
Bez dotací by to nešlo

Obsah:

Začátkem měsíce srpna začala další eta-
pa regenerace sídliště. Etapa se týká ulice 
Díly. Zde dojde k výměně a rekonstrukci 
chodníků, vznikne dostatečný počet no-
vých parkovacích míst a tím vzhled této 
části Chropyně zaznamená velkou změ-
nu. Celá investiční akce si vyžádá více jak 
6 milionů Kč. Z rozpočtu města bychom 
takovou investici nemohli udělat. A právě 
proto, jak zní v nadpisu tohoto článku, bez 
dotací by to nešlo. 

Každá investice v Chropyni je vždy pod-
pořena z velké části dotačními prostředky. 
Jejich získání je nesmírně těžké a není sa-
mozřejmostí. Příprava projektu jak po sta-
vební, tak po ekonomické stránce vyža-
duje od úředníků města odbornou a bez-
chybnou práci. Potom nastupuje proces, 
který je vždy velmi náročný. Dotace jsou 
poskytovány různými ministerstvy nebo, 
v případě evropských fondů, regionálními 
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úřady. Sám trávím několik dnů každý měsíc 
v Praze, kde se snažím vyřídit i nemožné. 
A když mi nevyhoví na jednom místě, zkou-
ším to jinde. Nikdy se nevzdávám. 

Ale nyní zpět ke komunikacím. Rege-

dokončení ze str. 1

Bez dotací by to nešlo
nerace pozemních komunikací je jistě jed-
nou z priorit našeho vedení. Nejen obnova 
chodníků a vznik nových parkovacích míst, 
ale také vznik nové bezpečné stezky do Ple-
šovce je toho důkazem. Mohu slíbit, že bě-
hem několika let obnovíme každý chodník. 

Nyní připravujeme krásný projekt rekon-
strukce celého náměstí Svobody. Domnívám 
se, že Chropyně před očima Vás všech dostá-
vá nový kabát a stává se krásným a útulným 
městem.  

– Ing. Radovan Macháček, starosta –

WWW.SEDESATKA.CZ – Internetový prostor pro seniory
O prázdninách zahájil provoz významný 

neziskový internetový projekt pro seniory 
v České republice. Na adrese www.sede-
satka.cz je umístěn informačně-zábavní 
systém s desítkami stránek, vnitřně členěný 
na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. 
Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje 
seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, 
každý návštěvník může nejen číst, ale také 
přispívat, přímo psát své články nebo posílat 
redakci to, co jej zaujalo.

„Společnost v Česku spojuje seniorský 
věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů 
již nic neočekává. Přitom právě ve zralém 
věku může člověk nabídnout životní zkuše-
nosti a určitý nadhled. Cílem projektu Šede-
sátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor 
k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, pro-
stor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka 
do ruky symbolický mikrofon,“ vysvětluje Jan 
Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz. 

Internetový projekt www.sedesatka.cz
přizpůsobil seniorům jednoduché grafické 
i technické řešení webu. Hned v prvních 
dnech provozu se na webu vytvořila aktiv-
ní seniorská komunita, která živě diskutuje 
a buduje společenské vztahy.

 „Regionální charakter projektu vytváří 
prostor i pro města a obce, které mohou bez-
platně zveřejňovat zajímavosti ze své historie 
i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich 

obyvatelé zase najdou na jednom místě nej-
různější informace, zpravodajství, rozhovory, 
zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. 
Návštěvník, který má dost času, se může po-
hodlně projít celou republikou, zastavit se tře-
ba v každém kraji nebo okrese a podívat se, 
jak Šedesátka.cz žije u sousedů,“ dodává šéf-
redaktor webu Jan Vojvodík.

Navštivte www.sedesatka.cz. 
Třeba se budete rádi vracet.

reklama
j

klreklamarekl
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Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v obdo-
bí od 16. června 2009 do 11. září 2009 
mimo jiné:
• schválila poskytnutí finanční podpo-

ry z rozpočtu města Chropyně fondu 
Zdravé město v roce 2009 nestát-
ním a neziskovým organizacím ve výši 
12.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, 
2.000 Kč Diakonii Broumov, 2.000 Kč 
Centru pro zdravotně postižené Zlín-
ského kraje, 2.000 Kč Sjednocené or-
ganizaci nevidomých a slabozrakých, 
3.000 Kč Fondu ohrožených dětí, 
4.000 Kč Klubu dárců krve Kromě-
řížska, 5.000 Kč Svazu tělesně posti-
žených v ČR, 2.000 Kč Svazu neslyší-
cích a nedoslýchavých v ČR, 4.000 Kč 
Sociálním službám Pačlavice, p. o., 
4.000 Kč Arcidiecézní charitě Olo-
mouc, 78.000 Kč Sociálním službám 
města Kroměříže, p. o.,

• schválila Ceník půjčovného za kom-
penzační pomůcky poskytované klien-
tům Pečovatelské služby města Chro-
pyně na základě Smlouvy o zapůjčení 
kompenzační pomůcky,

• odstranění nejzávažnějších problémů 
s průsakem vody a podmáčením silni-
ce a chodníků v ulici Palackého vybu-
dováním kanalizačních vpustí v částce 
maximálně 22.000 Kč,

• vyjádřila podporu projektu „Od vyso-
ké profesionality jednotlivců k vysoké 
konkurenceschopnosti firmy“, ke kte-
rému se v rámci operačního programu 
„Lidské zdroje a zaměstnanost“ připojila 
Chropyňská strojírna, a. s., neboť tento 
projekt zapadá do dlouhodobého pro-
gramu rozvoje města a je konkretizován 
ve volebním programu na léta 2006–
2010, a v rámci podpory města nabízí 
podnikatelským subjektům bezplatný 
pronájem prostor pro školení zaměst-
nanců v Městském kulturním středisku 

a možnost bezplatné publicity jejich 
vzdělávacích programů ve Zpravodaji 
města Chropyně,

• pověřila tajemníka Městského úřa-
du v Chropyni zajištěním podá-
ní žaloby proti zamítnutí rozkladu 
předsedou Rady Českého telekomu-
nikačního úřadu proti usnesení Čes-
kého telekomunikačního úřadu Brno 
čj. 5819/2009637/Vl. vyř. -Kre, kte-
rým bylo město Chropyně ustanoveno 
opatrovníkem Barbory Kosmánkové, 
a to prostřednictvím JUDr. Jiřího Ta-
láška, advokáta,

• vzala na vědomí informaci o možnosti 
bezplatného převodu hasičské tech-
niky na SDH Chropyně v souvislosti 
se zrušením hasičské jednotky v areálu 
firmy Fatra, a. s.,

• uložila zveřejnit 
záměr prodeje 
bytu č. 5 o vý-
měře 48,1 m2 
v domě čp. 645 
v ulici Nádražní 
za cenu 780.000 Kč 
s tím, že náklady 
spojené s prode-
jem hradí kupující 
a daň z převodu 
nemovitosti bude 
hrazena podle zá-
kona,

• vzala na vědomí 
připomínky účast-
níků řízení a ve-
řejnosti k projek-
tu pro územní 
řízení na připra-
vovaný investiční 
záměr „Revitaliza-
ce nám. Svobody, 
Chropyně“.

– Ing. Jiří Rosecký –

Z jednání zastupitelstva města

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 
22. června 2009 mimo jiné:
• schválilo odkup pozemků o celkové vý-

měře 17.922 m2 za cenu 900.000 Kč 
od Tělovýchovné jednoty Chropyně, o. s., 

• schválilo prodej objektu čp. 554 v uli-
ci Drahy za cenu 15.000 Kč a přiléhají-
cích pozemků o celkové výměře 536 m2 
za cenu 100 Kč/m2 Leteckomodelář-
skému klubu RACEK Chropyně s tím, 
že ke kupní ceně budou připočteny po-
hledávky za neuhrazenou elektrickou 
energii ve výši 37.147,50 Kč,

• schválilo prodej pozemků (zahrádek) 
v lokalitě Společnice I. u Zámeckého ryb-
níka za celkovou částku 194.400 Kč,

• schválilo přijetí krátkodobého revolvin-

gového úvěru do výše 11.000.000 Kč 
od Komerční banky, a. s., na účel „Před-
financování akce – Výstavba cyklistické 
stezky Chropyně – Plešovec“, přičemž 
úvěr bude poskytnut bez pojištění a spla-
cen jednorázově do 31. prosince 2009,

• schválilo Rozpočtové opatření města 
Chropyně č. 2 v roce 2009.

– Ing. Jiří Rosecký –

Klub českých turistů
3. října Okolo Halenkova
 km pěší 10, 15, cyklo 30; 

start: Halenkov, 8:00, cíl: Ha-
lenkov do 16:00, info: Vlasti-
slav Trličík, tel.: 605 119 320

reklama

Nabízíme levné ubytování 
v budově tělocvičny

 TJ Chropyně. 

Kontakt: tel.: 573 355 139, 602 562 585 
e-mail: tj.chropyne@seznam.cz

Ubytování je vhodné především na přechodnou 
dobu, ale i pro dlouhodobější pobyt. 

10. října Slováckými vinohrady
 odjezd autobusu z Chropyně 

v 7:00 od kavárny Bianca; km 
pěší 9, 17, 25; start: Rohatec 
nádraží ČD 7:00–10:00, Mutě-
nice zastávka ČD 8:00-11:00; 
cíl: Mutěnice zastávka ČD

 Podzimními Chřiby
 km pěší 16, 25, cyklo 65; 

start: Napajedla 7:30–8:00; 
cíl: Napajedla do 18:00; 
info: Ing. Jitka Ingrová, 
tel.: 732 827 726

17. října Okolím Valašského Meziříčí
 km pěší 10; start: Valašské 

Meziříčí, dětská knihovna, 
9:00–11:00, cíl: Valašské 
Meziříčí–Poličná do 15:00, 
info: Ing. Bronislav Zachrdla, 
tel.: 571 611 297

– Jar. Pospíšilová –
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50 let organizované turistiky v Chropyni
Zakladatelem odboru turistiky TJ Jiskra Chropyně v září 1959 

a jeho prvním předsedou byl učitel zdejší devitíletky Antonín Pospí-
šil. Odbor tvořily tři oddíly mladých turistů vedených učiteli Lidkou 
Těšíkovou a Jaroslavou a Antonínem Pospíšilovými. Celoročně plnili 
podmínky turistického odznaku 100 jarních kilometrů a Mladý turis-
ta. Brzy se začali úspěšně zúčastňovat i turistických soutěží okresu, 
kraje i celostátních srazů a mezinárodních táborů. Oblíbenými se staly 
letní putovní tábory na kole.

Postupně se přidávali k činnosti i dospělí. Odbor pořádal lyžařské 
zájezdy a pobyty s pěší turistikou, při kterých účastníci plnili pod-
mínky tzv. zápočtových cest k získání patřičné turistické kvalifikace. 
Až k titulu Mistr turistiky dospěli manželé Marie a Gusta Hradečtí, 
Zasloužilými mistry turistiky se stali Antonín a Jaroslava Pospíšilovi. 

Odbor turistiky se zařadil i mezi pořadatele okresních, krajských 
a celostátních akcí. Uskutečnil celkem 25 ročníků turistického po-
chodu Hostýnskými chodníky, 14 ročníků Vítání jara na Bunči, stá-
le pořádá První jarní vycházku k soutoku Moravy a Bečvy, pochod 
Za králem Ječmínkem, večerní vycházku Podzimním lesem, zájezd 
na pochod Za loštickým tvarůžkem a Slováckými vinohrady, chro-
pyňští turisté se zúčastňují setkání turistů 30. prosince na Brdu. 
Při vánočních a velikonočních výstavách seznamují návštěvníky 
se zvyky a obyčeji různých regionů i zemí.

Historie organizované turistiky v Chropyni je pečlivě zaznamenána pí-
semně i fotografiemi kronikářkami paní L. Dolečkovou a L. Graclíkovou.

Členové Klubu českých turistů Chropyně se zapojili i do velmi pro-
spěšné činnosti značení turistických cest. „Značkaři“ byli Petr Pola, 
Josef Tryska, jejich pokračovatelkou je Ing. Naďa Dragolová.

Výbor KČT velmi těší, že máme aktivní následovatele v A-TOM Ka-
mínek obětavě vedeném paní Hanou Paňákovou a jejími pomocníky.

Děkuji všem, kdo se na rozvoji turistiky v uplynulých 50 letech 
podíleli nebo její rozvoj jakkoliv podpořili. Zvláštní poděkování patří 
městu Chropyně a Správě majetku města Chropyně. Současným čle-
nům přeji hodně šťastných kilometrů a ještě více krásných turistických 
zážitků při pobytu v přírodě. Zdrávi došli!

– Jaroslava Pospíšilová –
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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 (8. část)

Pro moravské sborové hnutí a jeho roz-
voj se stal nejdůležitější rok 1903. Významný 
sbormistr Ferdinand Vach (1860–1939), ře-
ditel hudební školy Moravan a ředitel kůru 
u sv. Mořice, založil ze studentů IV. ročníku 
kroměřížského pedagogia mužský pěvecký 

sbor, později nazvaný „Pěvecké sdružení mo-
ravských učitelů“. V tomto sborovém tělese 
realizoval F. Vach nový systém organizace 
sboru. Zdůraznil význam tvůrčí práce sbor-
mistra, prosazoval systematickou a náročnou 
práci ve zkouškách, promyšlenou interpre-
taci českých sborových skladeb a zpívání 
sborových partů zpaměti. O Vachových po-
žadavcích se mluví jako o „reformě sboro-
vého zpěvu“, která má vést ke zkvalitnění 
zpívaného repertoáru, ke zvýšení úrovně 
školského zpěvu na všeobecně vzdělávacích 
školách a následně ke zvýšení hudebnosti ná-
roda. Připomeňme, že Vachovy zásady sbo-
rového zpěvu přijal a prosazoval v chropyň-
ském sboru mladý Emil Axman, který zpíval 
pod Vachovým vedením v chrámovém sboru 
u sv. Mořice v Kroměříži.

Poznamenejme, že Vachovy názory a po-
žadavky na obrodu sborového zpěvu jsou 
i v dnešní době stále aktuální. Srovnáme-li 
je se současným stavem sborového zpěvu, 
zejména na školách všech stupňů, musí-
me konstatovat, že jsme Vachovu reformu 
sborového zpěvu splnili pouze z malé části. 
Na prahu třetího tisíciletí řešíme tytéž problé-
my, které požadoval Vach téměř před sto lety.

Obroda sborového zpěvu, včetně vzniku 
pěvecko-hudebních spolků na Moravě, na-
šla svoji rezonanci také v Chropyni. Znovu 
připomeňme Kašperova slova, že zásluhu 
na tom měl nadšený muzikant A. Mareš, pra-

covník tehdejšího cukrovaru, který vytvořil 
„mužský pěvecký sbor, který velmi prospe-
roval“. Z dostupných pramenů však víme, 
že největšího rozkvětu dosáhl v Chropyni 
zpěv v době mladého Emila Axmana. Z dob-
rých zpěváků vytvořil o školních prázdninách 
sborové těleso, se kterým na hudební akade-
mii provedl náročná vokální díla.

Při srovnání zpívaných skladeb sbormistrů 
Mareše a Axmana zřetelně vyplývají inter-
pretační schopnosti a rozdíly. Nutno ovšem 
dodat, že Mareš byl hudebník-amatér, kdež-
to Axman se hudebně vzdělával a měl vzor 
ve svém učiteli F. Vachovi.

A. Mareš prováděl na vystoupeních přede-
vším úpravy lidových písní Fr. Sušila a Norb. 
Javůrka. Dále byly zpívány vlastenecké sklad-
by moravských skladatelů A. F. Tovačov-
ského z Tovačova, J. Javůrka, J. Nešvery 
a H. Vojáčka. V repertoáru tehdejších sdru-
žení se velmi často vyskytovala skladba 
chorvatského skladatele Ivana Zajce (1831–
1914) zvaná „U boj“ (V boj). Z literatury 
se dovídáme, že Zajcova světská i duchovní 
tvorba se vyznačuje melodickou šíří a má 
národní charakter. Zajc je znám jako autor 
19 oper. Nejvýznamnější je opera Mikuláš 
Šubič Zrinski z r. 1876. Na Moravě téměř zli-
dověl zmiňovaný sbor, který v uvedené ope-
ře zpívají vojáci před bojem s Turky.

Sborové kompozice, které provedl 
v Chropyni E. Axman, představují umělecky 
závažná díla, která se provádějí na koncer-
tech dodnes. Podle Kašperových záznamů 
posluchači uslyšeli „Sborové tance“ F. Paly 
(1887–1964), „Věno“ B. Smetany (1824–
1884) a „Utonulou“ P. Křížkovského (1820–
1885). Je to sbor interpretačně velmi nároč-
ný. Vedle těchto skladeb provedl E. Axman 
svoje počáteční kompoziční práce, které 
měly u posluchačů zasloužený úspěch. Z do-
stupných pramenů jsme získali určitou před-
stavu o sborovém zpěvu v Chropyni, o sbor-
mistrech a zpívaných skladbách. Nevíme, 

ve kterých prostorách probíhaly zkoušky 
a následně veřejné hudební akademie. Z his-
torie je známo, že podmínkou rozvoje hu-
debních aktivit bylo i získání vhodných budov 
ke konání besed, případně hudebních vystou-
pení. Jejich dějištěm se staly nově postavené 
besední a národní domy, což obec Chropy-
ně v dřívější době neměla. Domníváme se, 
že spolková hudební vystoupení, případně 
hudební akademie, se mohly uskutečňovat 
v prostorách školy, případně ve větších míst-
nostech hostince. Víme, že od roku 1905/6 
se konaly společenské a hudební akce v nově 
postaveném sále Katolické jednoty.

Ke sbormistrovské činnosti E. Axmana 
ještě dodejme. Maturitou na kroměřížském 
gymnáziu v roce 1906 se uzavřela jeho stu-
dentská léta, a tím se značně omezila jeho 
hudební aktivita a kontakt s mužským sborem 
v Chropyni. Nemáme bližších zpráv o tom, 
že by Axman v době univerzitních studií 
v Praze přijel do Chropyně a příležitostně 
se věnoval nácviku sborových skladeb. Mů-
žeme předpokládat, že mužský sbor vytvoře-
ný E. Axmanem tzv. „ad hoc“ – jen ke svému 
účelu nenašel dalšího obětavého muzikanta, 
který by na Axmanovu práci navázal. A tak 
dobré pěvecké těleso přestalo pracovat. 

Víme, že nově jmenovaný ředitel kůru 
František Kašper, který se ujal své funkce 
1. dubna 1904, se věnoval jen chrámovým 
povinnostem, studiu na varhanické škole 
v Brně u L. Janáčka a soukromému vyučování 
hudby. O tom jsme již dříve psali. Ve svých 
memoárech F. Kašper pouze uvádí, že rok 
po svém nástupu na místo ředitele kůru za-
ložil dechovou hudbu, kterou dlouhodobě 
udržoval, a poznamenává, že „… s ohledem 
na sbormistrovskou činnost E. Axmana neza-
kládá nový pěvecký sbor…“ Teprve v pová-
lečné době rozvinul F. Kašper širokou a umě-
lecky náročnou sborovou aktivitu, která byla 
známa a ceněna po celé Moravě.

– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –
reklama
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Hody v Chropyni
V neděli 6. září 2009 panovala v našem městě slavnostnější nálada. 

Mohli jsme si trochu déle pospat a hlavně byly HODY – oslava zasvě-
cení našeho farního kostela. Hodová mše svatá byla až v 9 hod. a byla 
obětována za farní společenství a zároveň byla poděkováním Bohu 
za plody naší země, což bylo vidět nejen na běžné květinové výzdobě, 
ale i na zátiší, které představovalo nejrozmanitější zeleninu, ovoce 
a květy z našich zahrádek, úrodu z našich polí a také plody lidské prá-
ce. K slavnostní náladě, kromě výzdoby, přispěla i účast krojovaných 
farníků, velmi pěkný zpěv Scholy při bohoslužbě a netradiční přímlu-
vy s přinášením symbolických darů – poděkování a přímluvy za vše, 
co nás obklopuje, a za všechny kolem nás. Na závěr mše svaté pan 
farář všechny plody požehnal. 

Přání pana faráře – zakonzervovat celou výzdobu i s krojovanými - 
se nám sice nepodařilo splnit, ale s drobnými úpravami jsme zachovali 
celý týden aspoň výzdobu.

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

V odpoledních hodinách byl kostel otevřen k prohlídce a v 15 hod. 
jsme se sešli na pobožnosti s novokněžským požehnáním P. Miroslava 
Jáněte, kaplana v Přerově. Po požehnání jsme byli pozvání na pose-
zení na farní zahradě. Chvíli s námi pobyl i probošt P. Říha. Poseděli 
jsme, pobesedovali, zazpívali si a pohodovali.

Děkujme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do připrav 
výzdoby, dále všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu mše svaté, 
a panu faráři. Díky všem, protože to nebyla jen pěkná výstava – expo-
zice, ale velmi krásná slavnost – oslava „Božího díla" a lidské práce.

– Marta Boubelíková –

Farní společenství v Chropyni 
si vás dovoluje pozvat 

na besedu o Indii. 

Připravili ji pro nás 
manželé Chrástečtí, 

kteří strávili rok na dobrovolnickém 
pobytu v Indii. 

Vypomáhali v salesiánském středisku, 
které se věnuje chudým dětem. 

Beseda bude v neděli 
25. října v 16 hodin odpoledne 

ve společenské místnosti 
na faře v Chropyni.

Pozvánka
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Výlet 2009 s Literárním kroužkem Městské knihovny v Chropyni
Hlásí se literární kroužek a s ním také vzpomínka na náš letošní vý-

let. Jako každý rok, tak i letos jsme vyrazili prozkoumat další přírodní  
krásy naší vlasti a také se dozvědět zase něco nového z její staré his-
torie. Jeli jsme koncem června - bohužel den po záplavách na severní 
Moravě - do malebné valašské vesničky Hovězí u Vsetína. 

Cestovali jsme v pátek ráno vlakem a už v Přerově nás čekalo ne-
milé překvapení. Vlak EC, kterým jsme měli jet dál, z povodňových 
důvodů vůbec nejel a další rychlík nám v Hranicích nechtěl zasta-
vit. Naštěstí jsme přece literární kroužek a umíme mluvit, tak jsme 
to ukecali. Větší zastávku a rozchod jsme si dali ve Vsetíně. Všichni 
jsme vyrazili k výrazné dominantě a zároveň nejstarší historické bu-
dově města - zámku z počátku 17. století. Je v něm umístěno Mu-
zeum regionu Valašska s několika stálými expozicemi. Po dřevěných 
schodech jsme vyšlapali i na ochoz 55 metrů vysoké zámecké věže 
a radovali se z krásné vyhlídky. Na zámek navazuje anglický park 
a ten v sobě ukrývá mnoho cenných okrasných dřevin. Následující 
prohlídku města jsme si zpestřili poledním občerstvením. Chválili jsme 
dobrou pizzu i výborné valašské frgály, které tu byly opravdu za „ro-
zumnou cenu“ a navíc v mnoha druzích. Ze Vsetína jsme cestovali 
motoráčkem do Huslenek a odtamtud ještě asi 1,5 kilometru pěšky. 
Sluníčko hřálo a cesta rychle ubíhala. Kemp byl hezký a hned kousek 
za ním byl široký jez s ledovou vodou Vsetínské Bečvy, která po vy-

datných deštích s hukotem hnala k městu, které jí dalo jméno. Úpl-
ná romantika. Večer jsme hráli společenské hry, nejoblíbenější podle 
předpokladu byla hra „Aktivity“. Další den – v sobotu - jsme vyrazili 
do Pulčínských skal, o jejichž pokladech jsme v naší knihovně našli 
několik pověstí. Vystoupili jsme na horní zastávce v Lidečku a nej-
dřív sešli silnicí dolů k Přírodní památce Čertovy skály. Krásné počasí 
sem vylákalo mnoho turistů i amatérských horolezců. Do slaňování 
jsme se nepouštěli, ale jinak jsme si nádherných pískovcových skal 
vskutku užili. Při následné poradě jsme rozhodli, že zdatnější skupina 
se vydá po modré značce k Pulčínským skalám a ta druhá – rekreační - 
si prohlédne dědinu a na dolním konci vděčně nasedne do vlaku. Tak 
se i stalo. První skupina dorazila k Pulčinám, nechala ve schránce 
vzkaz, že jsme v této národní přírodní rezervaci byli, a velmi litovala, 
že je honil čas. Příště zakotvíme v tomto nádherném koutě našeho 
kraje na celý den. Obě skupiny se v plném počtu sešly až v kempu 
„U Splavu“. Po úměrném odpočinku jsme v podvečer svedli „brat-
rovražedný“ turnaj ve vybíjené. Po setmění už na všechny čekala 
perfektně připravená stezka odvahy a pak jsme ve společenské míst-
nosti „oprášili“ naše staré oblíbené hry. V neděli dopoledne jsme 
za trvalého deště takzvaně vyklidili pole a odpoledne jsme si v Chro-
pyni na nádraží se sluncem v zádech dali třikrát ahoj.

– Za Literární kroužek Chropyně, Klára Ligurská –
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Zprávičky z turistického oddílu Kamínek
Turistický oddíl Kamínek nezahálel 

ani v srpnu a v sobotu 22. uspořádal výlet 
do zámku v Náměšti na Hané pod názvem 
„Večerní pohádkový zámek“. Na tento vý-
let se k nám přidaly i maminky s dětmi z ma-
teřského centra Sluníčko a rázem nás byl 
plný autobus. 

Vyjeli jsme odpoledne sice za deštivého 
počasí a déšť nás provázel po celou dobu 
výletu, ale nám to nevadilo, jelikož prohlí-
dka pohádkového zámku stála za to. Děti 
byly nadšené. Spatřily krásné pohádky, 
ať už O princezně, co ráčkovala nebo 
O nejchytřejší princezně, Sněhurku a sedm 
trpaslíků či Krakonošskou pohádku přímo 
s Trautenberkem. Ani čerti nechyběli, přímo 
Hrátky s čerty jsme viděli a také i čertovu 
babičku s malými čerty, se kterými se i naše 
děti vyfotily. Všichni jsme se spokojeně 
a v pohodě večer vrátili domů. Za všechny 
účastníky chci poděkovat pí M. Rapantové, 
která výlet zprostředkovala. 

V sobotu 5. září přichystal Kamínek dě-
tem na Sokolském stadionu odpoledne 
plné her a soutěží. Děti si mohly zaházet 



Zpravodaj města Chropyněříjen 2009

- 9 -

Zprávičky z turistického oddílu Kamínek

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.

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

na cíle, proskočit se pod velkým lanem, trefit 
se na totem a do branky či procestovat Af-
rikou nebo doplnit deskovou skládačku 
„Čínskou zeď“, také zavrtět si kruhy a projít 
se na chůdách. V cíli na všechny pak čekala 
zasloužené sladká odměna. 

Také spolu s KČT jsme přichystali po-
chod kolem Zámeckého rybníka pod ná-
zvem „Poznej pohádku“. Na děti čekaly 
různé pohádkové postavičky, ať už Šípková 
Růženka, Popelka, vodník, Šmoulové, Kře-
mílek s Vochomůrkou, Rumcajs s Mankou 
či Maková panenka, Karkulka s myslivcem 
i statečný indián a nebezpeční čertíci přímo 
z pohádky „S čerty nejsou žerty“. Na konci 
pochodu dostal každý účastník účastnický 
list a sladký perníček, které pro děti na-
pekla pí Pospíšilová spolu s členkami KČT. 
Na závěr obou akcí byl připraven táborák, 
kde si mohli všichni opéct špekáčky za do-
provodu kytary a krásných písní p. Žemlič-
ky. Tímto p. Žemličkovi děkujeme za krás-
ný závěr akcí. 

– Za turistický oddíl kamínek,
 H. Paňáková –
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SCOUT CHALLENGE 2009
„Buď tu cestu najdu, nebo si udělám 

vlastní.“
Úterý, 25. srpen 2009, 08:30 hod. 

SELČ. Slunečným ránem nezačíná obyčejný 
letní den strávený s velkou zmrzlinou u vody. 
Začíná první den největší oddílové akce naše-
ho skautského střediska za posledních něko-
lik let. Devět příslušníků prvního oddílu vy-
ráží na akci s názvem Scout challenge 2009. 
Na akci, která se odehrává pod mottem 
„Buď tu cestu najdu, nebo si udělám vlast-
ní.“ Začíná první den sportovního výchovně 
– vzdělávacího kursu 1. oddílu skautů. První 
den ve znamení cesty.

Slovo výzva se v názvu neobjevilo jenom 
tak. Pro všechny účastníky akce začíná vý-
zva, při které budou bojovat s náročnými 
podmínkami, s technikou i sami se sebou. 
Pro nás začíná výzva, při které si dokážeme, 
že akci takového rozměru dokážeme zrea-
lizovat a dotáhnout do úspěšného konce. 
Samotný výjezd z Chropyně je pro většinu 
účastníků akce výzvou. Předem jsme totiž 
ani jim, ani jejich rodičům neprozradili, kam 
jedou, co se bude dít, a k otázce návratu 
jsme řekli pouze to, že den končí o půlnoci. 
Čeká nás více než šedesát kilometrů šlapání 
s cílem, který zůstává opředen tajemstvím. 
Kde se naše kola zastaví? Ani během cesty, 
která se z počátku klikatí po rovině, to klu-
kům neprozrazujeme. Přejezd po rovinatých 
cyklostezkách podél toku řeky Rusavy je dal-
ší, dokonce neplánovanou výzvou. Horko 
zkrápí naše čela, když se objevují první kopce. 
Nekonečné stoupání, občas společně ve sku-
pině, občas úplně osamoceni. Slyšíme jen pře-
rývaný dech a v očích kluků je patrná otázka: 
Kdy už to skončí? Překonali jsme převýšení 
asi 425 metrů a první větší zastávka je na Sva-
tém Hostýně. Pro netrénované cyklisty velká 
výzva. Třetina cesty je za námi.

Vydatný odpočinek odstartoval třetinu 
druhou. Hřebenová jízda Hostýnskými vrchy 
končí na Tesáku. Během cesty se zastavu-
jeme na Skalném – místě, kde se zacvičují 
mladí horolezci. Únava se ztrácí, nějakou 
tu skalku si zkoušíme vylézt. A pak zase po-
kračujeme dál. V průběhu celé cesty na kluky 
čeká také něco z teorie cyklistiky. To proto, 
aby si z kurzu kromě zážitků odvezli i nějaké 
vědomosti a hlavně aby věděli, jak se vypo-
řádat s náročnou cestou. Na Tesáku pozná-
vám, že akce je pro kluky výzvou, a k mému 
malému zklamání se vzdávám myšlenky po-
kračovat do třetí třetiny naplánované cesty 
– totiž k výjezdu na Kelčský Javorník. Kluci 
ještě pořád netuší, kam vlastně míří. Po po-
radě se rozhodujeme ke krácení plánované 
trasy kvůli zaručení bezpečnosti – musíme 
kluky vrátit rodičům živé a pokud možno 
celé. Odměnou za několikahodinové šlapání 
do kopce je sjezd, při kterém rychlost občas 
přesahuje i 60 km/h.

Ale jak už to bývá, když se jede dlou-
ho z kopce, dlouho se jede zase do kopce. 
A poslední kopec je snad ze všech nejhorší. 
K tomu se nám ztrácí jeden člen výpravy 
a při jeho hledání máme v nohou dalších 
pár záběrů navíc. Naštěstí vše dopadá dob-
ře a k večeru obsazujeme chalupu a přilehlý 
pozemek v nádherném prostředí přírodního 
parku Hostýnské vrchy. Společný odpočinek 
ale netrvá dlouho. Další výzvou je pro kluky 
zvednout se z vyhřátého trávníku a rozbalit 
základní tábor. Několik pokusů a stany sto-
jí. Klukům už trošku otrnulo a různě si svůj 
malý tábor „tuní“ tak, aby se v případě deš-
tě mohli ve stanech navštěvovat. Na velké 
vybalování ale není čas. Moc volna si tady 
užívat nebudeme, a tak vyrážíme k „Orien-
tačnímu pochodu za tekutým stříbrem.“ Bu-
zola, azimut, pochodové značky a pětilitrový 
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SCOUT CHALLENGE 2009
barel pro každého. Kluci jsou zvědaví a vy-
rážejí. Nakonec všichni v pohodě dorážejí 
do cíle a poznávají, co vlastně tekuté stříbro 
je. Ano, nabírají pitnou vodu potřebnou pro 
hladký průběh akce. Po návratu nás už če-
kal skvělý bramborový guláš ve velkém ešusu 
a čaj s těžko rozpoznatelnou příchutí v ešusu 
malém. Osobní volno všech účastníků, lehká 
hygiena a regenerace zakončuje první den 
akce. Den, který byl zhodnocen jako dosti 
náročný. Den ve znamení cesty.

Středa, 26. srpen 2009, 08:30 hod. 
SELČ. Budíčkem účastníků akce začíná dru-
hý den Scout challenge, den ve znamení 
výkonů. Po včerejším náročném přesunu se 
náš velitel kuchyně probouzí do slunečné-
ho rána s horečkou, a tak přípravu snídaně 
musíme vzít do rukou za něj. Jestli jste někdy 
viděli nálet sarančat, něco podobného nás 
čekalo tady, na Chvalčově. Ne sarančata, ale 
Rackové (1. oddíl skautů) během mrknutí 
oka spořádali třicet rohlíků a pět litrů čaje. 
Nástup, vztyčení vlajky a jde se na to.

Hned od rána nás čeká „Teorie a praxe 
střelby.“ Kluci společně vyrábí a zabezpeču-
jí areál střelnice, seznamují se s bezpečnos-
tí a pak už přistupujeme k samotné střelbě. 
Nejdříve přicházejí na řadu vzduchovky. 
Děravíme středy terčů, a někdy i jejich bílé 
okraje. Co hůř, občas kosíme kopřivy za stře-
lištěm. Hned po výkonech srážíme pyramidy 
z vyrobených špalíčků na jednu ránu, zkouší-
me různé postoje a techniky míření. Pak vy-
tahuji věc nejvíce očekávanou – na řadě jsou 
airsofotové aktivity. Jedna dávka ze samopa-
lu střídá druhou, ať už při střelbě na cíl či při 
střelbě za běhu. Kluci si koření program hrou 
na afghánské teroristy a končit se jim vůbec, 
ale vůbec nechce. Jenže do oběda nás čeká 
ještě „Neznámé lesní sportování“, kdy zkou-

šíme záludnosti lesního frisbee. Pak se pře-
sunujeme k odpočinkovému programu, při 
kterém nás čeká „Sportovní a postřehové ris-
kování“ – tedy obdoba soutěže Riskuj. Oběd 
už připravuje prášky nadopovaný velitel ku-
chyně, a tak nás po skončení dopoledního 
programu čeká Tchajwanská čína s rýží a jako 
dezert odpolední klid.

Zanedlouho po obědě zase vyrážíme 
do lesa, kde na kluky čekají aktivity na níz-
kých lanech v nachystaném malém lanovém 
parku. Přes jednoduché důvěrové hry se do-
stáváme i k těm poněkud drsnějším, kdy kluci 
padají do hlubiny a nezbývá jim nic jiného, 
než věřit, že je kamarádi zachytí. Všichni pře-
žívají i následné protažení svalů a pak už hurá 

na vyzkoušení nízkých lanových překážek. 
Něco málo z bezpečnosti lezení a malé odtaj-
nění vázání těchto aktivit a pak už svačinka 
a zase zpět do lesa.

„Trasa poznání, vědění a výkonů“ pro-
věřuje znalosti přírody, techniku míření 
i fyzickou zdatnost našich skautů. Pak nás 
čeká „Tajuplný program oddílového vůdce“, 
v němž se seznamujeme s přírodním parkem 
Hostýnské vrchy a se základními údaji o obci 
Chvalčov, na jejímž území táboříme. Večeře 
spojená s programem „Zázrak jménem oheň“ 
přinesla společné posezení u ohně, obklo-
peni temnými lesy a občas ozářeni padající 
hvězdou. Nebo možná padajícím airbusem, 
jak kluci připomínají. Špekáček, kytara a spo-
lečné posezení a klábosení uzavírá druhý den, 
den ve znamení výkonů. Ještě tu samou noc 
nás ale čeká překvapení v podobě nočního 
přepadu tábořiště. Posílené noční hlídky, 
které jsme po odražení prvního útoku sesta-
vili a které sloužily až do třetí hodiny ranní, 
však postupně všechny útočící nepřátele po-
chytaly a připsaly si tak body do celkového 
hodnocení.

Čtvrtek 27. srpna 2009, 08:30 hod. 
SELČ. „Upozorňujeme vás, že ze spacá-
ku jsme vylezli jenom kvůli snídani a hned 
po ní zase jdeme spát.“ Unavení kluci netuší, 
že je čeká další výzva, a to den ve znamení 
zážitků. Státní vlajka se rozevlávala, zrov-
na když jsme odcházeli do lesa k „neznámu 
lesnímu sportování“ – tentokrát k lesnímu 
golfu. Hned po něm nás čeká odpočinkový 
program, během něhož konstruujeme neví-
dané typy vlaštovek, a pak už oběd. Báječné 
necholesterolové špagety s boloňskou směsí 
dělí třetí den. Po odpoledním klidu vyrážíme 
do Bystřice pod Hostýnem, na velký turnaj 
v minigolfu. Ten se protahuje na celé odpo-
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SCOUT CHALLENGE 2009

reklama

ledne a po návratu kluci ochutnávají meloun 
vypěstovaný na Slovensku v roce 1911. I přes 
archivní ročník jim svačina chutná a my se pře-
sunujeme k dalšímu programu. Na oddílové 
přání promítáme film. Holt i na sportovním 
kursu se občas musí odpočívat. :o) Soumrak 
a s ním večeře tady jsou co nevidět a kluci 
si pochutnávají na topinkách s ďábelskou 
směsí a volským okem. Po večeři je vyhlášena 
dřívější večerka (odvoláváme se na náročnost 
posledních dnů) a tím končí třetí den Scout 
challenge – den ve znamení zážitků.

Pátek 28. srpna 2009, 02:00 hod. SELČ. 
Pozdě v noci, nebo spíš brzy ráno, začíná čtvr-
tý den Scout challenge, den ve znamení od-
dílového loučení. Poslední den akce začíná 
poplachem. Rozespalí kluci jsou donuceni 
obléknout se do krojů a vydávají se do staré-
ho lomu. Tady už je vítá šaman, který jim vy-
světluje, že vstupují na posvátnou indiánskou 
půdu a že tady dojde k jejich důležitému a ži-
votnímu kroku. Šaman odvádí kluky do lomu, 
kde hoří velký oheň, za rybníkem září pět 
pochodní a okolní skály jsou nasvícené silný-
mi světly. Šaman hovoří dlouho o indiánských 
chlapcích, kteří se až po zkoušce pěti světel 
stávají opravdovými muži. Hovoří o symboli-
ce, která kluky provází po celou dobu konání 
akce, a když přiloží na oheň, přistupují kluci 
k obřadu. Celkem pětkrát zde zazněla slova 
„…duší i tělem budu připraven pomáhat své 
vlasti i bližním. Přijímám roverské heslo „slou-
žím“ a budu usilovat…“ Pět členů oddílu zde 
složilo zkoušku pěti ohňů, roverský slib a jejich 
další cesta životem teď už bude jen na nich.

Poslední den akce je dnem nejsmutnějším. 
A kluci jej tráví jako oddíl. Už nejsou rozdě-
lení do skupinek jako v předchozích dnech. 

Pracují spolu, přemýšlejí spolu, táhnou spolu 
jeden provaz. Chceme, aby si svůj posled-
ní den co nejvíce užili. Čeká je „Adrenalin, 
pohyb a psychická výdrž s velitelem akce“. 
To já jsem jim nachystal program, při kterém 
se třásla kolena nejen klukům, ale také mně. 
Z toho, co by se stalo kdyby… Naštěstí všech-
no dopadlo dobře. „Korýtka, vysoký provaz, 
vbíhání do obory a vratký žebřík.“ K adrenali-
novému programu přidávám fotografie. Dou-
fám, že si kluci z tohoto programu odnesli 
opravdové zážitky. Teprve tady jsem poznal, 

že jsou kluci opravdoví kamarádi, a ačkoliv 
občas tvrdí něco jiného, že si opravdu věří.

Poslední oběd, luxusní překvapení veli-
tele kuchyně v těstíčku, bramborová kaše 
a přiložená zelenina. Pak už sbalení základní-
ho tábora, úklid okolí a naložení auta, jehož 
podvozek se nebezpečně přiblížil k lesní ces-
tě. Asi v půl sedmé zamykáme chatu a vyrá-
žíme na kolech z kopce dolů – domů. Cesta 
má asi 35 kilometrů a kluci se pořád diví, proč 
je tak zdržujeme, proč zastavujeme, když ne-
jsou unavení, a proč nejedeme raději rychle 
domů. My pro ně máme ale ještě jedno pře-
kvapení, o kterém – tak jako o všem na této 
akci – vůbec netuší. Po tmě přijíždíme k cyk-
losportu, kde akce začala. Ale u cyklospor-
tu nic nekončí. Cesta ke klubovně je temná 
a pouze na okrajích svítí zapálené svíčky. Klu-
ci se diví, co to, a když otevřu branku do klu-
boven, velký oheň ozáří jejich tváře. Sedáme 
si k ohni a formálně zakončujeme celou akci. 
Předáváme obrovskou spoustu diplomů, kte-
ré jsme za celou dobu shromáždili. Předáváme 
také dárky – speciálně potisklá trička, placky 
a samolepky z akce. Je to poslední den, kdy 
jsme tu jako jeden oddíl a oheň nedohořívá. 
Společně hodnotíme akci, známkujeme jídlo 
a program a hodnotíme jednotlivce, své přá-
tele, které nám skautský oddíl dal. Na úplný 
konec zaznívá společný pokřik družiny Racků, 
který se nese ztichlou Chropyní a ukončuje 
tak jednu etapu našeho střediska a také nej-
větší oddílovou akci – Scout challenge 2009. 
Obrovskou spoustu fotografií, zprávu o akci, 
plakát k akci a také akční komedii Scout chal-
lenge hledejte na www stránkách uvedených 
nad textem. 

– Jakub Kalinec – Harry, velitel akce –

http://www.junak-chropyne.cz/fotogalerie/scoutchallenge/scoutchallenge09.html
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OHLÉDNUTÍ ZA SCOUT CHALLENGE 2009
„Tu cestu jsme nakonec našli“

Scout challenge 2009 byla akcí, která s sebou nesla velkou spoustu 
očekávání, přání 

a otazníků. Očekávání bylo asi nejvíce ze strany nahlášených účast-
níků akce. Těm jsme záměrně nic neprozradili, aby nevěděli do čeho 
jdou. Řekli jsme jim pouze, že akce bude trvat čtyři dny a ať si dají 
do pořádku kola. Očekávání tedy musela být obrovská. Velká spousta 
přání se pak nesla z naší strany. Byla to přání, která se týkala hladkého 
průběhu akce. Váhali jsme, zda vybraná trasa není na kluky moc, dou-
fali jsme, že cestu všichni zvládnou. Přáli jsme si, abychom dokázali 
zabavit patnáctileté kluky tak, aby je akce bavila a aby nelitovali, 
že s námi odjeli. Sami jsme sotva dospělí, a tak jsme doufali, že spo-
lečné záliby přinesou kýžený úspěch. Přinesly. Zapojení kluků do pro-
gramu, který jsme pro ně nachystali, ochota, se kterou nám vychá-
zeli vstříc; to, že jim nečinilo žádný problém, když se něco zpozdilo, 
a také to, že se po celou dobu akce chovali tak, že na ně můžeme být 
pyšní, nás utvrdily v tom, že se akce povedla.

Úspěch je cesta, kterou jsme museli najít. A jsme hrdí na to, 
že jsme ji nakonec našli. Dobrý program je základem, ale k progra-
mu musí být také chuť a ochota pracovat. Často nás překvapovalo, 
s jakým nadšením se kluci pouštěli do připravených aktivit, jak nám 
naslouchali při vysvětlování různých teorií, jak šli i do toho, z čeho 
měli obrovský strach. To všechno nás utvrdilo v tom, že z chlapců, 
kteří kdysi přišli do oddílu, jsme udělali skvělé kluky, kteří jsou při-
pravení na život. Za to všechno stojí skauting. Není to o tom, jestli 
umím morseovku nebo ne. Je to o tom, jestli tu morseovku zvlád-
nu společně s týmem odvysílat. Jestli dobře poznám své přátele 
ze skautského oddílu a jestli jim budu věřit. Na Scout challenge 
si tohle všechno kluci dokázali. Dokázali si, že jsou opravdu dobrou 

partou, že jsou schopní řešit i těžké úkoly, že jsou schopní jít po hlavě 
do nebezpečí, protože vědí, že kolem nich je vždycky někdo, kdo jim 
pomůže. Dokázali si, že si věří. 

Hlavním úkolem pro nás bylo dokázat si, že zvládneme bez cizí 
pomoci zorganizovat akci, která bude účastníky bavit. Chtěli jsme 
si dokázat, že skauting není mrtvý a že je potřeba v něm objevovat 
stále nové a nové podoby. Stačilo prostě cestu pro pitnou vodu nazvat 
„Orientačním pochodem za tekutým stříbrem“ a kluci se sebrali a šli. 
A my jsme se divili, jak je to možné, že i když jsou tak unavení, tak jdou 
a jsou zvědaví. Dokázali nám, že akce měla smysl. Tu cestu jsme našli.

Touto cestou bychom rádi poděkovali Br. Honzovi Skalíkovi, 
Br. Davidu Míškovi, Br. Tomovi Michalčíkovi, Br. Kubovi Šupčíkovi, 
Br. Marťovi Mikešovi a Br. Marťovi Horovi za to, jací byli a jací jsou. 
Za to, že udělali akci takovou, jaká byla, a za to, že do toho šli, ačko-
liv vůbec nic nevěděli. 

Rádi bychom také poděkovali všem, kteří dočetli až do úplného 
závěru obrovského článku, který se týkal obrovského projektu. Pro-
jektu s názvem Scout challenge, který měl dokázat, že skauting stojí 
za to. Na oficiálních stránkách střediska 

www.junak-chropyne.cz 

najdete kromě informací o Scout challenge také informace o naší 
činnosti a o dalších akcích, které naše středisko pořádá.

– vedení 1. oddílu skautů –
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Hraďáci na dračích lodích
V minulých letech jsme se zaujetím fan-

dili všem, kdo usedli do dračích lodí a čile 
pádlovali. Slovo dalo slovo a v měsíci červ-
nu letošního roku se dala parta sportuch-
tivých dvaceti pěti dobrovolníků dohroma-
dy. Naše posádka Hraďáci se pojmenovala 
podle chropyňské ulice Hrad, kde většina 
z nás bydlí. Přihlásili jsme se do 3. ročníku 
veřejného závodu dračích lodí v Kojetí-
ně, plánovaného na 22. a 23. srpna 2009, 
Poháru starosty Kojetína. 

Většina z nás držela pádlo poprvé v ruce. 
Naše první dva tréninky na řece Moravě 
v Kojetíně prokázaly náročnost sportování 
na vodě. Pádlování a hlavně sladění našich 
dosud neumělých pohybů nebylo zpočátku 
jednoduché, avšak naše nadšení překonalo 
veškeré překážky. V sobotu 22. srpna jsme 
se probudili do krásného slunečného dne 
s očekáváním nových sportovních zážitků 
a přijeli do kojetínské loděnice. S chutí jsme 
začali závodit. Škoda jen, že naši poslední 
sobotní jízdu posunul silný odpolední déšť 
až na neděli. Ráno 23. srpna bylo sice sko-
ro zataženo, ale počasí se umoudřilo, a tak 
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Hraďáci na dračích lodích
jsme mohli opět pádly rozbouřit hladinu 
řeky Moravy. Hraďáci obsadili v konečném 
pořadí krásné 11. místo v Poháru starosty 
Kojetína a 17. místo v absolutním pořadí.

Umístění pro nás nebylo podstatné, 
ale vytvoření posádky lidí, kteří jsou schop-
ni opustit své stereotypní návyky na sobotu 
a neděli, se stalo pro všechny tou správnou 
odměnou. Doufáme, že naše letošní závo-
dění na dračích lodích vytvoří dobrou tra-
dici ve stejné pohodě a nadšení pro další 
společné plavby. – Hraďáci –
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Lakrosový turnaj – „Chropyňský klín“
Dne 30. srpna 2009 proběhl na hřišti FK 

Chropyně český lakrosový turnaj „Chropyň-
ský klín". Celkem se zúčastnilo 5 týmů. Obsa-
zení bylo skutečně špičkové. Prvoligový tým 
Iktočante Holešov, do první ligy postupující 
Osto6 Mikulov, náš ligový soupeř El Chupa-
cabra opět z Mikulova a Šavlozubí sněhuláci 
z Uherského Brodu, kteří formálně ligu nehra-
jí, ale hrávali, a rozhodně to nezapomněli.

Jak to tedy probíhalo? Bronchové se sešli
před branami stadionu kolem půl osmé. 
A začalo se chystat. Brány, sítě, navápnit čáry, 
praporky atd. No, bylo toho požehnaně. Na-
konec se podařilo nachystat obě plánovaná 
hřiště, a protože už v průběhu začali přijíždět 
lakrosáci a lakrosačky ze všech koutů Mo-
ravy, mohla s malinkým zpožděním, oproti 
předpokladům, započít bitva o „Chropyňský 
klín“, který vyrobil Adam s Honzou.

O půl desáté tak hvizd píšťalky rozjel zá-
pas Mikulova proti Mikulovu a na druhém 
hřišti změřily své síly hráči z Holešova proti 
Sněhulákům z Brodu. No, co k tomu říct. 
Nádherné zápasy a krásné lakrosové mo-
menty. Po těchto zápasech přišlo na řadu 
Broncho vs. Osto6 a následoval zápas Bron-
cho vs. Iktočante. Nutno přiznat, že byla 
znát letitá zkušenost a vytříbená technika 
soupeřů. Nedařilo se nám hrát, co jsme chtě-
li, ale snažili jsme se a nakonec nebyla po-
rážka tak krutá a my získali další zkušenosti. 
Další, s kým „nezkrotný hřebec“ změřil síly, 
byl tým El Chupacabra. Začalo se nám da-
řit hrát kombinační hru, kterou jsme přes 
prázdniny trénovali, a nakonec jsme vybojo-
vali cenné vítězství. Posledním soupeřem pro 
modro-oranžové byli rudí Sněhuláci z Uher-
ské Brodu, ve kterých svou lakrosovou ka-
riéru započalo i několik hráčů z Chropyně, 
a tak by se tento zápas dal označit jako sou-
boj žáka s učitelem. A nebyl to žádný sta-
rý páprda. Bývalé „žáky“ pořádně prohnal 
a odnášel si zasloužené vítězství. 

Nachýlila se čtvrtá hodina odpolední 
a nic nebránilo vyhlášení celkového umístění. 
Na pátém místě se umístil tým El Chupacabra 
z Mikulova. Na čtvrtém pak my – Broncho 
Chropyně. Na bronz si sáhl Osto6 Miku-
lov. Stříbro vybojovali Šavlozubí sněhuláci 
z Uherského Brodu. A trofej pro vítěze ten-
tokrát putovala společně s týmem Iktočante 
do Holešova. Nutno ještě zmínit, že kromě 
pár šrámů a roztrhlého rtu se neobjevilo váž-
nější zranění a přežili to všichni:)

A teď se bude děkovat, hodně děkovat. 
Městu Chropyně a FK Chropyně za povole-
ní odehrát tento turnaj a odehrát ho na tak 
krásném hřišti. Dále pak všem z hospůdky 
„U Orla“, kteří všem pomáhali dodržovat 
pitný režim a zasytili nás naprosto výborným 
cigárkem z udírny. Nesmíme zapomenout 
ani na věrné fanoušky, kteří se nebáli ozvat 
a hnali nás do útoků i bránit a nezapomněli 
ocenit krásné lakrosové momenty. Dále pak 
musíme poděkovat panu Zdeňkovi Schovan-
ci, který neohroženě nasazoval život jak svůj, 

tak techniky a naprosto neuvěřitelně zachytil 
turnaj ve fotografiích, které najdete na jeho 
osobních stránkách www.zdenekschovanec.
estranky.cz Nakonec děkujeme všem týmům, 
které se tohoto turnaje zúčastnily a pomy-
slnou laťku posadily hodně vysoko. Těšíme 
se na shledanou za rok!

Více informací a fotografií najdete 
na stránkách týmu Broncho Chropyně – 

www.lakros-chropyne.wz.cz
– Za tým hráč Tomáš Drobník  –
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Nohejbalové turnaje
Dne 11. června 2009 uspořádal nohejba-

lový oddíl TJ Chropyně „Letní turnaj v no-
hejbalu“. Akci podpořila TJ Chropyně a Klub 
Litovel, záštitu nad turnajem převzal starosta 
města. Turnaj se konal na hřišti Sokolském 
stadionu v ulici Komenského. Sešlo se cel-
kem 6 družstev, a to 4 družstva z Chropyně 
a 2 družstva z Kroměříže. Na prvních čtyřech 
místech se umístila družstva:
1. Chropyně II. – Novotný, Chrastina a Zbo-

rek,
2. Chropyně IV. – Štolfa, Kovařík Zd. a Dě-

dičík,
3. Chropyně I. – Omamík, Zapletal a Kolá-

ček st.,
4. Kroměříž-Haná I. – Podešva, Junášek, 

Ďurkáč a Koplík.

Hrálo se za pěkného počasí a hráči měli 
možnost občerstvit se v restauraci u pana Mi-
hóka. Cenu pro vítěze a další zúčastně-
né předali panové Středa a Kotas s přáním, 
aby se všichni zúčastnili turnaje, který bude 
uspořádán v srpnu v areálu fy Technosoft.

Dne 22. srpna 2009 se uskutečnil turnaj 
„O pohár pí Bc. Sigmundové“. Turnaj byl 
uspořádán v areálu fy Technosoft, zahájení 
i ukončení provedla ředitelka Správy majet-
ku města Chropyně paní Bc. Věra Sigmundo-
vá. Patrony turnaje se staly SMM Chropyně, 
Technosoft Chropyně, Optik Janoušek, pře-
rovský pivovar Zubr, Gastroma Chropyně, 
Autovest p. Středa, Plastika Kroměříž, Fatra 
Napajedla, Elektro Horák, Klub Litovel, Maso 
a uzeniny p. Majtána a trafika pí Kopečné.

Turnaje se zúčastnilo celkem 12 družstev, 
která hrála ve dvou skupinách systémem 
každý s každým. První dvě družstva z kaž-
dé skupiny postoupily do finálové skupiny. 
Závěrečné pořadí prvních čtyř bylo:
1. Chropyně I. – Zborek, Štolfa, Kovařík J., 

Chrastina,
2. Chropyně II. – Ježek St., Sedlařík, Ma-

ček,
3. Kroměříž-Haná I. – Junášek, Látal J., 

Geprt,
4. Krutil, Koláček ml., Kuchařík D.

O rozhodování při zápasech se starali pá-
nové Kotas, Sadyk a A. Středa.

Poděkování patří paní Polišenské, která 
se starala o pohoštění všech zúčastněných. 
Všichni měli možnost vykoupat se na kou-
pališti, což většina využila. Všichni se již těší 
na další ročník.               – Antonín Středa –
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Blahopřání

Vzpomínáme

Vzpomínáme

Dne 4. října oslaví krásné naro-
zeniny „80 let“ paní 

Helena Kučeříková. 

Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti přeje dcera Svatava s manželem, vnu-
ci Martin a Petr s manželkami. Pravnoučata 
Tomášek, Terezka a Adrianka posílají praba-
bičce velkou pusu.

Co Vám, pane Satinský, máme přát?
Ať jste mezi námi ještě dlouho rád.

Dne 24. října 2009 oslaví krásných 90 let 
náš soused pan 

Emanuel Satinský 

z Chropyně. Přejeme mu tímto hodně spoko-
jenosti, štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

Poděkování

Rád bych touto cestou chtěl ještě jednou poděkovat 
panu Daňkovi za vrácení nalezeného horského kola u garáže 

na Oujezdech.                                                   Zbyněk Milota

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Společenská kronika

Uzavření manželství

V měsíci srpnu se 3 osoby přistěhovaly do Chropyně, 10 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 9 osob, narodilo 
se 1 dítě a zemřeli 4 občané.

Petr Sedlařík, Chropyně – Romana Kočařová, Chropyně
Martin Loch, Chropyně – Jana Kadlčíková, Chropyně

Dne 2. října 2009 si připomene-
me 10. smutné výročí úmrtí pana 

Stanislava Zlámala. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, 
dcera s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Těžko se s Tebou loučilo, 
těžké je bez Tebe žít, 

láska však smrtí nekončí, 
v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 6. října vzpomeneme 8. smutné výročí 
úmrtí naší milované 

Jany Ivančicové. 

Vzpomínají rodiče, sestra, bratr a rodina Daň-
kových.

Dne 21. října 2009 vzpomeneme 10 roků 
od smrti našeho manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 

Jana Horpatzkého. 

Letos jsme si také připomněli jeho nedožité 
85. narozeniny. Stále vzpomínáme. Manželka, 
děti a vnoučata.

Dne 12. října 2009 jsou tomu 
3 roky, co nás navždy opustila naše 
maminka, babička a sestra paní 

Marie Horáková. 

Na její dobré a laskavé srdce vzpomínají dce-
ra Dana s rodinou a synové Vlastimil a Josef 
s rodinami.

reklama

Archiv zpravodaje na www.muchropyne.cz

Zde mohla být

vaše reklama
Více informací na tel.: 573 500 746
nebo na www.muchropyne.cz
V
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I TY SE STAŇ SKAUTEM!Prokousali jste se dlouhým článkem o nej-
větší skautské oddílové akci letošního roku? 
Zaujaly vás fotky, průběh akce nebo už je-
nom to, že jsme ten velký projekt dotáhli 
úplně do konce? S koncem Scout challenge 
neskončila naše činnost, a pokud i vy planete 
touhou vyzkoušet si, co všechno se dá zažít, 
máte jedinečnou možnost. Jaké to je ocit-
nout se najednou uprostřed noci v temném 
lese, mít v kapse buzolu s mapou a pokusit 
se splnit úkol, který zní: „Dostaň se do tábo-
ra.“ Zajímá vás, jak se v počítačových pro-
gramech vyrábějí videa z našich akcí? Chtěli 
byste si vyzkoušet obrovskou škálu sportov-
ních činností cyklistikou počínaje a lakrosem 
konče? Chcete se naučit manuální zručnos-
ti, získat vědomosti a naučit se přežít? PAK 
POJĎTE MEZI NÁS!

Navštívili jste už někdy internetové strán-
ky chropyňského skautského střediska? Víte, 
že se na adrese www.junak-chropyne.cz mů-
žete dozvědět o aktuálním dění ve středisku, 
najdete zde informace pro rodiče i zájemce 
o členství? Že tady najdete přehled všech 
oddílů, velkou fotogalerii, videa a informa-
ce, kdy se k nám můžete přijít podívat? 

Zapojte se do programu „I TY SE STAŇ 
SKAUTEM!“ a přijďte se podívat na schůzku 
některého z našich oddílů nebo s námi vyraz-
te na některou z výprav a ochutnejte skaut-
ský život. Navštívit nás můžete ve skaut-
ských klubovnách za STOPKOU každý pátek 
od 16:00 do 18:00 hod. a my vám povíme 
co a jak! Chcete to zkusit?  :o)

Chropyňští skauti se na vás těší. www.junak-chropyne.cz
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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.

říjen:
5.10.2009 Krkonošská pohádka 
 v 9:00 hod (pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a rodiče
 s dětmi),Malá scéna Zlín. Místo konání: Městské
 kulturní středisko, Chropyně. Vstupné 25 Kč.

listopad:
4.11.2009 Travesti show – skupina „SCREAMERS“ 
 v 19:00 hod. nový pořad „Uvolněte se, prosím...“
 Místo konání: Městské kulturní středisko, Chropyně.
  Vstupné 180 Kč, důchodci a studenti 150 Kč.

13.11.2009 Příběhy včelích medvídků 
 v 9:00 hod. (pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a rodiče
 s dětmi), Divadlo Krapet. Místo konání: Městské
 kulturní středisko, Chropyně. Vstupné 25 Kč.

29.11.2009 Rozsvěcení vánočního stromu
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Na podzim se velmi často probouzíme do rána, ve kterém nás mís-
to sluníčka vítá mlha. Ta je jevem obsahujícím produkty kondenzace 
a snižujícím dohlednost pod 1 km. Produkty kondenzace jsou například 
mikroskopické vodní kapičky, vzniklé ve vzduchu při vysoké vlhkosti 
z vodní páry, při teplotách pod nulou to mohou být i mikroskopické le-
dové krystalky. Jsou tak malé, že jednotlivě nejsou vidět, ale ve velkém 
množství vypadají právě jako mlha. Mlha je většinou bílá, ale ve znečiš-
těných oblastech ve směsi s kouřem může nabývat i jiných barev. 

Mlha může vznikat několika různými způsoby. V zásadě jde vždy 
o to, že ve vlhkém vzduchu je tolik vodní páry, že se tam již ve formě 
páry nevejde, a přebytek páry kondenzuje ve formě těch již zmíně-
ných mikroskopických kapiček. To se může stát buď ochlazením vlh-
kého vzduchu, nebo dodáváním další vodní páry do vzduchu. 

Ve vzduchu se vždy nachází jisté množství vodní páry. A vzduch v zá-
vislosti na teplotě může obsahovat různé množství vodní páry – čím 
teplejší vzduch, tím více vodní páry se do něj vejde. Proto například 
v teple schnou mokré věci rychleji, než když je zima. A když se tep-
lý vzduch ochlazuje, vejde se do něj stále méně vodní páry. A když 
se vzduch ochladí tak, že se do něj vejde méně vodní páry, než v něm už je, 
tak se přebytečná pára změní na nepatrné kapičky vody. Je to podob-
né, jako kdybyste měli nádobu s vodou a tu nádobu zmenšovali. Když
 se nádoba zmenší na menší objem, než kolik je v ní vody, přeteče. 

Takže mlha nejčastěji vzniká tehdy, když se vlhký vzduch ochlazuje. 
Teplota, při které je vzduch plně nasycen vodní párou a ta začne kon-
denzovat, se nazývá rosný bod. Ke kondenzaci vodní páry dochází ne-
jen při ochlazení vzduchu, ale i na studených předmětech. Například 
na sklenici se studeným nápojem nebo v zimě na studeném okně. 

Podzimní pranostiky na říjen:
Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, tím déle pěkné a jasné 
dny potrvají.
Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko 
do sněhu.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.

Z místního pozorování v měsíci srpnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 15,4 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 25,8 °C,
- celkové množství srážek bylo 66,1 mm/m2

V minulém čísle byly uvedeny chybné hodnoty celkového množ-
ství srážek v měsících červen a červenec. V měsíci červnu to bylo 
107,3 mm/m2 a v červenci 80,3 mm/m2. Mylně byla uvedena hodnota 
úhrnu srážek od počátku roku.                                         – redakce –


