
Prázdniny končí 
– škola začíná!!!

Obsah:

Také se Vám zdá, že ten čas v poslední 
době „utíká“ nějak rychleji a o prázdninách 
ještě více!?  Ty dva měsíce prázdnin skutečně 
přeletěly „kosmickou rychlostí“ a už je tu 
opět září a začátek nového školního roku. 
V těch letošních prázdninách se u nás počasí 
zvláště vydovádělo. V první polovině jsme 
si užívali tropických teplot a ve druhé polo-
vině přišly deště, vichřice a také povodně, 
které se „vyřádily“ především v severní části
naší republiky. Našemu městu se naštěstí vy-

hnuly, přesto jsme s napětím očekávali před-
povědi počasí a vzhlíželi k zatažené ob-
loze s respektem a obavami. Ale na to si asi
 budeme muset do budoucna zvyknout.

Přesto měly, zvláště děti, dostatek 
příležitostí si užít prázdnin podle svého. 
Buď na některém z prázdninových táborů, 
nebo na našem nově zrekonstruovaném 
městském koupališti, nebo u babičky 
a dědečka, případně s rodiči na dovolené.

pokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1
Ale i během prázdnin se v našem městě 

budovalo a zvelebovalo. Došlo k zateplení 
Městského kulturního střediska, zrekonstruovala 
se atletická dráha ve sportovním areálu, 
v objektu koupaliště se vybudovalo hřiště 
s umělým povrchem pro potřeby především 
oddílu národní házené, probíhala další etapa 

Prázdniny končí – škola začíná!!!
regenerace panelového sídliště na ulici 
J. Fučíka. Školáky ze Základní školy Nová v ulici 
J. Fučíka přivítá také nově zateplená a opravená 
tělocvična v nákladu téměř čtyř miliónů korun, 
na čemž se podílela dvoumilionová dotace 
z programu Státního fondu životního prostředí 
a dvěma milióny korun přispělo také naše město 
ze svého rozpočtu.

Do nového školního roku 2010/2011 
přejeme všem našim dětem, zvláště těm, 
které usednou do školních lavic poprvé, aby 
se jim v novém prostředí líbilo, mnoho nových 
kamarádů, samé dobré výsledky a těm, kteří 
se o jejich výchovu budou starat, mnoho 
trpělivosti a úspěchů v jejich náročné práci.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

reklama
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Z jednání zastupitelstva města

Z jednání rady města

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 16. června 2010 mimo 
jiné:
• schválilo prodej pozemků (zahrádek) v lokalitě Společnice 1 u Zá-

meckého rybníka za celkovou částku 452.554 Kč,
• schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 

Chropyně v souladu s Vnitřní směrnicí č. 4/2009 – Pravidla pro 
poskytování veřejné finanční podpory na sportovní činnost z titulu 
PROGRAM I – Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti ve výši 
130.000 Kč Tělovýchovné jednotě Chropyně, o. s., a 130.000 Kč 
Fotbalovému klubu Chropyně, o. s.,

• schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Chropyně na dofinancování rekonstrukce atletické dráhy na sta-
dionu v Chropyni mezi městem Chropyně a Fotbalovým klubem 
Chropyně, o. s., přičemž výše dotace činí 1.000.000 Kč,

• schválilo prominutí pohledávky ve výši 44.257,30 Kč za zemřelým 
Ladislavem Šimkem.

– Ing. Jiří Rosecký –

Rada města na svých jednáních v období 
od 16. června 2010 do 15. srpna 2010 
mimo jiné:
• vzala na vědomí informaci o odstranění 

3 ks akátů u nádraží ČD, 7 ks smrků v ulici 
Oujezdy, 2 ks slivoní na Pazderně, 1 smrk 
v ulici J. Fučíka, 1 ks třešně na koupališti, 
1 smrk v ulici Tyršova, 1 smrk v ulici Dr. Emi-
la Axmana, 2 ks smrku a 1 ks borovice 
v ulici Díly, 1 ks škumpy v ulici Moravská, 
1 ks jírovce u Zámeckého rybníka a 1 ks 
topolu u rybníka Hejtman, které byly 
poškozeny v důsledku ničivé vichřice,

• schválila poskytnutí finanční podpory z roz-
počtu města Chropyně fondu Zdravé město 
v roce 2010 nestátním a neziskovým orga-
nizacím, a to 12.000 Kč Oblastní charitě 
Kroměříž, 2.000 Kč Centru pro zdravotně 
postižené Zlínského kraje, 2.000 Kč Sjedno-
cené organizaci nevidomých a slabozrakých 
Kroměříž, 4.000 Kč Klubu dárců krve Kromě-
řížska, 23.240 Kč Svazu tělesně postižených 
v ČR, o. s., místní organizace Chropyně, 

a 2.000 Kč Svazu neslyšících a nedoslýcha-
vých v ČR, poradenské centrum Kroměříž, 

• schválila záměr na zpracování projektu 
protipovodňové ochrany města Chropyně 
a části Plešovec a uzavření Smlouvy 
na zpracování studie a projektové doku-
mentace na akci „Chropyně – Plešovec 
– protipovodňová opatření“ mezi městem 
Chropyně a firmou Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, a. s., Praha, za cenu 
1.110.000 Kč včetně DPH,

• schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Zlínského kraje mezi městem Chropyně 
a Zlínským krajem na odstranění následků 
prvotních povodňových škod ve výši 
235.000 Kč,

• zamítla na základě stanoviska JUDr. Jiřího 
Taláška navrácení části kupní ceny ve výši 
117.644,34 Kč za koupi pozemku parcelní 
číslo 185/6 v lokalitě Podlesí,

• schválila poskytnutí 50% slevy na vstup-
ném na hřiště plážového volejbalu v areálu 

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

Město Chropyně děkuje touto cestou Zlínskému kraji za poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na odstranění 
prvotních škod v důsledku povodní, které po vytrvalých deštích postihly 
v měsících květnu a červnu letošního roku také naše město.

 DĚKUJEME!!

Poděkování města Chropyně 
Zlínskému kraji

Městského koupaliště pro členy vo-
lejbalového oddílu Tělovýchovné jednoty 
Chropyně v termínu úterý a pátek vždy 
od 18:00 do 20:00,

• schválila uzavření Dohody o partnerství 
k projektu „KORIS – Komplexní odba-
vovací, řídící a informační systém veřejné 
dopravy ve Zlínském Kraji“ uzavřenou mezi 
městem Chropyně a Zlínským krajem, 

• schválila Změnu č. 1 Zásad pro přidělování 
bytů ve vlastnictví města Chropyně platné 
od 5. srpna 2010 spočívající v podmínce, 
že žadatel o byt nemá vůči městu a jeho 
organizacím žádné finanční závazky po 
dobu nejméně 12 po sobě jdoucích měsíců.

– Ing. Jiří Rosecký –

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 15. září do 15. října 2010.

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 naše-
ho 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

Na programu budou majetkoprávní 
záležitosti, zprávy o školním roce 

2009/2010 a informace o zahájení 
školního roku 2010/2011 školských 

zařízení a zhodnocení splnění 
volebního programu zastupitelstva 

za volební období 2006 až 2010.

Příští zasedání Zastupitelstva
města Chropyně 

se uskuteční 29. září 2010 od 15:00 
v místnosti č. 10 Městského 

kulturního střediska v Chropyni.
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Možná to některé překvapí, 
možná to někteří vědí. Komunální 
politika není kolbištěm pro boj 
velkých celostátních partají. 
Když se podíváte na programy 
všech lokálních stran, tak zjistíte, 
že mají program až na drobné 
nuance velmi podobný. Pro 
stranické preference zde není 
místo. Možná si řeknete, že je te-
dy jedno, koho budete volit. Ne, 
není to jedno. Volební strany 
se přece jen liší. Je to poměrně 
jednoduché a logické a jsem si jist, 
že to napadlo většinu z vás: prvek, 
který diferencuje strany, jsou lidé. 
V některých stranách jsou schopní 
lidé a v některých schopnější. 
Zvolme si ty nejschopnější, 
ať je město v dobrých rukou. 
Mnoho občanů, nejen Chropyně, 
ale celé České republiky volí dle 
celostátních stranických špiček. 
Mám rád Nečase, budu volit ODS. 
Mám rád Sobotku, budu volit 
ČSSD. V komunální politice ani 
Nečas, ani Sobotka nerozhoduje 
o našem krásném městečku. 

reklama

Komunální politika v Chropyni 
z pohledu studenta politologie

reklama

Nabízí:
- sudová vína ze Slovácké a Velkopavlovické oblasti
- moravská a francouzská lahvová vína
- vinařské potřeby (koštýře, otvíráky, vakuové pumpy, 
karafy, stojany, nálevky atd.)

- koření (jednodruhové, směsi a dárkové kazety)
- pochutiny k vínu

Provozní doba:
 pondělí až pátek 16:00 – 19:00
 sobota 8:00 – 12:00, 17:00 – 19:00

Vinotéka 
Slunko

Těšíme se na Vás.
Lenka Chmelová, Moravská 726 Chropyně

Rozhodují o něm lidé, kteří jsou 
na kandidátních listinách.

Za poslední volební období 
se udělalo v Chropyni ohromné 
množství práce a zásluhu na tom 
mají všichni radní a zastupitelé 
města bez výjimky, za což jim patří 
obrovský dík. Je však otázka, jestli 
někteří lidé nejsou v zastupitelstvu 
již pouze ze setrvačnosti. Jsem 
toho názoru, že někteří zastupitelé 
již nemají městu co dát a měli 
by uvolnit místo mladým lidem 
s invencí. Jsem si jist, že za celý svůj 
život, který obětovali budování 
Chropyně, toho udělali pro naše 
město hodně, nyní je však čas 
k obměně. Minulé komunální volby 
došlo k částečné generační výměně. 
Tyto volby by bylo vhodné využít 
k dokončení generační výměny. 
Proto doufám, že spousta z vás bude 
volit mladé lidi v produktivním vě-
ku, kteří našemu městu něco chtějí, 
ale především mu mají, co dát.

– Jakub Kotula, student 
politologie na Univerzitě 

Karlově – 

Redakce Zpravodaje upozorňuje volební strany, 
jejichž kandidátní l istiny byly zaregistrovány 
do voleb do Zastupitelstva města Chropyně ve dnech 
15. a 16. října 2010, že mohou stránky Zpravodaje 
využít k prezentaci svého volebního programu. 
Nespornou výhodou je distribuce Zpravodaje do každé 
schránky v Chropyni a Plešovci zdarma. 

Na prezentaci se vztahují pravidla a ceny jako 
na komerční inzerci. Platný ceník a velikosti inzerce 
naleznete na www.muchropyne.cz v sekci Zpravodaj/
Příjem příspěvků. 

Prezentaci do Zpravodaje je možno nechat si graficky 
zpracovat redakcí Zpravodaje. 

Uzávěrka prezentací je stanovena 
na 10. září 2010 ve 12:00.

Předvolební prezentace

Městský úřad v Chropyni, odbor vnitřních věcí, 
upozorňuje zmocněnce politických stran, jejichž 
kandidátní listiny byly zaregistrovány pro volby 
do Zastupitelstva města Chropyně ve dnech 
15. a 16. října 2010, že v souladu s § 17 odst. 2 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou oprávněni delegovat nejpozději 
do 30 dnů přede dnem voleb (do 15. září 2010 
do 16:00) jednoho člena a jednoho náhradníka 
do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, 
ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. 

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Rosecký, 
tel.: 573 500 746.

– OVV –

Upozornění
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Pečovatelská služba města Chropyně
Zřizovatel:   Město Chropyně, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně
Identifikátor sociální služby: 1862038 (registr poskytovatelů 
sociálních služeb v ČR)
Pečovatelská služba města Chropyně je členem Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR

Účelem pečovatelské služby
Pečovatelská služba je jako terénní nebo ambulantní služba 
poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám 
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba 
se poskytuje na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem 
a klientem ve vymezeném čase v domácnosti osob a v zařízení sociálních 
služeb – Středisko osobní hygieny a prádelny - vyjmenované úkony 
jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy a standardy kvality 
Pečovatelské služby Chropyně.

Pečovatelská služba města Chropyně poskytuje sociální služby 
občanům města Chropyně, místní část Plešovec a přilehlých obcí 
Záříčí, Kyselovice a Žalkovice. Tato sociální služba však není určena 
osobám, které jsou vysoce závislé na pomoci druhé osoby a potřebují 
celodenní péči.  Úkony provádí zkušené pečovatelky z povolání. 
Na úhradu základních činností je určen příspěvek na péči.

Bližší informace získáte
- Pečovatelská služba města Chropyně, náměstí Svobody 26, 

Chropyně, tel.: 573 355 172, mobil: 724 184 631          
- Městský úřad Chropyně, odbor soc. věcí, nám. Svobody 29, 

Chropyně, tel.: 573 500 739 
- Bližší informace najdete také na internetových stránkách: 

www.muchropyne.cz

Pečovatelská služba města Chropyně nabízí tyto základní 
činnosti

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. 
oblékání a svlékání, přesun na lůžko nebo vozík)

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu (např. pomoc při osobní hygieně - celková koupel)

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. dovoz 
a donáška obědů, pomoc při přípravě a podání jídla a pití)

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. pomoc při běžném 
úklidu, nákupy, pochůzky, praní a žehlení prádla)

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. 
doprovod k lékaři, na úřad)

Pečovatelská služba je  poskytována ve dnech pondělí – pátek 
v době od 7:00 do 15:30

– Bc. Lenka Horáková, vedoucí OSV –

Ocenění dárců krve
Již téměř 35 litrů krve věnoval bezplatně 

pan Petr Krutil mnoha lidem (třeba i Vám), 
kteří ji nezbytně potřebovali při nejrůznějších 
operacích, lékařských zákrocích a na záchranu 
lidských životů. A za ně za všechny, třebaže 
neznáme jejich jména, bychom chtěli touto 
cestou panu Krutilovi poděkovat, protože 
právě 16. června letošního roku na transfuzním 
oddělení Středomoravské nemocnice v Pře-
rově to byl jeho již sedmdesátý odběr. A jak 
nám pan Krutil prozradil, chtěl by, pokud mu 
to samozřejmě jeho zdravotní stav dovolí, 
v dárcovství krve ještě několik let pokračovat. 
Předurčuje ho k tomu nejen jeho poměrně 
nízký věk, ale také skutečnost, že pan Krutil 
je stále ještě aktivní sportovec (fotbal, 

tenis, plážový volejbal apod.). Ve středu 
14. července byl pan Krutil přijat na Měs-
tském úřadě v Chropyni u pana starosty, kde 
jsme mu za jeho příkladný a ušlechtilý lidský 
čin poděkovali a popřáli do dalšího života 
jak rodinného, pracovního a osobního, tak 
i sportovního, hodně sil, pohody, štěstí, zdraví 
a životního optimismu.

V pondělí 2. srpna se uskutečnilo přijetí 
čestné dárkyně krve paní Drahomíry Pirnosové 
na Městském úřadě v Chropyni u příležitosti 
jejího již padesátého bezplatného odběru 
krve, který absolvovala v měsíci červnu 
na oddělení Transfúzní služby a hematologie 
Kroměřížské nemocnice. Toto přijetí bylo 

o to vzácnější, neboť za poslední čtyři roky 
to byla teprve druhá chropyňská žena – 
dárkyně, která byla přijata na Městském úřadě 
v Chropyni a oceněna za svůj ušlechtilý čin, 
a dokonce první dárkyně, která dosáhla tak 
vysokého počtu bezplatných odběrů krve. 
Toto číslo je obdivuhodné, neboť již téměř 
kolem dvacetipěti litrů krve paní Pirnosové 
bylo použito na záchranu lidských životů při 
nejrůznějších operacích a lékařských zákrocích, 
bez níž jsou tyto činnosti nemyslitelné.

Pan starosta a místostarosta města paní 
Pirnosové za její mimořádný a příkladný 
postoj osobně poděkovali a zároveň ocenili 
její statečný čin drobným dárkem.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –
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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 (13. část)

V posledním příspěvku jsme se zmiňovali 
o pěveckém sboru Smetana z Chropyně 
a jeho významných uměleckých aktivitách 
v roce 1924, kdy se konaly celostátní oslavy 
100. výročí narození hudebního skladatele 
Bedřicha Smetany (1824-1884). 

Na Moravě se uskutečni ly  os lavy 
v Týně u Lipníka a v Brně. Smetanovy 
skladby zde provedl sbor Beseda brněnská 
s dirigentem Jaroslavem Kvapilem (1892-
1958), významným hudebním skladatelem, 
sbormistrem a pedagogem brněnské 
konzervatoře a JAMU.

O průběhu oslav v Týně se nejvíce 
dovídáme z publikace Racek, J.: Bedřich 
Smetana a Morava, Brno 1946, z jednotlivých 
novinových článků a osobních poznámek 
Fr. Kašpera, sbormistra sboru Smetana 
Chropyně.  Kašper uvádí, že „zpráva dirigenta 
ze slavnosti v Lipníku-Týně obsahuje 11 stran 
a je zapsána v knize protokolní“ čili sborové. 
S lítostí můžeme konstatovat, že kniha 
protokolní, v níž je zapsána veškerá umělecká 
činnost sboru, která představuje nejcennější 
pramenný materiál, se nezachovala. Taktéž 
nevíme, kde se nachází celý sborový archiv 
sboru Smetana. Již nežijí potomci rodiny 
Fr. Kašpera, ani pamětníci a pěvci sboru 
Smetana. Můžeme jen doufat, že se najde 
něco zajímavého a důležitého, co obraz 
o tomto chropyňském sboru dokreslí 
podrobněji. 

Přes omezenost pramenného materiálu 
můžeme o této významné hudební akci 

napsat. Oslava 100. výročí narození B. Sme-
tany se konala za velké účasti posluchačů dne 
15. června 1924 v Týně u Lipníka. Proč bylo 
zvoleno právě toto místo, osvětlíme později.

Organizační výbor z Olomouce pozval 
ke společnému účinkování tehdejší nejlepší 
sbory z hanáckého regionu. Byly to: Pěvecko-
hudební spolek Žerotín z Olomouce s dirigen-
tem F. Waicem, Pěvecko-hudební spolek 
Přerub z Přerova s dirigentem M. Vignatim, 
Pěvecký spolek Moravan z Kroměříže s diri-

Zpracování ovoce v letošním roce
Letošní rok je pro nás za-

hrádkáře svým průběhem po-
někud atypický. Prudké střídání 
teplot a srážek vytváří podmínky 
pro vznik skleníkového efektu 
a velký rozvoj celé škály hou-
bových chorob. Podepsalo se sa-
mozřejmě i na úrodě a kvalitě 
ovoce. Pokud se nám urodilo, 
je rozumné rychle je zpracovat.

Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu č. 1 v Chro-
pyni zahájí zpracovatelskou sezó-
nu v pátek 10. září 2010. Kaž-
dou středu a pátek vždy v době 
od 13:30 do 16:00 bude prová-
děna výměna jablek za hotové 
mošty. Drcení a lisování ovocné 
šťávy pro domácí zpracování 
(burčák, kvas) se bude provádět 
vždy v pondělí a ve čtvrtek 
v době od 13:00 do 16:00. Sušení 
ovoce provádíme průběžně podle 
dohody se zákazníkem.

Termíny zpracování je nutno 
dohodnout předem přímo v Do-
mě zahrádkářů na Masarykově 

ulici nebo telefonicky na čísle 
722 656 314. Ovoce ke zpraco-
vání musí být čisté, nenahnilé, bez 
příměsi hlíny, trávy, listí apod. Jen 
z čistého ovoce lze vyrobit kvalitní 
mošt. Láhve vracejte, prosím, 
čistě vymyté a nepoškozené.
Poplatky za zpracování ovoce:
Výroba moštů: za 10 kg jablek 
dostane zákazník 8 lahví moštu 
o obsahu 0,7 l. Cena moštu 
je 7 Kč/lahev, záloha na láhev 
4 Kč. Cena moštu bez dodání 
ovoce 10 Kč + záloha.
Drcení a lisování pro domácí 
zpracování: 3 Kč/litr.
Drcen í  ovoce  pro  domác í 
zpracování: 2 Kč/kg.
Sušení křížal z jablek a hrušek 
a sušení švestek 8 Kč za 1 kg 
syrového ovoce, maximálně 140 
Kč za přepravku.

V ý s t a v y  o v o c e ,  z e l e n i n y 
a květin v roce 2010
Oblastní výstava se uskuteční 
stejně jako v minulém roce spo-

lečně s Českým svazem včelařů 
ve skleníku Květné zahrady 
ve dnech 25. a 26. září 2010 
vždy od 9:00 do 17:00. Vstupné 
na výstavu je dobrovolné, vstupné 
do Květné zahrady 30 Kč, 
důchodci od 65 let 25 Kč, děti 
6-15 let, studenti, učni, osoby 
ZTP a ZTP/P 20 Kč.
V Chropyni budeme vzorky 
k této výstavě shromažďovat 
ve středu 16. září a ve čtvrtek 
17. září od 13:00 do 16:00 
v Domě zahrádkářů. Vyzýváme 
k aktivní účasti i pěstitele, kteří 
nejsou členy ČZS.
Místní výstava se bude konat 
2. a 3. října 2010 ve víceúčelo-
vém sále chropyňského zámku. 
Výpěstky budeme př i j ímat 
ve čtvrtek 30. září od 13:00 
do 17:00 v zámku. Těšíme se, 
že výstavu obohatí svými výpěstky 
hodně zahrádkářů z Chropyně 
a Plešovce.
Výpěstky budeme př i j ímat 
ve čtvrtek 30. září od 13:00 

do 17:00 v zámku. Těšíme se, 
že výstavu obohatí svými výpěstky 
hodně zahrádkářů z Chropyně 
a Plešovce.
Jak připravit vzorky k výstavám:
- všechny vzorky označit jmé-

nem vystavovatele a názvem 
odrůdy,

- u ovoce nejméně 4 kusy od od-
růdy, u drobného ovoce a ze-
lenin více,

- prosíme také o květin více,
- prosíme také o květiny – jako 

samostatné exponáty nebo 
k dekoraci,

- je možno vystavit i ovoce 
zavařené, sušené, či jinak 
zpracované,

- pokud najdete v zahradě kuri-
ózní výpěstky typu „příroda 
čaruje,  zahrádkář  z í rá“, 
prosíme o jejich zapůjčení.

Výbor ZO č. 1 ČZS Chropyně 
děkuje za spolupráci a těší 
se na setkání na výstavách. 

– Jar. Pospíšilová –

gentem E. Třesoněm, Volné pěvecké sdružení 
Vyškov s dirigentem J. Šoupalem a Pěvecké 
sdružení Smetana z Chropyně s dirigentem 
Fr. Kašperem. Se stručnou historií jednotlivých 
sborů se seznámíme příště.

V programu zazněly Smetanovy mužské 
a ženské sbory (Věno, Modlitba, Rolnická, 
Slavnostní sbor a ženské sbory Západ slunce, 
Přiletěly vlaštovičky, Má hvězda). Vojenská 
hudba z Olomouce zahrála úvodní předehru 
z opery Libuše. Všechny pozvané sbory 
za doprovodu vojenské hudby zazpívaly 

Smetanovu kantátu Česká píseň op. 17 na slo-
va Jana z Hvězdy.

Proslovy přednesli p. J. Dovrtěl, J. Mráček 
a B. Dušek. Celá akce měla velký společenský 
a umělecký ohlas a patřila k největším 
Smetanovým oslavám na Moravě. Jak napsal 
tehdejší tisk: „Byla to oslava krásy a síly 
českého sborového zpěvu“. 

Pro chropyňský sbor Smetana a jeho dirigenta 
to byla velká pocta zpívat se jmenovanými 
sbory a také interpretační prezentace 
na provedení náročných Smetanových 
skladeb. Jsme přesvědčeni, že účast sboru 
Smetana na tak významném festivalu se stala 
pro každého pěvce mimořádným a inspirujícím 
zážitkem. Obzvláště závěrečné vystoupení 
několika set zpěváků při provedení kantáty 
Česká píseň za doprovodu vojenského 
orchestru (nevíme, kdo skladbu dirigoval, 
zda J. Šoupal či E. Třasoň) se stalo velkou 
hudební manifestaci, poctou Smetanova 
sborového díla a oslavou jeho osobnosti. 
Fr. Kašper ve svých memoárech stručně uvádí, 
že „Smetanových slavností se zúčastnilo 
65 členů pěveckého spolku“.

Kromě velkolepé oslavy stého výročí 
narození B. Smetany v Týně se ve stejném 
roce konaly oslavy v městech a obcích, 
kde existoval dobrý pěvecký sbor. Podle 
Fr. Kašpera byl také v Chropyni uspořádán 
vzpomínkový večer. Uskutečnil se ve škole 
za přítomnosti hodnostářů obce, školy 
a spolků. Procítěnou řeč přednesl člen výboru 
p. Koutný. Smetanovými sbory a Českou písní 
(s klavírním doprovodem) byl večer ukončen.

– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –
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85. výročí založení SDH Plešovec
Dne 19. června 2010 si hasiči z Plešovce 

připomněli výročí pětaosmdesáti let založení 
sboru. Oslavy byly zahájeny ve 14 hodin 
položením věnce u pomníku padlých. Poté 
následovalo vítání sborů a v 15 hodin začala 
soutěž hasičských družstev, které se zúčast-
nilo domácí družstvo žen z Plešovce, 
kombinované družstvo ze Žalkovic a družstva 
mužů z Chropyně, Kyselovic, Plešovce, Záříčí 
a Žalkovic.

Družstva žen měla za úkol zvládnout 
klasický požární útok. Ženy z Plešovce 
to zvládly a skončily na prvním místě. Pak 
nastoupili muži, kteří měli provést útok 
netradičně přímo z auta. Na prvním místě 
skončili muži ze Záříčí. Po nich ještě nastoupili 
staří páni z Plešovce a Chropyně. Na samotný 
závěr bylo možné zhlédnout ukázku hasičského 
útoku se starou stříkačkou.

Návštěvníci a samotní hasiči z okolí mohli 
na vlastní oči spatřit zrekonstruovanou 
kombinovanou stříkačku, která byla vyrobena 
v roce 1905, její rekonstrukce trvala jeden 
rok. Bylo to finančně a časově velmi náročné. 
Po ukončení soutěže oslavy pokračovaly 
taneční zábavou, kterou hudebně podporovala 
skupina Classic. Vrcholem večera byla bohatá 
tombola.

Sbor dobrovolných hasičů děkuje panu 
Vojáčkovi a jeho společnosti Prima, k. s., 
za umožnění konání oslav v areálu firmy. 
Dále děkuje městu Chropyně a ostatním 
sponzorům, kteří přispěli do tomboly.

– F. Chmela –
reklama
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Turistický oddíl Kamínek ve spolupráci s ředitelstvím Muzea 
Kroměřížska, dále ve spolupráci s kastelánkami chropyňského zámku 
a za podpory města Chropyně uspořádal v sobotu 7. srpna 2010 
večerní prohlídku chropyňského zámku. Kastelánky návštěvníky 
provedly horním patrem zámku, kde byla stráž. V křesle dále seděl 
panovník, opodál se procházely dvorní dámy a objevoval se i tajemný 
král Ječmínek. 

Po prohlídce horního patra se návštěvníci odebrali chodbou ke skle-
pení, kde je napřed uvítaly naše pohádkové princezny Zlatovláska, 
Popelka, Šípková Růženka a princezna Helena z pohádky Šíleně smutná 
princezna. Na konci chodby stál radní, který si hlídal nalezené železné 
vejce s poklady. V podzemí každého uvítala lakomá mlynářka, dále 
pak čarodějnice se smrťákem, loupeživá družina rytíře Rasy a nakonec 
hastrman Rača. Ten si postěžoval na letošní velkou vodu, co mu od-
nesla jeho oblíbenou zlatou rybičku. Doufáme, že naše kostýmované 
postavičky návštěvníkům zpestřily prohlídky zámku a pobavily je.

– Za turistický oddíl Kamínek H. Paňáková –

Prohlídka zámku s pověstmi a princeznami
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Prožili jsme ve Sluníčku
MC Sluníčko přivítalo prá-
zdniny!!!
Přivítání prázdnin bylo pro děti 
i maminky velkolepou akcí. 
Ve čtvrtek 24. června jsme odzpí-
vali poslední písničku v naší 
Hudební školičce. Pod vedením 
pana učitele Iva Novotného, 
který celý rok docházel do MC, 
aby děti vyučoval. Jak probíhala 
naše hodina? Vždy jsme se přivítali 
a na uvítanou jsme si zazpívali. 
Pak jsme si zatančili a trochu 

se pomazlili. Objevovali jsme 
nabízené předměty (Orfovy ná-
stroje). A veselou písničkou jsme 
se rozloučili. Panu učiteli moc 
děkujeme a těšíme se na další 
hudební hodiny.
Pondělí 28. června bylo nazváno 
jako „Prázdninová párty“, 
kterou jsme pojali slavnostně, 
nechyběly balónky, dětský 
šampus a různé dobroty. Děti 
i rodiče se sešli naposledy v MC, 
aby si popřáli krásné prázdniny. 

reklama

Huráááááááááááá!!!
Výlet do světa plného her…
Dne 22. května 2010 MC Sluníčko 
vyrazilo na výlet do zábavního 
parku Galaxie Zlín. Naše děti 
se mohly vydovádět na skluzav-
kách, v labyrintu s překážkami, 
ve kterých byla děla s moli-
tanovými míčky, jízdou na mi-
nikárách. Na trampolínách pos-
kakovali nejen děti, ale i rodiče, 

kteří se tak vrátili do vzpomínek 
svého dětství. 
Někteří odvážlivci si zkusili lezení 
na horolezecké stěně. Každý 
si našel v centru činnosti, které 
ho zaujaly. Kolem 12 hodiny 
jsme si pochutnali na výborném 
obědě. Děti byly nadšené, den 
si užily, jak se patří. Už se těšíme 
na další návštěvu tohoto zábav-
ního parku!                               – KM –
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Děti z mateřské školy se seznámily s požární technikou

Ukázka požární techniky proběhla 
24. června 2010 v dopoledních hodinách. 
Akce probíhala na parkovišti u lékárny 
před firmou Fatra pro školku na Dílech. 
Dobrovolní hasiči p. Calaba, p. Ligurský 
a p. Olšina předvedli dětem cisternovou 
automobilovou stříkačku, dýchací přístroj 
a další věcné prostředky nutné k zásahu.

Největším zážitkem pro děti bylo 
stříkání vodou z proudnic, které byly 
napojeny na cisternu.

– děti a učitelky z mateřské školy –
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Farníci na kolech
Ve dnech 13. – 17. července 2010 proběhl 

už tradiční 9. ročník cykloturistického výletu 
farníků z Chropyně. Tentokrát se stala jejich 
cílem oblast Moravského krasu a Drahanské 
vysočiny.

Po vlastní ose jsme se v úterý přesunuli 
přes Vyškov, Drnovice a Senetářov do Je-
dovnice, kde jsme se po 63 km v nohách 
ubytovali v kempu Olšovec. V nádherném 
prostředí městečka a kempu Jedovnice 
jsme strávili několik krásných večerů s pří-
jemným posezením v místních hospůdkách, 
ale i v krásně rekonstruovaném kostele 
sv. Petra a Pavla. Výzdoba jedovnického 
kostela a senetářovský kostel je moderní 
učebnicí sakrálního umění konce 20. století. 

Druhý den našeho putování se odvíjel 
na trase Ostrov u Macochy, Sloup, zámek 
Rájec-Jestřebí, Blansko, Křtiny, Jedovnice. 
Viděli jsme mnoho zajímavostí jako jeskyně 
Balcarka, Sloupsko-šošůvské jeskyně, sloupský 
kostel, zámek Rájec, projeli jsme Blanskem 
a přes Olomoučany (kde nás, cyklisty z rovin 
Hané, zastihl ukrutný kopec, který nás hodně 
oslabil, aniž jsme tušili, že takových kopečků 
nás ještě čeká v dalších dnech několik) jsme 
se dostali k Býčí skále, kolem jeskyně Výpustek 
a přijeli jsme do velmi známého poutního místa 
Křtiny, které slaví Velké křtinské jubileum – 
800 let od zjevení Panny Marie v Bukovince. 
Zde jsme nabrali síly fyzické i duchovní.

Třetí den, čtvrtek, jsme měli nejnáročnější 
etapu výletu, až do města Boskovice. 
Náš kamarád Radim Dolák nám domluvil 
průvodkyni židovským městem v Boskovicích. 
Byli jsme podrobně obeznámeni s židovským 
stylem života, s jejich zvyky, stylem bydlení, 
stravování, viděli jsme synagogu, ale také 
zámek a zříceniny hradu. Boskovice byly 
nádherné. Tento výlet nás stál asi nejvíce 
sil, díky velmi členitému terénu, ale výsle-

dek stál za dřinu na pedálech kola, někdy 
i po vlastních nohou.

Čtvrtý den pobytu jsme věnovali Moravskému 
Krasu – Kateřinská jeskyně, Punkevní jeskyně 
a propast Macocha. Najeli jsme málo kilometrů, 
ale o to více jsme šlapali pěšky. Navštívili jsme 
výše jmenované, včetně posezení ve Skalním 
mlýně. Navíc jsme si přidali návštěvu historicky 
známé hornické obce Rudice, kde jsme viděli 
středověký větrný mlýn a muzeum. Kousek 
za obcí je druhý nejdelší jeskynní systém v České 
republice „Rudické propadání – Býčí skála“. 
Jedovnický potok se zde propadá do hloubky 
86 m, protéká unikátním krasovým prostorem 
a jeho ústí na povrch je kousek od Býčí skály, 
jež jsme už viděli ve středu.

Poslední den naší cesty byl návrat domů. 
Opět po vlastní ose, ale tentokrát jsme jeli 
vrchní stranou. Vyjeli jsme na kopec Kojál, 
známý svým 300 m vysokým vysílačem pro 
příjem televize. Od Kojálu jsme jeli do Drahan 
a po deseti kilometrech prudkého sjezdu jsme 
se objevili u zámku Plumlov. Přehrada byla sice 
vypuštěná, ale pohled to byl zvláštní. Minuli 
jsme Prostějov a v úmorném vedru se blížili 
k domovu. Oázou na této cestě nám byly 
lázně Skalka u Čelčic. Poslední zastavení jsme 
absolvovali v Lobodicích. U poháru lahodného 
moku jsme zhodnotili akci a rozjeli se opět 
za klasickým denním režimem.

Po celou dobu našeho putování nás 
provázelo až moc krásné počasí. Ještě že na kole 
je člověk trošku ovíván větrem, jinak bychom 
ty teploty asi nesnesli – pili jsme průměrně 
5 – 6 litrů tekutin, většinou vody, denně. 
Všichni účastníci výletu vše přežili bez problémů, 
bez úrazů, bez úžehu a úpalu, bez střevních 
potíží a nádherně unaveni se vrátili domů.

Všem účastníkům akce děkuji za snahu, 
vytrvalost a trpělivost a přeji si do dalšího 
ročníku našich putování větší zájem mladých 
farníků o podobné akce, které člověka 
rozvíjejí nejen fyzicky, duchovně, ale hlavně 
duševně novým poznáváním a silou kolektivu.

– vedoucí cyklovýletu 
Mgr. Květoslav Machalík –
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Letní tábor Kamínku, aneb Arabela s Rumburakem
Letošní letní tábor Kamínku se opět 

konal v pěkném prostředí Buchlovských 
lesů v Osvětimanech. Program tábora byl 
pohádkově napínavý, tajemný a čarodějný.  

Po příjezdu se děti ubytovaly a rozdělily 
do oddílů. Vymyslely si názvy svých pohád-
kových oddílů i s pokřiky. A tak se nám tu rá-
zem objevili Šmoulové, Vigové, Pompové, 
Zvonečci a Trpaslíci. Při prvním večerním 
táboráku byl nalezen zvoneček, na který 
někdo zazvonil, a objevil se největší čaroděj 
všech čarodějů pan Vigo, který děti upozornil 
na nebezpečného čaroděje Rumburaka, 
že chce ovládnout celou pohádkovou říši 
a pak všechny pohádky zničit. Proto se všichni 
spojí dohromady a zlému Rumburakovi jeho 
plány společně překazí a Rumburaka porazí. 
Na důkaz spojenectví rozdal Vigo dětem 
obálky s barvou na batikování triček a kou-
zelný zvoneček, jako kontakt mezi říší 
pohádek a lidí.  Další den se nabatikovala 
oddílová trička, a tak každý oddíl měl svá 
trička. Také se hrála pohádka „Jak dědeček 
měnil, až co vyměnil“, a to po Osvětimanech. 
To, co děti donesly do tábora zpět, to kaž-
dému oddílu posloužilo jako dary pro králov-
skou rodinu, která náš tábor také navštívila, 
také si pro ně oddíly připravily uvítací prog-
ram a pro královnu, Xénii a Arabelu krásné 
kytičky. Královskou rodinu doprovázel 
samozřejmě i pan Vigo a představil ji všem 
Petr Majer. Král byl dary i vystoupe-
ním velmi potěšen a hned byly uděleny 
body nejlepším oddílům. Také každý oddíl 
dostal od pana krále kouzelný prsten, který 
musí po celou dobu tábora opatrovat 
a hlavně chránit před Rumburakem, aby 
jim ho neodcizil.  

Další den následovaly popletené pohádky 
a kouzelná trasa s pohádkovými postavičkami. 

Večer se objevil opět Rumburak a začal 
vyhrožovat, že za pomoci Xénie zničí 
pohádkovou říši, jelikož ta má s tím už 
nějaké zkušenosti. Další den se děti od Viga 
dozvěděly, že před Rumburakem Fantomas 
ukryl Xénii na svém panství. Během dne 
přesvědčovaly děti pohádkové bytosti, 
které se objevily v říši lidí, aby se vrátily opět 
do pohádek. Večer pak následovala stezka 
odvahy za Fantomasem, od kterého se děti 
dozví, že Rumburak je uvězněný, a na důkaz 
toho každý dostal růžový kamínek. 

Další den se objevil obr Drobr, který 
žádá každý den jednu lidskou oběť. Jako 
první byla vylosována Arabela. Vigo dětem 
poradil, aby nasbíraly obrovi bylinky 
a uvařily kouzelný lektvar a daly do zvířete, 
které si vyrobí a zanesou ho obrovi jako 
dar. Tímto děti zjistily, že obr je vegetarián 
a že si oběti žádal jen proto, aby si měl 
s kým hrát. Obr se omluvil všem dětem 
a vyzval je na turnaj v „Člověče, nezlob se“. 
Večer se objeví Arabela a dětem poděkuje 
za záchranu a pozve je na pohádkový can-
drbál, který se bude konat následující den. 

Další den následuje příprava kostýmů 
na večerní candrbál a ještě se také soutěží, 
a to s obrem Drobrem v „Člověče nezlob se“, 
toho využije zákeřný Rumburak a ukradne 
dětem kouzelné prsteny, a to už po druhé. 
Děti se musely opravdu snažit, aby je získaly 
opět zpět. Na večerní candrbál přišel 
i pan král se svou rodinou a oznámil dětem,
že si mohou udělat řád mladých rytířů.  

V pátek se vydávají děti na výlet do Kyjo-
va, aby si nakoupily nějaké ty dárečky a ta-
ké soutěžily, a to v anketě „Nejoblíbenější 
pohádka“. Zastavovaly si kolemjdoucí občany 
a ptaly se jich na pohádky. Ptáte se, jak to dopa-
dlo? No vyhrála pohádka Tři oříšky pro Popelku. 
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Letní tábor Kamínku, aneb Arabela s Rumburakem

Další ráno pan Vigo rozdal dětem 
materiály ke zkoušce na mladé rytíře. Pak 
odpoledne následuje rytířská zkouška. 
V sobotu se objeví opět pan Vigo a oznámí, 
že Rumburak unesl Arabelu a že mladí 
rytíři musí Arabelu vysvobodit. Na základě 
šifry se vydají do Rumburakova hradu, aby 
Arabelu vysvobodili, ale po cestě je čekalo 
plnění úkolů, aby to osvobozování nebylo 
tak jednoduché, tak jak to v pohádkách 
bývá. Na Rumburakově hradě děti zjistily, 
že Rumburak Arabelu zaklel a pokouší 
se opustit pohádkovou říši. Zavolají obra 
Drobra a ten jim pomohl Rumburaka 
přemoci a pomocí kouzelného prstenu 
Arabelu zachránit. Také pomocí prstenu 
zlého Rumburaka společně začarovali, aby 
už nikdy nemohl škodit. Za vysvobození 
Arabela dětem poděkovala a ukázala 
dětem, kde Rumburak ukryl poklad. 

Tak jak všechno končí dobře v po-
hádkách, tak i skončil náš letošní kamín-
kovský  tábor v Osvětimanech. Doufám, 
že se dětem líbil a že byly s námi všemi spo-
kojené. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, co se na programu i na celém 
táborovém dění podíleli, ať už to byli 
všichni vedoucí, zdravotnice, instruktoři, 
kuchařky. Byli jste skvělí a moc vám 
děkuji, že jste se zodpovědně a svědomitě 
starali o svěřené děti. Také děkuji městu 
Chropyni nejen za finanční podporu našeho 
turistického oddílu, ale i za návštěvu 
našeho tábora a dárky pro děti. Naše 
poděkování patří také za sponzorské dary 
zahradnictví p. Mlčocha. Všem vám patří 
mé velké poděkování. 

– Za turistický oddíl Kamínek 
Hana Panáková –
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Tábor chropyňských skautů Ztraceni, aneb Cesta může být i cíl
Na trávě se ještě třpytila rosa, prosluněnou loukou zněl zpěv hymny 

a státní vlajka se hbitě posouvala k vrcholku stožáru. Ranním nástupem 
ve skautských krojích jsme zahájili první den. První den akce, která 
je vyvrcholením naší celoroční činnosti, odměnou dětem a obrovským 
zážitkem.

Tomuto rannímu nástupu však předcházelo několik měsíců 
příprav zahrnujících nejen revizi a údržbu táborového materiálu, ale 
také zajištění všemožných povolení, nákupů a objednávek, zajištění 
personálu, lékařské podpory a tvorbu programu. Ještě loni to pro 
nás, mladé vedoucí, byla tak trochu „španělská vesnice“, ale letos 
jsme si již počínali, jako bychom to všechno dělali odnepaměti. Snad 
i díky tomu jsme v pátek 2. července 2010 mohli na dvě nákladní 
auta naložit veškerý náš táborový materiál a zavazadla dětí, aby mohl 
vyrazit pracovní konvoj tam, kam se každý z nás celý rok moc těšil: 
Do Sluneční zátoky u Jeřmaně, na dohled od pohádkového hradu Bouzova.

Stavění tábora probíhalo velmi klidně, a to díky pomoci 
ochotných rodičů a přátel skautingu a také díky členům RS 
Fénix. Ale o těch ještě bude řeč. Díky vytouženému počasí, 
oblohy bez mráčku, a pracovnímu nasazení všech přítomných 
j sme během prvn ího  dne  dokáza l i  pos tav i t  bezmála 
tři čtvrtiny tábora. Pracovní brigáda byla rozdělená do několika skupin 
– jedna pracovala na louce, druhá převážela materiál z našeho skladu 
na Svojanově a ze skladu ve staré Sluneční zátoce (kterou jsme velmi 
smutni museli v roce 2008 opustit), a třetí se věnovala přípravě 
dřeva, tolik potřebného pro chod tábora. Sobotní den pokračoval již 
ve volnějším tempu, protože nás tolik netlačil čas. A tak byl tábor 
v sobotu večer téměř hotový a my se po posledních úpravách mohli 
v neděli věnovat přípravě vítání těch, pro které se tábor koná, totiž dětí.

Ty hned po uvítání vběhly na táborové náměstíčko, aby si zabraly 
podle nich nejlepší stany. Když si pak začaly do jídelny chodit pro 
zavazadla, bylo už v táboře jako v mraveništi. Účastníci tábora byli 
rozděleni do třech oddílů, s dostatečným a kvalifikovaným obsazením 
v jejich vedení. Hned večer začala celotáborová hra, která se letos nesla 
pod mottem: Ztraceni, aneb Cesta může být i cíl, na které se podíleli 
vůdci oddílů společně se členy Roverského kmene Fénix.

Celotáborová hra pak probíhala každý den. Na začátku či konci 
každé etapy děti našly jeden list z deníku skupiny ztroskotané na pustém 
ostrově a dělaly všechno pro to, aby skupinu vypátraly a zachránily. 
Samy se však staly těmi ztracenými a na své cestě se setkaly s praktickými 
úkoly ze života, ale také se zážitkovým programem a s praxí skautských 
dovedností a znalostí. Celou jejich cestu do cíle jim zpočátku ztěžovali 
duchové ostrova, kteří se jim v podobě všech zemských živlů zjevovali 
za noci i za dne a kradli duše ztroskotaných. Postupně však účastníci 

tábora dokázali splnit všechny těžké úkoly, zachránit ztracené duše, 
a když se brodili řekou, aby získali součástky do radiostanice, zvládli 
si zavolat pomoc. Všichni přežili a dostali se do vysněného cíle.

Etapy se denně střídaly s programem v oddílech. Tady se děti podle 
nalezených stop připravovaly na zvládnutí těžkých úkolů v etapách, ale 
také využívaly své znalosti ze skautského života, když plnily skautské 
odborky a zkoušky. Nechyběl ani proslulý lov Třinácti bobříků a u členů 
RS Fénix pak lov nejtěžší zkoušky Tří orlích per. Program pro účastníky 
tábora zahrnoval také dva celodenní výlety (do jeskyní v Javoříčku, 
na státní hrad Bouzov) a několik výletů polodenních (na dětský 
den do blízké obce Vlčice, na historické představení rytířských klání 
a na fotbalové hřiště v Pavlově, kde proběhl turnaj ve fotbale). Během 
oddílového programu na děti čekalo dobrodružné opuštění tábora 
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Tábor chropyňských skautů Ztraceni, aneb Cesta může být i cíl
a přespání ve volné přírodě, pak také noc strávená indiánským životem 
v TEE-PEE, nechyběly noční hlídky a služby v táboře. Co se týče toho 
oddílového programu, bylo toho připraveno tolik, že se ani všechno 
nestihlo realizovat, což je velmi dobré.

Podobně jako v minulosti byl i letos náš tábor připraven na kontrolu 
z Okresní hygienické stanice, která dohlíží na plnění přísných norem 
stanovených pořadatelům tábora. Podobně jako v minulosti byl i letos 
náš tábor bezproblémový. Ne, že by návštěva z OHS nebyla milá, 
ale my se více těšili na návštěvu z Městského úřadu, kdy se za námi 
přijel podívat pan místostarosta Ing. Petr Večeřa a paní ředitelka 
SMM Ing. Věra Sigmundová. Jako vždy projevili zájem, co je nového, 
co nás trápí a co se nám daří. Prohlédli si celé táborové městečko a jeho 
zařízení, přesvědčili se o náročnosti pořádání tábora a společně jsme 
o tom pobesedovali. Dětem dovezli sladké občerstvení, za což jim patří 
náš velký dík. Navštívili nás také skauti z blízkých Loštic a samozřejmě 

velká spousta rodičů. Tyto návštěvy se rojí hlavně v posledních letech 
a my je nezakazujeme, ale ani nedoporučujeme. Kdo však přijel, 
mohl si udělat obrázek o chodu tábora a žádná z návštěv nepřinesla 
negativní výsledek.

A teď už konečně k těm, ke kterým má být řeč – ke členům 
Roverského kmene FÉNIX. Tito mladí lidé zvládli na jedničku týmovou 
spolupráci, pomohli vytvořit krásnou a poutavou celotáborovou 
hru, která děti podle všeho opravdu bavila. Zvládli vytvořit většinu 
potřebných rekvizit a dotáhli celotáborovku k velmi úspěšnému konci. 
Mimo to se aktivně zapojili do zajištění potřeb celého tábora (totiž 
doplňování zásob pitné vody, které se za tábor spotřebovalo přes 2000 
litrů, zajišťování hygienických požadavků pro chod tábora, přípravu 
dřeva na topení i přípravu táborových ohňů). Pracovali neúnavně, 

podíleli se také na ostraze tábora (společně s nočními hlídkami oddílů) 
a k tomu všemu se ještě věnovali vlastnímu oddílovému programu, který 
se nám téměř každý den protáhl dlouho do noci. Jsem moc hrdý na to, 
že všichni tihle kluci a holky patřící do mého oddílu šli po celou dobu 
konání tábora příkladem všem ostatním – ve svém chování i skutcích, 
že jsme se na ně mohli ve všem spolehnout, a za to všechno jim patří, 
nejen můj, obrovský dík.

Kvapem se přiblížil konec našeho dvoutýdenního pobytu. Obrovský 
táborový oheň, předání diplomů, ocenění, společné zpívání a slavnostní 
zakončení té velké akce, která se letos tolik vydařila, a na kterou 
budeme všichni dlouho vzpomínat. Vydařilo se opravdu všechno – 
oproti minulému roku se zvýšil počet táborníků, vydařil se program 
i hospodářský chod tábora. A hlavně se vydařilo počasí. Letošní 
extrémně horký červenec nám zajistil tábor, na kterém jsme nemuseli 
vytahovat gumáky, sušit mokré oblečení a ani být mrzutí z deště a bláta. 

Snad nám to slunce bude svítit na cestu i v letech příštích.
Závěrem zbývá poděkovat. Poděkovat všem skautským 

vůdcům Střediska „Krále Ječmínka“ v Chropyni za jejich přístup 
a za vzájemnou spolupráci. Minulý rok byl pro nás velkou zkouškou, 
kdy jsme my mladí převzali velkou neznámou. Letos jsme dokázali, 
že to dokážeme stejně dobře, jako to dokázali naši učitelé. Velké 
poděkování si zaslouží vedoucí tábora Zdeňa Opravil, hospodář 
tábora a vedoucí našeho střediska Pavel Pospíšil, vedoucí oddílů Ivča 
Dolníčková, Danča Horová a Peťa Caletka. Výsadní postavení v tomto 
výčtu budou mít naše táborová babička, zdravotnice tábora Anička 
Kalincová, která sloužila ve dne v noci, a náš táborový děda Karel 
Šťastník, díky němuž jsme snad posté mohli obdivovat ten důmyslný 
systém, ten skvělý vynález – teplou vodu v táborové sprše, kterou 
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Tábor chropyňských skautů Ztraceni, aneb Cesta může být i cíl
děda zajišťoval od východu do západu slunce. Poděkování patří Jiřině 
a Pavlovi Najerovým, kuchařům, kteří v polních podmínkách kouzlili 
dobroty ve velkých hrncích, a také děkuji Pavle Slezákové-Padrtové 
a Renči Pospíšilové. A ještě jednou chci veřejně poděkovat členům RS 
Fénix. Všichni tito lidé jezdí na tábory bez nároku na finanční odměnu, 
ve svém volném čase, ve své vlastní dovolené. Dělají to proto, že jim 
činnost s dětmi a pro děti dává směr do života a pomáhá splnit přání 
zakladatele světového skautingu sira R. B. Powella: „Zanechte svět 
lepším, než jaký byl, když jste do něj přišli.“ 

Státní vlajka pomalu sjížděla ze stožáru, doznívala večerní píseň 
a my si promítali v hlavě ty nejlepší okamžiky letošního tábora. Byl 
úplný konec, zbývalo sbalit a pak dát prázdné Sluneční zátoce poslední 
sbohem. To loučení nesnáším a nejsem sám, kdo se hned po skončení 
těší na příští tábor. Ten letošní byl krásný, suprový, úspěšný. Aspoň 
z toho mého pohledu. Fotografie a film z letošního skautského tábora 
Střediska „Krále Ječmínka“ najdete na našich internetových stránkách 
www.junak-chropyne.cz.

– Za vedení skautského tábora, Jakub KALINEC – Harry 
Vedoucí RS FÉNIX –

Voláme všechny Voláme všechny 
kluky a holkykluky a holky 

od 6 let, kteří by chtěli zažít 
víc akcí podobných našemu táboru 

a získat nové kamarády, aby se nám přihlásili 
buď na www.junak-chropyne.cz 

nebo na info@junak-chropyne.cz, 
popř. na telefonním čísle 721 325 237.
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Literární kroužek výletoval
Rok se s rokem sešel a opět nastal čas 

našeho již tradičního třídenního výletu. 
Jako vždy se jelo poslední víkend v červnu, 
tentokrát do kempu Dešná - Slušovice, 
který se nachází v krásné přírodě na pomezí 
Hostýnských a Vizovických vrchů.

Již den před odjezdem byli všichni 
„účastníci zájezdu“ natěšení a nemohli 
se dočkat následujícího rána. Psal se pátek 
25. června a na vlakovém nádraží se pomalu 
scházela skupina asi 20 lidí. Někteří si dokázali 
sbalit věci na tři dny do jediného batohu, jiní 
s sebou vláčeli nacpané cestovní tašky. Ptáte 
se, co jsme si do nich na tři dny všechno 
zabalili? Menšinu prostoru našich zavazadel 
samozřejmě zabíralo oblečení pro teplé dny 
i chladné noci a také nějaké to jídlo. Větší 
část ovšem zabraly společenské hry. V 8:40 
jsme vyjeli z Chropyně do Přerova a odtud 
pokračovali do Otrokovic. Tady jsme si do ús-
chovny zavazadel uložili své věci a vyrazili 
jsme za kulturou. Letos jsme zamířil i 
na hrad Malenovice. Tato stavba z 2. poloviny 
14. století je jednou z nejvýznamnějších 
historických památek zlínského regionu 
a leží jen 6 km od centra moderního Zlína. 
Část hradu je přístupná veřejnosti a my toho 
bez váhání využili. Obdivovali jsme malovaný 
sál, domácí kapli, hradní strážnici, zařízené 
kanceláře malenovického velkostatku a další 
interiéry. Dále jsme zhlédli několik muzejních 
expozic, například staré zbraně, vycpaná 
zvířata a v neposlední řadě sbírku vzácných 
kamenů. Po točitých schodech jsme vystoupali 
na nejvyšší místo hradu, do hradní věže, odkud 
byl krásný výhled do okolí. Cestou do věže 
jsme se zastavili u televize. Běžel v ní originální 
program. Na hradě totiž hnízdí v budkách 
umístěných v půdních prostorách poštolky 
a kavky. Během hnízdění jsou monitorovány 
kamerovým systémem a my tak mohli sledovat 
krmení malých poštolek rodiči přinesenou 
myškou.

Po prohlídce hradu jsme si pořídili pár fotek 
na památku – mezi nimi i jednu společnou 
u hradní studny. Ta je hluboká 33 m a voda 
je v ní dodnes. Podle pověsti z ní vedla tajná 
chodba do místního kostela sv. Mikuláše. 
Záhadnou chodbu v ní ale doposud nenašli ani 
potápěči. Nakonec jsme ještě nahlédli k blízké 
hájence, v níž je instalována stálá expozice 
Muzea jihovýchodní Moravy „Dřevo, proutí, 
sláma v tradiční rukodělné výrobě“. Poté jsme 

se pomalu vydali zpět na nádraží do Otrokovic 
pro svá zavazadla a hned nastoupili do vlaku 
do Želechovic nad Dřevnicí. V Želechovicích 
jsme se přesunuli na autobusovou zastávku, 
odkud nám měl jet přibližně za tři čtvrtě 
hodiny autobus přímo ke kempu. Čekání 
jsme využili k občerstvení, a aby nám uteklo 
ještě rychleji, zahráli jsme si hru Žouželení. 
To už se blížil čas příjezdu autobusu. Autobusů 
na zastávce stavělo opravdu mnoho, někdy 
jely i čtyři těsně za sebou. Všichni jsme 
s napětím sledovali, jestli je mezi nimi ten 
náš. Po několika minutách jsme začínali být 
zoufalí, že nám ujel. Strach z toho, že budeme 
muset jít pěšky, se stupňoval, protože kemp 
byl vzdálený 13 km. Nakonec i náš autobus 
se zpožděním dorazil a my byli rádi, že nemu-
síme řešit nemilou situaci.

Konečně jsme dorazili do cíle. Ubytovali 
se, vybalili věci a po odpočinku jsme vyrazili 
na řádnou obhlídku rozsáhlého kempu. 
Je zde společenská místnost s barem, unikátní 
venkovní projekce s ozvučením pro pořádání 
koncertů či diskoték, mnohá místa pro 
příjemné posezení, dva bazény a hřiště. 
Jakmile jsme si vše důkladně prohlédli 
a zkontrolovali, byl čas vybalit něco ze svých 
zásob k večeři. Mezitím auty přijížděli další 
kamarádi až ke konečnému počtu 36 výletníků. 
Společně jsme vyrazili k blízké vesničce Dešná. 
Svérázná valašská dědina s několika typickými 
dřevěnicemi se nám moc líbila.

Návratem do kempu odstartoval večer 
plný her. Nejdřív jsme všichni hráli oblíbené 
kolektivní hry, poté se libovolně rozdělili 
do skupin a zábavu jsme si zajistili sami. Někteří 
pokračovali v hraní her Aktivity, Alias, Žolík 
a podobných. Jiní si jen tak povídali nebo 
si šli zpříjemnit volnou chvíli na terasu, kde 
si dali něco k jídlu a pití. Dva z nás s se-
bou měli kytary a jejich zvuk brzy nalákal 

do chatky č.15 větší počet zpěváků i vděčných 
posluchačů. 

Po pátečním pošmourném dni nás v sobotu 
přivítalo sluníčko. A snažilo se tak, že jsme 
neodolali a vydali se k bazénu. Bohužel tam 
právě probíhaly poslední technické úpravy 
před hlavní sezónou a my se zklamaní vrátili 
zpět. Nuda ovšem neměla šanci. Několik 
zapálených jedinců společně zrežírovalo, 
sehrálo a nafotilo fotopříběh ze života 
současných teenagerů s názvem Telenovela 
aneb Vymyšlený příběh trojice přátel. 
Odpoledne patřilo míčovým a akčním hrám 
na louce u lesa. S blížícím se večerem jsme 
se chystali na posezení u ohně. Sešli jsme 
se u něho se středoškoláky z Hradce Králové 
a společně si při kytarách zazpívali spousty 
pěkných písniček všech žánrů. Čas rychle 
plynul, ruch v kempu se pomalu utišil, až jsme 
nakonec všichni ulehli ke spánku. 

Ráno jsme posbírali všechny věci rozházené 
po chatkách, pokusili se je nacpat do tašek 
a batohů a připravili se na návrat domů. 
Autobus odjížděl ve 13 hodin, dali jsme si po-
slední oběd v kempu a vyrazili na cestu. 
Jak jsme se ubírali k domovu, napadlo nás, 
že celý výlet zakončíme v Chropyni na pizzerii 
Porto. Tady se ale zastavila jen asi polovina 
účastníků, protože ostatní byli po třídenním 
výletu opravdu utahaní.

I když nás nebylo tolik jako v předchozích 
letech, sešla se skvělá parta lidí a letošní 
výlet se opravdu vydařil. Všichni už se těšíme 
na příští rok. 

Za literární kroužek bych si dovolila 
poděkovat pí Maťhové, knihovnici Městské 
knihovny v Chropyni,  že má s  námi 
tolik trpělivosti a  už po několikáté nám 
zorganizovala skvělý výlet.

– Za LK Z. Horáková 
/ Foto: Z. Horáková –
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I v letošním roce se před prázdninami scházela skupina lidí na kurzu 
trénování paměti, aby na svých pravidelných setkáních zúročili to, 
co se v předcházejícím kurzu trénování paměti naučili. Do pokračujícího 
kurzu přišli i noví zájemci, kteří se bez problémů zapojili mezi ostatní.

Cvičili jsme nejen krátkodobou, dlouhodobou a epizodickou 
paměť, ale také pozornost, smyslové vnímání, schopnost soustředit se, 
pohotovost. Řešili jsme logické i úsudkové úlohy, vymýšleli akrostika, 
procvičili prsty i celé tělo.

Dobrá nálada a radost z úspěchů nechyběla, naopak provázela 
každé naše setkání. Vždyť odříkat zpaměti 70 položek nákupu není 
maličkost. Pomocí technik, které si účastníci kurzu bezvadně osvojili, 
zvládali takové úkoly bravurně všichni.

Zařadili jsme i další neobvyklou aktivitu malování mandal. 
Mandala, znamená kruh – střed.  Kruhový princip je v našem životě 
všudypřítomný, ať už ve tvarech, pohybu nebo v čase. Již Girdano 
Bruno, renesanční učenec, vytvářel kruhovité obrazy, které měly 
dokonalou formu. Byly pomůckou při cvičení představivosti a měly 
člověka udržovat v harmonii. 

Myslím, že něco podobného se podařilo i nám. Vznikla nádherná 
osobitá dílka, ve kterých se odráží momentální nálada každého autora. 
Nenajdete stejný obraz, liší se výběrem barev, stylem malování. 
I když vlastně každý maloval pro své potěšení, byla by škoda nepodělit 
se o výsledek, který se mimořádně povedl. Rádi bychom obrázky 
vystavili na vánoční výstavě, která se tradičně uskutečňuje ve více-
účelovém sále na zámku v Chropyni.

Na podzim chceme v našich aktivitách pokračovat, přesné datum 
včas zveřejníme. Pokud máte zájem, přijďte mezi nás.

– Dagmar Šípková Novotná –

Nový školní rok paličkování
Nový školní rok paličkování

Nový školní rok paličkování, v pořadí již čtvrtý, bude zahájen 
ve středu 6. října 2010 v klubovně seniorů v budově základní školy 
na ul. Komenského. Účastnice druhého ročníku si připraví 10 párů 
paliček na 15 hodin, absolventky se pochlubí prázdninovými výrobky 
a náměty pro další spolupráci v 16 hodin.

Začínající zájemkyně mohou dostat základní informace od 14 hodin.
– Na společná setkání se těší  Jar. Pospíšilová –

Nemusíme sedět doma 
a mít dlouhou chvíli
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Olympijské hry ZŠ v Chropyni
Dne 28. června 2010 se uskutečnil další 

ročník Olympijských her pro žáky Základní 
školy v Chropyni, které se konaly na Sokolském 
stadionu u Zámeckého rybníka.

Soutěž ve čtyřboji probíhala mezi třídami 
jednotlivých postupných ročníků. Čtyřboj 
obsahoval přetahování lanem, skok daleký 
z místa, hody a kopy na branku a štafetový 
běh na 10 minut. 

Ve skoku bylo bodováno 10 nejlepších 
(po 1 bodu), lano bylo na 3 vítězné pokusy, 
vítěz štafety obdržel 2 body (v případě 
udělených trestů se přičítalo za jeden trest 
5 vteřin), v hodech a kopech byly uděleny 
body dle počtu dosažených branek.

Výsledky:
Třída 1.A porazila se ziskem 20 bodů (skok 
6 bodů + lano 0 bodů + hody kopy 12 bodů 
+ štafeta 2 body) třídu 1.B, která získala 
16 bodů (4+3+9+0). 
Třída 2.B získala 22 bodů (6+3+11+2) a zvítězila 
nad 2.A, která získala 16 bodů (6+0+10+0).

ROSE LINE CHROPYNĚ
Dovolte mi, abych nás představila. Jsme skupinka děvčat, či žen, 

jak kdo chce, věnující se orientálnímu tanci. Tady u nás v Chropyni. 
I když jsme se tomuto „koníčku“ začali věnovat už v září 2004, moc 
se toho o naší existenci neví.

Tak tedy, scházíme se jednou týdně, abychom si protáhly tělo 
a mozkové závity potrápily učením nových choreografií. Ty pak 
představujeme na podzim na „Velké orientální show“ v Kroměříži 
(letošní datum konání této akce je 12. listopadu) a na jaře 
v Otrokovicích. Někdy býváme hosty na různých společenských akcích 
nebo na „Dni tance“, pořádaném již tradičně v Kroměříži.

Od září 2008 se naše „dospělá“ základna rozrostla o děti, které nás 
už v červnu 2009 úžasně reprezentovaly na Bambiriádě, která v našem 
městě probíhala. Za to jim patří náš dík a uznání.

Velký dík taky patří naší lektorce Martince, která za námi týden 
co týden dojíždí z Tlumačova a přináší nám nejen stále nové 
choreografie, ale i velkou pohodu. „Martinko, děkujeme!“

PS: Kdo by se chtěl tomuto druhu pohybu věnovat, v měsíci záři 
proběhne náborová ukázková hodina. Bližší informace o ní budou 
na letácích rozmístěných po městě i na našich webových stránkách 
www.rlch.estranky.cz. 

– za všechny tanečnice AK –

Třída 3.A zvítězila ziskem 21 bodů (6+0+13+2) 
nad 3.B se ziskem 19 bodů (4+3+12+0).
Třída 4.A porazila ziskem 17 bodů (7+0+8+2) 
třídu 4.B, která získala 15 bodů (4+3+8+0).
Mezi pátými třídami byla lepší třída „B“, 
která ziskem 21 bodů (5+3+13+0) porazila 
třídu „A“ s 18 body (5+0+11+2).
Třída 6.A získala 22 bodů (4+3+13+2) 
a porazila „B“ se ziskem 15 bodů (6+1+8+0).
Třída 7.B porazila 24 bodů (6+3+13+2) 
nad 7.A, která získala 15 bodů (4+0+11+0).
Originální souboj se odehrál mezi osmou 
a devátou třídou. Jelikož je v obou ročnících 
jen jedna třída, došlo k boji zdánlivě věkově 
nerovnému. Dosažený výsledek byl o to víc 
překvapivý. Je vidět, že věk nebyl až tak 
rozhodující. Rozhodlo odhodlání, nasazení 
a hlavně týmový duch osmáků, kteří získali 
19 bodů (6+3+8+2). Devítka získala bodů 
15 (4+1+10+0).
Za vynikají výkon lze bezesporu označit skok 
z místa Jakuba Smetany (263 cm, 7.B). Velmi 
dobré výkony podali rovněž Kateřina Zajícová 

(196 cm, 3. třída), Petra Horová (206 cm, 
4. třída), Kamila Hály (248 cm), ale i další 
vítězové. 

Závody garantovala TJ Chropyně spolu 
s oddílem atletiky za vydatné pomoci dalších 
dobrovolníků z jiných oddílů TJ Chropyně. 
Na přípravě se podílela Správa majetku města 
Chropyně, základní škola a vedení města.
Každé družstvo obdrželo balíček cukrovinek 
a vítězové dětský šampus. Další pochutiny bylo 
možno koupit v restauraci u pana Mihóka. 
Sportovní den se vydařil, nikdo se nezranil, 
sluníčko se smálo a vládla dobrá nálada. 
Ti, kteří zrovna nesoutěžili, tak mohutně 
povzbuzovali své kamarádky a kamarády. 
Ceny společně s vedením školy a vedením 
TJ předávali zástupci města Ing. Sigmundová, 
Ing. Macháček a Ing. Večeřa.

Tak tedy za rok zase „na viděnou“ při dalším 
ročníku na nové atletické dráze v Chropyni.

– BV –
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Poslední závody sezony chropyňských gymnastek
Závěrem sezony  se  chropyňské 

gymnastické naděje zúčastnily dvou 
závodů pro nejmenší začínající gymnastky 
– Mimi poháru v Moravské Slavii Brno, 
kde se nevíce dařilo Markétě Horákové, 
která svou kategorii (2001) vyhrála. 
Denisa Peričová (2003) získala druhé 
místo a nejmladší čtyřletá Veronika 
Opelíková místo třetí. V tradičním závodu 
Brnkačka v Kopřivnici už se jim tolik 
nedařilo a hlavně díky pádům z kladiny 
nezískaly chropyňské gymnastky žádný 
z cenných kovů.  Bez pádu z kladiny, 
za který se gymnastce odečte celý jeden 
bod, by Sára Vaňharová závod vyhrála. 
Pochvalu si zaslouží Dominika Křižanová, 
která trénuje gymnastiku teprve od září 
loňského roku a ve své kategorii (2001) 
soutěžila se závodnicemi, které se věnují 
gymnastice už několik mnohdy i pět 
let, a získala pokaždé pěkná umístění 
a také Barbora Matušincová (2003), která 
po dlouhé, téměř dvouměsíční, nemoci 
a pouhých dvou trénincích před závodem 
dokázala získat krásné šesté místo z dva-
nácti závodnic. 

Posledním teamgymovým závodem 
sezony byl v ČR závod Brněnský pohár 
s mezinárodní účastí. Mladší družstvo 
se poprvé představilo s novou podiovou 
skladbou a vybojovalo si pěkné druhé 
místo díky velmi dobrým výkonům 

Chropyňské gymnastky s družstvem norských gymnastů. 
Zleva shora: Kateřina Maradová, Andrea Ondrušková, Lucie Kopačková, 

Gabriela Řezníčková, Erika Mlčochová, Barbora Kovaříková, Kristýna Vaňharová, 
Kristýna Rusinová, Magdaléna Zavadilová.

na trampolíně a akrobacii. Starší děvčata 
soutěžila dle nových mezinárodních 
pravidel, v prestižní kategorii Senior 
získala pěkné třetí místo, opět díky dobrým 
výkonům na trampolíně a akrobacii. Třetí 
z disciplín – podiová skladba - bohužel 
většinou děvčatům bodový zisk kazí. 

Úplně pos ledním závodem před 
letními prázdninami byl pro chropyňské 
gymnastky čtvrtý závod Evropského 
poháru TeamGym Junior v italském 
Cesenaticu. Závod probíhal v příjemné, 
uvolněné a přátelské atmosféře. Pohodu 
závodnicím kazilo pouze velké horko 
a dusno. Hlavně díky několika chybám 
na akrobacii a třem pádům na trampolíně 
se chropyňským gymnastkám podařilo 
získat jen neoblíbené čtvrté místo. 
Účast v soutěži je pro gymnastky i oddíl 
finančně náročná, a tak se jí mohly 
zúčastnit jen díky dotaci Města Chropyně 
a příspěvku sponzorů. Přesto do Itálie 
družstvo nejelo úplné. Děvčata však 
pobyt v krásném přímořském letovisku 
využila také k odpočinku a relaxaci 
po náročné závodní sezoně. Součástí 
závodu byla také italská národní soutěž 
v Trio TeamGym, které se zúčastnilo 
také naše družstvo ve složení Michaela 
Zavadilová, Barbora Kovaříková, Kateřina 
Maradová a Magdaléna Zavadilová, 
a získalo pohár a zlaté medaile v kategorii 
Senior (nad 16 let).

– M. Zavadilová –
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Poslední závody sezony chropyňských gymnastek

Oddíl sportovní gymnastiky 
ČASPV TJ Chropyně Prodám

 byt 2+1, plocha 49,1 m2 v Chropyni, ul. Tyršova, v osobním 
vlastnictví, cihelný dům. Cena 850.000 Kč. Tel.: 732 615 461

 družstevní byt 3+1 na ulici Nádražní. Vlastní topení. Bližší informace 
na tel.: 605 292 753.

 DB 3+1 v Chropyni, Nádražní ulice, po celkové rekonstrukci, 
rozloha 79 m2, možnost převodu do OV, vlastní plynové topení, 
nutno vidět. Bližší informace na tel.: 739 679 502.

 byt v OV 2+1 v Chropyni. Tel.: 602 971 581.

 dveře vchodové plast, 4 panty, 5bodý zámek, částečně prosklené, 
pravé a levé, rozměr 88 x 200, 98 x200 cm vč. zárubně. Cena 7.800 Kč/
ks. Nové z neuskutečněné stavby. Přivezu zdarma. Tel.: 777 106 709.

Hledám
 pronájem garáže v Chropyni. Tel.: 777 595 436.

Vyměním
 zděnou garáž v osobním vlastnictví na ulici Tovačovská (u Ou-
jezdů), rozměry 3,2 x 5,4 m, nové rozvody 220 V, přípojka dimen-
ze 380 V, samostatný elektroměr, za garáž v osobním vlastnictví 
u hřbitova. Tel.: 573 356 373.

Pronajmu
 garáž v lokalitě ul. J. Fučíka u vlečky. Tel.: 604 898 913.

Soukromá i nzerce

Další informace o našem oddílu naleznete 
na www.gymnastika-chropyne.wz.cz 

nebo na tel.: 725 871 572

zve všechna šikovná děvčátka a chlapce od čtyř let 

– PŘIJĎTE SI S NÁMI ZACVIČIT!!! 

(Cvičení na nářadí, rozvoj síly, flexibility, správného držení 
těla, koordinace, cvičení s hudbou, vhodné i jako průprava 
k ostatním sportům.)

Tělocvična TJ:
  pondělí 15:30 – 18:30
  středa 16:00 – 18:30
  pátek 14:30 – 18:00

(gymnastická přípravka pro nejmenší – v pondělí a pátek zkrácený 
trénink)
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KČT Chropyně připravuje 

autobusový zájezd na 34. ročník 

PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY, 
konaný 9. října 2010. 

Přihlášky a jízdné 150,− Kč  
nejpozději do 30. září  

u Jaroslavy Pospíšilové, Krátká 429 
nebo Svatavy Horákové, Nádražní 722.

Klub českých turistů
nabízí milovníkům turistiky v měsíci září 
následující organizované pochody a akce:

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

cyklo 30, 50 km; info: Roman 
Lechner, tel.:604 200 227

  
11. září Rusavskými kotáry na kole 

i pěšky
 pěší, 10, 25, 35, 50 km, 

cyklo 25, 50 km; Holešov – 
sokolovna, info: Ing. František 
Hostaša, tel.: 604 465 413, 
e-mail: f.hostasa@email.cz

18. září Vrcholy oblasti Valašsko – 
Chřiby 

 cíl: u Holubyho chaty, Velká 

Javořina; trasa libovolná; 
kontrola 10:00 – 15:00; info: 
Jiří Miškar, tel.: 732 405 684

 
 Vrcholy oblasti Valašsko – 

Chřiby 
 cíl: vrchol Šibeničního vrchu; 

trasa libovolná; kontrola 

10:00 – 15:00; info: Markéta 
Klimentová, tel.: 739 690 164

19. září  Vrcholy oblasti Valašsko – 
Chřiby 

 cíl: Klášťov; trasa libovolná; 
kontrola 10:00 – 15:00; info: 
Vít Naňák, tel.: 739 130 237

 Vrcholy oblasti Valašsko – 
Chřiby 

 c í l :  v r c h o l  u  h o r n í c h 
Lačnovských ska l ;  t rasa 
libovolná; kontrola 10:00 – 
15:00; info: Karel Sucháček, 
tel.: 737 447 588

Podrobnější informace najdete ve vývěsní skříňce 
u prodejny Albert.           – Jar. Pospíšilová –

Dne 14. srpna 2010 se v nově zrekonstruovaném chropyňském 
sportovním areálu uskutečnil III. ročník turnaje v plážovém volejbalu 
„O pohár starosty města Chropyně“. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev, a to 2 z Kroměříže a 5 z Chro-
pyně. Na prvním místě se umístilo družstvo z Kroměříže ve složení 
Krejčí, Krejčí, Krejčí, na druhém místě opět družstvo z Kroměříže 

Turnaj v plážovém volejbalu

ve složení Vavrušová, Storzerová. Chropyňská družstva se umístila 
od třetího místa v následujícím složení a pořadí:  Miler, Hrabálek; 
Oulehla, Remeš; Krutil, Koláček, Kuchařík; Gajdošík, Rozsypal, 
Jurtíková; Polišenský, Bělka, Zháněl.   Turnaj pořádala Správa majetku 
města Chropyně, p. o. Všem zúčastněným děkuji a těším se na další 
již IV. ročník.                                                                                       – DK –
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Ukončení sezóny přípravky FK Chropyně 2009/2010
V pátek 18. června 2010 

v 16:00 začal nejurputnější 
boj, který naši přípravku v této 
sezoně čekal. Byl to ohlášený 
zápas děti vs. maminky. Pro malý 
počet bojeschopných maminek 
vypadala družstva nakonec 
následovně:

Družstvo oranžových: ma-
minky, část dětí, Radim Horsák 
a trenéři David Dobrý a Josef 
Dobrý mladší.

Družstvo zelených: tatínci, děti 
a Josef Dobrý starší.

Rozhodčím se v průběhu 
zápasu jmenovala nehraj ící 
maminka Soňa Dobrá. A i když 
rozhodčí zjevně nadržovala 
družstvu zelených, skončil tento 
lítý boj nerozhodně 5:5.

Družstvo oranžových svých 
pět branek vsítilo během krutého 
boje, družstvo zelených dalo čtyři 
branky díky nařízeným penaltám, 
poslední gól padl během hry. 

Po závěrečném vzájemném 
poděkování a potřesení rukou 
šla starš í  část hráčů uhasit 
žížeňku a mladší, nevybouření šli 
pokračovat v kopání mičudou.

Sportu zdar a zábavě zvlášť.
PS: Příští rok vám to určitě 

natřeme – maminky.

V sobotu 19. 6. 2010 uspo-
řádali rodiče pro kluky přípravky 
rozloučení se sezonou 2009/2010 
na rybářské chatě.

Po týdnu příprav, nákupů, 
úklidu rybárny atd. se začali kolem 
jedenácté hodiny scházet první 
účastníci. Díky kouřovým signálům, 
vysílaným z ohniště, kam kluci 
horlivě přikládali, z udírny i grilu, 
nás nechali komáři celkem v klidu, 
a tak se mohl každý věnovat hrám 
a soutěžím. Hry a pojídání dobrot 
kolem čtvrté hodiny odpolední 
zpestřilo překvapení.

Navštívil nás zástupce města 
a fotbalového klubu zároveň 
Ing. Petr Večeřa a předal klukům 
medaile, které dětem věnovali 
rodiče za celoroční snahu a práci 
jak na trénincích, tak na zápasech 
a turnajích.

Mys l ím s i ,  že  den  p lný 
her a dobrot proběhl k plné 
spokojenosti všech, jak dětí, 
tak rodičů, kterým patří mé 
poděkování  za  uspořádání 
téhle podařené akce. K závěru 
bychom chtě l i  poděkovat 
Moravskému rybářskému svazu 
místní organizace Chropyně 
za propůjčení rybářské chaty 
k uspořádání akce.           – AK –

reklama
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Vítání nových občánků našeho města

Ondřej Štrof nar. 01.02.2010

Příchod nového človíčka je vždy radostnou událostí. 
Blahopřejeme všem rodičům a přejeme jim hodně radosti 

a především trpělivosti při výchově svých potomků.

Mezi občany Chropyně byly  
19. června přivítány tyto děti:

– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

Turnaj mladších přípravek
V neděli 26. června 2010 se na hřišti 

s umělým povrchem konal I. ročník Turnaje 
mladších přípravek ve fotbale.

Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev, 
a to domácí: FK Chropyně a hosté FK Nové 
Sady, FK Holešov, SK Sigma Olomouc, 
FK Zlín-Louky a TJ Slovan Černovír.

Celý turnaj začal ráno v 9:00 po slavnostním 
zahájení panem Večeřou a pak už se šlo hrát. 
Jako první na „trávník" nastoupila družstva 
Chropyně proti Loukám a na druhou polovinu 
hřiště družstva Černovír vs. Sigma Olomouc. 
Pak už šlo vše, jak bylo naplánováno. Odehrálo 
se celkem 15 zápasů za hlasité podpory jak 
ze strany rodičů, tak přihlížejících diváků. 
Po odehrání všech zápasů nastala malá pauza 
na vyhodnocení výsledků a na spočítání všech 
vstřelených branek.

V 14:00 došlo po nástupu všech zúčas-
tněných hráčů k vyhlášení. Nejprve se vy-
hodnotily jednotlivci. Nejlepším střelcem 
se stal Adam Dobrý z pořádajícího oddílu 
FK Chropyně. Nejlepším brankářem byl 

zvolen Petr Křenek z Holešova, nejlepším 
hráčem Roman Krása z Olomouce. Posledním 
vyhlášeným jednotlivcem byl nejmladší hráč, 
kterým byl Michal Skácel z Černovíru (2006).

Potom už přišlo na řadu vyhodnocení 
samotného turnaje. Takže konečné pořadí:

1. Sk Sigma Olomouc
2. FK Holešov
3. FK Nové Sady
4. FK Chropyně
5. FK Zlín - Louky
6. TJ Slovan Černovír

Na závěr bych chtěla poděkovat městu 
Chropyně, fotbalovému klubu, firmě 
Gastroma za finanční podporu a věcné ceny. 
Hospůdce U Orla za zajištění občerstvení 
pro diváky. Trenérům a rozhodčím za hladký 
průběh zápasů. A hlavně můj dík patří rodičům 
přípravky, bez kterých by se tento turnaj 
vůbec neuskutečnil.

– za přípravku AK –
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Vítání nových občánků našeho města

Linda Černochová nar. 21.02.2010

Valerie Bartůnková nar. 25.03.2010

Zlatka a Nina Cvekovi nar. 27.04.2010 Michaela Colová nar. 12.05.2010

Tomáš Michálek nar. 15.03.2010

Jan Žemlička nar. 26.03.2010

Tadeáš Kunčar nar. 16.03.2010

Martina Šrámková nar. 29.03.2010

Michal Novotný nar. 01.02.2010 Aleš Svoboda nar. 05.02.2010 Tereza Tománková nar. 05.02.2010
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Poděkování

Blahopřání

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Odešla, ten klid jí přejme,
jen v srdci věčnou vzpomínku si zachovejme.

Dne 23. srpna 2010 jsme vzpomenuli 
10. výročí úmrtí paní 

Vlasty Pohlové. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte tichou 
vzpomínku s námi. Děkují dcery s rodinami 
a vnoučata.

Čas plyne, ale bolest v srdci stále zůstává.

Dne 31. srpna 2010 tomu bylo 15 roků, 
co beze slova rozloučení ve věku nedožitých 36 
let tragicky zemřel můj syn 

Josef Lakosil. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Maminka a sestra s rodinou.

Byli jsme dva. Dva na vše – na lásku, 
na život,na boj i bolest i na hodiny štěstí.

Dva na výhry i prohry,
na život a na smrt… dva. 

(Karel Čapek)

Dne 11. září 2010 si připomeneme 2. smutné 
výročí úmrtí pana 

Vzpomínáme

Dne 23. srpna 2010 uplynulo 5 let, co nás 
navždy opustil můj manžel, náš tatínek, dědeček 
a pradědeček pan 

Josef Calaba. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
S láskou stále vzpomínají manželka Františka, 
syn Ivo a dcera Nataša s rodinami.

Dne 5. srpna 2010 jsme vzpo-
menuli 1. smutné výročí, kdy nás 
navždy opustil milovaný manžel, tatínek 
pan 

Miroslav Müller. 

S láskou vzpomíná manželka, syn Martin 
s rodinou a syn Tomáš s dcerou.  

Dne 1. července 2010 zemřel 
ve věku 64 let můj manžel a náš 
tatínek a dědeček pan 

František Čejka. 

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem 
za projevenou soustrast. Manželka, dcera a syn 
s rodinou.

Dne 31. čer-
vence 2010 osla-

vili zlatou svatbu 
manželé 

Danuše a Vlastimil 
Dřímalovi. 

Do dalších let přejí rodičům 

Jak ten čas letí…
Společné ANO jste si řekli 

již před pár lety.
Tak jak léta běží, 

říkat stále jen ANO jde stěží.
Jednou ANO, jednou NE. 

Pak to jde. 
Však stejnou odpověď 

ať nadále dáte,
že se i po letech 
stále rádi máte.

V měsíci červnu a červenci se do Chropyně přistěhovalo 11 osob, 
31 občanů se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 13 osob, 
narodilo se 6 dětí a zemřeli 3 občané.

Uzavření manželství

Miroslav Míšek, Chropyně – Kateřina Bosáková, Chropyně
Patrik Dobiáš, Kojetín –  Helena Novotná, Chropyně

Michal Fiala, Záříčí – Veronika Kytašová, Záříčí

Dne 27. srpna 2010 oslavili 50 let společného života manželé 

Ludmila a Stanislav Fraňkovi. 

Vše nejlepší k výročí, to nejdražší, a to zdraví, přeje za celou rodinu 
dcera Bohdana Spálovská.

mnoho zdraví a pohody synové Vlastimil, Miroslav a Jaromír s rodinami.     

Bohuslava Křenka. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna a syn Petr.

Zde mohla být

Více informací na tel.: 573 500 746
nebo na www.muchropyne.cz

vaše reklama
Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města 
Chropyně zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky 

ve společenské kronice,  a to zcela bezplatně.

Společenská kronika
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Uzávěrka tohoto čísla: 15. srpna 2010.  
Uzávěrka příštího čísla: 15. září 2010 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. 
Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává 
nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.

Chropyňské počasí

září - říjen 2010
MKS Chropyně připravuje

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
4.-5.2010 Chropyňské hody. 
 Místo konání: areál zámeckého parku

Říjen
6.10.2010 Travesti show Kočky „Pekelná kuchyně“. 
v 19:00 hod.  Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.

14.10.2010 O Balynce, dobrém štěněti. 
v 8:30 hod.  Pohádka s ekologickou tématikou pro I. stupeň ZŠ.
 Hraje Karlovarské hudební divadlo. Místo konání:
 Městské kulturní středisko Chropyně.
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Září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Kolem 
23. září začíná na severní polokouli podzim. Původ slova září nemá 
se zářením nic společného. Staročeské označení tohoto měsíce 
je „zářuj“, což znamená „za říje“.

V září začíná období podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor 
dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých 
zemí odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti – vinobraní, 
dočesná nebo dožínky.

28. září je den sv. Václava. Dnes den státního svátku, do nedávné 
minulosti den, kdy se v hornatých krajích sváděl dobytek z letních 
pastvin do vsí k přezimování. V některých oblastech také končila roční 
služba čeledi a zároveň se uzavíraly smlouvy s hospodáři na příští rok. 
Na Plzeňsku si čeleď ze svých řad volila chudého krále a královnu, kteří 
pak se svými „dvořany" obcházeli ves a se zpěvem prosili o dary (vejce, 
pečivo). Večer se pak v místní hospodě konala z výslužky hostina. 

V našem městě se v září konají hody. Hody jsou oslavou patrona 
kostela, kterým je svatý Jiljí. Jeho památku si připomínáme 1. září.

Pranostiky ke sv. Jiljí:
Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc dodržuje.
Je-li střídavě na Jiljí, je střídavé podletí.
Jiljí jasný – podzim krásný.
O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.
Na den Jiljí hromy a blesky – čtyři týdny mokré stezky.
Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.

Z místního pozorování v měsíci červnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 14,8 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 23,2 °C,
- celkové množství srážek bylo 79,2 mm/m2,
- nejvyšší teplota byla naměřena 11. června ve 14:00, a to 33 °C.

Z místního pozorování v měsíci červenci:
- průměrná minimální ranní teplota byla 17,7 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 27,2 °C,
- celkové množství srážek bylo 100,8 mm/m2,
- nejvyšší teplota byla naměřena 17. července ve 14:00, a to 35 °C,
- odpolední teploty nad 30 °C byly naměřeny celkem ve 12 dnech.

– redakce –


