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čas kráčí sedmimílovými kroky, letí jako
voda a ani jsme se nenadáli a Vy dostáváte
do rukou poslední číslo Zpravodaje města
Chropyně v tomto roce. Snažili jsme se Vás
na jeho stránkách informovat o všem
podstatném, co se událo v našem městě,
a v této snaze hodláme pokračovat i do
budoucna. Přestože náklady na vydávání
Zpravodaje rok od roku rostou a v příštím
roce dosáhnou částky cca 300 000,-Kč,
přesto budeme i do budoucna pokračovatpokračovatpokračovatpokračovatpokračovat
v  jv  jv  jv  jv  jeho bezplaeho bezplaeho bezplaeho bezplaeho bezplatnétnétnétnétné dididididissssstrtrtrtrtribuci do všechibuci do všechibuci do všechibuci do všechibuci do všech
domácnost í  ve  městědomácnost í  ve  městědomácnost í  ve  městědomácnost í  ve  městědomácnost í  ve  městě a nadále Vás
informovat o životě v našem městě.
Samozřejmě že uvítáme každou Vaši
iniciativu, co byste chtěli vědět, které
rubriky rozšířit, co Vás zajímá  a čemu
věnovat na stránkách Zpravodaje více
prostoru. Díky za každou Vaši podnětnou
připomínku a návrh, který kvalitu
Zpravodaje ještě vylepší!!!

Když budete číst tyto řádky, pomalu již

budeme vstupovat do posledního měsíce
tohoto roku. Prosinec je vždy měsícem
hektickým, kdy se snažíme ještě na poslední
chvíli stihnout vše, co jsme si předsevzali,
a dohnat to, co jsme opomněli. V závěru
měsíce pak prožíváme v kruhu rodiny
a nejbližších přátel období nejkrásnějších
svátků v roce – období Vánoc. Je to
období, které  se většině z nás líbí, které
máme velmi rádi a na které se těšíme – od
těch nejmenších až po nás dospělé.
Příprava těchto svátků je nejen náročná,
ale i velmi příjemná a vrcholí právě o Váno-
cích, kdy prožíváme rodinnou pohodu,
obklopeni svými nejbližšími.

Prosinec je také obdobím bilancování,
co jsme udělali dobře, co se nám naopak
nepodařilo zcela podle našich představ
a co hodláme ještě vylepšit. Bližší zhod-
nocení celého roku 2007 z pohledu plnění
Volebního programu Zastupitelstva města
Chropyně Vám přineseme v příštím čísle

Chtěli bychom Vám všem touto cestouChtěli bychom Vám všem touto cestouChtěli bychom Vám všem touto cestouChtěli bychom Vám všem touto cestouChtěli bychom Vám všem touto cestou
popopopopoděkděkděkděkděkooooovvvvvaaaaat za Vt za Vt za Vt za Vt za Váš zájáš zájáš zájáš zájáš zájem o tem o tem o tem o tem o tooooo, jak naše, jak naše, jak naše, jak naše, jak naše
město bude vypadatměsto bude vypadatměsto bude vypadatměsto bude vypadatměsto bude vypadat,,,,,  a zároveň Vás a zároveň Vás a zároveň Vás a zároveň Vás a zároveň Vás
popopopopožádažádažádažádažádat o další vzájt o další vzájt o další vzájt o další vzájt o další vzájemnoemnoemnoemnoemnou su su su su spoluprpoluprpoluprpoluprpolupráciáciáciáciáci.....
Ať závěr letošního roku prožijete každýAť závěr letošního roku prožijete každýAť závěr letošního roku prožijete každýAť závěr letošního roku prožijete každýAť závěr letošního roku prožijete každý
                                                                            podle svých představ!!! podle svých představ!!! podle svých představ!!! podle svých představ!!! podle svých představ!!!

Přejeme Vám pohodové Vánoce a doPřejeme Vám pohodové Vánoce a doPřejeme Vám pohodové Vánoce a doPřejeme Vám pohodové Vánoce a doPřejeme Vám pohodové Vánoce a do
nového roku 2008 hodně zdraví,nového roku 2008 hodně zdraví,nového roku 2008 hodně zdraví,nového roku 2008 hodně zdraví,nového roku 2008 hodně zdraví,

ššššštěstěstěstěstěstí, stí, stí, stí, stí, spokpokpokpokpokooooojjjjjenosenosenosenosenostititititi, tr, tr, tr, tr, trpělivpělivpělivpělivpělivososososostititititi,,,,,
tolerance a pochopení!!!tolerance a pochopení!!!tolerance a pochopení!!!tolerance a pochopení!!!tolerance a pochopení!!!

Ing. Radovan MacháčekIng. Radovan MacháčekIng. Radovan MacháčekIng. Radovan MacháčekIng. Radovan Macháček
Starosta městaStarosta městaStarosta městaStarosta městaStarosta města

Ing. PIng. PIng. PIng. PIng. Peeeeetr Vtr Vtr Vtr Vtr Večeřaečeřaečeřaečeřaečeřa
Místostarosta městaMístostarosta městaMístostarosta městaMístostarosta městaMístostarosta města

Zpravodaje. Myslíme si, že řada věcí se po-
dařila podle našich představ, některé
akce naopak budou pokračovat i v dalším
období.
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více informací na straně 13

VÁNOČNÍ

VÝSTAVA

2. – 5. prosince 2007

ve víceúčelovém sále

chropyňského zámku

VÁNOČNÍ

VÝSTAVA

2. – 5. prosince 2007

ve víceúčelovém sále

chropyňského zámku

2. prosince 2007 od 14.00 hod.

Městské kulturní středisko Chropyně

vstupné: děti zdarma,
dospělí 30,− Kč

tancovačkatancovačka
MikulášskáMikulášská

PROGRAM
15.00 vánoční jarmark, občerstvení
16.00 vystoupení dětí přípravného

ročníku ZUŠ − koledy
16.10 vystoupení dětí z 1. ročníku

− flétny
16.15 Všetečný vánoční andělíček

 − dramatický kroužek ZŠ,
příběh s vánoční tématikou

16.45 vystoupení dětí dechového
oddělení − koledy

17.00 rozsvícení vánočního stromu
17.00 pozdravení pana starosty

a pana faráře
17.10 soubor zobcových fléten
17.30 dramatický kroužek při ZŠ
17.45 Big band D−JAZZ z Kroměříže

Na závěr ohňostroj
Program se uskuteční v prostorách

 zámku parku.

Od 15.00 do 18.00 − prohlídka
zámku a vánoční výstavy

umístěné ve víceúčelovém sále zámku.

02. 12. 2007
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Jde o titulní list Písní duchovních evanjelistských – Šamotuly 1561. V popředí stojí
kantor s „rafijí“, vedle něho stojí s brýlemi údajně biskup Jan Blahoslav, redaktor
tohoto kancionálu. Jde o zpěv českých bratří při bohoslužbě. Učitel řídí zpěv
dlouhou taktovací holí, na kterou všichni zpěváci vidí. Podle dochovaných
pramenů, vykonával tuto funkci v Přerově bratr Vít, který zemřel v roce 1531.

Kapitola III. – Počátky školství – bratrskáKapitola III. – Počátky školství – bratrskáKapitola III. – Počátky školství – bratrskáKapitola III. – Počátky školství – bratrskáKapitola III. – Počátky školství – bratrská
škola v Chropyni (2. část)škola v Chropyni (2. část)škola v Chropyni (2. část)škola v Chropyni (2. část)škola v Chropyni (2. část)

Ve druhé polovině 16. století se šířil
ve střední Evropě protestantismus. Postupně
nastal úpadek katolických škol a rozvoj škol
reformačních. Podle J. Trojana, viz citované
dílo s. 9, „zvláštní místo má v českých zemích
bratrské školství, které preferuje češtinu.
Na Moravě se Bratřím dařilo lépe než
v Čechách a je to patrné i na vysoké úrovni
bratrských škol. V 16. století je v Chropyni
latinská bratrská škola, která je zrušena roku
1615, tedy ještě před Bílou horou, kardinálem
Dietrichštejnem. Podotkněme, že latinská
škola chropyňská byla určena pro
šlechtickou mládež, což je humanistický rys,
pronikající, jak je zřejmé, i do Jednoty
bratrské.

Kolem roku 1550
se setkáváme s bra-
trskou školou ve Velké
Bíteši. V Prostějově byla
i vyšší bratrská škola pro
kazatele a učitele.
Uherský Brod, ještě
v 17. století nekatolický,
měl obyvatelstvo hlá-
sící se k Jednotě i k lu-
teránům. Od druhé
poloviny 16. století
se však vynořuje i ka-
tolická vlna protire-
formační. V Olomouci
roku 1566 vzniká jezu-
itské gymnázium nej-
prve čtyřtřídní, záhy pěti
a šestitřídní. To však ještě
byla vzácnost.

V Čechách i na Mo-
ravě bylo možné najít jen
velmi omezený počet
těchto škol.“  Je zají-
mavé, že existence
bratrské školy se stala
předmětem tvůrčího
zájmu několika spiso-
vatelů a historiků. O tom podrobně píše
Z. Fišer ve svých Kapitolách z dějin Chropyně
I., Chropyně 1190, s. 17 -32, kde uvádí autory
a jejich díla. S vědeckou akribií posuzuje texty
jednotlivých publikací a dochází k závěru,
že „při současném stavu pramenů, nemůžeme
potvrdit, kdo byl rektorem chropyňské školy
kolem roku 1615, ani jaké bylo složení žáků,
kteří školu navštěvovali. A tak žel musíme
konstatovat, že působení Jednoty bratrské
a bratrského školství v Chropyni v prvých
dvou desetiletích 17. století nám zůstává
do značné míry neznámé.“

Pisatel textu po prostudování všech
dostupných pramenů a zhodnocení
nepřímých důkazů dochází k názoru,
že bratrská škola v Chropyni existovala.
Autora k tomu vedou následující důvody:
· Politická situace byla na Moravě pro

Českobratrskou církev a její činnost
příznivá.

· Horlivými ochránci Jednoty byli
na Moravě někteří šlechtici z rodu
Žerotínů, Valdštejnů, Kouniců,
Pernštejnů, pánů z Lipé i Ludanicové.
Mnozí z nich byli i zemskými hejtmany
a na svou dobu byli velmi vzdělaní.

· Některá města na Moravě jako Ivančice,
Lipník, Fulnek, Prostějov, Přerov, se stala
již v první polovině 16. století baštami
Jednoty.

· Mnohé obce našly určitou resonanci
a vzor ve jmenovaných městech
a zřizovaly bratrské školy (Břest, Rataje,
Kvasice, Šelešovice, Holešov, Žalkovice,
Žeravice, Valašské Meziříčí).

· Žádné prameny neuvádějí, že bratrská
škola (dům) zřízená za pánů z Ludanic
v roce 1561, v níž se vyučovalo čtení, psaní
a zpěv, byla následně zrušena. Můžeme
se domnívat, že přečkala všechny dobové
peripetie i různé majitele městečka
Chropyně. Její činnost pak pokračovala
počátkem 17. století.

· Významné bratrské gymnázium v Přerově
včetně osobností Jana Blahoslava a Jana
Amose Komenského a jejich názorů
na vzdělání, jistě pronikly na bratrskou
školu v Chropyni.

· Českobratrské a luterské zpěvníky, nově
vytištěné, obsahovaly písně v českém
jazyce. Využívaly se ve školách i při
bohoslužbách, což venkovskému lidu
velmi vyhovovalo.

· Obdobně Blahoslavova „Musica“, první

česká hudební učebnice, se jistě využívala
v bratrských školách. To byl záměr autora.

V této souvislosti je nutné vyzvednout
osobnost Jana Blahoslava a stručně nastínit
jeho curriculum vitae.

Jan Blahoslav (1523 – 1571) vlastním
jménem Jan Blažek, přerovský rodák, biskup
Jednoty bratrské, absolvoval studia
na gymnáziu ve slezském Goldbergu
a na protestantské univerzitě ve Wittenbergu.
Je autorem „Gramatiky české“ a historického
spisu „O původu Jednoty bratrské a řádu
v ní“. Vydání Bible kralické v roce 1588
se již nedočkal. Zemřel v Moravském Krum-
lově 24.11.1571 a pohřben byl v Ivančicích.

Pro naše bádání je nejzajímavější, že v jeho
redakci vyšel roku 1561
v Šamotulách v Polsku
zpěvník s názvem „Pís-
ně duchovní evange-
lické“. Dvě opravená
vydání vyšla po smrti
Blahoslavově v roce
1564 a 1576 v Ivan-
čicích. Počtem písní
a typografickou úpra-
vou, neměly zpěvníky
v Evropě 16. století
obdobu. Jeho zásluhou
byla Morava povýšena
na středisko literární
činnosti Jednoty bra-
trské.

Blahoslavovi vděčí-
me za první hudební
učebnici v češtině. Na-
zval ji „Musica, tj. knížka
zpěvákům náležité
zprávy v sobě zavíra-
jící“. První vydání vyšlo
v roce 1558 v Olomou-
ci, druhé roku 1569
v Ivančicích a obsahuje
přídavek o skládání
textů duchovních pís-

ní. Blahoslavova „Musica“ byla určena
především pro praktické poučení zpěváků
a byla používána v bratrských školách.
Jistě na bratrské škole v Chropyni
při vzdělávání mládeže moravské nekatolické
šlechty.

Dobová ikonografie, kterou zde
zveřejňujeme, nám demonstruje způsob
výuky zpěvu na bratrské škole a zpěvu české
duchovní písně při bohoslužbě. Poz-
namenejme, že hudba nástrojová
(instrumentální) se v tehdejší době
neslučovala s životním stylem bratrsky
a kalvínsky orientované šlechty. Účast
nástrojů v duchovní hudbě tyto konfese
zakazovaly a druh této hudby nebyl pěstován
ani na bratrských školách.

– pr– pr– pr– pr– prof. PhDrof. PhDrof. PhDrof. PhDrof. PhDr. Milosla. Milosla. Milosla. Milosla. Miloslav Bučekv Bučekv Bučekv Bučekv Buček, CSc. –, CSc. –, CSc. –, CSc. –, CSc. –

Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
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ZUŠ Kroměříž, pobočka ChropyněZUŠ Kroměříž, pobočka ChropyněZUŠ Kroměříž, pobočka ChropyněZUŠ Kroměříž, pobočka ChropyněZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně
Vás srdečně zve na Vánoční koncerty,
které se konají ve dnech 111110., 10., 10., 10., 10., 111111. a 1. a 1. a 1. a 1. a 12.2.2.2.2.
prprprprprosiosiosiosiosince 200nce 200nce 200nce 200nce 2007 7 7 7 7 vždy od 111116:00 ho6:00 ho6:00 ho6:00 ho6:00 hodididididinnnnn

v sálev sálev sálev sálev sále č. 1 č. 1 č. 1 č. 1 č. 100000 M M M M MěěěěěKSKSKSKSKS ChrChrChrChrChropopopopopyně.yně.yně.yně.yně.

Mateřská škola nabízí dětem nadstan-Mateřská škola nabízí dětem nadstan-Mateřská škola nabízí dětem nadstan-Mateřská škola nabízí dětem nadstan-Mateřská škola nabízí dětem nadstan-
dardní aktivitydardní aktivitydardní aktivitydardní aktivitydardní aktivity

Jednou z těchto aktivit je projekt
nazvaný ZDRAVÝ ÚSMĚV. Cílem tohoto
projektu je vštípit dětem ve školce hravou
formou a jednoduchým způsobem
základní vědomosti a návyky v péči
o chrup. Mateřskou školu navštěvuje
pracovník Centra ústní hygieny Hulín pan
Forejt.

Vždy má pro děti připravenou hodinku
názorných příkladů a zábavných činností,
jak pečovat o svůj chrup, předcházet
zubnímu kazu a onemocnění dásní.

Druhá fáze tohoto seznamování je
vytvoření NÁVYKU. A to je každodenní
úkol pro trpělivé učitelky a snaživé děti.

– Ivana Zahnašová –– Ivana Zahnašová –– Ivana Zahnašová –– Ivana Zahnašová –– Ivana Zahnašová –

Vánoční koncerty žáků ZUŠV Mateřské škole
si děti nejen hrají

reklama

Ideálem každého výchovného snažení
je dovést dítě k správnému vztahu k životu.
Vede k tomu mnoho cest a jedna z nich
je právě slavení svátků. Chceme působit
nenásilně a účinně na zdravý rozvoj dítěte.
Podstatný je opravdový vnitřní vztah
vychovatele k danému svátku. Dítě
neošidíme vnějším pozlátkem sebedo-
vedněji připraveným. Ono vnímá naše
vnitřní zaujetí, které jsme si ochotni kvůli
němu navodit.

Nedávno jsme se s dětmi a jejich rodiči
radovali z darů podzimu, jeho bohatství
chutí, vůní a barev. Také odkaz minulosti
přidává možnost zamyslet se nad
ušlechtilostí výjimečné postavy našich
dějin. Rytířské ctnosti a pevnost víry učinily
ze svatého Václava patrona naší země
a spolubojovníka Michaelova, jehož svátek
slavíme vzápětí po Václavovi. Je to doba
jako stvořená pro děti. Otevírá jim svá
tajemství naladěná na té nejsprávnější vlně.
Za pomoci pohádkových příběhů
podporujeme odvahu k sebepřekonávání
a trvale posilujeme sebejistotu.

Celá atmosféra tohoto období nabádá
k prožitku vlastního zpevnění a hledání
vnitřní hodnoty. Vžívali jsme se do postav
rytířů a obránců města, dokud nepřišla
Mahyrda. Tenkrát se vůdcové odvrátili
od svých věrných rytířů a naslouchali
pouze této dámě. Škoda. Neuvědomili
si, že bez rytířů bitvu nevyhrají.

– Ivana Zahnašová –– Ivana Zahnašová –– Ivana Zahnašová –– Ivana Zahnašová –– Ivana Zahnašová –

Svátky v mateřské
škole

Dne 24. října 2007 se v Kostelci u Holešova
konala tradiční pěvecká soutěž populárních
písní pod názvem „Kostelecký slavíčekKostelecký slavíčekKostelecký slavíčekKostelecký slavíčekKostelecký slavíček“.
Tohoto pěveckého klání žáků základních škol
a víceletých gymnázií našeho okresu se
každoročně a vždy velmi úspěšně účastní
i naše ZŠ Chropyně. Nejinak tomu bylo i letos.

Soutěžící hodnotila porota, která velmi
ocenila radost ze zpěvu i nadšení mladých
interpretů. Pěvecké výkony se posuzovaly ve
třech kategoriích dle věku soutěžících.
Můžeme říci, že v početné konkurenci třinácti
škol dosáhli naši žáci velmi dobrých výsledků,
a to ve II. kII. kII. kII. kII. kaaaaatttttegoregoregoregoregorii ii ii ii ii (6. a 7. třídy ), ve které
1. místo obsadila Alena SkAlena SkAlena SkAlena SkAlena Skalíkalíkalíkalíkalíkooooovvvvvááááá a 2. místo
JitkJitkJitkJitkJitka Pa Pa Pa Pa Pooooodrdrdrdrdroooooužkužkužkužkužkooooovvvvvááááá. Ve III. kIII. kIII. kIII. kIII. kaaaaatttttegoregoregoregoregorii ii ii ii ii (8. a 9.
třídy) získal Petr Šebela Petr Šebela Petr Šebela Petr Šebela Petr Šebela čestné uznání.

Nazávěr nezbývá než doufat, že tento
úspěch nezůstane ojedinělým a bude inspirací
i pro další žáky naší školy.

– Luděk K– Luděk K– Luděk K– Luděk K– Luděk Koooooutnýutnýutnýutnýutný, učit, učit, učit, učit, učitel ZŠ Chrel ZŠ Chrel ZŠ Chrel ZŠ Chrel ZŠ Chropopopopopyně –yně –yně –yně –yně –

Úspěchy našich zpěváků

Vážení rodiče a hudební přátelé, chtěl
bych touto formou poděkovat
představitelům města za bezplatný pronájem
prostorů MěKS Chropyně k uskutečňování
veřejných vystoupení pro naše žáky.
Umožňuje jim to ukázat světu, co všechno
se dokázali naučit, čeho dosáhli svojí pílí,
a radost, kterou z hraní mají, Vám mohou
předat na těchto koncertech.

Kromě již tradičních nástrojů, na které děti
hrají - jako jsou flétna, akordeon, kytara, klavír
a klávesy, se zde představí i žáci nově
otevřené pěvecké a houslové třídy.

Každý koncert má své neopakovatelné
kouzlo a atmosféru, protože na něm hraje
vždy někdo jiný a něco jiného. Máte tedy
jedinečnou příležitost obohatit se milými
a příjemnými zážitky, kterých v dnešním světě
není mnoho.

– Luděk K– Luděk K– Luděk K– Luděk K– Luděk Koooooutnýutnýutnýutnýutný,,,,,
vedoucí pobočky ZUŠ Chropyně –vedoucí pobočky ZUŠ Chropyně –vedoucí pobočky ZUŠ Chropyně –vedoucí pobočky ZUŠ Chropyně –vedoucí pobočky ZUŠ Chropyně –V
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Oslavy podzimu probíhají
každoročně v naší mateřské škole
nejrůznějšími činnostmi. Také letos při
nich děti i se svými rodiči strávili
příjemná odpoledne, například při
vyřezávání „Dýňových strašidýlek“.

– Za kolektiv MŠ Chropyně– Za kolektiv MŠ Chropyně– Za kolektiv MŠ Chropyně– Za kolektiv MŠ Chropyně– Za kolektiv MŠ Chropyně
 Taťána Caletková – Taťána Caletková – Taťána Caletková – Taťána Caletková – Taťána Caletková –

Dýňová strašidýlka v mateřské škole

Příjemné odpoledne ve školce

reklama

Děkujeme všem
naši m obchodním přátelům

a zákazníkům
za projevenou důvěru

v uplynulém roce
a do nového roku 2008

Vám přejeme hodně
zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů.

Kolektiv pracovníků firmy
Robert Lučan

Kontejnerová autodoprava

Upozornění

Redakce Zpravodaje města Chropyně
upororňuje občany, že

dididididissssstrtrtrtrtribuci Zpribuci Zpribuci Zpribuci Zpribuci Zpraaaaavvvvvooooodajdajdajdajdaje do ve do ve do ve do ve do vašichašichašichašichašich
schrschrschrschrschránek zajišťuánek zajišťuánek zajišťuánek zajišťuánek zajišťujjjjje Čese Čese Čese Čese Česká pošká pošká pošká pošká poštttttaaaaa.....
V případě, že Zpravodaj pravidelně

nedostáváte do vaší schránky,
se prosím obraťte

na tel.: 573 503 513.

Redakce Zpravodaje města Chropyně
upororňuje autory článků,

kteří by svůj příspěvek rádi zveřejnili
v lednovém čísle, že uzávěrka je,uzávěrka je,uzávěrka je,uzávěrka je,uzávěrka je,

vzhledem k vánočním svátkům,vzhledem k vánočním svátkům,vzhledem k vánočním svátkům,vzhledem k vánočním svátkům,vzhledem k vánočním svátkům,
již 10. prosi nce.

Děkujeme za pochopení.

– – – – – Redakce Redakce Redakce Redakce Redakce –––––

V předposlední říjnové úterý jsme
se sešli v první třídě mateřské školy,
abychom s dětmi vyrobili strašídýlka
z dýní. A že se všem povedla, dokázalo
nejen nadšení rodičů, ale i šťastné pohledy
našich nejmenších. Děti nám předvedly
něco ze své práce, zatancovaly a zazpívaly.

O týden později začlo modelování dětí
s asistencí rodičů. I když už venku bylo
sychravo, třídou se linula dobrá nálada
a v rukou dětí se z keramické hlíny rodily
různe postavičky a vánoční tvary.

Domů jsme si všichni odnesli hezké
zažitky a pocit z příjemně stráveného
odpoledne a těšíme na další takové
pozvání.

Chci touto cestou poděkovat učitelkám
mateřské školy paní Daně Součkové
a Boženě Sigmundové za obětavou práci
a trpělivost.

– Mar– Mar– Mar– Mar– Martititititina Rna Rna Rna Rna Rozkozkozkozkozkošná –ošná –ošná –ošná –ošná –
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Podzimní prázdniny ve dnech
25. – 28.10.2007 jsme letos trávili v Brně.
Využili jsme nabídky brněnských pionýrů,
kteří nám poskytli své klubovny pro
ubytování. Je to po Liberci a Hradci Králové
již  třetí krajské město, v němž organizujeme
podzimní prázdninové pobyty.

Všichni jsme si zde užívali. Ve čtvrtek jsme
navštívili Moravské zemské muzeum, pavilon
Anthropos (muzeum vykopávek), kde jsme
se fotili s obrovským mamutem, pravěkými
lidmi nebo třeba s pravěkou zbraní. Prošli
jsme centrum města a večer jsme věnovali
deskovým hrám, které děti ještě neznaly.
Na pátek se všichni moc těšili, protože nás

čekal bazén. Zde někteří horlivě plavali
a dováděli ve vodě, jiní relaxovali ve vířivce
nebo v páře. Odpoledne jsme se vydali
na výstavu „Jak se točí večerníček“. Děti
si samy mohly zahrát s maňásky, natáčet
se kamerou a zároveň se vidět na obrazovce.
Někteří si kreslili nejznámější večerníčkovské
postavičky, starší si vyzkoušeli, jak se dělají
různé zvukové efekty (vítr, dupot koní,
práskání bičem, štěkot psa Žeryka, klakson,
vrzání dveří...). Tato výstava, i když byla
poměrně malá, měla u všech velký úspěch.
Od večerníčků naše kroky vedly na Špilberk,
kde jsme si prohlédli kasematy (podzemí
používané jako vězení, kryty, sklady). Večer

Pionýři na podzimních prázdninách
jsme se vypravili na večerní osvětlené Brno.
V sobotu ráno pršelo, a tak jsme si zopakovali
bazén. Po dobrém obědě jsme si vyjeli do
zoologické zahrady. V klidu jsme si prohlíželi
zvířata a podařilo se nám odejít až po zavírací
době. Sobotní večer byl volný. Někteří byli
unavení a odpočívali, jiní hráli hry nebo
si povídali.

V neděli ráno nás čekala snídaně, sbalení
našich věcí, úklid a cesta domů. Všech
šestnáct účastníků podzimních prázdnin
se odpoledne spokojeně vrátilo ke svým
rodičům.

Akci finančně podporovalo MŠMT ČR.
– J. Hrdličková –– J. Hrdličková –– J. Hrdličková –– J. Hrdličková –– J. Hrdličková –

Objednávky na velké i malé
zákusky, čajové pečivo, trubičky

i vánoční dorty přijímáme
nejpozději do 10.12.2007.

reklama

Upozornění

Město Chropyně upozorňuje
zájemce o individuální výstavbu
rodinných domů v lokalitě Podlesí,
že v současné době je zveřejněn
záměr prodeje pozemků v této
lokalitě. Bližší informace naleznete
na Úřední desce Městského úřadu
v Chropyni nebo na webových
stránkách města, rovněž na úřední
desce.

Zpravodaje
města Chropyně najdete na

http://www.muchropyne.cz

starší vydání
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Turistický oddíl Kamínek pořádal
v období podzimních prázdnin ve dnech
25. – 28. října pro děti „Prodloužený víkend
plný her ve Vsetíně“, a to ve znamení svátku
Halloween.Této akce se účastnilo 20 členů
našeho Kamínku.

Ubytovaní jsme byli ve Vsetíně, ve velmi
pěkné chatě TOMíků v Dolní Jasénce.

Po příjezdu a ubytování jsme se vydali
na prohlídku památek ve Vsetíně. Večer
pak následovalo seznámení s programem
a večerní hry.

Druhý den ráno nás probudily sluneční
paprsky, které jsme si vychutnávali po celý
den. Dopoledne proběhla soutěž ve fot-
bálku a otestovalo se tamní hřiště.
Odpoledne jsme se s dětmi vydali na Vse-
tínské náměstí, kde děti utvořily dvojice
a vydaly se oslovovat místní občany s tím,
že se představily a poprosily o namalování
obrázku slona s uvedením věku a křestního
jména „malíře“. Během hodiny se podařilo
našim dětem získat 157 namalovaných

slonů. Nejstarší autor měl 89 roků a nej-
mladšímu bylo 11 měsíců. V příštím čísle
necháme otisknout několik zajímavých
malůvek. Páteční večer byl táborák.
Vedoucí a instruktoři připravili ohniště
a slavnostně zapálili oheň. Všichni si opekli
špekáčky a společně si zazpívali. Zpívalo
se nám krásně, za doprovodu kytary
se písně nesly nočním Vsetínem, oheň
krásně svítil do tmy a náš zpěv doprovázel
praskající oheň.

Další ráno bylo sice mlhavé, ale nám to
nevadilo, jelikož děti vyráběly papírové
draky do soutěže. Odpoledne se věnovaly
výrobě masek na večerní „Disko-
Halloween“ a do večera si stihly ještě
zasportovat. Po večeři následovalo udílení
diplomů a hlavní ceny „Valašského
klobóku“.

Jelikož všechny děti nadšeně soutěžily,
tak cena patřila zaslouženě všem. Klobók
byl totiž vyroben z chleba, šunky, vajíček,
sýra, uzeného masa, pomazánky, mrkvičky,

okurky, čínského zelíčka a jiných dobrot.
Všichni se na něj vrhli a za chvíli z něho
moc nezbylo. Během následující diskotéky
se všichni patřičně vyřádili a po prod-
loužené večerce a nezbytné hygieně
se odebrali „do hajan“.

Poslední den si všichni po snídani
zabalili své věci a dospěláci začali uklízet
chatu. Děti se zatím podívaly na komedii
„Jak se krotí krokodýli“. Po obědě a předání
chaty jsme se šli rozloučit se Vsetínem
do místního parku. Dětem se tu tak líbilo,
že jsem jim již tuto chatu zamluvila na jarní
prázdniny. Snad nám to vyjde.

Závěrem chci poděkovat všem
vedoucím a instruktorům za péči o děti, ale
i rodičům, kteří umožnili dětem se této akce
zúčastnit. Také chci pochválit všechny děti,
které s námi byly, protože byly hodné,
poslušné a ve vlaku i při přestupování
do vlaků se chovaly vzorně.

– Za tur– Za tur– Za tur– Za tur– Za turiiiiissssstický otický otický otický otický oddíl Kddíl Kddíl Kddíl Kddíl Kaaaaamínekmínekmínekmínekmínek
Hana Paňáková –Hana Paňáková –Hana Paňáková –Hana Paňáková –Hana Paňáková –

Prodloužený víkend plný her
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V roce 2006 měla naše organizace
26 mladých rybářů z toho 9 nových
mladých rybářů, kteří ukončili rybářský
kroužek úspěšným složením testů.
V kroužku seznamuji mladé rybáře
s rybářským řádem, všemi způsoby lovu
ryb, jak se chovat u vody a jak se dobře na
lov připravit. Kroužek končí v prosinci.

ZávZávZávZávZávooooody v Tdy v Tdy v Tdy v Tdy v Tooooovvvvvačoačoačoačoačověvěvěvěvě
Začínáme již první sobotu v červnu, kdy

se účastníme rybářských závodů
v Tovačově na rybníku Hradecký. Tyto
závody pořádá J. Zahradníček u příležitosti
Mezinárodního dne dětí. V letošním roce
se závodilo ve dvou kategoriích, a to do
10 let a od 10 do 15 let. Velmi úspěšní byli
naši mladí rybáři do 10 let, kdy 2. místo
vybojoval Michal Palík. V kategorii 10-15
let vyhrál Dominik Kusý, 3. místo obsadil
Marek Žižlavský a 4. místo Ladislav Patrman.
Po ukončení závodů předali hospodář
místní organizace Tovačov pan Žáček a pan
J. Zahradníček vítězům ceny a pozvali
je na závody v příštím roce.

Z činnosti mladých rybářů místní organizace Chropyně v roce 2007

Hlavní závody na Malém PískáčiHlavní závody na Malém PískáčiHlavní závody na Malém PískáčiHlavní závody na Malém PískáčiHlavní závody na Malém Pískáči
Letošní závody proběhly ve slavnostním

15. výročí. Již patnáct roků závodí mladí
rybáři o ceny, ale v letoším roce měli k těmto
cenám přichystané krásné poháry, které jim
připomenou dravé soutěžení v lovu ryb.

Závody proběhly 30.6.2007 za krásného
počasí. Závodilo se, jako již tradičně,
v kategoriích Největší kapr, Pořadí a v nové
kategorii Největší ryba.

V kategorii Největší kapr zvítězil Ladislav
Patrman s úlovkem 51 cm, na druhém místě
se umístil Lukáš Kopeček s kaprem velkým
49 cm a třetí skončil Tomáš Pospíšil, jehož
ulovený kapr měřil 43 cm.

V kategorii Pořadí zvítězil Ladislav
Patrman, jehož úlovky měly dohromady
141 cm, druhý byl Tomáš Pospíšil s úlovky
v délce 98 cm a třetí Jindřich Láník se 75 cm.

V kategorii o Největší rybu vyhrál Jindřich
Láník, jehož ulovený amur měřil 58 cm, na
druhém místě byl Tomáš Pospíšil, který také
chytil amura, avšak o tři centimetry kratšího.

Pohár vedoucího mládežePohár vedoucího mládežePohár vedoucího mládežePohár vedoucího mládežePohár vedoucího mládeže
Novou akcí našeho kroužku byla soutěž

o pohár vedoucího mládeže v lovu kaprů.
Tato soutěž probíhala na rybníce v Tovačově
a zúčastnilo se jí 19 mladých rybářů. Tito
mladí rybáři byli rozděleni do dvou skupin,
každá skupina jela na závody dvakrát
v průběhu prázdnin a soutěžili, kdo uloví
nejvíce kaprů.

První skupina jela 14. července a za 9 ho-
din ulovili 132 ks kapra, přičemž nejvíce
ulovil Pavel Měrka (47 ks), dále René
Petrželka (36 ks) a Martin Motal (15 ks).

Druhá skupina jela 28. července a za stej-
ných podmínek ulovila 141 ks kapra, nejvíce
Marek Žižlavský (49 ks), Roman Škarpa
(35 ks) a Bořek Láník (16 ks).

První skupina jela na další lov 18. srpna
a její členové ulovili 80 ks kapra. Nejúspěš-
nější byli Pavel Měrka (26 ks), Ladislav
Patrman (21 ks) a Jindřich Láník (16 ks).

Poslední, 4. zájezd, absolvovala druhá
skupina 25. srpna a bylo uloveno 58 ks kapra.
Nejvíce ulovil Roman Škarpa (20 ks), dále
René Petrželka (12 ks) a Martin Motal
(10 ks).

Pohár Jiřího Řezáče v lovu kaprů
TOVAČOV 2007 získal Pavel Měrka, který
chytil 73 kaprů. Celkem mladí rybáři ulovili
411 ks kapra.

 Michal Palík, 2. místo

ZávZávZávZávZávooooody v rdy v rdy v rdy v rdy v reeeeevíru Morvíru Morvíru Morvíru Morvíru Moraaaaavvvvva 1a 1a 1a 1a 144444
Druhé závody, které organizovali

vedoucí mládeže ČRS MO Tovačov, skupina
Kojetín, pan Marian Mokryš a pan Slávek
Ruman, proběhly 17.6.2007 na revíru
Morava 14 (lovilo se mezi mosty). Na
těchto závodech, kterých jsme se také
účastnili, se soutěžilo na váhu ryb. Tyto
závody vyhrál domácí mladý rybář René
Večerka, druhé místo obsadil mladý rybář
našeho rybářského kroužku Dominik Kusý
a třetí místo také náš rybář Ladislav
Patrman.

účastníci závodů v Tovačově

Dominik Kusý, 2. místo

vítězové kategorie Pořadí, zleva
Patrman, Pospíšil, Láník

vítězové kategorie Největší kapr, zprava
Patrman, Kopeček, Pospíšil

TřpTřpTřpTřpTřpytkytkytkytkytka 200a 200a 200a 200a 20077777
Letošní poslední akcí mladých rybářů

byly závody ve vláčení Třpytka 2007. Konaly
se 15. září a zúčastnilo se jich 7 mladých
rybářů, kteří během čtyřhodinového vláčení
zkoušeli na Velkém Pískáči u Záříčí ulovit
nějakého dravce. To se bohužel nepodařilo.

Prófa závodů Martin Motal

vítěz poháru Pavel Měrka

pokračování na str. 9
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Možná bude sv. Petr příště stát při mladých
rybářích a ne při rybách.

Tímto skončilo pro mladé rybáře jedno
velké soutěžení a v říjnu se sejdou opět
v rybářském kroužku.

Letošní rybářský rok byl pro mladé
rybáře velmi náročný na soutěže, ale určitě
by j ich nebylo tolik, kdyby nebylo
sponzorů. Proto touto cestou děkujeme
všem sponzorům, kteří se na tak krásném
soutěžení podíleli.

– Jiří Řezáč –– Jiří Řezáč –– Jiří Řezáč –– Jiří Řezáč –– Jiří Řezáč –

Z činnosti mladých
rybářů ... Ovzduší a jeho čistota je jednou

ze základních a poměrně podrobně
sledovaných složek životního prostředí.
Každého z nás se přímo dotýká a spolupodílí
se významným způsobem na kvalitě
prostředí, v němž se nacházíme. V této
souvislosti se o čistotu ovzduší zajímá asi
každý, komu není lhostejné vlastní zdraví.
Velká spousta informací k dané problematice
je dostupná zejména na internetu, a to na
stránkách Ministerstva životního prostředí,
stránkách České informační agentury
životního prostředí a v Integrovaném registru
znečišťování. Zde je možno vysledovat
základní trendy vývoje znečištění ovzduší
v aglomeracích, zónách a v národním
měřítku, které vycházejí z monitorování
koncentrací znečišťujících látek v síti
měřících stanic.

Z uvedených zdrojů lze například zjistit,
že měrné emise ve Zlínském kraji oscilují
v letech 2002 – 2006  u tuhých částic mezi
hodnotami1,38 – 1,53, u oxidu siřičitého
mezi 1,76 – 2,21, u oxidů dusíku mezi 2,30 –
2,52 a oxid uhelnatý mezi 3,31 – 4,52, vše
 je uvedeno v tunách na kilometr čtvereční.
V dané časové řadě nelze vysledovat
jednoznačný trend, u položek  oxidy dusíku
a oxid uhelnatý se dá hovořit o slabé tendenci

ke snižování emisí, emise tuhých
znečišťujících látek jsou v podstatě
stabilizované. Obdobný závěr platí pro celou
Českou republiku.

Rámcově pozitivní vývoj emisí škodlivin
do ovzduší však nezohledňuje mobilní
zdroje, tedy silniční motorovou dopravu a
malé zdroje typu lokálních topidel
v rodinných domech, které jsou však svým
vlivem zcela zásadní. V této souvislosti
dochází zejména v Ostravsko-Karvinské
oblasti v aglomeracích, včetně přilehlého
okolí ke zhoršování čistoty ovzduší, a to v pa-
rametrech oxidů síry, oxidů dusíku, tuhých
částic, přízemního ozonu a benzo(a)pyrenu.
Poslední uvedená škodlivina  má rako-
vinotvorné účinky a souvisí také s menšími

obcemi, kde se v domácnostech topí tuhými
palivy.

V podmínkách města Chropyně je výz-
namným celoročním zdrojem škodlivin
doprava, sezónním zdrojem lokální topeniště
v rodinných domech a dále pak pomalu
se rozvíjející průmysl a drobnější podni-
katelské aktivity.  V této souvislosti se dá říci,
že jsou splněny předpoklady pro zhoršení
čistoty ovzduší ve městě s vazbou na žádoucí
rozvoj v regionu, ale také na nezdravý  a nežá-
doucí vývoj při vytápění rodinných domů.
K tradičním větším zdrojům znečištění
ovzduší ve městě patří Energetika Chropyně,
Fatra,a.s., čerpací stanice pohonných hmot
a spalovna nebezpečných odpadů firmy
Destra CO, spol. s r. o..

Tyto zdroje se nacházejí na JV straně
města, proto  převládající  západní větry
odnášejí naštěstí jejich emise mimo
zastavěnou obytnou oblast. I přes to krátce
ke zdroji nejzávažnějších škodlivin, tedy ke
spalovně. Zde bylo v roce 2006 zaz-
namenáno  6.395 provozních hodin, při
kterých bylo vypuštěno do ovzduší 0,052 t
tuhých znečišťujících látek, 0,127 t oxidu
siřičitého, 1,32 t oxidů dusíku, 0,462 t oxidu
uhelnatého, 0,058 t těkavých organických
látek, 0,034 t těžkých kovů, 0,015 t floru,

0,079t chloru a nulové množství
PCDD+PCDF, tedy dioxinů. Tyto hodnoty
jsou srovnatelné s výsledky roku 2005,
v případě dioxinů se jedná o zlepšení.
Bezpochyby zajímavé by bylo porovnání
emisí spalovny s topidly na tuhá paliva
v rodinných domech případně se silniční
motorovou dopravou ve městě.

Velké a střední zdroje znečišťování jsou
pod kontrolou státní správy, které
provozovatelé zdrojů znečištění prokazují
plnění předpisů a dodržování stanovených
limitů. Zájem o zlepšení čistoty ovzduší pak
sami prokažme odpovědným přístupem
k vytápění rodinných domů a používání
motorových vozidel.

– Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí OVŽP –– Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí OVŽP –– Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí OVŽP –– Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí OVŽP –– Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí OVŽP –

Čistota ovzduší

účastníci Třpytky 2007

dokončení ze str. 8

zde mohla být

VAŠE
REKLAMA
Zpravodaj města Chropyně vychází
11 x ročně v nákladu 2100 ks
a je distribuován do každé domácnosti

v Chropyni prostřednictvím
České pošty.

Soukromá inzerce
KoupímKoupímKoupímKoupímKoupím

� v Chropyni stavební pozemek, nebo
RD 2+1, 3+1 nebo 4+1. Tel.: 732 451 800.

� byt v Chropyni, velikost 2+1 nebo 3+1.
Tel.: 732 868 727.

www.muchropyne.cz

více informací na telefonu

573 500 746
nebo
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Sezóna 2007/2008 začala pro mladší
žáky na přelomu července a srpna týdenním
soustředěním v Roštíně. S nově rekon-
struovaným areálem to byla naše první
zkušenost, ale veskrze pozitivní. Během
tohoto týdne nám přálo počasí a vyšlo vše
naplánované, trojfázový trénink včetně
dvou přátelských zápasů. Premiérou byla
pro většinu hráčů i návštěva masérky, resp.
možnost regenerace v masážní vaně.

Po návratu do domovského stánku jsme
pokračovali v přípravě a sehráli další dvě
přípravná utkání. Vše bylo ideální a my už
netrpělivě vzhlíželi k prvnímu „mistráku“.
O to větší bylo naše zklamání, když jsme
z bitvy s Valašským Meziříčím odcházeli
poraženi brankou v samém závěru utkání.
Jak se později ukázalo, byl to naštěstí
poslední nepříjemný zážitek v podzimní
části sezóny.

Od té chvíle jsme odehráli dvanáct
vítězných zápasů v řadě a po právu skončili
jako „podzimní král“ krajského přeboru.
Nejtěžší utkání jsme odehráli proti
Uherskému Brodu, 1. Valašskému
FC Rožnov pod Radhoštěm a rezervě
HS Kroměříž.

O oprávněnosti našeho postavení svědčí
i fakt, že jsme dali nejvíce gólů ze všech
a obdrželi nejméně branek. V individuálních
statistikách máme dva nejlepší střelce
soutěže i brankáře s nejvyšším počtem
vychytaných nul. Pořád jde ale hlavně
o profesionální přístup celého družstva.
Vždycky jsme dbali na to, aby kluci
pochopili, že každý má své nezastupitelné
místo v kádru a bez nikoho, ať už má
v mužstvu významnější roli či odvádí
„černou“ práci, nelze dosáhnout úspěchu.

Takže pokud máme v tomto hodnocení
uvést jména hráčů, kteří se na vítězství
v podzimní části nejvíce podíleli, tak to jsou:
Milan Kuchař, David Hejl, Radoslav
Karamon, Hynek Pospíšil, David Lukeš, René
Jurčík, Daniel Stratil, Jan Horák, Marian
Šubík, Zdeněk Horák, Bronislav Mrkva, Adam
Palík, Jiří Rudolf, Lukáš Berky a Lukáš
Kopačka – kluci díky! Vyhrát polovinu
soutěže je sice krásná věc, ale v konečném
výsledku to nemusí nic znamenat. Proto
již teď máme v hrubých rysech naplá-

Hodnocení  podzimní části sezóny 2007/08 mladších žáků

novanou zimní přípravu, včetně soustředění
na Slovensku v polovině března.

Nemáme moc možností veřejně
poděkovat lidem, kteří přímo naše družstvo
jakkoliv podporují, proto využíváme této
příležitosti.

Děkujeme všem rodičům a našemuDěkujeme všem rodičům a našemuDěkujeme všem rodičům a našemuDěkujeme všem rodičům a našemuDěkujeme všem rodičům a našemu
dvdvdvdvdvororororornímu snímu snímu snímu snímu sponzponzponzponzponzorororororooooo v iv iv iv iv i,  „Hr,  „Hr,  „Hr,  „Hr,  „Hraďákaďákaďákaďákaďákooooo v i “v i “v i “v i “v i “
RRRRRoberoberoberoberobertu Lučatu Lučatu Lučatu Lučatu Lučanononononovivivivivi.....

–––––     TTTTTrrrrrenéři mlaenéři mlaenéři mlaenéři mlaenéři mladších žáků FK Chrdších žáků FK Chrdších žáků FK Chrdších žáků FK Chrdších žáků FK Chropopopopopyněyněyněyněyně
Zdeněk Horák a Petr StratilZdeněk Horák a Petr StratilZdeněk Horák a Petr StratilZdeněk Horák a Petr StratilZdeněk Horák a Petr Stratil     –––––

reklama

Účast: po jednom družstvu ze Zlína, Kroměříže, Kojetína
a Přerova, a 4 družstva složená z členů NO TJ Chropyně.

Nohejbalový oddíl TJ Chropyně
zve všechny příznivce tohoto sportu na

V. ročník
„Memoriálu Pepy Ivana“,

O občerstvení postaráno! Srdečně zvou pořadatelé!

který se uskuteční 30. prosince 2007

od 8:00 hodin v tělocvičně TJ Chropyně.
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Podzimní část sezóny 2007/08 utekla
„jako voda“ a ani jsme se nenadáli, je tu závěr
roku a první polovina krajských fotbalových
soutěží je již minulostí. A s tím je spojeno
i hodnocení toho, co se povedlo, co naopak
ne a co bychom si přáli ještě zlepšit. Kdybych
to měl hodnotit známkou jako ve škole, tak
bych dal asi „jedna mínus“, neboť všechnavšechnavšechnavšechnavšechna
družstva FKdružstva FKdružstva FKdružstva FKdružstva FK ChropyněChropyněChropyněChropyněChropyně,   od těch nejmen-
ších až po muže, si vedla více než dobře
a já osobně nepamatuji, že by v Chropyni
byla v minulosti lepší podzimní část sezony
než ta letošní – a to u všech družstev.
To „mínus“ bych dal z toho důvodu, že je
pořád co zlepšovat a budovat, že nám
všechny zápasy nevyšly zcela podle
představ a také proto, abychom „neusnuli
na vavřínech“, neboť jsme teprve v polovině
cesty a „zajíci se počítají až po honu“, což
je červen 2008.

Nyní stručně, jak si vedla jednotlivá
družstva na podzim tohoto roku:

Družstva starší a mladší přípravky:Družstva starší a mladší přípravky:Družstva starší a mladší přípravky:Družstva starší a mladší přípravky:Družstva starší a mladší přípravky:
U mladší přípravky není vůbec pod-

statné, kolik získají bodů a kolik nastřílí
branek, ale důležité je, aby ti nejmenší našli
ve fotbalu zalíbení, aby jej hráli s chutí
a také aby si zvykali na určité povinnosti
a získávali fotbalové dovednosti. Přestože
doposud nezískali v soutěži ani bod, přesto
je potřeba všechny pochválit, neboť naši
hráči hrají s protivníky o rok staršími, což
se určitě projevuje i na výsledcích. Ale
za posledního půl roku zaznamenali velký
výkonnostní růst, což mohou potvrdit
ti, kteří  je týden co týden vidí „v akci“,
za což patří dík nejen trenérům,
ale i rodičům, kteří je na hřiště doprovází.
Je třeba jen vydržet a výsledky se zcela jistě
dostaví již na jaře!!!

Starší přípravka je po podzimu na třetím
místě krajské soutěže a může se posunout
i výše, neboť na jaře bude dohrávat ještě
jedno utkání se Slováckou Slávií Uherské
Hradiště. V družstvu máme i doposud
nejlepšího střelce celé soutěže – Lukáše
Berkyho, který v sedmi zápasech nastřílel
úctyhodných 22 branek. Potěšitelná
je i skutečnost, že Lukáš Berky společně
s Lukášem Kopačkou nastupují i za mladší
žáky, kde jim svými výkony velmi pomáhají.

Družstva mladších a starších žáků:Družstva mladších a starších žáků:Družstva mladších a starších žáků:Družstva mladších a starších žáků:Družstva mladších a starších žáků:
Také u družstev obou žákovských

kategorií vládne po podzimu spokojenost,
neboť mladší žáci vedou tabulku krajského
přeboru /viz podrobné hodnocení družstva
na jiném místě/ a starší žáci jsou na šestém
místě, při čemž nebýt několika ne-
vydařených zápasů, i vinou četných zranění
a také skutečnosti, že družstvo ne-
nastupovalo téměř nikdy v kompletní
sestavě /FC Luhačovice, SK HS Kroměříž „B“,
FK Kunovice/,mohlo být jejich postavení
v tabulce ještě lepší. Za zmínku stojí druhé

místo Kuby Adámka v tabulce střelců celého
KP, který zatížil konto soupeřů 15 brankami,
a také 9 branek kapitána družstva Standy
Vávry. Hoši určitě využijí zimní přípravy,
včetně účasti na Zimní futsalové lize
v Otrokovicích, ke zlepšení své výkonnosti,
což se určitě projeví v jarní části soutěže
a své postavení v tabulce zcela jistě ještě
vylepší.

Družstva mladšího a staršího dorostu:Družstva mladšího a staršího dorostu:Družstva mladšího a staršího dorostu:Družstva mladšího a staršího dorostu:Družstva mladšího a staršího dorostu:
Také obě dorostenecká družstva zažívají

jednu z nejlepších sezón v krajském přeboru
za poslední období. Je zde vidět velmi
kvalitní práce celého realizačního týmu
a také „rukopis“ zkušeného trenéra pana
Hamrly, který vnesl do družstva disciplínu,
kázeň a kvalitu, což se projevilo nejen
na výsledcích, ale i na větší tréninkové
účasti. Samozřejmě, že také vše nebylo podle
představ, některá utkání měla výbornou
kvalitu, např. vítězství staršího dorostu
v Otrokovicích, naopak velkým zklamáním
byla prohra ve Velkých Karlovicích
a s Pasekami Zlín a také slabší bodová
bilance mladších dorostenců  v domácích
zápasech. Naopak překvapením byla výhra
našich mladších dorostenců v Podlesí
v poměru 10:1. Nejlepšími střelci po pod-
zimní části soutěže jsou u mladších do-
rostenců Vlastik Zapletal s 12 brankami,
což znamená druhé místo v tabulce střelců
celé soutěže, a u starších David Chytil, který
se trefil „do černého“ také dvanáctkrát,
což znamená průběžné třetí místo v tabulce
střelců celého KP u této věkové kategorie.

Družstvo mužů:Družstvo mužů:Družstvo mužů:Družstvo mužů:Družstvo mužů:
Výsledky podzimní části soutěže KP

2007/08 „překvapily“ v dobrém slova

smyslu nejen diváky, kterých chodilo
na mistrovské zápasy v průměru více než
300, což bylo nejvíce za všech družstev celé
soutěže, a mnohde nám tuto návštěvnost
i záviděli /mimochodem obě okresní derby
s Morkovicemi a s Holešovem navštívilo
přes 550 diváků/, ale i vedení FK a v nepos-
lední řadě i samotné hráče. Kromě trenéra
Josla, který vždy tvrdil, že toto mužstvo
má na víc, než jen na krajský přebor a výs-
ledky především prvních sedmi kol, kdy
jsme neztratili, někdy i díky „paní Štěstěně“,
ani bod, mu dávaly zcela za pravdu. Potom
následovala série tří prohraných zápasů
/ve Spytihněvi, doma se Slušovicemi
a v Hluku/, ale závěr soutěže již byl zcela
jistě /až na prohraný zápas v Uherském
Brodě v poměru 0:2, kdy se nám
„rozsypala“ téměř celá obrana/ v naší režii.
Výsledkem byla skutečnost, že od třetího
kola jsme po celou dobu soutěže byli vždy
na prvním místě tabulky KP a na tomto
místě jsme zůstali i po 15. kole, čímž jsme
se stali „po„po„po„po„podzidzidzidzidzimními půlmimními půlmimními půlmimními půlmimními půlmissssstrtrtrtrtry“ Zlínsy“ Zlínsy“ Zlínsy“ Zlínsy“ Zlínskéhokéhokéhokéhokého
krajekrajekrajekrajekraje.

Nemalou zásluhu na těchto výsledcích
má samozřejmě i náš „kotel fanoušků“, který
nám vytvořil v mnoha případech opravdu
domácí prostředí i na zápasech u našich
soupeřů.

Předvedené výkony, výsledky a pos-
tavení v tabulce zcela logicky předurčují
i hlavní cíl pro jarní část soutěže, kterým
je „pokusit se vykopat pro Chropyni„pokusit se vykopat pro Chropyni„pokusit se vykopat pro Chropyni„pokusit se vykopat pro Chropyni„pokusit se vykopat pro Chropyni
dividividividividivizi“!!!zi“!!!zi“!!!zi“!!!zi“!!!   Ale hlavně, ať se líbí předvedená
hra našim divákům, ať odcházejí ze zápasů
všichni spokojeni a ať si můžeme z plna
hrdel zakřičet: „Or„Or„Or„Or„Orlilililili, do t, do t, do t, do t, do toho!!!“oho!!!“oho!!!“oho!!!“oho!!!“

– – – – – Ing. Petr Večeřa –––––

FK Chropyně hlásí: „Podzim 2007 – splněno na všech frontách!!!“
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Římskokatolická farnost sv. Jiljí v Chropyni
Vás zve na některou z bohoslužeb během

vánočních svátků.

V průběhu vánočních svátků bude rovněž otevřen kostel,V průběhu vánočních svátků bude rovněž otevřen kostel,V průběhu vánočních svátků bude rovněž otevřen kostel,V průběhu vánočních svátků bude rovněž otevřen kostel,V průběhu vánočních svátků bude rovněž otevřen kostel,
a ta ta ta ta to v době oo v době oo v době oo v době oo v době od 1d 1d 1d 1d 14 do 14 do 14 do 14 do 14 do 16 ho6 ho6 ho6 ho6 hodididididin.n.n.n.n.

– P– P– P– P– P. Jiří Put. Jiří Put. Jiří Put. Jiří Put. Jiří Putalaalaalaalaala, f, f, f, f, farararararář –ář –ář –ář –ář –

24.12.2007 - 21:00 - Štědrý den
25.12.2007 - 7:30 - Boží hod vánoční
26.12.2007 - 7:30 - sv. Štěpána
29.12.2007 - 7:30
30.12.2007 - 7:30 - Svátek Svaté rodiny
1.1.2008 - 7:30 - Slavnost Matky Boží Panny Marie

SkSkSkSkSkautsautsautsautsautské ské ské ské ské středitředitředitředitředissssskkkkkooooo

„Krále Ječmínka“„Krále Ječmínka“„Krále Ječmínka“„Krále Ječmínka“„Krále Ječmínka“

v Chropyni pořádá tradičnív Chropyni pořádá tradičnív Chropyni pořádá tradičnív Chropyni pořádá tradičnív Chropyni pořádá tradiční

předvánoční akcipředvánoční akcipředvánoční akcipředvánoční akcipředvánoční akci

BETLÉMSKÉ
SVĚTLO

Akce se konáAkce se konáAkce se konáAkce se konáAkce se koná
v neděli 23v neděli 23v neděli 23v neděli 23v neděli 23.....111112.2002.2002.2002.2002.20077777

u chru chru chru chru chrámu svámu svámu svámu svámu sv. Jil. Jil. Jil. Jil. Jilj íj íj íj íj í
v Chropyniv Chropyniv Chropyniv Chropyniv Chropyni     v doběv doběv doběv doběv době
oooood 1d 1d 1d 1d 16 do 16 do 16 do 16 do 16 do 18 ho8 ho8 ho8 ho8 hodididididin.n.n.n.n.

Zveme všechny lidiZveme všechny lidiZveme všechny lidiZveme všechny lidiZveme všechny lidi
dobré vůle.dobré vůle.dobré vůle.dobré vůle.dobré vůle.

Lucerničky a svíčky s sebou.Lucerničky a svíčky s sebou.Lucerničky a svíčky s sebou.Lucerničky a svíčky s sebou.Lucerničky a svíčky s sebou.

– Sk– Sk– Sk– Sk– Skauti sauti sauti sauti sauti středitředitředitředitředissssskkkkka Chra Chra Chra Chra Chropopopopopyně –yně –yně –yně –yně –

Úkolem zimní údržby místních
komunikací je zmírňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti na místních
komunikacích vzniklých zimními pově-
trnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,
aby zimní údržba byla zajišťována
s přihlédnutím ke společenským potřebám
na straně jedné a ekonomickým
možnostem vlastníka místních komunikací
na straně druhé.

Plán zimní údržby místních komunikací
je základním dokumentem pro provádění
prací spojených se zimní údržbou těchto
komunikací a zároveň je jedním z dů-
kazních prostředků pro posouzení
odpovědnosti vlastníka místních
komunikací za škody vzniklé uživatelům
komunikací z titulu závad ve sjízdnosti
a schůdnosti.

Plán zimní údržby vychází z obecně
právních předpisů, a to ze zákona č. 13/97
Sb., o pozemních komunikacích, dále
z vyhlášky č. 104/97 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích
a z vyhlášky města č. 11/1999 o sjízdnosti
a schůdnosti místních komunikací.

Z iZ iZ iZ iZ imním obdobím se rmním obdobím se rmním obdobím se rmním obdobím se rmním obdobím se rozumí ozumí ozumí ozumí ozumí doba
od 1. listopadu do 31. března následujícího
roku. V tomto období se údržba místních
komunikací zajišťuje podle tohoto plánu.
Pokud vznikne mimořádná povětrnostní
situace mimo toto období, zmírňují
se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez
zbytečných odkladů, přiměřeně ke vzniklé

situaci a technickým možnostem vlastníka
(správce) místních komunikací.

PPPPPooooo v iv iv iv iv innosnnosnnosnnosnnosti  a ot i  a ot i  a ot i  a ot i  a odpodpodpodpodpovědnosvědnosvědnosvědnosvědnost vlat  v lat  v lat  v lat  v lasssss tníkůtníkůtníkůtníkůtníků
nemovitostínemovitostínemovitostínemovitostínemovitostí

Vlastník přilehlé nemovitosti je povinen
provést odstranění sněhu a posyp chodníku,
v případě, že došlo ke změnám ve schůdnosti
v nočních hodinách, nejpozději do 6,00 hod.
V průběhu dne je povinen provést tyto práce
bez zbytečných průtahů, pokud neprokáže,
že nebylo v mezích jeho možností závadu
odstranit nebo zmírnit. Jako posypový
materiál se smí používat písek nebo sůl.
Posypový materiál si opatřuje povinný
na vlastní náklady. Vlastníci nemovitostí, kteří
nemohou výše uvedenou činnost provádět
(pokročilý věk, nepohyblivost atd.), si mohou
tyto práce proti zaplacení objednat na
telefonním čísle 573 355 324 nebo osobně
na Správě majetku města Chropyně, p.o.

Plán z iPlán z iPlán z iPlán z iPlán z imní údrmní údrmní údrmní údrmní údržbžbžbžbžby zaj išťoy zaj išťoy zaj išťoy zaj išťoy zaj išťovvvvvaaaaané SMMné SMMné SMMné SMMné SMM
ChrChrChrChrChropopopopopyně, p.oyně, p.oyně, p.oyně, p.oyně, p.o.....
Údržba silnic:
MechaMechaMechaMechaMechanininininismsmsmsmsmyyyyy:::::
Zetor 7711 s radlicí nebo s posypovým
zařízením
Pořadí:
1) Ječmínkova, Míru, Tyršova, Nádraž-

n í ,  Moravská ,  spo jn ice  Moravské
a Tovačovské, spojnice Tovačovské
a nádraží ČD

2) všechny ostatní ulice ve městě v pořadí
J. Fučíka, U tělocvičny, Díly, Axmanova,

Zimní údržba města Chropyně
Křižní, Nová, Závětří ,  Hřbitovní,
Berniska, K.H.Máchy, Řadová, Oujezdy,
Masarykova, Podlesí, Krátká, Hrázky,
Mrlínek, Františkov

3) ostatní komunikace a cesty- např. Sádky,
okolo rybníka, atd.
S odklízením sněhu (silnice,chodníky)

se začíná v době, kdy vrstva napadlého
sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení
se odstraňování opakuje.

Údržba chodníků:
MechaMechaMechaMechaMechanininininismsmsmsmsmyyyyy:::::
Multicar M 20 s radlicí i na posyp
Carraro traktor s radlicí i na posyp
Pořadí:

V místním značeníV místním značeníV místním značeníV místním značeníV místním značení směr autobus.
zastávky u Fatry, zpět po druhé straně,
ul. Ječmínkova-pravá strana, Berniska
na chodník od Fatry, Moravská po levé straně
a zpět po druhé straně okolo Alberta,
ZŠ Nová, J. Fučíka, Moravská okolo Hokejky
ke zdravotnímu středisku, zdravotní středisko,
chodník k výškové svobodárně, Díly pravá
strana, Tyršova pravý chodník po Moravskou,
zpět po druhé straně na konec Tyršovy, směr
výšková svobodárna druhá strana, projet
Axmanovu, zpět projet chodník kolem garáží
ke kapličce, chodník u hřbitova, ul. Míru,
okolo pošty ke škole na Komenského, druhá
strana Komenského ke kostelu, DPS,
Masarykova, okolo knihovny, Podlesí,
chodník na Hrad, Františkov, chodník
na Drahy.

SprSprSprSprSpráváváváváva maja maja maja maja majeeeeetktktktktku měsu měsu měsu měsu městtttta Chra Chra Chra Chra Chropopopopopyně, p.oyně, p.oyně, p.oyně, p.oyně, p.o.....
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VÁNOČNÍ VÝSTAVUVÁNOČNÍ VÝSTAVU

Turisté, základní škola a jejich přátelé v Chropyni Vás srdečně zvou na

pořádanou ve víceúčelovém sále chropyňského zámku

2. – 5. prosince 2007

Výstava bude otevřená v neděli 2. prosince od 13 do 19 hodin

a ve dnech pondělí – středa od 8 do 16 hodin.

Vstupné: děti 1,− Kč, dospělí dobrovolné

Turisté, základní škola a jejich přátelé v Chropyni Vás srdečně zvou na

pořádanou ve víceúčelovém sále chropyňského zámku

2. – 5. prosince 2007

Výstava bude otevřená v neděli 2. prosince od 13 do 19 hodin

a ve dnech pondělí – středa od 8 do 16 hodin.

Vstupné: děti 1,− Kč, dospělí dobrovolné
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Vítání nových občánků

Jurij DemkivJurij DemkivJurij DemkivJurij DemkivJurij Demkiv    nar. 18.7.2007– Dagmar Zapletalová, matrikářka –– Dagmar Zapletalová, matrikářka –– Dagmar Zapletalová, matrikářka –– Dagmar Zapletalová, matrikářka –– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

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 bylyMezi občany Chropyně bylyMezi občany Chropyně bylyMezi občany Chropyně bylyMezi občany Chropyně byly
20. října přivítán20. října přivítán20. října přivítán20. října přivítán20. října přivítány ty ty ty ty tytytytytyto dětio dětio dětio dětio děti:::::

Petr VavříkPetr VavříkPetr VavříkPetr VavříkPetr Vavřík    nar. 1.8.2007

Petr MichálekPetr MichálekPetr MichálekPetr MichálekPetr Michálek      nar. 24.8.2007 Lukáš PetlachLukáš PetlachLukáš PetlachLukáš PetlachLukáš Petlach    nar. 10.9.2007 Oldřich BuksaOldřich BuksaOldřich BuksaOldřich BuksaOldřich Buksa    nar. 11.9.2007

Karel BíbrKarel BíbrKarel BíbrKarel BíbrKarel Bíbr      nar. 12.9.2007 Jana KoudelkováJana KoudelkováJana KoudelkováJana KoudelkováJana Koudelková    nar. 19.9.2007 Lenka KoudelkováLenka KoudelkováLenka KoudelkováLenka KoudelkováLenka Koudelková    nar. 19.9.2007

Ráda bych Vám chtěla přiblížit, jak na úřadě
probíhají slavnosti spojené s narozením
nových občánků v našem městě.

Asi 4x – 5x do roka připravujeme pro
narozená miminka a jejich rodiče slavnostní
vítání občánků. Obřad se koná v Rytířském
sále chropyňského zámku, v zimním období
pak v obřadní místnosti Městského úřadu.

Program je zahájen básničkou, starosta
či místostarosta má připravený proslov
s gratulací všeho dobrého do života. Celá
slavnost je podbarvena pohádkovými
melodiemi, při ukolébavce se střídá zpěvačka
se sólovým nástrojem. Následuje krásné

pásmo dětí z MŠ, které po svém vystoupení
rozdají dárečky pro nové občánky. Rodiče
se podepíší do pamětních listů města Chro-
pyně, pro zájemce je přítomna i profesionální
fotografka. Se souhlasem rodičů se fotografie
miminek uveřejňují ve Zpravodaji města.

Poslední dobou mám bohužel pocit,
že zájem o tuto slavnost upadá. Pozvánky jsou
zasílány s dostatečným předstihem, přesto
někteří rodiče nepotvrdí účast, nebo naopak
volají až těsně před obřadem. Je třeba
dopředu nachystat již zmíněné dárečky,
pamětní listy a domluvit všechny obřadníky,
což se před zahájením vítání zajistit nedá.

Důkazem „nezájmu“ je jedna skutečnost,
že v určitou hodinu se nedostavil nikdo
z pozvaných a všichni účinkující museli čekat.
Strávený čas a vynaložené úsilí obřadníků
je potom zcela zbytečné...

Chtěla bych touto cestou vyzvat
novopečené rodiče, aby si tuto nádhernou
událost nenechali ujít. Slavnostní vítání může
být jedním z velkých rodinných setkání, kde
se všichni společně těší z narozeného miminka.

„SDÍL„SDÍL„SDÍL„SDÍL„SDÍLENÁ RADOSTENÁ RADOSTENÁ RADOSTENÁ RADOSTENÁ RADOST,,,,,
DVOJNÁSOBNÁ RADOST…“DVOJNÁSOBNÁ RADOST…“DVOJNÁSOBNÁ RADOST…“DVOJNÁSOBNÁ RADOST…“DVOJNÁSOBNÁ RADOST…“

– Jana Milotová –– Jana Milotová –– Jana Milotová –– Jana Milotová –– Jana Milotová –

Jak je to s vítáním občánků
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V měsíci říjnu se do našeho města přistěhovalo 8 občanů, 19 osob
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 15 občanů, zamřeli
2 občané a narodily se 3 děti.

Luboš Obdržálek, Skaštice – Jitka Dosoudilová, ChropyněLuboš Obdržálek, Skaštice – Jitka Dosoudilová, ChropyněLuboš Obdržálek, Skaštice – Jitka Dosoudilová, ChropyněLuboš Obdržálek, Skaštice – Jitka Dosoudilová, ChropyněLuboš Obdržálek, Skaštice – Jitka Dosoudilová, Chropyně

BorBorBorBorBoriiiiis Iws Iws Iws Iws Iwaaaaan Schneidern Schneidern Schneidern Schneidern Schneider, Švýcar, Švýcar, Švýcar, Švýcar, Švýcarssssskkkkkooooo
KKKKKaaaaattttteřieřieřieřieřina Galena Galena Galena Galena Galetktktktktkooooovvvvvá, Němčice naá, Němčice naá, Němčice naá, Němčice naá, Němčice nad Had Had Had Had Hanononononouuuuu

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Dne 24. prosince 2007 vzpomeneme již
10. výročí úmrtí naší maminky a babičky paní

Anny KunčarovéAnny KunčarovéAnny KunčarovéAnny KunčarovéAnny Kunčarové.

Za tichou vzpomínku všem, kdo ji znali,
děkuje rodina.

Dne 24. prosince 2007 vzpomeneme
2. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky paní

Anežky HoferkovéAnežky HoferkovéAnežky HoferkovéAnežky HoferkovéAnežky Hoferkové.

S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 11. prosince 2007 vzpomeneme
6. výročí ode dne, co nás navždy opustil
milovaný syn, bratr, vnuk a kamarád

ZbZbZbZbZbyněk Gryněk Gryněk Gryněk Gryněk Gryyyyygargargargargar.

S láskou vzpomínají rodiče, sestra, babičky
a kamarádi.

3. prosince 2007 to budou 3 roky
od úmrtí pana

AntAntAntAntAntonína Dolínkonína Dolínkonína Dolínkonína Dolínkonína Dolínkaaaaa.....

Vzpomínají manželka, syn s rodinou
a sourozenci.

Společenská kronika říjen 2007

Uzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželství

VzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínáme

Dne 11. prosince uplyne 6. smutné výročí
ode dne, co nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička a paní

Ludmila Přecechtělová.Ludmila Přecechtělová.Ludmila Přecechtělová.Ludmila Přecechtělová.Ludmila Přecechtělová.

S láskou vzpomíná celá rodina.
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S blížícím se koncem roku připravujeme
program Městského kulturního střediska pro
následující rok, který vám představíme
v prvním čísle Zpravodaje roku 2008.
Protože novou sezónu tradičně zahajují
plesy, rádi bychom vás nyní seznámili
s termíny plánovaných plesů.  Dne 12. ledna
2008 proběhne první, i když v pořadí již IX.
Ples města Chropyně. Předprodej vstupenek
probíhá na Správě majetku města Chropyně.
Hosté se mohou těšit na cimbálovou muziku
Dubina a skupinu Novios, která  bude

Plesová  sezóna se blíží...
vyzývat k tanci ve velkém sále. Občerstvení
zajistí firma Ocknecht a samozřejmě bude
přichystána i bohatá tombola. Na sobotu
2. února 2008 připravují ples myslivci.
Dalším plesem v pořadí je karneval  pro děti,
který se bude konat v neděli 17. února 2008
od 14.00 hod. Protože nás na letošním
karnevalu někteří rodiče mile překvapili tím,
že také přišli v maskách, přesvědčili nás,
že by bylo zajímavé uspořádat maškarní ples
pro dospělé. Pro šibřinky jsme vybrali datum
23. února 2008. Srdečně zveme všechny,

i ty, kteří se nebudou chtít bavit v maskách.
Ve velkém sále bude hrát taneční skupina
Trip a občerstvení zajistí firma Ocknecht.
Bližší informace k šibřinkám vyjdou také
v prvním čísle zpravodaje 2008.

Závěrem chci poděkovat těm, kteří svou
účastí na různých kulturních akcích
podporují společenské dění v našem
městě. Přeji vám příjemné prožití
vánočních svátků a v roce 2008 ještě více
zábavy a kultury.

– Magda Rapantová –– Magda Rapantová –– Magda Rapantová –– Magda Rapantová –– Magda Rapantová –

Ani v prosinci nebudeme jen sedět
u kamen. V oblasti Valašsko – Chřiby
připravujeme:

26.12.2007 Štěpánský pochodŠtěpánský pochodŠtěpánský pochodŠtěpánský pochodŠtěpánský pochod
po trase Rajnochovice –
Košovy – Tesák; km: 12; start:
Bystřice pod Hostýnem, žel. st.
v 8:00 hodin; info: Emil
Dočkal, tel: 602 729 901

30.12.2007 Předsilvestrovský výstup naPředsilvestrovský výstup naPředsilvestrovský výstup naPředsilvestrovský výstup naPředsilvestrovský výstup na
BrdoBrdoBrdoBrdoBrdo
cíl: Chřiby – rozhledna na
Brdu od 10:00 hodin; trasa dle
vlastní volby; info: Jaroslava
Pospíšilová, Krátká 429
Chropyně

Klub česKlub česKlub česKlub česKlub českých turkých turkých turkých turkých turiiiiissssstů Vtů Vtů Vtů Vtů Vám přeám přeám přeám přeám přejjjjjeeeee
pokojné prožití vánočních svátků.pokojné prožití vánočních svátků.pokojné prožití vánočních svátků.pokojné prožití vánočních svátků.pokojné prožití vánočních svátků.

– J.Pospíšilová –– J.Pospíšilová –– J.Pospíšilová –– J.Pospíšilová –– J.Pospíšilová –

Klub českých turistů

Redakce Zpravodaje si dovoluje poděkovat všem

dopisovatelům a autorům příspěvků zveřejněných

ve Zpravodaji města Chropyně v roce 2007.

Zároveň bychom chtěli poděkovat našim nejbližším

spolupracovníkům – korektorce českého jazyka Janě

Wiedermannové a grafikovi panu Tomáši Rozkošnému

za výbornou spolupráci při redakčních pracích.

Nejen jim a výše uvedeným, ale také Vám, našim

čtenářům, přejeme pokojné vánoční svátky roku 2007

a dobré vykročení do roku 2008.

– – – – – Ing. Petr Večeřa, Ing. Jiří Rosecký –––––

Poděkování
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RRRRRedakedakedakedakedakce: ce:  ce:  ce:  ce:  Ing. Petr Večeřa, Ing. Jiří Rosecký.

G rG rG rG rG ra fa fa fa fa fická rická rická rická rická real ieal ieal ieal ieal izace: zace: zace: zace: zace: Tomáš Rozkošný.
J aJ aJ aJ aJ azykzykzykzykzykooooo vvvvvá úprá úprá úprá úprá úpraaaaavvvvva:  a:  a:  a:  a:  Jana Wiedermannová.
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Foto:Foto:Foto:Foto:Foto: archiv Zpravodaje, T. Rozkošný, Junák, Pionýr, archiv ČZS,
MŠ, J. Večeřová.
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Chropyňské počasí říjen 2007

prosi nec 20020020020020077777
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

2.2.2.2.2.111112.2002.2002.2002.2002.20077777 od  14.00 hod.  „Mik„Mik„Mik„Mik„Mikulášsu lášsu lášsu lášsu lášská   tká   tká   tká   tká   taaaaanconconconconcovvvvvačkačkačkačkačka “a “a “a “a “
(neděle) tradiční prosincová  zábava pro děti a rodiče plná

písniček a překvapení v podobě mikulášského
balíčku.   (Vstupné: děti zdarma, dospěli 30,- Kč)

1111111111.....111112.2002.2002.2002.2002.20077777 v 19.00 hod.  „Čachtická pa „Čachtická pa „Čachtická pa „Čachtická pa „Čachtická paní“ní“ní“ní“ní“ – hudební  komedie
 (úterý) - parodie. V adaptaci  slavného  příběhu vystoupí

členové společnosti Theatre Illusion Pavla Trávníčka.
V hlavních rolích se představí Uršula Kluková, Pavel
Trávníček, Kateřina Kornová a jiní. Zrcadlem, které
kdysi patřilo Alžbětě Báthoryové, projde Eržika
Majorová, současná žena znuděná bohatstvím
svého muže, do minulosti, kde se setká s krvavou
hraběnkou. Obě si porozumí a začnou spolu
uskutečňovat krvavé plány...  (Vstupné: 180,- Kč)

111118.8.8.8.8.111112.2002.2002.2002.2002.20077777 „„„„„VVVVVýchoýchoýchoýchoýchovný kvný kvný kvný kvný konceronceronceronceroncert prt prt prt prt pro ZŠ“o ZŠ“o ZŠ“o ZŠ“o ZŠ“
(úterý)

Plesová sezónaPlesová sezónaPlesová sezónaPlesová sezónaPlesová sezóna 2008

111112.2.2.2.2.11111.2008.2008.2008.2008.2008 od  20.00 hod.  „IX. Ples města“„IX. Ples města“„IX. Ples města“„IX. Ples města“„IX. Ples města“ – předprodej
(sobota) vstupenek na Správě majetku města Chropyně,

vstupné 160,- Kč

2.2.20082.2.20082.2.20082.2.20082.2.2008 od 20.00 hod. „Myslivecký ples“„Myslivecký ples“„Myslivecký ples“„Myslivecký ples“„Myslivecký ples“
(sobota)

1111177777.2.2008.2.2008.2.2008.2.2008.2.2008 od 14.00 hod. „K„K„K„K„Karararararnenenenenevvvvval“al“al“al“al“ – maškarní ples pro
děti

(neděle)

2323232323.2.2008.2.2008.2.2008.2.2008.2.2008 od 20.00 hod. „Šibři„Šibři„Šibři„Šibři„Šibřinky“nky“nky“nky“nky“ – maškarní ples pro
 (sobota) dospělé

Informace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenek
na tna tna tna tna tel. 5el. 5el. 5el. 5el. 573 355 32373 355 32373 355 32373 355 32373 355 323, pí. Ra, pí. Ra, pí. Ra, pí. Ra, pí. Rapapapapapantntntntntooooovvvvvá. Doplnění i změna pořaá. Doplnění i změna pořaá. Doplnění i změna pořaá. Doplnění i změna pořaá. Doplnění i změna pořadůdůdůdůdů
jjjjje  vyhre vyhre vyhre vyhre vyhraaaaa zzzzzenaenaenaenaena.  .  .  .  .  V př ípaV přípaV přípaV přípaV případě rdě rdě rdě rdě rezezezezezererererervvvvvace mísace mísace mísace mísace místtttta  ja  ja  ja  ja  je  nutnée nutnée nutnée nutnée nutné
vyzvednout si vstupenky nejpozději do týdne od objednání.vyzvednout si vstupenky nejpozději do týdne od objednání.vyzvednout si vstupenky nejpozději do týdne od objednání.vyzvednout si vstupenky nejpozději do týdne od objednání.vyzvednout si vstupenky nejpozději do týdne od objednání.
Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!Zakoupené vstupenky nebereme zpět!

Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.

Prvé dny října se zpravidla vyznačují teplým a slunečným počasím
tzv. svatováclavského léta s nočními a ranními mlhami a nočními
mrazíky. V polovině první říjnové dekády toto počasí přechází
v rozsáhlejší a povětrnostně ještě poměrně příznivé tereziánské babí
léto neboli léto svaté Terezie. Tato druhá část babího léta vládne
v dlouhodobém průměru našemu počasí až po dny na přelomu druhé
a třetí dekády října.

Tereziánské babí léto postihuje podstatnou část evropského
kontinentu: od východní Evropy až po Velkou Británii a od Skandinávie
až po Balkán. Ve Francii je tereziánské babí léto lidově nazýváno léto
sv. Denise (sv. Denis – 9.10.), ve Švédsku a v Polsku nese označení
léto svaté Brigity (sv. Brigita – 8.10.), ve Velké Británii je nazýváno
létem svatého Lukáše (sv. Lukáš – 18.10.) a v severní Itálii je nazýváno
stejně jako u nás.

Stále se zkracující interval bílého dne je v tereziánském období
velice často doprovázen hustými ranními a večerními mlhami, klesá
intenzita slunečního záření a zvyšuje se četnost mrazíků a mrazů.
Častější je výskyt opticky nápadných příznaků chladného podzimu,
jako je jíní a jinovatka.

Ve dnech na přelomu druhé a třetí říjnové dekády až po poslední
říjnové dny se na naše území dostavuje v průměru výrazně chladnější
počasí tzv. Šimonovských chladen. Tímto časovým úsekem začíná
již povětrnostně méně příznivé období „plného podzimu“, pro který
je příznačný zvýšený výskyt sychravých chladných a větrných dnů,
nočních mrazíků, mrazů, mlh, jíní a jinovatek.

Z místního pozorování v měsíci říjnu:Z místního pozorování v měsíci říjnu:Z místního pozorování v měsíci říjnu:Z místního pozorování v měsíci říjnu:Z místního pozorování v měsíci říjnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 6 °C
- průměrná maximální denní teplota byla 10 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 48,1 mm/m2

- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 998 hPa
- 5. října jsme zaznamenali bouřkovou činnost při přechodu

frontálního systému

PrPrPrPrPraaaaanosnosnosnosnostiky na měsíc prtiky na měsíc prtiky na měsíc prtiky na měsíc prtiky na měsíc prosiosiosiosiosinec:nec:nec:nec:nec:
Bouřka v prosinci urodí moc větrů.
Když záhy začne mrznout, bude mírná zima.
Mírný prosinec – mírná celá zima.
Jaký prosinec, takový červen.
Jak vysoko sněhu do Vánoc, tak vysoké seno.
Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy.
Co v prosinci neuděláš, v lednu nedoženeš!

– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –


