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Rozmáhá se v Chropyni vandali smus?
Do tohoto čísla Zpravodaje se jakoby náhodou
sešlo několik příspěvků, ve kterých se můžeme dočíst
o vandalismu v Chropyni v posledních měsících.
Rozhodl jsem se tedy, že je shrnu do jednoho článku,
a to přímo úvodního.
Začal bych svou „trochou do mlýna“: Z pátku
25. na sobotu 26. listopadu 2005 nějaký „hrdina“
rozbil sklo na úřední desce městského úřadu.
Úřední deska byla opravena a znovu zasklena.
Žádný dokument nezmizel.
Uběhlo však pouhých 14 dnů a byla rozbitá
znovu. Kdyby ovšem bylo rozbité jen sklo! Nějaký
rádoby „hrdina“ a „silák“, ale podle mého názoru
pěkný hlupák (a to dávat do uvozovek nebudu), si
své „hrdinství“ potřeboval dokázat znovu. Tentokrát
o tabuli vedle.
Pokud se tohoto „raubířství“ dopustila

stejná osoba (ale lépe se sem hodí označení
tupý a neinteligentní tvor), pak lze
konstatovat, že za uplynulých čtrnáct dní
pěkně posiloval a zřejmě si potřeboval
dokázat, kolik nabyl síly. Tentokrát nestačilo
jen rozbít sklo; skrz úřední desku zela díra
jako po ráně z kanónu a i dřevěná konstrukce
podkladové desky vzala za své.
Na úřední desce se mj. zveřejňuje i tzv.
doručení písemnosti veřejnou vyhláškou.
Toto doručení se používá v případech, kdy
není známo místo pobytu osob nebo sídla
firmy, osobám, které nejsou známy a osobám,
kterým se nedaří písemnosti doručovat a
splnit tak podmínku doručení. Jelikož se
jedno takové písemné doručení z úřední
desky ztratilo, lze se domnívat, že daný

adresát této písemnosti si ji prostě vyzvedl.
Netradičně a bohužel i násilně.
Úřední deska není naštěstí živá, jako
poničené stromy, o kterých se dočtete níže,
ale oprava vyžaduje finanční prostředky, které
by jinak mohly být použity jinde. Třeba jako
příspěvek pro organizaci pracujícími
s postiženými dětmi atp.
Městský úřad má povinnost vést úřední
desku, a to tak, aby byla přístupná 24 hodin
denně. Od 1.1.2006 vstupuje v platnost nový
Správní řád, který nám navíc ukládá
povinnost vést úřední desku i v podobě
umožňující dálkový přístup – tedy na
internetu, aby byla zajištěna lepší
informovanost obyvatel. Pokud budete tyto
pokračování na str. 2

Město Chropyně a Městské kulturní středisko Vás srdečně zvou na

7. Ples města
který se koná v sobotu 7. 1. 2006 od 20.00 v městském kulturním středisku
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Rozmáhá se v Chropyni vandalismus?
dokončení ze str. 1
dokumenty přes internet doma studovat,
dejte si prosím pozor, aby k vám nějaký
takový výtržník nevtrhnul a nerozbil vám
monitor, protože si čtete dokument, který si
on odmítá vyzvednout. Stejně jako se my zde
na úřadě budeme bát, aby nám neodnesl
internetový server.
PROČ??????
Jako v začarovaném kruhu se stále točíme
kolem škod způsobených vandaly. Ale to, co
e
provedli o víkendu 10-11.12.2005 nelz
nelze
přehlédnout a zdržet se komentáře. Kromě
jiných přestupků byla zničena část výsadby,
která byla provedena v loňském roce v rámci
II. etapy projektu regenerace panelového
sídliště v hodnotě cca 20.000,- Kč. Co je to
vlastně za lidi, kteří se takto dopouštějí
devastace majetku nás všech – nebylo jim
dáno slušné vychování, nebo se jen chtějí
chvástat tím, jak dokáží likvidovat něco, co
je živé, ale nemůže se bránit!!! Tomuto se dnes
říká hrdinství!?!?!?! Jak k tomu přijdeme my
všichni ostatní, kteří se snažíme upravovat
své okolí tak, aby se nám v něm dobře žilo???
Každá úprava ve městě, ať už je stavebního
či jiného rázu je směřována ke snaze uspokojit a
vyjít vstříc většinovému počtu občanů žijících
v dané lokalitě, není zadarmo a platíme ji my
všichni, tak proč ti ostatní, kteří jen prochází
(z restaurace do restaurace), chtějí likvidovat to,
co ostatním dělá radost!!!

Vzhledem k tomu, že nad touto záležitostí
nelze mávnout rukou, byla tentokrát
k provedenému skutku přivolána také Policie
ČR, která zahájila šetření.
Stále jsme svalovali vinu za nepořádek na
romské občany, ale jejich velká část již není
v našem městě a vandalismus pokračuje.
Koho si teď vyhlédneme? Měli bychom
zapátrat ve vlastních řadách, všímat si dění
kolem sebe a snažit se upozorňovat na
konkrétní věci a konkrétní lidi.
– MA –
První sníh
Jakmile napadne první sníh, říkáme, že nastal
čas dětských radovánek. Děti sáňkují, bobují i
lyžují a mají ze sněhu opravdu radost. Ale jsou i
takoví jedinci, kteří využívají sníh k obtěžování
druhých a zvláště na našem sáňkovacím kopci.
Házejí sníh obyvatelům bytového domu u kopce
do oken, na zdi a na střechu a mají z toho velkou
radost.
Když je někdo z domu napomene, ještě mu
sprostě odpoví a hází v klidu dál. Takto se chovají
zejména chlapci ve věku 10 – 12 let a to po
setmění a schovávají se za kopec. Některé děti
navíc dotáhnou na kopec kdeco – dospělí vyhází
starý nepotřebný nábytek, krabice, igelit a děti
se na tom vozí, až to rozbijí. Pak už je tyto
předměty nezajímají a nepořádek, který
způsobily, nechají ležet pod kopcem a našimi okny.
My, obyvatelé domu č.p. 529, si pak připadáme
jako na smetišti.

Jsou tam však i starší – mládež ve věku 15 –
16 let. Jezdí po kopci na kolech a ohrožují malé
děti, které jim musí ustupovat, když chtějí
bobovat.
Rodiče pošlou děti ven a už se nestarají, co
dělají a jak se chovají. Žádný dospělý z okolních
domů je neokřikne. Ani ti, kteří jsou na kopci se
svými dětmi. Proč musí trpět za neukázněné děti
obyvatelé domu č.p. 529?
– č.p. 529 –
Tolik k vandalismu v Chropyniv posledním
období.
Už dlouho se můžeme v Chropyni
přesvědčovat o tom, že to známé úsloví o
tom, že někdo má rozum a kdo ho nemá, ten
má sílu, platí a na tyto případy se krásně hodí.
Inteligentního člověka by nenapadlo rozbíjet
majetek obce nebo soukromých osob, házet
na okna svých spoluobčanů sněhem, ohýbat
značky, převracet popelnice a ničit
odpadkové koše a veřejnou zeleň. Takových
odporných činů se může dopustit jen hlupák,
který si dokáže uvědomit jen svou tupost,
kterou si svou silou vybíjí na okolí.
Ale uvědomme si jednu věc. Investiční
akce a opravy ve městě jsou hrazeny
z rozpočtu města, který je tvořen převážně
daňovými příjmy. Takže de facto financujeme
nejen investice a výstavbu, ale i případné
opravy, které jsou nutné po takovém
„nájezdu“ tupých hlav.
– Ing. Jiří R
osecký
edakt
or –
Rosecký
osecký,, rredakt
edaktor
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PČR,
široká veřejnost od Vás v těchto dnech
očekává přijetí zákonných norem v oblasti
nájemného bydlení, jejichž obsah se příliš
zjednodušeně omezuje na pojem
„deregulace nájemného“.
Vědomě mluvíme o široké veřejnosti,
protože řešení se netýká pouze silně se
ozývajících soukromých majitelů bytových
domů, vlastníků obecních bytových domů
a jejich nájemníků, ale také státu, který musí
čelit žalobám u Evropského soudu ve
Štrasburku a vytvářet zdroje na udržení
sociální rovnováhy v zemi.
Požádali jsme již vládu, aby ve spolupráci
s příslušnými resorty zajistila předložení
zákonů, které by respektovaly potřeby
nájemního
bydlení,
dostatečně
rovnoprávné postavení majitelů bytových
domů a nájemnících v jejich bytech, sociální
únosnost cen nájemního bydlení a
dostatečný vliv státní a veřejné správy na
zachování důstojných podmínek bydlení
pro občany.
Prostřednictvím Úřadu vlády ČR jsme byli
ujištěni, že „pan premiér si je vědom, že

působení bytového trhu musí být
usměrňováno státem i spolurozhodování
občanů s cílem vytvořit co nejpříznivější
podmínky pro život občanů a pro uplatnění
solidarit y, sociální spravedlnosti a
udržitelného rozvoje“.
Zásadní chybou by však bylo přistoupit
na takovou úpravu, která by nájemní bydlení
bezvýhradně podřídila trhu a vytvořila tak
pro majitele nekontrolovatelný a
neomezený prostor pro zneužívání svého
postavení k dosahování neodůvodněných
a nepřiměřených zisků. Cílem je zajistit:
1. stabilní nájemní vztahy respektující
horní hranici „oprávněné“ výše
nájemného garantované MF, opírající se
o údaje zjištěné kontrolními orgány;
2. právní ochrana před nekorektním
jednáním;
3. pravidla pro posuzování přiměřenosti a
oprávněnosti tržního nájemného;
4. pravidla využívání příjmů z nájemního
bydlení v nájemních domech ve
spojitosti s možnostmi úprav výše
nájemného;
5. metodiku vykazování příjmů a výdajů a
pravidla stanovování a vyúčtování záloh
na služby spojené s bydlením;
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6. dotační politiku státu pro mladé rodiny
a sociálně potřebné, i pro starší občany,
aby dosahovalo lepšího využívání
bytového fondu;
7. odpovědnost měst a obcí za bydlení na
jejich území, jako nástroje dalšího rozvoje
svého území;
8. pravomoci obcím a soudům k pomoci
rodinám v právní tísni a k odstranění
zjevných vzájemných příkoří v co
nejkratší době;
9. fundovanou obhajobu ČR u evropských
institucí před tlaky ze strany soukromých
majitelů domů.
Vyzýváme Vás, poslance, abyste
nepřistupovali k jednání o bytové politice
se snahou o „vítězství“ svých politických
klubů. Nechceme snad příliš, když žádáme,
abyste stranickým zájmům nadřadili
zodpovědnost za stav společnosti a
podmínky jejich členů a našli a přijali
zákony, upravující vztahy v oblasti
nájemného bydlení, které budou vyváženě
respektovat zájmy nájemníků, majitelů
bytových domů i veřejné správy, a to včetně
financování.
–V
ýpi
dců ČR –
Výpi
ýpiss zzee Zpr
Zpraa vodaj
dajee SSvv a zu důcho
důchodců

01 /2006

Zpravodaj města Chropyně

Přátelské setkání
I v předvánočním shonu si našli muži i
ženy, členové Svazu postižených a Svazu
důchodců, čas na setkání u kuželek. Tohoto
setkání se zúčastnily i ženy ze Svazu
postižených z Hulína.
Ti přítomní, kterým to zdraví dovolilo, si
zahráli na dráhách kuželny TJ. Ostatní se
věnovali přátelskému besedování a
podporování jednotlivých hráčů. Těch

odvážných bylo celkem 20 a bylo zajímavé,
že převládaly ženy. Hrálo se na dvacet hodů
tzv. „do plných“ a nejlepšího výsledku dosáhl
p. Gašpárek, který shodil 104 kolků ze 180
možných. Na druhém místě se umístila pí
Zsemberiová s 82 shozy, dále pí Řezáčová a
p. Kalabus, kteří shodili shodně 79 kolků a pí
Hanáková se 63 shozy. Zbytek shodil pod
60 kolků a mimo soutěž ukázal své umění

v kuželkách žák Staňa Vávra, který shodil 115
kuželek.
Vítězové obdrželi upomínkové ceny a
s přáním veselých Vánoc a hodně zdraví
v nastávajícím roce 2006 a též dalšího
shledání se zúčastnění rozešli do svých
domovů.
– A.S. –

Vánoční besídka pro DPS
Dne 19. prosince se ve víceúčelovém sále
chropyňského zámku uskutečnila Vánoční
besídka pro obyvatele Domu s pečovatelskou
službou a domu na Hrázkách.

Atmosféru Vánoc se jim snažily přiblížit
děti z mateřské školy se svým pásmem
vánočních básniček a písniček zpívaných i
hraných na flétničky, dále literární kroužek
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s vánočním příběhem a pěvecký sbor
Cantinella ze základní školy s několika
koledami z letošního vánočního koncertu.
- redakce -
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Zahrada srdce
V červenci 2004 byla v České republice
založena obecně prospěšná společnost
Zahrada srdce. Jejími zakladateli jsou
občanské sdružení Regenerační centrum
Harmonie, Unie pro krásnější dnešek a
pedagog a terapeut Zdeněk Préma. Tato nová
společnost si vzala za svůj cíl vybudovat
v naší republice nový typ školství, ve kterém
budou spojeny principy výuky Marie
Montessori a vzdělávání v lidských
hodnotách s přístupy evropského kulturního
dědictví. Vzdělávání v lidských hodnotách,
vycházejících z atributů Lásky, Pravdy, Míru,
Nenásilí a Správného jednání zajistí
komplexní rozvoj osobnosti dítěte. Nastoluje
v dětech vnitřní klid, sebevědomí,
soustředění, zodpovědnost, lásku a dává jim
základní morální kodex, na jehož podkladě
mají pozitivní přístup k sobě, k druhým,
k okolí i celému světu. Cílem nové výuky je
podpořit osobní vývoj, který rozvíjí
schopnosti, jež si dítě přineslo na svět.
Zakladateli společnosti Zahrada srdce

byla nově koncipována příprava učitelů a
byly vytvořeny inspirativní vzdělávací
programy. Je zde zcela odlišně chápán
přístup k žákům a studentům a to tak, aby
nové vzdělávací formy více odrážely úroveň
vědomí a inteligence člověka.
Aby bylo možno tyto nové přístupy a
procesy uvést do praxe, hledáme
pedagogy
pedagogy,, kteří se s myšlenkou nového typu
školství ztotožňují. Také oslovujeme rodiče,
aby věděli, že zrealizovat nové školství je
možné a aby vyžadovali na ředitelích a
učitelích zavádění nových metod a kvalitní
péči pro své děti.
V současné době jsou vytvořeny 3 druhy
praktických kurzů, které jsou akreditované
M iin
n iiss t e rrss t vve
e m ššk
k o l sství,
tví, mláde
mládežž e a
tělo
výcho
vy
tělovýcho
výchovy
vy.. Jsou to:
-

2 denní kurz Regenerace učitele
9 denní kurz Nalezení vnitřní síly učitele
43 denní kurz (formou víkendů) Vynesení
vnitřní síly učitele.

Tyto unikátní kurzy jsou určeny
pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ale i ši
širr oké
veře
jnos
ti
eřejnos
jnosti
ti,, probírané učivo ocení jakýkoliv
vychovatel, tedy i rodiče, budoucí rodiče
nebo prarodiče. Proces učení může vylepšit
každý z nás, protože všichni svým chováním
a svým postojem učíme sebe i okolní
byt
os
ti
ytos
osti
ti..
Autoři projektu mají zpracovány výukové
plány, projektové sešity a mají praktické
zkušenosti s metodou Montessori. Pořádají
přednášky o této nové výuce a na přání
přijedou i k Vám. Jsou také ochotni pomoci
škole, která má zájem pustit se cestou změn,
ale nemá dost zkušeností a informací.
Podrobnější informace a kontakty na
zakladatele projektu je možno nalézt na
www.zahradasrdce.org.
Na projektu již pracuje mnoho
dobrovolníků a rodičů, ale každý další
zájemce je vítán.
S láskou a vírou v nové lidství
– Ivana Batůšková, Chropyně –

Z jednání rady města
Rada na svých jednáních:
- projednala připomínky k osvětlení
chodníků od a.s. Fatra na Hrad a po
prošetření možností uložila provést
výměnu svítidel u stávajícího osvětlení
komunikace při rekonstrukci osvětlení na
ulici Drahy v příštím roce;
- schválila uzavření nové nájemní smlouvy
na nebytové prostory v objektu č. 32 na
ulici Komenského (prodej textilu, obuvi,
hraček) na dobu jednoho roku, tj. do
31.12.2006 (dosavadní smlouva končí
31.12.2005);
- z důvodu ztrátového hospodaření
Městského kulturního střediska
nevyhověla žádosti mysliveckého
sdružení Chropyně na slevu za pronájem
MKS při konání II. Mysliveckého plesu ;
- vyhověla žádosti pana Leoše Látala na
pronájem místnosti č. 29 v MKS na zřízení
zkušebny DJ techniky od 1.12.2005 na
zkušební dobu 6 měsíců s tím, že provoz
nebude rušit ostatní aktivity v klubu;
- přidělila uvolněný byt číslo 3 na nám.
Svobody č. 247 panu Rostislavu Remarovi
k 1.1.2006;
- odsouhlasila bezplatný pronájem
víceúčelového sálu chropyňského zámku
Klubu českých turistů Chropyně pro
konání vánoční výstavky ve dnech 12.
až 17. prosince 2005;
- vyslovila souhlas s prodejem vánočních
kaprů prodejně Albert před její
provozovnou;
- udělila výjimku z OZV o zajištění
veřejného pořádku při konání veřejných
hudebních produkcí slečně Pohlové,
provozovatelce Pizzerie Porto na dny 26.

-

-

-

-

-

-

a 28. prosince vždy do 02:.00 hodin
následujícího dne a na den 31.12.2005
do 06:00 hodin následujícího dne;
rozhodla uplatnit reklamaci u firmy
Unibau v souvislosti s připomínkami ke
stavu dřevěné části lávky přes Mlýnský
náhon;
projednala připomínky obyvatel domu
č.p. 163 k vysoké vlhkosti v bytech a
uložila provést zkušebně výměnu skla u
jednoho okna v bytě v přízemí a totéž u
jednoho okna v bytě v poschodí;
uložila podepsat dodatkovou smlouvu
na provedení oprav místních
komunikací, na které získalo město
dodatečnou dotaci ve výši 1 960 tis. Kč;
vzala na vědomí informaci o
pravděpodobném úspěchu žádosti o
dotaci na rekonstrukci koupaliště a v této
souvislosti uložila zajistit zpracování
projektové dokumentace pro veřejnou
soutěž a stavební řízení firmou JUSTAV
Holešov za částku 119 tis. Kč a provedení
výběrového řízení firmou RTS za cenu
59,5 tis. Kč;
na základě připomínek nájemníků uložila
firmě Libor Hučík, správce nemovitostí,
svolat do konce měsíce března domovní
schůze ve všech bytových domech, které
město spravuje, za účelem vyjasnění
vzájemných vztahů mezi správcem a
nájemníkem;
odsouhlasila zapůjčení 5 ks prodejních
stánků Mateřské škole Záříčí;
schválila bezplatný pronájem sálu v MKS
Základní škole Chropyně na dny 12.–13.
prosince 2005 pro konání vánočního
koncertu pro žáky základní školy;
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-
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za odstupující členku komise pro
občanské záležitosti jmenovala novou
členkou této komise paní Danu
Kunčarovou;
udělila výjimku z OZV o zajištění
veřejného pořádku při pořádání veřejné
hudební produkce panu Rostislavu
Stavinohovi, provozovateli Restaurace
MIX na období od 1.12.2005 do
31.12.2006 na dny pátek a sobotu vždy
do 03. hodin pouze ve vnitřních
prostorách restaurace;
projednala
žádost
manželů
Odstrčilíkových o úhradu finančních
nákladů vložených do modernizace
pronajatého obecního bytu a po
posouzení předložených dokladů,
informací k neexistenci písemných
povolení vlastníka k úpravám a výši
opotřebení schválila poskytnutí náhrady
ve výši 64 500,- Kč, a to k datu předání
bytu;
schválila výměnu půdních prostor
v objektu č.p. 163 na ulici Komenského
mezi manžely Tychlerovými a Měrkovými;
odsouhlasila bezplatný pronájem
víceúčelového sálu dne 21.12.2005
v odpoledních hodinách pro Soukromou
uměleckou školu D-MUSIC – pobočka
Chropyně pro konání vánočního
koncertu žáků této školy;
přidělila uvolněný byt na DPS panu
Josefu Partykovi;
schválila pokácení 4 kusů stromů na ulici
Moravská v souvislosti s prováděnou
úpravou a opravou chodníku.

– Eva Klašková, místostarostka –
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Supermarket ANO/NE ?
.muchr
op
yne.cz jjee umís
Na iint
nt
er
ne
tr
ánce www
těna a
nk
et a s o
tázk
ou:
nter
erne
netto vé sstr
tránce
www.muchr
.muchrop
opyne.cz
umístěna
ank
nke
otázk
tázko

Souhlasili byste se stavbou
nového supermarketu v Chropyni?
HLASUJTE !!!

Přišel nejen Mikuláš
V letošním roce pracovníci Městského
kulturního střediska a Správy majetku města
opustili tradiční Mikulášování a připravili pro
děti vlastní program na sváteční nedělní
odpoledne. pořad se jmenoval „Možná přijde
i Mikuláš“.
Slavnostně vyzdobený sál, kotel jako v
pekle, to všechno uvítalo malé i větší děti s
rodiči, kteří nechtěli s Mikulášskou nadílkou
čekat až na 5.prosinec. Pro děti byly
připraveny hry a sladké odměny v podobě

perníkového
Mikuláše.
Členové
dramatického kroužku pod vedením paní
učitelky Blažkové si pro své malé kamarády
připravili hádanky v podobě pohádkových
postaviček.
Na závěr se dočkali všichni. Opravdu se
objevil svatý Mikuláš a čert přinesl tři koše
plné balíčků.
Snad jedinou připomínku k celému
programu si nemůžu odpustit. Na závěr při
rozdávání dárků se někteří z vás zvedli a začali
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odcházet. Dokážu to pochopit u rodičů s
nemluvňaty, ale u ostatních to byl projev
totální neúcty k těm, kteří se o vás a vaše děti
hodinu a půl starali. Mikuláš měl na závěr
nadílky připravený tanec s dětmi a někteří z
vás tak zničili závěr pořadu.
Chtěla bych alespoň touto cestou
poděkovat všem, kteří se na průběhu
odpoledne podíleli a připravili pro děti hezké
chvíle.
- M.Kunčarová -

Zpravodaj města Chropyně
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Pro pamětníky i nepamětníky
Cukr
o var – IV
Cukro
IV.. čás
částt

Ředitel cukrovaru František Liegert.

Cukrovar r. 1948 – stolárna.

13. ledna 1925 zničil požár valnou část rafinerie; požár vypukl
v homolových sušárnách; po krátké přestávce byla kampaň
dokončena.
r. 1949 – v této části surovárny byla řepárna a kalolisy.

Vnitřní zařízení cukrovaru.

r. 1958 – již chemická továrna – foto z části Drahy.
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Na slovíčko s Pavlem Novákem
Přiblížil se čas Vánoc a těmito svátky byl i motivován
pořad Pavla Nováka pro děti i dospělé. Před
začátkem koncertu si pan Novák uděl čas na krátký
rozhovor, který Vám nyní přinášíme:

dárky svým blízkým a to mně stačí, protože důležité
věci v životě si stejně nekoupíte. Pro mne je
nejdůležitější, že mám kolem sebe lidi, které mám
rád, svoji rodinu, diváky.

Tr a dice V
ašich kkoncer
yni jje
e
Vašich
oncertů
Chro
pyni
oncer
tů v Chr
op
u h o l eett á , v z p o m í n á tte
e s ii,, k d y j sstt e
ou
dlo
zpíval v Chropyni poprvé?
Já se pamatuji, že jsem tady byl, už když jsem
hrál se Synkopou, a to bylo v 60tých letech, takže
to už je opravdu dlouholetá spolupráce. Co jsem
začal dělat pro děti, tak jezdíme pravidelně. Vždy
jsem měl i dětský pořad, ale posledních asi 10 let
jsem v Chropyni pravidelně před Vánoci. Pro
dospělé jsem měl u vás asi tři koncerty. Musím říct,
že do Chropyně jezdím rád, nejen proto, že je to
blízko Přerova, ale pro děti je ten koncert vždy
super a i z toho posledního koncertu pro dospělé
jsem měl příjemný pocit.

Hodně mluvíte o svých dětech. Vydalo
se některé z nich ve vašich šlépějích,
věnuje se některé hudbě?
Tak Pavel i Olina dělali jako děti „lidušku“ a
chodí se mnou hrát na plesy a velké akce, jako
bude teď vánoční zpívání na náměstí, ale oba
mají svoji profesi. Olina je kosmetička a Pavel pracuje
jako manažer obchodní firmy, ale zpívají a rádi a
to je důležité. Třetí syn se hudbou živí. Hraje v
kapele Support Lesbiens na bicí, vystudoval
konzervatoř, takže ten jde úplně v mých šlépějích.
Ovšem i Pavel má umělecké sklony, filmuje pod

Zmínil js
áci s dětmi
jstte se o pr
práci
dětmi.. Jak se tto
o
stane, že populární zpěvák se
p ř eeo
o rriie n t u
a na
ujj e z d o ssp
p ě l é h o p u b l i kka
dětské?
Měl jsem nápad nebo spíš myšlenku, protože
jsem si uvědomil, že všichni dělají pro děti, když za
to dostanou peníze a navíc si každý myslí, že je to
jednoduché. Jenže brzy zjistí, že tomu tak není a
tak s tou prací skončí. Děti jsou možná trošku
naivní, ale jsou upřímné a čestné, a tak v momentě,
kdy se jim to nelíbí nebo je to nebaví, okamžitě to
dají najevo. Takže pro mne se práce pro děti stala
životním krédem. Není to tak, že bych opustil
dospělé publikum. Jen se změnil poměr. Dříve jsem
dělal 30% koncertů pro děti a 70% pro dospělé a
dnes je tomu naopak.
Ono totiž to moje původní obecenstvo,
publikum stárne a jak já říkám: „pomalu se kácí
v našem lese“, já sám jsem už důchodce, takže
logicky příznivců ubývá, sice přicházejí noví, ale už
to není takové množství jako v době, kdy jsem se
přes noc písničkou Vyznání stal hvězdou. Navíc,
být hvězdou pro mne neznamená příliš zářit, pro
mne je hvězda ten, kdo to má v sobě, kdo dokáže
něco obětovat pro ty druhé, takže já jsem
hvězdnými manýry netrpěl. Já chci lidem sloužit.
Proto pracuji dál, dělám nové pořady, nové písničky.
Chci lidem něco přinést, předložit, a proto moje
programy nejsou jen veselé.
V současné době mám čtyři scénáře, první se
zabývá neřestmi a ctnostmi, další Darwinovou teorií,
vývoj člověka, vývoj vztahů. Třetí pořad se jmenuje
Čtvero ročních období a čtvrtý je laděný vánočně.
Chtěl bych lidem připomenout význam Vánoc,
tradice, které se k nim váží. přál bych si, aby lidé
odcházeli a měli pocit, že dřív ty Vánoce byly hezčí
a že stojí za to obnovit staré obyčeje, zavést si
tradice.
Přál bych si, aby si lidé uvědomili hierarchii
hodnot, všechno je o tom, že něčeho si musím
vážit nejvíc. Nejčastěji to je láska, zdraví, přátelství
a peníze jsou až někde úplně vzadu.
Já se celý život držím slov pana spisovatele Kebzy,
který mi řekl: „Pavle, nestarejte se o peníze, dělejte
to dobře a poctivě a ony za vámi přijdou.“ A je to
velká pravda. Nejsem žádný boháč, ale žiji hezký
život, mám co na sebe, koupil jsem si aparaturu,
kterou potřebuji, mám náklaďák, kterým jezdíme
po koncertech, mám kapelu, mám za co koupit

vodou, získává ceny a má s tím úspěchy, umí stříhat
muziku, má pro tyhle věci cit. Podstatné je, že
můžu být na své děti hrdý, ať dělají cokoliv.

V loňském roce ovládla naši republiku
utěž Čes
vila
outěž
Českk o hledá Super
Superss t a rr.. Oslo
Oslovila
so
v ás tato soutěž, díval jste se?
Samozřejmě, že jsem se díval, první kolo se mně
líbilo víc, to druhé byl pro mne trošku odvar.
Langerová zpívá pěkně, jemně. Určitě je přínosem,
když se objeví talent.
Měl jste svého favorita?
Tak Langerová určitě, mně se líbilo, jak se
chovala, přirozeně. Má pěkný hlas. Je tam spousta
lidí, kteří umí zpívat, jenomže zpěv není jenom o
zpěvu, on je hlavně o srdíčku. To se musí ještě
naučit.
Bylo něco
al: „„T
Tak ttohle
ohle
něco,, o čem js
jstte si řík
říkal:
kdyb
u sv
é kka
y?“
kdybyy ch měl na začátk
začátku
své
a rriié rry?“
Ne, opravdu nic.
A b
ylo něco o čem js
Tak ttohle
ohle
bylo
jstte si řekl: „„T
v ám tedy nezávidím?“
Tak nezávidím jim tu cestu, příliš rychle se
vyhoupli nahoru. Dají jim peníze, možnosti a
veškerou podporu a nemají šanci si prožít to, co
jsem si prožil já. Nemusí tahat bedny, kabely a já
to dělám do dneška a rád, řídím auto, prožil jsem
si veškeré průšvihy, které byly, šetřili jsme na bedny
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a o tohle oni přijdou. Jim spadlo hned všechno
do klína. Pak když přijde pád, je hrozně rychlý.
Kdežto lidé jako já se mají o co opřít. Když jdu
nahoru, tak pozdravím všechny, co potkám na
těch schodech a když půjdu dolů, pozdraví oni
mě a o tom tohle je.

J sstt e pořád člo
věk plný ener
g iie,
e, tta
a k žže
e
člověk
energ
určitě máte plány do příštího roku.
Můžeme se těšit na nějaký nový
program?
Tak plány určitě mám, jenže u mne teď
všechno záleží na zdraví. Vy sama jste mne dnes
nepoznala. Mám za sebou chemoterapii, takže
přijít o vlasy, to byla otázka jediného okamžiku, ale
už tam zase něco roste, o tom to ale není. Většina
lidí, kteří prožívají to, co já, tak se stáhnou do kouta.

Jenže já potřebuji pracovat a s tím jsem šel i za
lékařem, pokud mě zakáží pracovat, tak mi můžou
dát rovnou truhlu, já si do ní lehnu a je po všem.
Takže nedávno jsem dokončil šestou knihu a
právě lékař, který mne operoval, mi pak napsal
krásnou větu, kterou jsem použil jako doslov své
knihy: „Pavle, statečný chlape, kde se to ve vás
bere, kde máte ten motor, kdo za to může?“ Není
to nádherný doslov?
Takže já plánuji, pracuji; dnes mám za sebou
už dva ranní koncerty, před sebou večerní a ještě
jedu do Ostravy, protože ostravská televize slaví
50. výročí a nechtěl jsem je zklamat, tak jako jsem
nechtěl zklamat vás a dnešní koncert zrušit. Já
tím chci žít a to je ta věc, která mě drží nad vodou,
to je ten úžasný pocit, který mně nikdo nevezme.
Určitě něco naplánujeme.

M yyslím,
slím, žže
e ne
jiji,, ab
nejj en za sebe V
Vám
přeji
abyy
ám pře
se karta obrátila a vaše zdraví s e
umo
udřilo
a dy mohli za
se za
umoudřilo
udřilo,, a m
myy se tta
zase
rok sejít na vašem koncertě.
Doufám, že se vám nové písničky budou líbit,
uvidíte, že jsou opravdu o srdíčku.
Koncert Pavla Nováka, byl krásně jímavý, jak se
před Vánoci sluší a celkovou atmosféru umocnil i
fakt, že přestože potřebuje spoustu energie na
boj se svojí nemocí, tak to byl on, kdo předával
energii a optimismus publiku.
– otázky: M. Kunčarová –

Zpravodaj města Chropyně
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Víkend s Robinem Hoodem
11. – 13. listopadu 2005 proběhlo krajské
setkání zlínských pionýrských kolektivů na
táborové základně Švrčkovo v Újezdě u
Valašských Klobouk. Celkem se ho zúčastnilo
6 pionýrských skupin (PS Chropyně, PS
Kroměříž, PS Bystřice pod Hostýnem, PS
Zborovice, PS Holešov a PS Juniperus). PS
Chropyně zastoupili 4 táborníci (H.
Šamánková, V. Hrdličková, Z. Tesař a J.
Hrdlička) a 2 vedoucí (V. Horák a M

Újezdě. V této hře jsme obsadili 1. místo. Ve
volných chvílích jsme se naučili skládat
origamo a vyrobili jsme si vlastní luk a šíp.
Večer jsme si zahráli slepárnu a zazpívali u
táboráku. Na závěr dne jsme šli nočním
lesem, kde jsme si měli zapamatovávat
obrázky. V této soutěži jsme byli také úspěšní
– Kuba Hrdlička obsadil 1. místo. Celkově
jsme obsadili 2. místo.
– JH –

Hrdličková). V pátek odpoledne jsme vyrazili
autobusem z Kroměříže. Na místo jsme přijeli
až za tmy. Ubytovali jsme se a seznámili
s ostatními.
Druhý den následovaly již soutěže, které
se počítaly do bodování. První část dne byla
střelba. Stříleli jsme z luku, vzduchovky a
šipkami. Nejlepší jsme byli u šipek, kde Verča
Hrdličková obsadila 2. místo. Druhou část
dne vyplnila bojová skupinová hra v místním

Podzimní prázdniny s pionýrem v Hradci Králové
Během podzimních prázdnin ve dnech 26.
– 29. října 2005 jsme společně
s kroměřížskými pionýry podnikli výlet do
Hradce Králové. Z nádraží v Chropyni jsme
dopoledne vyrazili, v Olomouci se setkali
s pionýry z Kroměříže a dál pokračovali
společně až na místo. Ubytováni jsme byli
na základní škole M. Horákové. Na programu
jsme měli: prohlídku města, planetárium a

DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY
STŘEŠNÍ OKNA

Tel.: 777 788 164
Soukromá inzerce

Přehled kulturních programů MKS Chropyně

leden 2006
dne

od

co

7.1.2006 (sobota)

20.00 hod.

VII. Ples Města

28.1.2006 (sobota)

20.00 hod.

Diamantový ples (pořádá restaurace Stop)

31.1.2006 (úterý)

9.00 hod.

Disko-karneval (pro I. stup. ZŠ)

Připravované kulturní programy na měsíc únor 2006

Prodám
 Dětskou autosedačku na váhu 9-36 kg,
atest EU, funkce Fix Max, nastavitelné
pětibodové pásy, zcela nová, pěkně
tvarovaná, měkce polstrovaná 1.690,- Kč.
Telefon 606 230 001.

Program nám opět zpestřil Vláďa Horák
ukázkou z vystoupení „Fireshow“. Dále
proběhly turnaje ve vybíjené, které se
zúčastnili i někteří vedoucí a ve fotbale. Domů
jsme se ve zdraví vrátili v sobotu večer. Názory
všech zúčastněných se shodovaly: „Prostě
výborná akce, taková by mohla být každý
víkend!“
– JH –

hvězdárnu, ZOO Dvůr Králové, zámek Kuks
se sochami známého sochaře M. B. Brauna,
aquapark, výstup na Kunětickou horu a
Perníkovou chaloupku (muzeum perníku).
Čas na tuto akci si mezi našimi pionýry
udělalo 7 dětí (V. Hrdličková, H. Šamánková,
P. Pospíšilová, R. Dvouletá, L. Jurtíková, M.
Jurtíková a J. Hrdlička) a 3 vedoucí
(V. Horák, G. Dederová a M. Hrdličková).

dne

od

2.2.2006 (čtvrtek)

co

9.00 hod.

Diskotéka (pro II. stup. ZŠ)

5.2.2006 (neděle)

4.00 hod.

Karneval (pro rodiče s dětmi)

11.2.2006 (sobota)

20.00 hod.

-8-

Myslivecký ples

– MR –
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Memoriál Petra Poly a jiné akce našich gymnastek
www.gymnastika-chropyne.wz.cz na
stránce Výsledky. Všem závodnicím se
nevedlo tak, jak by si představovaly, a tak
některé svázané trémou spadly několikrát z
kladiny a nebo pokazily svou sestavu na
bradlech či přeskok.
Jiným toto zaváhání
f a v o r iz o v a n ý c h
závodnic přineslo
lepší umístění. Ale
taková
už
je
gymnastika. Mrzí
nás jen nízká účast
diváků,
kteří
v minimálním počtu
přišli povzbudit
domácí závodnice.
Pořádající oddíl SG
TJ Chropyně tímto
děkuje
všem
ochotným rodičům
za
pomoc
p
ř
i
o
r
g
a
n
iz a c i
Memoriál Petra Poly – chropyňské účastnice

3.12.2005 se v tělocvičně TJ Chropyně
uskutečnil již třetí ročník gymnastického
čtyřboje „Memoriál Petra Poly“ za podobné
účasti závodnic ze stejných oddílů jako
v loňském roce (TJ Sokol Vsetín, TJ Pozemstav

Prostějov, SK Přerov, GK ZŠ Hulín a domácí
TJ Chropyně). Děvčata bojovala v šesti
kategoriích – Mimina (99 a mladší), Začínající
(1998), Předzávodnice (1997), Mladší
žákyně (1996 – 1995), Starší žákyně (1994 –
1992) a Dorostenky a ženy (1991 a starší).
Chropyňské gymnastky si vybojovaly tři zlaté
medaile, tři stříbrné a dvě bronzové.
Nejúspěšnější byly v kategorii „začínající –
98“, kde obsadily všechny medailové pozice.
Celou výsledkovou listinu si můžete
prohlédnout na internetových stránkách:

závodu, zajištění
bufetu s výbornými
domácími koláčky a
zákusky
a
v neposlední řadě
všem sponzorům
(Masna Juraj Maltán,
potraviny
„Na
schůdkách“
–
Hánečková Marie,
Potraviny Jednota –
Chrastinová Hana,
Ovoce a zelenina –
Mlčochová Vlasta,
Adélka – Dagmar
Bosáková,
AM
EURoIL
GROUP
s.r.o.) a již se těší na
příští již čtvrtý ročník závodu.
Ve středu 7.12.2005 se chropyňské
gymnastky trochu bály, protože je navštívil
Mikuláš se dvěma čerty. Nejprve to vypadalo,
že si čerti některá „zlobidla“ odnesou
v pytlích, protože toho měly v „knize hříchů“
hodně napsaného, ale holky slíbily, že se
polepší, a tak nakonec Mikuláš všem rozdal
malé dárečky, a tak i ta nejhodnější a nejmenší
Lucinka Jablonská, která měla nezaslouženě
největší strach, byla spokojená.

Memoriál Petra Poly – 1. Kovaříková,
2. Vraspírová

V sobotu 10.12.2005 se v Hulíně
uskutečnilo podzimní kolo okresního
přeboru ve sportovní gymnastice za tradiční
účasti tří oddílů – TJ Holešov, TJ Chropyně a
GK ZŠ Hulín. Děvčata závodila ve čtyřech
kategoriích – Mini, Nejmladší, Mladší žákyně,
Starší žákyně a Dorostenky. V kategorii Mini
obsadila první místo naše závodnice Jennifer
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Vaňharová, v kategorii nejmladší obsadily
naše závodnice první čtyři místa v tomto
pořadí – Nikol Hofírková, Monika Horáková,
Erika Mlčochová a Klára Hlavinková.
Kategorie Mladší žákyně byla bez účasti
našich sportovkyň, v kategorii Starší žákyně
obsadila první místo Barbora Kovaříková a
druhé Lucie Vraspírová. V kategorii
Dorostenky startovala jen jedna závodnice a
to naše Michaela Zavadilová.
V sobotu 17.12.2005 se nejmladší
chropyňské
gymnastky
zúčastnily
Vánočního závodu, který pořádal oddíl Sokol
Brno I. Všechny ročníky narození (2000 –
1996) byly hodnoceny zvlášť a tvořily 5
kategorií tohoto gymnastického dvojboje
(kladina, prostná). Děvčatům z TJ Chropyně
se příliš nevedlo, svazovala je nejspíš tréma
z velmi náročného závodu a těžké
konkurence. Proto téměř všechny zažily
nějaký pád. Adéla Koutová (2000) – 13.,
Jennifer Vaňharová (1999) – 12., Magdaléna

Vánoční závod v Brně
Zavadilová(1996) – 13. (tři pády z kladiny);
v kategorii 1998 soutěžilo 5 chropyňských
závodnic – Erika Mlčochová – 9. (nešťastný
pád na prostných), Terezie Koutová – 8. (dva
pády na kladině), Nikola Pechová – 7., Monika
Horáková 6. (strach z těžké a bonifikované
vazby rondat-flik zapříčinil, že popletla zbytek
sestavy a zapomněla další bonifikované
prvky, nakonec u této vazby spadla, čímž se
připravila o medailovou pozici), jediný cenný
kov přivezla Nikol Hofírková, která přestože
měla rovněž jeden pád na kladině, prostná
zacvičila s druhou nejlepší známkou a
celkově skončila na třetím místě, a to závod
absolvovala po své úporné ranní cestovní
nevolnosti, která cestu chropyňských
gymnastek do Brna protáhla šesti zastávkami
o více než půl hodiny.
Více informací o chropyňských
gymnastkách najdete na internetových
stránkách: www.gymnastika-chropyne.wz.cz
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Nevíte co je TEAMGYM? Potom čtěte…
Chropyňská děvčata z gymnastického
oddílu se kromě gymnastiky věnují také
soutěži TEAMGYM. Pro ty, kteří tuto soutěž
neznají, se jedná o gymnastickou soutěž 612ti členného družstva ve třech disciplínách,
a to pódiové skladbě, akrobacii a skocích na
trampolíně. Každá disciplína musí splňovat
požadavky, které určují pravidla soutěže. Tak
např. pódiová skladba musí obsahovat různé
2 gymnastické skoky, 2 rovnovážné prvky, 2
vlny trupem, 2 piruety. Na akrobacii družstvo
předvádí tři různé série akrobatických řad,
které musí pokaždé obsahovat 2 různé
akrobatické prvky. Na trampolíně družstvo
taktéž předvádí 3 různé série skoků.
Na podzim letošního roku se uskutečnily
v této soutěži 3 závody, ve kterých družstvo
pokaždé bodovalo. První závod se uskutečnil
dne 26.11. v Sokole Brno–Židenice, kde
děvčata za Sokol Kroměříž vybojovala v
konkurenci 7 družstev místo nejcennější.
Další kolo Sokolského teamgymu se
uskutečnilo opět v Brně, tentokrát v hale
Tesly Brno. Tohoto závodu se účastnila již celá
Morava a bojovalo se o postup na
republikový přebor Sokola. V silné
konkurenci družstev děvčata opět vybojovala
1. místo a zajistila si tak postup na republikový
přebor, který se uskuteční v Praze ve dnech
27.–28.1.2006. Třetím závodem v této
soutěži byl republikový přebor základních a
středních škol, který se uskutečnil 1–
2.12.2005 ve Frýdku-Místku. Děvčata závod

Poplatek za „odpad“
v roce 2006
Zastupitelstvo města Chropyně na svém
plenárním zasedání dne 19. prosince 2005
schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 6/
2005 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ve které se stanoví místní poplatek
pro rok 2006 ve výši Kč 480,- na poplatníka,
který je jako vždy splatný ve dvou stejných
částkách, tedy 20.2.2006 Kč 240,- na
poplatníka a 20.7.2006 Kč 240,- na
poplatníka. Dodržujte termíny splatnosti,
neboť včas neuhrazené poplatky mohou být
navýšeny až na trojnásobek. Pokud budete
mít vážné problémy s uhrazením poplatku
v uvedených termínech, kontaktujte paní
Valáškovou, dveře č. 6 – pokladna MěÚ, tel.
573 500 734.
Úplné znění vyhlášky si můžete přečíst na
úřední desce Městského úřadu nebo na
internetových stránkách
www
.muchr
op
yne.cz.
www.muchr
.muchrop
opyne.cz.

- Valášková Renáta referent poplatku za komunální odpad

rozjela opět velmi nadějně, ale v poslední
disciplíně, kterou byla trampolína, se děvčata
se 4 pády propadla na třetí místo. Ale i za
toto umístění patří děvčatům velké
poděkování. Na závěr bych chtěla poděkovat

také rodičům, kteří děvčata v tomto sportu
podporují. Celému družstvu přeji úspěch na
republikovém přeboru Sokola v Praze a
hlavně mnoho úspěchů v Novém roce 2006.
–N
a t ali
eN
a vr
átilo
vá –
Na
alie
Na
vrátilo
átilov

Soukroumá základní umělecká škola D-MUSIC v.o.s., pobočka Chropyně,
děkuje touto cestou Městu Chropyně
za bezplatný pronájem víceúčelového sálu chropyňského zámku
za účelem vánočního koncertu.
Za SZUŠ D-MUSIC Ivo Novotný

Soukromá
kontejnerová
autodoprava
Robert Lučan
Vám nabízí vozem LIAZ a nově i AVIA:
- přepravu odpadu kategorie ostatní a nebezpečné
- PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ O OBJEMU 3-11 m3
NA ODVOZ STAVEBNÍHO ODPADU (SUTÍ, STŘECH apod.)
A DOMOVNÍHO ODPADU
!!! včetně zneškodnění !!!
- krátkodobý i dlouhodobý pronájem kontejnerů
- DOVOZ STAVEBNÍHO MATERIÁLU (PÍSKU, DRTÍ apod.)
- složení, naložení materiálu hydraulickou rukou
- rozvoz dubového palivového dříví
bližší informace: mobil 737 316 095 – tel. 573 357 101
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Blahopřání

Společenská kronika
listopad 2006

V měsíci prosinci oslavily své významné životní jubileum –
90 let – dvě občanky našeho města, a to paní
Drahomíra Palečková a paní Olga Měrková.
K jejich narozeninám jim poblahopřáli zástupci města – pan starosta
František Hrabal a paní místostarostka Eva Klašková. I my bychom se
rádi k tomuto blahopřání připojili a popřáli našim jubilantkám pevné
zdraví a hodně optimismu do dalších let.
– Redakce –

V měsíci listopadu se do našeho měst a přistěho valo
15 občanů, 15 osob se přestěhovalo v rámci obce, 20 občanů
se odhlásilo z trvalého pobytu, 5 osob zemřelo a narodily
se 3 děti.
Uzavření manželství

Jaroslav Havelka, Zlobice – Marcela Hýžová, Chropyně

Blahopřání

Svaz důchodců blahopřeje svým členům, kteří oslavili
významné životní jubileum. Do dalších let přeje hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody.
V měsíci lednu 2006 oslaví své životní jubileum:
Ane
žk
a SStředo
tředo
vá, T
yršo
va 598
Anežk
žka
tředov
Tyršo
yršov
Poslední rozloučení

Jiří Lupanec, 40 let, ul. Nádražní
Věra Opustilová, 77 let, ul. Tovačovská
Růžena Pěnčíková, 82 let, nám. Svobody
Věra Satinská, 79 let, ul. Komenského
Pavla Stojaníková, 38 let, ul. Díly

jubilantka paní Měrková se zástupci města

–K
a teři
na Luča
no
vá, ma
tr
ikářk
a–
Ka
eřina
Lučano
nov
matr
trikářk
ikářka

Vítání nových občánků našeho města
Příchod nového človíčka je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům a přejeme jim hodně radosti
a především trpělivosti při výchově svých potomků.
ny Chr
op
yně
Dne 3
osi
nce 2005 b
yli mezi obča
3.. pr
prosi
osince
byli
občan
Chrop
opyně
přivítán
y ttyt
yt
o děti
přivítány
yto
děti::

Valentýna Rygrová

nar. 29.9.2005

Jakub Střecha

- 11 -

00.
00. 0000- Redakce

Aneta Nepeřilová

nar. 29.9.2005

nar. 29.9.2005

Vikt
or
etk
o vá
iktor
oriie Tzv
Tzve
tko

nar. 18.10.2005
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Chropyňské počasí
listopad 2006
MKS Chropyně připravuje pro rok

2006
měsíc

V západní a střední Evropě se v nižších polohách střídají v zimě
sněhové srážky s dešťovými. Avšak při proniknutí studeného
arktického vzduchu na frontách s výrazným teplotním kontrastem
se i tady stává sněžení nepříjemným a velmi nebezpečným
povětrnostním jevem. Sněhové kalamity, kdy automobily a celé vlaky
uvíznou ve sněhu, známe nejen z alpských oblastí, ale snad z většiny
evropských zemí. Množství sněhových srážek v Evropě ubývá
v souvislosti s tím, jak slábne vliv Atlantského oceánu. Milovníci
zimních sportů vědí, že dobré sněhové podmínky najdou většinou
v Alpách, i když i tam se vyskytují zimy s nedostatkem sněhu. Vysoké
Tatry a Karpaty bývají na sníh chudé. Stejně tak není často možné
využít překrásných lyžařských terénů na Kavkazu pro nedostatek
sněhu.
V oblastech kolem Středozemního moře v zimě spíše prší než sněží,
ale ve vysokých horách jsou podmínky k lyžování dobré. Svědčí
o tom například pohoří Sierra Nevada v jižním Španělsku, kde se ve
výškách na 2.000 m n. m. lyžuje od října do května. často i na začátku
léta, kdy dole v Granadě stoupá rtuť teploměru ke 40 °C, bývají
vrcholky těchto hor zasněžené. Dostatek sněhu je i v srbských,
chorvatských a řeckých horách. Na pobřeží Středozemního moře je
sněžení vzácností, ale při vpádech arktického vzduchu od severu
mohou nad sněhovými vločkami jásat i egyptské, marocké nebo
alžírské děti.
Z mís
tního poz
or
o vání v měsíci lilisstopa
du:
místního
pozor
oro
opadu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 1,1 °C
- průměrná maximální denní teplota byla 13,1 °C
- nejchladnějším dnem byl 30. listopad s ranní teplotou -1 °C
a odpolední -10 °C
- nejteplejším dnem byl 4. říjen s ranní teplotou 8 °C a odpolední 9 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 59,9 mm/m2
- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 993,7 hPa.
Pranostiky na měsíc leden:
1. leden (Nový rok) – Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou
samou zlatou žeň.
6. leden (Tří králů) – Na Tři krále – zima stále.
21. leden (Anežka) – O svaté Anežce od kamen se nechce.
22. leden (Vincenc) – Vincence slunečnost dává vína hojnost.
23. leden (Obrácení sv. Pavla) – Na svatého Pavla pohoda – jistá
zboží úroda, a když sníh nebo
déšť – to pro hospodáře zlá zvěst.

– Ing. O. Kment –

akce

leden:

Ples Města
Diamantový ples (pořádá restaurace Stop)
Disko-karneval (pro I. stup. ZŠ)

únor:

Diskotéka (pro II. stup. ZŠ)
Karneval (rodiče s dětmi)
Myslivecký ples

březen:

Když ty, tak já taky miláčku (divadelní představení spol.
HÁTA)
Michal Nesvadba z kouzelné školky (představení pro
MŠ, I. stup. ZŠ)

duben:

Zdeněk Izer (představení pro dospělé)
Hrajeme si s kamarády (představení pro MŠ a rodiče s
dětmi)

květen:

Pohádka o líných strašidlech (pohádka pro MŠ, I. stup. ZŠ)

červen:

Posezení u cimbálu
(pořad pro dospělé)
Diskotéka na rozloučení se školou.....

září:

Diskotéka na rozloučení s prázdninami....
O pejskovi a kočičce (pohádka pro MŠ a rodiče s dětmi)
Láska je láska (divadelní představení pro dospělé)

říjen:

Operetky (pořad věnovaný seniorům)
Princezna s dlouhým nosem (pohádka pro MŠ, I. stup.
ZŠ)

listopad:

Sanatorium – Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský (pořad
pro dospělé)

prosinec: „Možná přijde Mikuláš...“ pro rodiče s dětmi
Písničková show Pavla Nováka pro děti MŠ a 1. st. ZŠ
Vánoce na Valašsku - vánoční koncert skupiny Fleret s
Jarmilou Šulákovou (pořad pro dospělé)
Doplnění i změna pořadů je vyhrazena
Správa majetku města Chropyně - Magda Rapantová
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
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