
a Marie s rodinami.

Dne 10. října 2008 vzpomeneme 2. výročí, 
co nás navždy opustila naše maminka paní 

Marie Horáková. 

Vzpomínají dcera Dana s rodinou a synové 
Vlastimil a Josef s rodinami.

Dne 22. září 2008 by se dožila 
97 let naše maminka a babička 
paní 

Štěpánka Konrádová. 

Vzpomínají dcera Jana a vnuk Dušan.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel – 

Blahopřání

Dne 9. října 2008 oslaví naši rodiče 

Vladimír a Věra Míčovi 

60 let společného života. Zároveň tatínek Vladimír Míča oslaví 
1. listopadu 2008 krásných 80 let. Do dalších let přejeme rodičům 
mnoho zdraví a pohody. Ze srdce přejí dcera a synové s rodinami.

Dne 26. srpna 2008 nás navždy opustila ve věku 
80 let paní 

Jarmila Kalíšková. 

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

Dne 13. října 2008 uplyne 10. smutné výročí 
ode dne, co nás navždy opustila paní 

Marie Ryšťáková. 

S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

Jak sluneční jas a hvězdy svit
tak čistá Tvá duše, maminko, byla,
za Tvoji lásku předem Ti boží klid,

ve chvíli, kdy jsi nás opustila…

Možná již byl čas odejít
snad to tak v osudu bylo psáno

zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli již vyprodáno ...

Redukce váhy, bez di et a navždy. Máte 2 hod. denně čas?

Pracovní příležitost na 

reklama

www.hubni .eu, tel.: 776085308

P o r a d e n s t v í  Z D A R M A .
PC www.pracezdomu.com

reklama

V měsíci říjnu se dožívá naše bývalá paní učitelka 

Alena Iránková, 

významného životního jubilea. Chceme jí popřát do dalších let 
hodně zdraví a duševní pohody. Měli jsme vás moc rádi a rádi na Vás 
vzpomínáme. Vaši bývalí žáci, dnes už skoro třicátníci. 
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Informace o pořadech a předprodeji vstupenek na tel.: 573 355 323, 
pí. Rapantová, nebo na e-mailu: rapantova.smm@muchropyne.cz. Do-
plnění 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.
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Uzávěrka tohoto čísla: 15.09.2008.  
Uzávěrka příštího čísla: 15.10.2008 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 
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K některým srpnovým dnům v druhé polovině měsíce se již vy-
skytují pranostiky, které ohlašují shromažďování a prvé odlety našich 
tažných ptáků. Lidovým pozorovatelům dění v přírodě nezůstaly tyto 
skutečnosti cizí. V pranostikách dokázali zaznamenat již prvé příprav-
né fáze tahu, a to zejména u ptačích druhů, které se přidružovaly 
k člověku, např. vlaštovka, jiřička, čáp; u významných lovných druhů 
– sluka, husa; u ptáčnicky významných druhů – skřivan, slavík; nebo 
u druhů jinak nápadných – kukačka, jeřáb.

Hodnotí-li se např. pranostiky o odletu vlaštovky obecné, lze 
konstatovat, že vcelku velice dobře postihují počátek odletové fáze, 
ke kterému u nás dochází již kolem poloviny srpna, maximum odle-
tové fáze u tohoto ptačího druhu bývá ve druhé dekádě září a odlet 
opozdilců může doznívat ještě i na konci října.

Teď ještě malý pohled na kukačku obecnou. K příletu na naše úze-
mí dochází v průběhu dubna, s maximem v jeho druhé a třetí dekádě, 
nejčastější přílety jednotlivých ptáků přitom spadají již do druhé po-
loviny března a doznívání příletu probíhá ještě do poloviny května. 
K odletu kukačky obecné dochází právě v průběhu srpna, s maxi-
mem odletové fáze ve druhé polovině tohoto měsíce. Výskyt mla-
dých ptáků je možno na našem území zaznamenávat ještě po celé září 
a na druhé straně k prvním odletům starých ptáků dochází někdy 
již v poslední červencové dekádě.

Z místního pozorování v měsíci srpnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 13,1 °C;
- průměrná maximální denní teplota byla 23,2 °C;
- celkové množství srážek za měsíc srpen bylo 57,3 mm/m2;
- průměrný tlak vzduchu měřený ve 14:00 hodin byl 990 hPa.

Pranostiky na měsíc říjen:
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné 
dny potrvají.
Čím déle zachová v říjnu strom list, tím delší zimou můžeš býti jist.
Říjen a březen rovny jsou si ve všem.
Studený říjen – zelený leden.
Je-li vrána nablízku, je nejvyšší čas k setí (ozim).
Deštěm-li se konec října rozvodní, znamená, že příští rok se zúrodní.

– Ing. O. Kment –

Chropyňské počasí – srpen 2008

říjen 2008
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

9.10.2008 v 9.00 hod.  „Jak Krakonoš pekařku Jíru napravil“ 
(čtvrtek) – pohádka pro děti MŠ a rodiče s dětmi . Vstupné:  25,- Kč

21.10.2008   v 19.00 hod.  „Blázinec v 1. poschodí“ 
(úterý) – komedie Divadelní společnosti Julie Jurištové. 
 V hlavní roli Oldřich Navrátil a Jaroslava Obermaie-
 rová. Vstupné:  150,- Kč, důchodci a studenti: 
 130,- Kč

Hrdina příběhu Josef se tajně rozhodne léčit si pocu-
chané nervy. Proto nastoupí jako sluha do zdánlivě 
poklidné domácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy 
Kláry. Jenže nic není takové, jak na první pohled 
vypadá. V domácnosti nastane opravdový blázinec. 
Veselohra na způsob vídeňské frašky je plná záple-
tek, překvapivých zvratů a komických situací. Zazní 
v ní staropražské písničky a kuplety.
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Plánované vystoupení travesti skupiny 
Screamers se v letošním roce konat nebude.


