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Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci
politiky hospodářské a sociální soudržnosti
Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů
mezi úrovní rozvoje regionů a členských států
EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných
regionů. Česká republika se řadí mezi chudší
státy Evropské unie a v období 2007-2013 může
ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat
z fondů EU přibližně 752 miliard Kč.

Také naše město se již celý minulý rok
připravovalo na podání prvních žádostí

o podporu financování některých projektů
z fondů Evropské unie. Již dříve jsme Vás
informovali, že projekty a celá administrativa,
která musí splňovat nejpřísnější kriteria EU,
je velmi časově i profesně náročná. Nicméně
týmová práce, která zavládla na Městském úřadě
v Chropyni, přinesla své první výsledky.

V měsíci září minulého roku byla podána
první žádost do operačního programu Životní
prostředí - prioritní osy „Zkvalitnění nakládání

pokračování na str. 2
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s odpady“. Výsledkem je při znaná dotace
z fondů EU ve výši 5 mili onů Kč na výstavbu
sběrného dvora v našem městě.

Myslím si, že po letech absence tohoto objektu
ve městě, je to dobrá zpráva. Jsem rád, že můžeme
splnit další slib občanům z volebního programu
a do konce letošního roku předat plně funkční
sběrný dvůr.

Sběrný dvůr naváže na již provozovaný sklad
nebezpečných odpadů umístěný v původním,
stavebně upraveném objektu tzv. „cikorky“,
zahrnující kromě zmíněných skladových ploch
i nezbytné sociální zázemí obsluhy. Vlastní sběrný
dvůr představuje zpevněnou plochu o velikosti
30 x 30 m, oddělenou od okolí potřebným
oplocením. Na ploše bude umístěno 17 kon-
tejnerů (zemina, beton, cihly, dřevo, směsný

komunální odpad, jiný biologicky nerozložitelný
odpad, pneumatiky, plasty, sklo, izolační materiál,
kovy, textil). Předpokládaný roční odběr

je 300 tun osta tních odpadů a 15 tun
nebezpečných odpadů.

Naše úsilí ovšem nekončí. Již před pár dny jsme
podali žádosti na další tři projekty, které by měly

pomoci zlepšit život u nás v Chropyni a místní
části Plešovec. Tím prvním a velmi důležitým
je projekt na rekonstrukci pěší zóny uličky Míru,
která by mohla velmi účelně a architektonicky
zajímavým způsobem spojit náměstí Svobody
s ulicí Ječmínkovou. Druhým projektem je nová
víceúčelová sportovní hala, jejíž výstavbu
plánujeme v prostorách házenkářského hřiště
a konečně třetím je výstavba cyklostezky
Chropyně – Plešovec. A na dalších projektech
se již pilně pracuje.

Strategií vedení města je věnovat maximální
úsil í v získávání dotačních prostředků,
jak ze státního rozpočtu tak i strukturálních fondů
EU a také efektivním způsobem využívat
finančních prostředků z rozpočtu našeho města
pro dofinancování těchto projektů.

– Ing. Radovan Macháček –

První „evropské peníze“ přicházejí do Chropyně
dokončení ze str. 1
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1x v týdnu odpoledne
a o víkendu,

po vzájemné dohodě

Provedu
úklidové práce

Vladimíra Joklíková
Moravská 650 Chropyně

reklama

Vážení spoluobčané,
Město Chropyně převzalo v roce 2005

od Krajského úřadu Zlínského kraje Pečovatelskou
službu, kterou se rozhodlo provozovat
pro své občany jako organizační složku města.
Rozhodujícím faktorem byla zodpovědnost
za spokojený a důstojný život občanů města
a přilehlých obcí, kteří již nejsou sami schopni
některých úkonů a potřebují pomoc jiné osoby.
V současné době se jedná o rozšíření a zkvalitnění
poskytovaných služeb, proto potřebujeme znát
i Váš názor na tuto problematiku.

Pečovatelská služba Chropyně v současné době
zajišťuje péči občanům seniorského věku a zdra-
votně postiženým za pomoci tří profesionálních
pečovatelek a dvou dobrovolných pečovatelek.
Nejvíce požadovanými úkony ze strany klientů
jsou nákupy, praní prádla, různé pochůzky, úklid
domácnosti, dovážka obědů a ošetření nohou –
pedikúra. Na úhradu pečovatelský služeb využívají
klienti do jisté míry nový příspěvek na péči, který
nahradil dříve vyplácený příspěvek na bezmocnost.
Stát tak zajišťuje svým občanům důstojný život,
proto podává pomocnou ruku ve formě tohoto
finančního příspěvku, kterým chce garantovat
zajištění základních potřeb každodenního života
občanů. Pokud občan takovou pomocnou ruku
přijme, měl by si být vědom i povinností, které
z toho vyplývají. Stát má totiž právo kontroly,
zda vynaložené prostředky byly využit y

Záměr zlepšování kvality sociálních služeb v Chropyni
k určenému účelu, tj. nákupu sociální služby,
a také k zajištění řádné péče i jinou blízkou
osobou. V žádném případě tento příspěvek není
určen na nákup potravin, léků apod. Pokud
příjemce příspěvku na péči dostatečně neprokáže
jakou konkrétní službu si nakoupil, může mu být
výplata zastavena z důvodu, že takovou pomoc
nepotřebuje. Hlavním cílem tohoto zvýšeného
finančního příspěvku je umožnit žít lidem v jejich
přirozeném prostředí co nejdéle a vybrat si kvalitní
péči prostřednictvím sociálních služeb, rodinných
příslušníků apod.

Pečovatelská služba města Chropyně Vám chce
být v tomto směru nápomocna. Víme, že tak jako
jsou mezi námi občané, kteří pomoc státu
zneužívají, jsou mezi námi i ti, kterým by plným
právem náležela, ale ve své skromnosti o ni nežá-
dají. Abychom Vám přiblížil i možnosti
pečovatelské služby, připravujeme pro Vás v dalších
číslech Zpravodaje seriál na toto téma. Představíme
Vám pracovníky, přiblížíme poskytované služby,
seznámíme Vás se standardy kvality sociálních
služeb a zprostředkujeme názory našich klientů.

Jelikož jsme také zaznamenali v našem městě
potřebu služby „Denní stacionář“ a potřebu
zlepšení služeb na Domech s pečovatelskou
službou, žádáme Vás, občany města, o spolupráci.
Uvědomujeme si, že v našem městě a přilehlých
obcích žijí občané starší generace či občané
zdravotně postižení, proto chceme sociální služby
rozšířit a samozřejmě je poskytovat v co nejlepší
kvalitě. Záměrem je vybudovat centrum
pro seniory a zdravotně postižené s širokou
nabídkou služeb a aktivit. Takový záměr je třeba
důkladně zvážit a také doložit potřebností
a využitelností.

Finanční prostředky je možno získat z fondů
EU, ale jsou vázány na udržení pracovních míst,
která by byla v souvislosti s takovou službou zřízena.
Přihlaste se Vy, kterým by taková služba
vyhovovala a využili byste ji pro sebe nebo pro své
rodiče. Jedná se o službu zvanou „ Denní
stacionář“, kde by kromě celodenní péče byla
možnost využití zájmových aktivit pro seniory,

např. trénování paměti, jóga prstů, kondiční
cvičení, zájmové kroužky, setkávání seniorů apod.
Toto zařízení by bylo určeno občanům, kteří
pro nemoci stáří (počínající demence, poruchy
lokomoce, smyslové poruchy apod.) nemohou
již být sami doma, a přitom ještě nejsou upoutáni
na lůžko či nevyžadují ústavní péči.

Zvyšuje se průměrný věk obyvatelstva a přibývá
rodin se staršími občany. Péči o ně často zabezpečují
jejich rodinní příslušníci, kteří ale mnohdy z důvodu
plnění svých pracovních povinností a zajištění
finančních prostředků pro zabezpečení rodiny
nemohou pečovat o své blízké celodenně.

V jistém stadiu již péči o své blízké nemohou
zvládnout ani s pomocí pečovatelské služby
a žádají o umístění v Domovech pro seniory,
což vede k narušení rodinných vazeb a k pos-
kytování ekonomicky náročnější institucionální
péče. Starý člověk mnohdy těžce snáší změnu
prostředí a odtržení od svých blízkých. Proto
chceme nabídnout variantu, při které dochází
k propojení péče rodinných příslušníků a soci-
álního zařízení. Senior během dne navštěvuje
denní stacionář a odpoledne může strávit v péči
rodiny. Tento trend se objevuje nejen v zahraničí,
ale také v některých městech naší republiky.
Aktivity a služby by byly nabízeny asi v době
od 7.00 do 16 hodin ve všední dny se zajištěnou
péčí odbornými pracovníky. K zajištění provozu
je samozřejmě také nutná finanční spoluúčast
klientů za pomoci již zmiňovaného příspěvku
na péči. Denní stacionář by byl umístěn v areálu
Domu s pečovatelskou službou.

Obracíme se na Vás, občany našeho města.
Jste doma sami? Potřebujete společnost?
Potřebujete ke své bezpečnosti přítomnost
spolehlivé osoby, aby Vaše děti mohly v klidu
odejít do zaměstnání? Ozvěte se nám, chceme
Vám pomoci. Kontaktujte co nejdříve vedoucí
odboru sociálních věcí pí Lenku Horákovou
na MěÚ v Chropyni, tel. 573 500 739;
e-mail: horakova@muchropyne.cz nebo přijďte
osobně.

– Horáková Lenka, vedoucí OSV –
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Kapitola V. – Duchovní život v Chropyni
v 17. a 18. století (1. část)

Pokud by vás v současnosti někdo vyzval, abyste
šli nebo jeli koňským spřežením za každého počasí
do jiné obce na sváteční bohoslužby, pak by vaše
reakce byla jistě záporná. Víme, že v historii obce
Chropyně v určitém časovém období tomu
tak bylo. Tato skutečnost souvisela s dobovou
realitou a duchovním životem tehdejší obce.
Připomeňme některá fakta.

O náboženském životě rozhodoval tehdejší
majitel chropyňského panství, olomoucký biskup
a kardinál František Dietrichštejn (1570 – 1936).
Pro nedostatek katolických kněží nemohl obnovit
místní faru a obec přifařil roku 1625 k farnosti
v Břestě a v padesátých letech pod vlkošského
faráře. Pravidelná účast na bohoslužbách v Břestě
a Vlkoši souvisela jednak s nařízením a také s men-
talitou lidí a jejich vnitřním životem. Z dostupných
pramenů víme, že tehdejší venkovská kultura
se nerozvíjela. Ve vsích nebylo škol ani knih. Vnitřní
život každé osoby se jevil hlavně v náboženském
přesvědčení. Venkovský člověk hluboce věřil
v Boha, neboť tato víra mu nahrazovala rozumové
vysvětlení rozličných zásad života a smrti, které
viděl v přírodě kolem sebe. Pojem Boha a víry
se ovšem měnil v různých dobách podle toho,
jak byl venkov dotčen kulturními proudy
evropskými. Člověk v několika generacích měnil
svoji víru. Byl sektářem, vyznavačem pod obojí,
Českým bratrem, evangelíkem rozličných vyznání
a střídavě opět katolíkem. V novější době
také bezvěrcem. Při takových změnách víry byl
venkovský člověk nejvíce veden snahou,
aby nalezl víru skutečně pravou, aby jej povznášel
jeho náboženský život. Proto rád přijímal účast
na bohoslužbách, které byly spojeny se zpěvem
a později také s chrámovou hudbou. Zpěv a hudba
jej vnitřně posilovala, neboť byl jejím přímým
účastníkem, včetně církevních obřadů.
V kolektivu věřících projevoval zpěvem své citové
pohnutí a svůj životní elán.

Zvolené téma nás především vede k dobové
hudební historii, která úzce souvisí s tehdejším
duchovním životem. Již jsme uvedli, že zpěvu
a hudby využívala katolická církev k větší účinnosti
náboženských obřadů. V pobělohorské době byla
funkce hudby v katolické liturgii ještě posílena.
Ptáme-li se, jaký zpěv a hudba zaznívala
při bohoslužbách v Břestě, Vlkoši a následně
v zámecké kapli v Chropyni, musíme uvést,
že dokladový materiál je dosti omezený. Poznatky
týkající se zpěvu a hudebního instrumentáře
najdeme pouze ve farních a děkanských
kronikách, okresních archivech, případně
v osobních zápisech tehdejších varhanářů
působících na Moravě. Známe pouze obecné
požadavky a zvyklosti, které se uplatňovaly
v chrámové hudbě 17. a 18. století. Také známe
obvyklou organizaci kůrové hudby městského
nebo venkovského kostela. Obyčejně první učitel
– rektor školy – býval zároveň ředitelem kůru.
Druhý učitel býval kantorem na kůru a ostatní,
tzv. adstantes (pomocní zpěváci), působili pouze
na kůru. Touto organizací byla zároveň dána
učitelova závislost na církvi, na faráři, popřípadě
na biskupovi. V podstatě o těchto třech funkcích
lze říci, že se v 17. – 19. století prolítaly a každá

Kapitoly z ději n hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
z nich se v průběhu času měnila a dostávala odlišný
význam. V malých venkovských obcích, kde byla
škola i kostel, se většinou vyskytovalo označení
kantor, odvozeno od slova cantare – zpívati, tedy
učitel, který zároveň řídil chrámovou hudbu
a zpěv. Jeho povinností především bylo učit
mládež katechismu, zajišťovat hudbu v kostele
a pro ni vychovávat žáky. Tak tomu bylo v Břestě
i ve Vlkoši, tedy v době, kdy chropyňští farníci
jezdili na zdejší bohoslužby.

Podle dostupných pramenů pocházel farní
kostel v Břestě z roku 1708, později byl přestavěný
do barokní podoby. Škola byla snad založena
s obnovením fary roku 1648, avšak teprve později
jsou o ní určité zprávy. Zdejší kantor Bernard
Sevranek přešel do Břestu z Chropyně. Zde působil
v letech 1777 – 1783 a o rok později zemřel
v Rymicích.

Farní kostel sv. Prokopa ve Vlkoši pochází z roku
1737. Prameny uvádějí, že hudební kůr byl dobře
vystavěný s velkým pozitivem – varhanami. Podle

děkanské matriky z Přerova jednotřídní škola
vznikla roku 1567 s obnovením fary, později
přestavěné. Starali se o ni farníci. Obec byla dosti
bohatá, neboť rektor, scholár i ludimagister
(učitelský pomocník) dostávali naturálie a různé
požitky od farářů, sedláků a přifařených obcí.
Finanční odměnu obdrželi za různé svátky
(festivale), za zpívání pašijí v kostele a za koledu
(tříkrálové obchůzky po domech se žáky, kteří
zpívali vánoční píseň).

O zpěvu lidu při bohoslužbách víme, že exi-
stovali tzv. preceptoři – předzpěváci – kantoři,
kteří písně věřícím předzpívali, ti je opakovali
a postupně se učili zpaměti. Rukopisné kancionály,
dosti drahé, existovaly v pozdějších letech.
Chrámové písně se zpívaly hlavně před kázáním
a po něm, také v průvodech a při poutích. Kázání
kněze se konala dříve před mší, pak následovaly
jednotlivé části mešního ordinária. Bezpečně víme,
že ve venkovských kostelech bylo zpívání
se souhlasem katolického kléru česky. Když Marie

Terezie nařídila v roce 1756 všem biskupům říše,
aby zavedli při liturgii zpěv lidu, na Moravě
se již dávno při mši zpívalo. K nástrojovému
doprovodu kostelních písní došlo od nového
bohoslužebného řádu zavedeného Josefem II. roku
1783. V předchozích dobách nebyl varhanní
doprovod pravidlem. Po Bílé hoře, téměř celé
stolení, zpíval lid v kostele většinou bez varhan.
Bylo to dáno jednak tím, že lidé byli zvyklí zpívat
bez podpory hudebního nástroje, a také sku-
tečností, že venkovské kostely nebyly vybaveny
varhanami. Ještě koncem 18. století bylo na jiho-
východní Moravě dostatek kostelů bez varhan.
Bylo to způsobeno zejména zhoršující se eko-
nomickou situací v monarchii, napoleonskými
válkami a státním bankrotem v roce 1811.

Podle dochovaných pramenů se zdá, že zvyk
doprovázet zpěv lidu varhanami zobecněl
až počátkem 18. století. Nelze vyloučit, že byl
realizován již dříve. Záviselo to na schopnostech
kantora, případně měl-li k dispozici vypracované
doprovody kostelních písní. První kancionál
tohoto druhy „Regia musicalis“ od V. H. Rove-
nského byl vydán v Praze roku 1693. Uvedené
skutečnosti nás vedou k domněnce, že se při bo-
hoslužbách v Břestě, Vlkoši a také v Chropyni
zpívalo určitou dobu bez doprovodu varhan.

Z osobních poznámek moravského varhanáře
Jana Neussera z Nového Jičína (1807- 1878) víme,
že postavil nové jednomanuálové varhany
ve Vlkoši v roce 1851. Varhany měly 12 rejstříků
a byly posvěceny 28. května téhož roku.
Kolaudaci provedl (odborně posoudil)
kroměřížský varhaník od sv. Mořice Jan Ludvik.
Podle farní kroniky činila cena nástroje 1.000
zlatých tehdejší měny. Varhanami ve Vlkoši pronikl
J. Neusser poprvé na Hanou. Nástroj se musel
líbit, neboť v následujících letech postavil
v uvedené oblasti další varhany. Vlkošské varhany
již neexistují, neboť byly v roce 1913 nahrazeny
novými, které postavil syn Karel Neusser za 1.500
zlatých. Koncem 19. století založil K. Neusser
v Novém Jičíně továrnu na varhany a harmonia,
která vyvíjela činnost po celé Moravě. Po světové
válce se však podnik dostal v důsledku válečných
půjček do hospodářských potíží a postupně zanikl.
K. Neusser zemřel 9.2.1925. Podle sdělení farního
úřadu ve Vlkoši byly varhany K. Neussera roku
1970 demontovány, neboť byly neschopné
provozu. O nových varhanách nejsme blížeji
informováni.

O varhanách z kostela v Břestě pouze víme,
že nástroj byl opravován v roce 1863 synem
známého varhanáře ze Zlína Antonína Hanačka
(1783 – 1862) Antonínem Danielem. Oprava
nástroje stála 70 zlatých a zdá se, že nebyla rozsáhlá.
Je velmi pravděpodobné, že opravované varhany
postavil v Břestě zakladatel varhanářského rodu
Antonín Hanaček sen. počátkem 19. století.
Písemné údaje o varhanách postavených
v břestském a vlkošském kostele v 18. století jsou
pro nás doposud nejasné. Bližší informace by nám
mohly podat farní a děkanské kroniky, kostelní
účty, případně existující varhanářská smlouva.
To však vnímáme s určitou dávkou skepse.

(pokračování příště)

– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –
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Krátce po Novém roku pozval pan starosta
ing. Macháček do Městského kulturního střediska
starosty z okolí Chropyně a představitele
společností K.T. - Kalttech a Tyco Elektronics.
Během tohoto setkání výrobní společnosti
Kalttech a Tyco Electronics v přátelské atmosféře
informovaly zástupce obcí o rozvoji pracovních
příležitostí v Chropyni.

Firma K.T. - Kalttech není v Chropyni žádným
nováčkem. Vloni na podzim oslavila již desáté
výročí založení a v Chropyni vyrábí autochladničky
již od roku 2000. Každoročně nabízí kolem stovky
pracovních míst vhodných hlavně pro ženy.

Firma Tyco Elektronics sídlí v Kuřimi u Brna
a zřejmě není chropyňským občanům tolik známá.
Tyco je nadnárodní společnost, která působí
celosvětově, a její činnost je orientována
především na výrobu elektroniky pro regulaci,
autosoučástky apod. Její dceřiná firma v Kuřimi
zaměstnává kolem dvou tisíc lidí z okolí Brna,
ale i zahraničních pracovníků.

Setkání se starosty

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

Čas se zastavit nedá, to jen doba se mění.
My pamětníci jsme povinni po 69 letech tuto
vzpomínku zachovat. Mnichovskou zradou jsme
ztratili naše pohraničí, opevnění a vojenskou
techniku. Nešťastný pan prezident dr. Edvard
Beneš odjel do zahraničí pracovat pro exilovou
vládu. Ti, co nám slíbili pomoc, nebyli připraveni.

V noci před 15. březnem dostali naši vojenští
zpravodajové od svých kolegů ze zahraničí zprávu,
co se na nás v Německu chystá. Ještě v tu noc
odlétá letadlo s odvážnými lidmi do Anglie

a odváží s sebou nejcennější vojenské doku-
menty, později to byl začátek k našemu odboji.

Nešťastný pan prezident dr. Emil Hácha odjel
do Berlína k jednání s Hitlerem. Ale Hitler mu
oznamuje, že začne v 6 hodin ráno obsazovat
zbytek našeho území 350 tisíc mužů. Pan pre-
zident pod nátlakem podepisuje a telefonuje
do Prahy, aby jim naši vojáci nekladli odpor. Přišlo
smutné ráno, padaly velké kusy sněhu, ostrý vítr…
jako by i příroda byla proti tomuto násilí, nebyly
televizory ani rádio neměl každý – bezmocně

jsme se dívali na německé kolony a motocykly
s po zuby ozbrojenými vojáky od Skaštic
ke Kojetínu – směr Praha, aby se už v poledne
objevila vlajka s hákovým křížem. Zlu a násilí
se musí zabránit včas. Následovala válka
a na Hitlerovu rozpínavost doplatilo svými životy
50 milionů nevinných lidí. Naši nevinní
spoluobčané jsou zapsáni na pomníku.

Přejeme všem šťastný život v míru a vzá-
jemném porozumění.

– L. Z. –

Tyto dvě firmy nyní připravují společný projekt,
jehož výsledkem by měla být výroba komponentů
pro Tyco v závodě K.T. - Kalttech v Chropyni.
Tyco si od tohoto projektu slibuje zvýšení kapacit
výroby a uspokojení zákaznických požadavků.
Kalttech zase bude moci nabídnout celoroční
zaměstnání místním občanům.

Práce bude organizována v takzvaném
nepřetržitém režimu výroby. Pracuje se ve dvaná-
ctihodinových směnách, kdy po dvou pracovních
dnech následuje jeden den volný a po dalších
dvou pracovních dnech 3 volné dny. Tento
pracovní cyklus se velmi dobře osvědčil nejen
v Tyco v Kuřimi, ale i v mnoha jiných firmách, které
musí dodávat své produkty v pravidelných
intervalech.

Přijďte se informovat do Kalttechu, za jakých
podmínek se můžete stát našimi spolupracovníky!
Informace Vám poskytneme i telefonicky na čísle
573 329 863.

– Ing. Jindřich Salajka, ředitel –

Vzpomínka na 15. březen 1939
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Město Chropyně připravilo na sobotu
16.2.2008 neobyčejný zážitek pro občany města.
Mohli se totiž na sokolském stadionu zúčastnit
první pravé a nefalšované veřejné zabijačky.

Celá akce začala v 8:30 hodin prodejem
zabíjačkových specialit. Nedlouho poté
se „na věčnou pastvu“ odebral i první veřejně
poražený pašík, aby ti, kteří čekali ve frontě,
mohli vidět, jak taková zabíjačka vlastně probíhá.

K poslechu hrála čekajícím ve frontě dechová
hudba Hanačka a bylo pro ně připraveno také
něco na zahřátí, aby jim v počasí, které bylo pravé
zabíjačkové, nebyla taková zima a dlouhá chvíle.

Akce se zcela jistě vydařila a můžeme se těšit,
že si ji příští rok zase zopakujeme.

Děkujeme všem, kteří se do zabíjačkového
dopoledne aktivně zapojili, a také těm, kteří
s tímto nápadem přišli. Je vidět, že i malá
myšlenka může dojít velké realizace.

– JiRo –

Na sokolském stadionu „padl“ první pašík
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Dne 19. února proběhl další kontrolní den
rekonstrukce městského koupaliště. Stavební
práce probíhají podle plánu, dokonce možná
s mírným předstihem, neboť stavebníkům velmi
přeje počasí. Určitě jste i vy zvědaví na to, jak to
momentálně na koupališti vypadá, tak alespoň
pár fotografií.

– JiRo –

Rekonstrukce koupaliště

Cukrářská výrobna, Masarykova č. 155, Chropyně

Přijímáme objednávky na

reklama

VELIKONOČNÍ
CUKROVÍ

Tel. 606 74 55 77, 606 62 09 54

Finanční úřad v Kroměříži

Bližší informace naleznete ve vývěsních skříňkách MěÚ
Chropyně nebo na webových stránkách města.

vybírat daňová přiznání
oznamuje, že bude, stejně jako v loňském roce,

k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací
období roku 2007 i na Městském úřadě v Chropyni,

a to ve dnech 10. a 19. března 2008
v době od 10:00 do 16:30 hodin.
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V poslední době, především v noci ze dne
23. na 24. ledna, ale i v jiných dnech,
se u nás v Chropyni rozmohl nový způsob „zábavy“
určitých skupin lidí nebo i jednotlivců,
a tím je ničení všeho, co jim přijde do cesty.
Právě v onu noc z 23. na 24. ledna letošního roku
„řádila“ v ulicích našeho města pravděpodobně
skupinka asi zfe-tovaných nebo podnapilých osob,
která stihla zničit  dopravní značky na ulicích
Komenského, Ječmínkova a Tovačovská,
dále vyvrátit dva beto-nové květináče před
kostelem, zbourat cihlovou zídku u házenkářského
hřiště, převrátit několik popelnic na komunální
odpad, rozbít skleněné vitríny u osobní vrátnice
Fatry, zničit několik odpadkových košů na sídlišti
apod. V dalších dnech „zmizelo“ také 7 kusů
litinových kanálů z ulic našeho města.

Škody, které byly v tomto období způsobeny,
přesahují 100 tisíc korun. Všechny tyto vandalské
činy šetří v současné době Policie ČR, které
se již podařilo zajistit zloděje kanálových krytů,
který „řádil“ nejen v našem městě, ale i v okolních
obcích Záříčí, Kyselovice a Břest. A my všichni

Co nás zděsilo?!

doufáme, že se podaří vypátrat i další viníky!
Za nápravu takto zničených a poškozených věcí

musí být z rozpočtu města vynaložena patřičná
finanční částka, která by mohla být použita daleko
efektivněji, například na opravu komunikací
ve městě, nebo na nové investice.

Proto se obracíme na Vás, občany města
Chropyně, a vyzýváme Vás, nebuďte lhostejní
k těmto vandalským činům!!! V případě, že něco
podezřelého uvidíte, kontaktujte ihned Policii ČR
na telefonním čísle 158!!! Chráníte tím majetek
a peníze nás všech!!! Tedy i Vás samotných!!!

– Město Chropyně –

reklama

Dovoluji si Vás pozvat

které se uskuteční
ve středu 26. března 2008

v 17:15 hodin
ve víceúčelovém sále
chropyňského zámku.

na 7. veřejné
plenární zasedání

Zastupitelstva
města Chropyně,

Ing. Radovan Macháček,
starosta města
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Konec roku je obdobím, kdy se schvalují obecní
a městské rozpočty na další kalendářní rok.
Porovnáním těchto údajů s dalšími veřejně
přístupnými údaji v tisku či na internetu pak můžeme
dojít k zajímavým závěrům. Tak lze například zjistit,
že rozpočet města Kroměříže (příjmy) na rok 2008
činí 599,862.100,- Kč a počet obyvatel je 29 038.
Rozpočet města Chropyně byl schválen ve výši
74,198,000,- Kč a aktuální počet obyvatel je 5 234.
Podělíme-li rozpočet Kroměříže počtem jeho
obyvatel, dojedeme k číslu 20.658,- Kč/obyvatel,
u Chropyně činí tento poměr 14.176,- Kč/obyvatel.
Rozdíl těchto čísel v neprospěch Chropyně
je dán tzv. rozpočtovým určením daní, což jsou
pravidla přerozdělování daňových příjmů ze státního
rozpočtu zpět do rozpočtu obcí a měst. Skutečností
je, že tato pravidla diskriminují malé obce a města
vůči velkým, a to tím více, čím větší je rozdíl v počtu
jejich obyvatel.

Město Kroměříž má 40 městských strážníků.
Použitím přímé úměry zjistíme, kolik strážníků
odpovídá počtu obyvatel Chropyně a dojdeme
k číslu 7,21 (40*(5234/29038)). Výdaje
na městskou policii, a tedy i počet městských
strážníků, jsou závislé také na rozpočtu města.
V tom je Chropyně z výše uvedených důvodů
znevýhodněna, což vyjadřuje poměr rozpočtů

Úvaha nejen ekonomická
obou měst vztažených na 1 obyvatele, tj. 1,457
(20658/14176). Podělíme-li číslo 7,21 tímto
koeficientem, dostaneme 4,95, po zaokrouhlení
5. Provedeme-li stejný výpočet v případě města
Holešova (12 123 obyvatel, příjmový rozpočet
182,783.000,- Kč, počet městských strážníků 11),
dojdeme k výslednému číslu 4,5. Jednoduše
řečeno, Chropyně, ve vztahu k jejímu rozpočtu
a k počtu obyvatel, je vzhledem k Holešovu
a Kroměříži schopna financovat ne jednoho,
ale 4 až 5 městských strážníků.

„Nejsou peníze“ – tak to je obvyklý argument
představitelů města na požadavek na zřízení
městské policie v Chropyni. Výše rozpočtu města
bude vždy pokulhávat za potřebami, které město
momentálně má, jde o stanovení priorit. Jistě
se shodneme na tom, že bezpečnost občanů
k prioritám města patří a je citlivou záležitostí.
Právo na bezpečnost by mělo být shodné
pro občany Chropyně jako Holešova a Kroměříže.
V opačném případě bychom museli připustit,
že v občanských právech jsme si sice všichni rovni,
ale někteří jsou si rovnější.

Bezpečnostní a dopravní situace v Chropyni
je projednávána a hodnocena zpravidla na jarním
plenárním zasedání městského zastupitelstva.
Zpráva zástupce Policie ČR, která bývá při této

příležitosti přednesena na toto téma, už několik
let konstatuje, že v globále lze bezpečnostní
situaci v Chropyni hodnotit jako příznivou.
Rovněž zpráva přestupkové komise v loňském roce
konstatovala situaci jako uspokojivou.
Konstatovala dále, že dodržování pravidel slušného
chování se v Chropyni proti jiným létům zásadně
nezměnilo, došlo k poklesu majetkových deliktů
až o třetinu a zlepšila se vymahatelnost
pohledávek.

Z pohledu běžného občana však bezpečnostní
situaci ve městě nelze jako příznivou a vyhovující
hodnotit. Svědčí o tom opakované projevy
vandalství, sprejerství, krádeže, rušení nočního
klidu, parkování nákladních aut a kamionů
na sídlišti v rozporu s dopravními předpisy atd.
Odrazem toho jsou i případy, které byly
již zveřejněny v rubrice „Co nás zděsilo“
ve Zpravodaji města Chropyně.

Volební program Zastupitelstva města
Chropyně na období 2006 – 2010 ukládá v části 
III bodu 3 „hledat možnosti pro zřízení Městské
policie ve městě“. Tato opatrná formulace
ve skutečnosti není pro nikoho závazná. Do konce
volebního období je ještě relativně dost času,
aby se tato možnost našla.

– Hč –

Reakce na článek Úvaha nejen ekonomická

Vážený občane,
otázka „peněz“ při zřizování městské policie
je věc důležitá, ale ne rozhodující. Zásadní
je především její efektivnost. Na to přišli například
v Tlumačově, kde měli městskou policii, a přitom
kriminalita a bezpečnost se příliš nezměnila, a tudíž
ji od letošního roku zrušili. Také v ostatních
městech, Kroměříž, Holešov apod., kde mají
městkou policii, neustále řeší projevy kriminality
a vandalismu, které v souvislosti s existencí městské

policie zůstaly na stejné úrovni. V Hulíně právě
z tohoto důvodu o městské policii zatím
neuvažují. Je pravdou, že v našem městě
se v poslední době také ve větší míře potýkáme
s vandalstvím, sprejerstvím a rušením nočního
klidu. Ale myslíte si, že právě městská policie tento
nešvar vymýtí? Určitě i vy byste byl znepokojen
například tím, kdyby Vás městská policie zastavila
na kole a pokutovala Vás za to, že nejste osvětlen
nebo že jedete po chodníku.

Proto se nyní zabýváme spíše otázkou instalace
kamerového systému se záznamovým zařízením

pro monitorování nejvíce nebezpečných a ohro-
žovaných objektů a prostorů ve městě. Zpracovává
se projekt na získání finančních prostředků řešící
právě problematiku bezpečnosti v našem městě.
Samozřejmě o těchto zásadních otázkách musí
rozhodnout městské zastupitelstvo.

To jsou ale všechno velmi zásadní a důležitá
témata, která si vyžadují daleko více prostoru
než jen těchto pár řádků ve Zpravodaji.

– Ing. Petr Večeřa,
místostarosta města Chropyně –

Nám. Svobody 55, 768 11 Chropyně

Tel/fax: 573 338011, GSM: 608 709517

• zakázková výroba nábytku

• výroba a montáž kuchyní

• grafický návrh v ceně kuchyně

• rekonstrukce starých kuchyní

• vestavné i volně stojící
spotřebiče

• prodej zdravotních matrací

reklama

16. března - Květná neděle
7:30 hodin, od 15 hodin možnost svátosti smíření

20. března – Zelený čtvrtek
18:30 hodin

21. března – Velký pátek
18:30 hodin – den přísného postu od masa

a postu újmy (jednodenní nasycení)

22. března – Bílá sobota
od 8:00 možnost adorace u Božího hrobu,

mše svatá v 19:00 hodin

23. března – Boží hod velikonoční
7:30, při mši svaté budou svěceny pokrmy

24. března – Pondělí velikonoční
9:15 hodin
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První stránka lednového Zpravodaje potěšila
obrázkem historických dominant města, zámkem
a kostelem, ale i novoročním pozdravem pana starosty.
Další stránky však pozitivní novoroční náladu měnily
v rozpaky, zda dnešní zastupitelé chtějí sloužit opravdu
všem našim občanům. Informace o proinvestování
95 mil. Kč na rekonstrukci koupaliště, umělý fotbalový
trávník a novou sportovní halu by si jistě zasloužily
vysvětlení, zda je dnes nutný takový luxus, jako
je umělý trávník pro fotbalové mužstvo z krajského
přeboru, který má málokterý klub z vyšších soutěží.
Nebo zda by nestačila rekonstrukce stávající tělocvičny
(třeba i za několik miliónů) namísto nové a drahé.
Nedomnívám se, že Vaše investiční záměry jsou dnes
opravdovou prioritou Chropyně, když víme, že schází
dotace na stavby nájemních malometrážních bytů
pro mladé manžele, kteří, i když pracují, nemají
takové příjmy, aby si mohli pořídit byt či dům. Nebo
i pro seniory, kterých přibývá s prodlužující se délkou
života. Neznám pravidla a podmínky pro nárokování
a využívání státních či evropských dotací, ale mělo
by se při plánování a uplatňování pamatovat i na tyto
kategorie občanů, kteří již dnes Vaši pomoc potřebují.

Těch dnešních skutečných potřeb je víc, např.
již dříve diskutované urnové schránky na zdejším
hřbitově, které by jistě mnohým pozůstalým pomohly
řešit jejich finanční problémy při posledním rozloučení.

Občané by jistě uvítali Váš pokus o převedení
alespoň části uvedených dotací do oblasti sociální
a zdravotní. Do konce volebního období máte ještě
dost času se o to pokusit.

Reakce na Názor občana

Vážený spoluobčane,
dovolte mi, abych s Vámi trochu polemizoval,
neboť si myslím, že investice v tomto volebním
obdobím jdou skutečně správným směrem.
To, že jsme se zaměřili v první fázi na investice
do sportovního zařízení, je sice pravda, ale právě
tato zařízení jsou morálně i fyzicky značně zastaralá,
neboť byla postavena již před téměř padesáti lety,
a tudíž nesplňují požadavky na bezpečné užívání.
Vždyť v Chropyni dnes sportuje v rámci TJ více
než 500 aktivních sportovců ve 12 oddílech
a odborech, dále se ve FK zapojuje do pravidelné
sportovní činnosti téměř 200 fotbalistů v 7 druž-
stvech, od přípravky až pro dospělé. A k tomu
je třeba připočíst i 400 žáků ZŠ, kteří tato zařízení
také využívají v rámci hodin tělesné výchovy.
Tělocvičny, především v zimním období, jsou
maximálně využity do pozdních nočních hodin
a na mnoho oddílů se ani nedostane. Prostory

chybí pro volejbalisty, florbalisty, sálovou
kopanou, házenkáře, tenisty, nohejbalisty apod.
Proto jsme začali právě zde.

Ale nezapomínáme ani na naše ostatní
spoluobčany. Dnes již máme podány tři projekty
na získání finančních prostředků z fondů EU –
sběrný dvůr (již jsme získali 5 mil. Kč),
cyklostezka Chropyně – Plešovec a  rekonstrukce
uličky Míru. A na dalších projektech se již inten-
zivně pracuje. V rámci komunitního plánování
sociálních služeb již pracujeme na projektu
zlepšení dostupnosti  zdravotnických služeb
v našem městě – jde o diabetologickou
ambulanci, která by měla být zprovozněna
na MKS již v průběhu měsíce března letošního
roku. Dalším projektem je řešení bezbariérovosti
komunikací v Chropyni a také projekt
monitorování nejméně bezpečných míst a pros-
tor v našem městě. Již dnes se dělají první kroky
k přípravě projektu Rozšíření poskytovaných
služeb v naší DPS. Také ve schváleném investičním

výhledu města se počítá s vybu-dováním
kolombaria na místním hřbitově. A určitě bychom
měli i letos realizovat další, již čtvrtou etapu,
regenerace panelového sídliště, která se bude týkat
rekonstrukce Moravské ulice.

Takže i z tohoto výčtu realizovaných a připra-
vovaných akcí sám jistě vidíte, že pamatujeme
na občany všech věkových kategorií. Pro realizaci
našich připravovaných projektů počítáme s vyu-
žitím finančních prostředků jak ze strukturálních
fondů EU a státního rozpočtu, tak i zapojením
potřebných finančních částek z rozpočtu města.
Doufám, že naše projekty jsou natolik zajímavé,
že nám budou  potřebné finanční částky
na ně schváleny a přiděleny.

Jinak Vám nabízíme i možnost osobně
se zastavit u nás na Městském úřadě, kde si může-
me řadu  problémů a nejasností vysvětlit a objasnit.
Těším se na Vaši návštěvu.

– Ing. Petr Večeřa,
místostarosta města Chropyně –

Reakce na Názor občana

Vážený spoluobčane,
budeme určitě rádi, když nám budete tleskat,
a proto také spěcháme s plněním volebního
programu, který byl schválen zastupitelstvem
pro toto volební období. Nicméně volební pro-
gram, který Vám předkládala ODS ve volbách
roku 2006 není soupisem předvolebních slibů,
ale již dnes realitou splněných akcí.

Bezesporu v každém městě je péče o sportovní
vyžití určitou prioritou, také u nás věnujeme to-
muto krásnému a dnes již lety zastaralému
sportovnímu areálu velkou pozornost. Rekon-

strukce stávajícího škvárového hřiště na hřiště
s umělým povrchem (umělou trávou) nebude
sloužit jen aktivním fotbalistům, ale i dětem, které
navštěvují základní školu. Stavba nové sportovní
haly je jen vyústěním potřeb našich spoluobčanů,
kteří již mnoho let nemají kvalitní podmínky
pro své sportovní aktivity. Generace před námi
měly možnost využívat v dané době velmi kvalitní
nová sportoviště, a tak i my chceme takové pod-
mínky připravit pro Vás a pro generace následující.
Děláme to špatně?

Využitím státních a evropských dotací chceme
zkvalitnit život ve městě. Dotace, jak státní
tak i evropské, mají přesná pravidla pro svá využití

a není v žádném případě možné využívat je za ji-
ným účelem.

Lázně byly jistě chloubou Chropyně, s tím sou-
hlasím. Ovšem v minulosti byly pozemky v této
lokalitě prodány firmě, která neplní danou kupní
smlouvu. Město Chropyně vede o navrácení
těchto předmětných pozemků soudní spor.
Protože jsem si byl této skutečnosti vědom
již před sestavováním volebního programu,
nedošlo k začlenění lázní do volebního programu.
Pokud dojde během následujících let k vyřešení
soudního sporu, jistě se lázněmi budeme zabývat.

– Ing. Radovan Macháček,
starosta města Chropyně –

Další velkou neznámou je osud bývalých lázní.
O tom, že byly opravdovým požehnáním při léčbě
především pohybového ústrojí nejen pro občany
města, ale i širokého okolí, není třeba nikoho
přesvědčovat. Těm dala jednoznačné absolutorium
léty ověřená zkušenost, že naše voda opravdu léčila.
Navíc vrt za milionové hodnoty je funkční a čeká na
využití. Veřejnosti chybí informace o vlastnických
poměrech pozemků, vlastnictví pramene a právu jej
využívat, zvlášť už i proto, že od likvidace lázní uplynulo
již víc jak 10 let. Domnívám se, že tak rozsáhlé
budování sportovišť by mělo jít v našich podmínkách
ruku v ruce s budováním zatím alespoň rehabili-
tačního léčebného zařízení s cílem postupného
rozšiřování a modernizace. Lázně naše město proslavily
a byly jeho chloubou. Zeptejte se na to Vašich rodičů,
babiček a dědů, ti Vám to potvrdí. Byli jsme na naše
město hrdi, a to i díky bývalým lázním.

Současné zimní období navozuje další problém,
kterým je zimní údržba chodníků. Příkrý a necitlivý
imperativ z prosincového článku Správy majetku města
o povinnosti občanů k zimní údržbě před jejich nemo-
vitostmi svědčí o tom, že ti, kteří mají občanům sloužit,
zapomněli, že v Chropyni žije mnoho osamělých,
starých a zdravotně postižených, kteří nejsou fyzicky
schopni údržbu provést a nezřídka nejsou ani schopni
– s ohledem na zvýšení výdajů za zdravotní péči –
uhradit náklady na úklid ze strany Správy. Navíc, když
uvážíme, že schůdnost chodníků, která je v kom-
petenci Správy, není mnohdy bez závad. Jsou i dlouho
zledovatělé a často v tu dobu chodí seniorům

nakupovat jejich sousedé. Uvažte prosím, jak tuto
situaci zlepšit. Mám za to, že do řešení by se měla
vejít péče i o ty občany, kteří v době, kdy byli fyzicky
i finančně schopni, v minulosti odvedli v řadě případů
pro naše město záslužnou a dobrou práci, a dnes jim
jejich osud splnění úklidové práce neumožňuje.

Pokusím-li se srovnat předvolební programy
a sliby stran současné vládnoucí koalice s dnešní
realitou, vidím výrazný rozdíl. Chce-li koalice doká-
zat, že její předvolební sliby nebyly jen představením
s cílem získat co nejvíce hlasů voličů pro pohodlné
vládnutí, ale pro opravdovou službu veřejnosti, měla
by přehodnotit pořadí priorit a pamatovat i na ty,
kteří již dnes pomoc potřebují, aby dosáhli na základní
podmínky pro důstojný život. To nic nemění na chvá-
lyhodnosti úmyslu podporovat tělovýchovnou činnost.
Dokonce to považuji za samozřejmou povinnost.
Jen je třeba hledat kompromis, který možná někoho
zcela neuspokojí, ale prospěje ve vztahu k dnešní
situaci všem. Takový kompromis očekávali občané
od zastupitelů všech stran v koalici.

Občané si navíc zaslouží maximum objektivních
informací i proto, aby věděli, jak který zastupitel
hlasoval při rozhodování o zásadních otázkách města.
To vše minimálně pro to, kdo, podle nás, čestně obstál,
nebo naopak a koho příště zvolit.

Vážení přátelé, usilovali jste všichni o vládnutí,
my Vám dali mandát a teď již záleží jen na Vás,
zda Vám na konci zatleskáme, nebo se s Vámi
rozloučíme.

– EmK –

Názor občana aneb Jdou investice správným směrem?
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Račte dál a nechte na hlavě

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2008/2009
V lednu, stejně jako v minulých letech,

proběhl na Základní škole Chropyně zápis
budoucích žáků do I. tříd.

Připravovali se na něj nejen prvňáčci,
ale i děti ze základní školy. Pro své nové spolužáky
připravily roztomilé papírové dárky - berušky
a květinky.

A v pondělí 28. ledna 2008 odpoledne
postupně přicházela děvčátka a chlapci se svými
rodiči, někdy i babičkami, aby byli zapsáni
k prvnímu důležitému kroku, povinné školní

docházce. Je příjemné vidět v tvářích předškoláků,
že se do školy těší, že jsou nebojácní, samostatní,
zvídaví. Pro rodinné album byly pořízeny fotografie,
filmy někdy i nahrávky.

Rodiče si mohli prohlédnout prezentaci
činnosti školy na videu.

Zápis byl slavnostním okamžikem dětí, rodičů
i učitelů, kteří se blíže seznamovali s novými žáky.

Letos bylo zapsáno celkem 58 dětí, z toho
po odložené školní docházce z minulého roku
přišlo 10 dětí, poprvé bylo zapsáno 48 dětí

a 8 rodičů požádalo o odklad školní docházky
o jeden rok.

Do dvou prvních tříd školního roku 2008/2009
nastoupí po vyřízení odkladů asi 50 žáků a budou
vytvořeny pravděpodobně 2 první třídy.

Přejeme všem, dětem i rodičům, aby první
krok, který učinili zápisem k povinné školní
docházce, byl po celých devět let příjemný
a úspěšný.

– Mgr. Danuše Zapletalová,
ředitelka ZŠ –

... takto nás vítali odpoledne 29. ledna v mateřské škole. Vstupenkou
na „Kloboukový bál“ byl klobouk na hlavě každého příchozího.
Klobouky různých tvarů, velikostí i barev zaplnily celou třídu a vesele
si užívaly společný tanec, soutěže, tombolu… prostě skvělý bál!

 – za rodiče dětí 4. třídy H. Lučanová –

I. pololetí ve školní družině
Jak čas rychle letí, víme všichni. Troufám

si tvrdit, že pro dobu strávenou mezi dětmi
to platí dvojnásobně. Ani jsme se nenadáli
a je za námi první půlrok docházky žáků do školní
družiny. Možná bychom si právě nyní mohli
připomenout, co všechno jsme s dětmi prožili
a čím vším jsme se ve volném čase a mimoškolní
činnosti zabývali a zaměstnávali.

Na prvním místě bych uvedla celoroční soutěž
„Dobré skutky a kamarádské vztahy“. Ta se vlastně
prolíná všemi aktivitami ve školní družině. Vedeme
děti k tomu, aby nezapomínaly na slušné chování,
jehož základ je samozřejmě v rodině a školní družina
je může jenom rozvíjet a podporovat.

Nemohu opomenout ani pravidelné návštěvy
a besedy v knihovně. Vždy se setkáme s milým

přijetím a odcházíme obohaceni o nové zážitky
a poznatky.

Také se musím zmínit o šikovnosti dětí,
co se týče výtvarného zpracování jakéhokoliv
námětu. Vymýšlíme různé techniky, které děti
zaujmou a zároveň je zvládnou.

Protože je potřeba i trochu pohybu, v zimních
měsících často navštěvujeme tělocvičnu, kde
je více prostoru pro různé kolektivní hry než
v oddělení. Nejoblíbenější jsou hry s míčem
a soutěže.

Také často pořádáme vědomostní soutěže
a kvízy. Momentálně vítězí Morseova abeceda,
takže se zápalem luštíme a soutěžíme o to, kdo
bude rychlejší a úspěšnější.

Připomínám i pravidelné čtení na pokračování.

Děti se, po nezbytné přestávce po obědě a popo-
vídání si mezi sebou, přesunou na koberec
a zaposlouchají se do děje knihy či příběhu, který
právě čteme. Rozvíjí se jejich představivost
a fantazie.

Zmíním se také o pravidelných návštěvách
počítačové učebny. Žáci mají možnost pracovat
s výukovým programem, seznámit se s internetem.

Ve vyjmenovávání různých aktivit bych mohla
pokračovat, ale zakončím to naším už tradičním
„vysvědčením školní družiny“, tentokráte
za I. pololetí. Naše hodnocení je vlastně oceněním
dětské snahy o co nejlepší výsledek ve všech
činnostech. Toto vysvědčení je vysvědčením
pro radost.

– H. Lošonská –



Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města ChropyněChropyněChropyněChropyněChropyně0303030303/2008

-     1111111111     -

Mnoho dětí ze školní družiny navštěvuje
Soukromou základní uměleckou školu D-MUSIC,
která má svou pobočku přímo v prostorách naší
základní školy v ulici J. Fučíka. Žáci si během
provozu družiny v určenou dobu „odskočí“ na svou
hodinu a pak se do oddělení zase vrátí. Někteří
se učí hrát na nástroj již čtvrtý rok, jiní začínají.
Ale určitě všechny potěší, když jejich výkony
a snahu někdo ocení.

A snad právě proto pan učitel Novotný

zorganizoval dne 17.1.2008 vystoupení svých
svěřenců přímo ve školní družině před kamarády
a spolužáky. Malí hudebníci nám zahráli na zobcové
flétny, klarinet, klávesy, trubku..., zaposlouchali
jsme se i do sólového zpěvu. Naše děti se mohly
blíže seznámit s jednotlivými nástroji, pořádně
si je prohlédnout a prozkoumat.

Bylo to vydařené odpoledne, které jsme
zakončili potleskem a příslibem, „že zase někdy
příště...“.                                 – H. Lošonská –

Jedno netradiční odpoledne ve školní družině

ZUŠ Kroměříž,
pobočka Chropyně

Zápis do hudebního a tanečního oboru
pro školní rok 2008/2009

bude probíhat od 1. března 2008 vždy

ve dnech pondělí, úterý, středa
v době 13,00 – 17,00 hod.

V  hudebním oboru nabízíme výuku ve hře
na klavír, klávesy, akordeon, kytaru,

zobcovou i příčnou flétnu,
klarinet, trubku, sólový a sborový zpěv.

V  tanečním oboru, který je letos nově
otevřen pro žáky předškolního věku

a žáky 1. – 4. tříd ZŠ, nabízíme pod vedením
pí. uč. Karly Koutné výuku taneční průpravy
směřující k zvládnutí techniky klasického,

lidového a současného tance.

Zájemci, kteří mají zájem o hudební i taneční
obor se mohou zapsat  v budově Základní

umělecké školy  na ulici Komenského  č. 350.
Jakékoli informace týkající se zápisu vám

budou zodpovězeny na těchto tel. číslech
737 524 953,   573 355 043.

− Luděk Koutný, vedoucí pobočky −

Klub českých turistů, Základní škola v Chropyni
a jejich přátelé Vás zvou na

Velikonoční výstavu kraslic,
pečiva a výzdoby bytů,

 která se bude konat ve víceúčelovém sále
chropyňského zámku.

Otevřeno v neděli 16.3.2008 v době
od 13 do 18 hodin a ve dnech

pondělí 17. března – středa 19. března
od 9 do 17 hodin.

Vstupné: děti 1,- Kč, dospělí dobrovolné

Příjem exponátů ve čtvrtek 13. března
v době od 13 do 16 hodin. Vydávání exponátů

ve středu 19. března od 17 hodin.

Jarní sluníčko láká ven, do přírody. Dobré boty
na nohy, bundu raději ještě teplou a do batohu
nezapomeneme kromě svačinky pláštěnku.
Co, kdyby?

V turistické oblasti Valašsko – Chřiby jsou
připraveny březnové pochody:

15.3.2008 Za velikonočním vajíčkem
5 km pěší; start: 8:30 – 10:00
hodin, Zlín, Lesní čtvrť,
hvězdárna; cíl: tamtéž do 11:30
hodin, info: Libuše Valentová,
Chmelnická 548 Zlín

22.3.2008 Vrcholy oblasti Valašsko -
Chřiby
km a start libovolné; cíl: Homole,
chalupa u rozcestí T.O. 10 – 15
hodin, info: Jiří Tomáš,
tel. 737 005 174

22.3.2008 Vrcholy oblasti Valašsko -
Chřiby
km a start libovolné; cíl: Janova
Hora, chalupa u tabule naučné
stezky č. 6 v 10 – 15 hodin, info:
Miroslav Vítek, tel. 603 332 439

23.3.2008 Vrcholy oblasti Valašsko -
Chřiby
km a start libovolné; cíl: Vršava,
vrchol 10 – 15 hodin,
info: František Hanák,
tel. 573 369 033

23.3.2008 Vrcholy oblasti Valašsko -
Chřiby
km a start libovolné; cíl: Hrad
u Střílek, rozcestí u zel. obr.
(Barchanec) 10 – 15 hodin, info:
Alice Kovářová, tel. 606 761 787

29.3.2008 První jarní vycházka k sou-
toku Moravy a Hané
8 km pěší; start: Kavárna Bianca
v 9:00 hodin; návrat do 14 hodin

Zdrávi došli!
– JP –

Klub českých turistů

Velikonoční výstavaVelikonoční výstava
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Žáci na Základní škole v Chropyni mají výrazně
posílenou hodinovou dotaci na výuku předmětu
informatika. Práce je zaměřena na plnění
praktických úkolů v různých typech programů,
důkladně je procvičena počítačová gramotnost
na balíku Microsoft Office, žáci jsou seznámeni
i s OpenOffice. Postupně narůstá obtížnost.
V letošním roce jsme zakoupili program pro tvorbu
plánů domu 3D Architekt, kde se rozvíjí nejen
prostorová představivost, ale také zručnost
v ovládání programu typu CAD. Možnost vytvoření
3D pohledu při práci děti nadchla. Doufám,
že činnost ovlivnila nejen budoucí studenty
stavitelství, ale i ostatní, kteří si pak poradí
s plánováním prostoru ve svých bytech.

Dále žáci zvládají vektorovou grafiku. Zde máme
již od loňského roku pěkné výsledky. Opakovaně
uspěl Martin Dohnal, který dvakrát obsadil druhé
místo v celostátní soutěži pořádané firmou Zoner
a obdržel ceny v podobě programů z jejich dílny.
Před Vánocemi se zapojili poprvé žáci sedmého
ročníku a zase se neztratili v poli soutěžících.
Pěkného čtvrtého místa se dočkal Josef Caletka

a pátého místa Karolína Večerková. Při práci
se naučili ovládání programu, ale i trpělivosti. Mohu
konstatovat, že i jejich spolužáci vytvořili zajímavé
a pracné obrázky.

Žáci osmého ročníku se zapojili do soutěže
v programování s názvem Vánoce s Baltíkem.
V celostátním kole se na 15. místě umístil Martin
Dohnal a hned za ním Jan Skalík (ten uspěl také
minulý rok). Program SGP Baltík 3 je výukový
multimediální programovací a kreslicí nástroj pro

voják – Martin Dohnal hokejista – Marek Žižlavskýpes – Karolína Večerková

Úspěchy v grafice a programování

prasátko – Josef Caletka

děti a mládež. Baltík rozvíjí logické myšlení
a tvořivost. Žáci se s pomocí Baltíka naučí ovládat
počítač, zvládnou základy práce s textovým
editorem, s grafickým editorem, s multimédii,
s elektronickou poštou, internetem a také základy
algoritmizace a programování. Beze zbytku pochopí
základní pojmy jako počítač, program, data, soubo-
ry, složky a Internet. V Baltíkovi mohou žáci
vytvářet multimediální prezentace, výukové prog-
ramy i hry. Všechny tyto programy mohou zasílat
automaticky pomocí elektronické pošty nebo
je přímo umístit na Internet nebo je přihlásit
do soutěží apod. Baltík používá programovací jazyk
na úrovni standardních programovacích jazyků (Basic,
Pascal, C apod.), ale veškeré příkazy jsou namísto
textu zobrazeny ve formě názorných grafických ikon.
Baltík je tak první skutečně mezinárodní obecný
programovací jazyk. Z Baltíka mají žáci později
umožněn snadný přechod na programovací jazyky
typu C, C# (Java, JScript), ale i Pascal nebo Basic.

Všem soutěžícím děkuji za vynaložené úsilí
a přeji hodně úspěchů v dalších soutěžích.

– Mgr. Jiřina Dolníčková –

Fotbalový klub Chropyně
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a nábor chlapců ročník narození 1999
a mladší do družstva Mladší přípravky,

který se koná ve čtvrtek 13. března 2008
od 16,30 − 18,00 hodin v tělocvičně

ZŠ na ulici Komenského

pořádá nábor chlapců ročník narození
1997 a 1998 do družstva Starší přípravky,
který se koná ve čtvrtek 13. března 2008

od 14,30 − 16,00 hodin v tělocvičně
TJ Chropyně na Hanáckém náměstí

VAŠE REKLAMA
zde mohla být

– Redakce –

Zpravodaj města Chropyně vychází
11 x ročně v nákladu 2100 ks

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

VAŠE REKLAMA
zde mohla být
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V neděli 17. února se v odpoledních hodinách
v Městském kulturním středisku uskutečnil Dětský
karneval.  Někdo může namítat, že takových
karnevalů už bylo. Ale ten letošní se opravdu vydařil.

Už při vstupu do sálu každého ihned upoutala
bohatá a veselá výzdoba. O hudbu se staral DJ,
který po celý karneval pouštěl prima písničky,
co každého roztančily. Tanec několikrát přerušily
pouze soutěže pro všechny, i ty nejmenší děti,
kterým vůbec nevadila přítomnost čertice,
moderátorky pořadu. Zpestřením programu bylo
vystoupení dětí ze ZUŠ a pěveckého sboru
Cantinella. Nově si na letošním karnevalu mohli
princové, princezny, indiáni, kovbojové, klauni,
zvířátka, pohádkové a filmové postavy, no zkrátka

Dětský karneval
všichni, dobíjet energii ve dvou dobře zásobených
bufetech.

Mezi velkým množstvím zajímavých a vtipných
masek bylo opravdu velmi těžké vybrat tu „nej“.
Nakonec byly vyhodnoceny t yto masky:
nejroztomilejší - slůně, nejzajímavější - Afrika
a světe div se, v sále se objevila i televizní
obrazovka, která získala cenu za nejoriginálnější
masku. Novinkou letošního karnevalu bylo
udělení ceny pro masku rodinnou. Milotovi, moc
vám to slušelo!

Odměnou těm, kteří se podíleli na přípravě
a zdárném průběhu celého odpoledne, byla radost
vyzařující z dětských tváří a spokojenost dospělých.

– Magda Rapantová –
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Správa majetku města Chropyně.

Plánovaný koncert Pavla Nováka pro koncert pro I. stup. ZŠ,
MŠ a veřejnost se z důvodu velikonočních prázdnin přesouvá
na termín 23.5.2008.

Děkujeme za pochopení

POZOR  ZMĚNA !

V pátek 15.2.2008 se v Městském
kulturním středisku v Chropyni
konala Školní karnevalová diskotéka
pro žáky I. stupně základní školy.
Velký sál se na dvě hodiny zaplnil
ježibabami, princeznami, čertíky,
kovboji a dalšími postavičkami
v úžasných kostýmech, na jejichž
tvorbě měly velký podíl nejen

maminky a babičky, ale i tatínkové
a dědečkové. Děti si zatancovaly,
ale mohly si také pod vedením paní
Jedličkové a za asistence paní
Rapantové zahrát spoustu zajímavých
her a soutěží. Bylo to příjemné
a zábavné dopoledne, o kterém
svědčí i přiložené fotografie.

– M. Blažková –

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...

V alternacích se představí:
Ivana Andrlová – Olga Želenská, Lucie Zedníčková – Jana Zenáhlíková,
Marcel Vašinka – Daniel Rous, Zbyšek Pantůček – Petr Pospíchal,
Marcela Nohýnková – Jana Šulcová, Ludmila Molínová – Hana Talpová,
Mahulena Bočanová – Adéla Gondíková – Kateřina Hrachovcová.

na líbeznou anglickou komedii

„Rozmarný  duch“
v podání divadelní společnosti Háta.
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Městské kulturní středi sko vás zve

archiv Zpravodaje

uzávěrka Zpravodaje 04/2008
je 15.03.2008 do 12:00 hod.

města Chropyně najdete na

http://www.muchropyne.cz
– Redakce –

Volba Miss Mikroregionu
Střední Haná 2008 proběhne

v sobotu 17. května 2008
v sále Sokolovny Kojetín.

Přihlášku naleznete, spolu
s dalšími informacemi, na

www.muchropyne.cz.

Uzávěrka přihlášek
30. dubna 2008.

Mikroregion Střední Haná vyhlašuje

1. ročník soutěže
MISS MIKROREGIONU STŘEDNÍ HANÁ 2008

Základní podmínky k účasti:
• Trvalé bydliště v Mikroregionu Střední Haná (Chropyně, Ivaň,

Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou,
Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov,
Troubky, Tvorovice, Uhřičice a Záříčí)

• Věková hranice 16 – 26 let
• Vyplnění přihlášky a její odevzdání
• Dvě fotografie (ne starší než 1 rok, obličej + celá postava)

Na vítězku čekají
hodnotné ceny.

Školní karneval
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Jaká byla zima na l. stupni základní školy?
Milí čtenáři, jistě si vzpomínáte na lahodné

podzimní menu sestavené z akcí l. stupně základní
školy. Rovněž vám připomínám, že jsme slíbili
přípravu chutného punče, který vás v chladné
a mrazivé zimě příjemně rozehřeje. Tady je. Voní
akcemi, které jsme dělali rádi, s nadšením
a uspokojením.

Jedna z fotografií připomíná adventní období
a s ním spojenou akci, která se už ve škole stala
tradicí – návštěva sv. Mikuláše. Děti se nemohly
dočkat, hořely vzrušením, a jestli je 2x7 čtrnáct
nebo dvacet, jim ten den bylo úplně jedno.
Důležité bylo, že dostaly nadílku, se kterou mimo
jiné pomohlo hodně hodných maminek, a že byla
legrace.

Vánoční výstavu v prostorách víceúčelového
sálu našeho zámku určitě zhlédla velká většina
z vás při příležitosti rozsvěcování vánočního
stromku, a tak je nošením dříví do lesa oznámení,
že se na její realizaci podíleli velkou měrou žáci
a učitelé naší školy. Pěknou tématickou výzdobu
jsme si ale přichystali i v prostorách školních
chodeb a vestibulu, o čemž svědčí přiložené
snímky. Jsou to práce dětí z 5.A a práce členů
kroužku pracovních činností pod vedením
pí uč. I. Šamajové.

16. ledna měli všichni příznivci pěkného slova
a kultivovaného projevu svátek. Tedy byl

to „Svátek poezie“ –  školní kolo recitační soutěže.
A jak ta velká snaha všech malých i větších
recitátorů dopadla?

1. stupeň: 1. místo Jana Kučeříková z 5.A,
2. místo Katka Wlachová z 5.A a 3. místo získala
Nicol Pechová ze 4.A.

2. stupeň: v kategorii 6. a 7. tříd 1. místo Petra
Fedasová a Lucie Štiborová ze 6.A, 2. místo Martin
Hora ze 7.B a 3. místo Pavlína Kurhanová ze 7.A.

V kategorii 8. a 9. tříd získal 1. místo Jiří Flora
z 8.A, 2. místo Hana Kociňáková z 9.B a 3. místo
Radim Borovička a Petr Šebela z 8.B.

Pochvalu a ocenění si zaslouží všichni zúčastnění
a věříme, že se v příštím roce setkáme opět
s podobným nadšením a pěkným přednesem.

Měsíc leden je na naší škole každoročně spojen
s návštěvou budoucích žáčků prvních tříd a jejich
rodičů u slavnostního zápisu. Ten letošní se konal
28.1. a byl ve znamení „berušek“.

Co to znamená? Všechny děti, které si povídaly
s paní učitelkami a byly moc šikovné, si odnesly
domů malý dárek, který jim připravili žáci čtvrtých
a pátých ročníků na hodinách pracovních činností,
a to stojánek na tužky ve tvaru berušky. Všechny
děti moc chválíme, snažily se namalovat pěkný
obrázek, hbitě a přesně počítat, znaly barvy
i geometrické tvary a uměly zazpívat nebo
zarecitovat písničku či básničku. Odpoledne,

i když pro obě strany vyčerpávající, bylo milé
a bohaté na příjemné zážitky.

Podzimní „Halloween“ – svátek strašidel,
o kterém jsme psali minule,  možná někoho z vás
inspiroval k výzdobě bytu nebo balkónu. Pro nás
byl zprávou o tom, co se ději na hodinách
anglického jazyka. And what is happening now?
A co se děje nyní? Můžete se inspirovat, zkoušíme
spolupráci se školou z kanadského Vancouveru.
Děti psaly dopisy a malovaly obrázky pro kamarády
za oceánem. Tak to zkuste také. Už třeba jen pro
zdokonalení svých jazykových znalostí…

Poslední ingredience našeho punče se bude
skládat z akce, která nepatřila dětem, ale všem
pedagogům školy. Děti „si užívaly“ mimořádného
ředitelského volna a učitelé navštívili Základní
školu Zachar v Kroměříži, kde formou besedy
i návštěvou vyučovacích hodin v jednotlivých
třídách prvního i druhého stupně sbírali zkušenosti
ke školním vzdělávacím programům.

Zima bude pomalu za námi a stále se něco
děje. A samozřejmě bude dít, a tak si o tom,
co přinesou jarní měsíce, přečtete v některém
z příštích čísel. Pozveme vás k pořádné porci
zdravého, šťavnatého a chutného salátu a dou-
fáme, že už teď si děláte laskominy na všechny
akce, které ve škole v tomto období proběhnou.
– Text: M. Blažková, Foto: J. Jurčíková –
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Hned po Novém roce jsme se rozjeli v našem
oddíle naplno. Scházíme se dále každé úterý
v ZŠ v ulici J. Fučíka, a to od 16.00 hod.

Během ledna jsme provedli novou registraci
členů, vybrání příspěvků a zaslání příspěvků
na účet A-TOM do Prahy. Pokud byste se ještě
chtěli, kluci a holky, přidat k nám, klidně vás
ještě můžeme zpětně zaregistrovat. Také se v lednu
konala schůzka vedoucích a instruktorů, na které
jsme si stanovili konání tábora, místo tábora
a dohodli jsme se na tématu celotáborové hry
pro děti. Byla také provedena volba zástupce
hlavní vedoucí našeho oddílu, jelikož paní
P. Lasovská nám odešla na mateřskou dovolenou.
Tímto paní Lasovské všichni děkujeme za dosa-
vadní činnost. Novou zástupkyní našeho oddílu
byla zvolena R. Pečínková, která je zodpovědná
a má zkušenosti s prací s dětmi.

Také se konal celorepublikový sněm A-TOM,
a to ve dnech 18. – 20. ledna ve Staňkově,
v západních Čechách nedaleko překrásného
Horšovského Týna. Hostitelem byl plzeňský
krajánek pan Zdeněk Strousek. Na sněmu byla
provedena volba předsedy A-TOM, byl jím zvolen
pan T. Novotný, dále byly provedeny volby
oblastních krajánků a členů hospodářsko-revizních
komisí. Sněmu se zúčastnili významní hosté, např.
předseda KČT dr. Stránský, zástupci z ministerstva
školství, Evropské unie, České rady dětí a mládeže
a další. Program byl velice zajímavý a poučný.
Získali jsme další pro nás cenné informace. Tohoto
sněmu se za náš KAMÍNEK účastnily H. Paňáková
a R. Pečínková.

Další naše dění byla účast na soutěži KUKLA
2008, která se konala v Praze - Dubči,
a to ve dnech 8. – 10. února. Je to soutěž tvořivosti
dětí a mládeže. Soutěžilo se v kategoriích divadlo,
pantomima, perfomace, výrazný tanec, film,
hudba, fotografie a výtvarná umění (obrazy, kresby,
sochy, plastiky a rytiny). My jsme se na tuto soutěž
přihlásili s divadelním vystoupením „Pověst o králi
Ječmínkovi“. Chtěli jsme tímto připomenout,
tam až někde v Čechách, odkud jsme to vlastně
přijeli a že i u nás na Hané máme také krásné
příběhy, které se odehrály již velmi dávno.

Kamínek ukázal Pražákům Ječmínka

„V době dávno minulé, kdy králové vládli naší
krajině, se v kraji vzdáleném a rovinaté jak dlaň
tento příběh stal. Haná, krásná, úrodná, čistá
to krajina, kde toky řek Moravy, Bečvy a Hané
vinou, v nichž plno ryb se nachází a v lužných
lesích kol rozmanitosti ptactva zříš.“ To je jen úvod
naší pověsti, kde jsme chtěli tak trochu přiblížit
krajinu, ze které jsme přijeli. Více neprozradím,
jelikož s dětmi hodláme předvést příběh na letošní
školní akademii v Chropyni.

Vrátím se však k soutěži samotné a k cestování.
Cestování bylo zajímavé a dobrodružné. Hned
na jedno dobrodružství jsme narazili v nedalekém
Přerově, kde se minutu před odjezdem na Prahu
nedalo na nádraží zjistit, ze které koleje nám
ten rychlík jede. Celá naše skupina čekala dole
v podchodu u druhého nástupiště (jedině tam
bylo volno pro rychlík) a já u světelné tabule,
abych zavelela, odkud že nám to odjíždí. Když
tu najednou dvě minuty po údajném odjezdu
se objevilo, že vlak má 5 min. zpoždění. Po další
chvíli se objevilo i na kterém nástupišti.
To už ale vlak přijížděl. Zavolala jsem: „Na prvním

nástupišti!“ Všichni se rozběhli za mnou. Rychle
jsme děti spočítali a naložili do vlaku i s jejich
zavazadly, to víte, bylo toho dost. Pan výpravčí
už pískal, když se za mnou zavíraly dveře. Děti
jsme usadili a začala jsem počítat, jestli nám ne-
chybí nějaké zavazadlo, neb jsem měla takový
divný pocit, že se něco děje. A opravdu. V pod-
chodu nám u druhého nástupiště zůstaly naše
kostýmy. Co teď? Ale ženské si umějí poradit
v každé situaci. Našli jsme průvodčího, tomu jsme
vysvětlili naši situaci, průvodčí zavolal do Přerova
na nádraží a podal patřičné informace. Kostýmy
byly nalezeny na místě, které jsme udali, ale poslat
nám je nechtěli. Prý ať se pro ně vrátíme. Opět
jsme si poradili. Díky vědě s mobilem byl náš
problém vyřešen. Volala jsem pí Motalové, ta zašla
na radu k mojí známé, která dobře poradila,
a pí Hofírková do Přerova ihned jela. Po poradě
s drážní paní, která nám kostýmy zabalila a pře-
pravila kurýrní službou, jsme si kostýmy vyzvedli
v Praze na hlavním nádražní ve 22 hodin. To bylo
radosti a jásotu našich dětí, když mě s kostýmy
v náručí viděly.

Jinak se nám cestou již nic nepřihodilo
a do Dubče se nám cestovalo dobře. Jeli jsme
ještě tramvají a autobusem, který nám zastavil
až u školy, kde jsme byli ubytováni a kde byla
také zajištěna strava a hygiena. Po zabydlení jsme
se ještě zúčastnili večerní hry nazvané „Okolo
Dubče“. Cesty po Dubči jsme zvládli ve zdraví
a také jsme pěkně zdravili místní občany, se kte-
rými jsme si i chvíli povídali. Tak jsme se dověděli,
že i v Dubči žijí Moravané. Po tomto všem jsme
se všichni uložili do hajan a spali, abychom ráno
byli čilí, protože jsme měli soutěžit.

Naše vystoupení mělo začít v 10:35 hod.
Ale toto bylo díky technickým závadám, které
vznikly, pozměněno. Vystupovali jsme tedy
o hodinu dříve. Stihli jsme si nachystat kulisy, děti
se oblékly do kostýmů, zkrášlily se a představení
začalo. Děti musím pochválit, jelikož velmi pěkně
hrály, nic nepokazily, i když tréma byla. A to jsme
si náš výstup nemohli ráno přezkoušet, jak jsme
původně chtěli. Potlesk byl značný a děti měly
radost, že se jim to podařilo. Sice jsme se na prvních
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Kamínek ukázal Pražákům Ječmínka

třech místech neumístili, ale zato jsme všichni získali
cenné informace a nápady do dalších soutěží. Příští
rok se soutěže opět zúčastníme a snad ve všech
možných kategoriích, jelikož jsou u nás velmi
šikovné děti. A abyste věděli, kdo to vlastně soutěžil
a hrál – Radka Kroupová, Libor Polišenský, Petra
Fedasová, Martina Müllerová, Terezka a Veronika
Žigmundovi, Adam Spáčil, Nikol Hofírková
a instruktorky – vypravěčky Martina Pečínková
a Sandra Houbanová, nad kterými bděly Hana
Paňáková a Zdena Ohlídalová.

Také jsme si udělali s dětmi výlet do pod-
večerní  Prahy.  Je l i  j sme metrem, byl i
v ,,Megáču“, prohlédli si orloj, Karlův most,
Čertovku s velkým točícím se kolem, kde se
filmovaly Chobotničky, dále jsme si prohlédli
Pražský hrad a katedrálu sv. Víta, která
se, nádherně osvícená, majestátně tyčila
až do noční oblohy. Opodál se nám naskytl
nádherný pohled na večerní Prahu jak na dlani.
V dáli jsme spatřili Národní divadlo, Petřín
a jiné nádherně osvícené stavby. Poté jsme

se odebrali nazpět do Dubče a opět jsme jeli
metrem i pod tokem řeky Vltavy. V neděli
dopoledne jsme vydali na cestu k domovu.
Všichni jsme se v pořádku a spokojení vrátili
do Chropyně ke svým rodinám, které už na nás
čekaly.

Závěrem chci všem účastníkům i našim
pomocníkům poděkovat. Byli jste skvělí a patří
Vám mé velké DÍKY.

– Za turistický oddíl Kamínek
H. Paňáková –
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KTERÝ SE BUDE KONAT  V  O SVĚTIMANECH, A TO  O D  12.7.  DO 20.7.
CENA TÁBORA : 1.900,- Kč pro  registrované členy Kamínku, 2.050,- Kč pro ostatní děti

V CENĚ TÁBORA JE ZAHRNUTO: autobusová doprava  tam i zpět ubytování, stravování 5krát denně,
celodenní výlet na památky v okolí koupaliště a další potřebné věci k provozu tábora

Přihlášky už jsou opravdu vytištěny a získáte je:
u pí Motalové - ZŠ J. FUČÍKA,
pí Rapantové – SMM Chropyně

nebo H. Paňákové – Moravská 651

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍ:
Markétka, Vládik, Gábi, DRBK, Martin,

Petřík, Martina, Nikola, Sandra, Zuzuka, Zdeněk,
Janička, Renatka a další vaši kamarádi.

TURISTICKÝ ODDÍL KAMÍNEK POŘÁDÁ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH V ČERVENCI

LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI  Z CHROPYNĚ A OKOLÍ

PŘÍPADNÉ INFORMACE U pí  PAŇÁKOVÉ:
mob. 777 635 673, nebo email: panakovah@seznam.cz

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

SKAUTSKÝ STANOVÝ TÁBOR
ve Sluneční zátoce u Jeřmaně 5 km od Loštic

Termín: 6. – 19.7.2008
Předpokládaná cena 2.900,- Kč/dítě

Přihlásit se mohou děti
od 6 do 15 let.

Bližší informace o
připravovaném táboře

Vám podá:

Jaroslava Soukupová,
Díly 562, Chropyně

tel: 737 847 012

PROGRAM BUDE PRO DĚTI LETOS URČITĚ ZAJÍMAVÝ A DOBRODRUŽNÝ O VAŠE DĚTI SE BUDOU
STARAT ZODPOVĚDNÍ A VYŠKOLENÍ VEDOUCÍ, ZDRAVOTNÍK A INSTRUKTOŘI. ODBORNÉ KUCHAŘINKY,

KTERÉ BUDOU VAŘIT ZA MAMINKY, SE POSTARAJÍ, ABY DĚTI NETRPĚLY HLADEM A ŽÍZNÍ
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Již několikátý rok se účastní naše pionýrská
skupina Obránců míru Chropyně celorepublikové
akce Ledová Praha. Ta letošní se konala ve dnech
1. – 3. února.

V pátek ráno jsme vyrazili vlakem směr Praha.
Cesta byla dlouhá, ale každý si ji nějak zkracoval -
knížkou, hudbou, povídáním s přáteli nebo jen tak
spal. Po příjezdu do Prahy jsme si odložili větší
batohy a každý z účastníků dostal tzv. placku
(modré kolečko s logem akce), kterou si připevnil
na bundu. Menší byli nedočkaví, a tak jsme
se s úsměvem na tváři vydali vstříc památkám našeho
hlavního města. Začali jsme hned zostra. Nejdříve
jsme navštívili Divadlo kouzel, kde pro nás měl
připravené představení známý český kouzelník Pavel
Kožíšek. Předvedl nám spoustu triků a kouzel.
Některé nás dokonce i naučil. Potom už rovnou
na bobovou dráhu, která měla u malých i velkých
velký úspěch. Všichni jsme nasedli a hurráá do cíle.
Po bobové dráze jsme vyjeli na Žižkovskou televizní

V letošním roce se konal lyžařský kurz
v Čenkovicích v Orlických horách ve dnech
10. - 16. února 2008. Zúčastnilo se ho 23 žáků,
kteří byli ubytováni v rekreačním zařízení Atlas
Real. Celý týden byl provázen nádherným
slunečným počasím a velkou snahou všech
zúčastněných žáků o zdokonalení svých lyžařských
dovedností (1. družstvo) či o naučení se základním
lyžařským dovednostem (2. - 3. družstvo). Chtěli
bychom poděkovat všem sponzorům, kteří
podpořili  tuto akci.

– Mgr. Marie Molčíková –

Čenkovice 2008

Ledová Praha

věž, odkud je jeden z nejkrásnějších pohledů
na noční Prahu. Druhý den naše cesty vedly
do Klementina (Zrcadlová kaple, Barokní knihovní
sál, Astronomická věž), na výstavu obrázků Josefa
Lady, Pražský hrad a Zlatou uličku, Karlův most
a Staroměstské náměstí. Při cestách po Praze jsme

využívali metro a pro ty nejmenší to byl velký
zážitek. V neděli jsme stihli navštívit už jen Muzeum
voskových figurín a Národní muzeum. Potom
už nás čekal vlak, cesta k domovu a rodiče.

Akci finančně podporovalo MŠMT ČR.
– Jakub Hrdlička –
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Měsíc knih
a i nternetu

Na počátku bylo slovo

Ano, řeč je nejstarší způsob pro
rozšiřování informací, zpráv a příběhů.
Po objevení písma starověkými
civilizacemi byly informace zapisovány
na pergamenové svitky. V této době
se objevují i první knihovny určené
na jejich skladování. Později vznikaly
ručně psané kodexy, což byly vázané
knihy se stránkami a hřbetem. Mezi
nejstarší knihy patří bezesporu Bible.
Původně šlo o hebrejské náboženské
texty, které křesťanství převzalo
a označilo jako Starý zákon, jenž
je první ze dvou základních částí
Bible. Starý zákon obsahuje celkem
39 knih a je rozdělen do tří
základních částí. Druhou částí Bible
je Nový zákon, který obsahuje
celkem 27 knih a je tvořen čtyřmi
evangelii.

V Evropě je počátek knihtisku
datován do 15. století. Významně
k němu přispěl Johann Gutenberg,
který zavedl tiskařský lis s kovovými
literami. Knihy začaly být levnější
a široce dostupné. Postupem času
se knihy staly nedílnou součástí

Březen – měsíc knihy a internetu
našeho života. Provázejí nás od útlého
věku v podobě leporel a později
jako učebnice. Asi si už nevzpo-
meneme na všechny ty knihy, které
jsme měli v aktovkách, ale na jednu
se prostě nedá zapomenout.
Je to náš první slabikář.

Březen, za kamna vlezem

Tato pranostika našich předků
měla zcela jistě své kouzlo, obzvláště
pokud se za kamna lezlo se zajímavou
knihou. Možná i proto se stal v roce
1955 březen měsícem knihy.
Hlavním důvodem byla propaganda
informovanosti a vzdělanosti. Knihy
nám přinášely poučení, ale i zábavu
a časem začaly plnit naše domácí
knihovny. Knih přibývalo a zájmu
o ně také, a tak začaly vznikat první
veřejné knihovny.

Hi stori e Chropyňské
knihovny z pohledu kronik

I když je naše knihovna hojně
navštěvována, asi málokdo zná její
bohatou historii. Ta se začíná roku
1865, kdy byl místními domkaři
založen čtenářsko-pěvecký spolek
„Ječmínek“. Ten byl hlavní podporou
vzdělanosti pro domkaře. Roku 1869
se z něj stal potravní spolek „Oul“
a roku 1873 „Občanská záložna“.
Podle svědectví plešovského rodáka
Antonína Otáhala, zasloužilého
redaktora Opavského týdeníku, měl
spolek svízelné počátky. Jeho
vzdělávací činnost se setkávala
s nepochopením a výsměchem.
Spolek překonával obtíže všech
národních buditelů a svou téměř
třicetiletou vzdělávací činností
vykonal úctyhodné poslání. Jeho
první předseda byl pan Edvard Kašina.

Obecní knihovnu v Chropyni
vybudoval roku 1922 podle zásad
knihovního zákona z roku 1919 učitel
Karel Pospíchal. V knihovně založil

i čítárenský kroužek, jenž udržuje
veřejnou čítárnu. Knihovna i čítárna
byly na radnici v zasedací síni
a v čekárně.

V roce 1926 knihovna vydala
vlastní tištěný seznam knih. Úřad
knihovníka zastával v letech
1922 – 26 učitel Karel Pospíchal
a od 1.1.1927 převzal tuto funkci
odborný učitel Bohumil Řezníček.

Později byl novým knihovníkem
jmenován odborný učitel na měš-
ťanské škole pan František Nakládal.
Dosavadní knihovník, odborný
učitel Antonín Žampach, byl
jmenován okresním knihovním
inspektorem při ONV v Přerově.
Čtenářská obec na něj bude vděčně
vzpomínat, protože učitel Žampach
měl rád knihy a rozuměl kulturním
potřebám občanů jako málokdo.
Před Němci zachránil 520 svazků
domácí i cizí literatury. Za řádné
a pečlivé vedení knihovny mu bylo
poděkováno.

Od roku 1956 byla lidová
knihovna umístěna v budově zámku
ve třech místnostech. Knihy
se půjčovaly od podzimu do léta.
Čtenáři: muži 40, ženy 43, mládež
106, dohromady 189. Počet svazků
k 31.12.1956 je 2 806. Na zámku
však naše knihovna dlouho nezůstala.
Knihy byly převezeny do budovy kina
a pohostinství v Kojetínské ulici
do dvou místností v 1. poschodí.
Od 1. čer vence 1964 vedla
knihovnu paní Jaroslava Pospíšilová,
ředitelka ZDŠ.

V roce 1973 je knihovna
profesionalizována a vedoucí
knihovny se stává knihovnice paní
Milena Skřivánková. V této době
plní Městská knihovna v Chropyni
i metodickou funkci pro 5 místních
knihoven v regionu, včetně pobočky
v Plešovci.

MěstNV v Chropyni vykoupil

v roce 1974 rodinný dům č. 341
na Kojetínské ulici. Ve spolupráci
Okresní knihovny v Kroměříži,
Městské knihovny a MěstNV
v Chropyni bylo v roce 1977
požádáno TÚK v Praze o pomoc
při projektových pracích na tomto
domě. TÚK po zhlédnutí objektu
zpracovalo ideový návrh a studii
rekonstrukce nové knihovny. Práce
byly zahájeny v říjnu roku 1980
s předpokládaným termínem
dokončení roku 1982. MěstNV
zajistil provedení projektu svépomocí
podle návrhu a schváleného rozpočtu
425 000 Kč. Stavebně byly práce
ukončeny v září 1982. Ve zbývajícím
období bylo zajišťováno a instalováno
vybavení knihovny. Úřední
kolaudace proběhla dne 11. února
1983 a v březnu, měsíci knihy, byla
nová knihovna pro čtenáře slavnostně
otevřena. V této době tvoří
knihovní fond celkem 19 469
svazků, knihovna má 622 čtenářů,
z toho 262 dětí. Otevřením nové
knihovny je dán prostor pro
realizování besed se čtenáři,
spisovateli, ilustrátory a pro činnost
nově vzniklého literárního kroužku.

Pozvání do nové knihovny přijali:
Miroslav Horníček 13.5.1983,
Ladislav Mikeš Pařízek 30.6.1983,
Jaromír Tomeček 22.3.1984, herec
Jan Čenský 15.6.1984, chropyňský
rodák Otmar Zeman 22.10.1984
vypráví o tajemství egyptských
pyramid, Josef Mixa a Pavel Bobek
25.4.1985, RNDr. Jiř í Gr ygar
7.10.1985 vyprávěl, co je nového
mezi hvězdami, Martina Drijverová
24.6.1986, herec Lukáš Vaculík
27.4.1987, Vladimír Pauliš t a
4.6.1987, Markéta Zinnerová
a i lustrátor Zdeněk Mlčoch
30.10.1987, Zuzana Nováková
30.11.1994, Věra Řeháčková 1999,
2000, 2004, Klára Janečková  2007.

Kam odcházejí
sněhuláci zjara

(výtvarná soutěž pro malé malíře)

Už jsem čtenář!
(čtenářský průkaz

pro prvňáčky zdarma)

Nový Zéland – země
protinožců

(beseda s cestovatelem
a autorem stejnojmenné knížky

Jiřím Márou pro žáky ZŠ)

Čtenářská amnestie
(prominutí poplatku za včas

nevrácené knihy)

Burza vyřazených knih
(nabídka vyřazených knih

k zakoupení)

Výlet s literárním kroužkem
(prohlídka Městské  knihovny

a Šachovy synagogy v Holešově)

Letošní březen
v Městské knihovně

v Chropyni
Březen – Měsíc knihy a internetu

Měsíc knih
a i nternetu
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Březen – měsíc knihy a internetu
Knihovna a současnost

Knižní fond pro dospělé čtenáře
je umístěn v přízemí, pro děti a mládež
v prvním patře. Kromě půjčoven
slouží čtenářům i studovna s čítárnou,
dále má v budově využití odlehčovací
sklad a pracovna vedoucí knihovny.

V roce 2007 tvoří knihovní
fond 27 738 svazků a přibylo
970 titulů nových knih. Pro čtenáře
má knihovna v nabídce 25 titulů
časopisů. Služby knihovny využívá
713 čtenářů, z toho 256 dětí.
Knihovnu v roce 2007 navštívilo
8 262 zájemců. Pobočku dětského
oddělení navštěvuje 72 dětí,
pobočku v Plešivci 26 čtenářů.
Dále bylo v roce 2007 vypůjčeno
celkem 45 437 svazků knih,
z toho 7 673 naučné literatury
a 24 453 beletrie dospělým
čtenářům, 5 018 naučné literatury
a 8 293 krásné literatury dětem.
Z nabízených titulů časopisů knihovna
zaznamenala 6 849 výpůjček.

V loňském roce připravila
knihovna pro své čtenáře a zájemce
na 75 různých setkání, besed a soutěží.
Z těch nejzdařilejších jmenujme
výtvarné soutěže Knihovna plná
sluníček, Nemalujte čerta na zeď,
Výlety s literárním kroužkem -
Buchlovice (zámek a výstava
Pohádková země ilustrátorky
Vítězslavy Klimkové) a  Dinopark
ve Vyškově.

A to ještě není zdaleka vše.
Chropyňská knihovna disponuje
i veřejným internetem, který v roce
2007 využilo 903 návštěvníků.
Za vyčerpávající informace o historii
a současném dění v knihovně města
Chropyně děkuji paní Mileně
Skřivánkové.

Pavouk sítě spřádá

Koncem 50. let minulého stolení
vznikla v USA speciální vládní
agentura nazvaná ARPA (Úřad pro
pokročilé výzkumné projekty -
Advanced Research Projects Agency)
zaměřená na podporu nejmo-
dernějšího vývoje a výzkumu.
Následně pak vznikl projekt
počítačové sítě, jejímž prostřed-
nictvím by se dalo komunikovat
i v případě zničení některé části této
sítě. Tento projekt se v roce 1969
zrealizoval a byl pojmenován slovním
spojením ARPANET. Přímým
potomkem tohoto projektu
je dnešní Internet. Původně bylo
propojeno pár počítačů vojenských
a státních organizací v USA.

Ty v počátku mezi sebou sdílely
pouze data a využívaly se pro
on-line komunikaci.

K velké změně došlo v roce 1984,
kdy vznikl jazyk HTML a následně
služba World Wide Web (WWW, 
web), což mělo za následek nárůst
uživatelů sítě Internet. Nebylo
již nutné ručně zadávat příkazy přes
příkazové řádky, uživatel se mohl
jednoduše pohybovat v obrovské
síti vzájemně (hypertextově) pro-
pojených dokumentů, které
obsahovaly texty, obrázky, hudbu
či video.

Díky tomuto tempu rozvoje
internetu a masivnímu rozšiřování
osobních počítačů stoupnul počet
uživatelů na 100 milionů. Tehdejší
Československo se připojilo do této
sítě v roce 1992 a komerčně se síť
začala používat koncem roku 1995.

Internet už dávno není jen
zdrojem informací, kterých zde
za pomocí nejrůznějších vyhledávačů
nalezneme nepřeberné množství.
Díky internetu se zkrátily velké
vzdálenosti nejen mezi kontinenty,
ale i mezi lidmi. Běžně se dnes
pomocí služeb SKYPE nebo ICQ
komunikuje hlasově, nebo i vizuálně.
Další služby na sebe nenechají dlouho
čekat, ať je to VOIP telefonie nebo
IPTV – sledování televizních přenosů
nebo záznamů v digitální HDTV
kvalitě.

Nakonec nesmím opomenout ani
služby našich bank a bankovních
domů, které dnes již běžně nabízí
ovládání našich bankovních kont
prostřednictvím webových portálů,
a i tyto technologie jsou stále bez-
pečnější.

Březen měsíc i nternetu

Tento projekt vznikl v roce 1998
a jeho hlavním úkolem bylo upozornit
na obrovský význam internetu. Nejen
jako zdroje informací, ale také jako
podpory ekonomiky a podnikání.
Projekt od třetího ročníku programově
připravuje a zajišťuje sdružení BMI,
které založili tvůrci projektu Březen –
měsíc internetu. Volba aktuálních
témat, podpora médií a veřejnosti
způsobily, že projekt Měsíc internetu
přerostl v širokou národní kampaň.
Loňský ročník s názvem „Internet -
výhoda pro znevýhodněné“ se setkal
s nebývalým ohlasem, a tak se i ten
11. ročník března – měsíce internetu
nese ve stejném duchu.  Jeho cílem
je upozornit na význam, který má nebo
může mít internet pro znevýhodněné
skupiny obyvatel, jako jsou lidé se zdra-

votním postižením, senioři, matky
na mateřské dovolené a nezaměstnaní.

Internet v Chropyni a okolí

Nejen po celé naší malé
republice, ale i v Chropyni a okolí
mají největší podíl připojených
uživatelů k internetu ISP (posky-
tovatelé internetu) provozující
bezdrátové připojení k internetu.
Většina ISP svou činnost začínala
na začátku 21. století, kdy tu pevnou
rukou vládl SPT Telecom (dnes
Telefonica). Situace se však změnila
hlavně ku prospěchu uživatelů, kteří
mají možnost díky konkurenčnímu
boji ISP dostat v mnoha případech
za rozumné peníze slušnou službu.

Mezi největší poskytovatele
internetu v Chropyni patří  WinSoft
Company s.r.o., která díky svým
nemalým investicím provozování
internetu v Chropyni posunula
kupředu.

Tato společnost zajišťuje přístup
k internetu pro bezmála 600
domácností. Od počátku roku 2005
umožňuje v Chropyni také možnost
připojení domácností do optické
internetové/metropolitní sítě.

Tato síť je momentálně využívána
hlavně pro rychlou komunikaci mezi
připojenými uživateli a mohou
ji využívat domácnosti v bezmála
30 panelových nebo bytových
domech. Komunikace po optické
internetové/metropolitní síti
je mnohem spolehlivější. Do budou-
cna se můžeme těšit na různé služby
například tipu HDTV apod. Bližší
informace o metropolitní síti
na www.chropnet.wsc.cz

Město jako na dlani

I město Chropyně patří k těm
moderním městům, která mají
svůj webový portál. Na adrese
www.muchropyne.cz naleznete
uspořádání městského úřadu, úřední
desku i aktuality, ve kterých jsou stále
přehledně členěny informace
městského úřadu. Ze zajímavých věcí
zde najdeme povídání o našem městě,
školství, kulturních a sportovních
akcích. V neposlední řadě je zde
i archiv starších vydání Zpravodaje
města Chropyně, který vychází
zpravidla jedenáctkrát ročně.

– Tomáš Rozkošný –
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Sára Vaclová    nar. 12.10.2007– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

Příchod nového človíčka
je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům
a přejeme jim hodně radosti

a především trpělivosti
při výchově svých potomků.

Mezi občany Chropyně byly
9. února přivítány tyto děti:

Tomáš Skácelík    nar. 26.10.2007

Filip Přehnal      nar. 22.11.2007 Kateřina Kohlová    nar. 27.11.2007 Adriana Štrofová    nar. 27.11.2007

Adriana Kolářová      nar. 30.11.2007 Apolena Míšková    nar. 13.12.2007 Veronika Langerová    nar. 19.12.2007

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

Vítání nových občánků
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Blahopřání

V měsíci lednu se do našeho města přistěhovalo 19 občanů, 19 osob
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovali se 9 občanů, zemřeli 2 občané
a narodily se 2 děti.

…a něco málo se statistiky:
v našem městě žije v současnosti 11 občanů starších 90ti let. Stejné životní
jubileum jako paní Válková bude v letošním roce slavit 5 občanů,
92. narozeniny 2 občané a 91. narozeniny 4 občané.

Společenská kronika leden leden leden leden leden 2008
Blahopřání

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Dne 1. března 2008 oslaví své 1. narozeniny
naše sladké zlatíčko a milovaná vnučka

Zinuška Sedlaříková,

a proto Ti my, babička Jiřina a dědeček Jirka
Kopeční přejeme hodně zdravíčka, lásky a šťastných
krůčků do budoucna.

Dne 8. února 1958 se po vyslo-
vení slovíčka „ANO“ vydali na společ-
nou cestu životem

Rostislav a Libuše Štolfovi.

V letošním roce jsme s nimi oslavili jejich zlatou
svatbu. Přejeme Vám do dalších společných let
spoustu zdraví, štěstí, rodinné pohody, vzájemné
lásky, porozumění a lásky Vašich dětí a vnoučat.
Dědečkovi zároveň přejeme k jeho 70.
narozeninám, které oslaví 27. března.

Dne 19. března 2008 se dožívá svého
významného životního jubilea – 70 let – paní

Jiřina Šebestíková

a zároveň s manželem

Václavem Šebestíkem

dne 22. března 2008 společně oslaví 50. výročí
jejich sňatku.

Přejeme jim do dalších let hodně zdraví, štěstí,
lásky a životního optimismu. Dcery Naďa a Renka
s rodinami.

Dne 3.2.2008 se dožila krásných
93. narozenin nejstarší obyvatelka

našeho města paní

Jarmila Válková.

K jejímu životnímu jubileu, s přáním hodně zdraví
a spokojenosti, jí přišli poblahopřát dne 4.2.2008
také starosta města Chropyně Ing. Radovan
Macháček a zástupkyně sboru pro občanské
záležitosti paní Jana Dvorská. I my se touto cestou
připojujeme ke gratulantům.

Vzpomínáme

Dne 14. března 2008 vzpomeneme 1. výročí
úmrtí pana

Stanislava Drobného.

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, děkuje
manželka a synové s rodinami.

Dne 21. března 2008 tomu budou 4 roky,
co nás navždy opustil pan

Jan Mráz

z Chropyně. S láskou stále vzpomínají manželka
Věra a děti s rodinami.

Dne 13. března 2008 vzpomeneme 4. smutné
výročí dne, co nás navždy opustila a není mezi
námi paní

Jarmila Ryšavá.

Vzpomínají manžel, syn a dcera Jana s rodinou.

Dne 3. března 2008 vzpome-
neme 2. výročí úmrtí pana

Augustina Domanského.

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

Dne 29. března 2008 vzpomeneme 12. výročí
úmrtí pana

Stanislava Punčocháře.

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Upozorňujeme občany, že sňatky v roce 2008 budou na zámku
Chropyně v Rytířském sále probíhat pouze do 1.10.2008.

Od uvedeného data se Rytířský sál bude opravovat.

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města Chropyně
zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky

ve společenské kronice,  a to zcela bezplatně.
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„Labuť černá, jejíž domovinou je Austrálie, se v Evropě chová
jen v zoologických zahradách. Nedávno se však objevila
i na Zámeckém rybníku, odkud je tato fotografie.“

Chropyňské počasí leden leden leden leden leden 2008

březen 2008
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

5.3.2008 od 19.00 hod.  „Rozmarný  duch“
(středa) divadelní společnost HÁTA (Vstupné:  důchodci a stu-

denti 150,- Kč; ostatní 180,- Kč) více na str. 14

20.3.2008 od 9.00 hod.  „Pavel  Novák“ - POZOR  ZMĚNA !
(čtvrtek) Plánovaný koncert Pavla Nováka se z důvodu

velikonočních prázdnin přesouvá na termín 23.5.2008.

Připravované kulturní programy na měsíc
duben 2008
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Uzávěrka tohoto čísla: 15. 2. 2008.
Uzávěrka příštího čísla: 15. 03. 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.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.

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.

11.4.2008 v 10.00 hod „Na cestách country“
(pátek) výchovný koncert pro II. stup. ZŠ

11.4.2008 v 19.00 hod. „Poutníci“
(pátek) koncert skupiny Poutníci

15.4.2008 v 9.00 hod „Princové jsou na draka“
(úterý) pohádkový muzikál pro I. stup. ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi
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Poměrně početnou skupinou jsou pranostiky, které obsahují všeobecnou
zkušenost, že při teplém a vlhkém vývoji lednové povětrnosti, což letošní
leden byl, je člověk ve zvýšené míře vystaven četným zdravotním rizikům.
Tyto zkušenosti se vyskytují velice často v nejrůznějších pramenech lidové
tvořivosti, v selských kronikách a pamětech, např. v zápiscích neznámého
sedláka: „Malá zima v lednu kašlem a těžkými nemocemi obtěžuje.“ Letošní
lednové minimální teploty byly o 5 °C vyšší, než je dlouhodobý průměr.

Velká skupina lednových hospodářských pranostik se zaměřuje
na posuzování vlivu povětrnosti na výši úrody ozimů. Ozimé obiloviny byly
v úhorovém hospodaření důležitými plodinami. Při tehdejších způsobech
zpracování půdy, výživy rostlin a většinou špatné kvalitě osiva a vzhledem
k značnému podílu převlhčených a zamokřených pozemků byly ozimé
obiloviny značně náchylné k vyzimování (tj. vymrzání obilí). Z pranostik je
zřejmé, že oprávněné obavy u rolníků vzbuzovaly jak teplé a vlhké ledny,
tak i lednová období s tuhými mrazy bez sněhové pokrývky, to je s výskytem
tzv. holomrazů. Teplé průběhy ledna znepokojovaly ale i vinaře, sadaře
a zahradníky.

Z místního pozorování v měsíci lednu:
- průměrná minimální ranní teplota byla +1 °C
- průměrná maximální denní teplota byla +3 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 27 mm/m2

- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 996 hPa

Pranostiky na měsíc březen:
Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem, až přijde máj, poženem
kozy v háj.
Kolik mlh v březnu – tolik mrazů po Velikonocích.
Jak prší v březnu, tak i v červnu.
Suchý březen, mokrý duben, chladný máj – v stodole ráj.
Mnoho dešťů v březnu přivádí hubené léto.
Sníh březnový bývá škodlivý.

– Ing. O. Kment –


