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šinu pozemků, které bylo nutno vybudovat. 
S tím souvisí i nařízení, kterým musely být 
povrchy před sjezdy změněny a vydlážděny 
dlažbou. Celá jeden a půlkilometrová trasa 
je osvětlena a vyhovuje všem předepsaným 
bezpečnostním kriteriím.

Investiční akce byla ovšem závislá i na do-
tačním titulu, který byl v loňském roce vy-
hlášen v Regionálním operačním programu 
Střední Morava v prioritní ose 1.3 Bezmoto-
rová doprava. Z mnoha podaných projektů 
ve Zlínském kraji jsme měli nachystán jeden 
z nejlepších projektů, a proto naše žádost 
o podporu z evropských fondů byla úspěšná. 
Získali jsme 12,1 milionů Kč.

Vnímám tuto cyklostezku nejen jako vyži-
tí pro sportovní aktivity, ale především jako 
bezpečnou komunikační cestu mezi Chropyní 
a Plešovcem. Pevně věřím, že její pokračová-
ní směrem do kroměřížských Horních Zahrad 
nebude mít dlouhého trvání.

Tak, milí spoluobčané, ať se Vám po ní krás-
ně jezdí a chodí.

– Ing. Radovan Macháček
starosta města –

dokončení ze str. 1

Cyklostezka 
do Plešovce otevřena

I krátký e-mail, který jsme obdrželi v poslední době od paní He-
leny Sedláčkové, lektorce společnosti Falco Universum z Brna, která 
vede celostátní semináře o obecních a městských zpravodajích, nás 
potěšil a částečně i ujistil, že tuto práci děláme i dobře.

Cituji z jejího e-mailu: „Váš chropyňský měsíčník velmi dobře znám 
a co se týká nejen jeho grafického zpracování, ale celkově patří k nej-
lepším svého druhu v republice. V rámci seminářů jsem vyhlašovala 
i soutěž o „nejlepší titulní stranu“ a několikrát to v rámci celé re-
publiky vyhrála Chropyně! Myslím, že finance investované do Vašeho 
zpravodaje, jsou účelně vynaložené.“                             – Redakce –

Zpravodaj se líbí

reklama

Informace pro občany, bytové domy

Deratizace města Chropyně 
včetně části Plešovec na podzim 2009.

Městský úřad Chropyně, odbor výstavby a ŽP Vám tímto 
oznamuje, že město Chropyně bude provádět speciální ochran-
nou deratizaci v termínu od 14. září do 9. října 2009.

Vyzýváme Vás, abyste zajistili běžnou ochrannou deratizaci 
ve smyslu ustanovení § 57 zák. č. 258/2000 Sb., zákon o ochra-
ně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.

Městu Chropyně provádí deratizaci odborná firma:
SERVIS 3xD, J. Glazarové 9e Olomouc, 

tel.: 585 418 391, 603 400 300, 
e-mail: servis3xd@seznam.cz

Důležitou podmínkou úspěchu ochranné deratizace našeho 
města je právě její komplexnost a důslednost. Doporučujeme 
Vám proto tuto firmu kontaktovat a dohodnout se na provedení 
deratizace Vašeho objektu ve stejném termínu.

– odbor VaŽP 
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Vandalství bez hranic
Dva polámané mladé stromky, které byly v minulém roce nově 

vysázeny na Moravské ulici v rámci probíhající Regenerace pane-
lového sídliště. Ubližovat bezbrannému je jedním z nejpodlejších 
činů, se kterými se, bohužel i u nás v Chropyni, setkáváme. Kdyby 

se ty stromky uměly bránit, určitě by si to hned na místě s těmi, kteří 
to provedli, řádně vyřídily a sjednaly patřičnou nápravu. Ale protože 
to neumí, tak nám nezbývá nic jiného, než toto „hrdinství“ neznámé-
ho pachatele opět zaplatit z „obecní pokladny“.           – Redakce –

Posilněný řidič
Jako z akčního filmu si museli připadat ná-

vštěvníci zahrádky u Mléčného baru Zuzana. 
V sobotu 11. července v jejich těsné blízkosti 
takto „zaparkoval“ řidič, který se snažil od-
jet značně posilněn alkoholem. Dle policejní 
kontroly měl v krvi 2,5 promile alkoholu.

Raději ani nemysleme na to, jak by všech-
no dopadlo, kdyby parkoviště nebylo ohra-
ničeno zábradlím.

– Redakce –
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Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola VII – František Kašper, varhaník a ředitel kůru kostela 
sv. Jiljí (7. část)

Z historie víme, že moravský kulturní život byl před první světovou 
válkou velmi aktivní. Pro národní život na venkově měl velký význam 
rychlý růst spolků všeho druhu. Bylo mezi nimi hodně zpěváckých nebo 
takových, které si hudbu a zpěv daly vedle čteného a mluveného slo-
va do stanov jako část uvědomovací práce. Byl především zdůrazňován 
vlastenecký úkol zpěváckých spolků podle hesla „zpěvem povznést mysl, 
šlechtit srdce a ducha, a tak budit lásku k vlasti a národu…“. Proto spol-
ky pořádaly hromadné manifestace, sjezdy, zájezdy, společenské plesy, 
besedy nebo akademie, na nichž literární i hudební tvorba měla funkci 
kulturně politickou. Protože ženy teprve začínaly bojovat o svá základní 
práva, byly naše spolky mužské; později začaly se rozvíjet jednak zpěvác-
ké jednoty ženské, jednak sbory smíšené.

Podle statistiky, kterou uveřejnil historik Jan Janík (1903) prospero-
valo na Moravě koncem 80. a 90. let 19. století již 137 pěvecko-hudeb-
ních spolků. Nacházíme mezi nimi i spolky se jménem Svantovít, Podho-
ran, Svatopluk a Omladina (Hulín, Uherské Hradiště, Kelč).

Víme, že v Chropyni existoval Čtenářský spolek Omladina s odborem 
pěveckým, založený v r. 1881. Podle Fr. Kašpera byl prvním dirigentem 
učitel J. Hrubý. V roce 1889 byl zvolen sbormistrem pan Mareš, který 
rozšířil četnost sboru i jeho repertoár o skladby dobových autorů a úpra-
vy lidových písní. O prosperitě a ukončení pěvecké činnosti chropyňské 
Omladiny nemáme přesnějších zpráv. Můžeme se domnívat, že spolková 
činnost trvala přibližně do poloviny 90. let.

K rozvoji zpěváckých spolků ještě uveďme. Tento byl také podmíněn 
příznivou dobou, v níž byla založena Jednota zpěváckých spolků česko-
slovanských, která dala pěveckému hnutí nové podněty. Také národní 
společenský život byl aktivizován přípravou na Národopisnou výstavu 
českoslovanskou (dále „národopisná výstava“), která se konala v Pra-
ze v době 15. května – 23. října 1895. Výstava byla vyvrcholením úsilí 
velkého počtu lidí, kteří se v jednotlivých českých a moravských regio-
nech snažili zachytit zvyky a obyčeje vesnického lidu a krajové folklorní 
odlišnosti.

Z dobového tisku víme, že nejsledovanějšími folklorními oblastmi 
se staly Plzeňsko a Morava. Největšímu zájmu se těšily živé obrazy nebo 
skupinky figurín, názorně předváděné zvyky včetně jízd králů, svateb 
apod.

Moravské dny vstoupily na národopisné výstavě výborně připrave-
né (hlavním organizátorem byl Leoš Janáček) a s takovou vehemencí, 
že pražský tisk označoval Moravany „za nejsvěžejší kmen lidu česko-
slovanského a nedělitelnou součást království českého“. Velký podíl 
na úspěchu měla Františka Běhálková (1853-1907), učitelka a sběratel-
ka lidových písní a tanců, rodačka z Tovačova. Její sbírka krojů, lidových 
výšivek, keramiky a nábytku se stala základem k expozici hanácké jizby 
na národopisné výstavě v Praze.

Víme, že za přispění Vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci 
proběhla v roce 1892 na Hané řada dílčích výstav, které podle dobového 
tisku prezentovaly „ národopisnou výstavku v malém“. První se konala 
ve dnech 3.-5. července v Kojetíně a dále na devíti místech na Moravě, 
mj. v Tovačově, Skašticích, Brodku u Přerova atd. Poslední desátá ná-
rodopisná slavnost a výstavka se konala 20. listopadu 1892 v Chropyni. 
Její průběh byl zaznamenán v místním časopise Velehrad 1892 a v Čes-
kém lidu 2 (1893, s. 640-641). Chropyňské slavnosti podrobně popisuje 
Zdeněk Fišer v publikaci Kapitoly z dějin Chropyně IV, 1995 s. 49-67. 
K jejímu úspěchu nemalou měrou přispěli členové čtenářsko-pěveckého 
spolku Ječmínek s panem učitelem Popelkou a chropyňská Omladina, 
která předvedla Hanácké tance také na regionální národopisné výstavě 
v Kroměříži v roce 1894. Podle pramenů zajišťoval hudbu k tancům ře-
ditel chropyňské školy Vilém Axman.

Na úspěchu národopisné výstavy v Praze se velkou měrou podílelo 
české i moravské pěvectvo. Uskutečnil se připravovaný sjezd zpěvác-
kých spolků, pěvecké zápasy (soutěže) a společná vystoupení. Zásluhou 
nových myšlenek a pokrokové kulturní generace se postupně formo-
vala obroda pěveckého hnutí. Vlastenecké ideály ustoupily do pozadí 
a pěvecké hnutí prosazovalo nároky a práva na uměleckou tvorbu a její 
interpretaci.

– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –

Doufám, že lázně nejsou uzavřená historie
V prázdninovém čísle Zpravodaje zve-

řejnil Ing. Hrdlička informaci o záměru 
soukromého investora vybudovat na místě 
termálního minerálního pramene u obce 
Pasohlávky v oblasti Novomlýnských ná-
drží nákladem 1,2 mld. Kč aquapark. Dále 
upozornil na skepsi starosty města k mož-
nosti obnovy lázeňského provozu vyjád-
řené v okresním tisku a na nespokojenost 
se smluvním zabezpečením prodeje pozem-
ků lázní s tím, že město nepřesunulo provoz 
lázní do objektu bývalé školky v ulici J. Fučí-
ka a objekt školky prodalo. Navíc sdělil ná-
zor, že význam lázeňského pramene správně 
pochopili spekulanti.

I když se mé osoby týká Ing. Hrdličkou 
zmíněný problém obnovy lázní pouze okrajo-
vě, k povodním došlo v létě 1997, působení 
na MěÚ Chropyně jsem ukončil na podzim 
1998, dovolím si několik poznámek:
1. Budovu školky nemohlo město prodat, 

protože ji nevlastnilo. Byla majetkem bý-
valého Technoplastu, který ji odmítl měs-
tu převést.

2. Šířeji jsem se k lázním vyjádřil v březno-
vém čísle Zpravodaje, kde jsem také uve-
dl, že již v období 1990 – 1994 mělo měs-
to zájem využít objekt školky pro lázně, 
ale z technických důvodů (přehuštěnost 
podzemních sítí a jejich ochranných pá-
sem) to nebylo možno.

3. K prodeji pozemků a ochranným mecha-
nismům v prodejní smlouvě proti nedodr-
žení původního záměru se nemohu vyjád-
řit, nebyl jsem v době prodeje v roce 2003 
členem zastupitelstva.

4. Na rozdíl od Chropyně se patrně našel 
v Pasohlávkách solventní investor, který 
investuje ve známé rekreační oblasti s mož-
ností využít tento fakt při provozu nového 
zařízení. Taková možnost v Chropyni není 
a to je možná klíč k tomu, proč osoby Ing. Hr-
dličkou označené jako spekulanti na poze-
mku bývalých lázní zatím šest let neinvestují.

5. O přístupu zastupitelstev z let 1990 – 1998 
k lázním svědčí úryvek článku otisknutého 
ještě před demolicí v deníku DNES: „Chro-
pyňští hledali obchodního partnera pro vy-
užití lázní už několik let. Zchátralé budovy 
totiž potřebovaly nákladné opravy, na kte-
ré radnice neměla, a jednání vždy ztrosko-
tala.“ V článku se píše i o názoru odborné-
ho garanta (který měl nad provozem lázní 
lékařský dozor) na kvalitu lázeňské vody: 
„Má příznivé účinky při léčení hybného sys-
tému, což tvrdí lékař, který se nedomnívá, 
že by lázně mohly dosáhnout proslulosti 
Luhačovic, regionální význam však podle 
něj mají, protože při obdobné kvalitě léčby 
budou levnější.“ Nemyslím si, že potenciál-
ní zařízení regionálního významu je možno 
srovnávat se zařízením v hodnotě 1,2 mld. 
Kč kdesi v proslulé rekreační oblasti.

6. K naději dávané starostou města, že s lá-
zeňstvím v Chropyni dopadne vše dobře, 
jen malou poznámku: předpokládám, že 
se nejedná o soukromou akci, ale o akci 
města, a v takovém případě mi vadí nu-
lová informovanost členů zastupitelstva 
o mnoha jednáních na různých státních 
institucích. Nic to ovšem nemění na faktu, 
že přeji těmto jednáním plný úspěch.

– Ing. František Kroupa –

Kompletní manikúra,

modelování nehtů, 

P-SHINE, 
zpevnění přírodních nehtů

Alena Cífková

provozovna na 

SMM Chropyně

tel.: 603 296 225

reklama
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Rekonstrukce nástupiště v železniční stanici Chropyně 
Když v roce 2007 na výroční schůzi Zá-

kladní organizace Svazu tělesně postižených 
Chropyně a následně i na Setkání s občany 
našeho města zazněl požadavek na provedení 
rekonstrukce nástupiště v železniční stani-
ci Chropyně, přislíbili jsme za vedení města 
Chropyně pomoc při její realizaci, i když jsme 
si byli vědomi, že tato akce závisí především 
na akciové společnosti České dráhy a jejích 
finančních možnostech a nikoliv na samot-
ném městě Chropyně, třebaže o důležitosti 
a nezbytnosti tohoto požadavku jsme byli 
zcela přesvědčeni. Na základě naší oficiální 
žádosti jsme byli ujištěni, že oprava nástupiš-
tě v železniční stanici Chropyně je plánována 
na rok 2008. V závěru minulého roku, když 
se nic nedělo, jsme znovu urgovali náš poža-
davek a dostali jsme od vrchního přednosty 
Správy dopravní cesty Olomouc odpověď, 
že „…z kapacitních důvodů byli nuceni tuto 
akci přesunout až na květen 2009.“ 

Nakonec se přece jen podařilo tuto akci 
zrealizovat, i když to bylo až v průběhu měsíce 
června letošního roku. Investorem celé akce 
byla Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace Olomouc a zhotovitelem díla byla 
na základě výběrového řízení stavební firma 
Chládek a Tintěra z Pardubic, která proved-
la velmi kvalitní a vysoce profesionální práci, 
což mohou posoudit všichni naši občané, kteří 
využívají, ať již pravidelně nebo i příležitostně, 
služeb Českých drah. Vlastní realizace spočíva-
la ve zrušení a snesení koleje č. 5 – třetí kolej 

od staniční budovy - a zřízení nástupiště 
s pevnou nástupištní hranou z betonových 
prefabrikátů typu SUDOP, které představují 
vyšší komfort pro nástup a výstup cestujících 
po celé nezbytně nutné délce.

Chtěl bych touto cestou za všechny ob-
čany našeho města poděkovat investorovi, 
jmenovitě vrchnímu přednostovi Správy do-

pravní cesty Olomouc panu Dr. Ing. Václavu 
Johnovi a především panu Petru Dostálíkovi, 
přednostovi železniční stanice Kojetín, v je-
hož kompetenci je i železniční stanice Chro-
pyně, za oboustranně dobrou spolupráci 
a za iniciativu při zajišťování vlastní realizace 
této akce.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

Dne 10. října 2009 se v Městském kulturním středisku v Chropyni

 uskuteční v době od 8:00 do 14:00 setkání sběratelů. 
Setkání je určeno výhradně pro sběratele turistických holí, špacírek,

 štítků na hole a turistických přívěsků na řemeny.
Účast sběratelů je podmíněna zaplacením poplatku 50 Kč 

(bude použito na úhradu nákladů). 

Každý přihlášený účastník bude mít přidělen jeden stůl.

Pozvánka na setkání sběratelůPozvánka na setkání sběratelů

 Přihlásit se můžete u pana Vlastimila Beny, 

tel.: 604 465 237, e-mail: vlastimil.be@seznam.cz.

Setkání slouží především k navázání kontaktů sběratelů štítků, 
k prezentaci sbírek, případně k založení spolku a výměně a drobnému prodeji štítků, holí a přívěsků.

Setkání je přístupné za poplatek i veřejnosti.

Vystavovat a prodávat jiný sortiment starožitností a další věci, které jsou běžné na bleším trhu, nebude v žádném případě povoleno!
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Požární prevence
Pálení biologického odpadu (zbytky staré strávy, listí, větve, 
klestí)

V posledních dnech se začaly množit požáry v přírodním prostředí 
– požáry suché trávy, křovin, lesních porostů a také odpadů. Teplé 
počasí lidi totiž láká k pálení biologického odpadu.

Pálení většího množství materiálu by měli lidé předem ohlásit 
na operační a informační středisko HZS kraje. Lidé mnohdy bohužel 
pálení nahlásit zapomínají.

Hasiči pak kvůli nenahlášenému pálení klestí nebo odpadů mnoh-
dy vyjíždějí zbytečně!

reklama reklama

V zájmu své bezpečnosti a bezpečnosti druhých spoluobčanů 
proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
• Při silném větru pálení včas ukončíme, popř. s ním ani nezačí-

náme. 
• Ohniště důkladně ohraničte (např. kameny), odstraňte z dosahu 

ohniště hořlavé předměty.
• Při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební 

látky (např. zahradní hadice, ruční hasící přístroj…). 
• Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořla-

vé látky, jako jsou benzín, nafta či líh. 
• Oheň po celou dobu hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedo-

šlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
• Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže 

dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi 
se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu 
rozdmýchat a oheň roznést do okolí. 

rok   2003  2004  2005  2006  2007   2008

pl. poplachy   883   763   706   756   896    910

• Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, 
v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. 
Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, 
tedy i na louce nebo na strništi.

• Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby 
starší 18 let, která je spalováním pověřena. 

• Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny. 
• Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka HZS kraje.         

Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v ote-
vřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné 
materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemic-
ké látky je zakázáno. Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte 
a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 150 nebo 112.

Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, 
aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární 
bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi 
pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, 
mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Shrnutí:
Vypalování (např. vypalování porostů, 

plošné vypalování) je zakázáno!
Pálení ve větším množství je třeba nahlásit na Operační středis-

ko HZS kraje. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu 
odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ni a také přijatá proti-
požární opatření. Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka 
HZS kraje!!!                                                           – SDH Chropyně –

Počet planých poplachů kvůli nenahlášenému pálení trávy
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Nejen pro zahrádkáře
Zahrádkářské činnosti se vě-

nuje zhruba 1,5 mil. organizova-
ných i neorganizovaných občanů 
ČR. Kromě prospěchu zahrád-
káře a jeho rodiny přináší tato 
činnost i řadu celospolečenských 
efektů, jako je kultivace vztahu 
k přírodě, zlepšování životního 
prostředí v obcích a městech, 

reklama

Paličkování
Do nového kurzovního roku nastoupí účastnice kurzu paličkování 

ve středu 7. října 2009 v 16 hodin v klubovně Svazu zdravotně po-
stižených.

První lekci věnujeme jiné starodávné technice – Frivolitkové kraj-
ce. Přineste si s sebou tenký provázek, potřebné člunky jsou zajištěny. 
Uvítáme i zájemce o tuto techniku, kteří nejsou zatím členy našeho 
klubu „zručných babiček“.

Těší se na Vás instruktorka
–  Jar. Pospíšilová –

foto: Josef Dvořák
„Zručné babičky“ předvedly ukázky ručních prací na Bambiriádě 

jako pohotovostní jednotka pro případ špatného počasí.

eliminace škodlivých vlivů, vzni-
kajících narůstajícím provozem, 
a další sociální a ekologické 
aspekty.

V současné době přináší beze-
sporu i finanční úspory. Je nutné 
brát zřetel i na zdravou výživu 
a dá se říci, že tito drobní pěstitelé 
se mohou pochlubit biozeleninou. 
Pro starší lidi má zahrádkaření ne-
smírný smysl. Docházka na zahrád-
ku a práce na ní prodlužuje jejich 
aktivní věk. Ani u mladších roční-
ků a jejich dětí není zanedbatelné, 
když dítě ví, jak roste mrkev nebo 
rajče. Veřejná prospěšnost zahrád-
kaření je tedy zřejmá.

Základní organizace č. 1 čes-
kého zahrádkářského svazu 
v Chropyni zahajuje zpracovatel-
skou sezonu v pátek 4. září 2009. 
Každou středu a pátek vždy 
v době od 13:30 do 16:00 hodin 
bude prováděna výměna jablek 
za hotové mošty. Drcení a lisová-
ní ovocné šťávy pro domácí zpra-
cování (burčák, kvas se bude pro-
vádět vždy v pondělí a ve čtvrtek 
v době od 13 do 16 hodin. Sušení 
ovoce provádíme průběžně pod-
le dohody se zákazníky.

Termín zpracovámí ovoce 
je nutno dohodnout předem pří-
mo v Domě zahrádkářů na Ma-
sarykově ulici nebo telefonicky 
na čísle 722 656 341. Ovoce 
ke zpracování musí být čisté, ne-
nahnilé, bez příměsi hlíny, trávy, 
listí apod. Jen z čistého ovoce lze 
vyrobit kvalitní mošt. Láhve vra-
cejte čistě vymyté, nepoškozené, 
zvlášť pozor na uražená hrdla.
Poplatky za zpracování ovoce:
- Výroba moštů: za 10 kg jab-

lek dostává zákazník 8 lahví 
o obsahu 0, 7 l moštu. 

- Cena moštu v jedné lahvi 
7 Kč, záloha na lahev 4 Kč.

- Cena moštu bez dodání ovo-
ce 10 Kč.

- Drcení a lisování pro domácí 
zpracování 3 Kč za 1 litr.

- Drcení ovoce pro domácí 
zpracování 2 Kč za 1 kg.

- Sušení křížal z jablek a hrušek 
a sušení švestek 8 Kč za 1 kg 
surového ovoce, maximálně 
140 Kč za jednu přepravku.

Výstavy ovoce, zeleniny a kvě-
tin v roce 2009

Oblastní výstava se uskuteč-
ní společně s Českým svazem 
včelařů ve skleníku Květné za-
hrady v Kroměříži ve dnech 
19.-20. září vždy od 9 do 17 ho-
din. Vstupné na výstavu je dob-
rovolné, vstupné do Květné za-
hrady je 25 Kč, důchodci 20 Kč, 
děti a studenti 15 Kč.

V Chropyni budeme vzorky 
k výstavě shromažďovat ve středu 
16. září a ve čtvrtek 17. září od 
13 do 16 hodin v Domě zahrád-
kářů a hromadně je odvezeme. 
Vyzýváme k aktivní účasti i pěs-
titele, kteří nejsou členy žádné 
ze tří chropyňských organizací.

Místní výstavy v Chropyni
připravuje organizace č. 1 ČZS 
na 26.-29. září 2009 ve víceúče-
lovém sále chropyňského zám-
ku. Výpěstky budeme přijímat 
ve čtvrtek 24. září od 13 do 16 
hodin v zámku.
Těšíme se, že výstavu obohatí svý-
mi výpěstky hodně chropyňských 
i plešovských zahrádkářů.

Informace k přípravě vzorků 
k výstavám:
- Všechny vzorky řádně ozna-

čit jménem vystavovatele 
s názvem odrůdy

- U ovoce nejméně 4 ks od od-
růdy, u menšího ovoce a ze-
leniny více

- Prosíme také o květiny – jako 
samotné exponáty i pro de-
koraci

- Počítá se i s expozicí výrobků 
(zavařené, sušené či jinak zpra-
cované ovoce a zelenina)

- Pokud máte kuriozní vý-
pěstky typu „příroda čaruje, 
zahrádkář zírá“, prosíme o je-
jich zapůjčení

Výbor ZO č. 1 ČZS Chropy-
ně děkuje za spolupráci a těší 
se na setkání na výstavách.

– Jar. Pospíšilová – 
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Výlet do ZOO a Dinoparku
V úterý 16. června 2009 jsme se vydali 

na výlet do Zoo a Dinoparku ve Vyško-
vě. Podívat se, jak to vypadalo v pravěku 
a také na zvířátka v zoologické zahradě.

Cesta tam se nám zdála nekonečná, 
protože jsme se už moc těšili na dinosaury, 
a tak jsme si cestu krátili zpěvem oblíbe-
ných písniček. A pak… konečně se před 
námi objevila vstupní brána do zoologické 
zahrady. Děti skandovaly, pištěly, jak moc 
se těšily. Po zaplacení vstupného jsme na-
sedli na vláčku, který nás dopravil do světa 
pravěkých tvorů. Od Brontosaura až po Ty-
ranosaura Rexe.

Počasí nám příliš nepřálo, ale naši nála-
du to rozhodně nepokazilo. Po procházce 
„jinou” krajinou jsme se vláčkem vrátili 
do ZOO. Zde jsme si prohlédli velblou-
dy, ptáky, kozy a jiná zvířata. Na památ-
ku jsme si koupili suvenýry ve zdejším 
obchůdku. Unavení, ale hlavně spoko-
jení a plni nových zážitků jsme již vyrazili 
na cestu domů. Už se těšíme na další výlet 
plný dobrodružství!

reklama

Záříčí 30 tel.: 732 817 483

Nabízí masáže:
Klasické
Medové
Anticelulitidní
Lávovými kameny

Masáže jsou nejstarším léčeb-
ným prostředkem užívaným již 
po tisíciletí k odstranění bolesti, 
nastolení dobré nálady a k zota-
vení svalstva.

Představují tedy vhodné obo-
hacení péče o lidské tělo a jeho 
zdraví.

Masážní Salon Dagmar

Prázdninové rozloučení
V červenci se konalo rozloučení maminek a dětí se školním ro-

kem 2009. Na „Psíčkárně“ jsme opékali špekácky. Děti si hrály 
a skotačily, zpívaly. Každé děťátko při odchodu dostalo malou 
sladkou pozornost. Děkujeme všem maminkám za účast a těšíme 
se na další společně strávené chvíle.          

– maminky z mateřského centra –
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Pionýři ve Finsku
Pionýři ze Zlínského kraje dostali letos neobyčejnou nabídku 

pobytu na mezinárodním táboře ve Finsku, který se konal od 6. 
do 12. července 2009 v kempu Sammalniemi, Juupajoki, pro jednoho 
vedoucího a pět dětí. Do Finska se tedy vydal vedoucí a jedno děvče 
z pionýrské skupiny Obránců míru Chropyně a čtyři děvčata z PS Mir-
ko Očadlíka Holešov.

První kontakty jsme navázali již v České republice při návštěvě naší 
finské tlumočnice Pauliny Shilongo, která studovala v Praze a hovoří 
tedy česky, a následně setkáním na Bambiriádě v Zábřehu s předsed-
kyní sdružení finských pionýrů Tarjou Syyli a zároveň hlavní vedou-
cí tohoto tábora, který se konal již po několikáté a vždy měl velký 
úspěch. Díky všem těm osobním setkáním jsme byli více než dobře 
informovaní, jak to tam vypadá a co si máme vzít s sebou a naopak 
co je úplně zbytečné.

Finové jsou velice ochotní, a tudíž jsme mohli letět o pár dní dříve, 
abychom si mohli také prohlédnout v klidu Helsinky a poznat trochu 
více finskou kulturu.

Na tomto mezinárodním táboře (International camp of friend-
ship) společně s námi kromě finských pionýrů byli také děti a vedoucí 
z Německa a Kypru, kteří zde zastupovali dětské organizace ze svých 
zemí. Čekal nás tam rozmanitý program, spousta her a zábavy, sauna 
a samozřejmě koupání v jednom z tisíce jezer v nádherné přírodě. 
Po návratu z tábora jsme strávili v Helsinkách ještě několik dní spo-
lečně s dalšími delegacemi, které jsme vyplnili návštěvou v lunaparku, 

výletem lodí na ostrov, procházkami městem, kupováním suvenýrů 
nebo grilováním.

Zažili jsme tam spoustu zážitků a poznání, dovezli si domů spoustu 
dárků, vzpomínek a zkušeností, ale tím největším pokladem, co jsme 
tam poznali, jsou noví přátelé. Díky internetu a telefonům jsme stále 
v kontaktu s velkou většinou lidí ze všech zemí.

Kdo ve Finsku jednou byl, chce se tam opět vrátit a i my doufáme, 
že to nebyla naše poslední návštěva této krásné země a v příštích le-
tech opět využijeme těch možností, které máme.

Na závěr bychom chtěli poděkovat finským pionýrům za pozvání, 
paní Janě Valové z Pionýrského centra Šumperk za zprostředkování, 
Zlínské krajské organizaci Pionýra za pomoc a záštitu celého projektu 
z české strany a MŠMT ČR za dotaci na cestu do Finska a zpět.

– Jakub Hrdlička –
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Sváteční Sluneční zátoka skautů z Chropyně aneb „Močálek“ 2009
Již z názvu vyplývá, že letošní duch skautského tábora byl ve zna-

mení nejrůznějších svátků a zvyklostí, které oslavujeme (nebo jsme 
oslavovali) a ctíme každý rok. Například jednalo se o svátky jara, 
sv. Valentýn, 1. Máj, sv. Cyril a Metoděj, Vánoce, Silvestr, Den NATO 
a mnoho dalších. Duch letošního tábora spočíval v tom, že některé 
dny byly ve znamení určitého svátku a celý den byl jemu přizpůsoben. 
Kdyby k nám zavítala návštěva a nevěděla, co děláme, tak by si asi 
myslela, že chropyňští skauti se „zbláznili“. Možná by měli částečně 
pravdu, kdyby viděli, jak skauti slaví Vánoce a Silvestra uprostřed léta 
(bez vánočních koled, cukroví, ohňostroje a šampusu by to rozhodně 
nešlo) nebo staví opevněné bunkry a připravují se na bojovou hru 
a k tomu se učí, jak se správně velí a chová během nástupu nebo při 
střelbě, vyrábí vlaječky a nejrůznější mávátka na prvomájový průvod 
a mnoho dalších věcí. 

Cíl byl jasný: přiblížit a představit dětem co nejblíže jednotlivé 
svátky a zkusit se podle nich řídit. Realizace některých svátků byla 
opravdu náročná a záludná, ale především zábavná, ať už z řad dětí, 
nebo dospělých. Slovo „nuda“ v podstatě neexistovalo. O program 
se především starali vedoucí a členové roverského kmene, kteří 
se již samotnou přípravou programu zabývali před vypuknutím tábo-
ra. Děkuji Peťovi Caletkovi, Kubovi Kalincovi, Danči Horové, Hance 
Kociňákové a Ivě Dolníčkové za veškerou přípravu a realizaci. 

V průběhu tábora jsme vyrazili dvakrát na celodenní výlet a na krát-
ké půldenní výlety. V průběhu celodenních výletů nám počasí přálo, 
někdy to sluníčko bylo až k nevydržení, proto koupaliště vždy přišlo 
vhod, hlavně pro účastníky tábora. Také jsme navštívili hrad Bou-
zov, kde v průběhu celých prázdnin probíhá program skupiny ORDO 
KROMEN. Jedná se rytířský turnaj tak „trochu jinak“, kouzlo středo-
věku, souboje na zemi a na koni. 

Během všech výletů a celého tábora se také objevovaly nejrůznější 
bolístky, naštěstí jen lehkého charakteru, které vzorně opečovávala 
a foukala naše zdravuška Anička Kalincová a později i paní Mikešové, 
která, jak se ukázalo, byla naší odbornicí na vytahování klíšťat. 

A když už jsem u děkování, tak velký dík rovněž patří celé kuchyni 
a hospodářské části. Bez jídla a teplé vody, kdykoliv bylo potřeba 
(teplá voda bývá považována za luxusní zboží), bychom se neobešli. 
Jirko, Soňo, Jiříku, Zuzko, Tome a dědo, děkuji za vaše odhodlání 
a práci, kterou jste pro nás dělali. Ještě jednou dík. 

Letošní počasí v průběhu tábora nám také přálo. Kromě dvou 
až tří deštivých dnů a někdy menších přeháněk nám počasí přálo. Po-
časí je alfa a omega celého tábora, a jak víme z neblahých zkušeností 
z loňských let, tak letos se štěstí obrátilo na naši stranu a dopřálo nám 

docela pěkné počasí. Sluneční zátoka jak vyšitá, ale… To ale spočívá 
v tom, že když už zapršelo, tak to stálo opravdu za to. Název letošní-
ho tábora „Močálek“ byl všemi odsouhlasen. 

S konáním tábora 2009 jsem nadmíru spokojen, vše klapalo, jak 
má, i přes některé potíže se vše vyřešilo, jak jsme chtěli, a i atmosféra 
a kolektiv lidí dodávaly to potřebné kouzlo tábora. 

Chci také poděkovat všem rodičům, známým a kamarádům, kteří 
nám pomáhali při stavění a bourání tábora, letos jsme si to „důkladně“ 
užili, ale i za všechny návštěvy. Nebylo by návštěvy, která by s sebou 
nepřivezla nějakou dobrotu, proto obzvláště všem děkujeme za jejich 
dobroty. Nemohu také opomenout poděkovat našemu věrnému ka-
marádovi Pavlovi Pospíšilovi, který si po několika letech opět zkusil 
„tábornický život“. A také za veškerou pomoc. 

Tábor nám uplynul jako voda a jediné, co nám zůstane, budou 
vzpomínky, které se nám vryjí do paměti a na které budeme vzpomí-
nat celý život. Příští rok nashle.
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Sváteční Sluneční zátoka skautů z Chropyně aneb „Močálek“ 2009
Poznámka autora:

Z předcházejících vět si ně-
kdo může myslet, že letošní tábor 
proběhl bez větších problémů 
a komplikací. Dlouho jsem pře-
mýšlel, jestli to mám zveřejnit 
či nikoliv. Jediná věc, co mě zkla-
mala (před samotným táborem), 
byl způsob chování některých 
občanů v Chropyni. Přes prvot-
ní problémy, které nás postihly 
a které se museli neodkladně 
řešit, se mezitím Chropyní šířily 
klepy a drby, že tábor 2009 ne-
bude, že my skauti máme pro-
blém s hygienou (hygiena nám 
nedala povolení) nebo že louka, 
jak jsem slyšel doslova, je zapla-
vena vodou, že se vůbec někteří 
diví, jak nám může hygiena povo-
lit tábořit na louce, kam jezdíme 
již několik let a mnoho dalších 

neuvěřitelných drbů a pomluv. 
Dokonce vím i některá jména, 
která za tím stojí, ale zveřejňovat 
je tady nebudu, protože nemám 
přímé důkazy a vůbec mi to ne-
stojí za to. Opravdu neuvěřitel-
né a neskutečné. Šíření pomluv 
je zlozvyk, kterého už se budeme 
těžko zbavovat, ale vůbec to ne-
vysvětluje chování některých lidí, 
kteří než aby si zjistili, jak se věcí 
mají, klidně šíří pomluvy a drby 
naprosto v klidu a v pohodě, bez 
zamyšlení a logiky věci. Bože můj, 
a to jsme dospělí lidé. To, že tím 
pak škodí nám, jako organizaci 
je jedna věc, ale nejvíce tím škodí 
samotným dětem. O to je to ještě 
horší. Proto se všichni nad sebou 
zamyslete, kteří jste šířili tyto 
drby a pomluvy. Stačí i nepatrné 
náznaky a ve finále je z toho ještě 

Pochvala mladým skautům
Klobouk dolů a velká poklona patří partě 

mladých, z velké části ještě ne zcela dospě-
lých skautů – rowerům, díky kterým  se  letos 
uskutečnil letní skautský tábor  v Jeřmani. 

Ještě pár poznámek ke skautskému sta-
novému táboru „Močálek 2009“ středis-
ka „Krále Ječmínka v Chropyni“

Letos jsme přípravy k uskutečnění skaut-
ského stanového tábora sledovali více než 
kdykoliv předtím s obavami a skepsí. Dů-
vodem byla provalená „šeptanda“ o tom, 
že stanový tábor snad vůbec nebude, ne-
boť tradiční louka „Sluneční zátoka“ byla 
vinou špatného počasí počátkem července 
zaplavená nedalekou říčkou Třebůvkou 
a že hygienik konání tábora neschválil, 
že zcela zkrachovala doprava dětí a materiá-
lu na tábor atd. 

Vedení tábora se muselo těsně před zahá-
jením neočekávaně vypořádat s problémem 
vypovězení smlouvy na pronájem tradiční 
louky, neboť v pozadí celé záležitosti stály 
„podnikatelské záměry“ vlastníka pozemku. 

O tom, že se mladí nakonec dokázali 
se ctí poprat i s touto překážkou, svědčí nejen 
ta skutečnost, že ve velmi krátké době nalez-
li „náhradní“ řešení, ale především přichystali 
vskutku bohatý a zábavný program pro děti, 
který mnohdy oplýval neotřelými a origi-
nálními nápady. Aniž bychom chtěli mluvit 
za jiné, pro nás je měřítkem úspěšnosti pře-
devším spokojenost dětí. A ta jednoznačně 
byla! Je vidět, že občas i obsah umí zvítězit 
nad formou. 

Z těchto důvodů bychom chtěli poděko-
vat především Zdeňkovi Opravilovi a Pavlu 
Pospíšilovi, bez jejichž odvahy akci dotáh-
nout do zdárného konce by tábor pravdě-
podobně nebyl vůbec zorganizován. Dále 
děkujeme Ivě Dolníčkové, Petru Caletkovi, 
Jakubovi Kalincovi, Daně Horové za skvělý 
program a tvůrčí invenci, táborovým „psy-

chologům“ Haně Kociňákové a Leoši Mišur-
covi za úspěšné překonávání „ponorkové“ 
nemoci. Náš dík rovněž patří Tomáši Drob-
níkovi, bez jehož obětavosti by na tomto tá-
boře nefungovala logistika, rodině Lachové 
za fantastickou svíčkovou, „Šmoulí“ krupici 
a štědrovečerní večeři. Dědovi Šťastníkovi 
za teplou vodu v kuchyni a ve sprchách. 
Zdravušce Andulce Kalincové děkujeme 
nejen za ochotu se tábora účastnit, ale pře-
devším za skvělou zdravotní péči, za všechna 
vytažená klíšťata a všechny správně pofou-
kané bolístky.

I přesto, že se loď začínala vážně naklá-
nět, všichni pasažéři byli zachráněni a posád-
ka přežila, zocelena nabytými zkušenostmi. 
Jsme přesvědčeni o tom, že i mladí kadeti 
se jednou stanou zkušenými lodivody.

– Rodina Mikešova –

Ač byli hozeni do vody těsně před začátkem 
tábora, neutopili se, ale se ctí přeplavali. 

Nechci nikoho jmenovat, abych na něko-
ho nezapomněla, jen vím, že tahle parta před 
lety začínala pod vedením Pavla Pospíšila 
a po jeho odchodu pokračovala se Zdeňkem 
Opravilem. Letos se Pavel vrátil a společně 
se Zdeňkem dovedli tábor do úspěšného 
konce. A proč se jim to i přes neskutečné 
množství překážek podařilo? 

Protože tihle mladí lidé spolu umí úžasně 
komunikovat, spolupracovat a pomáhat si. 
Jejich smysl pro humor, kdy si dobírají jeden 
druhého, aniž by se někdo urazil, je nenapo-
dobitelný. Učit by se od nich mohli leckteří 
dospělí. 

V žádném případě by se zlost a uraženost 
neměla vybíjet na těch nejmenších, kteří 
na svých vedoucích visí, tak jako se to stalo 
letos. 

A tak ještě jednou skládám poklonu, Vám 
kluci a děvčata, kteří jste dokázali z letošních 
velmi špatných podmínek, vykřesat tábor, 

na který se bude v dobrém vzpomínat. Urči-
tě jste nasbírali spoustu nových a důležitých 
zkušeností, které Vám pomohou při práci 
s novou generací dětí a při pořádání dalších 
akcí a táborů. 

Vím, že jste přijeli velmi, velmi vyčerpa-
ní a unavení, protože i bourání tábora bylo 
hodně náročné. Počasí Vám rozhodně nepo-
máhalo, stejně jako většina rodičů a kupo-
divu ani vedení skautu, které se zachovalo 
opravdu podivným způsobem. 

Přeji Vám všem mladým, abyste dále 
mohli spolupracovat a užívat si zábavy, pod 
vedením, které umí naslouchat, komuniko-
vat a podporovat Vaše nadšení. Vy jste bu-
doucnost skautu, a pokud tady nebudete Vy, 
skaut v Chropyni zanikne. A to by si mělo 
současné vedení uvědomit. Pokud chce há-
zet klacky pod nohy a ukazovat: „Beze mne 
to nepůjde," ať raději zavčas odejde, než 
zničí nadšení Vás mladých, jako už se v něko-
lika případech stalo.

      – I. Skalíková –

větší bublina, než byla na začátku. 
Mně tím neuškodíte, ale dětem 
ano. Na druhou stranu se nechci 
zastávat a obhajovat chování naší 
organizace a některých našich 

lidí, možná jsme se měli okamžitě 
vyjádřit, jak se věc má, ale toto 
už i na mne byla silná káva. 

– Za vedení tábora, 
Zdeněk Opravil –
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Tábor s indiány a Turistickým oddílem Kamínek
Letos jsme opět s dětmi prožili 

krásných devět dní na letním tábo-
ře v Osvětimanech, a to od 11. 
do 19. července. Po příjezdu 
a ubytování se děti změnily na in-
diány a rozdělily se do pěti kmenů: 
Utahové, co měli ve znamení koně, 
Ponkové, co měli ve znamení med-
věda, Siuxové se znamením sovy, 
Komančové se znamením vlka 
a Čikariové se znamením bizona.

Také se představili náčelníci 
těchto kmenů, a to bojovný Vin-
netou, statečný Inčučuna, moud-
rá Paloma, stále ve střehu Sam 
Hawkins a krásná Rybana se svými 
pomocníky Kasapulem, Tujungou, 
Apanači, Ncho Tchi, John Gasty. 
Všem indiánským kmenům radila 
moudrá Klekipetra a nad tím vším 
bdělo Bystré Oko. Všem indiánům 
pomáhal neohrožený, statečný po-
krevní bratr Vinnetoua – Old Sha-
tterhand. O přísun správně vyváže-
ných a rozmanitých potravin, vita-
mínů a doplňování tekutin se in-
diánům starala Velká Huba, Hlado-
vý Jazyk a Mlsný Zub. O zraněné 
indiány se vždy postarala moudrá 
a v léčení znalá Pocahontas. 

Všechny kmeny měly své bo-
jové pokřiky, kterými se mohutně 
povzbuzovaly při svých akcích. 
Nejdříve si společně vytvořily 
velký totem, kde si zaznačily své 
kmenové znaky. Totem s týpím 
vévodily celému táboru, pak 
se kmeny večer u indiánského 
ohně dozvěděly o pokladě na Stří-
brném jezeře, který se budou 
snažit objevit podle indicií, které 
budou každý den hledat. O tyto 
indicie ale má také zájem banda 
nebezpečných padouchů vede-
ná nelítostným Santersem, který 
se chce pokladu zmocnit a vše 
indiánům překazit. To ale indiáni 
netušili a klidně si budovali svá no-
vá obydlí, když nenadále Santers 
unesl indiánům míšenku Apanači 
a uvázal ji na ostrově. Indiánské 
kmeny si vyrobily kánoe a Apa-
nači osvobodily. Pak zajal bílého 
muže z Washingtonu i s dopro-
vodem a uvázal je u kůlu, chys-
tal strašlivou pomstu, aby indiáni 
a bílý muž z Washingtonu nemohli 
podepsat mírovou smlouvu. Neo-
hrožený Vinnetou spolu se svým 
pokrevním bratrem Old Shatter-
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Tábor s indiány a Turistickým oddílem Kamínek
handem je však osvobodili, a tak 
se mohla mírová smlouva uzavřít. 

Tím byly ukončeny všechny 
boje mezi indiány a bílými osadníky 
a na důkaz si měla v pevnosti Ni-
obara vzít indiánská dívka Rybana 
mladého a hezkého bílého muže 
za manžela, ale bandita Santers 
se nechtěl vzdát a pořád indiánům 
škodil, ale u pevnosti Niobara byl 
zajat a spravedlivě potrestán. Pak 
mu byla udělena milost, když slí-
bil, že odjede daleko od indiánů 
a už se nikdy neobjeví. 

Indiáni se pokojně vrátili 
k dennímu životu. Učili se střílet 
s luků, lovili bizony a věnovali 
se vodním hrátkám, také hleda-
li indicie, které je měly dovézt 
k pokladu. Jenže opět se vrátil 
zloduch Santers a část mapy ukra-
dl. Stateční indiáni ho opět do-
padli a Vinnetou ho ztrestal tak, 
že když ho propustili, tak utí-
kal, co mu nohy stačily, a to op-
ravdu hodně daleko. Nakonec 
vše dobře dopadlo. Neohrožení 
a odvážní indiáni poklad nalezli 
a spravedlivě se o něj rozdělili. 

A tak končí příběh náš, kte-
rý se udál letos o prázdninách. 

Myslím si, že se nejen dětem tá-
bor líbil a všichni si odváželi z něj 
pěkné zážitky. 

Také jsme byli na výletě a kde 
že? No přece v Kyjově. Bylo vel-
mi pěkné počasí a mají tam velmi 
dobrou zmrzlinu.

Devět dní uteklo jako voda 
a byli jsme všichni zase doma, 
a to se vzpomínkami a spoustou 
zážitků. Určitě příští rok tábor 
budeme opět pořádat a bude za-
jímavý a napínavý, plný různých 
dobrodružství.

 Za letošní rok chci poděko-
vat všem vedoucím a instrukto-
rům, kteří se svědomitě a rádi 
o 58 svěřených dětí na táboře 
starali, hráli si s nimi a soutěži-
li, byli jim dobrými kamarády 
a snažili se jim pobyt na táboře 
udělat zajímavý, napínavý, dob-
rodružný a hlavně bezpečný.

Všem vám moc děkuji a jsem 
velmi ráda, že náš Kamínek 
má takové šikovné dospěláky, 
kteří to s dětmi umí a jsou zod-
povědní. Ještě jednou mé Vel-
ké Díky.
– Za turistický oddíl Kamínek, 

H. Paňáková – 
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Indiánské léto v Náměšti nad Oslavou
Jako každý rok, tak i letos uspořádala pio-

nýrská skupina Chropyně letní stanový tábor 
v Náměšti nad Oslavou. Od 5. července po-
bývalo ve stanovém městečku 64 dětí v šesti 
oddílech. Jak už název tohoto článku napo-
vídá, letošní tábor se odvíjel v duchu indián-
ských soutěží. Celotáborovou hru ,,Indiánské 
léto“ připravil Martin Vaverka s Klárou Kun-
čarovou a sami účastníci tábora jistě potvrdí, 
že se jim to povedlo. Nemohly samozřejmě 
chybět ani ostatní tradiční závody a soutěže, 
které uspořádali vedoucí a instruktoři jed-
notlivých oddílů. Během tábora nás navštívil 
pan starosta Radovan Macháček s paní Věrou 
Sigmundovou, kteří si přivstali a přijeli brzy, 
aby stihli ranní nástup tábora. Tábor neminu-
la ani kontrola z hygienické stanice z Třebíče, 
zápis s poznámkou bez zjištěných závad nás 
nemohl než potěšit. Na tomto faktu má zá-
sluhu především personál táborové kuchyně. 

Čtrnáct dní uteklo jako voda v Oslavě, 
která nás letos opravdu zlobila svým vyso-
kým stavem z důvodu přívalových dešťů, 
které v červenci zasáhly celou republiku. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě, 
stavbě, průběhu a bourání tábora. Jsem rád, 
že se daří udržet tradice stanových táborů 
a že se najdou dobrovolníci, kteří jsou ochot-
ni kvůli 14 dnům obětovat víc než jen svou 
dovolenou, a za to jim patří můj velký dík.

– Luděk Helis, hlavní vedoucí tábora –
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Z pohádky do pohádky aneb Kdo si hraje – nezlobí!
Letošní pionýrský tábor se konal opět 

na TZ Skavsko od 31. července do 9. srp-
na 2009. Děti se ponořily do Země pohá-
dek a seznámily se s mnoha starými i nový-
mi pohádkovými postavičkami, soutěžily 
s Večerníčkem, sportovaly, malovaly tělem, 
odcestovaly na jeden den do Kocourkova, 
kde bylo vše naruby, slavily Vánoce s Krteč-
kem a střílely s Rumcajsem. Během tábora 
jsme také zvelebovali naši základnu, při čemž 
jsme postavili novou letní jídelnu z pro-
středků Nadace Děti-Sport-Kultura Uher-
ské Hradiště, kterou děti využívaly nejen při 
obědech. Během dne děti ve volných chví-
lích trénovaly skládání tangramů, ve kterých 
potom soutěžily proti sobě. Neměly ovšem 
jen ty malé dřevěné skládačky, ale vždy 
na ně čekal jeden obrovský modročerný tan-
gram. Večer co večer jsme na dobrou noc 
promítali nějaký opravdový večerníček nebo 
filmovou pohádku.

Spokojené děti odjížděly v neděli domů 
za svými rodiči se spoustou nových zážitků 
a vzpomínek na Večerníčka.

– Jakub Hrdlička –
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Farníci na kolech 2009 – Třeboňsko a Novohradské hory
Třeboňsko je po celé Evropě známé svým rybničním hospodář-

stvím, které vtisklo této části jihočeské krajiny charakteristický ráz. 
Zeměpisná poloha, podnebí, reliéf, geologické a hydrologické po-
měry vytvořily zde podmínky pro existenci různorodých společenstev 
rostlin a živočichů. Na utváření zdejší krajiny se již od 12. století ak-
tivně podílel i člověk, a to zejména úpravami vodních poměrů. Pe-
loid z třeboňských rašelinišť je využíván k léčebným účelům v lázních 
v Třeboni, kde se nyní nacházejí i dva lázeňské areály.

V úterý 14. července 2009 ráno ve 4:30 začala svoje putování 
naše cykloturistická skupina 19 farníků z Chropyně, Břestu, Kyse-
lovic a Žalkovic. Vyrazili jsme na kolech ze svých farností, abychom 
se sjeli na nádraží v Přerově a odtud se rychlíkem Rožmberk přepravili 
do Jindřichova Hradce, kde jsme pokračovali v našem putování. Pro-
hlédli jsme si historické centrum města, zámek, rybník Vajgar a jiné 
pamětihodnosti. Odpoledne jsme už opět na kolech vyrazili na cestu 
do Třeboně, se zastávkou ve Stráži nad Nežárkou, kde jsme si pro-
hlédli zámek a památník operní pěvkyně Emmy Destinové. V Třeboni 
jsme měli zajištěno ubytování v bývalém augustiánském klášteře při 
děkanském kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí, který svým vzni-

kem sahá až do r.1367. Prohlídku celého komplexu kláštera i kostela 
s průvodcem jsme využili hned druhého dne našeho pobytu, jiní zase 
navštívili zámek. Ještě týž večer jsme si prohlédli historické centrum 
Třeboně a mezi skvosty města jsme objevili i pivovar REGENT, jehož 
počátek sahá kupodivu ke stejnému datu jako založení kláštera. 

Druhý den jsme se vydali po naučné cyklostezce „Okolo Třeboně“ 
– navštívili jsme Schwarzenberskou hrobku a objeli všechny význam-
né rybníky, včetně rybníků Svět, Opatovický, Nový a Starý Kanclíř, 
Stolec, Vyšehrad, Nový a Starý Vdovec u Staré Hliny, a podívali jsme 
se i na největší rybník u nás – Rožmberk, stavitelský zázrak.

Třetí den jsme absolvovali cestu na zámek Hluboká nad Vltavou, 
navštívili jsme České Budějovice, někteří zdatnější z nás i Český Krum-
lov a Kleť – 1084 m. n. m. – nejvyšší horu Blanského lesa. Cestou 
z Českých Budějovic jsme si užili nejvyššího převýšení letošního výletu 
– serpentiny Rudolfov – všichni účastníci výletu určitě rádi vzpome-
nou na tuto lahůdku. 

Doplňující program byl různorodý. Někteří odpočívali po nároč-
ných túrách a jiní čerpali sílu účastí na bohoslužbách v děkanském 
kostele. Kazatelské umění pana děkana bude pro mnohé nezapo-
menutelný zážitek. Kromě duchovních zážitků jsme zažili i kulturní 
zážitky na produkcích Pojízdného kinematografu bratří Čapků, kde 
jsme mohli zhlédnout několik zajímavých filmů. Večer jsme se kolek-
tivně scházeli v hospůdce, abychom zhodnotili uplynulý den, zpívali 
si, zatančili a dali si po kalíšku. V pozdních večerních hodinách jsme 
se v tichosti přesunuli do kláštera, abychom unikli kamerovému systé-

mu města, který provinilce prý zveřejňuje v místním plátku. Poslední 
dva dny našeho pobytu jsme okusili i něco málo z Třeboňských slav-
ností, kde jsme se mohli inspirovat na naše Hanácké slavnosti. 

Čtvrtý den jsme se rozdělili do několika skupinek, každý podle 
svých možností. Vyloženě pánská část si udělala výlet do Novohrad-
ských hor s výjezdem do rakouského městečka Litschau, druhá smí-
šená část si „zaskočila“ do Rakouska, jak v pohádce Pyšná princezna, 
vyfotit se a v Chlumu u Třeboně se rekreovala v kempu u rybníka 
Hejtman, který údajně založil Napoleon. Poslední skupinka zůstala 
v Třeboni a měla individuální program.

Po celou dobu našeho putování jsme měli nádherné počasí, 
ale poslední den, kdy jsme se museli přesunout do Veselí nad Lužnicí, 
nám počasí nevyšlo, jeli jsme na kolech celou cestu v dešti (asi 25 km), 
ale všichni jsme to zvládli bez následků, byla to taková mokrá tečka 
na závěr. Mělo to své výhody – neštípali nás při důležitých zastáv-
kách komáři a bylo to i s bidetem. Na nádraží ve Veselí jsme skoupili 
soustu denního tisku, aby nám posloužil k doplnění informaci o dění 
doma i ve světě, ale hlavně k vysušení obuvi. K domovu jsme se opět 
přesunuli vlakovým spojem „Rožmberk“ a ve 22:05 jsme vystoupili 
v Kojetíně z rychlíku plni dojmů a nezapomenutelných zážitků.

A když se mě někdo zeptá, proč to děláte? Jezdíte jenom od zám-
ku ke kostelu. Je to jednoduché. Tyto akce děláme proto, aby nás 
nejen tělesně, ale i duchovně udržovaly v kondici. Jakákoli návštěva 
kostela či historického areálu, rybníka nebo technického díla přece 
dodává člověku určité obohacení ducha a člověk, i když už není nej-
mladší, získává nové poznatky a nová ponaučení, kterých možná i ča-
sem dokáže využít – viz již vzpomínaná kázání pana děkana v Třeboni. 
Myslím si, že tyto akce absolvují lidé, kteří mají o tento styl dovolené 
zájem, jsou rádi když poznávají a slyší věci, o kterých neměli zatím 
žádné informace nebo je neznali. Osobně se mi moc líbí, že o naše 
putování po krásách Moravy a Čech mají zájem hlavně mladí, a dou-
fám, že už vytvořená tradice nevymizí s technickým pokrokem. Nej-
krásnější pohled na svět je prý z koňského hřbetu – v našem případě 
si myslím, že z kola. 

Moc bych chtěl poděkovat našemu panu faráři za zajištění nádher-
ného ubytování v prostorách třeboňského kláštera a všem „účastní-
kům zájezdu“ za pochopení při vzniku některých malých organizač-
ních problémů.                                 

 – Mgr. Květoslav Machalík –
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Klub českých turistů
V září roku 1959 byl při TJ Jiskra Chro-

pyně založen odbor turistiky. K jeho historii 
se vrátíme v dalším čísle Zpravodaje, zatím 
Vás zveme k účasti na turistických výpravách 
oblasti Valašsko – Chřiby v měsíci září:

12. září Rusavskými kotáry na kole 
i pěšky

 km pěší 10, 25, 35, 50, cyklo 
25, 50; start: Holešov – soko-
lovna 7:00 – 9:00; cíl tamtéž 
do 19:00; info: Ing. František 
Hostaša, tel.: 604 465 413

12. září Zlínská „nejen“ padesátka
 km pěší 12, 22, 35, 50, cyk-

lo 30, 50; start: Zlín – vo-
lejbalové hřiště u přehrady, 
6:00 – 9:00; cíl tamtéž 
do 19:00; info: Roman Lech-
ner, tel.: 604 200 227

KČT Chropyně připravuje 

autobusový zájezd na 33. ročník 

PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY, 
konaný 10. října 2009. 

Přihlášky se zálohou 150,− Kč  
na dopravu přijímají do 1. října 2009  
Jaroslava Pospíšilová, Krátká 429 

nebo Svatava Horáková, Nádražní 722.

19. září Podzimní putování Valaš-
skem

 km pěší 10, 25, 35, cyklo 45, 
90; start: Valašské Meziříčí 
– hvězdárna, 8:00 – 11:00; 

cíl tamtéž do 19:00; info: Ladi-
slav Hojgr, tel.: 605 215 879

26. září Vrcholy Beskyd - Smrk
 trasa libovolná; kontrola: 

Smrk 9:00 – 15:00; info: 
OKČT Kunčice pod Ondřej-
níkem

  
27. září Vrcholy Beskyd – Ondřej-

ník, Skalka
 trasa libovolná; kontrola: On-

dřejník, Skalka 9:00 – 15:00; 
info: OKČT Kunčice pod On-
dřejníkem

Podrobné informace o akcích hledejte 
ve vývěsní skříňce KČT u prodejny Albert. 

Příjemnou cestu a šťastný návrat přeje
– Jar. Pospíšilová –

 Konec prázdnin, hurá do Sluníčka
Konec prázdnin se již kva-

pem blíží. Školáci si chystají své 
aktovky, malé dětičky se těší 
do mateřských školek na své 
kamarády. A maminky se svý-
mi nejmenšími ratolestmi opět 
zamíří do „Sluníčka“, huráááá. 
Od září se na Vás budeme opět 
těšit. Pro dětičky i maminky 
máme připravené výtvarné, 
pohybové, výukové programy 
(tancujeme, zpíváme s dětmi). 
Také nás čekají výlety, naroze-
ninové oslavy a mnoho dalších 
aktivit. Přijďte se pobavit a pře-
dejte nám své zkušenosti. Ote-
vřeno máme každé pondělí 
a čtvrtek vždy od 9:30 do 12:00 
a od 14:00 do 17:00.

Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat panu J. Sigmundovi 
za materiál, který věnoval mateř-

skému centru na výrobu dekora-
cí. Děkujeme!

Program na měsíce září a ří-
jen:
„PODZIMNÍ BAZÁREK” – pro 
velký zájem opakujeme prodej 
dětských a kojeneckých po-
třeb, a to 16. září 2009 od 9:30 
do 12:00 a od 14:00 do 17:00. 
Podmínky prodeje: Vámi označe-
né a oceněné zboží bude přebí-
ráno 14. září v mateřském centru 
v době od 9:30 do 12:00 a od 14:00 
do 17:00. Počet zboží na prodej 
je omezen na maximálně 30 ks. 
Zboží musí být čisté, označené 
štítkem s cenou a celým jménem 
prodávajícího. Prodávající si při-
praví seznam zboží, a to z důvo-
du pozdější kontroly všech svých 
věcí. Vrácení zboží bude probíhat 

v provozní době mateřského cen-
tra. Z celkového počtu prodaných 
ks si účtujeme 10 %.

21. září 
„TVOŘIVÁ DÍLNA“ – savování 
triček, polštářků, textilních tašek 
– od 14:00, délka 120 minut, 
cena 20 Kč.

28. září a 5. října 
„TVOŘIVÁ DÍLNA“ – decoupa-
ge – od 14:00, délka 240 minut, 
cena 25 Kč.

12., 19. a 26. října 
„TVOŘIVÁ DÍLNA“ – pletení 
košíků z papírů – od 14:00, dél-
ka 360 minut, cena 20 Kč.

„VÝLET ZA DOBRODRUŽ-
STVÍM“ – Aquapark Olomouc, 

podrobnější informace budou 
zveřejněny na okně mateřského 
centra.

Další informace budou zveřej-
něny v mateřském centru nebo 
na tel.: 605 757 913.

– maminky –
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Ohlédnutí za uplynulou gymnastickou sezonou
Oddíl sportovní gymnastiky ČASPV TJ 

Chropyně má za sebou další nabitou sezonu. 
Teamgymová družstva se úspěšně zúčastni-
la dvou mezinárodních závodů (v Rakousku 
a v Itálii), několika pohárových závodů v Čes-
ké republice vždy s medailovým umístěním 
a mistrovství České republiky s velmi dobrým 
výsledkem – druhým a třetím místem. 

Věnovali jsme se nejen Teamgymu, ale i kla-
sické sportovní gymnastice. Uspořádali jsme již 
tradiční memoriál Petra Poly a zúčastnili jsme 
se více než deseti pohárových závodů a i zde 
jsme mnohokrát stáli na stupních vítězů. Nej-
větší úspěch jsme asi zaznamenali na republi-
kovém finále soutěže ve sportovní gymnasti-
ce Asociace sportu pro všechny, kde všechna 
naše družstva zvítězila a ve velké konkurenci 
všech krajů (kromě jednoho) se neztratily 
ani jednotlivkyně a vybojovaly osm medailí. 

Oddíl má v současnosti téměř čtyřicet členů 
– nejsou zde pouze děvčata, ale i kluci. O tom, 
že si chropyňský oddíl získal dobré jméno i v oko-
lí, svědčí fakt, že téměř třetina gymnastek a gym-
nastů na tréninky dojíždí nejen ze Záříčí a z Kro-
měříže – 9 dětí, ale i z Morkovic a Napajedel. 

Těší nás také, že na již dlouhá léta pořá-
danou Akademii odboru ČASPV se přijdou 
podívat i diváci, kteří nemají nikoho mezi vy-
stupujícími, ale prostě jen proto, že se jim naše 
vystoupení vždy líbí. Letošní Akademie se opět 
líbila, a to nejen díky gymnastickým vystoupe-
ním, ale určitě i díky hostům – oddílu Lakrosu 
a oddílu Karate. Velkou zásluhu na tom mají 
samozřejmě i ostatní oddíly odboru ČASPV – 
rodiče s dětmi, „všeobecka“ a ženy s aerobikem 
a rovněž již tradiční „Bufet u Jiřinky“ a naše ši-
kovné malé gymnastky – moderátorky.

Aby oddíl takto dobře a dlouhá léta fungoval, 
závisí nejen na nás zapálených trenérech, kteří 
tomu věnují téměř všechen volný čas, ale má-
me i výborné zázemí v podobě naší předsedky-
ně a hospodářky a také podporu nejen Tělový-
chovné jednoty, ale především Města Chropy-
ně, díky němuž a také díky sponzorům zatím 
gymnastky nemusely pocítit finanční nároč-
nost tohoto sportu. Kromě toho máme radost, 
že většina rodičů pochopila, že gymnastikou 
se nerozvíjí jen láska ke sportu, ale i spousta klad-
ných lidských hodnot. Setkali jsme se letos bo-
hužel i s opakem – pohrdáním prací trenérů a zá-

vodnic, bezohledností a nezodpovědností ze stra-
ny jednoho z rodičů, a to těsně před nejdůležitě-
jším závodem sezony – MČR. Naštěstí je to jen 
výjimka. Většinou se na rodiče a jejich ratolesti – 
naše svěřenkyně - můžeme spolehnout a někte-
ří rodiče jsou naší velkou oporou, bez které by-
chom se jen těžko obešli. Navíc si troufám říct, 
že všichni dohromady jsme dost dobrá parta.

Po červencovém gymnastickém táboře 
v Soboňkách (viz foto) a srpnovém soustře-
dění v Prostějově pro nás začíná nová sezona 
prvním tréninkem ve středu druhého září. 

Zveme mezi sebe opět malé děti do gym-
nastické přípravky - kluky a holky narozené 
v roce 2004 a mladší. Přijmeme i starší děti, 
a to na základě výběru. 

Můžete se přijít podívat na náš trénink do tě-
locvičny TJ v pondělí od 15:30, ve středu od 
16:00 nebo v pátek od 14:30 hod nebo si mů-
žete prohlédnout naše stránky 

www.gymnastika-chropyne.wz.cz, 
kde najdete nejen podrobnější informace o na-
šem oddíle, ale i spoustu fotek a videí z námi 
absolvovaných akcí.

– Markéta Zavadilová – trenérka –
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Paleta plná barev
Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ 

Kroměříž ze třídy pí uč. Karly Koutné
Ve středu 17. června 2009 se v Domě kultu-

ry uskutečnilo vystoupení žáků tanečního obo-
ru ZUŠ Kroměříž ze třídy pí uč. Karly Koutné. 

Vystoupení vzniklo za spolupráce taneční-
ho, výtvarného a hudebního oboru. Taneční 
choreografie uváděli na scénu malíři svými 
obrazy a některé tance doprovázeli hudeb-
níci a zpěváci. 

Díky tomu vznikl večer plný tance, hudby 
a barev, na nějž budeme dlouho vzpomínat.                  

Na vystoupení se podíleli taktéž žáci ta-
nečního oboru z Chropyně, kde byla v letoš-
ním školním roce zřízena pobočka tanečního 
oboru.

Výtvarnou stránku vystoupení zajišťovala 
PaedDr. Monika Kučerová, korepetice Lu-
děk Koutný a Lenka Voňková, příprava zpě-
váků Mgr. Jana Novotná a Luděk Koutný.

Za velmi pěkné propojení jednotlivých 
čísel večera mluveným slovem vděčíme 
Mgr. Lence Obručové.

Na vystoupení se podílelo více jak 100 
žáků, kterým touto cestou děkuji za celo-

Foto: Ing. Pavel Jurtík

roční práci a nasazení, s jakým pracují. Jejich 
pilnou přípravu docenil každý divák ve zcela 
naplněném divadelním sále svým potleskem. 
Divácký zájem nám dává chuť do další práce 
a my za něj děkujeme. 

Děkuji všem pedagogům i těm, kteří se neú-
častnili programu přímo, ale pomáhali mi s do-
zorem žáků. Můj velký dík patří nejenom našim 
sponzorům – TEPELNÁ ČERPADLA LUDVÍK 
a rodině HANÁKOVÝCH, ale také vedení 

Domu kultury za uskutečnění tohoto vystou-
pení a provoznímu týmu za jeho realizaci.

Přeji všem žákům krásné prázdniny a těším 
se na viděnou opět v příštím školním roce.

– Karla Koutná, uč. tanečního oboru –
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Lukáš Purkar stříbrný na SP

Staří páni FK Chropyně na turnaji v Lobodicích
Družstvo „starých pánů“ FK Chropyně 

(ročník narození 1974 a starší) se zúčastni-
lo v sobotu 1. srpna 2009 již třetího ročníku 
fotbalového turnaje v Lobodicích „O pohár 
starosty obce“. Turnaje se zúčastnila čtyři 
družstva: Arnyho tým z Valašského Meziří-
čí, staří páni z Březolup, družstvo Chropyně 
a domácí z Lobodic. Hrálo se za slunečného 
počasí systémem každý s každým v zápa-
sech na 2 x 20 minut. Po urputných bojích 
se z vítězství nakonec radovali hráči Arnyho 
týmu, kteří dvakrát vyhráli a jednou byli po-
raženi fotbalisty z Chropyně. Druhé místo 
si po „pomalejším rozjezdu“ v podobě porá-
žky od domácích Lobodic v poměru 1:4, 
ale po strhujícím závěru nejdříve vítězstvím 2:1 
s celkovými vítězi Arnyho týmem a po remíze 
a vítězství na pokutové kopy nad družstvem 
z Březulup vystříleli staří páni FK Chropyně.

Třetí skončili fotbalisté z Březolup a po-
slední místo patřilo domácím Lobodicím.

Po slavnostním vyhlášení výsledků turnaje 
a předání pohárů a hodnotných cen starostou 
Lobodic panem Stanislavem Hlavinkou, po-
kračoval dále turnaj kulturně společenskou 
zábavou v prostorách Letní restaurace v Lo-
bodicích.

Chropyňští fotbalisté po třetím místě 
v minulém roce skončili letos druzí, takže 
za rok si určitě odvezou pocty nejvyšší!!!

– VP –

Prodám
 zdravý a dobrý med (lipový, akáto-

vý, 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.

Provádím
 veškeré úklidové práce, vyklízení 

půdních prostor, malé i velké úklidy 
činžovních domů, vše v odpoledních 
hodinách, o víkendech nebo po vzá-
jemné dohodě. Volejte po 18. hodině 
na tel.: 573 356 215 nebo 728 019 141.

Prodám
 dětské kolo, 1 rok staré v záruce, mož-

nost namontování přídavných koleček. 
Kolo je značky „RockMachine 16“, modrá 
barva. Cena 1.500 Kč. Tel.: 725 769 797, 
e-mail: rhorsak@seznam.cz

Soukromá i nzerce

Chropyňský triat-
lonista Lukáš Purkar 
se účastnil v Itálii závodu 
série BIATHLE WORD 
TOUR a Evropské Gran 
Prix. Zde Lukáš na krát-
kých vzdálenostech 
1500 m běh – 200 m 
plavání – 1500 běh ob-
sadil stříbrnou pozici 
v kategorii juniorů i cel-
kově. Nyní se připravu-
je na mistrovství světa, 
které se bude konat 
v Monaku. Lukáš i tento 
závod odjede za podpo-
ry MĚSTA CHROPYNĚ, 
firem ROCKTECHNIK 
a CYRIL DRAGON-
DLAŽBA.                           

– Redakce –
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Úspěšná půlsezóna chropyňských žen
Na začátku června úspěšně zakončily 

chropyňské ženy jarní část sezony Oblastního 
přeboru žen, když podlehly pouze o jednu 
branku na půdě pozdějšího vítěze ze Sta-
ré Vsi nad Ondřejnicí ve velmi vyrovnaném 
a tvrdém utkání. Tento nečekaný úspěch 
se podařilo dosáhnout po stabilizaci kádru, 
které předcházela nebývalá herní i osob-
ní krize v podzimní části. Družstvo ukázalo 
dobré výsledky už v turnajích zimní přípravy, 
kdy dokázalo konkurovat i prvoligovým sou-
peřům. I přesto, že družstvo nevyhrálo pře-
bor, získalo právo postoupit do kvalifikace 
o I. ligu díky nejlepšímu koeficientu 
mezi druhými v oblastních přeborech. Bo-
hužel kvalifikace se družstvo nezúčastnilo. 
V té se soupeř ze Staré Vsi n. O. kvůli absenci 
klíčových hráček nedokázal prosadit.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem 
hráčkám, které se o tento úspěch zasloužily. 
Dále si jen můžeme všichni přát, aby výsledky 
v nové sezoně byly jen lepší a aby nám z nově 
vznikajících družstev přípravky mladšího žac-
tva za pár let vyrostly nové a úspěšné posily.

– jč –

Mezizemské utkání Čechy – Morava v národní házené mužů a žen
28. června 2009 se kona-

lo v Novém Městě nad Me-
tují – Krčíně prestižní utkání 
v národní házené mezi družstvy 
Čech a Moravy. Je potěšitelné, 
že i náš oddíl měl zastoupení 
v této nejvrcholnější akci. Již 
podruhé nastoupila za družstvo 
žen Moravy Pavla Jurtíková. 
Ve svém juniorském věku sbírala 
zkušenosti mezi nejlepšími že-
nami ČR. Nominaci si podruhé 

zasloužila jako nejlepší střelkyně 
Severomoravském oblasti žen 
i svým úspěšným hostováním 
v prvoligové Rokytnici. I když 
Moravanky letos nezvítězily, 
je toto vystoupení naší hráčky 
úspěchem i uznáním pro celý 
oddíl. Je to po dlouhých letech, 
kdy jsme měli muže reprezentu-
jící Moravu, účast hráčky v tom-
to prestižním utkání.

– Ing. P. Jurtík –
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Letní soustředění mladšího žactva Národní házené Chropyně
Díky náborovému turnaji a samotnému 

náboru, konanému koncem měsíce dubna, 
se nám podařily rozšířit naše řady. Po dlou-
hých letech jsme konečně mohli založit druž-
stva mladšího žactva, a zajistit tak novou 
generaci házenkářů a házenkářek. A protože 
jsme do prázdnin nestihli řádně natrénovat 
některé činnosti, rozhodli jsme se uspořádat 
oddílové soustředění pro nejmladší. 

Odjeli jsme 12. července 2009 po obědě 
a na místo do Staré Vsi nad Ondřejnicí jsme 
dorazili před 18. hodinou. První den byl od-
počinkový, ale zbytek týdne byl plný her, 
soutěží, taktiky a nácviku herních situací. 
Děti si také zahrály proti místním soupeřům 
a posléze proti vedení a instruktorům. Pro-
gramem pro třetí kritický den byl zvolen kul-
turně poznávací výlet do nedaleké Ostravy. 
Zde jsme si prohlédli Slezskoostravský hrad, 
výstavu MINiUNI (zmenšeniny světových 
staveb) a výstavu strašidel. Celý den jsme za-
končili osvěžením a vyřáděním se ve zdejším 
aqvaparku. Chtěli bychom poděkovat všem 
účastníkům za ukázněnost a maximální vý-
kony, organizátorům, instruktorům, kucha-
řům a v neposlední řadě také rodičům nejen 
za finanční podporu. 

– P. Jurtíková, trenérka ml. žaček –

reklama

Nabízíme pronájem bytu 
2+kk v Chropyni, 
tel.: 724 515 656.



Zpravodaj města Chropynězáří 2009

- 23 -

Mladí rybáři a jejich činnost
Rybáři na Bambiriádě

V našem městě se v letošním roce pořádala Bambiriáda. Pořadatelé 
oslovili i náš rybářský kroužek, zda bychom nepředstavili činnost na-
šeho kroužku. Pojali jsme tuto akci formou soutěže. Tato byla rozdě-
lena do tří disciplín, a to na poznávání ryb, rostlin a živočichů kolem 
vody, dále na lov umělých ryb v kádi na čas a nakonec to byl hod 
udicí na terč. 

Každá skupina byla bodována a podle bodů byl soutěžící ohod-
nocen sladkostí. Ti nejlepší dostali keramickou rybku, kterou pro nás 
udělali kamarádi z DDM Kojetín. Věříme, že děti, které náš stánek 
a areál rybářství navštívily, si zasoutěžily a prožily 3 krásné dny. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na chodu rybářského stánku.

Krajské kolo Zlaté udice
pořádala 7. června MO Kroměříž. Tohoto kola se zúčastnili 4 mladí 
rybáři naší organizace, a to v kategorii dorostenec Pavel Měrka, v ka-
tegorii žákyň Alenka Patrmanová a v kategorii žák Ladislav Patrman 
a Michal Slezák. 

Soutěžilo se ve 3 disciplínách – rybářské znalosti (poznávání ryb, 
rostlin, živočichů), lov ryb udicí a rybolovná technika (hod na terč, 
hod muškou na terč a do dálky). Každá disciplína je zvlášť hodnoce-
na, vítězí soutěžící s nejnižším součtem. 

Naši zástupci si vedli velmi dobře. Pavel Měrka obsadil ve své kate-
gorii dorostenců 2. místo, stejně jako Alenka Patrmanová v kategorii 
žákyň. Ladislav Patrman skončil v kategorii žáků také druhý a Mi-
chal Slezák obsadil 6. místo. Alenka Patrmanová a Ladislav Patrman 
si svým umístěním také vybojovali účast v republikovém finále Zlaté 
udice v Plzni, o kterém píšeme níže.

Krajského kola této soutěže se zúčastnilo dohromady 5 družstev 
MRS. Reprezentanti naší organizace obsadili krásné 3. místo a my jim 
za toto umístění děkujeme.
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Mladí rybáři a jejich činnost
6. ročník rybářských závodů pana J. Zahradníčka v Tovačově

Již 6 let pořádá pan Jiří Zahradníček ke Dni dětí Rybářské závody 
pro děti do 15 let. Letos proběhly 13. června v Tovačově na rybníku 
Hradecký. Mladí rybáři naší organizace se těchto závodů zúčastnili již 
počtvrté.

Jako tradičně probíhaly soutěže v kategoriích mladí rybáři 
do 10 let, mladí rybáři ve věku 10 – 15 let a mladé rybářky. Závodí 
se stylem – kdo uloví nejvíce ryb ve stanoveném čase a co centimetr, 
to bod. Také se soutěží o to, kdo uloví největší rybu. Cenou za nej-
větší rybu je dárkový koš věnovaný starostou města Tovačova.

Těchto závodů se zúčastnilo celkem 68 mladých rybářů. Každý lo-
vící si mohl ponechat 1 kapra. Během závodů dostal každý závodící 
od pořadatele malé občerstvení v podobě klobásky a limonády. Zá-
vodilo se od půl osmé do dvanácti hodin. 

A mladí rybáři z Chropyně si opět vedli velmi dobře. Kategorii ry-
bářů ve věku 10 – 15 let vyhrál Roman Škarpa, kategorii mladých ry-
bářů do 10 let vyhrál Michal Palík a kategorii rybářek vyhrála Alenka 
Patrmanová. Velký dárkový koš za největšího kapra (54 cm) dostal 
od starosty Tovačova Michal Palík.

Po vyhlášení výsledků a předání cen popřál pan Zahradníček všem 
zúčastněným mladým rybářům hodně rybářských zážitků a přidal po-
zvání na příští rok.

Finále Zlaté udice
Ve finále Zlaté udice, které proběhlo na řece Berounce nedale-

ko Plzně, reprezentovalo Moravský rybářský svaz 6 mladých rybářů, 
z toho byli 2 z naší místní organizace, a to sourozenci Patrmanovi, 
1 z místní organizace v Kroměříži a 3 z místní organizace ve Znojmě. 
Lovilo se plavanou na řece Berounce, kde moc ryb nebylo. Proto 
zde rozhodovaly vědomosti a rybolovná technika. I tak se naši mladí 
reprezentanti Moravského rybářského svazu v konkurenci neztrati-
li. Jako tým se z 9 družstev umístili na 6. místě. V kategorii žákyň 
skončila Alenka Patrmanová na pěkném 5. místě a v kategorii žáků 
skončil Ladislav Patrman 18. Za reprezentaci naší místní organizace 
jim oběma děkuji.
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Dne 19. září 2009 proběhne 
výlov rybníku "ZAVŘEL", 

26. září 2009 výlov rybníku 
"TŘECÍ" a "KARHÁNEK 2" 

a 10. října 2009 proběhne 
poslední výlov v tomto 

kalendářním roce 
a to rybník "DLOUHÁ". 

Sraz brigádníků a rybářských 
nadšenců na rybářské chatě 

v Chropyni vždy před 7 hodinou 
ranní. Pokud možno vezměte 
si s sebou holínky. Sledujete 

termínový kalendář na 

http://www.mochropyne.cz

Mladí rybáři a jejich činnost

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

Nám. Svobody 55, 768 11 Chropyně

Tel/fax: 573 338011, GSM: 608 709517

Hlavní rybářské závody našeho kroužku
proběhly 27. června pod záštitou starosty města Chropyně a sou-

těžilo se tradičně ve třech kategoriích.
V první kategorii – co centimetr, to bod – vyhrál Pavel Měrka 

s úlovky v celkové délce 892 cm, druhá skončila Alenka Patrmanová 
se 483 cm a třetí Karel Mirwald s 249 cm.

Největšího kapra chytil Roman Škarpa (53 cm), na druhém a tře-
tím místě se umístili Marek Zavřel a Pavel Měrka, jejichž úlovek měřil 
shodných 52 cm.

V kategorii největší a nejmenší ryba byl s největším úlovkem vy-
hodnocen Roman Škarpa s 53 cm velkým kaprem, nejmenší rybou 
byla 14cm plotice, kterou chytil Pavel Měrka.

Jako každý rok, tak i letos uděluje vedoucí rybářského kroužku 
cenu „Prófa rybářského kroužku“. Tuto cenu dostává nejlepší mladý 
rybář tohoto roku. Titul „Prófa 2009“ získal Ladislav Patrman.

Vítězům závodů předával poháry a ceny starosta města Chropyně 
Ing. Radovan Macháček, který zároveň popřál mladým rybářům krás-
né úlovky a prožití prázdnin. 

– Jiří Řezáč –
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Vzpomínáme

Blahopřání
Dne 24. srpna 2009 oslavila své 

narozeniny paní 

Ludmila Sedláková. 

Všechno nejlepší, hlavně zdraví a pohodu přejí 
syn Jaroslav a dcera Ludmila s rodinami, vnuč-
ky Lenka, Lucka a vnuk Martin.

Poděkování

Děkujeme firmě Výrobna cukrovinek na Masarykově 
ulici za cukroví, které pekli synovi na svatbu.

Behancovi

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Společenská kronika

Uzavření manželství

V měsících červnu a červenci se 15 osob přistěhovalo do Chropy-
ně, 20 občanů se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 20 osob, 
narodilo se 5 dětí a zemřelo 5 občanů.

Ivo Švec, Chropyně
 Ludmila Brabcová, Chropyně

Dne 2. srpna 2009 jsme vzpo-
menuli 5. smutné výročí úmrtí pana 

Liboslava Wernera. 

Za tichou vzpomínku všech, kdo ho znali, 
děkuje rodina Wernerova.

Kdo v srdcích žije, neumírá…

Dne 10. srpna 2009 jsme vzpomenuli 
2. smutné výročí ode dne, co nás navždy opustil 
pan 

Eduard Kelnar. 

S bolestí v srdci vzpomínají syn Edik, rodiče 
František a Marie, sestra Markéta, synovec 
Miky, bratr Petr, bratranec Robik, babičky 
a kamarádi.

Rok utekl jako voda, 
zdá se to být jako dnes,

v ústech zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.

Dne 11. září 2009 si připomeneme 1. smut-
né výročí úmrtí pana 

Bohuslava Křenka. 

Živote, měl jsem Tě rád…

Dne 18. srpna 2009 jsme si se smutkem 
připomenuli nedožité 60. narozeniny pana 

Jana Křičky, 

od jehož úmrtí uplynulo v červnu t. r. již 13 let. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna a syn Petr.

reklama

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města 
Chropyně zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky 

ve společenské kronice,  a to zcela bezplatně. 

Zde mohla být

vaše reklama
Více informací na tel.: 573 500 746
nebo na www.muchropyne.cz
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Jiří ZikosKateřina Rzaževská nar. 06.04.2009nar. 05.04.2009 Ondřej Zikos

Soňa Ramišová nar. 08.04.2009 Jakub Valouch nar. 21.04.2009 Ema Kočařová nar. 30.04.2009

nar. 06.04.2009

Vítání nových občánků našeho města
Mezi občany Chropyně byly  23. května přivítány tyto děti:

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně - říjen 2009 
je 15. září 2009

Archiv Zpravodaje města Chropyně najdete
 na www.muchropyne.cz

reklama
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Uzávěrka tohoto čísla: 15. srpna 2009.  
Uzávěrka příštího čísla: 15. září 2009 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 nezmě-
něna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.

září - říjen 2009
MKS Chropyně připravuje

Chropyňské počasí

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek na tel.: 573 355 323. 
Doplnění i změna pořadů je vyhrazena. V případě rezervace místa 
je nutné vyzvednout si vstupenky nejpozději do týdne od objednání. 
Zakoupené vstupenky nebereme zpět! SMM Chropyně.

září:
24.9.2009 Zdeněk Izer v pořadu „Po plastice pípl“
 19:00 hod., jako host vystoupí P. Freund. Vstupné
 150 Kč, studenti a důchodci 130 Kč

říjen:
5.10.2009 Krkonošská pohádka 
  pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi. Malá
 scéna Zlín. Vstupné 25 Kč
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Typickým rysem zářijového a částečně i říjnového počasí je zas tak-

zvané babí léto. Pro ně je typické slunečné, suché, málo větrné a přes 
den velmi teplé počasí. Noci už jsou ovšem poměrně chladné s ran-
ními mlhami a rosou. A co je tedy příčinnou babího léta? Rozsáhlá 
tlaková výše, která setrvává nad střední a jihovýchodní Evropou.

V lidovém povědomí byl patronem babího léta svatý Václav. Na-
příklad jedna z pranostik zní: „Svatováclavské časy přinesou pěkné 
počasí.” Název „babí” má svůj původ ve volně poletujících pavuči-
nových vláknech, na kterých na začátku podzimu létají pavouci při 
hledání zimního úkrytu. Je však málo pravděpodobné, že vzdušnými 
proudy volně unášená vlákna pavučin naleznou v místě svého přistání 
vhodnější podmínky a skrýše k přezimování, než jsou ta, která úspěš-
ně vyhledala jejich rodičovská generace na místech, kde vyrostli. 
Hromadné stěhování pavouků v babím létě je proto spíš pudovým 
projevem schopnosti rozšiřování druhu a období babího léta je pro 
tyto účely velmi vhodnou dobou. Barva vláken připomíná šedivé vla-
sy a odtud je už jen krůček k názvu „babí léto“.

Pranostiky na září:
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Září, na léto jde stáří.

Z místního pozorování v měsíci červnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 13,6 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 20,7 °C,
- v měsíci červnu bylo pouze 6 dní, během nichž byla průměrná 

denní teplota vyšší než 20 °C,
- celkové množství srážek bylo 387 mm/m2

Z místního pozorování v měsíci červenci:
- průměrná minimální ranní teplota byla 16,3 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 25,6 °C,
- v měsíci červenci byla celkem ve 14 dnech zaznamenána bouřková 

činnost,
- celkové množství srážek bylo 467,3 mm/m2

– redakce –


