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V

ážení občané,
na počátku nového roku mi dovolte, abych
se společně s Vámi podíval na rok minulý. Rok
2007 byl skutečně rokem chropyňských
kulturních akcí, když vzpomeneme jen ty
největší, jako jsou Hanácké slavnosti,
prázdninové koncerty a konečně netradiční
a nově pojaté rozsvěcování vánočního stromu,
které zaznamenaly nebývalý zájem Vás,
spoluobčanů města Chropyně.

Celé odpoledne a večer 1. neděle adventní
jste se scházeli v krásném prostoru chropyňského
zámku, kde na Vás čekal pestrý program
vánočních melodií a divadelních představení.
Vánoční jarmark jistě doplnil krásnou atmosféru
a čas adventní mohl začít. Doufám, že jsme Vás
naladili do dobré nálady, která Vám vydržela
po celý čas předvánoční a vánoční. Mám
to štěstí, že jsem obklopen lidmi, kteří byli
pokračování na str. 2
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Vítejte v novém roce 2008!
dokončení ze str. 1
ochotni tento program připravit, a proto mi
dovolte, abych ještě jednou poděkoval řediteli
SZUŠ Ivoši Novotnému a jeho talentovaným dětem
za hudební vystoupení. Paní učitelce Martě
Blažkové a žákům z dramatického kroužku
za divadelní vstupy, zaměstnancům SMM
Chropyně, především řediteli Ing. Svatomíru
Tichému a panu Daliboru Kondlerovi, za technické
zabezpečení, MVDr. Stanislavu Frkalovi a bratrům
Zdeňkovi a Pavlovi Vávrovým za zajištění milých
zvířátek, panu faráři Jirkovi Putalovi za spolupráci,
firmě Kamax – Metal spol. s r.o. za sponzorský dar
ve výši 30.000 Kč, který dopomohl k tomu,
abychom mohli zakoupit nové pódium.
Hlavní díky patří Vám, spoluobčanům,
kteří jste přišli a svou účastí vytvořili dobrou
atmosféru adventní neděle.
Všechna setkání ukázala, že se rádi bavíte
a ještě raději setkáváte se svými přáteli. Nicméně
město nežilo jen kulturou.
Byly zahájeny velké investiční akce, svým

rozsahem a objemem budou jistě patřit k těm
největším, které se realizovaly za poslední
desetiletí v Chropyni. Spoustu práce ale není ještě
vidět. Je to mnohaměsíční příprava projektů pro
čerpání dot ací jak z Evropské Unie,
tak i ze státního rozpočtu. Pevně věřím, že realizaci
některých projektů, financovaných z EU nebo
státního rozpočtu, budete moci zaznamenat již
v tomto roce.
Musíme si uvědomit, že bez dotační politiky
nelze v rámci rozpočtu města realizovat žádnou
větší investici. Jsem rád, že na přípravě projektů
mohu spolupracovat jak s odborníky úřadu, tak i s
poslanci a senátory za ODS.
Rok 2007 je za námi a já myslím, že úspěšně.
Rozhodně se během roku našla i některá úskalí
a sporné body jednání s lidmi, která prostě musela
nastat a musela proběhnout tak, jak proběhla.
Tým a spolupráce, to jsou nejen dvě slova, ale
především to, co jsem měl možnost zaznamenat
v naší práci. Chci poděkovat všem radním
a zastupitelům, taktéž úředníkům městského úřadu

a zaměstnancům Správy majetku města Chropyně
za to, že jsme pracovali přesně tak, jak říkám,
v týmu a spolu.
Jsme na prahu nového roku. Roku, ve kterém
se budeme snažit opět Vám zpříjemnit život
ve městě. Ne vždy splníme právě ta Vaše přání
a očekávání. Ne vždy postavíme nebo opravíme
právě tu věc, o které se domníváte,
že je ta nejdůležitější. Vedení města při každém
rozhodnutí vychází z objektivních a většinových
zájmů města Chropyně. Proto pokud právě není
opraven přesně ten Váš chodník nebo není
opravena nebo postavena přesně ta Vaše stavba,
nebuďte smutní, jistě jsme na ni nezapomněli
a nebude trvat tak dlouho a i ona bude řešena.
V roce následujícím bych Vám chtěl popřát
mnoho zdraví, úspěchů v práci, klidu v rodinném
kruhu a spoustu dobrých přátel.

Rozsvěcení vánočního stromu
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– Ing. Radovan Macháček
Starosta města Chropyně –
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Rozsvěcení vánočního stromu

reklama

nabízí spolupráci firmám i občanům při úklidu,
likvidaci odpadu a přepravě materiálu
· přistavování kontejnerů, odvoz a
likvidace odpadu, vč. možnosti
naložení
· vystavení dokladů o likvidaci
(nutné při kolaudačním řízení)
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· pronájem kontejnerů
· zásobování staveb materiálem
(písek, beton, mat. na paletách)
· rozvoz palivového dříví
· vozy: AVIA 3t, Renault 6t, LIAZ 8t
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Plnění volebního programu Zastupitelstva města Chropyně
na volební období 2006 – 2010 v roce 2007
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám na tomto místě průběžnou
informaci o plnění volebního programu
Zastupitelstva našeho města po prvním, právě
skončeném, roce 2007. Sami si udělejte obrázek
o tom, jak se nám daří tento volební program plnit.
Jeho plnění je nejen pravidelně hodnoceno
kontrolním výborem zastupitelstva, ale především
Vy sami můžete nejlépe každý den na vlastní oči
sledovat, co se v našem městě vybudovalo,
co se připravuje a chystá pro další období. Já osobně
si myslím, že se nemáme za co stydět. Ale konečné
hodnocení nechám na Vás.
V oblast výstavby a bydlení byla zpracována
zástavbová studie a projektová dokumentace
inženýrských sítí lokality Podlesí, počátkem roku
2008 bude zahájen odprodej pozemků
jednotlivých zájemcům, konkrétně v I. etapě
15 pozemků. Výstavba inženýrských sítí bude
realizována v prvním pololetí 2008, aby mohla být
zahájena vlastní výstavba rodinných domů.
Nezapomínáme ani na místní komunikace.
V loňském roce byl nákladem cca 1 mil. Kč
rekonstruován chodník na Tovačovské ulici, drobné
opravy chodníků a místních komunikací byly
průběžně prováděny pracovníky SMM. Letos by
měla začít rekonstrukce uličky Míru v rozsahu cca
3,3 mil. Kč a chtěli bychom v každém roce uvolnit
z rozpočtu města alespoň 1 mil. Kč na průběžné
rekonstrukce ulic, které to nejvíce potřebují.
Pokračoval také projekt regenerace sídliště,
a to v prostorách Hanáckého náměstí nákladem
cca 3,2 mil. Kč, byly rekonstruovány dvě
autobusové zastávky a vybudována jedna nová
(na ulici J. Fučíka), kterou mohou využívat i ostatní
občané města. V loňském roce rovněž započala
oprava budovy Městského kulturního střediska,
a to opravou střechy a výměnou části oken.
Snažíme se t aké zpříjemnit život našim
spoluobčanům obývajícím domy s pečovatelskou
službou. U domu č.p. 27 byla vyměněna okna
a do budoucna plánujeme zpracování projektu
na komplexní opravu DPS za použití finančních
prostředků z fondů EU. V loňském roce jsme také
dokončili opravy hřbitovních zídek na hřbitovech
v Plešovci a Chropyni.
Nesmíme opomenout ani zahájení
rekonstrukce koupaliště, která je rozdělena
do několika etap. V první etapě byly za cca
2,2 mil. Kč postaveny nové šatny a sociální zařízení,

během druhé a třetí etapy budou zrekonstruovány
bazény a koupaliště bude celkově zatraktivněno
zabudováním nových vodních prvků. Předpokládané náklady na celkovou rekonstrukci
koupaliště představují cca 40 mil. Kč.
Připravujeme také výstavbu víceúčelové
sportovní haly. Investiční záměr v rozsahu cca
35 – 40 mil. Kč byl již zpracován a v současné
době probíhá příprava dokumentace potřebné
k vydání stavebního povolení s cílem zahájení
výstavby v roce 2009. Chtěli bychom také
vybudovat hřiště s umělým povrchem za cca
15 mil. Kč, které bude financováno ze státního
rozpočtu.
Dlouhodobým problémem je také výstavba
cyklostezky mezi Chropyní a Plešovcem. Tato akce
byla vybrána do projektu financování z fondu
EU v oblasti cestovního ruchu pro Kroměřížsko –
sdružení pro cestovní ruch s termínem realizace
v roce 2008.
Časté dotazy občanů směřují rovněž ke zřízení
sběrného dvora. V současné době probíhá stavební
řízení a je zpracován projekt, který byl předán
na Státní fond životního prostředí s žádostí o dotaci
z fondů EU v rozsahu cca 5,5 mil Kč. Realizace
bude zahájena v roce 2008.
U oblasti podnikatelské činnosti a služeb
bychom měli v každém případě zmínit příznivý vývoj nezaměstnanosti na Chropyňsku,
který se od 30.9.2006 do 30.9.2007 snížil o 3 %.
Při zadávání veřejných zakázek jsou oslovovány
i místní podnikatelské firmy, ovšem zda zakázku
získají, záleží samozřejmě na jejich nabídce.
Delší dobu se mluví o výstavbě nákupního
centra. V současné době je realizována změna
územního plánu. S vlastní výstavbou nákupního
centra včetně parkovacích prostor se počítá
ve druhé polovině roku 2008.
Snažíme se také o zřízení diabetologické
ambulance, již proběhla jednání na krajském úřadě
a VZP, nyní jednáme s praktickými lékaři.
Oblast bezpečnosti a životního prostředí
je občany našeho města velmi podrobně sledována.
Zřízení Městské policie je pro její velkou finanční
náročnost nereálné, avšak jednáme s Policií ČR
o přestěhování obvodního oddělení z Hulína k nám
do Chropyně, neboť z Hulína policie odešla kvůli
nevyhovujícím prostorám. Se zástupci policie
se konají pravidelné schůzky u starosty města.
K bezpečnosti ve městě zcela jistě přispělo

Římskokatolická farnost sv. Jiljí v Chropyni oznamuje, že dne 6. ledna 2008 proběhne tradiční

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
pořádaná Charitou ČR.
Otevřete svá srdce, přijměte koledníky
a přispějte do kasičky.

Děkujeme
za vaši štědrost!

Přispět můžete i formou dárcovské SMS ve tvaru
DMS KOLEDA zaslanou na číslo 87777.

i zřízení dvou osvětlených přechodů na hlavním
průtahu městem za cca 140 tis. Kč, v letošním roce
počítáme se zřízením dalších dvou. Na ulici Drahy
byla provedena rekonstrukce osvětlení a v první
polovině roku počítáme s vybudováním nového
osvětlení chodníku kolem rybníka od křižovatky
u Fatry směrem k ulici Františkov.
Byla rovněž realizována některá protipovodňová
opatření, především oprava jezu na Moštěnce,
instalace zpětných klapek v ČOV Plešovec a byl
zpracován společný projekt okresu Kroměříž, který
řeší snížení rizika povodní pro místní část Plešovec.
Společenským organizacím, spolkům a občanským sdružením je poskytována podpora jak
finanční, z rozpočtu města, tak i vytvářením
podmínek pro jejich činnost (bezplatné pronájmy,
prostory ke schůzím aj.).
V oblasti volného času, kultury a sportu
byly největší akcí uplynulého roku zcela jistě
Hanácké slavnosti, které poprvé trvaly tři dny
a navštívilo je cca 5.400 návštěvníků. V letech,
kdy se slavnosti nekonají, oslavíme spolu s dětmi
jejich svátek na Dětském dni. Lidové tradice
se snažíme udržovat (hody, rozsvícení vánočního
stromu, vánoční koncerty aj.).
Provoz chropyňského zámku bude i nadále
zajištěn ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska.
S Arcibiskupstvím Olomouc a Muzeem Kroměřížska
probíhají také jednání o zpracování projektu
na opravu zámku a zřízení galerie pro návrat expozice
našeho rodáka, malíře E. Filly. Tato investice by mohla
být hrazena z finančních prostředků fondů EU.
Město Chropyně usiluje o zpětné navrácení
pozemků v lokalitě bývalých lázní. V současné době
se tento problém řeší arbitrážní cestou.
Důležitou oblastí volebního programu je také
školství. Loni byla provedena oprava havarijního
stavu střechy Základní školy na ulici Komenského
za cca 65 tis. Kč a nákladem 746 tis. Kč byla opravena
fasáda na budově ZUŠ.
V průběhu prázdnin byla provedena
rekonstrukce objektu mateřské školy v rozsahu cca
1 mil Kč. Byla opravena kanalizace a dokončena
výměna oken.
V Zařízení školního stravování na ulici
Ječmínkova byly vyměněny stropní podhledy,
opraveno obložení a výmalba prostor v rozsahu
320 tis. Kč a na výdejně Fučíkova bylo opraveno
obložení výdejních oken. Zařízení školního
stravování rozšířilo své služby i pro cizí strávníky
a nové podnikatelské subjekty a organizace.
Ani oblast místní správy a samosprávy
nemůže zůst a t bez povšimnutí. Ke zvýšení
informovanosti přispějí webové stránky města, které
se snažíme neustále vylepšovat. Neméně důležité
je také vydávání Zpravodaje, který i nadále
budeme distribuovat do každé domácnosti
ve městě.
V závěru loňského roku byly starším
spoluobčanům rozdány Dotazníky ke komunitnímu
plánování sociálních služeb, ve kterých se objevily
velmi podnětné návrhy.
Poprvé se rovněž konal Den starosty, který
byl hodnocen velmi kladně jak ze strany starosty,
tak i občanů, kterých přišlo 22.
Pevně věříme tomu, že i v roce 2008 se nám
podaří spousta úkolů a cílů splnit nebo alespoň
ke splnění přiblížit.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta –
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Den starosty města Chropyně
Nebylo to pondělí jako každé jiné, bylo daleko
příjemnější. Očekával jsem návštěvy z řad občanů
Chropyně. Po celý den se v kanceláři střídali
spoluobčané, kteří přišli se svými náměty nebo
problémy za starostou města, aby jim je pomohl
řešit. Některé připomínky bylo možné zajistit
operativně ihned, další problémy může město řešit
v krátkém období, ale našly se i takové, které
nejsou v kompetenci úřadu, a proto je nutno
obrátit se na jiné instituce.
Mám z tohoto dne otevřených dveří u starosty
města dobrý pocit. Myslím si, že jsem opět načerpal
spoustu informací, co ve městě zlepšit a v čem
dobrém naopak pokračovat. Během dne se u mne

vystřídala spousta zajímavých lidí. Některé jsem
znal dobře a s některými jsem rád, že jsem měl
tu čest se seznámit. Byl to den vskutku jiný. Nebylo
člověka, aby nebyl něčím zajímavý a přínosný.
Určitě jsem ale nepočítal s tím, co přijde
na závěr. Jak se říká, závěr patří mistrům. Na konci
dne mne navštívila největší návštěva. Byly
to paní učitelky ze základní školy, které udělaly
parádní tečku dne starosty. Díky všem, kteří přišli,
za věcné podněty a těším se na další shledání.
Budeme s tímto dnem starosty určitě pokračovat
i v dalších letech.
– Ing. Radovan Macháček,
starosta města –

Setkání s občany města Chropyně
Na úterý 20. listopadu připravilo Město
Chropyně ve spolupráci s Klubem důchodců
a místní organizací Svazu zdravotně postižených
společné setkání s občany našeho města,
jehož hlavním cílem bylo především se dobře
pobavit, ale zároveň se dozvědět i něco nového
a zajímavého, a to nejen ze života v našem městě.
V první, dá se říci pracovní, části nás pan Zdražil
– metodik Zlínského kraje, který má na starosti
komunitní plánování sociálních služeb
na Kroměřížsku, seznámil s tím, co to vlastně
je komunitní plánování, koho se týká, co je jeho
posláním, jak se realizuje v praxi apod. Dále
místostarosta města Chropyně ing. Večeřa
informoval občany o plnění Volebního programu
Zastupitelstva města právě v oblasti sociální
a bezpečnosti a na závěr první části tohoto setkání
společně se starostou města ing. Macháčkem
zodpovídali dotazy a připomínky z řad občanů.
Ve druhé části nás přišel pobavit, společně
si s námi zazpívat a popovídat známý interpret
lidových písní Jožka Šmukař se svou
cimbálovou kapelou. Nejenže krásně hrál
a zpíval, ale i velmi zaníceně a odborně vyprávěl
o víně, jehož je i on sám pěstitelem. Samozřejmě
že dovezl pár „vzorků ze své zahrádky“
i na ochutnání, vzorky poté bylo možno i zakoupit.
Na závěr svého vystoupení zahrál několik
„písniček na přání“, ale jen za podmínky,
že se všichni přidají a zazpívají si společně. Zcela
zaplněným sálem MKS v Chropyni zazněly krásné
moravské melodie a písničky v podání nejen Jožky
Šmukaře, ale i „zpěváků z Chropyně“. A mohu
říci, že se to neposlouchalo vůbec špatně.

V takto nádherné atmosféře uteklo toto úterní
odpoledne velmi rychle a bylo i příjemným
zpestřením jinak pochmurného podzimního
počasí, které tento den panovalo. Ale to nikomu
z více než sto dvaceti přítomných v sále nevadilo.
O tom, že se všichni náramně bavili, svědčí i pár
následujících fotografií.
Poděkování nejen za organizaci této akce,
ale i za zajištění menšího občerstvení, patří
především děvčatům ze sociálního odboru města
Chropyně a Domu s pečovatelskou službou, dále
panu Kondlerovi a Magdě Rapantové ze Správy
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majetku města za přípravu sálu a v neposlední
řadě i Ing. Spáčilové ze soc. odboru MěÚ
Kroměříž za drobné dárky pro účastníky setkání.
A protože se toto setkání všem líbilo,
o čemž svědčila nejen vysoká účast občanů,
ale i pozitivní reakce během pořadu a také
i po jeho skončení a také to, že se všichni dobře
bavili, což potěšilo nás pořadatele, tak se již nyní
začínáme zabývat myšlenkou na zorganizování
nějaké podobné akce!!!
– Ing. Petr Večeřa,
místostarosta města –
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Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola IV. – Otazník nad chropyňskou
školou na rozhraní 17. a 18. století (1. část)
Jestliže po celý středověk a také v 17. století
máme o školství v českých zemích jen skrovné
zprávy, stává se středem pozornosti doba
tereziánská se svými převratnými školskými
reformami. Proslulý Všeobecný školní řád
(Allgemeine Schulordnung, 6.12.1774) císařovny
Marie Terezie byl výsledkem delších jednání
a návrhů. Není bez významu, že spočíval
na osobnosti Johanna Ignaze Felbigera,
augustiniánského opata a pruského poddaného,
který byl obdivovatelem Komenského. Školské
zásahy tereziánské doby je třeba chápat
v souvislosti se společenskými změnami, jimiž
procházela rakouská monarchie v 18. století.
22.9.1759 vydává úřad moravský z iniciativy stavů
nařízení, podle něhož ustanovuje učitele
na nižších školách vrchnost, patron nebo obec.
Právo vyzkoušet učitele má farář nebo
biskupská konzistoř. V roce 1763 Marie Terezie
nabádá k vyučování češtině
na nižších školách, avšak roku
1765 se z jejích nařízení
dovídáme, že nesmí být
ani na nižší škole učitelem,
kdo neovládá němčinu.
Zmíněný školní řád
císařovny se vztahoval zejména
ke školám triviálním, hlavním
a normálním. Triviální školy
o jedné až dvou třídách
s jedním nebo dvěma učiteli
byly zřizovány ve městečkách
a vsích s farami nebo filiálními
kostely. Vyučovalo se v nich
náboženství (katechismu)
a triviu, tj. čtení, psaní
a počtům.
Ve š kolách hlavních
a normálních byla věnována
pozornost přípravě budoucích
učitelů. To byla největší
vymoženost tereziánského
školského řádu. Nižší stupeň škol, školy farní, však
zůstaly v podstatě stejné. Podléhaly faráři, děkan
měl nad nimi dozor pro celou farnost.
Podle J. Trojana: Kantoři na Moravě a ve Slezsku
v 17. – 19. století, str. 12 byly zřízeny preparandy,
přípravky, jakési zárodky učitelských ústavů.
Absolvent hlavní školy se hlásil u ředitele normální
nebo hlavní školy do kurzu. Po třech měsících
se stal pomocníkem, za šest měsíců směl vyučovat
jako učitel. Kurzy byly vlastně pouhá praktická
cvičení. Měl-li kandidát nad 20 let, sloužil
nejméně 1 rok a skládal zkoušku způsobilosti
u školdozorce. To byl zpravidla vikář, zástupce
biskupa nebo děkan, správce několika farností.
Od něho obdržel frekventant osvědčení
o schopnosti vyučovat s dodatkem, že může být
ustanoven učitelem. Setkáváme se nezřídka s tím,
že mnoho učitelů, zvláště na venkově, vyučovalo
bez dekretu. Je patrné, že požadavky na učitelské
vzdělání nebyly právě vysoké. Lze to vysvětlit
i tím, že bylo zapotřebí vzhledem k vynikajícím
novým školám množství učitelských sil.

K tereziánskému školskému řádu náleží i zřízení
„Školního fondu“ v roce 1773, který sloužil
ke zlepšení platů učitelů. Ačkoliv byla školní
docházka od 6 do 12 let povinná, platily děti
málo a chudší žáci byli osvobozeni od školného.
Doba josefínská (1780 – 1790) věnovala
pozornost zejména nejnižšímu stupni škol,
národním nebo obecním školám a kladla znovu
důraz na němčinu. Po smrti Josefa II. se tyto školy
znovu dostávají do zájmové sféry církve. Vedle
škol, nad nimiž si nárokoval svrchovanost stát,
dožívaly tehdy školy řeholní a piaristická gymnázia.
Vliv církve však trval až do zrušení konkordátu
v roce 1867 (právní úmluva mezi státem a církví
o vzájemných vztazích), což znamenalo omezení
nadvlády církve nad školou.
Nás zajímají především typy nižších škol, které
se vyskytovaly v 17. – 19. století. Základem zůstala
i v době tereziánských reforem škola farní nebo
škola triviální. Na jejich zřízení měla zájem
především církev. Avšak vybudování nové školy

nebyla snadná záležitost, zvláště ve venkovských
obcích. Mnohdy škola vznikla nákladem
Náboženského fondu s pomocí obce. Někdy
se na stavbě nové školní budovy podíleli
dva donátoři, případně několik osob světských
i duchovních.
V souvislosti s historií chropyňské školy,
připomeňme zdejší společenské reálie
60. a 70. let 19. století. Vše podstatné o poměrech
v obci napsal Zdeněk Fišer v Kapitolách z dějin
Chropyně IV., Chropyně 1995, str. 7 ad. Z textu
je patrno, že tradiční život a společenské vazby
hanácké vesnice narušovaly intenzívní spory mezi
sedláky a podsedníky na jedné straně a domkaři
na straně druhé, špatné hospodaření obecního
výboru, volby nového představenstva obce, včetně
obsazení místa starosty. Jaký byl v tu dobu stav
obce dokládá i trpká poznámka významného
chropyňského občana Eduarda Vašici, že „škola,
kostel i fara zpustly víc, než za robot
a patrimoniálních úřadů“ (vrchnostenských).
Zdeněk Fišer o něm napsal: „Asi nejvíce ducha

-6-

a možnosti nové doby vycítil Eduard Vašica, který
také při porážce starého vsadil správně
a jednomyslně vše na osvětu a vzdělanost. Založení
čtenářského spolku Ječmínek, podpůrného spolku
Oul, občanské záložny, postavení nové školy
a konečně jeho zvolení za starostu obce roku 1877
uzavřelo čtvrtstoletí, v němž starý, patriarchální
svět Hané vzal definitivně za své.“
Přes všechny peripetie, které obec prožívala,
včetně velkých požárů v letech sedmdesátých,
se poměry v Chropyni postupně ustálily.
Od roku 1865 začal rozvíjet svoji činnost
čtenářsko-pěvecký spolek Ječmínek. V roce 1873
vznikla Občanská záložna, která v době svého
finančního rozvoje podporovala osvětu a kulturu
v obci. Sociální a humanitární činnost byla
směřována do oblasti školství, na zřízení pomníku
Františka Palackého a výstavbu Národního
divadla v Praze, na zhotovení soch sv. Cyrila
a Metoděje před chropyňský kostel, na provoz spolku Ječmínek a na nákup hudebních
nástrojů pro místní kostel.
Trvalým žadatelem o subvenci
se stal sbor dobrovolných
hasičů ustavený na přelomu
80. a 90. let.
Chceme-li psát o škole
chropyňské na přelomu
17. a 18. století, připomeňme
text z předcházející třetí
kapitoly. Zde jsme uvedli,
že katolická elementární škola
se připomínala v roce 1666.
V dalších letech škola poklesla
a poněmčila se. O její další
existenci nalézáme písemné
zprávy až ve druhé polovině
18. století, v době tereziánské.
Doposud nám historické
prameny neobjasnily existenci
školy v uvedeném mezidobí.
F. Peřinka, který je na základě
archivních výzkumů obeznámen s dějinami hanáckého
školství, ve spise Vlastivěda moravská, Kroměřížský
okres, str. 54-5 uvádí: „Roku 1770 byly mimo
školy v Kvasicích a Ratajích již v Těšnovicích,
na Hradisku, v Břestě a Chropyni.“ Z uvedeného
textu a porovnáním citovaných letopočtů
je patrné, že o existenci chropyňské školy více
jak sto roků nemáme žádných zpráv.
K uvedenému textu F. Peřinky dodejme,
že tehdejší školy v podstatě až na výjimky
školami nebyly, i když v tereziánském školním
řádu (1774) stojí uvedeno, že školní budovy
mají být prostorné, světlé a řádně vytopené.
V denní praxi se toto nařízení nedodržovala.
Zejména na vsích a malých obcích byla školní
stavení nejen zastaralá, ale někdy to byly pouhé
chatrče, které neodpovídaly svému účelu.
Podle pramenů se mnohdy vyučovalo v hostinci,
v obecním domě, v soukromých staveních,
na statku. V lepším případě byla škola založena
v blízkosti fary, kde tvořila s kostelem kultovní
středisko.
– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –
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Chropyně je opět o něco bohatší
Je tomu tak. Chropyni přibylo něco stříbra
a také něco zlata. I když to není zlato, které přímo
znamená bohatství, přesto je to stříbro a zlato, které
si zaslouží velkého uznání. Je to stříbro se zlatem,
které bylo vykoupeno krví občanů našeho města
v průběhu roku 2007.
Ve středu 14. listopadu oceňoval Oblastní spolek
Českého červeného kříže dárce krve, kteří v průběhu
roku dosáhli 20 a 40 odběrů plné krve. To znamená,
že na Transfůzní stanici nemocnice Kroměříž nastavili
svou paži k tomu, aby již po dvacáté a čtyřicáté
darovali svou krev pro potřeby nemocných, kteří
zrovna tu jejich krevní skupinu potřebovali
při operaci či přímo k záchraně svých životů.

Za tyto počty uděluje ČČK medaile lékaře
a profesora, MUDr. Jana Jánského, objevitele
krevních skupin, na jehož počest bylo oceňování
zavedeno. Za 20 darů krve je to medaile stříbrná
a za 40 darů krve medaile zlatá. I když jsou
to kovy víceméně pomyslné, jsou velmi cenné
nejen pro samotné dárce, ale i pro celou
společnost. A jsou to medaile opravdu zasloužené,
které těmto oceněným již nikdo nikdy
neodebere, jsou vykoupeny jejich vlastní krví,
která posloužila jiným.
A kteří naši spoluobčané takto Chropyni
obohatili? Stříbro přinesli Aleš Dohnal, Božena
Kalinová, Andrea Tomanová, Roman Vítek
a Miloslav Zikos. Zlatí byli Dana Koutná, Drahomíra
Pirnosová a Věrek Zapletal.
V poslední den měsíce listopadu byli
na Výročním shromáždění Klubu dárců krve
Kroměřížska oceněni další mnohonásobní dárci
krve - členové KDK - pamětními skleničkami
s udaným počtem darů krve, které v průběhu
roku absolvovali. Jednalo se o členy KDK, kteří
darovali svou krev padesátkrát – Břetislav Mišurec
a Stanislav Plško, který je vlastně stále Chropyňák,
i když žije v Hulíně. Za 60 darů krve dostal
poděkování chropyňský místostarosta pan
Ing. Petr Večeřa, skleničku s osmdesátkou
si odnášeli dárci pan Václav Kuchař a pan Květoslav
Chmela z Plešovce.
Mezi dárce s padesáti odběry se řadí také pan
Petr Kunčar z Chropyně, který není členem KDK
Kroměřížska, ale stejné poděkování jako ostatní
jmenovaní si zaslouží.
Jsem přesvědčen, že mezi občany Chropyně jsou

Darovali svou krev již 80krát
Ve středu 12. prosince se uskutečnilo přijetí čestných dárců krve
pana Václava Kuchaře z Chropyně a pana Květoslava Chmely
z Plešovce na Městském úřadě
v Chropyni u starosty a místostarosty
města.
Oba dárci poskytli bezplatně
svou krev již po osmdesáté. Znamená
to, že každý z nich daroval kolem

čtyřiceti litrů své krve na záchranu
lidských životů při nejrůznějších
operacích, při kterých je lidská krev
nezbytně nutná a lékařské zákroky
by se bez ní nedaly vůbec realizovat.
Oběma dárcům starosta a místostarosta města upřímně poděkovali
a zároveň ocenili jejich statečné činy
drobným dárkem.
– Ing. Petr Večeřa –

dárci krve, kteří darují krev u jiných transfuzních
stanic. O těchto bohužel přehled nemáme, takže
jim není jak vyjádřit zasloužený dík.
V našem okrese mnohonásobné dárce eviduje
na TS Klub dárců krve Kroměřížska a dává o nich
zprávu starostům obcí a měst, kteří tak mohou dát
do povědomí svých občanů jejich příkladné činy.
Jsou dárci, kteří bydlí v jiných částech země,
ale darují krev v Kroměříži, protože zde pracují,
studují atd., také v tomto případě se, díky zprávě
KDK, jejich spoluobčané prostřednictvím starostů
o jejich obětavosti dozví.
– A. Kalabus, člen Rady KDK –

Místní organizace Svazu tělesně postižených
srdečně zve všechny své členy, jejich přátele,
důchodce i ostatní spoluobčany na

OZDRAVNÝ POBYT
V CHORVATSKU NA OSTROVĚ RAB.
Termín pobytu: 20.6. – 29.6.2008
Cena pobytu: 4.000,- Kč/osoba
Cena zahrnuje dopravu, pobytovou taxu a pobyt.
Ubytování je zajištěno ve vybavených stanech s kuchyňkou
a dvěma ložnicemi. Pro zájemce je možné objednat stravu.
Přihlášky přijímají do 20.1.2008 všichni důvěrníci nebo
paní Zmeškalová na tel.: 728 831 048.
Těšíme se na Vaši účast. Výbor ZO STP Chropyně
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Předvánoční besídka v mateřské škole
Prosinec - poslední měsíc v roce je plný
radostného očekávání. A nejvíc je prožívají děti.
V pondělí 10.12. pozvaly nás, rodiče a celé naše
rodiny na pěkné odpoledne do mateřské školy.
Děti svým vystoupením navodily příjemnou
předvánoční atmosféru a všem nám udělaly
velkou radost. Děkujeme!
– Za spokojené rodiče dětí 4. třídy MŠ
Veronika Langrová –

Mikuláš v mateřské škole
Na příchod Mikuláše a jeho družiny
se v mateřské škole s dětmi připravujeme již týden
dopředu. Seznamujeme se s postavou Mikuláše
i jeho pomocníků prostřednictvím příběhů
a pohádek. K přípravě patří vyrábění nejrůznějších
čertíků, řetězů, andílků a Mikulášů z různých

materiálů, zpívání písniček a recitování básniček.
Celé období těšení vyvrcholí příchodem
Mikuláše do mateřské školy.
V každé z pěti tříd je cítit napětí a očekávání.
Také trošku strachu z toho, jestli jsme letos byli dost
hodní a poslušní a jestli přijde Mikuláš i s Čertem.

Aby pro děti tato chvíle nebyla tak psychicky
náročná, navíc bez maminek, připravily si děti
s p. učitelkami překvapení – převlékly se už ráno
za čertíky, tancovaly, soutěžily, hrály hry na čerty.
A tak když do třídy vešel Mikuláš, Andělé a Čert
neuviděli dvacet vystrašených dětiček, ale dvacet
veselých čertíků, kteří je přivítali básničkou
a veselou písničkou. Za to jim Mikuláš samozřejmě
nadělil sladkou odměnu.
Doufáme, že výsledkem takového
„mikulášského dopoledne“ jsou spokojené
a usměvavé děti, které budou i v dospělosti
na Mikuláše, Anděla a Čerta rády vzpomínat.
Rodičům děkujeme za přípravu „čertíků“.
– Za kolektiv mateřské školy
Eva Štulajterová –

CO VÍME O ČERTOVI
Michal Černík
To je mi záhada.
Nikdo nikdy neviděl čerta,
a přece víme, jak vypadá.
Má kopyto na jedné noze
a umí létat po obloze.
Má rohy a oháňkou mává…

Soukromá inzerce
Koupím
 v Chropyni stavební pozemek, nebo RD

2+1, 3+1 nebo 4+1. Tel.: 732 451 800.

PEDIKÚRA – MANIKÚRA
Marie Horáková

zahajuje svou činnost od 2.1.2008
v prostorách zdravotního střediska v Chropyni.

Objednávky na tel.: 775 573 163
-8-
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„Koncertík“ ve školce
Ve čtvrtek dopoledne se uskutečnil v mateřské
škole malý výchovný koncertík, kde se představili
žáci se svými nástroji ze Základní umělecké školy
ze třídy p.uč. Vaculíka (kytara), p. uč. Daňkové
(akordeon) a „zpěváčci“ z pěvecké třídy
p. uč. Koutného. Zazněly lidové písně i koledy.
Na závěr zahráli malí flétnisté pro své kamarády
několik písniček, které se ve školce od září naučili.
Bylo to jejich první vystoupení, všichni se snažili,
musím je moc pochválit!
– J. Milotová –

Nemalujte čerta na zeď, namalujte ho pro knihovnu!!!
Tato výzva zazněla městem na začátku Týdne
knihoven.
Pobídky se chopily převážně děti ŠD a ZŠ
a do konce měsíce namalovaly na 60 obrázků
veselých i strašidelných čertů.
Po pekelně těžkém rozhodování byli
odměněni tito malíři:

V. Behárová, L. Jablonská, K. Zajícová,
A. Koutová, P. Batěk, O. Spáčilová, J. Horák,
M. Gábor, A. Spáčil, K. Rapantová, D. Kroupa,
T. Koutová, N. Ivančicová, M. Rosulková,
J. Horáková, L. Ježek, M. Škvařilová,
J. Zapletalová.
Na slavnostní vyhodnocení ve čtvrtek

Pa l i č k o v á n í
V zimních měsících proběhne v Městském kulturním středisku kurz ZÁKLADY PALIČKOVÁNÍ.
Informační schůzka se uskuteční ve středu 10. ledna 2008 od 16 hodin
v Městském kulturním středisku, místnosti č. 1 – vedlejší vchod.
Vezměte s sebou školní sešit A5 a propisovací tužku.

-9-

22. listopadu 2007 se do knihovny skutečně
dostavil i slíbený čert Barabáš! Rozdal dárky,
pobesedoval s dětmi a nakonec za pomoci
bílého anděla namíchal všem voňavou
čertovskou pomazánku.
– Milena Skřivánková –

starší vydání

Zpravodaje
města Chropyně najdete na

http://www.muchropyne.cz
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Jaký byl podzim na l. stupni základní školy?
Několika slovy: bohatý, úspěšný, pestrý
a veselý.
Uběhly nám tři měsíce školního roku a díky
akcím, které zpříjemňovaly běžné vyučování, jsme
se přehoupli do dalšího čtvrtletí.
Na následujících řádcích vás, milí čtenáři,
pozveme na návštěvu prvního stupně místní
základní školy a společně nahlédneme pod
pokličku toho velkého „podzimního vaření“….
Výstavku zahrádkářů, o které jste se dočetli
v minulém čísle Zpravodaje, zdobily nejen plody
ze zahrádek a sadů, ale i výtvarné práce našich
žáků z hodin výtvarné výchovy. Paní učitelka
Jurtíková vytvořila se svými žáky barevná zátiší
s ovocem a kytice slunečnic. Obrázky pohladí
všechny, kteří navštíví školu a pohybují se po jejích
chodbách…
„Soutěž o nejhezčí jablíčko“ vyhlásila v měsíci
září třída V.C se svou třídní p.uč. Blažkovou.
V hodině výtvarné výchovy a slohu děti připravily
plakáty do všech ostatních tříd a pak už jen přebíraly
práce svých kamarádů. Soutěžilo se o nejhezčí
jablíčko ve výrobku, v básničce, v příběhu,
půl hodiny prohánět, nebo někdy spíše drak s vámi,
po hřišti za silného nárazového větru, který studeně
fouká za límec?
Děti to však baví, a tak i letos malí, velcí, ručně
vyrobení i kupovaní dráčci zaplnily oblohu nad
škvárovým hřištěm stadionu, aby svému majiteli
vybojovaly sladké odměny i čestná uznání.
Oslavili jsme také velký svátek strašidel –
Halloween. Mnozí tento americký svátek nepřijali,
mnozí ho nepochopili, ale většinu z vás dýňová
světýlka a kostýmy ježibab, černokněžníků, duchů,
upírů, bludiček a jiných strašidelných potvůrek
upřímně rozesmějí a pobaví. Tento svátek tedy
patří, jak jinak, do hodin anglického jazyka. Pilně
v pohádce i o to skutečné ze zahrádky. Po přísném
hodnocení poroty z řad žáků se stal vítězem Jindra
Láník z V.A. Děti dokázaly, že umí samy organizovat
soutěž pro své kamarády, jejich práci vyhodnotit,
odměnit a o výsledcích informovat ve školním
rozhlase jako opravdoví moderátoři – Terezka
Majtánová a Jirka Škarpa.
Kroužek ručních prací vede paní učitelka
Šamajová. Kroužek navštěvují děti, které mají
o takovou práci zájem, baví je a rozvíjí jejich fantazii.
Na škole pracuje ještě mnoho dalších kroužků,
např. sportovní, kroužek informatiky, čtenářské
kroužky, dramatický, pěvecký, dopravní a výtvarný
kroužek a individuální logopedická péče.
Drakiáda je akcí, která má v podzimních
aktivitách školy své nezastupitelné místo.
Je příjemným soutěžením v mimoškolním prostředí,
ale je i velkým projektem zařazeným do nových
školních rámcově vzdělávacích programů
a prostupuje všemi předměty. Nejenom výtvarnou
výchovou či pracovními činnostmi, ale i českým
jazykem, matematikou, prvoukou, vlastivědou,
hudební výchovou a nakonec i samotnou tělesnou
výchovou. Jen zkuste popsat pořádnou
saň – je myšlena ta pohádková, nejmíň
dvanáctihlavá! Zkuste vymyslet básničku nebo
pohádkový příběh o drakovi. A kdo dokáže
funkčního létajícího draka vyrobit a pak se s ním

se na něho připravovali žáci čtvrtých tříd pod
vedením paní zástupkyně Purkarové a 30. října
zazněl postupně ve všech třídách nefalšovaný
duchařský „song“. Samozřejmě v angličtině
a s halloweenským přáním. Ani žáci pátých tříd
se nenechali zahanbit s přípravou tohoto svátku.
Na svých hodinách anglického jazyka si připravili
postup vaření magického elixíru s přísadami, jako
např. motýlí oči, žabí stehýnka nebo netopýří uši,
a věřte, chutnal skvěle. Možná proto, že vrchní
„witch“, kouzelnice, byla paní učitelka Jurtíková.
Dětem se toto čarování moc povedlo.
K oslavě tohoto svátku přispěly i děti z V.C
a pod vedením pana učitele Zawadského vyrobily
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v pracovních činnostech krásné halloweenské
dýně, které vystavily se svojí třídní paní učitelkou
Blažkovou ve vestibulu školy, aby pěknou akci
připomněly všem příchozím.
Podzimní vyučování ve škole bylo spojeno nejen
s odlehčením, ale také s důležitým a vážným
tématem, se kterým se dnes často setkáváme,
a to problémem šikany. Třídnické hodiny, které
na škole probíhají každý měsíc a věnují se závažným
otázkám, byly tentokrát zaměřeny na vztahy mezi
spolužáky, otázky kamarádství, pomoci,
ohleduplnosti, ale zároveň i ubližování, ponižování,
pronásledování nebo bití. Důležité téma probírala
s žáky 3. tříd osoba nejpovolanější, paní policistka.
V rámci přírodovědy se vyučuje také dopravní
výchova. Žáci čtvrtých ročníků se sešli na besedě
s dopravní tematikou, kterou pro ně přichystalo
vedení dopravního hřiště v Kroměříži. V měsíci říjnu
se děti seznámily s dopravními předpisy, vybavením
jízdního kola a správném, bezpečném a ohleduplném chování na silnici a v jarních měsících
pojedou do Kroměříže složit zkoušky malého
cyklisty. Tak jim přejme hodně píle a úspěchů.
Jestli vám podzimní „mlsání“ v naší škole
chutnalo, slibujeme, že příště vám nabídneme
lahodný „zimní punč“ z aktivit, které v zimních
měsících ve vyučovacích hodinách proběhnou.
– M. Blažková –
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Pionýři

Šibřinky

Pionýři mají nový znak

Rok se s rokem sešel a před námi je opět
plesová sezóna. V minulém Zpravodaji byly
zveřejněny termíny plesů plánovaných pro rok
2008 s tím, že v tomto čísle vyjdou podrobnější
informace k šibřinkám.
Šibřinky jsou ples jako každý jiný. Na sále
zahraje taneční skupina TRIP, občerstvení zajistí
firma GLOBÁL a bude připravena i „šibřinková“
tombola. Rozdíl bude v ceně vstupného, které
se bude lišit podle toho, v jakém oblečení
se plesu zúčastníte. Říká se, že čas jsou peníze,
a vymyslet, vyrobit nebo půjčit si zajímavou masku
zabere jak čas, tak i peníze. Proto budou mít
masky vstup na ples za zvýhodněnou cenu
50,- Kč. Vstupné pro ostatní bude 150,- Kč.
Za masku nebude považován ten, kdo přijde
ve společenském oděvu a bude mít pouze nějaký
doplněk, např. v podobě paruky, škrabošky,
klobouku, brýlí apod. Maska musí tvořit celek,
který dokonale vystihne podobu ztvárňované
osoby nebo „čehokoliv“. Od ledna začne
na Správě majetku města Chropyně probíhat
předprodej vstupenek. V případě, že si v předprodeji zakoupíte vstupenku pro masky v hodnotě
50,- Kč, a nakonec se rozhodnete, že nepůjdete
v přestrojení, si u vstupu doplatíte vstupenku
do částky 150,- Kč a naopak. Zahájení plesu bude
tradičně ve 20.00 hod. Masky budou mít sraz
v době od 19.00 do 19.45 u bočního vchodu
do Městského kulturního střediska. Rozhodnutí,
přijdete-li v masce přímo z domu nebo
se do přestrojení oblečete až na místě, necháme
na vás. Každá maska se pak zaregistruje a dostane
číslo, pod kterým bude soutěžit o nejoriginálnější
masku večera. Samozřejmě nebude chybět ani
závěrečné odmaskování.
Je pravda, že s tímto typem plesu nemáme
velké zkušenosti, ale to nemění nic na tom,
že se rádi bavíme, a věříme, že i vy se přijdete
rádi pobavit.
Případné dotazy na tel.: 573 355 324.
– Magda Rapantová –

V sobotu 24. listopadu 2007 se konalo
v pražském kongresovém centru VI. Výroční
zasedání občanského sdružení Pionýr. Sešlo se zde
na tři stovky delegátů vrcholného orgánu tohoto
sdružení dětí, mládeže a dospělých z pionýrský
skupin v ČR a i naše pionýrská skupina zde měla
své zástupce.
Zasedání zhodnotilo uplynulé tříleté období
a věnovalo se budoucnosti sdružení. Byly přijaty
menší změny ve Statutu Pionýra a byl schválen
nový znak, který vychází z oblíbeného loga
vlaštovky.
Pionýrům také přišli poděkovat za pomoc
a podporu Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier,
předseda Ligy proti rakovině, a Marie Křepelková,
předsedkyně o.s. Život dětem.
– Marcela Hrdličková –

Ledová Praha 2008
Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně
zve všechny děti od 7 let, které se v období
pololetních prázdnin chtějí pobavit nebo
rozšířit své vědomosti o pražských kulturních
památkách, na Ledovou Prahu, která se koná
od 1. do 3. února 2008.
Tuto akci pořádá Pionýr ve spolupráci
s Nadací Dětem 3. tisíciletí již po osmé.
Navštívíme vystoupení Pavla Kožíška
v Divadle kouzel, bobovou dráhu, muzea
a galerie, Národní muzeum, Muzeum
voskových figurín, a další instituce - Petřín,
Pražský hrad s návštěvou historických prostor
Klementina, televizní vysílač na Žižkově...
Cena: 750,- Kč
V ceně je doprava, jízdné po Praze,
ubytování, strava, vstupné.
Počet míst je omezený.
Akci finančně podporuje MŠMT ČR
Přihlášky: Marcela Hrdličková,
tel. 777 793 675,
mail: Marcela.Hrdlickova@seznam.cz
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Poplatek za
komunální odpad
v roce 2008
Městský úřad v Chropyni, finanční odbor,
upozorňuje občany, že místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
byl pro rok 2008 stanoven ve výši Kč 492,na poplatníka. Splatný je ve dvou stejných
částkách, a to k 20. 2. 2008 (Kč 246,-)
a k 20. 7. 2008 (Kč 246,-).
Připomínáme, že osvobozeni jsou:
a) vlastníci staveb v katastrálním území Chropyně
a Plešovec určených nebo sloužících k individuální
rekreaci, kteří již platí z titulu trvalého bydliště
ve městě Chropyni, podmínkou osvobození je,
že v uvedené stavbě není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba
b) poplatníci dlouhodobě žijící v zahraničí, minimálně
1 rok, na základě písemného prohlášení poplatníka
nebo osoby blízké
c) poplatníci ve výkonu trestu na základě písemného
prohlášení poplatníka nebo osoby blízké
d) poplatníci umístění v dětských domovech a podobných
zařízeních na základě písemného potvrzení příslušného
zařízení

Vznik a zánik nároku na osvobození od placení
poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě
do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Písemné prohlášení je nutno dokládat na každý
další rok.
Úleva je poskytována poplatníkovi v případě,
že je poplatník starší nebo dosáhne v příslušném
kalendářním roce 70 let, ve výši 50 % sazby
a novorozeným dětem ve výši poplatku odpovídající částce za měsíc, ve kterém se narodily.
Další podrobnosti k tomuto poplatku jsou
obsahem obecně závazné vyhlášky Města
Chropyně č. 1/2007, jejíž znění si můžete přečíst
na úřední desce úřadu nebo na
www.muchropyne.cz
– Renáta Valášková, referent fin. odboru–

Zpravodaj města Chropyně

01 /2008

Z podzimních akcí střediska Junák

Junácká drakiáda 2007
V sobotu 20. října 2007 uspořádalo Středisko
„Krále Ječmínka“ v Chropyni XVI. Junáckou
drakiádu. Ta se konala v sychravém odpoledni
na chropyňských loukách a sešli se na ní nejen
členové našeho střediska, ale také lidé z Chropyně,
kteří o drakiádě věděli díky připraveným plakátům.
Od 15:00 se sem začali scházet účastníci drakiády,
kteří bojovali o diplomy, sladké odměny, pohádky
na DVD a pexesa. Soutěžilo se ve 3 oficiálních
kategoriích (Drak letec, Drak obr a Drak
krasavec) a v jedné kategorii neoficiální
(Drak neletec). Krátce po začátku drakiády
se už na obloze objevili první draci a také aspiranti
na vítězství. Do 16:30 potom účastníci bojovali
o reputaci s větrem, někteří bojovali se samotnými
draky, ale nakonec se podařilo vyhodnotit vítěze
všech čtyř kategorií.
Nutno ještě podotknout, že však nesoutěžily
pouze děti. Rodiče mladších účastníků bojovali pod
jmény svých synů a dcer za 1. místa. Ne všichni
si však ještě z dětských let pamatovali, jak se drak
pouští, ale nakonec se každý z draků alespoň jednou
vznesl na oblohu, která zpočátku vypadala přívětivě,
avšak ke konci drakiády potemněla. Když jsme
se vrátili domů, spustil se venku liják
a my si mohli oddechnout, že nám počasí počkalo
na vyhodnocení výsledků. Ty jsme začali vyhlašovat
přibližně v 16:30 a vypadaly následovně:
Drak letec: 1. místo - Kristýna Pospíšilová;
2. místo - Dominik Kantor; 3. místo - Martin Kunčar.
Drak obr: 1. místo - Ondřej Herzán;
2. místo Marek Mikeš; 3. místo - Adam Hudeček.
Drak krasavec - 1. místo - Marie Žemličková;
2. místo – Klára Hlavinková; 3. místo - Vendula
Stoklásková.
V neoficiální kategorii Drak neletec vyhrála
1. místo Vendulka Stoklásková, nejmladší členka
chropyňského skautského střediska. XVI. ročník
drakiády se vydařil a už se těšíme na pokračování
této oblíbené akce, do níž se zapojují nejen
chropyňští skauti, ale také občané našeho města.
Za to jim patří velký dík.
- chropyňští skauti -

se těšili na tři dny plné napětí, her a sbírání
zkušeností. Klubovny jednotlivých oddílů
se proměnily v Saloon, kancelář Sheriffa nebo Banku.
A v 18:00 všechno vypuklo.
Účastníci víkendové akce byli rozděleni do tří
skupin, aby mezi sebou bojovali o prvenství. Hned
první příležitost k boji dostali už v pátek večer,
kdy se sehrál velký karetní turnaj v pokeru.
Zatímco se v napjaté atmosféře hrálo o dobrou
reputaci v prostředí nelítostného města Curson City,
skupiny, které už měly dohráno a měly své životy
zajištěny do budoucnosti, zpívaly v místním Saloonu
písně Divokého západu. O hudbu se tady nepostaral
nikdo jiný než středisková hudební kapela Ňamřej.
Po dohrání celého velkého turnaje se všichni
kovbojové pořádně navečeřeli, aby se později
přesunuli zpět do Saloonu, kde proběhlo zhodnocení
prvního dne, a potom jsme si zahráli pár

společenských her. Pak už byly vydány pokyny
k připravení všech kovbojů ke spánku a úplně
nakonec dnešního dne jsme si prohlédli filmy
ze skautského stanového tábora 2007.
Neuplynulo ani pár hodin a všechny obyvatele
westernového městečka Curson City probudila
do sobotního rána hudba Divokého západu.
Kovbojové ještě ani pořádně neotevřeli oči
a už jsme je hnali do mrazivého rána, aby protáhli
svá ztuhlá těla. Pravda, možná to bylo trochu
drastické, hned po ránu běhat, ale způsob života
Divokého západu vyžadoval dobrou fyzickou kondici.
Mezitím, co jsme se protahovali, se v kuchyni
už chystala vydatná snídaně, která se podávala jen
chvíli po návratu z rozcvičky. Po snídani následovala
ranní hygiena a nutný úklid celého kovbojského
ležení. A pak už došlo na to, na co se všichni účastníci
těšili nejvíce. Vyrazili jsme na celodenní výpravu
mimo město. Kovbojové však nevěděli, co je čeká,
a tak když dostali do skupinek mimo svačin také
láhev čisté vody, trošku se divili. A pak už jsme vyrazili.

Westernový víkend
skautského střediska
O víkendu 26. - 28. října 2007 se skautské
Středisko „Krále Ječmínka“ proměnilo v Divoký
západ. Pro členy našeho střediska byl totiž
uskutečněn Westernový víkend. A tak jsme
v pátek přivítali plno kovbojů s kolty, kteří
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Cestou hráli kovbojové hru nazvanou
„Seveřanský slang“. Každý dostal tři životy
a během celého dopoledne nesměl používat slova
„jo, ano a ne“. Všechno šlo tak rychle, že někteří
přišli o své životy ještě dříve, než jsme opustili
Chropyni.
Naše kroky vedly ke Kojetínu. Cestou přes
rozbahněné pole se všichni zapotili, a zanedlouho
jsme už byli v cíli. U staré chaty skupinky dostaly
za úkol připravit ohniště a zapálit jej. Na rozdělání
ohně dostaly pouhé tři sirky! A když už se všem
i přes vlhké dřevo podařilo rozdělat ohně, dostaly
skupinky za úkol uvařit oběd. A k tomu jsme chtěli
podávat špagety s kečupem a kabanosem. Vaření
na prérii je sice těžkou záležitostí, ale pravý kovboj
si musí poradit! Nakonec se vaření oběda podařilo
jen zpola, dvěma skupinkám se vaření
na ohni poněkud nevyvedlo. Členové těchto
skupinek proto vzaly zavděk přinesenými svačinami.
Po obědě byla hra „Seveřanský slang“ ukončena
a došlo na hru další. Tentokrát se jmenovala výstižně
„Přestřelka“. V tomto souboji „muže proti muži“
šlo o to, aby první trefil toho druhého míčkem dřív
a souboj vyhrál. Když jsme dohráli, uklidili jsme
kolem sebe, zametli stopy po ohništích
a vydali se zpět. Těsně před Chropyní jsme si ještě
zahráli hru nazvanou „Boj o skalpy“. Indiáni (vedoucí
akce) měli za úkol ve vymezeném prostoru pochytat
kovboje (účastníky akce). Všichni se hezky proběhli
a unaveni se vrátili zpět do budovy našeho střediska.
Večer skupinky dostaly za úkol secvičit krátkou
divadelní scénku, a když jsme si všichni tyto scénky
prohlédli a vyhodnotili, vyhlásila se večerka.
V neděli ráno nás opět probudila hudba
Divokého západu a opět se kovbojové vydali
na rozcvičku. Poté posnídali a po snídani

se přesunuli na dvůr střediskového areálu,
kde proběhla poslední část etapové hry – „chytání
dobytka“. Kovbojové dostali laso a třemi pokusy
se snažili chytit zmítající se tele, které představovala
klidně stojící židle. Skoro každému se to nakonec
podařilo a pak už následoval úklid, sbalení věcí
a závěrečné vyhodnocení akce.
Na 1. místě se umístila skupinka pod názvem
Stepní vlci, ve složení Martin Mikeš, Petra Horová,
Kristýna Pospíšilová, Míša Procházková a Michal Palík.
2. místo obsadila skupinka s názvem Bílé tváře,
kterou tvořili Dana Horová, Saša Herzánová, Tomáš
Petrželka a Kuba Pospíšil. A na místě 3. pak skupinka
Rychlé kolty - Mojmír Hradil, Zdenka Jurtíková,
Ondra Herzán a Marek Mikeš. O tom, že se akce
účastníkům líbila, svědčí i pokřik vítězné skupiny:
„My jsme stepní vlci z Ameriky, vypalujeme banky

01 /2008

Zpravodaj města Chropyně

Z podzimních akcí střediska Junák

a potápíme vraky. A když je potřeba použít pistole,
střílíme do lidí náboje.“
Velký dík patří Roverskému kmeni našeho
střediska, který celou akci připravil a zrealizoval.
Děkuji taky všem zúčastněným za vžití se do role
obyvatel Divokého západu a za to, že jsme s nimi
mohli strávit pěkný podzimní víkend.
– Za chropyňské skauty
Jakub Kalinec – Harry –

Volba nové střediskové rady
Na úplný konec měsíce října připadly volby nové
střediskové rady skautského Střediska „Krále
Ječmínka“ v Chropyni. Ve středu 31. října 2007

se sešel střediskový volební sněm, aby zvolil novou
střediskovou radu, která bude po dobu příštích čtyř
let řídit činnost celého skautského střediska. Vedoucí
střediska Br. Václav Šebestík – Gufi shrnul činnost
střediskové rady v posledních čtyřech letech
a předložil zprávu o činnosti. Po krátkém úvodním
projevu se přistoupilo k samotné volbě nové
střediskové rady. Předsedkyně volební komise
Ses. Miroslava Novotná postupně četla jména všech
kandidátů na funkce a volební sněm pak řádně
hlasoval.
Do funkce vedoucího střediska byla zvolena
Ses. Jaroslava Soukupová. Její zástupkyní pro
věci skautské pak Ses. Eva Stoklásková,
zástupcem pro věci hospodářsko-správní se stal

Br. Václav Šebestík. Jako výchovný zpravodaj
bude v následujícím volebním období působit
Br. Zdeněk Opravil. Předsedou Revizní komise
se stal Ing. Jiří Schmied, členkou Revizní komise
Ses. Jiřina Chrastinová a hospodářem
Ses. Naděžda Večeřová. Členem střediskové
rady a správcem materiálu zvolil volební sněm
Br. Františka Chalánka. Jako členové Střediskové
rady pak byly zvoleny Ses. Jiřina Šebestíková
a Ses. Miroslava Novotná.
Po skončení voleb Br. Šebestík předal funkci
vedoucího střediska a popřál nově zvolené
Střediskové radě mnoho úspěchů ve vedení
chropyňského střediska.
- chropyňští skauti -

III. ročník soutěže „O zlatý list“
V sobotu 24. listopadu 2007 se v našem středisku
uskutečnil již třetí ročník podzimní soutěže
nazvané „O zlatý list.“ Skauti a skautky z chropyňského střediska poměřili své síly ve znalostech
českých stromů a keřů, ale také ukázali znalosti
o ochraně přírody v projektu, který po dobu
konání soutěže zpracovávali.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Ta první od 6 do 11 let - měla za úkol poznat 8 listů, druhá
kategorie - od 11 do 15 let - dvanáct listů. Mladší
kategorie pak zpracovávala projekt „Domácí
zvířata a co nám dávají“, starší se zaměřili
na projekt s názvem „Třídění odpadu“. Nejen
body za správně rozeznané listy, ale také zpracování
daného projektu pak rozhodlo o vítězích třetího
ročníku této soutěže.
Ve starší kategorii obsadila první místo
šampiónka všech ročníků Ses. Dana Horová.
V těsném závěsu se za ní na druhém místě umístil
Br. Martin Mikeš. Mladší kategorie skončila
následujícím umístěním soutěžících: Na 1. místě
se umístil Br. Michal Palík, na místě druhém
pak Br. Marek Mikeš a o třetí místo se podělili
Ses. Eliška Hudečková a Br. Ondra Herzán.
Všichni účastníci soutěže obdrželi pamětní listy
letošního ročníku, výherci dostali jak sladké
odměny, tak praktické věci pro využití nejen
na oddílových schůzkách. Vedení našeho střediska
chystá další, už čtvrtý ročník této přírodovědné
soutěže, avšak ten bude od předchozích
tří naprosto odlišný. Plánujeme totiž tuto soutěž
udělat trošku více akční - nepořádat ji uvnitř
kluboven, ale venku, v okolí našeho města.
– Jakub Kalinec – Harry –
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Na první prosincovou neděli byla připravena Mikulášská tancovačka pro děti.
Od 14,00 hod. se v sále Městského kulturního střediska scházeli děti se svými
rodiči, aby vyčkali příchod Mikuláše s čertem. Dlouhou chvíli čekání si krátili
soutěžením v různých hrách, do kterých se zapojili i rodiče nejmenších dětí, a bylo
vidět, že i dospělí se rádi baví. Konečně nastal očekávaný okamžik. Cinkot zvonečku
oznámil příchod Mikuláše. Letos si na pomoc přizval umouněné čerty dva.
Z velkého vozíku, co přivezl s sebou, rozdal dárky dětem, které byly celý rok
hodné, a za básničku nebo písničku i tomu, kdo slíbil, že se do příště polepší.
A protože, co se slíbí, to se musí splnit, přijde si to Mikuláš za rok zase zkontrolovat.
Neskončí nakonec některý „slibotechna“ v čertově pytli? Uvidíme...

- 15 -
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Vánoční výstava 2007

Tradiční vánoční výstavka krásných
výrobků místních občanů byla připravena
i v prosinci loňského roku. Jen termín
se změnil. Díky nové organizaci slavnosti
Rozsvícení vánočního stromu se výstavka
posunula hned k první neděli adventní
a jak mi sdělila hlavní organizátorka, paní
Jaroslava Pospíšilová, byli pořádající doslova
šokováni obrovským zájmem a velkou účastí.
Pokud jste na výstavce nebyli, podívejte
se alespoň na pár fotografií.
– JiRo –
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Co nás zděsilo?
Nešetrné a neodborné ořezání krásné dominanty hřbitova, platanů
javorolistých, je do nebe volající. S takovým přístupem k zeleni našeho
města jsem se ještě nesetkal. Stálo to za těch 40.000,- Kč ???
– D. Heppler –

Reakce na zděšení pana Hepplera:
Vážený pane,
dovoluji si s Vámi nesouhlasit. Ořez
byl předem podrobně projednán
s odbornou firmou, která jej
prováděla. Tato firma se dlouhodobě zabývá ořezy ve ztížených
podmínkách a zásah byl proveden
co nejšetrnějším možným způsobem
s ohledem na místo a stáří stromů.
Chápu Váš postoj v tom smyslu,
že současná podoba platanů ve spojení
se zimním obdobím působí poněkud
smutně, ale s nástupem vegetačního
období se tento stav změní.
Zásah na platanech byl již nevyhnutelný s ohledem na jejich

umístění. Na hřbitově je velký
pohyb lidí a nachází se zde také
hrobová a urnová místa, která
v dnešní době nejsou pro své
pořizovatele levnou záležitostí.
Stále častěji padající větve se však
již staly hrozbou a město nemohlo
již nečinně přihlížet a snažilo
se ořezem předejít možným škodám
na majetku i na zdraví obyvatel.
Město Chropyně vyhovělo
požadavkům jak obyvatel města,
tak Správy majetku města, která
je pověřena údržbou hřbitova.
– Martina Adámková,
referentka odboru VaŽP –

Společně pro rozvoj sportu v roce 2008
Je velmi dobré, když lidé
komunikují. A možná to byl ten
důvod, proč mne výkonný výbor
TJ požádal o schůzku, která usměrnila
naše vnímání problémů a stanovila
určité cíle do příštího roku. Citlivý
problém související s negativním
vlivem na nově dokončenou
regeneraci sídliště byl vyřešen
k oboustranné spokojenosti. Město,
které poukázalo na nedostatky, bylo
ubezpečeno, že dojde k opravě
poškozených částí komunikací
v okolí tělocvičny. Zdárná
komunikace zavládla i nad zachováním výše přidělené dotace

pro příští rok ve výši 680.000,- Kč.
Rok příští bude jistě rokem
pro TJ velmi důležitým. Rokem,
kdy bude velmi usilovně očekávat
přidělení dotace z MŠMT na opravu
tělocvičny. Náklady na opravu skoro
již padesátileté haly budou téměř
10 milionů Kč. I zde jsme našli
společnou řeč a jistě budeme
při financování takové důležité akce
v příštím roce nápomocni. Věřím,
že vzájemná spolupráce bude vést
ke spokojenosti všech chropyňských
sportovců.
Ing. Radovan Macháček
Starosta města

Trenéři a cvičitelé TJ u starosty města

Upozornění
uzávěrka Zpravodaje 02/2008 je
15.01.2008 do 12:00 hod.
– Redakce –

V pondělí 10. prosince, v čase
předvánočním, se uskutečnilo
setkání nejúspěšnějších trenérů
a cvičitelů Tělovýchovné jednoty
Chropyně se starostou a místostarostou města Chropyně.
Na Městském úřadě bylo přijato
17 trenérů a cvičitelů TJ, kteří
věnují mnoho a mnoho hodin
ze svého volného času trenérské
a cvičitelské práci a kteří také
dosahují v této činnosti výrazných
úspěchů, aniž by za to byli jakýmkoliv způsobem honorováni.
Zástupci města a vedení TJ ve svých
vystoupeních ocenili jejich
mnohaletou trenérskou činnost
a poděkovali jim za to, co dělají
ve svém volném čase pro ostatní
spoluobčany, počínaje těmi
nejmenšími a konče těmi věkově

- 17 -

vyzrálejšími. Jednalo se o tyto trenéry a cvičitele:
Renata Šimko vá z oddílu
karate, Jiří Remeš – oddíl volejbalu,
Roman Kopečný, Břetislav
Kovařík a Vladislav Řezníček
z oddílu národní házené, Miroslav
Zapletal, Iveta Brandejsová
a Jiří Ocknecht z oddílu stolního
tenisu, Marcela Navrátilová
z lehké atletiky, Petra Polášková,
Markéta Zavadilová, Veronika
Šafářo vá, Jiřina Mrázo vá,
Natálie Navrátilo vá, Jiřina
Smékalová a Vlastimil Horák
z odboru ASPV a Petr Belhárek
z oddílu badmintonu.
Všem Vám patří velký obdiv
a poděkování!!!
– Ing. Petr Večeřa,
místostarosta města –

Zpravodaj města Chropyně
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Memoriál Petra Poly
V pořadí již V. ročník Memoriálu Petra
Poly, závod ženských složek ve sportovní
gymnastice, se uskutečnil v sobotu 1. prosince 2007.
Přestože v naší tělocvičně nejsou podmínky pro
gymnastiku ideální, zúčastnilo se letošního závodu
více než 50 děvčat ve věku od 5 do 15 let.
A to jich bylo přihlášeno téměř sedmdesát. Pozvání
přijaly oddíly z Prostějova, Přerova, Moravské
Ostravy, Ostravy – Poruby, Uherského Ostrohu
a nedalekého Hulína. Neustále se zvyšující zájem
o náš závod svědčí o dobrém renomé našeho oddílu
nejen díky výkonům našich děvčat, ale také kvalitě
chropyňských trenérek.
V nabité konkurenci se naše děvčata neztratila.

reklama

Nejlépe se vedlo Monče Horákové, Lucce
Kopačkové a Míše Zavadilové, které ve svých
kategoriích získaly zlaté medaile. Druhá místa
obsadila Sofča Květová a Barča Kovaříková,
bronzovou medaili si odnesly Nikča Hofírková
a Magďa Zavadilová. Bramborová medaile zůstala
Markétce Horákové, která závodila v nejvíce
obsazené kategorii nejmladších závodnic.
Ostatní naše závodnice se neumístily
na medailových pozicích, ale cvičily také moc
pěkně a zaslouží si pochvalu. Celou výsledkovou
listinu si můžete prohlédnout na stránkách
www.gymnastika-chropyne.wz.cz.
Hezkou tradicí našeho závodu je obdarování
každé závodnice alespoň drobnou cenou,
což zdaleka není na jiných závodech samozřejmostí.
Děkujeme tímto našim sponzorům – pí Hánečkové,
pí Mihókové, p. Mlčochovi, p. Ocknechtovi,
p. Majtánovi, p. Krčmářovi, prodejnám Jednota
a Albert, společnosti EURO – OIL GROUP s.r.o.
– M. Kovaříková, foto: Zdeněk Schovanec –
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d 2007
Společenská kronika li
lisstopa
opad
V měsíci říjnu se do našeho města přistěhovalo 7 občanů, 1 osoba se
přestěhovala v rámci obce, odstěhovali se 4 občané, zemřeli 2 občané a
narodily se 3 děti.
Poděkování

Pro jednoho skvělého muže...
Až teprve naše společná láska mi ukázala, co je v životě důležité.
Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit,
a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem
poznala, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska
opětována... (Shakespeare William)
Děkuji Ti za to, že jsi. Děkuji Ti za těch 5 let a těším se na dalších
aspoň 55. Tvoje sluníčko
Vzpomínáme

V myšlenkách a ve vzpomínkách jsi
stále s námi.
Dne 5.1.2007 tomu bude 5 roků, co nás
opustil můj manžel, náš tatínek a dědeček pan
Alojz Gábor.
Děkujeme za vzpomínku.

Dne 9. ledna 2008 vzpomeneme 8. výročí
úmrtí pana
Antonína Pospíšila.
Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, děkuje
manželka a syn s rodinou.

Rozloučení

Ráno, když slunce vycházelo, Tvé srdce
se navždy zastavilo, odešel jsi rychle, odešel
jsi sám a sbohem neřekl jsi nám.
Dne 20. ledna 2008 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
mého manžela, našeho tatínka a dědečka pana

V pátek 14. prosince 2007 nás
navždy opustila paní Eva Klašková,
bývalá místostarostka města
Chropyně. Tuto funkci zastávala
od roku 1998. Po celou tuto dobu stála
také v čele redakce Zpravodaje.

Ladislava Gašpaříka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera a
syn s rodinami.

Jelikož se na přání rodiny konalo rozloučení s paní
Klaškovou v rodinném kruhu, chtěli bychom jí za všechno
poděkovat alespoň na stránkách Zpravodaje. A Vás, čtenáře,
prosíme, abyste i Vy věnovali tichou vzpomínku nenápadné
a přitom úžasné a dobrosrdečné ženě. Skloňme se před vůlí
a odhodláním, s jakým se svou nemocí bojovala až do samého
konce, i když tento boj nemohla vyhrát.

Dne 21. ledna 2008 vzpomeneme 2. smutné
výročí dne, co nás navždy opustil a není mezi
námi pan
Pavel Mrázek.
Vzpomínají manželka, děti a sourozenci s rodinami.

Paní Klašková, děkujeme Vám za to, že jste ke všemu vždy
přistupovala s maximálním úsilím, s obrovským nasazením
a s velkou svědomitostí. Děkujeme Vám za každou radu
a za každou pomoc, kterou jste nám nikdy neodmítla.
Děkujeme Vám za to, že jsme Zpravodaj mohli dělat s Vámi.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

– Marti na Kunčarová, Ing. Jiří Rosecký, Tomáš Rozkošný –

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města Chropyně
zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky
ve společenské kronice, a to zcela bezplatně.
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d 2007
Chropyňské počasí li
liss t opa
opad
M K S C h r o p y n ě připravuje

na rok 2008

Velice slavnou a výnosnou hospodářskou činnost u nás po celá staletí
představoval chov ryb a výlovy rybníků právě v tomto měsíci.
Zřizování rybníků v českých zemích probíhalo již od 10. století. V Evropě
zahájily výstavbu nádrží pro chov ryb nejprve kláštery ve Flandrech, Sasku
a ve Francii a jen o něco později ve Slezsku a v Čechách. Rybí maso totiž
náleželo k povoleným postním jídlům. S prvními archivními záznamy
o českých rybnících se však lze setkat až od počátku 12. století. Sláva českého
rybnikářství a rybničního hospodářství kulminovala v 16. století a v první
polovině 17. století. Jen v Čechách a na Moravě tehdy bylo 180.000 ha
rybníků (současně je celková výměra rybníků České republiky necelých
53.000 ha).
České rybniční hospodářství zdecimovala třicetiletá válka, od které naše
rybnikářství prodělávalo vleklý úpadek, který počátkem 19. století ještě
více prohloubily poklesy ceny sladkovodních ryb způsobené rozšiřujícím
se dovozem ryb mořských, ale především stoupající produktivita polního
hospodářství v období přechodu ke střídavému hospodaření. Přitom plodinou,
která přivodila téměř masové rušení rybníků v našich nejúrodnějších oblastech
(např. Polabí, Pardubicko a jižní Morava), byla především cukrovka.
Její pěstování u nás značně urychlila válečná blokáda za napoleonských válek,
která značně omezila dovoz třtinového cukru ze zámoří. První cukrovar
vyrábějící řepný cukr u nás vznikl již v roce 1810 ve Zbraslavi.
Z místního pozorování v měsíci listopadu:
- průměrná minimální ranní teplota byla +1,3 °C
- průměrná maximální denní teplota byla +2,8 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 34,8 mm/m2
- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 991,3 hPa
- první sníh v tomto zimním období jsme zaznamenali 6. listopadu

leden:
12.1.2008

IX. Ples města Chropyně

únor:
2.2.2008
12.2.2008
23.2.2008

Myslivecký ples
Dětský karneval (rodiče s dětmi)
Šibřinky (karneval pro dospělé)

březen:
5.3.2008
20.3.2008

Rozmarný duch (divadelní komedie – spol. HÁTA)
Koncert Pavla Nováka (pro I. stup. ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi)

duben:
10.4.2008
11.4.2008

Na cestách country (výchovný koncert pro II. stup. ZŠ)
Poutníci (večerní koncert skupiny Poutníci)

květen:
31.5.2008

Chropyňské rock fest

čer ven:
1.6.2008

Dětský den a kácení máje

srpen:
30.8.2008
31.8.2008

Hodové rock fest
Chropyňské hody

září:
18.9.2008
29.9.2008

Ivo Jahelka – Pojízdná soudírna aneb Neznalost
zákona neomlouvá...
Pinocchio (pro I. stup. ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi)

listopad:
3.11.2008

Screamers (nový pořad travesti skupiny Screamers)

prosinec:
5.12.2008

„Čertův švagr“ (pohádka pro MŠ, I. stup. ZŠ a rodiče
s dětmi)

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek na tel. 573 355 323, pí. Rapantová.
Doplnění i změna pořadů je vyhrazena. V případě rezervace místa je nutné vyzvednout
si vstupenky nejpozději do týdne od objednání. Zakoupené vstupenky nebereme zpět!
Správa majetku města Chropyně.
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Pranostiky na měsíc leden:
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé zimy za to.
V lednu mlhy přivodí mokré jaro.
Je-li leden mírný, jaro a léto vlhké bývá.
Leden červenci se rovná.
V lednu silný led – v květnu bujný med.
V lednu-li hrom se ozývá, očekávati lze hojnost vína.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.

Uzávěrka tohoto čísla: 10. 12. 2007.
Uzávěrka příštího čísla: 15. 01. 2008 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.

– Ing. O. Kment –

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