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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Zpravodaje jste byli na tomto
místě informováni starostou města o tom, jaký
byl uplynulý rok 2007 z pohledu kulturních
a společenských akcí, které jsme pro Vás připravili,
a také z pohledu zrealizovaných a připravovaných
investičních akcí, které by měly vylepšit
a zpříjemnit Vám život v našem městě.

Mně dovolte, abych se na ten právě
skončený rok 2007 podíval spíše pohledem
statistickým, tedy „řečí několika čísel“.

Určitě potěšitelná je skutečnost, že v prů-
běhu minulého roku klesla v regionu
Chropyňska nezaměstnanost o 2,6 % a v závěru
roku představovala necelých 8,05 %, což nás
ale stále řadí v rámci bývalého okresu Kroměříž
k té horší polovině. V průběhu roku byla
vytvořena řada nových pracovních míst,
ale některá zůstala, bohužel,  doposud
neobsazena.

Také se zvýšil počet obyvatel našeho města
pokračování na str. 2
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- k 1. 1. 2008 dosáhl čísla 5 234, což je v posledních
třech letech  neustále rostoucí údaj. Určitě na tom
má největší podíl počet narozených dětí. V minulém
roce se v našem městě narodilo 54 nových občánků,
což bylo o 3 děti více než v roce 2006. Je to druhý
největší počet narozených dětí za posledních
dvanáct let – nejvíce dětí se narodilo v roce 2005,
a to 61. Prvním narozeným občánkem našeho města
v roce 2007 byla Ema Peprlová, která se narodila
v kroměřížské nemocnici 8. ledna. Zajímavé
je určitě srovnání o struktuře narozených dětí –
v minulém roce se narodilo více chlapců - a to 29,
děvčat bylo „pouze“ 25, což je zcela opačně,

Stati stika nuda je, má však cenné údaje…
než tomu bylo v roce 2006, kdy se narodilo dvakrát
více děvčat než chlapců. Nejčastěji používaným
jménem v minulém roce byl Ondřej, a to ve 4 pří-
padech, za ním následoval třikrát Filip a na třetím
místě pomyslného žebříčku nejčastěji
přidělovaných jmen nově narozených dětí našeho
města jsou David, Petr, Lukáš, Vojtěch, Adriana,
Adéla a Barborka. Jestli se jedná o chlapce nebo
o děvčata, není to nejpodstatnější, hlavní
je, aby byli všichni zdraví, aby jim „chropyňský
vzduch“ svědčil a aby se jim u nás v Chropyni líbilo.

Nejstaršími občany našeho města jsou paní
Jarmila Válková z Plešovce a paní Anna Němcová
z Chropyně, které v únoru letošního roku oslaví

již 93. narozeniny. Oběma touto cestou gra-
tulujeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.

V minulém roce bylo v našem městě uzavřeno
34 sňatků. Určitě by bylo zajímavé, kolik
manželství bylo naopak rozvedeno, ale takové
údaje zatím nevedeme.

A ke statistice patří, bohužel i informace,
že v našem městě zemřelo loni 41 našich
spoluobčanů.

Ať ten nově nastupující rok 2008 bude
i z pohledu statistických údajů ještě lepší
než ten právě skončený!!!

– Ing. Petr Večeřa
místostarosta města Chropyně –

Zastupitelstvo města Chropyně na svém
jednání dne 19.12.2007 mimo jiné:
- vyjádřilo nesouhlas se zveřejněním Vnitřní

směrnice č. 6/2007 Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu na stavební
práce;

- vyjádřilo nesouhlas se zveřejněním zápisů
z jednání Zastupitelstva města Chropyně a Rady
města Chropyně v neredukované podobě na
webových stránkách města;

- schválilo vstup Města Chropyně do dob-
rovolného svazku obcí Mikroregionu Jižní Haná
a přistoupení ke Stanovám svazku ze dne
27.11.2007 a Zakladatelské smlouvě ze dne
27.11.2007;

- schválilo směnu pozemků mezi Městem
Chropyně a Leteckomodelářským klubem
Racek, Chropyně, při které leteckomodelářský
klub dá městu pozemky parcelní č. 1237/9
o výměře 872 m2, 1237/3 o výměře 210 m2

a 1237/10 o výměře 1 m2 a Město Chropyně
dá leteckomodelářskému klubu stavbu č.p. 554
na pozemku parcelní č. 1237/2 a pozemek
parcelní č. 1237/2 o výměře 365 m2, včetně
zřízení věcného břemene přístupu na pozemky
parcelní č. 1237/9, 1235/3 a 1237/7;

- schválilo Regulační podmínky výstavby
rodinných domů v lokalitě Podlesí;

- schválilo prodej pozemků v lokalitě Podlesí,
a to pozemek parcelní č. 185/6 o výměře 776
m2 (dříve p.č. 185/4) za cenu 500,- Kč/m2,
pozemek parcelní č. 185/5 o výměře 657 m2

(dříve p.č. 185/3) za cenu 510,- Kč/m2,
pozemek parcelní č. 177/8 o výměře 575 m2

(dříve p.č. 177/4) za cenu 482,- Kč/m2,
pozemek parcelní č. 177/7 o výměře 535 m2

(dříve p.č. 177/3) za cenu 460,- Kč/m2,
pozemek parcelní č. 175/35 o výměře 529 m2

(dříve p.č. 175/25) za cenu 470,- Kč/m2,
pozemek parcelní č. 175/1 o výměře 618 m2

(dříve p.č. 175/1) za cenu 570,- Kč/m2,
pozemek parcelní č. 175/31 o výměře 751 m2

(dříve p.č. 175/22) za cenu 500,- Kč/m2,
pozemek parcelní č. 175/14 o výměře 809 m2

(dříve p.č. 175/14) za cenu 532,- Kč/m2;
- schválilo Rozpočet Města Chropyně na rok 2008

v členění podle jednotlivých tříd v celkové výši
74,198.000,- Kč;

- schválilo pořízení nového Územního plánu
města Chropyně, v jehož rámci bude řešeno
funkční využití ploch celého katastrálního
území Chropyně včetně Plešovce; územní plán
bude pořízen na náklady žadatele tj. Města
Chropyně a ve věci pořízení nového územního
plánu bude osloven Městský úřad v Kroměříži,
odbor rozvoje města jako pořizovatel;

- schválilo v souladu s § 47 odst. 5) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších přepisů, návrh zadání změny
č. 4 Územního plánu sídelního útvaru
Chropyně;

- schválilo Investiční výhled Města Chropyně
do roku 2012;

- schválilo změnu Zřizovací listiny Správy majetku
města Chropyně, příspěvkové organizace.

– Ing. Jiří Rosecký –

reklama

Z jednání zastupitelstva města

Nabídka volných
pracovních míst

V případě zájmu kontaktujte personální
oddělení společnosti K.T. – Kalttech, s.r.o.,
Chropyně na adrese Komenského 842
Chropyně nebo tel. 573 329 862.

Společnost K.T. – Kalttech, s.r.o.,
se sídlem v Chropyni

hledá spolupracovníky na pozice

OPERÁTOR / OPERÁTORKA
SEŘIZOVAČ

a dále
pro partnerskou firmu

Tyco Electronics Czech, s.r.o., Kuřim
nové zaměstnance na pozice

OPERÁTOR / OPERÁTORKA
SEŘIZOVAČ
NÁSTROJAŘ

Společnost K.T. – Kalttech, s.r.o.,
se sídlem v Chropyni

hledá spolupracovníky na pozice

OPERÁTOR / OPERÁTORKA
SEŘIZOVAČ

a dále
pro partnerskou firmu

Tyco Electronics Czech, s.r.o., Kuřim
nové zaměstnance na pozice

OPERÁTOR / OPERÁTORKA
SEŘIZOVAČ
NÁSTROJAŘ

dokončení ze str. 1
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Kapitola IV. – Otazník nad chropyňskou
školou na rozhraní 17. a 18. století (2. část)

Obyčejně školu představovala jedna třída, v níž
se tísnila velmi početná mládež, a ve druhé
světničce bydlel učitel (rektor, ludirektor).
Ve větších farních obcích byly třídy dvě. Ve druhé
vyučoval pomocník (kantor, adstans), který bydlel
většinou v učebně. Je pravdivé, že ve zmiňované
době je, ve srovnání s kostelem, ve škole věnována
nesrovnatelně menší pozornost. Souvisí
to i s názorem na osobnost učitele včetně jeho
vzdělání, který je, zejména na venkově,
až do tereziánských dob značně omezený.
Je doloženo, že učitelství na Moravě tehdejší doby
se netěšilo uznávané vážnosti (Co se změnilo
do dnešní doby? – poznámka
pisatele).

Nových škol, zejména
na venkově, ve druhé polovině
18. století postupně přibývalo,
ale jejich úroveň klesala. Podle
Peřinky byl značný rozdíl mezi
„venkovskou školou bratrskou,
kde učitel byl na roveň knězi
a mohl se vykázati hodností
akademickou, a školou
z polovice stol. XVIII., kdy mistr
školní ve svém veřejném
postavení byl roven kostelníkovi
a zvoniči.“ (Připomeňme zde
jistě dobrou kvalitu učitelů
na bratrské škole v Chropyni,
která byla určena pro vzdělání
a výchovu šlechtické mládeže).
Z historie víme, že kantor
na venkovských školách byl považován
za zaměstnance kostela a byly na něho kladeny
různé kostelní povinnosti. Kantor této doby
je na Moravě svázán s katolickou církví dvojí
služebností. Ve škole jako podřízený faráře
a v kostele jako hudebník na kůru a kostelník
v sakristii.

Podle J. Trojana se nám jeví vzdělání
a kvalifikace kantorů v 17. a téměř po celé
18. století jako nesporný krok zpět, ne-li úpadek.
Jestliže ve středověku bylo vzděláním pro učitele
absolvování la tinských škol, v období
protireformace na venkovských školách působili
kantoři, u nichž toto vzdělání nebylo vyžadováno.

Vyskytovali se mezi nimi i tzv. samouci, jejichž
kvalifikace se většinou kryla s uměním číst a psát.
Mnozí ovládali i jiná řemesla (kovářství,
krejčovství, holičství, byli obecními písaři apod.).
Ani tereziánská reforma se svými kurzy pro učitele
neznamenala zvýšený požadavek na vzdělání
učitelů. Adepti učitelského povolání byli dlouho
vyškolováni u starších zkušenějších učitelů, u nichž
se zdržovali několik měsíců, učili se a konali
na oplátku určité služby.

Teprve roku 1849 bylo zřízené dvouleté
preparandium, kde se u závěrečných zkoušek
vyžadoval zpěv chrámové písně, hra na housle
včetně nácviku písně a hra na varhany – doprovod
chrámové písně. V roce 1869 vznikly postupně

učitelské ústavy, kde byly požadavky z hudby
rovnocenné ostatním předmětům (nauka
hudební a zpěv, hra na housle, nepovinná hra na
klavír a na varhany). Před zkouškou dospělosti
byly požadavky z hudebních předmětů následující:
Zkouška ze všeobecné hudební nauky, ze zpěvu
a metodiky, z dějin hudby i harmonie, hra
na housle, přednes písně na volitelném nástroji
(housle, klavír). Až do roku 1919 byla zkoušena
hra na varhany spojená s improvizací a doprovodem
chrámové písně. Pro naše bádání stále zůstává
nedořešena dominantní otázka týkající
se chropyňské školy na přelomu 17. a 18. století.
Pamětní kniha městečka se o škole nezmiňuje.

Žádnou zmínku o škole nenacházíme ani
v literárním díle chropyňského rodáka Huberta
Havránka. Z historických pramenů však víme,
že na chropyňské škole vyučoval v letech 1768 –
1777 Bernard Sevranek a od roku 1780 František
Smrček. Také F. Peřinka ve své publikaci píše: „Dne
15. března 1788 byla škola vizitována přerovským
školním komisařem Prakyšem. Učitel se jmenoval
tenkráte Frant. Smrček, ke škole slušely osady
Chropyň, Záříčí a Plešovec. Škola nebyla nijak
ideálně vypravena. Neměla podlahy, tabule
neměla podstavce, lavice byly docela proti předpisu,
ani v bytě učitelově nebylo podlahy
a v celé škole nebylo záchodu. Příjmy učitelovy
jak ze školy, tak z kostela byly přesně stanoveny,

byly skrovné. Ještě r. 1848 byla
škola jednotřídní“ (k příjmům
chropyňských učitelů a chrá-
mových rektorů včetně Viléma
Axmana se dostaneme
v následující kapitole).

Z dějin Chropyně však víme,
že jednotřídní budova školy,
v níž se tísnilo velké množství
žáků, byla postavena v roce
1807. Zde se jeví historické
prameny rozporuplné a naši
uvedenou otázku neřeší.
Ta zůstane i pro současnou
generaci nezodpovězena.

K postupnému rozšiřování
chropyňského školství na závěr
kapitoly uveďme, že roku 1874
byla vystavěna nová škola
čtyřtřídní, slavnostně vysvě-

cena jménem olomouckého arcibiskupa kardinála
Fürstenberka, k níž se roku 1893, již za učitele
Viléma Axmana, přistavěly další dvě třídy.

I po tomto rozšíření vlastní budova školy nestačila
a vyučování probíhalo v pronajatých prostorách
po celé obci. Také toto řešení se ukázalo jako
nedostačující. Po mnoha jednáních došlo v roce
1906 k očekávanému řešení. Byla postavena nová
šestitřídní budova školy, na svou dobu moderní.
Jak uvádí Zd. Fišer: „Město tak získalo elegantní
budovu se střízlivou secesní fasádou, vedení školy
na nějaký čas klid pro práci a žáci více než dobré
podmínky pro své vzdělávání.“

– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –

Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu

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)

· pronájem kontejnerů
· zásobování staveb materiálem

(písek, beton, mat. na paletách)
· rozvoz palivového dříví
· vozy: AVIA 3t, Renault 6t,  LIAZ 8t

reklama
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Rada města na svých jednáních v období
od 17.10.2007 do 9.1.2008 mi mo ji né:
- schválila změnu Zásad pro přidělování bytů

ve vlastnictví Města Chropyně spočívající
 ve změně přidělování bytů zvláštního určení
– Hrázky 787 a 788;

- schválila jako dodavatele služby „Komplexní
zajištění prodeje bytů a nebytových prostor“
firmu INREAL, s.r.o., Holešov, v ceně provedení
služeb 2.990,- Kč vč. DPH za 1 bytovou
jednotku;

- schválila odměnu členům Sboru dobrovolných
hasičů Chropyně za celoroční ošetřování hasicí
techniky a budovy SDH ve výši 15.000.- Kč
po zdanění;

- vyjádřila souhlas s udělením licence pro vni-
trostátní linku v trase Liberec – Hradec Králové
– Svitavy – Olomouc – Přerov – Zlín –
Luhačovice se zastávkou v Chropyni u závodu;

- schválila poskytnutí příspěvků příspěvkovým
organizacím zřizovaných městem na činnost
v roce 2008, a to 8,776.000,- Kč Správě
majetku města Chropyně, příspěvková
organizace, 3,468.000,- Kč Základní škole
Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, 1,410.000,- Kč Mateřské škole
Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, a 1,228.000,- Kč Zařízení školního
stravování Chropyně, okres Kroměříž,
příspěvková organizace;

- schválila poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu města v roce 2008 neziskovým
organizacím zabývajícím se volnočasovými
aktivitami dětí a mládeže a sportovní činností,
a to 70.000,- Kč organizaci Junák, svaz skautů
a skautek ČR, středisko „Krále Ječmínka“
Chropyně, 20.000,- Kč Pionýrské skupině
Obránců míru Chropyně, 30.000,- Kč
Asociaci Turistického oddílu mládeže
Chropyně, 10.000,- Kč Základní umělecké
škole Kroměříž, 20.000,- Kč Kynologickému
klubu Technoplast Chropyně, 400.000,- Kč
Fotbalovému klubu Chropyně, 680.000,- Kč
Tělovýchovné jednotě Chropyně, 25.000,-
Kč Cyklistickému oddílu CYKLOSPORT V+P
CHROPYNĚ, 5.000,- Kč Moravskému
rybářskému svazu – místní organizaci
Chropyně, 30.000,- Kč Lukáši Purkarovi
a 10.000,- Kč Sportovně střeleckému klubu

JUNIOR Chropyně, přičemž rozdělení těchto
finančních prostředků na konkrétní účely
je uvedeno v zápise č. 34;

- schválila jako dodavatele na vyhotovení
projektové dokumentace akce „Výstavba
sportovní haly Chropyně“ firmu Spolia Invest,
s.r.o., Kroměříž, v cenové nabídce 590.000,-
Kč bez DPH;

- vzala na vědomí Zprávy o výsledcích
inventarizačních prací majetku města
Chropyně a příspěvkových organizací,
tj . Základní školy, Zařízení školního
stravování, Mateřské školy a Správy majetku
města Chropyně k 31.10.2007;

- vzala na vědomí Zprávy o finanční kontrole
na základě zákona č. 320/2001 Sb. Města
Chropyně, Správy majetku města Chropyně,
p.o., Základní školy Chropyně, okres
Kroměříž, p.o., Mateřské školy Chropyně,
okres Kroměříž, p.o. a Zařízení školního
stravování, okres Kroměříž, p.o.;

- pověřila firmu Chropyňská realitní kancelář -
Ing. arch. Antonín Rybnikář veškerým
jednáním spojeným s vyřízením převodu
vlastnického práva k pozemkům v lokalitě
Podlesí s budoucími nabyvateli;

- schválila nájemní smlouvu na užívání štítové
stěny na objektu č. p. 39 za účelem umístění
reklamy hypermarketu Tesco o rozměru
4x4 m;

- schválila podání „Žádosti o založení
zákaznického účtu pro dálkový přístup
k údajům katastru nemovitost í  pro
poskytovatele ověřených výstupů
z informačních systémů veřejné správy“
pro účely vydávání ověřených výstupů
z katastru nemovitostí;

- vzala na vědomí žádost upozorňující
na skutečnost, že vlastníci pozemku parcelní
č. 1104/3 v k. ú. Chropyně, po kterém vede
cesta spojující Nádražní ulici s hromadnými
garážemi u železniční vlečky Fatra, a.s.,
a přestože jsou nuceni odvádět z tohoto
pozemku daň z nemovitostí, nemohou
ho užívat a navrhují jeho odkoupení městem
za cenu 30,- Kč/m2 nebo cenu ročního nájmu
1,50 Kč/m2;

- vyjádřila souhlas s převozem ornice, sejmuté
z ploch trvalého záboru v důsledku stavby

dálnice D1 v úseku Kroměříž východ –
Říkovice, po komunikacích ve vlastnictví
města do lokalit Chropyně – Padělky
a na pozemek parc. č. 91 nacházející
se na pravé straně silnice Chropyně – Plešovec;

- schválila zvýšení nájemného v domě č.p. 247
na nám. Svobody ze současných 16,50 Kč/m2

na 17,20 Kč/m2 s účinností od 1.1.2008;
- schválila odpuštění povinnosti úhrady

nájemného za pronájem místnosti č. 10
Městského kulturního střediska dne
17.11.2007 k uspořádání slavnostního zasedání
Prezidia Svazu záchranných brigád kynologů
ČR s reprezentanty ČR, kteří úspěšně
reprezentovali  na Mistrov ství světa
záchranných psů v roce 2007;

- vyjádřila souhlas se zpracováním studií
a posudků nutných pro povolení těžby
štěrkopísku na výhradním ložisku B 3 008 600
Plešovec v rámci navrženého záměru těžby
firmou Štěrkovny Olomouc, a.s., za před-
pokladu, že veškerá činnost bude prováděna
pouze na základě platných rozhodnutí
a povolení vyžadovaných platnou legislativou,
těžba a doprovodné investice budou
umístěny v prostorách vyznačených
v dokumentaci, expedice hotových výrobků
bude prováděna tak, aby nedošlo
k průjezdům naložených automobilů obcemi
Skaštice a Plešovec, veškerá navazující a další
projektová dokumentace bude předkládána
k projednání a odsouhlasení odborným
útvarům města, těžební organizace je povinna
plnit veškeré oprávněné požadavky
a podmínky, vznesené oprávněnými účastníky
řízení v průběhu přípravy, těžební činnosti
a její likvidace, a těžební organizace odpovídá
za všechny škody způsobené v průběhu nebo
v souvislosti s těžebními pracemi po celou
dobu činnosti štěrkopískovny;

- schváli la zpoplatnění spotřeby vody
u nájemníků Domů s pečovatelskou službou
Chropyně, kteří mají instalovanou svou vlastní
pračku, paušální sazbou ve výši 240,- Kč/rok
s platností od 1.1.2008

- uložila realizovat opatření směřující ke zvýšení
bezpečnosti chůze po lávce přes Mlýnský náhon
mezi ulicí Emila Filly a Podlesí;

- schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem
Chropyně a firmou RENARDS, s.r.o., Brno,
na podání žádosti a zpracování projektu
„Cyklostezka Chropyně – Plešovec“
ve smluvní ceně 35.000,- Kč bez DPH;

- vyjádřila souhlas s použitím znaku
Města Chropyně za účelem vydání samolepky
s vyobrazením znaku města a názvu města;

– Ing. Jiří Rosecký –

Z jednání rady města

Římskokatolická farnost sv. Jiljí v Chropyni a Charita ČR
děkují všem dárcům, kteří při spěli v Tříkrálové sbírce.

Výtěžek v Chropyni a Plešovci

byl 67.505,50 Kč.
Děkujeme za Vaše příspěvky.

Přispět můžete i nadále formou dárcovské SMS

ve tvaru DMS KOLEDA zaslanou na číslo 87777.

kompletní výpi sy
usnesení na

www.muchropyne.cz
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Dne 4. ledna 2008 se v budově hasičské
zbrojnice uskutečnila valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Chropyně, na které byla
zhodnocena činnost na úseku požární ochrany
a jejího zabezpečení za rok 2007.

V průběhu roku prošla řada dobrovolných
hasičů různými školeními, zejména školením
výjezdové jednotky, které proběhlo 12x. Konala
se také 2 školení strojníků a 1 školení velitelů.
24. listopadu se V. Zapletal, M. Sedlařík,
P. Calaba, P. Spodný a J. Smékal účastnili zkoušky
získání odbornosti Hasič III. stupně.

Z hlavní činnosti, kterou je především
likvidace vzniklých požárů, uveďme alespoň
požár trávy u železniční trati směrem na Kojetín
(1.5.), požár kuchyňského koutu ve firmě Topič
v Kojetíně (12.7.), požár trávy kolem cesty
směrem do Kyselovic (v 10:03 hodin a další
v 17:58 hodin dne 16.8.) a požár rodinného domu
na ulici Hrázky (6.11.).

Dobrovolní hasiči se také účastní různých
soutěží. Za zmínku stojí zcela jistě tři závody,
ve kterých se naše jednotka umístila na prvním
místě. Byly to soutěže Memoriál p. Horáka
a Pospíšila ve Zdounkách, Medlovský žabák
v Medlově a soutěž O pohár starosty SDH Záříčí.
Dále jsme se zúčastnili soutěže O pohár starosty
obce Roštín, kde jsme skončili třetí, a soutěží
Podhostýnská liga Počenice a Pohostýnská liga
Holešov. V květnu jsme pořádali Memoriál
Jana Zapletala a skončili jsme na čtvrtém místě.

Ve výčtu naší činnosti nesmíme opomenout
ani účast na kulturních akcích pořádaných
městem. Nejvíce jsme vidět při stavění a kácení
máje, dále zajišťujeme požární hlídky při pálení
čarodějnic, při hanáckých slavnostech, při
rockových festivalech a při rozsvěcování
vánočního stromu. Při pokládání věnců
k pomníkům padlých držíme čestnou stráž.

Svůj příspěvek na valné hromadě přednesl
i starosta města ing. Macháček, který ocenil práci
sboru a vyjádřil své spokojení nad profesionálním
přístupem všech dobrovolných hasičů jednotky,
neboť jsou u požáru zpravidla první a v patřičném
počtu. Také poděkoval za obětavou práci veliteli
JSDH Věrku Zapletalovi, starostce sboru paní Věře
Zapletalové a všem ostatním dobrovolným
hasičům, na které se město Chropyně může
stoprocentně spolehnout a na které může být
hrdé.

Závěrem bych rád poděkoval starostovi města
Chropyně Ing. Radovanu Macháčkovi, Správě
majetku města Chropyně a panu ing. Měrkovi
za velmi dobrou spolupráci. Chtěl bych také
poděkovat všem aktivním členům za příkladnou
práci odvedenou v roce 2007.

– Věrek Zapletal,
 velitel SDH Chropyně –

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Klub českých turistů
V roce 2008 oslavuje Klub českých turistů

120 let činnosti v naší vlasti. Od roku 1888 se KČT
zabývá nejen vlastní turistikou, ale také značením
turistických cest, vydáváním časopisu turistů,
výstavbou turistických chat a dalšími projekty.
Důležitou součástí činnosti klubu je i práce
s mládeží, akce pro zdravotně handicapované
spoluobčany a další aktivity.

Odbor KČT v Chropyni vznikl v roce 1959
a náleží do oblasti Valašsko – Chřiby se sídlem
v Napajedlích, která zahrnuje odbor KČT
Zlínského kraje. S jejich akcemi Vás, vážení
spoluobčané, budeme i letos seznamovat
prostřednictvím Zpravodaje a vývěsní skříňky
u hlavní brány Fatry, a.s. Záleží jen na Vás, kterou
z nich si vyberete. Všechny akce jsou otevřené
i pro nečleny KČT. V měsíci únoru jsou připraveny
především akce na lyžích:

2.2.2008 Okolo Francovky
lyžařská turistika; km: 10, 20; start:
Francova Lhota, obecní úřad,
8:00 – 8:30 hodin;
info: Karel Sucháček,
tel.: 737 447 588,
zsfrlhota@centrum.cz

9. – 10.2. Zi mní táboření Halenkov,
2008  okr. Vsetín; info: Vlastislav Trličík,

tel.: 605 119 320, trlicik@tiscali.cz

10.2.2008 Valentýnský výšlap
km pěší: 10, 20; start: Březolupy
u zámku v 8:00 hodin;
cíl: Kudlov, MHD do 16 hodin;
info: Jiří Tomáš, tel.: 737 005 174,
jiri.tomas@klikni.cz

16.2.2008 Zi mní přejezd Chřiby
lyžařská turistika; km: 50; start:
Napajedla, 6:30 hodin; přihlášky
ihned, info: Jitka Ingrová,
tel.: 577 105 156,
 jitkaingrova@muzlin.cz

    Šťastnou cestu!
– J. Pospíšilová –

Klub českých turistů

ilustrační foto
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IX. PlesIX. Ples
města Chropyněměsta Chropyně
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Chropyňskou plesovou sezónu tradičně otvírá
Ples města. Ten letošní, v pořadí 9., připadl
na 12. ledna.

Nejdříve starosta města Ing. Radovan
Macháček úvodním slovem všechny v sále
pozdravil a na taneční parket pozval tanečníky
z TK Gradace Kroměříž, aby svým vystoupením
zahájili ples. Tanečníci se představili v zajímavé
barevné formaci s krásnými písněmi ze známého

muzikálu Pomáda. Později  pak své umění předvedli
ve standardních a latinskoamerických tancích.

Velkou změnou tohoto plesu bylo vytvoření
příjemnějších podmínek pro příznivce cimbálové
muziky Dubina, která v letošním roce poprvé hrála
v přízemí. Mnohem více lidí si přišlo nejen
poslechnout, ale i zazpívat  lidové písničky.

První patro bylo ponecháno pro občerstvení,
o které se postarala firma Globál.

Ve velkém sále hrála po celý večer taneční
skupina Novios, která skvěle pomáhala i při
losování tomboly. O půlnoci bylo vylosováno
prvních 25 cen. První cenu, počítačovou sestavu,
věnovala firma Kamax – Metal s.r.o.  Touto cestou
děkujeme všem sponzorům a také těm, kteří
s přípravou a průběhem plesu pomáhali.

Již dnes se můžete těšit na další ples města
Chropyně, který se bude konat 17. ledna 2009.
A protože bude jubilejní, 10. Ples města,
připravíme pro vás zajímavé zpestření...

– Magda Rapantová –

IX. Ples města ChropyněIX. Ples města Chropyně
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VAŠE REKLAMA
zde mohla být

Od 1.1.2008 se Městský úřad v Chropyni
připojil k celorepublikové síti Czech POINT
umožňující vydávání ověřených výstupů
z informačních systémů veřejné správy. Samotný
název „Czech POINT“ je zkratkou slov Český
Podací a Ověřovací Informační a Národní
Terminál.

Pracoviště Czech POINT poskytuje občanům
ověřené výpisy z centrálních státních evidencí
a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel
navštívit několik různých úřadů státní správy.
V současné době je možné získat na tomto
pracovišti ověřené výpisy ze čtyř centrálních
registrů: z katastru nemovitostí, z obchodního
rejstříku, z rejstříku trestů a ze živnostenského
rejstříku.

Před tím, než půjdete na pracoviště Czech
POINT, musíte znát základní údaje o subjektu,
ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato
služba není určená k nahlížení do registrů,
ale pouze k vystavení ověřeného výstupu
z příslušného registru. Tento ověřený výstup
se stává veřejnou listinou. Veškeré informace
vyjma výpisu z rejstříku trestů si může žadatel
vyhledat na veřejných internetových portálech.
Pracoviště Czech POINT pouze stvrzuje
doložkou, že tyto informace jsou pravdivé.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete: Úplný výpis Listu vlastnictví
Co potřebujete vědět:
· katastrální území a číslo Listu vlastnictví nebo
· parcelní číslo skládající se z kmenového čísla

(nejvýše pětimístné číslo - udané jako čitatel)
a poddělení čísla (nejvýše třímístné - udané
jako jmenovatel) nebo

· část obce, typ budovy, číslo popisné/číslo
evidenční

· část obce, typ budovy, číslo popisné/číslo
evidenční, číslo jednotky

Veřejný webový portál regi stru:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Kolik to bude stát: 100 Kč/první stránka,
50 Kč/každá další
Pověřený úředník: Jana Kovaříková, Ivana
Svozilová, Hana Večeřová

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete: Úplný nebo platný výpis
z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační
číslo)
Veřejný webový portál regi stru:
http://www.justice.cz/
Registr ekonomických subjektů:
http://www.info.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik to bude stát: 100 Kč/první stránka,
50 Kč/každá další
Pověřený úředník: Ing. Jiří Rosecký, Dagmar
Zapletalová

Pracoviště Czech POINT v Chropyni
VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského
rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo)
Veřejný webový portál regi stru:
http://www.rzp.cz/
Regi str ekonomických subjektů:
http://www.info.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik to bude stát: 100 Kč/první stránka,
50 Kč/každá další
Pověřený úředník: Ing. Jiří Rosecký, Dagmar
Zapletalová

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete: Výpis z rejstříku trestů
Mít s sebou jeden ze svých dokladů:
občanský průkaz, cestovní doklad - cizinci,
cestovní pas zelený, cestovní pas fialový
Co potřebuje vědět občan ČR: jméno, rodné
příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, pohlaví,
datum a okres narození
Co potřebuje vědět ci zi nec: jméno, rodné
příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, stát
Kolik to bude stát: 50 Kč/výpis
Pověřený úředník: Ing. Jiří Rosecký, Dagmar
Zapletalová

DOTAZY:

Telefon: 573 500 748
E-mail: buksa@muchropyne.cz

– Bc. et Bc. Tomáš Buksa, správce IS/IT –

Řeč je vlastní jen nám lidem.
 Je to dovednost mimořádně složitá
a křehká. Ať chceme nebo ne, řeči
se musíme učit a čím dříve si dítě
přirozeněji osvojí mateřskou řeč, tím
lépe se rozvine jeho myšlení, paměť
a společenské začlenění.

Slyší-li dítě kolem sebe klidnou,
laskavou a správně vyslovovanou řeč,
má příznivé vyhlídky na úspěšné
zvládnutí vlastní řeči. Ne nadarmo
se, milí rodiče, říká, že s dítětem
se má hodně mluvit! A nejen
mluvit, ale také zpívat, říkat
r ytmické veršovánky, popěvky
a říkadla.

Vývoj řeči neprobíhá u všech
dětí stejně rychle. Pokud ještě
na začátku posledního předškolního
roku (to je kolem 5 let) dítě
nevyslovuje správně všechny hlásky,
je rozhodně čas na zahájení
systematické logopedické péče.

Nadstandardní aktivity –
Logopedie

– Redakce –

Zpravodaj města Chropyně vychází
11 x ročně v nákladu 2100 ks

a je distribuován do každé domácnosti v Chropyni
prostřednictvím České pošty.

více informací na telefonu 573 500 746
nebo na www.muchropyne.cz

VAŠE REKLAMA
zde mohla být

Děti s těžší vadou řeči jsou odeslány
ke klinické logopedce do Kro-
měříže. Děti s lehčími vadami řeči
odstraňují svou nesprávnou
výslovnost s  logopedickými
asistentkami přímo v mateřské
škole.

Paní učitelky svojí individuální
logopedickou péči konzultují
s Mgr. Irenou Páníkovou. Ta prová-
dí v září odborné logopedické
vyšetření (depistáž) a poradí
jednotlivé kroky k individuální
logopedické péči.

Pokud rodiče plně spolupracují
s paní učitelkou – logopedickou
asistentkou, tedy každý den alespoň
5 minut procvičují zadaný úkol,
přicházejí v brzké době kladné
výsledky. Děti pak větš inou
odcházejí do 1. třídy bez problémů
s výslovností.

– Božena Sigmundová –
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Úprava poplatku za komerční inzerci ve Zpravodaji
Vážení čtenáři a inzerenti,

s platností od tohoto čísla, tedy
únor 2008, dochází ke zvýšení
poplatku za zveřejnění ko-
merční inzerce ve Zpravodaji
města Chropyně. Naposledy
došlo ke změně poplatku
od čísla 6/2006, a to kvůli
nárůstu nákladu Zpravodaje
a tedy vyšší účinnosti zveřejněné
inzerce.

Tentokrát dochází ke zvýšení
ceny inzerce v důsledku ros-
toucích nákladů na tisk, neboť
tiskneme jinou technologií,
na dražší papír a jak sami vidíte
i několik stránek v barvě.

S platností od tohoto čísla
tedy dochází k úpravě poplat-
ku za komerční inzerci a zák-
ladní poplatek je stanoven
na 3.600,- Kč za celostránkovou
inzerci. Menší rozměry jsou pak
stanoveny jako odpovídající
poměr z této částky (viz.
obrázek, inzerci představuje
černé pole na stránce).

Reklamu otiskneme dle
Vámi zaslaných podkladů nebo

Vašich požadavků včetně
obrázků, fotografií a log.
Je možné dodat vlastní grafické
zpracování nebo si nechat
reklamu zpracovat naším
grafikem a domluvit si i termín
případné korektury. Uzávěrka
příjmu inzerce je shodná
s uzávěrkou příspěvků do Zpra-
vodaje, která je vyznačená
v tiráži. Jestliže však bude-
te požadovat zpracování
po našem grafikovi a zároveň
i korekturu inzerce, je třeba
podklady podat nejpozději
do 10. dne v měsíci.

Soukromou řádkovou
inzerci – prodám, koupím,
vyměním – zveřejňujeme
i nadále zdarma, stejně jako
blahopřání nebo vzpomínku
na blízké osoby v rubrice
Společenská kronika. Uve-
dené ceny se týkají pouze
KOMERČNÍ inzerce.

Výjimku z nové ceny mají
inzerce zadané a zaplacené
k datu 31.1.2008.

– Ing. Jiří Rosecký –
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Neznám ve svém okolí žádného člověka,
kterého by nepotěšil adventní čas spojený
s vánočními melodiemi, a pokud je mezi námi
takový škarohlíd a mrzout, je to jen k jeho osobní
velké škodě.

Nutno ale přiznat, že některé vánoční
koncerty si užijeme jen pro nadcházející vánoční
čas, kdy písně zazní v uších, prostoupí mysl, pohladí
na duši a odcházejí.

Já osobně však mám jiný zážitek spojený
s adventním časem minulého roku a soudím podle
slov chvály a uznání, které jsem zaslechla od dětí
i svých kolegů, že ho nesdílím sama. Stalo
se již tradicí, že se děti základní školy každoročně
účastní vánočního koncertu v prostorách
městského kulturního střediska. Tyto koncerty
mají nejen již zmiňovaný duchovní náboj, ale také
důležitý výchovný význam. Ve srovnání
s předchozími mě ten z 18. prosince minulého roku
zaujal něčím novým, zvláštním, možná i trochu
tajemným, zkrátka jiným, a přesto známým.
Mě i děti hýčkal krásnými vánočními koledami
pěvecký sbor Cantinella Základní umělecké školy
Chropyně, který si pod vedením pana učitele
Luďka Koutného připravil moc pěkné písničky.
Sóla děvčat, která svými sopránky poslala do našich
srdcí to pravé vánoční naladění, podkreslila
doprovodem na flétnu i paní učitelka Jana
Milotová a výběr i provedení skladeb dokonale
umocnilo vánoční atmosféru. Rovněž jednotlivá
vystoupení žáků základní umělecké školy
na hudební nástroje (akordeon i kytary) byla
na velkou pochvalu, a to jak žákům, tak jejich
učitelům, kteří s nimi skladby nacvičili – paní
učitelce Miluši Daňkové a panu učiteli Milanu

Vaculíkovi, který se zároveň postaral o ozvučení
celého programu. Zvláštními hosty vánočního
koncertu byli žáci tanečního oboru ZUŠ Kroměříž.
Se svou učitelkou, paní Karlou Koutnou,
si připravili tři taneční vstupy, při jejichž zhlédnutí
se nám tajil dech. Choreografie tance  s názvem
„Setkání“ byla dokonce oceněna krajskou

V měsíci lednu přišel k nám do redakce velmi
pěkný dopis od paní Libuše Kolomazníkové
ze Zdounek, která si přála jeho zveřejnění. Proto
tak činím, neboť si to opravdu zaslouží.

„Chtěla bych touto cestou poděkovat
pěveckému sboru Schola Melodica za krásný
koncert na Tři krále u nás ve Zdounkách. Koncert
byl úžasný a nezapomenutelný – byl velkou
konkurencí zpěvu andělů, byl daleko, daleko lepší

než zpěv andělů. Všichni byli moc příjemní
a za jejich výkon jsme jim my všichni, návštěvníci
koncertu, poděkovali velkým potleskem vestoje.
Také nás mile překvapilo, jak docela „mladá
děvčátka“ krásně zpívají i s těmi „zkušenějšími“.
I těm „mladým“ patří zvláště velký dík. Určitě mají
i hodné rodiče, kteří je v tomto podporují a věnují
jim svůj čas. Moc se na Vás zase těšíme!“

K tomuto poděkování se připojujeme i my, ne-

boť v pátek 21. prosince 2007 se uskutečnil také
velmi hezký, již tradiční vánoční koncert u nás
v Chropyni, v chrámu svatého Jiljí. Vedle pěveckého
sboru Schola Melodica na něm vystoupil i pěvecký
sbor Cantinella a jejich hosté a všichni přítomní
určitě potvrdí, že i tento koncert byl vynikající,
za což patří všem účinkujícím a organizátorům velké
poděkování. Za všechny návštěvníky koncertu
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

Co nás potěšilo!

Vánoční koncert

porotou ZUŠ zvláštním oceněním „za kultivovaný
projev a jemnost kostýmů“. I tance „Vánoční
svíce“ a „Je mnoho dívek…“ byly velmi působivé
a byly zaslouženě odměněny nadšeným
potleskem. Krásný předvánoční čas byl tentokrát
opět jiný - mimořádný a kouzelný.

– M. Blažková –
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Tak přesně pro tebe tu máme revoluční řešení
prověřené pěti generacemi – paní Helena
Maťhová a její (náš) Literární
kroužek, nebo nověji
Children of Library. Tahle
parta frikulínů (jsme free-
cool-in) je přesně to,
co tě vytáhne z každého
problému, nudy, někdy
i ze školy. Ale ne bez účelu,
vše pro dobro vlasti, vzdě-
lanost národa, rozšíření
obzorů, pro úsměvy dětí
ze školky, pro hrdé rodiče,
pro světový mír a rovno-
právnost muslimských žen…
A taky pro naši relaxaci, zába-
vu, dobrý pocit a skvělou par-
tu, která drží při sobě - bude
tě na ulici zdravit mnohem víc
lidí. A to už se vyplatí, ne?
 A abyste si nemysleli,
že na vás chceme šetřit, v naší
knihovně, kde se scházíme,
si můžete půjčit i knížky!

Pro paní Maťhovou
a ve jménu a slávě Literárního
kroužku,
– Veronika Krejčířová –

K nadstandardním aktivitám, které naše
mateřská škola nabízí, patří i „Veselé pískání – zdravé
dýchání“ podle prof. Václava Žilky. Touto metodou
se děti učí nejen naslouchat hudbě, pískat
na flétničky v kolektivu, ale i dechové gymnastice.

U starých Egypťanů byl správný dech nazýván

Pískání pro zdraví

„Nahej v trní“

lékem pro uzdravení krále. Staří Řekové věřili,
že bránice je sídlem duše. Když se smějeme,
pláčeme, chceme se soustředit či vztekat, záleží
to na našem dechu; bránice, náš důležitý dýchací
sval, je vždy u toho. Naučíme-li se ji ovládnout,
přinese nám mnoho užitku.

V mateřské škole si můžeme hrát různě, tak proč
nespojit příjemné s užitečným? Veselé pískání učí
děti nejen správně dýchat, ale získávají i něco navíc:
lásku k hudbě, kterou samy provozují, a také větší
sebevědomí.

 – Dana Koutná, učitelka MŠ –

P.S.: Jako extra bonus, abyste viděli,
jak vzdělaní ,  společensky akt ivní ,
sof is t ikovaní a krea t ivní  l idé z vás
po absolvování alespoň jednoho roku
v LK budou, máme tu soutěž s básničkou
„Kdo jsem“, o níž jsem se otřela již v úvodu.
Pro sladkou odměnu, která je k vyzvednutí
v knihovně u paní Maťhové, stačí odhalit
autora/autorku této básně.

Cítíš se v Chropyni jako nahý v trní?

Přišla na tebe puberta a všelijak
to bolí?

Máš spoustu zbytečných nohou
a rukou a nevíš kam s ni mi?

Kdo jsem
Nějak jsem vyrost
Bez bázně a hany,

nohou i rukou mám
na rozdávání,
jsem křehkej

na dotek
(ale zkuste mě

lámat)
a v hlavě nosím
značnej salát,

vlasy mám
vodivý,
až hlava

brní.
Jsem

nahej v trní.

Kdo jsem
Nějak jsem vyrost
Bez bázně a hany,

nohou i rukou mám
na rozdávání,
jsem křehkej

na dotek
(ale zkuste mě

lámat)
a v hlavě nosím
značnej salát,

vlasy mám
vodivý,
až hlava

brní.
Jsem

nahej v trní.
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vzhled pomníku po II. světové válce původní pomník Františka Palackého

Ve čtvrtek 27.12.2007 se sešla parta mladých
lidí, aby společně strávila konec roku.

Holky přišly dříve, aby klubovnu
vyzdobily. Výzdoba byla vánočně netradiční

Pojďte si s námi hrát aneb pionýři se umí bavit
– po celé klubovně visela nafukovací zvířátka.

Uspořádali jsme turnaj v šipkách, skládali
puzzle, hráli BANG, povídali si a moc jsme
se pobavili. Výsledkem našeho odpoledne byl

nápad vymalovat si okna klubovny. Hned na první
lednové schůzce se tak stalo a nyní všichni můžete
vidět, kde nás v MKS najdete.

– Jakub Hrdlička –

Pomník Františka Palackého
Naše městečko při příležitosti oslav v Praze, jmenovalo Palackého

ve své schůzi výboru dne 18. dubna 1876 čestným občanem městečka
Chropyně. V tomto výboru byli: František Zháněl, starosta, Hynek Matoušek,
I. radní, Eduard Vašica, II. radní, František Pazdera, III. radní, a dále František
Rozsypal, František Procházka, František Horák, Jan Mlčoch, Jan Pořízek,
Cyril Krčmař a Josef Úlehla.

Z protokolu:
„K návrhu pana Eduarda Vašice a upozornění na počestnost historiografa

Františka Palackého a Otce národa českoslovanského ku dni 23. t.m. s ohledu
sestavění dějepisu, na kterém ve prospěch našeho národa po padesát roků
denně pracoval a za další jeho zásluhy jmenuje dnešního dne obecní výbor
Františka palackého Historiografa Království českého a Moravana čestným
členem městyse Chropyně.“

Pomník Františka Palackého, který byl postaven vůbec jako první pomník
tomuto muži na Moravě, stojí v místním parku dodnes a byl darován spolkem
Ječmínek. Na pomníku je text: „Chloubě  wlasti, Františku Palackému,
čestnému občanu chropyňskému vděční občané 21. května 1877“.

– Ing. Jiří Rosecký –

Pro pamětníky a nepamětníky
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V lednu uplynul rok od založení našeho
turistického oddílu Kamínek. Náš oddíl se od svého
založení během loňského roku docela rozrostl,
a to z 26 členů až k dnešnímu počtu 40 členů.
Během roku se někteří členové odstěhovali,
ale jiní k nám zase přibyli.

V loňském roce jsme se s dětmi účastnili několika
akcí a některé jsme sami pořádali, ať už to byla
výprava k soutoku řek Moravy a Hané, kde jsme
společně uvítali jaro, nebo pochod „Krajem
přerovského povstání“, kde jsme poznali krásná
Přerovská zákoutí.

V samotné Chropyni jsme pro děti a jejich
rodinné příslušníky uspořádali pohádkový pochod
„Chropyňsko - zářičskéma lókama“ a na konci
školního roku akci s králíky z klobouku „Hups, hops
do prázdnin“. Také jsme se účastnili Hanáckých
slavností na dětském odpoledni s různými soutěžemi
pro děti. Během loňského roku jsme se ještě pak
dvakráte účastnili dětských dnů, a to na ,,Rockfestu“
na zahájení a konci prázdnin. V červnu, kdy se slaví
Mezinárodní den dětí, jsme s dětmi navštívili
chropyňský zámek a pak jsme pro ně připravili malé
sladké pohoštění. Ve spolupráci s Klubem českých
turistů jsme se podíleli na jejich akcích,

Ohlédnutí za rokem 2007

a to na pochodu za „Králem Ječmínkem“
a podzimním „Pohádkovým lesem“. Také jsme
se  účastnili velikonoční a vánoční výstavy
v chropyňském zámku, kde jsme měli své výrobky.
V říjnu loňského roku jsme s dětmi byli
na prodlouženém víkendu ve Vsetíně. Dětem
se tam moc líbilo.

Nesmím však opomenout náš letní tábor
v Osvětimanech, kde s námi bylo 58 dětí. Tohoto
chci využít a oznámit pro letošní rok 2008, že tábor
budeme opět pořádat v Osvětimanech, a to v době
od 12. do 20. července. Zájemci se mohou již nahlásit
u paní Lenky Motalové v Základní škole na ulici
J. Fučíka, na sídlišti, paní Magdy Rapantové
na Správě majetku města, nebo u paní Paňákové
na mob.: 777 635 673 nebo na e-mailu:
panakovah@seznam.cz. Další informace o konaném
táboře, ale i o akcích, které připravujeme pro děti,
se dozvíte v příštím vydání Zpravodaje nebo
na informační tabuli Klubu českých turistů
a případných letáčcích.

Závěrem chci poděkovat všem našim
dospělákům, kteří se ve svém volném čase věnují
dětem, a také našim fandům a sponzorům, kteří
nám pomáhají.

Všem velké DÍKY.
– Za turist. oddíl Kamínek Hana Paňáková –
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Vánoční besídka 2007
Poslední akcí činnosti celého Střediska

„Krále Ječmínka“ v Chropyni se stala Vánoční
besídka 2007. Ta se uskutečnila v sobotu
22. prosince 2007 od 15:00 hod. v prostorách
chropyňského střediska a naposledy v roce
se na ní sešli téměř všichni členové celého
střediska a několik přátel skautingu.

Všechny účastníky akce přivítaly vánočně
vyzdobené klubovny všech oddílů a v hlavní
místnosti také velký vánoční stromek. Jako
každý rok se na besídce konala vánoční
tombola, a tak každý, kdo přinesl nějaký dárek
do „tombolové krabice“,  byl  zařazen
do slosování, které proběhlo na závěr.

A pak už se celá vánoční akce rozjela.
Na začátek jsme si zapěli pár vánočních koled,
abychom navodili tu správnou vánoční
atmosféru, načež moderátoři zahájili program.
Na scénu nastoupila děvčata z 11. oddílu

skautek a zahrála pár vánočních reklam, z nichž
nejlepší byla bezesporu reklama na kofolu :o).
Zatímco se členové roverského kmene chystali
a převlékali od kostýmů pro svou scénku, hráli
ostatní oblíbené skautské hry a zpívali koledy.
Na besídce vystoupil také Br. Marek Mikeš
z vlčácké smečky, který bravurně zabrnkal
několik písniček na kytaru. Na scénu pak
nastoupil roverský kmen Amulet. Zahráli
„průřez dějinami“ - od pravěku, antiky,
18. a 19. století, přes rozhodující bitvu
2. světové války, rok 1989 až po dobu moderní.

Po dohrání všech scének přišel na řadu
vánoční koncert střediskové hudební kapely
„Namřej“, po němž bylo pokřtěno debutové
CD s názvem „Pr vní pokus“. To najdete
ke stažení na našich internetových stránkách
www.junak-chropyne.cz, kde se také dozvíte
vše o naší organizaci i činnosti během celého
roku.

A když obloha za okny úplně potemněla
a program došel do zdárného konce, přešli jsme
na losování dárků v tombole. Za radostných
výkřiků: ,,Já! To číslo mám já!“ se zanedlouho celá
krabice rozdala a pak budova potemněla, rozsvítila
se elektrická světla u stromečku a rozdali jsme dárky.
Každý si přišel na své, někteří dostali malou
drobnost, jiní věc větší, ale pravděpodobně
nejkurióznější byly dvě krabice, které se rozbalovaly
úplně nakonec a každá skrývala 10 dkg debrecínky
a dva rohlíky.

Vánoční besídka našeho střediska skončila
po několika hodinách a domů jsme odcházeli
spokojení a s dobrým pocitem, že jsme Vánoce
oslavili i se svými přáteli ze skautských oddílů.
Všem, kteří přišli, děkujeme za účast a za hezký
vánoční večer a naše zvláštní poděkování patří
paní Mikešové za to, že pro nás všechny upekla
skvělý jablkový závin :o).

Pustevny - Radhošť – Rožno v pod
Radhoštěm

Krátce po vánočních svátcích vyrazilo několik

Akce střediska Junáka na konci roku 2007
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otrlých členů skautského Střediska „Krále
Ječmínka“ v Chropyni již na třetí ročník oblíbené
vánoční výpravy nazvané „Pustevny - Radhošť -
Rožnov pod Radhoštěm“.  Tak jako v předchozích
letech se uskutečnila opět jen několik dní před
koncem roku - 27. prosince 2007.

Odjezd výpravy byl stanoven na velmi brzkou
ranní hodinu - sraz jsme měli naplánovaný již
v 5:30, ale i přesto na místo určení dorazili
všichni nahlášení účastníci. Na tuto horskou
výpravu jsme vyrazili celkem v osmi lidech.
Cestovali jsme jako obvykle s Českými dráhami
a po téměř dvou hodinách strávených ve vlaku
jsme se dostali až do Frenštátu pod Radhoštěm.
Cestou vlakem jsme hráli oblíbené skautské hry
a také jsme ochutnávali přinesené cukroví
od všech členů výpravy. To je každoročně
pojistkou skvělé vánoční výpravy. Ve Frenštátu
pod Radhoštěm jsme nejdříve navštívili
potraviny, abychom se zásobili tekutinami
na náročný pochod, a pak už jsme vyrazili vstříc
novým zážitkům.

Letos jsme poprvé šli pěšky 7 kilometrů
až k lanovce na Pustevny. V minulých letech
jsme tuto trasu absolvovali autobusy, avšak
změny v jízdním řádu autobusových drah
nás přinutili vyjít na malou procházku. Během
cesty jsme si nejen povyprávěli zážitky z Vánoc,
ale také jsme zavzpomínali na úsměvné příhody
z tábora. Se smíchem jsme po sedmi kilo-
metrech dorazili k lanovce v Trojanovicích.
Ta nás zanedlouho vyvezla až na krásné poutní
místo Pustevny. Tam jsme načerpali síly
na dlouhý pochod a vydali se na Radhošť.
Se sněhem to v těchto končinách nebylo nijak
slavné, avšak nám to stačilo. Do závějí byli shozeni
vš ichni. Mokří až na kost j sme došl i
až k soše Radegasta, odkud jsme pokračovali dál,
až na samotný vrcholek Radhoště. Na ten jsme
přišli krátce po poledni. U horské chaty jsme
si sedli, abychom poobědvali, a potom jsme
pokračovali dál, obdivujíce krásnou vyhlídku.
Počasí se nám vydařilo, sníh se třpytil ve slu-

Akce středi ska Junáka na konci roku 2007
nečních paprscích a my zvesela pokračovali v naší
cestě.

Chvíli jsme postáli na vrcholku Radhoště
a pak se vydali dolů, do Rožnova. Cestou jsme
po kolenou sjeli po strmém kopci a uprostřed
něj jsme na okamžik zastavili. Ivča Dolníčková
chtěla dělat andělíčky, avšak brzy byla
zahazována masou sněhu. I přes její pro-
kazatelnou rýmu jí to však nevadilo a za okamžik
z ní byl „sněžný muž“ :o). A když jsme
se dostatečně vyřádili a unavili, museli jsme
pokračovat dál. Aby byla naše výprava trošku
zajímavější, rozhodli jsme se, že sejdeme
ze známé trasy a vezmeme to „zkratkou“. Naše
zkratky nepochybně byly mnohonásobně delší
než oficiální trasa a také byly nebezpečnější,
avšak jet po břiše hlavou dolů ze strmého kopce
plného stromů jsme považovali za ten nejlepší
způsob, jak se dostat dolů do Rožnova pod
Radhoštěm. A tuto nebezpečnou „vyjížďku“
praktikovaly dokonce i holky, za což jim
skládáme zvlášť hlubokou poklonu. Ta další
hluboká poklona je za to, že měly tolik odvahy
zúčastnit se této namáhavé výpravy.

Když jsme sjeli dolů z beskydských kopců,
pokračovali jsme mezi poli a zahradami
až na nádraží do Rožnova pod Radhoštěm. Tam
jsme přišli asi v 15:40 a unaveni jsme si sedli
do čekárny. Vyhladovělí a zmrzlí jsme snědli
poslední zásoby jídla, dopili poslední trošky
horkých čajů z termosek a zanedlouho jsme
vlakem odjeli směrem domů. Cestou jsme ještě
plánovali akce nového roku – roku 2008
a zaujati hovorem a vzpomínkami na akce
minulé jsme za chvilku byli v Přerově. Tam jsme
jenom přestoupili na vlak do Chropyně a krátce
po sedmé hodině večerní jsme vystupovali
na nádraží v Chropyni. Škoda jen, že nebylo
tolik sněhu, jako v roce 2005, ale i přesto
to byla pěkná vánoční výprava, na kterou budeme
rádi vzpomínat. A rádi sem zase znovu vyrazíme.

– Jakub Kalinec – Harry –
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V roce 2007 tomu bylo 50 let, co byl při
TJ Chropyně založen atletický oddíl. Oslavy
proběhly v říjnu za účasti více než 70 současných
a minulých členů oddílu. Setkání se uskutečnilo
v prostoru městského kulturního střediska
a účastníci byli velmi spokojeni jak s programem,
tak i s možností setkání se mnohdy po mnoha
letech. Pozdravy k výročí přišli předat i starosta
města ing. Macháček, místostarosta ing. Večeřa,
za Tělovýchovnou jednotu pak pan Hrabal
a ing. Otevřel. Pozdravit a předat plaketu ČAS
přijeli i zástupci nejvyšších atletických orgánů.
Přítomen byl člen předsednictva ČAS a předseda
komise rozhodčích pan Oskar Opavský.
V referátech řečníků byla vzpomenuta řada
úspěchů oddílu z let minulých, vzpomínka patřila
i těm, kteří se tohoto setkání již nedožili a velkou
měrou se zasloužili o rozvoj atletiky.

Vzpomínalo se na úspěchy sportovní, ať už to
bylo několik reprezentantek České (Čes-
koslovenské) republiky, které začínaly
se sportem v Chropyni. Řada bývalých atletek
Chropyně byla držitelkami republikových nebo
moravských, respektive krajských rekordů. Řada
reprezentantek našeho oddílu získala přebornické
tituly republiky nebo vyhrála přebory Moravy,
a to i několikrát. V reprezentaci působily: Tonová
– oštěp, J. Kučerová – dálka, Tasová – dálka,
Mikalová – 400 m překážek, Hradilová – trojskok,
ing. Tvrdá – ultramaraton. Výše jmenované atletky
posbíraly řadu přebornických titulů a v několika
případech i dlouhodobě držely rekordy ve svých
disciplínách (Mikalová, Kučerová, Tasová). Byli
to i další, kteří získali řadu titulů a kovů na pře-
borech republiky, ale i Moravy. Nelze
vzpomenout na všechny, ale jen snad několik:
sestry Chytilovy, Kroupa, v posledních deseti
letech pak mimo Hradilové ještě Vojkůfková,
Medunová, Navrátilová, Borková, Martina
Dudová. Je nutné vzpomenout z posledního
období i historicky nejkvalitnější umístění družstva
žen ve II. lize na konečném 6. místě, a to s kádrem
jen 8 závodnic.

Žel od roku 2006 s ohledem na nedostatek
závodících do družstev žen i mužů a rovněž mládeže
a hlavně s ohledem na vysokou finanční náročnost
soutěží družstev své zástupce do soutěží
chropyňský oddíl nepřihlašuje. Jen někteří
jednotlivci se sporadicky účastní některých závodů
(ing. Tvrdá). Neúčast v soutěžích se promítla
na úbytku zájemců o atletiku z řad mládeže. Není
to však jen záležitost Chropyně, tento trend

pozapomnělo. Vhodné a provozuschopné
atletické sektory jsou potřebné, tak jako v jiných
městech, především pro řádnou a bezpečnou
výuku tělesné výchovy na školách. V neposlední
řadě slouží i jiným sportům. Základy tělesné
výchovy a výuky ve školách tvoří především
atletická příprava. Žádný sportovec (ať už ho-
kejista, atlet, házenkář apod.) se neobejde bez
základní sportovní přípravy (nácvik rychlosti,
vytrvalosti atd.).

Tím rozhodně nechci znevažovat skutečnost,
že se pro sportovní vyžití mládeže v Chropyni
udělalo hodně. Troufám si však vyslovit názor,
že některá nová sportoviště mají jen jednostranné
využití nebo jsou vhodná jen pro několik málo
sportů. Rovněž mi to nedá a musím se zmínit
o asfaltové atletické dráze na bývalém sokolském
stadionu. Podle platných pravidel atletiky není
z bezpečnostních důvodů povoleno konat
na asfaltovém povrchu krátké běhy – sprinty. Stálo
by možná za úvahu zvážit možnosti dobudování
areálu a položení umělohmotné dráhy
v uvedeném prostoru bývalého sokoláku. Škola
by pro sebe získala solidní podmínky pro výuku
tělesné výchovy, možná by byl i větší zájem
o atletiku, prostor by se dal využít i pro jiné oddíly
a na stadionu TJ Chropyně by se rozšířily možnosti
pro oddíl kopané. V neposlední řadě, a to hlavně,
by to nebylo, podle mého názoru, ani moc
finančně náročné, a to především pokud spojí síly
tělovýchova, město a školství a budou společně
hledat možnosti.

Jsou to však jen mé názory, které se nemusí
shodovat s názory jiných a především s názory těch,
kteří mají k tomuto problému co říci. Je však jasné,
že na nějaké velké plány a velké projekty peníze
asi nebudou.

Domnívám se, že v současnosti jsou ve vedení
města a také tělovýchovné jednoty lidé zapálení
pro sport. Přeji hodně úspěchů.

– V. Bena –

Oddíl atletiky TJ Chropyně

Koupím

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

Hledám

� byt 1+1 nebo 2+1 v osobním vlastnictví
v Chropyni. Zájemci o prodej mne prosím
kontaktujte na čísle 603 956 213. Děkuji.

Soukromá i nzerce

ubývání zájmu mládeže o atletiku je celo-
republikový a podepisuje se pod ním i hromadný
zánik malých venkovských oddílů, které
v minulosti dodaly naší reprezentaci řadu
vynikajících atletů a atletek. V malých oddílech
chybí finance na provoz a údržbu zařízení a na
velké výdaje spojené se zajištěním soutěží.
A pokud není možnost soutěží, následně opadá
i zájem o trénink a přípravu.

V současné době se oddíl atletiky Chropyně
zaměřuje především na konání svých již tradičních
sportovních akcí, kterými chce přispět ke spor-
tovnímu vyžití mládeže. Je to především
Ječmínkům běh tradičně konaný v areálu
kynologů na 1. května dopoledne za účasti
dospělých běžců z celé republiky. Pořádán je vždy
i vložený závod pro předškoláky a rodiče s dětmi.
Den předtím, tedy 30. dubna, se koná také
již tradiční „malý“ Ječmínkův běh pro Základní
školu Chropyně. Oba uvedené závody jsou
z hlediska pořádání velmi náročné. V měsíci červnu
se atletika podílí na pořádání rovněž již tradičního
Olympijského dne školy. Všechny tyto akce jsou
náročné na přípravu, finance a zajištění velkého
počtu rozhodčích. Bez pomoci a spolupráce všech
zainteresovaných stran, tedy města, školy, vedení
TJ a oddílu LA by nebylo možné tyto akce pořádat.
Mimo další drobné akce, které pořádá, se oddíl
zaměřuje současně na sportovní přípravu, a to jen
na menší skupiny zájemců z řad především
mladšího žactva pod vedením trenérky
Navrátilové.

Oddíl se v současnosti potýká s několika
zásadními problémy. O nedostatku finančních
prostředků pro soutěže již bylo hovořeno. Finance
chybí však i na opravy zařízení a sektorů, které
jsou zastaralé a mnohdy již neodpovídají
bezpečnému provozu. Oddíl nemá sílu, ani pra-
covníky na údržbu sektorů a dráhy, případně
na budování nového zařízení. Na tuto záležitost
se v posledních asi 15 letech malinko
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Ve dnech 1.10. – 20.12.2007 proběhl turnaj v kuželkách O pohár starosty
města Chropyně. Jednalo se o turnaj tříčlenných družstev neregistrovaných
hráčů, kteří v tomto období sehráli spoustu zápasů. Celkem se zúčastnilo
8 družstev. Na prvním místě se umístilo družstvo „Kluci z 8.C“, na druhém
místě „Tenisti“ a na třetím místě družstvo nazvané „Bumbáci“.

27.12.2007 byl připraven Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů, tentokrát

Turnaje v kuželkách

M. Maček, M. Ivan a P. Mirval. 6. místo obsadili
P. Krutil, Z. Koláček ml., D. Kuchařík, dále
M. Zapletal, Z. Koláček a M. Honek. Jako
poslední, na 8. místě, skončilo jediné družstvo
žen, ve složení L. Krejčířová, V. Honková
a J. Vykydalová, které v žádném případě
své body nedalo lacino.

Všechna družstva byla odměněna vkusnými
cenami, vítěz obdržel putovní pohár. Jako nejlepší
hráčka byla vyhlášena slečna Josefa Vykydalová
z Kroměříže. O zdárný průběh turnaje se postarali
organizátoři pan A. Středa, S. Kotas a A. Sadyk.

V průběhu turnaje uctili památku Pepy Ivana
minutou ticha všichni přítomní a rozloučili
se s přáním hodně zdraví a sportovních úspěchů
v novém roce a na shledanou na VI. ročníku v roce
2008.

– A. Středa, foto: M. Zapletal –

Koncem minulého roku uctili chropyňští
nohejbal is té památku svého kamaráda
uspořádáním V. ročníku Memoriálu Pepy Ivana.

I přes neúčast původně přihlášených družstev
z Kojetína a ze Zlína měl turnaj vysokou
sportovní úroveň. Zúčastnilo se ho osm tří-
až čtyřčlenných družstev. Hrálo se na dva sety,
přičemž jeden set se počítal do 10 bodů.

Turnaj sponzorovalo Město Chropyně, Optik
Janoušek a řeznictví pana Majtána.

Na 1. místě se umístilo družstvo ve složení
M. Novotný, V. Štolfa a J. Omamík. Na 2. místě
družstvo Fr. Kotásek, M. Zborek a P. Dočkal.
3. místo patřilo pánům J. Kovařík, Z. Kovařík,
J. Capanda a P. Štulajter. 4. skončilo družstvo
z Kroměříže ve složení J. Látal, J. Junášek,
P. Hudeček, R. Podešva, 5. místo družstvo

Memoriál Pepy Ivana

jednotlivců. Celkem se turnaje zúčastnilo 34 hráčů rozdělených
do nejzákladnějších kategorií – muži, ženy.

V kategorii mužů obsadili první místo pánové Kamil Holomek a Stanislav
Vávra, na třetím místě se umístil Dušan Grézl. V kategorii žen zvítězila paní
Renata Šimková před Miluší Patrmanovou a Andreou Mikešovou.

Vítězům blahopřejeme a poraženým přejeme, aby neztráceli elán a příště
zase přišli.

– Věrek Zapletal –
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Dne 6. prosince se konal Mikulášský turnaj
ve stolním tenise. Zúčastnilo se ho 75 žáků
základní školy.

6. ročník, který se této soutěže zúčastnil
poprvé, bojoval s velkým nasazením. Na 1. místě
se umístili Leona Jurtíková a Marian Šubík,
na 2. místě Lucie Štiborová a David Hejl
a na 3. místě Martina Mikešová a Tomáš Pospíšil.

Mezi 7. ročníky vyhráli Karolína  Večerková  -
7.A a Jan Zapletal  -  7.B, 2 . místo patřilo Anetě
Randulové - 7.A  a  Marku Žižlavskému  - 7.A
a na 3. místě skončili Marie Olšanská -  7.A
a Václav Podroužka  -  7.B.

V kategorii 8. ročníků vybojovali vítězství
Simona Sobková - 8. A a  Pavel Měrka -  8. B,
na 2. místě se umístili Michaela Novotná - 8.B
a  Pavel Plško - 8.B a 3. místo obsadili Marta
Polášková - 8.B a Aleš Otevřel ze stejné třídy.

Nelítostné boje svedly 9. ročníky. 1. místo
obsadili Klára Jurtíková a Martin Loučka, oba
z 9.A, 2. místo Marie Polášková - 9.A a Tomáš
Kubín - 9.B a 3. místo Zuzana Kunzová z 9.B
a Michal Sanitrák z 9.A.

Všem vítězům blahopřejeme a přejeme jim
mnoho dalších úspěchů na sportovním poli.

– Marie Molčíková –

Mikulášský turnaj ve stolním tenise

Atletka TJ Chropyně, ještě před
4 let y reprezentantka České
republiky na Mistrovství Evropy
v ultramaratonu v Itálii, Ing. Zdeňka
Tvrdá má stále chuť běhat a stále
se i s narůstajícím věkem dokáže
vyrovnat mladším závodnicím.
Přináším čtenářům několik postřehů
z podzimních běhů v roce 2007,
kterých se zúčastnila.

Zdeňka bydlí v Drahouších,
povoláním je učitelka a mnoho
let je členkou oddílu atletiky
TJ Chropyně. Sama rovněž přispívá
svými postřehy do deníků Přerovska
a Hranicka. Ve svém sportovním
životě se zaměřila především
na dlouhé běhy mimo dráhu,
maratony a ultramaratony, na běhy
dovrchu. V minulosti také pomáhala
družstvu žen Chropyně ve II. Lize,
i když tam byly všechny běhy
na ni moc „krátké“. Získala řadu
cenných kovů a titulů z přeborů
Moravy a republiky, a to především
v maratonu. V současnosti je sbě-
ratelkou titulů a cenných kovů
ve veteránské kategorii a kupodivu
má úspěchy i na dráze na 5 a 10 km.
Mezi ženami je nejčastější účastnicí

Zdeňce Tvrdé to stále dobře běhá
Chřibského maratonu (16 startů).
V říjnu loňského roku startovala
v Kroměříži opět a při 35. ročníku
proběhla cílem jako čtvrtá žena
v pořadí v čase 4:23,12 hod. V tomto
tradičním závodě stála v minulosti
šestkrát na stupních vítězů.

V dalším podzimním závodě,
který byl zároveň součástí seriálu
Českého běžeckého poháru „Běhu
rodným krajem Emila Zátopka“
se startem v Kopřivnici, tratí přes Velký
Javorník s cílem v Rožnově, za účasti
běžeckých špiček, doběhla Zdeňka
v kategorii nad 35 let na 5. místě.

V závěru listopadu se Zdeň-
ka zúčastnila 5. ročníku Porub-
ského dvojmaratonu. Klasickou
maratónskou trať její účastníci
absolvují ve dvou dnech dvakrát.
Výsledky se pak sčítaly a hodnotilo
se pořadí za oba dny. Zdeňka
skončila mezi ženami na pěkném,
ale nejméně žádaném 4. místě, tedy
s bramborovou. Závody se konaly
za těžkých povětrnostních podmínek
a v dešti.

– V. Bena –

reklama
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Vzpomínáme

Blahopřání

Poděko vání

V měsíci prosinci se do našeho města přistěhovalo 10 občanů, 6 osob
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 6 občanů, zemřelo 5 občanů
a narodily se 3 děti.

Děkuji panu Jiřímu Houbanovi a Karlu Stavinohovi
za poskytnutí pomoci a zavolání sanitky při mém úrazu

dne 26.12.2007.                                                  Zdeněk Dolníček

V myšlenkách a ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 7. února tomu bude 15 roků, co nás

opustila sestra a maminka

Vlasta Pospíšilová.

Vzpomínají sestry a děti.

Dne 10. února 2008 vzpomeneme 2. výročí
úmrtí pana

Aloise Hánečky.

Věnujte tichou vzpomínku, kdo jste ho znali.
Děkuje manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 6. února 2008 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí pana

Květoslava Otáhala.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, synové
a dcera s rodinami.

Dne 5. února 2008 by se dožil
60. let pan

Josef Oliva.

Vzpomínají synové Petr s rodinou a Roman a rodina
Blažkova.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města Chropyně
zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky

ve společenské kronice,  a to zcela bezplatně.

Dne 25. února tomu bude 12 let, co nás
navždy opustila naše maminka a babička paní

Mari e Vránová.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Miluše a vnučka Hana s rodinami.

Dne 29. února 2008 vzpomeneme 20. výročí
úmrtí pana

 Jana Juráška.

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, děkuje
manželka a syn s rodinou.

Dne 14. února 2008 oslaví 65. výročí svatby
manželé

Jozef a Anna Kanalošovi

z ulice Pazderna.
Až 65. výročí svatby budete, drazí rodiče,

oslavovat, za svatební tabuli opět usedat,
vzpomeňte si, že i my děti, vnoučata, pravnoučata
a prapravnouče chceme do dalších společných
let vše nejlepší, pevné zdraví a štěstí, lásku
a pohodu do dalších let přát.

Není to tak dávno, milý Stanislávku,
co jsme oslavili tvou šedesátku,

energie, té máš spoustu, únava ta není znát,
asi by málokdo hádal, že je Ti už sedmdesát.

Přejeme Ti pevné zdraví,
náladu Ti Štěpka vždycky spraví,

úspěch na hřišti ať Tě provází
a chuť běhat za kulatým nesmyslem neschází.

Co my všichni ještě můžem přát,
ať jsi s námi ještě dlouho,
nejmíň dalších sedmdesát.

Vše nej panu Stani slavu Kotasovi k jeho narozeninám, které oslavil
16. ledna, přejí manželka Marie, syn Pavel s rodinou a dcera Eva s rodinou.

archiv Zpravodaje

uzávěrka Zpravodaje 03/2008
je 15.02.2008 do 12:00 hod.

města Chropyně najdete na

http://www.muchropyne.cz
– Redakce –

Společenská kronika prprprprprosiosiosiosiosi     nec nec nec nec nec 2007
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Vánoce jsou křesťanské svátky slavené na památku narození Ježíše Krista,
zakladatele křesťanství. Církev za papeže Julia I. (337 – 352) určila toto
historicky přesně nedoložené datum tak, aby křesťanské oslavy Vánoc
nahrazovaly tehdy všeobecně rozšířené pohanské slavnosti zimního slunovratu.

Starořímskými předkřesťanskými slavnostmi tohoto druhu byly
tzv. Saturnalie, konané po několik dní od 17. prosince, k uctění Saturna,
staroitalského boha osení, orby, rolnictví a podle pověsti i objevitele hnojení
polí. U starých Slovanů byl zimní slunovrat, ve významu doby zanikání tmy
a vzrůstání světla, spojen se slavnostmi, které se nazývaly Kračun. Označení
je vysvětlováno jako slavnosti nejkratšího dne v roce a vyskytuje se v určitých
obměnách v celé řadě slovanských i neslovanských národů. Vánoční svátky
si proto podnes uchovávají množství tradičních lidových obyčejů, obřadů
a zvyklostí, které jsou již na prvý pohled předkřesťanského původu.

Vánoční svátky se u nás dříve slavily dvanáct dnů, později čtyři dny, ještě
později tři dny a posléze, po příkladu Pruska, od roku 1773 pouze dva dny.
Dnes se pod pojem Vánoce zahrnují Štědrý den, čili Předvečer Narození
Páně, Boží hod vánoční neboli Narození Ježíše Krista a svátek sv. Štěpána,
tj. den zasvěcený prvnímu křesťanskému mučedníkovi.

Z místního pozorování v měsíci prosinci:
- průměrná minimální ranní teplota byla -0,8 °C
- průměrná maximální denní teplota byla 0 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 24,7 mm/m2

- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 998,9 hPa

Pranostiky na měsíc únor:
Když v únoru skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Bývá-li v únoru deštivo, je ještě v březnu mrazivo.
Teplý únor – studené jaro a teplé léto.
Lehle-li si v únoru kočka na výsluní, zaleze v dubnu zpět za kamna.
Nažerou-li se slepice únorové trávy, pak toho roku málo ponesou.

– Ing. O. Kment –
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Uzávěrka tohoto čísla: 15. 1. 2008.
Uzávěrka příštího čísla: 15. 02. 2008 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.

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

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.

únor 20020020020020088888
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

2.2.2008 od 20.00 hod. „Myslivecký ples“
(sobota)

17.2.2008 od 14.00 hod. „Karneval“
(neděle) Soutěže, písničky, bohatá tombola a občerstvení zajištěno

(Vstupné: masky zdarma; děti 15,- Kč; dospělí 30,- Kč)

23.2.2008 od 20.00 hod. „Šibřinky“
(sobota) pozvánka uvnitř na straně 9

Připravované kulturní programy na měsíc
březen 2008

5.3.2008 od 19.00 hod.  „Rozmarný  duch“
(středa) (divadelní společnost HÁTA) - líbezná anglická duchařská

komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními
vědami, zvlášť když hlavní medium je poněkud potrhlé
povahy. Pak se lehce může stát, že seriózní muž zažívá
rodinné propletence, s nimiž si neví rady...
(Vstupné:  důchodci a studenti 150,- Kč; ostatní 180,- Kč)

20.3.2008 od 9.00 hod.  „Pavel  Novák“ – koncert pro děti MŠ
(čtvrtek) a rodiče nebo prarodiče s dětmi nazvaný Jak se máme

chovat. (Vstupné: 20,- Kč)


