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Rekonstrukce koupaliště
V září loňského roku jsem chystal volební
program ODS Chropyně a přemýšlel jsem, co
v každém roce musíme zvládnout a hlavně, jak je
možné tyto velké investiční akce zajistit finančně.
Věděl jsem, že rok 2007 bude rokem nejtěžším.
A to z několika důvodů. Nástup do funkce starosty
v měsíci listopadu skýtá jen málo času na to, jak
v daném roce nasměrovat žádosti o dotace.
Nakonec to všechno dobře dopadlo a nám se
podařilo ukousnout ze státního rozpočtu dotaci
ve výši 13,5 mil. Kč na rekonstrukci koupaliště pro
rok 2007. Jsem rád , že mi v tomto byl nápomocen
radou a profesionální pomocí poslanec PČR za
Zlínský kraj, Pavel Svoboda (ODS).
Koupaliště v Chropyni má svou tradici. Za více
jak třicet let provozu došlo ovšem k jeho
značnému opotřebení a morálnímu zastarání.
Nevyhovující hygienické předpisy v oblasti
sociálních zařízení (teplé sprchy a WC) byly
v minulých letech velkou překážkou ke
každoročnímu otevření koupaliště. Konstrukce
bazénů a jejich technologie doznaly taktéž
změn. Proto jsme se rozhodli rekonstruovat

koupaliště v následných etapách:
1. etapa bude probíhat v měsíci dubnu a
květnu 2007, během ní vybudujeme objekt
sociálního zařízení vyhovující všem hygienickým
normám. Tento objekt bude v sobě zahrnovat
šatny pro převlékání, sociální zařízení pro muže a
ženy a samozřejmě teplé sprchy v oddělení ženy
a muži. V měsíci červnu otevřeme koupaliště pro
veřejnost a proběhne koupací sezona do 1.9.2007.
2. etapa začne 1.9.2007 a bude se týkat vlastní
rekonstrukce velkého bazénu a přilehlých
technologických napojení.
3. etapa proběhne v první polovině roku 2008,
během ní dokončíme finální povrchovou úpravu
velkého a malého bazénu, instalaci šesti vodních
prvků (vířivka, masážní lavice, vodní hřib, stěna
atd.) a rekonstrukci přilehlých komunikací a terénů.
Celá rekonstrukce koupaliště, která
proběhne v několika výše uvedených etapách,
bude jak organizačně, tak i finančně velmi
náročná. Rozpočet na celý projekt je téměř
30,000.000 Kč.
Pro letošní rok se nám podařilo zajistit ze

státního rozpočtu 13,5 mil Kč a z rozpočtu města
2,5 mil Kč. Budeme muset maximálně využít všech
dotačních titulů ze státního rozpočtu pro rok příští,
abychom zajistili zdárné dofinancování a spuštění
nového městského koupaliště.
Koupaliště prošlo a musí projít změnami i
v oblastech majetkových. Byla ukončena nájemní
smlouva mezi Městem Chropyně a
Tělovýchovnou jednotou Chropyně a koupaliště
bylo zařazeno změnou zřizovací listiny pod
příspěvkovou organizaci města Správu majetku
města Chropyně. Má to své opodstatnění ve
třech rovinách. Tou první a zásadní je možnost
získání dotací, tou druhou využití potenciálu
pracovních sil na Správě majetku města Chropyně
a tou třetí je rozsáhlá investiční akce, která
potřebuje každodenní a dlouhodobý dohled
ze strany města.
Věřím, že se nám podaří vše zvládnout a Vám
občanům města předáme krásné koupaliště,
které bude opět chloubou pro celé okolí.
Ing. Radovan Macháček
starosta města
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Z jednání rady města
V období o
d 1
5.2. do 1
5.3
.200
7 rra
ada
od
15.2.
15.3
5.3.200
.2007
města na svých jednáních:
- schválila ukončení nájemní smlouvy mezi
TJ Chropyně a Městem Chropyně na
pronájem koupaliště dohodou k termínu
1.4.2007;
- schválila vyžádání souhlasu nájemníků
bytů v domech č.p. 723 a 724 na ulici
Nádražní v souvislosti se žádostí firmy
Velkosklad plasty, s.r.o., Záříčí 54 o stavbu
garáží a odprodej pozemků na této ulici;
souhlas
- vyjádřila
s napojením
navrhovaných účelových komunikací ke
garážím na stávající místní komunikace
v ulici Nádražní a napojení stavby Bytový
dům ul. Moravská, Chropyně na místní
komunikace v ulici Moravská;
- uložila vedoucí hospodářsko-správního
odboru zveřejnit záměr prodeje pozemku
p.č. 1093/1 za minimální cenu 250,- Kč/
m2, s podmínkami prodeje - dodržení
účelu stavby, požádání o stavební
povolení v termínu do 1 roku a do 2 let
od vydání stavebního povolení zajistit
kolaudaci a o této skutečnosti informovat
žadatele v termínu do 19.3.2007;
- schválila Smlouvu o dílo mezi Městem
Chropyně a Ing. arch. Vraníkovou
na zpracování projektové dokumentace
na IV. etapu projektu Regenerace
panelového sídliště v Chropyni;
- schválila Mandátní smlouvu mezi
Městem Chropyně a firmou LM
Engineering, s.r.o., se sídlem Obvodová
3607/19, Kroměříž, IČO: 27676366,
na výkon zadavatelských činností na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Šatny
– sociální zařízení“ v areálu koupaliště a
jmenovala hodnotící komisi pro otevírání
obálek ve složení: Ing. Ladislav Malůvka
(zástupce firmy LM Entineering, s.r.o.),
Ing. Jan Polišenský a Ing. Jaroslav Hloušek;
částku 22.000,- jako odměnu za výkon
zadavetelských činností poskytnutých
firmou LM Engineering, s.r.o., uložila zajistit
formou rozpočtového opatření;
v álila vykácení vzrostlých dřevin
- sch
schv
u bytových domů č.p. 600 – 602 na ulici
Tyršova a č.p. 609 – 610 na ulici Moravská;
- neschválila žádost pana K.K. na udělení
souhlasu vlastníka komunikace na ulici
Hřbitovní se zřízením vyhrazeného
parkovacího místa pro držitele průkazu
ZTP kvůli neopodstatněnosti žádosti;
- uložila vedoucímu odboru výstavby a
životního prostředí v termínu do 7.3.2007
vyzvat vlastníka osobního vozidla SPZ
2Z7 9654, parkujícího u bytového domu
č.p. 625-626 na ulici Díly v místech, kde je
vodorovným dopravním značením stání
zakázáno, aby respektoval dopravní
předpisy a parkoval v této ulici na místech
k tomu určených, a současně jej upozornit,
že jestliže na tuto výzvu nebude reagovat,
bude celá záležitost předána Policii ČR;

- schválila novou hodnotu stravenky
41,- Kč pro cizí strávníky ve výši využívající
služeb Zařízení školního stravování, okres
Kroměříž, příspěvkové organizace
s platností od 1.3.2007;
- doporučila zastupitelstvu schválit
vystavení směnky vlastní – bianco
s doložkou bez protestu, kterou se paní
D.Š. zaručí za to, že byt č. 23 na nám.
Svobody do tří let od prodeje nepřevede
na třetí osobu. V případě převodu má
město právo do této směnky doplnit rozdíl
mezi kupní cenou a předpokládanou tržní
cenou bytu a datum splatnosti;
válila Vnitřní předpis Městského úřadu
- sch
schv
v Chropyni, účinný od 1.3.2007, vydaný
v souladu s § 305 zákona č. 262/2006
Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů a § 110 odst. 4 písm. e) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů;
válila v souladu s § 102 odst. 2, písm.
- sch
schv
o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů Organizační řád
Městského úřadu v Chropyni včetně
příloh č. 1 až 6 Organizačního řádu
Městského úřadu v Chropyni, účinný od
1.3.2007;
- udělila souhlas vlastníka nemovitosti
objektu Komenského 32 se zřízením
terminálové sběrny sázkové společnosti
SYNOT TIP, a.s., se sídlem Prokopova
148/15, Praha 3 - Žižkov v prostorách
restaurace v zadním traktu;
- udělila výjimku z ustanovení čl. 3 obecně
závazné vyhlášky Města Chropyně
č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku
při pořádání veřejných hudebních
produkcí, Ing. Josefu Zhánělovi, majiteli
Restaurace Racek, Nádražní 640,
Chropyně, na pořádání veřejných
hudebních produkcí, a to ve dnech pátek
a sobota na období 1.3.2007 – 29.2.2008,
dále na dny, které předcházejí dni, na který
připadá státní svátek 8. dubna, 29. dubna,
7. května, 5. července, 27. září a ve dnech
vánočních svátků 23., 25. a 31. prosince,
s tím, že tyto akce budou ukončeny do
03:00 hodin následujícího dne;
- schválila
bezplatný
pronájem
víceúčelového sálu chropyňského zámku
ve dnech 13. – 17.3.2007 Diakonii
Broumov, se sídlem Husova 319, Broumov,
za účelem uspořádání humanitární sbírky
ošacení v Chropyni;
- neschválila požadavek vlastníka bytového
domu č.p. 529 na Tyršově ulici na provedení
dalšího odvodnění travnaté plochy u domu,
tentokrát u jihovýchodního nároží objektu;
válila vykácení 11 ks topolů v areálu
- sch
schv
koupaliště kvůli zvýšení bezpečnosti
návštěvníků koupaliště a výstavbě šaten a
sprch;
- ulo
ožž i l a vedoucí finančního odboru
zveřejnit zákonem stanoveným způsobem
Závěrečný účet Města Chropyně za rok
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2006 a spolu se zprávou auditorky jej
opětovně předložit na zasedání rady města
dne 19.3.2007;
schválila bezplatný pronájem hlavního
sálu, šatny a bufetu dne 25.3.2007 od
13:00 hodin za účelem konání divadelní
pohádky „O chytré Zdeničce“
připravované Základní školou a Mateřskou
školou speciální Kroměříž;
doporučila zastupitelstvu schválit změnu
Zřizovací listiny Správy majetku města
Chropyně, příspěvkové organizace,
související s rozšířením předmětu činnosti
o zajištění provozu městského koupaliště;
sch
válila rozpočet střediska 92 – Městské
schv
koupaliště;
schválila provedení výměny všech oken
na budově Domu s pečovatelskou
službou na nám. Svobody č.p. 27
v celkovém rozsahu 390.000,- Kč firmou
Ing. Josef Gaja, se sídlem Ječmínkova 258,
Chropyně;
schválila zvýšení nájemného v bytech
domů na ulici Tyršova 654 a Moravská
609 - 610, převáděných od Správy
vojenského bytového fondu Praha, na
částku 19,40 Kč/m 2 s platností od
1.7.2007;
přidělila byt č. 9 v domě č.p. 561 na ulici
Díly paní L.M, s termínem od 1.4.2007 na
dobu určitou za cenu nájmu 19,40 Kč/m2;
schválila
bezplatný
pronájem
víceúčelového sálu chropyňského zámku
Klubu českých turistů Chropyně
k uspořádání Výstavy velikonočních
kraslic, výzdoby bytů a připomenutí
velikonočních tradic ve dnech
19. – 24. března 2007;
sch
válila nákup informačního ukazatele
schv
okamžité rychlosti za účelem zvýšení
bezpečnosti
silničního
provozu
v Chropyni za cenu 100.000,- Kč od firmy
Gemos CZ, spol. s r.o., se sídlem
B. Smetany 1599, Čelákovice;
schválila nahrazení stávajícího oplocení
za jednou z branek na hřišti s umělým
povrchem ve vnitrobloku sídliště
plastovým pletivem;
schválila Dohodu o narovnání mezi
smluvními stranami Správou vojenského
fondu Praha a Městem Chropyně ve věci
předání bytových domů na ulici Moravská
č.p. 609 – 610 a Tyršova č.p. 654;
uložila řediteli Správy majetku města
Chropyně, příspěvkové organizace,
prověřit stav komunikací v celém městě a
v termínu do 19.3.2007 podat radě zprávu
o počtu a rozsahu nutných oprav;
vzala na vědomí informaci o neplacení
dluhu na nájemném paní M.S. a uložila
řediteli Správy majetku města Chropyně,
příspěvkové organizace, vyzvat paní M.S.
k dobrovolnému vyklizení bytu v termínu
do 31.3.2007, v případě, že k dohodě
nedojde, podat vyklizovací žalobu.
– JiRo –
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Pro pamětníky a nepamětníky
Železnice – vlak - nádraží
Železnice byla v Chropyni budována
v letech 1868 – 1869. První vlak projel

Chropyní v roce 1869. Velkou slávu zažilo
chropyňské nádraží 13. června 1880, kdy
zde zastavil vlak s císařem Františkem

Hlavní budova nádraží – rok 1955

Josefem I., který byl v Chropyni přivítán více
než deseti tisíci lidmi.
– Ing. Jiří Rosecký –

parní vlak jede přes val na loukách Hejtman

fotografie z doby před I. světovou válkou – most přes Bečvu
most přes Svodnici – mechanické návěstidlo je dnes již minulostí

chropyňské nádraží v r. 1920

v květnu 1993 začala elektrifikace trati Přerov - Brno
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Co nás zděsilo
V loňském roce si příznivci sportovní
střelby dali velkou práci s tím, aby se
v prostředí, ve kterém se věnují svému
koníčku, cítili dobře. Snažili se nejen o to,
aby jejich centrum pěkně vypadalo, ale
především o to, aby prodloužili životnost
buněk a vagónů, které zde mají, a ty tak
sloužily co nejdéle. Na podzim veškeré
zařízení řádně uklidili a ukončili sezónu.
Velké rozčarování však přišlo, když se do
prostor střelnice na jaře vrátili a našli spoušť,
jakou můžete vidět na fotkách – utrhané
plechy, rozbité interiéry buněk, rozbitý
nábytek. A přitom se neztratil jediný kousek
železa, z čehož by se dalo usuzovat, že
pachatel hledal něco, co by mohl zpeněžit.
Ne…
Ale je vidět, že střelnice je místem, kam
lidé chodí rozvíjet svá hobby. Bohužel jedni
mají za koníčka střelbu, jiní rozbíjení cizích
věcí…

Do této rubriky dále
zařazujeme příspěvek
došlý e-mailem, bohužel po
uzávěrce březnového čísla, kdy by
byl aktuálnější. Nicméně jeho povaha
je takového rázu, že jej musíme zveřejnit i
později. Poškozené rodině můžeme jen
přát, aby se s takovým chováním
bezohledných lidí již nesetkala. Minule jsme
ve Zpravodaji zmiňovali několik vyrytých
krokusů před zámkem… to byl ovšem slabý
odvar proti tomu, co si všechno občané
Chropyně dovolí…

Poděkování
„Dobrý den, obracím se na Vás se
žádostí o uveřejnění poděkování do
Zpravodaje.
Dnes, tj. 23. února 2007 by oslavila

naše dcera Petra Vaculíková své 29. narozeniny.
Bohužel stalo se pro nás to strašné, že nám
dcera v roce 2002 nečekaně ve věku 24 roků
zemřela. Od té doby jí celá rodina nosí už jenom
květiny k jejím narozeninám, protože mrtvým
už ani nic jiného než květiny, svíčky a bolestnou
vzpomínku ani nelze věnovat.
O to horší a bolestnější pro celou rodinu
je, když jí právě v tento den nějaká hyena
ukrade z pomníku všechnu květinovou
výzdobu, kterou dostala ke svým narozeninám.
Tak se stalo právě letos, kdy jí někdo ukradl
květiny, které měla tak ráda. Ona se nemůže
bránit a nemůžeme se bránit ani my. Prosím
proto o uveřejnění tohoto poděkování: „Rodina
Vaculíkova děkuje zloději, který v den narozenin
jejich zemřelé dcery Petry, tj. 23. února 2007
neváhal a ukradl ku svému potěšení nebo
možná pro potěšení někoho svého blízkého,
který má třeba také narozeniny nebo svátek,
z jejího hrobu květiny.
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Uvědomte si vážený nebo spíš vážená
paní zlodějko, že dceři již nic jiného než
květiny dát nemůžeme a dcera se Vašemu
činu nemůže nijak bránit. Styďte se za své
jednání!
Za celo
u rro
odi
nu Jiři
na V
aculík
ová.“
celou
dinu
Jiřina
Vaculík
aculíko

Když jsem paní Vaculíkovou
informoval o tom, že její „Poděkování“
bude zveřejněno v dubnovém čísle, ještě
mi napsala:
„To, co se poslední dobou v Chropyni
děje, to už opravdu zavání hyenismem.
Aby toho naše rodina zřejmě neměla
málo, tak nám minulý týden ukradli auto.
Přímo před domem pod veřejným
osvětlením. Ale to se dá nahradit
novým. Ztráta dcery
samozřejmě není s tímto
vůbec srovnatelná.“
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HOŘÍ ... HOŘÍ ... HOŘÍ ...
V nedávné době došlo v našem městě
k několika drobným požárům kontejnerů na
komunální nebo tříděný odpad. To, že se jedná
o nebezpečnou hru některých našich
spoluobčanů, doslova o hru s ohněm, tady
nechci zdůrazňovat, tohle by mělo být nám
všem jasné. Vždyť při jednom z těchto
minipožárů mohlo dojít ke vznícení
zaparkovaného osobního auta, což by již bylo
podstatně horší. Ale i tak se nejedná o žádnou
srandu. Protože k jednomu z uvedených
požárů byli občany našeho města přivoláni i
hasiči HZS Kroměříž a zároveň byl vyhlášen
také poplach i pro naši požární jednotku SDH
Chropyně, tak si mnozí občané našeho města
spletli vyhlášení poplachu v městském rozhlasu
s hlášením městského rozhlasu a dotazovali se,
proč dochází k hlášení v městském rozhlasu
v nočních hodinách. Ti, kterým je známo, že se
jedná o požární poplach se dotazovali, zda
vyhlášený poplach neznamená zároveň nějaké
nebezpečí pro naše občany.
A tady je vysvětlení.
V našem městě byl v několika etapách
rekonstruován městský rozhlas na bezdrátový,

který po rekonstrukci slouží nejen pro
rozhlasové relace městského úřadu, ale zároveň
i jako prostředek pro varování obyvatelstva a
jako prostředek pro varovná hlášení buď pro
všechny obyvatele města, nebo jen pro určité
specifické skupiny obyvatel, v tomto případě
pro svolání hasičů požární jednotky SDH
Chropyně k zásahu. Tento poplach do
městského rozhlasu spouští dálkově operační
důstojník Hasičského záchranného sboru
v Kroměříži. Dříve, před rekonstrukcí městského
rozhlasu, když bylo potřeba vyhlásit poplach
pro místní hasiče, tak houkala místní siréna,
která byla spouštěna na základě telefonického
oznámení v hasičské zbrojnici v Chropyni. Dnes
již siréna nehouká, požární poplach je vyhlášen
v městském rozhlase varovným houkáním a
doprovodným slovním vyhlášením, že se jedná
o požární poplach. To znamená, že vyhlášení
požárního poplachu pro chropyňské hasiče,
je určeno jen členům požární jednotky SDH
Chropyně a pro naše občany kromě toho, že
vyhlášení poplachu jim např. v nočních
hodinách přeruší spánek, nic jiného
neznamená. Jistě ale každý pochopí, že

uzávěrka květnového Zpravodaje
města Chropyně je

vyhlášení poplachu musí být dostatečně
slyšitelné a razantní. Pokud by však důsledky
požáru, kvůli kterému je vyhlášen požární
poplach, ohrožovaly naše občany, byly by
obdobným způsobem vyhlášeny v městském
rozhlasu pro naše občany instrukce, jak se mají
zachovat a co mají dělat. To ale jen v případě
skutečného ohrožení obyvatel našeho města.
Stručně shrnuto: vyhlášení požárního
poplachu prostřednictvím signálu v městském
rozhlasu se slovním vyhlášením, že se jedná o
požární poplach, se týká jen hasičů požární
jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Chropyně, aby se dostavili na zbrojnici
k výjezdu. Nejedná se tedy ani o nějaké
samovolné spuštění městského rozhlasu
s nějakou jeho relací, ani se nejedná zároveň o
vyhlášení nějakého nebezpečí pro naše občany.
Pouze v případě ohrožení obyvatel našeho
města, by obyvatelé byly informování
prostřednictvím následného zvukového
signálu se slovním vyhlášením, v čem ohrožení
spočívá a jak má každý dále postupovat.
Ing. Jar
osla
vK
otula
Jarosla
oslav
Ko
tula,,
tajemník MěÚ v Chropyni

15. dubna 2007
-5-
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Zpomalujeme dopravu
Jistě většina z Vás zaregistrovala, že na ulici
Hrad ze směru od Kroměříže byla nainstalována
informační tabule okamžité rychlosti. Město
Chropyně se na základě vyhodnocených
měření z prosince minulého roku, kdy nám byla
bezplatně zapůjčena INFORMAČNÍ TABULE,
rozhodlo tento bezpečnostní prostředek
zakoupit. Vstřícný krok v pravou chvíli učinil
generální ředitel Fatry, a.s. Ing.Petr Síleš, který
darovací smlouvou ve výši 70.000,- Kč
dopomohl k jejímu nákupu.Touto cestou chci
jménem starosty města poděkovat za tento dar.
Město ze svého rozpočtu uvolnilo částku
na dofinancování ve výši 30.000,- Kč.

Tak byla naplněna stotisícová kupní cena
a informační tabule okamžité rychlosti se
statistickým měřením mohla být zakoupena.
Jak jsem si sám mohl ověřit přímo u
spoluobčanů na Hradě, je tento bezpečnostní
prostředek velmi účinný. Účinnost je taktéž
podložena statistickými údaji, které
každodenně přichází elektronickou cestou
k pracovníkovi úřadu, který je může
vyhodnocovat.
Myslím si, že je to dobrá zpráva pro
bezpečnost v dopravě ve městě Chropyni.

Ing. Radovan Macháček, starosta města

Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2006
ve služebním obvodě OO PČR Hulín
v teritoriu obce Chropyně a přilehlé části
Plešovec, přednesená za zasedání
Zastupitelstva města Chropyně dne
28.3.2006
V průběhu roku 2006 bylo v teritoriu
města Chropyně a části Plešovec spácháno
celkem 79 trestných činů. Pro představu, na
celém OOP Hulín bylo za rok 2006
zaevidováno celkem 307 trestných činů,
nápad z Chropyně a Záříčí tvoří 25,73 %
celkového nápadu trestné činnosti.
Poměrnou část z těchto trestných činů tvoří
majetkové trestné činy, a to zejména krádeže,
neoprávněné užívání cizí věci (krádeže
dopravních prostředků), poškozování cizí
věci a podvody. Dále se jedná o trestné činy,
patřící do skupiny trestných činů proti rodině
a mládeži, kdy se jedná o trestné činy
zanedbání povinné výživy a týrání osoby žijící
ve společně obývaném bytě nebo domě.
Další trestné činy byly rázu hrubě narušující

občanské soužití, kdy se konkrétně jednalo
o trestný čin výtržnictví a násilí proti skupině
obyvatelů a proti jednotlivci a v neposlední
řadě i trestný čin ohrožení pod vlivem
návykové látky – ve dvou případech. Dále
byly na území města Chropyně spáchány
trestné činy, které spadají do skupiny
trestných činů proti svobodě a lidské
důstojnosti. Zde se jednalo o trestný čin
porušování domovní svobody, v pěti
případech. Poslední skupinou je skupina
trestných činů proti pořádku ve věcech
veřejných, kdy se jednalo o jeden případ
trestného činu útok na veřejného činitele.
Co se týče přestupků spáchaných na
území města Chropyně a části Plešovec v roce
2006, tak těchto bylo celkem 78. Pro
představu, na celém OOP Hulín bylo za rok
2006 zaevidováno celkem 280 přestupků,
nápad z Chropyně a Záříčí tvoří 27,85 %
celkového nápadu přestupků. Polovinu
přestupků tvoří přestupky proti občanskému
soužití (celkem 39 případu). Druhá téměř
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polovina je tvořena přestupky proti majetku
(35 přestupků). Zbývající zlomek je tvořen
přestupky na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi
(4 případy zjištění požití alkoholu u řidičů).
Informace z dopravního inspektorátu - za
rok 2006 došlo na území města Chropyně a
přilehlé části Plešovec k 19 dopravním
nehodám.
Závěrem chci uvést, že situaci v oblasti
veřejného pořádku lze hodnotit v roce 2006
jako příznivou a dlouhodobě stabilizovanou.
Tohoto pozitivního stavu bylo dosaženo
včasným a cílevědomým odhalováním
možných rizik, volbou vhodných opatření,
kvalitní prací policistů a uvážlivým
nasazováním sil a prostředků v případech
možného narušení veřejného pořádku. Co
se týče spolupráce OO PČR Hulín s Vaším
Městským úřadem Chropyně, tak tato
spolupráce je na dobré úrovni, kdy veškeré
Vaše připomínky byly Policií ČR řešeny.
– ppr
ap. Jar
osla
v Klabal, vr
chní a
si
ppra
Jarosla
oslav
vrchní
asi
siss tent –
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A přišel také kouzelník
Tak jako každý rok se i letos konal v naší
mateřské škole karneval.
V tento den přicházeli do školky třeba
vodníci, princezny, víly, Karkulky, dokonce i
Batmani. Všechny masky se shromáždily
v jedné třídě, kam za nimi přišel kouzelník.
Kouzlil a čaroval, a protože nikoho
nezačaroval, mohli se všichni po tomto
vystoupení zase rozejít do svých tříd, kde
pokračoval karnevalový den.
Děti v maskách soutěžily, tancovaly a
bavily se tak, jak to na karnevalu bývá.
Všichni se vydováděli a prožili příjemné
odpoledne.
Za kkolektiv
olektiv MŠ Chr
tk
o vá
Chrop
opyně
Caletk
tko
op
yně – TTáňa
áňa Cale

V naší třídě bývá
• Já mám u babičky štěně.
A co je to za psa: jezevčík, boxer, vlčák...?,
ptá se učitelka.
Ne, to je čokl.
• Na Tři krále:
Děti, proč je ten třetí král černý?
Já to vím: on je černouch!
• Paní učitelko, ráno byla na trávě jedovatka!
(jinovatka)
• Co se stalo, proč pláčeš?
Já nevím, asi se mně chce.
• Při oslavě narozenin:
To je hrozný, já už mám pět let. Jak to letí!
• Víš, jak se jmenuje miminko od kravičky?
Vím, Milka.
• My máme na zahradě jabloň, třešeň a
švestoň.
• Děti, co může být studené - teplé?
Feťák!
Co je feťák?
No teplej feťák na hranolky!

– Děti a učit
elky Květ
a a Da
na
učitelky
Květa
Dana
na,,
mateřská škola –
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Měsíc knihy v ZŠ
V měsíci březnu jsme oslavili svátek knihy.
O akcích, které pro nás uspořádala městská
knihovna, jste již byli informováni v minulém
Zpravodaji. Děkujeme knihovnicím paní
Maťhové a Skřivánkové za zajímavé a poučné
besedy o knížkách, které se uskutečnily pro
mladší děti ve škole a pro páťáky v knihovně.
– Žáci 1
tupně zákla
dní šškkoly –
1.. sstupně
základní

Oslavovali jsme „Březen − měsíc knihy a internetu“
Bylo - nebylo. Jedno slunečné dopoledne
s blankytnou oblohou, na místě plném knih,
exponátů a prachu kříd. Na místě, kde zněl
smích i moudrá slova a před dětskými hrdiny
stál mocný a dobrý čaroděj, aby připomněl
svým svěřencům, že právě začala vyučovací
hodina… Takto nějak, zkrátka podobně,
bychom mohli začít s pohádkovým
příběhem třeba z čarodějnické školy v

Bradavicích. Ale proč chodit tak daleko pro
poutavý příběh?
I u nás, v Chropyni na Základní škole,
„bylo“. Stejně pěkné dopoledne s datem
14. března a opravdu na místě plném knih a
prachu kříd - ve třídě IV.C. A věřte, nevěřte,
stála tam bytost téměř pohádková – alespoň
svým fyzickým zjevem ji připomínala – paní
knihovnice M. Skřívánková.

Nepřišla do školy mezi žáčky jen tak
náhodou, ale v rámci dlouhodobé
spolupráce městské knihovny se základní
školou a v tomto čase proto, že si stále
připomínáme měsíc březen jako měsíc, ve
kterém si alespoň jednou v roce
uvědomujeme, že kniha je, byla a bude přes veškeré nové a moderní informační
zdroje - stálou nabídkou moudrosti, poznání
a fantazie. Pro děti prvních až čtvrtých tříd
obou budov školy byla připravena témata
o pověstech, pohádkách, Aničce malířce a
díle Astrid Lindgrenové a žáci pátých ročníků
si šli povídání o dobrodružné literatuře
poslechnout do knihovny, kterou si také
prohlédli a mohli se zápisem do registru
čtenářů přihlásit k pravidelné návštěvě.
Stejně jako na zajímavé besedy se žáci těší a
rádi se zúčastňují i soutěží vyhlášených
městskou knihovnou. Tentokrát jsme
soutěžili o nejhezčí sluníčko. Asi se
shodneme, že to nej sluníčko, které nám
dělá velkou radost a svítí z jarní oblohy, je
to opravdové, ale děti se nenechaly
zahanbit. Jejich sluníčka určitě prozářila
celou knihovnu a při tvoření zase
rozradostnila a prohřála celou třídu.
Za příjemné povídání a mnoho pěkných,
přínosných zážitků při besedování děkujeme
paní Skřivánkové i paní Maťhové a těšíme
se na další vzájemné návštěvy, besedy,
soutěže a další aktivity.

– M.Blažk
o vá se svými svěřenci
M.Blažko
svěřenci,, žáky 4.C –

-8-

0 4 /2007

Zpravodaj města Chropyně

V knihovně se besedovalo
Pozvání mezi naše čtenáře přijala dne
21. února 2007 mladá úspěšná spisovatelka
Klára Janečková, autorka 5 románů Ďábelská tvář, Prokletý původ, Zrada,
Osudová posedlost, Manželské okovy.

Žákům 9. tříd, literárnímu kroužku a
ostatním zájemcům z řad čtenářů vyprávěla
v knihovně o svých prvních literárních
pokusech, studiu psychologie, o svém
osobním životě a plánech do budoucna.

-9-

Na sympatickou spisovatelku zůstane ze
setkání mnohým pro vzpomínku její
autogram, dalším pak některá z jejích
pěkných knížek.
- Milena Skřivánková -

Zpravodaj města Chropyně
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Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně pořádá

letní pionýrský tábor na Skavsku
Termín tábora : 11.– 20. srpna 2007
Tábor je letos poprvé na 10 dnů
Program :
tábornické, sportovní a přírodovědné činnosti.
Ubytování :
v podsadových stanech, chatky a pevný objekt
pro menší děti, stravování 5x denně
Cena poukazu :
1800,− Kč pro členy Pionýra, sourozenecká sleva 100,− Kč
2100,− Kč pro ostatní děti, sourozenecká sleva 100,− Kč
Kontakt :
písemný : Marcela Hrdličková, Kyselovice 87,
768 11 Chropyně
osobní : klubovna MKS Komenského ul.
– pátek 15 – 17 hod.
e−mail : Marcela.Hrdlickova@seznam.cz
tel. : 777 793 675

Oznamujeme, že naše středisko JUNÁKA
bude v letošním roce opět pořádat

SKAUTSKÝ STANOVÝ TÁBOR
ve Sluneční zátoce u Jeřmaně v okrese Olomouc

Termín: 8. – 21.7.2007
Předpokládaná cena
2.400,- Kč/dítě
Vhodné pro děti
školního věku
Bližší informace podá:
ses. Jarka Soukupová,
Díly 562, Chropyně
tel: 737 847 012
- 10 -
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Jarní prázdniny s PIONÝREM v Rajnochovicích
Dvacet pionýrů z Chropyně a Kroměříže se
o jarních prázdninách proměnilo na
horolezce. Vydali se na horskou základnu do
Rajnochovic, z které pořádali expedice
k vrcholu.
Nejprve se seznámili s okolím, aby se
neztratili v horách. Expedice prověřily
zručnost, obratnost, ale i šikovnost horolezce.
Horolezci si museli vyrobit vlajku, prošli
horským biatlonem s disciplínami střelba
z luku, hod šipkami, lov tuleňů v podobě

nafukovacích míčků, aby přešli ledový masiv,
vyráběli si sněžnice. Naše horolezce zachvátila
sněžná bouře a všichni se ztratili. Po slepu byli
zavedeni do nedalekého lesa, z kterého se po
expedicích vraceli na základnu. Horolezec, aby
přežil, musí umět udělat jídlo v každém
počasí… Naše expedice vyrazily po stopách
Yettiho pro kotlík, stojan, potraviny, zápalky +
PEPO a pak se mohly pustit do samotného
vaření guláše. Co si uvařily, to si i snědly.
Ve čtvrtek zavládla hluboká polární noc.
Horolezci ráno vstávali později. Vyráběli
ozdoby na polární stromeček (barevný
papírový řetěz, vlněné bambulky…) a
lampiónky na večer. Protože bylo špatné
počasí, horolezcům vyhasl oheň. Vydali se pro
něj k eskymákům, kteří tábořili nedaleko.
Večerní cesta byla nekonečná. Každý si přinesl
oheň, aby si mohl zapálit svůj lampión u
polárního stromku.
V pátek na naše expedice čekal poslední
výstup k vrcholu. Nebyl jednoduchý. Celé
odpoledne sbíraly indicie, aby získaly všechny
dílky mapy, která je měla dovést k vrcholu.
Všem expedicím se podařilo dosáhnout
vrcholu.
Týden byl náročný. Počasí se nám rychle
měnilo – padal sníh, kroupy, foukal vítr i

sluníčko se přišlo na nás podívat. Každá
expedice se podílela na chodu základny –
úklid, doplnění dřeva ke kamnům nebo nošení
dřeva z lesa. Horolezci několikrát za den přišli
úplně promočení, špinaví, zmrzlí. Nikdo se
nevzdal a všichni zdolávali překážky, které jim
stály při cestě k vrcholu.

V sobotu dopoledne jsme sbalili všechny
věci, uklidili a vydali se na cestu domů. Všem
se nám týden velmi líbil a těšíme se na další
akce s Pionýrem.
V dubnu nás čeká Krajský sraz pionýrů na
Švrčkově u Valašských Klobouk.
– JH –

ZUŠ Kroměříž,
pobočka Chropyně

Zápis do hudebního oboru
pro školní rok 2007/2008 bude
v měsíci březnu probíhat
v těchto termínech
úterý 17. dubna
středa 18. dubna
čtvrtek 19. dubna
vždy od 12:30 do 17:00 hodin
Zájemci, kteří se chtějí naučit hrát
na hudební nástroj, se mohou dostavit
přímo do budovy ZUŠ na Komenského
ulici č.p. 350. Jsou zváni všichni,
kdo mají zájem o hru na klavír,
klávesy, harmoniku, kytaru, zobcovou
flétnu, příčnou flétnu, klarinet, trubku,
housle a zpěv.
Informace o zápise Vám sdělí
telefonicky vedoucí pobočky
pan učitel Zdeněk Suchánek 732 768 143,
nebo ZUŠ Chropyně 573 355 043.

- 11 -
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Klub českých turistů
Vás zve do jarní přírody. Turistická
oblast Valašsko – Chřiby připravila
následující vycházky a pochody:
8.4.200
7
8.4.2007

V e l i kko
o n o č n í p oc h o
d –
od
Hostýnské vrchy
km pěší: 17; start: Bystřice
pod Hostýnem, autobusové
nádražní 7:30 hodin; cíl:
Kamenná chata na Tesáku
do 15 hodin

21.4.200
7
.4.2007

Vrcholy oblasti KČT
Valašs
ko – Chřib
y IV
alašsk
Chřiby
IV..
Hostýn: st ar t libo volný,
kontrola u rozhledny
10 – 15 hodin; info: Zdeněk
Perutka, Zahradní 309,
Bystřice pod Hostýnem

21.4.200
7
.4.2007

Vrcholy oblasti KČT
Valašs
ko – Chřib
y IV
alašsk
Chřiby
IV..
Čerňa va: start libo volný,
kontrola u rozhledny
10 – 15 hodin; info: Ing.
František Hostaša, Tyršova
1479, Holešov

22.4.200
7
22.4.2007

Vrcholy oblasti KČT
Valašs
ko – Chřib
y IV
alašsk
Chřiby
IV..
Búřov – okr. Vsetín: start
libovolný, cíl – horská chat a 10 – 15 hodin; info:
Mgr. Jaroslav Kubeš, 756 27
Valašská Bystřice 46

22.4.200
7
22.4.2007

Vrcholy oblasti KČT
Valašs
ko – Chřib
y IV
alašsk
Chřiby
IV..
Rysová Hora – okr. Vsetín:
star t libo volný, cíl –
hospoda Na dílech 10 – 15
hodin; info: Jan Kubáček, 5.
května 1343, Rožnov pod
Radhoštěm

28.4.200
7
28.4.2007

Morkovské véšlap
Pěší: 7, 10, 18, 25, 35, 50
km; start: Morkovice, sokolovna, 6 – 9 hodin; info:.
Jarmila Staňová, Počenice
178, 768 33 Morko vice,
tel: 737 644 082

28.4.200
7
28.4.2007

Sezona nikdy nekončí
Opravdu, pro starší žáky Fotbalového klubu
Chropyně je sezona celý rok. Jen co jsme na
počátku listopadu minulého roku ukončili
mistrovskou soutěž krajského přeboru, kde jsme
po podzimní části prozatím na 5. místě, začala
nám nekonečná zimní příprava.
Nedílnou součástí každoroční zimní přípravy
starších žáků je účast na zimní halové lize
v Otrokovicích a dále následuje množství
přípravných utkání venku.
Halová liga v Otrokovicích probíhala v šesti
turnajových dnech, přičemž jsme sehráli
dohromady 18 utkání. V celkové bilanci turnaje
jsme skončili na krásném 3. místě.
Ihned po halové lize následovalo pětidenní
soustředění na Tesáku, kde jsme se především
zaměřili na fyzickou přípravu. Během měsíce

února a března sehrálo družstvo starších žáků
sedm přípravných utkání. (Přerov, Kroměříž,
Otrokovice…) Tato utkání probíhala většinou
na hřištích s umělým povrchem. Doufáme, že
brzy i v Chropyni takové hřiště vyroste a že se
budeme moci ještě lépe připravit na jarní část
krajského přeboru. Mohu jen konstatovat , že
asi patnáct víkendů, které tráví hráči na
přípravných utkáních během zimní přípravy,
by nemohlo proběhnout bez aktivní podpory
realizačního týmu starších žáků, bez přispění
vedení fotbalového klubu a jejího předsedy
Mgr. Igora Štěpánka ani bez pomoci rodičů.Tímto všem děkuji a vzkazuji jim, že odvedli
dobrou práci , na kterou mohou být hrdi. Mládež
je zárukou budoucnosti příštích výsledků.
Ing. Radovan Macháček - vedoucí mužstva

Dolní řada: Vávra Stanislav, Štěpánek Jakub, Šubík Ladislav, Janečka Martin, Petlach Michal,
Horák Pavel
Horní řada: Ing. Macháček Radovan, Kadlčík Ferdinand, Látal Václav, Macháček Radovan,
Machů Tomáš, Loučka Jiří, Řezáč Matěj, Novotný Lukáš, Zapletal Michal, Novák
Petr, Mgr. Štěpánek Igor

KONTEJNEROVÁ AUTODOPRAVA
KONTEJNEROV
Robert Lučan

přeprava
eprava a likvidace odpadu
• vozy Avia (3t), Liaz (8t),
Renault (6t)

Krajem
Přerovského
povstání
km pěší: 8 – 50 km, cyklo:
30 – 100 km; start: Městský
úřad, nám. T. G. Masaryka,
Přerov, 7 – 9:30 hodin; info:
Milan Bezděk, Tř. 17. listopadu, 750 02 Přerov; odjezd z Chropyně vlakem
v 7:21 hodin.

• přistavení kontejnerů 3 − 13 m3
na odvoz stavebního,
domovního a jiného odpadu
• krátkodobý a dlouhodobý
pronájem kontejnerů
• dovoz stavebního materiálu
včetně naložení a složení
• rozvoz palivového dříví

Hrad 408, 768 11 Chropyně,
Chropyn , mobil: 737 316 095, tel./fax: 573 357 101, e-mail: r.lucan@volny.cz

Zdrávi došli!
– JP –
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Zhodnocení zimní přípravy 2007 družstva mužů FK Chropyně
Družstvo mužů FK Chropyně se po
podzimní části soutěže Krajského přeboru
2006/2007 umístnilo na 3. místě se ziskem
25 bodů a při aktivním skóre 30 : 19 za
doposud suverénním I. Val. FC Rožnov pod
Radhoštěm a druhým FC Vsetín. Toto
povzbudivé a také trochu překvapivé umístění
je i určitým závazkem a také předpokladem,
aby se družstvo pokusilo bojovat o postup
do vyšší soutěže.
Proto došlo během zimní přestávky
k posílení družstva jednak o zkušené
fotbalisty, kteří mají zkušenosti s vyššími
soutěžemi – Tomáše Hradila (v jednání) a
Květoše Láníka, ale také o mladé a
perspektivní hráče, kteří chtějí na sobě dále
pracovat a být pro Chropyni posilou – Adama
Přikryla a Luďka Slavíka. Také se vrací zpět
do Chropyně náš dlouholetý hráč Petr Vrána,
který hostoval v Přerově.
Náročná zimní příprava, které se
zúčastnilo 22 hráčů, byla zahájena hned
v pátek 5. ledna a skončila 16. března. Během
ní bylo sehráno celkem 14 zápasů, z toho
11 vítězných a pouze 3 prohrané , přičemž
jsme nastříleli svým soupeřům úctyhodných
52 branek, a naopak 24 gólů skončilo v naší
síti. Nejlepšími střelci v těchto přípravných
zápasech byli Pagáč s 15 brankami, Přikryl
vstřelil 11 branek a Šindelář zatížil konto
soupeřů 10 trefami. V rámci zimní přípravy
jsme se zúčastnili zimního turnaje „Ortika
cup“ na umělé trávě v Kroměříži, kde jsme
skončili na 4. místě hned za divizními celky
HS Kroměříž, Spartak Hulín a Rostex Vyškov.
Hráči také absolvovali v termínu
7. – 10. února zimní soustředění ve Štítné
nad Vláří, v jehož rámci jsme sehráli přípravné
utkání na umělé trávě v Luhačovicích
s předním celkem divize FC TVD Slavičín,
které jsme vyhráli jednoznačným rozdílem

5 : 0 a ve kterém se střelecky prosadili
Šindelář a Přikryl dvěma brankami a jednou
Lacina. Bylo to asi naše nejlepší utkání v rámci
celé zimní přípravy.
Ale příprava je něco jiného než vlastní boje
o mistrovské body, které vypuknou v neděli
18. března. Jak se v nich bude „chropyňským
orlům“ dařit, ukáží až samotné zápasy, ale
připraveni na ně jsou orli opravdu dobře a já
doufám, že se v nich odrazí tvrdá příprava a
dobré výsledky z přípravných zápasů. Cílem

f o tbali
yně je pokusit se o
tbaliss tů FK Chr
Chrop
opyně
op
návrat do vyšší soutěže – divize, kterou již
v minulosti většina hráčů absolvovala. To však
bude jasné až po skončení jarních bojů –
17. června, kdy budou odehrány závěrečné
zápasy krajského přeboru mužů. Takže
ho
dně šštěs
těs
tí, maxi
mum zís
dů,
hodně
těstí,
maximum
získkaných bo
bodů,
hodně vstřelených branek, málo gólů
v naší síti a hlavně co nejvíce spokojených
chropyňských fanoušků a příznivců!!!
– VP –

Horní řada zleva: Josl – trenér, Buksa, Láník, Lejsek, Zatloukal, Přikryl, Grmela, Polášek,
Dole: Pagáč, Šindelář, Lacina, Novák, Večeřa, Slavík.
Chybí: Dohnal, Zdražil, Hradil, Vrána, Tvrdoň, Šeděnka

Soukromá inzerce
Koupím
 mladý manželský pár koupí parcelu ke
stavbě rodinného domu v Chropyni Nádražní ul. (nejlépe). Kontakt: e-mail:
len.svob@seznam.cz, mobil: 608 877 282

Prodám
 autosedačku 9 – 36kg, atest pro EU,
nastavení výšky ramenních pásů,
5bodový bezpečnostní pás, modrá, za
cenu 1690,- Kč. Kontakt 731 866 862

Pronajmu
 nabízím pronájem družstevního bytu
3+1 v Chropyni, kompletně zařízený,
volný od 1.5.2007. Tel: 604 142 234

Soukromá nekomerční
inzerce zdarma
- 13 -
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Vzpomínáme

Společenská kronika
únor 2007
V měsíci únoru se do našeho města přistěhovalo 26 občanů,
10 osob se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 14 osob a
narodily se 3 děti.

Dne 10. dubna vzpomeneme
20. výročí úmrtí našeho drahého
tatínka a dědečka pana
Františka Vrány

Vzpomínáme

Dne 11. dubna vzpomeneme
3. výročí úmrtí paní

a 25. února tomu bylo 11 let, co nás navždy
opustila naše maminka a babička paní

Aleny Chybové, roz. Kuchaříkové.

Mar
vá, rroz.
oz. Kr
pco
vá .
Mariie V
Vrráno
ánov
Krpco
pcov

Vzpomínají rodiče a bratr.

Za tichou vzpomínku všech, kteří je znali,
děkuje dcera Miluše a vnučka Hana
s rodinami.
Dne 14. 4. 2006 jsme vzpomněli 2. výročí
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka
a dědečka pana
Mar
ti
na Lo
cha
Marti
tina
Locha
cha..

Provedu veškeré úklidové práce

Vzpomíná celá rodina a všem, kteří
vzpomenou s námi, děkujeme.

v odpoledních hodinách a o víkendu.

Dne 15.4.2006 vzpomeneme 21. výročí
úmrti našeho drahého manžela, tatínka
a dědečka pana

Tel: 573 356 215, 728 019 141

k a.
ntišk
Ondrušk
ka Ondruš
Františ
Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti
s rodinami.
15. dubna 2007 uplyne již dlouhých
15 let, kdy nás náhle opustil ve věku
nedožitých 45 let pan
Vilém Hradil
Hradil.
Všem, kteří ho znali a měli rádi, děkuje
za tichou vzpomínku manželka a děti.
Dne 30. března jsme vzpomenuli 5. výročí, co nás navždy opustil
můj manžel a náš tatínek a dědeček pan
Jan Kovařík
Kovařík.
Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.
Poděkování

Děkuji všem známým a přátelům za slova útěchy
a květinové dary při rozloučení s mým drahým manželem
a naším tatínkem a dědečkem panem
Květoslavem Kolkem
dne 6. března 2007. Zarmoucená rodina.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –
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Chropyňské počasí
únor 2007
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

7
duben 200
2007

Podle církevního kalendáře je masopust nutno chápat jako dobu
od Tří králů do Popeleční středy. V lidových obyčejích však masopust
vrcholil v nejstarších dobách v posledních osmi dnech a později
v posledních třech dnech tohoto období, tj. na tzv. masopustní neděli,
masopustní pondělí a masopustní úterý. Masopust byla doba veselí,
plesů, svateb, zabijaček a obyčejových zábav v přepestrých
regionálních obměnách. Poslední tři masopustní dny se krajově
nazývaly ostatky, fašanky a nejčastěji prostě masopust. Jako všechny
pohyblivé svátky se i masopust kalendářně řídí podle data Velikonoc.
Masopustní neděle může tedy podle velikonočních svátků připadnout
na dny v období od 1. února do 7. března. Obyčeje a obřady
posledních tří masopustních dnů svým původem úzce souvisí se
zemědělským kalendářem našich předků, a jsou tedy svým původem
slavnostmi příprav a zahájení zemědělských polních prací.
Pranostiky k pohyblivým svátkům nebyly nikdy u badatelů, kteří
kladou důraz na přesné logické myšlení a hledání příčinných
následností, příliš v oblibě. Představují totiž něco jako střelbu na
pohybující se cíle, které mění nepravidelně směr letu. Např. Popeleční
středy jen v létech 1691 až 1696 připadly po řadě na 28.2., 4.2.,
16.2. a 7.3. Pranostiky pohyblivých svátků mohou tedy jen velice
obtížně dospět např. k odhalení určitých meteorologických
zákonitostí nebo se stát nositeli uznávané informace z oblasti
agrotechnických lhůt. Nelze ovšem přehlížet, že i tyto projevy lidové
slovesnosti vzešly z určitého skutečného kulturně-společenského
prostředí, a jsou tedy věrným odrazem hmotného a duchovního
života lidí a jeho tradic.

4.4.200
7
4.4.2007

(s
tředa) o
d 1
9.00 ho
d. – „„V
Velká nar
oz
eni
no
vá
(středa)
od
19.00
hod.
naroz
ozeni
enino
nov
sho
w... a
neb Scr
ea
mer
ví 1
0le
t!“ – zbrusu
show
aneb
Screa
eamer
merss sla
slaví
10le
0let!“
nový program k 10. výročí založení travesti skupiny
Screamers (Vstupné: důchodci a studenti 150,- Kč,
ostatní 180,- Kč)

27.4.200
7
.4.2007

( p á tte
ek) o
d 1
0.00 ho
d. – „Dobr
o družs
od
10.00
hod.
„Dobro
družstt v í
hastrmana Tatrmana“ - Hastrman Tatrman bydlí
v rybníčku na kraji lesa. Tam ho mají všichni rádi,
nejvíce však víla Malvína. Jemu to ale nestačí. Chtěl
by se stát vodnickým králem a bydlet v rybníku
Svět. Vydá se tedy na cestu, která se změní v jedno
velké dobrodružství... Pohádka pro I. stup. ZŠ, MŠ
a rodiče s dětmi. (Vstupné: 20,- Kč)

Připravované kulturní programy na měsíc
květen 2007
9.5.200
7
9.5.2007

Z místního pozorování v měsíci únor:
- průměrná minimální ranní teplota byla +1,8 °C
- průměrná maximální denní teplota byla +4,5 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 28 mm/m2
- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 987,6 hPa.

( sstředa)
tředa) o
d 1
0.00 ho
d. – „RÉV
A“ kkoncer
oncer t
od
10.00
hod.
„RÉVA“
ci
mbálo
vé muziky (pro I. a II. stup. ZŠ)
cimbálo
mbálov

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek
na ttel.
el. 5
73 355 323
pa
nt
o vá.
573
323,, pí. Ra
Rapa
pant
nto
Doplnění i změna pořa
dů jje
e vyhr
a zena
pořadů
vyhra
ena..
Správa majetku města Chropyně.
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
A d rresa
esa rredak
edak
ce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
edakce:
Telef
on: 5
73 500 7
46, 5
73 500 732.
elefon:
573
746,
573
R edak
ce: Ing. Petr Večeřa, Ing. Jiří Rosecký.
edakce:

Pranostiky na měsíc duben:
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
Dobrý duben, špatný květen.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Mokrý duben věští úrody, suchý předpovídá neúrodu.
Dubnový sníh rodí trávu.
V dubnu-li valný vítr se ozývá, seno a žito pěkné bývá.
Ing. O. Kment –
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