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A zase jsme o rok starší…
Vážení spoluobčané a čtenáři Zpravodaje, započal poslední měsíc letošního
roku a s ním spojené hodnocení a bilancování. Rok 2009 nebyl z našeho pohledu
vůbec jednoduchý. Důsledky celosvětové
hospodářské krize zasáhly každého z nás
a projevily se také v rozpočtu našeho města. Zajistit zdárné plnění volebního programu a vyrovnaný rozpočet vyžadovalo
velké úsilí a představovalo mnoho nových
úkolů jak na vedení města, radu města, za-

stupitele, tak i na úředníky celého městského úřadu.
Nijak pozitivně k těmto problémům nepřispěla ani naše nejvyšší politická reprezentace, která svými celoročními politickými
hádkami spíše problémy prohlubovala a neřešila je. Máme demokracii a každý má svůj
názor a je správné, že zaznívají jak z leva,
tak i zprava. Nedovedeme si ovšem předsta
vit, že bychom stejné politické hašteření
pokračování na str. 3
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„Vánoce v chrámu sv. Jiljí v Chropyni“
Vánoční koncert
Město Chropyně si Vás dovoluje pozvat na Vánoční koncert hulínského Smíšeného pěveckého sboru SMETANA s jeho sólisty. Koncert
se uskuteční v pondělí 20. prosince 2009 v 18 hodin v chrámu Páně
sv. Jiljí v Chropyni. Na programu zazní koledy a vánoční písně.

Bohoslužby o Vánocích 2009 v kostele sv. Jiljí v Chropyni
Čtvrtek 24. 12.
Pátek 25. 12.
Sobota 26. 12.
Neděle 27. 12.
Čtvrtek 31. 12.
Pátek 1. 1.

Štědrý den „Půlnoční mše sv.“ v 21:30 hodin
Hod Boží vánoční, mše sv. v 7:30 hodin
Sv. Štěpána, mučedníka, mše sv. v 9:00 hodin
Svátek sv. Rodiny, mše sv. v 7:30 hodin
Silvestr, mše sv. na závěr roku v 16:00 hodin
Matky Boží P. Marie, mše sv. na Nový rok v 7:30 hodin

Pozvánka
Římskokatolická farnost Chropyně vás srdečně zve na Vánoční
koncert smíšeného pěveckého sboru Moravan, pod vedením
p. Antonína Hudečka, který se uskuteční v neděli 3. ledna
v 15 hodin v kostele sv. Jiljí v Chropyni. Vstupné dobrovolné.
– P. Jiří Putala, farář –

Všichni jste srdečně zváni.

reklama

Poděkování
Redakce Zpravodaje si dovoluje poděkovat všem dopisovatelům a autorům příspěvků zveřejněných ve Zpravodaji
města Chropyně v roce 2009.
Zároveň bychom chtěli poděkovat našim
nejbližším spolupracovníkům – korektorce
českého jazyka paní Janě Buksové a grafikům
paní Martině Rozkošné a panu Tomáši
Rozkošnému za výbornou spolupráci při redakčních pracích.
Nejen jim a výše uvedeným,
ale také Vám, našim čtenářům, přejeme pokojné vánoční svátky roku 2009
a dobré vykročení do roku 2010.
– Ing. Petr Večeřa, Ing. Jiří Rosecký –

-2-

prosinec 2009

Zpravodaj města Chropyně

A zase jsme o rok starší…
dokončení ze str. 1
předváděli i u nás - v naší Chropyni. Je spousta důležitých věcí, které
se musí řešit v zájmu všech obyvatel. Naše nejvyšší politická reprezentace nám nedělá dobrou reklamu a nepřispívá k naší dobré náladě.
My bydlíme v Chropyni a chceme tady i nadále žít. Nenechali
jsme se ovlivnit touto špatnou náladou a celé minulé období jsme
napříč celým politickým spektrem spolupracovali s jediným cílem,
aby se nám zde v Chropyni hezky i nadále žilo. Vždyť například nová
cyklostezka do Plešovce, zrekonstruovaná ulice Díly, opravená střecha na základní škole v ulici Komenského, dobře zorganizovaná a zajištěná Bambiriáda a mnoho dalších akcí svědčí o tom, že jsme se zase
posunuli „o kousek dále“. Tímto bychom chtěli poděkovat všem radním, zastupitelům, vedoucím příspěvkových organizací, zástupcům
společenských, sportovních, kulturních a jiných volnočasových spol-

ků a organizací za cílevědomou a obětavou práci ve prospěch našeho města. A také Vám všem, vážení spoluobčané, za Váš zájem o to,
jak naše město bude vypadat, a zároveň Vás požádat touto cestou
o další vzájemnou spolupráci ve prospěch našeho města a jeho občanů.
Blíží se období nejkrásnějších svátků v roce - období Vánoc. Je spojeno s mnoha starostmi, povinnostmi a úkoly, které je potřeba včas
a kvalitně zajistit, ale také je obdobím klidu, radosti, štěstí a příjemně
prožitých chvil v kruhu rodiny, přátel a našich blízkých.
Přejeme Vám všem, vážení spoluobčané, krásné a pohodové prožití
vánočních svátků a do nového roku 2010 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, trpělivosti, vzájemné tolerance, ohleduplnosti a pochopení.
– Ing. Radovan Macháček, starosta města
Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

Zimní údržba městských komunikací
Tuto údržbu je třeba zajišťovat v období
od 1. listopadu do 31. března následujícího
roku. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích
vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla
zajišťována s přihlédnutím ke společenským
potřebám na straně jedné a ekonomickým
možnostem vlastníka místních komunikací
na straně druhé. V letošním roce vstoupila v platnost novela, která zrušením odst.
4 v § 27 původního znění zákona odstranila
výjimku, kdy „za škody, jejichž příčinou byla
závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo
sněhem, odpovídal vlastník nemovitosti,
která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, pokud neprokázal, že nebylo v mezích jeho možností
tuto závadu odstranit; u závady způsobené
povětrnostními situacemi a jejich důsledky
takovou závadu zmírnit.“ (tzv. chodníkový zákon). Dle aktuálního znění odpovídá
za takové škody vlastník, jako ve všech ostatních případech.
Zimní údržbu komunikací města Chropyně má v náplni své činnosti Správa majetku
města Chropyně, p. o. Se změnou zákona
nedošlo k žádnému navýšení finančních prostředků, proto bude tuto činnost zajišťovat
SMM Chropyně se stejným objemem těchto
prostředků jako v loňském roce. V letošním
roce došlo k zakoupení nové techniky na odstraňování sněhové pokrývky a posypu na cestách. Bohužel tato technika se nedá použít i k úklidu chodníků. Tyto budeme muset udržovat se stejným počtem pracovníků
i techniky a dle novely nám přibude několik kilometrů chodníků navíc. Je tedy nutné
stanovit pořadí úklidu a v případě trvalejšího
sněžení je možné, že některé chodníky nebudou odklizeny včas. Za tuto nepříjemnost
se vám již dopředu omlouváme.
Pokud budete mít jakýkoli dotaz, týkající
se Plánu zimní údržby, rádi vám jej zodpovíme na tel. čísle 573 355 324 nebo osobně
na Správě majetku města Chropyně, p. o.

Plán údržby:
Údržba silnic (traktorem zn. Zetor s radlicí i posypovým zařízením)
Pořadí:
1. Ječmínkova, Míru, Tyršova, Nádražní,
Moravská, spojnice Moravské a Tovačovské, spojnice Tovačovské a nádraží ČD
2. všechny ostatní ulice ve městě v pořadí:
J. Fučíka, Hanácké náměstí, Díly, Axmanova, Křižní, Nová, Závětří, Hřbitovní,
Berniska, K. H. Máchy, Řadová, Oujezdy, Masarykova, Podlesí, Krátká, Hrázky,
Mrlínek, Františkov
3. ostatní komunikace a cesty
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy
vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování opakuje.
Údržba chodníků (Multicar M 20 s radlicí
i na posyp, Carraro traktor s radlicí i na posyp)
Pořadí:
V místním značení směr autobusové zastávky u Fatry, zpět po druhé straně, ul. Ječ-

mínkova – pravá strana, Berniska na chodník
od Fatry, Moravská po levé straně a zpět
po druhé straně okolo Alberta, ZŠ Nová,
J. Fučíka, Moravská okolo Hokejky ke zdravotnímu středisku, zdravotní středisko, chodník k výškové svobodárně, Díly – pravá strana,
Tyršova pravý chodník po Moravskou, zpět
po druhé straně na konec Tyršovy, směr výšková svobodárna druhá strana, projet Axmanovu,
zpět projet chodník kolem garáží ke kapličce,
chodník u hřbitova, ul. Mítu, okolo pošty ke škole na Komenského, druhá strana Komenského
ke kostelu, DPS, Masarykova, okolo knihovny,
Podlesí, chodník na Hrad, cyklostezka do Plešovce, Plešovec, Františkov, chodník na Drahy.
Osobně bych chtěla požádat občany
o spolupráci a součinnost v rámci zimní údržby chodníků. Věřím, že ti, kteří chodníky
před svými domy uklízeli v minulosti, budou
úklid těchto chodníků řešit i nadále bez ohledu na to, jestli je to jejich povinnost, či není.
Zajistit v případě sněhové kalamity okamžitý
úklid města totiž není v našich silách.
– Bc. Věra Sigmundová,
ředitelka SMM Chropyně –

Vážení spoluobčané, město Chropyně
ve spolupráci s Klubem důchodců a MO Svazu
zdravotně postižených v Chropyni
Vás srdečně zvou
na Předvánoční setkání s občany města,
které se uskuteční v úterý 8. prosince 2009 od 16 hod.
v Městském kulturním středisku v Chropyni.
Program: 1. Beseda vedení města s občany na téma: „Plnění volebního
programu“
2. Koncert dechové hudby Zdounečanka

Občerstvení zajištěno!!!
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Všichni jste srdečně zváni!!!
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Chropyňská spalovna průmyslových odpadů
Zařízení termické likvidace (spalování)
průmyslových odpadů „SPAPRO“, nacházející se v areálu firmy Fatra, a. s., je v současné
době mimo provoz. Tato skutečnost nemůže
být občany města přijata jinak než kladně
a s přáním, aby tento stav vydržel co nejdéle,
nejlépe napořád.
Důvodem odstávky zařízení je špatný
technický stav technologie, kterou chce
Destra Co., spol. s r.o., Brno, jako vlastník
nahradit technologií novou, dokonalejší, šetrnější vůči životnímu prostředí, avšak i výkonnější. Záměrem vlastníka je také využívat
v nové technologii odpadní teplo k výrobě
elektrické energie. Tento záměr vlastníka
je v současné době podroben posuzování
vlivů záměru na životní prostředí ve smyslu

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů. S tím spojené řízení vede ministerstvo životního prostředí v Olomouci.
Z dokumentace, která vyhodnocuje vlivy
záměru na životní prostředí, plyne následující závěr: „Celkový vliv provozu spalovny
na životní prostředí bude výrazně pozitivní. Možné negativní vlivy k jednotlivým fak
torům životního prostředí z titulu samotného
provozu a související dopravy (hluk, vibrace,
emise) budou nevýznamné a nepřekročí rozsah dosavadního stavu.“
Vzhledem k tomu, že se předpokládá
téměř trojnásobné navýšení množství spalovaných odpadů, zní uvedený závěr značně
neuvěřitelně. Město Chropyně se ve věci vy-

jádřilo tak, že rekonstrukci spalovny odmítlo. Důvodem tohoto postoje je skutečnost,
že i nejmodernější technologie bude produkovat při spalování nejen nebezpečných,
ale také ostatních odpadů škodlivé látky,
a to v bezprostřední blízkosti lidských obydlí. Záměr je dle názoru rady města v rozporu
se zájmy obce i jejích občanů. Stanovisko
města Chropyně je však v řízení o posuzování vlivů záměru na životní prostředí pouze
jedním z řady dalších vyjádření, se kterými
se bude ministerstvo vypořádávat.
Jak tedy bude o spalovně rozhodnuto, nyní záleží jen a pouze na ministerstvu,
zda vydá či nevydá souhlas k zamýšlené rekonstrukci zařízení.
– Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí odboru VŽP –

Jak je to s roznosem Zpravodaje
Zpravodaj města Chropyně je periodikum, které se v Chropyni stalo oblíbeným a které je roznášeno do každé schránky. Od dubna 2009,
na základě dohody s městem Chropyně, provádí roznos Zpravodaje
každý měsíc skautské Středisko „Krále Ječmínka“ v Chropyni. Koncem
minulého školního roku – a hlavně pak během prázdnin - však došlo
k tomu, že na mnoha místech v Chropyni Zpravodaj vůbec rozdán
nebyl, nebo jej dostala jen polovina ulice apod. Ve svých řadách jsme
pátrali, proč se tomu tak stalo, a společně s městem Chropyně jsme
se dohodli na změně systému roznosu Zpravodaje města Chropyně.
Každý měsíc nám redakce Zpravodaje města Chropyně dováží
všechny výtisky Zpravodaje do areálu střediska. O dovezení Zpravodaje jsme vždy informováni. Do října 2009 to pak probíhalo tak,
že se vyhlásilo datum a hodina výdeje, všichni přišli a odebrali si, kolik potřebovali (nebo taky nepřišli a pak u nás Zpravodaje zůstávaly i týden a více). Tento systém byl zcela upraven, a to následovně:
Do čela zpravodajské brigády byla postavena pověřená osoba, která
po dovezení Zpravodaje informuje všechny členy zpravodajské brigády. Ti pak ve stanovený den a hodinu přijdou převzít stanovený počet
výtisků. Odběr Zpravodajů pak velitel zapíše do výdejové listiny a má
přehled o tom, kdo si Zpravodaje odebral a kdo ne. Na roznesení
Zpravodaje pak mají členové zpravodajské brigády čas vždy do konce

týdne, ve kterém byl Zpravodaj přivezen. Po roznesení Zpravodaje pak každý člen informuje velitele brigády o splnění úkolu. Velitel
brigády zapisuje do výdejové listiny provedení úkolu a podle toho
se pozná, zda je Zpravodaj roznesen, nebo ne.
Vzhledem k tomu, že většina z nás je během týdne na kolejích,
nebo – pokud se vrací večer domů, nemá čas běhat po Chropyni –
provádí se roznos zpravidla o víkendech. Ti, kteří mají čas, přicházejí
Zpravodaj převzít třeba ve středu (záleží na stanovení data výdeje),
a tak se může stát, že v některých částech Chropyně je Zpravodaj
roznesen už o něco dříve. V neděli večer by však měl být Zpravodaj
roznesen již ve všech schránkách v Chropyni.
Pokud by se tak nestalo a ve vaší schránce Zpravodaj města Chropyně chyběl, zatímco vaši sousedi by ho již měli, kontaktujte nás
prosím na internetových stránkách střediska www.junak-chropyne.
cz, na našem e-mailu info@junak-chropyne.cz, anebo osobně každý
pátek od 16:00 v areálu našeho střediska (za STOPKOU). V současné
době se ale snažíme o maximální komunikaci mezi členy Zpravodajské
skupiny a hlavně o to, aby se Zpravodaj dostal opravdu do každé
schránky. Tak abyste byli spokojení vy čtenáři a tak aby byla spokojená redakce Zpravodaje s naší prací.
– Petr Caletka, velitel zpravodajské brigády –

Klub českých turistů
přeje všem příznivcům turistiky a milovníkům a ochráncům přírody klidné a bohaté
Vánoce. Potřebujete si vydechnout po vánočním shonu? Vyberte si z nabídky vycházek KČT oblasti Valaško – Chřiby:
26. prosince
Štěpánská vycházka se zpíváním koled
PT km 10, 20
Start: Bystřička, ČD 08:00
hodin
Cíl: Oznice, pohostinství
„Pepi“ 10:00–12:00 hodin
Informace: Jan Hučík, telefon
732 148 705
26. prosince
Štěpánský pochod z Hostýna
PT km podle zvolené trasy
Start: Hostýn – parkoviště,
09:00 hodin

Cíl: Rajnochovice do 16:00 hodin (nebo podle vlastní volby)
Informace: Stanislav Vacl,
telefon 724 405 727
30. prosince
Setkání turistů na Brdě
Individuální výstup na Brdo
z Bunče, Roštína, Cetechovic,
Kostelan
Sraz u rozhledny v 11:00 hodin
Informace: Jaroslava Pospíšilová, telefon 737 937 978
31. prosince
Silvestrovská vycházka
PT km: 10,20
Start: Holešov – nádraží 08:00
hodin
Cíl: Holešov 15:00–18:00 hodin
Informace: Ing. František
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Hostaša, telefon: 604 465 413,
f.hostasa@email.cz
Zdrávi došli!
– J. Pospíšilová –
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90krát daroval svou krev
Již téměř 45 litrů krve věnoval bezplatně
pan Miloš Zaoral z Chropyně mnoha lidem
(třeba i Vám), kteří ji nezbytně potřebovali při nejrůznějších operacích, lékařských
zákrocích a na záchranu lidských životů.
A za ně za všechny, třebaže neznáme jejich
jména, bychom chtěli touto cestou panu
Zaoralovi poděkovat, protože právě 14. října letošního roku na transfuzním oddělení
Kroměřížské nemocnice to byl jeho již devadesátý odběr. A jak nám Miloš prozradil,
chtěl by, pokud mu to samozřejmě jeho
zdravotní stav dovolí, pokračovat v dárcovství krve nejméně ještě do stovky. V pátek
6. listopadu byl přijat pan Zaoral na Městském úřadě v Chropyni u pana starosty,
kde jsme mu za jeho příkladný a ušlechtilý
lidský čin poděkovali a popřáli do dalšího
života, jak rodinného, pracovního, osobního, ale také sportovního, hodně sil, pohody,
štěstí, zdraví a životního optimismu.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

Soukromá inzerce

Pan František Přivřel mezi oceněnými
Ve čtvrtek 6. listopadu jsme se zúčastnili
malé slavnosti v Baťově vile ve Zlíně. Konalo se zde slavnostní vyhodnocení dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových
aktivit dětí a mládeže z celého Zlínského
kraje za rok 2009. Z téměř padesáti nominací vybrala Rada Zlínského kraje 27
dobrovolných pracovníků, kteří věnují svůj
volný čas výchově dětí a mládeže a kteří
převzali z rukou hejtmana Zlínského kraje
MVDr. Stanislava Mišáka a dalších představitelů kraje ocenění za svou práci. Mezi
oceněnými byl i pan František Přivřel, jehož
nominaci poslalo město Chropyně.
Představovat pan Přivřela je téměř zbytečné, neboť kdo se trochu zajímá o sportovní dění v Chropyni, tak ten ví, že jeho jméno je s národní házenou v Chropyni spojeno

již více než 50 let. Nejprve jako aktivní ligový
hráč a později od roku 1989 – tedy více než
20 let - se věnuje práci s mládeží jako trenér
žáků, žaček a dorostenek, kde předává své
bohaté hráčské zkušenosti mladší generaci.
V současné době zastává i funkci předsedy
oddílu národní házené. Je i dlouholetým iniciátorem a organizátorem náborových turnajů na místní základní škole. Provedl oddíl národní házené obdobím stagnace a v současné
době má v soutěžích zapojena čtyři družstva
– žačky, dorostenky, ženy a muže - a s cca
75 členy patří k největším a také nejlépe pracujícím oddílům s mládeží v rámci celé chropyňské tělovýchovy.
Myslím si, že toto ocenění je ve správných
rukou.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

Prodám
 zdravý a dobrý med (lipový, akátový, pastový…), i větší množství. Dále
mám k prodeji větší výběr koření a také
bylinkového koření. Informace na tel.:
739 644 510 pan Josef Zemánek, nebo
osobně na adrese Moravská 617.
pozemek v Chropyni 3 060 m2 za 730
tis. Kč v lokalitě Františkov. Vzdálenost
řádu pitné vody 8 metrů, řádu kanalizace
100 metrů. Přístup ze zpevněné cesty. Za
povodní v roce 1997 nebyl pozemek zatopen. Adresa pro zájemce: pozemek11@
email.cz.



Pronajmu
garáž v lokalitě J. Fučíka (u zadní vlečky). Tel.: 604 898 913.


Nabízím
 k prodeji částečně zařízený byt 3+1
(68 m2) v osobním vlastnictví. Nachází
se v Chropyni na ulici Moravská, v 5. podlaží z osmi. V bytě je zděné jádro, v kuchyni plastové okno, výhodou jsou samostatné vstupy do pokojů, topení dálkové
s vlastními měřiči. Byt má prostornou lodžii
a sklep. Je velmi slunný, s nízkým nájmem.
Dům je po rekonstrukci. Cena 1.000.000
Kč. V případě zájmu pište: prodejbyt@
centrum.cz nebo volejte: 773 699 135.
RK NEVOLAT !!!

Nabízíme
levné ubytování
v budově tělocvičny TJ Chropyně.
Ubytování je vhodné především na přechodnou dobu,
ale i pro dlouhodobější pobyt.
Kontakt: tel.: 573 355 139, 602 562 585
e-mail: tj.chropyne@seznam.cz

foto: Petr Zákutný
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Podzimní setkání
… rodičů a dětí 4. třídy se
uskutečnilo 20. října 2009. Plná
třída tvořivých rukou a skvělé
nápady přinesly všem zúčastněným příjemně strávené odpoled-

ne. Radost měli nejenom všichni
pracanti, ale i ti, kteří měli možnost tuto parádu vidět na zahradě mateřské školy.
– rodiče a děti 4. třídy MŠ –

Všichni soutěžící se umístili
Žáci Základní umělecké školy Kroměříž,
pobočka Chropyně, z pěvecké třídy pana
učitele Luďka Koutného si dovezli diplomy
s krásným umístěním. V úterý 27. října 2009
se zúčastnili okresní pěvecké soutěže populárních písní „Kostelecký slavíček“, konané
v Kostelci u Holešova.
Karla Koutná získala 1. místo v kategorii 1. – 3. tříd, Štěpán Horák získal 2. místo v kategorii 1. – 3. tříd, Sára Vinklerová
získala čestné uznání v kategorii 1. – 3. tříd
a Patrik Palacký získal 1. čestné uznání v kategorii 5. – 7. tříd.
Všem našim žákům blahopřejeme a přejeme další úspěchy v uměleckém růstu.
– Za ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně,
Mgr. Jana Milotová. –
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Jubilejní rok „S flétničkou ve školce“
V mateřské školce letos slavíme malé jubileum – desátý ročník „S flétničkou ve školce“.
Nápad paní ředitelky M. Ratůzné začít s výukou hry na zobcovou flétnu v mateřské školce
se zrodil před deseti lety ve školce na náměstí.
Zájem rodičů o tuto aktivitu byl velký. Výuka
probíhala v dopoledních hodinách v prostorách
MŠ a s dětmi procvičovala paní učitelka J. Vozdová. Malí flétnisté se zúčastnili spousty různých
vystoupení, někteří se ještě dodnes flétně věnují
v základní umělecké škole.
Později se školka „dvojtřídka“ přestěhovala z náměstí do společné budovy MŠ na
Tyršové ulici, kde zájem o hru na zobcovou
flétnu vzrostl. S malými flétnisty procvičovaly
učitelky I. Hanáková, T. Caletková a B. Horáková. Rok co rok nové tváře, nové písničky, nové vystoupení, nové hudební zážitky
jak pro hráče, tak pro posluchače.
Letošní školní rok už se rozeběhl a s další novou skupinou malých flétnistů už pilně
trénujeme. Písničky máme rozdělené podle ročních období. Začali jsme podzimem
s písničkami o ježkovi, dráčkovi a větříčku,
pokračujeme zimou, pak Mikuláš, koledy
a vánoční písničky, připravené máme jarní
písničky o zvířátkách a kytičkách a ke konci
školního roku budeme hrát písničky sluníčkové a prázdninové.
Od začátku hrajeme z notového zápisu,
hra s notičkami v notovém domečku nám
přináší spoustu radosti, o kterou se hrozně
rádi dělíme. Máme už za sebou naše první

vystoupení na městském úřadě, která byla
věnována čerstvě narozeným miminkám na
slavnosti vítání. V hodině „Přijďte si s námi
zahrát“ jsme se předvedli maminkám, které
jsme si pozvali, aby nahlédly do vyučovací hodiny, případně se s námi něco naučily
zahrát. Zavítala k nám i jedna babička, což
bylo pro nás velmi milé překvapení. Písničky
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si s námi bez problémů a ostychu zahrála, její
návštěvy si moc ceníme.
Touto cestou chci všem flétnistům popřát
hodně trpělivosti při hře, úspěšné vystupování, které nás v letošním školním roce čekají…
Fotografie najdete na stránkách MŠ

www.mschropyne.wz.cz.
– Mgr. Jana Milotová –

Zpravodaj města Chropyně

Základní škola
očima žáků
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V objektivu základní škola

Od začátku školního roku uběhly téměř
tři měsíce. Během této doby dostali žáci
druhého stupně možnost vyjádřit své názory
na kvalitu výuku, nabídku zájmových kroužků, ale i na další aktivity pořádané školou.
Každý pojal zadaný úkol osobitě. Někteří pracovali samostatně, jiní konfrontovali
své názory a připomínky ve dvojicích.
Aktivity ZŠ Chropyně
Od minulého roku se toho na naší škole opravdu hodně změnilo. Máme spoustu nových učitelů, ale bohužel je tu tento
rok o něco méně pestrá nabídka zájmových
kroužků než dříve. Přesto si myslíme, že vybrat si jde. V dyslektickém kroužku paní učitelky Leciánové si prostřednictvím výukových
programů Terasoft žáci s poruchami učení procvičují český a anglický jazyk. Matematický
kroužek pro osmou třídu vede paní učitelka
Dolníčková a je navštěvován téměř celou osmou třídou. V literárně-dramatickém kroužku
vedeném paní učitelkou Tichou je skutečně
velká zábava. Recitujeme básně, zkoušíme
si divadelní hry a na Vánoce připravujeme
humorné dramatické představení. Florbalový
kroužek pana učitele Kroupy je oblíbený mezi
všemi ročníky druhého stupně. S tímto vyučujícím jezdí naši výborní sportovci reprezentovat školu v nejrůznějších sportovních disciplínách. Například dne 27. října se žáci sedmých,
osmých a devátých tříd zúčastnili okrskového kola turnaje v halové kopané v Holešově
a 5. listopadu bohužel nepodařeného okrskového kola turnaje ve florbalu, opět v Holešově.
Pro nadšence do zimních sportů škola
organizuje lyžařský kurz v italských Alpách
v horské vesnici Santa Catarina.
– Marián Šubík, Aleš Dostál, žáci 8. A –

Milí čtenáři, věřím, že jste rádi za informace a zprávy ze školních lavic, které vám
v našem Zpravodaji čas od času přinášíme.
A doufám také, že vás dění ve škole zajímá.
Třeba proto, že máte dítko školou povinné,
že si rádi zavzpomínáte na svá školní léta,
anebo proto, že si moc dobře – a já dodávám
i moudře – uvědomujete, čím si dnešní škola
prochází, co jí práci ztěžuje a jak pro ni dopadá srovnání s minulými časy. Samozřejmě,
že se názory budou lišit napříč generacemi,
vzděláním, zkušenostmi i osvětou. Jedno
by ale mohly mít společné: učitelé, žáci i rodiče by měli být tzv. „na jedné lodi“, stát
při sobě, spolupracovat, věřit si, vzájemně
si radit, pomáhat, respektovat se a nesuplovat
své kompetence (rodiče vychovávají a dohlížejí, učitel učí). Sama za sebe mohu říci,
že pokud spolupráce s rodiči funguje se zájmem
a důvěrou (a platí to nejen u rodičů úspěšných
žáků), pak je oboustranná docházka do školy
pohodová, vydařená a často i zábavná.
Bohužel, mnohá dnešní rodina postrádá
ve výchově vedení k základům slušného chování, jako je pozdrav, poděkování, omluva,
oslovení druhého, udržování osobní čistoty
i pořádku kolem sebe, naslouchání a respektování názorů druhých apod. Je smutné a pro
pedagoga velmi vyčerpávající takovým dětem vysvětlovat, že – slovy klasika – i když
svět jde kupředu, mládí musí stále začínat
od začátku. Možná bychom mohli více naslouchat zkušenostem našich prarodičů…
A tak bych v dnešním příspěvku nechtěla přinést jen výčet akcí, které na škole proběhly,
a úspěchů, kterých jsme dosáhli, ale především se podělit o názory rodičů, jak nás vidí,
jak vnímají naši práci a co se jim líbí či nelíbí.
Tak co to vlastně rodiče chválí?
• … líbí se mi výuka angličtiny, trpělivost

reklama

• zakázková výroba nábytku
• výroba a montáž kuchyní
• grafický návrh v ceně kuchyně
• rekonstrukce starých kuchyní
• vestavné i volně stojící spotřebiče
• prodej zdravotních matrací
• rohové jídelní sestavy

Nám. Svobody 55, 768 11 Chropyně
Tel/fax: 573 338011, GSM: 608 709517
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učitelů, jejich snaha o učení zábavnou
formou.
• S výukou svých dětí na této škole jsem
spokojená …
• … na „Dni otevřených dveří“ se mi velice
líbilo. Je to zajímavé, vidět děti „v akci“.
Chválím a obdivuji paní učitelky. Za trpělivost, píli a největší obdiv mají za to,
že i když děti řádí, dokážou s úsměvem vyřešit situaci. Líbí se mi typ učení škola hrou
– to my jsme neměli. A taky jsem ráda,
že má škola tolik aktivit a kroužků. Děti
to stmeluje a určitě jim to bude k užitku…
• … pěkné práce dětí vždy s novými nápady
vytvářejí příjemný pocit …
• … moc se mi líbilo, jak se děti během
učení v hodině protahovaly a pracovaly
na koberečku. Super!
• … dnešní škola je barevná, hravá, veselá
a je vidět, že většinu děti baví …
• … líbí se mi, že děti mohou i odpočívat
a učí se hrou …
Pochval, které jsme dostali (vybrala jsem
z mnoha :D), si velmi vážíme. Jsou hnací silou
v naší práci, jsou pohlazením, které si, myslím,
také zasloužíme a jsou – jak už jsem výše zmínila – vyjádřením partnerství a vzájemné důvěry.
A co rodiče ještě chválili?
Například akce školy. Jednou z nich byla
„Drakiáda“, která je dětmi velmi oblíbená.
V rámci jednotlivých tříd se na vzdušném
poli utkali ručně vyrobení i kupovaní draci a dráčci, aby v poctivém souboji bojovali
o titul draka letce.
Připomeňme i „Den otevřených dveří“,
který se uskutečnil 4. listopadu a jehož se zúčastnilo přes sto rodičů a prarodičů. Vyučování
v prvních třídách lákalo nejvíce, ale ani maminky páťáků si nenechaly ujít příležitost srovnat
„pravdivá“ tvrzení o tom, že „ve škole dnes nic
nebylo“ se skutečností, „že se přece ve škole
pořád něco děje“. Byli jsme mile překvapeni,
že jste se u nás cítili dobře, že jste přišli s úsměvem a příjemně naladěni i odcházeli.
Nám na rtech vykouzlil úsměv zase úspěch
našich žáků. Tentokrát v pěvecké soutěži
„Kostelecký slavíček“, o které se píše na jiném místě Zpravodaje.
Od října začaly na škole pracovat zájmové
kroužky, děti s vývojovými poruchami učení
a výslovnosti začaly navštěvovat čtenářské
a logopedické kroužky a dětem byla nabídnuta i možnost doučování.
V rámci ročníků i jednotlivých tříd se děti
podílejí na realizaci různých projektů, které
zpříjemňují vyučovací hodiny a přinášejí možnost seberealizace a schopnosti práce v týmu.
Nu, pokud jste dočetli až na tyto řádky,
píši pochvalu i vám. Za zájem, za trpělivost
s nezáživnými pasážemi textu, za váš názor,
se kterým za námi přijdete nebo nám napíšete, za prosté „fandění“ naší práci a školní
výuce, za podporu takových hodnot, jako
je slušnost, čestnost, spravedlnost či obětavost. Hezký předvánoční čas … s dětmi.
– Mgr. M. Blažková –
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Byli jsme na koncertě učitelů
Tentokrát však nebyli hlavními
aktéry děti, ale jejich učitelé Pavla
Hepplerová – příčná flétna, Šárka
Rusková – klavír, Miroslav Uhlíř
– trombon, Pavel Skýpala – klarinet, Ivo a Herbert Novotní trubka
a Marie Ospalíková – zpěv. Jsou
to učitelé soukromé ZUŠ D-MUSIC,

která v Chropyni působí více jak
10 let. Doposud jsme je znali jako
kamarády, známé nebo učitele
našich dětí. Dne 21. října se nám
však představili jako skuteční mistři svých hudebních nástrojů. Svým
vystoupením dokázali, že umí zahrát i vážnou muziku, kterou vla-

stně vystudovali. Zpestřením koncertu bylo pěvecké vystoupení
paní učitelky Marie Ospalíkové.
Posluchači byli ze všech věkových
kategorií a věřím, že byli spokojeni stejně jako já. Nadarmo
se přece neříká, že hudba je balzám na duši, a já jsem po té duši

byla opravdu pohlazena. Doufám,
že vystupující, kteří nám zpříjemnili říjnový podvečer, své slovo
dodrží a příští rok koncert zopakují. Můžeme se tedy těšit na slíbené
známé populární melodie?
– za spokojené posluchače
D.Šn. –

2. společenský večer
Dne 13. listopadu 2009 se konal 2. společenský večer SZUŠ D-MUSIC,
s. r. o., v městském kulturním středisku v Chropyni. V programu večera
vystoupil školní big band D-JAZZ pod vedením Herberta Novotného.
Zuzana Uhlířová a Marco Salvadori se představili s ukázkami společenských tanců a o zábavu trvající do ranních hodin se postarala hudební
skupina CLASSIC z Kroměříže. Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit
a přispět tím ke zdaru celého večera. Výtěžek z této akce bude použit ve prospěch dětí navštěvujících chropyňskou pobočku. Dále bychom
chtěli poděkovat všem sponzorům, a to AFCON POWER AUTOMATIO, s. r. o., Kroměříž, Cukrárna BIANCA Chropyně, SZUŠ D-MUSIC,
s. r. o., Kroměříž, GEALAN Kroměříž-Kotojedy, Kavárna RACEK –
Ing. Josef Zháněl, KMOTR – Masna Kroměříž, a. s., LIDL MUSIC Kroměříž, OPTIK JANOUŠEK Chropyně, ORTIKA, a. s., Hulín, Stolařství Pitner, SYNTELA – Kuchyňské studio Chropyně, TOPOS PREFA Tovačov,
Vinotéka SLUNKO Chropyně, Zakázková Truhlářská výroba – Josef Sigmund a dále Blažkovi, Horákovi, Hýskovi, Langrovi, Motalovi, Novotní
a Šípkovi, kteří věnovali věcné dary do tomboly. Mnohokrát děkujeme.
Co závěrem říci? Chtěli bychom, aby se tento listopadový večer
stal pokračující tradicí. Proto dovolte, abychom Vás všechny, čtenáře

chropyňského Zpravodaje, pozvali příští rok na 3. společenský večer
konaný 12. listopadu 2010. Fotografie z tohoto večera můžete najít
na www.szuskm.com .
– kolektiv chropyňské pobočky SZUŠ D-MUSIC –

reklama
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Výlet do středověku
Poslední víkend v září jsme uspořádali společně s pionýry z KM víkend pro děti
nazvaný Výlet do středověku v klubovnách
pionýra v KM. Pátek jsme započali hrami
v klubovně, jízdou na autodráze, turnajem
ve stolním fotbálku a nakonec filmovým večerem, kdy jsme dětem promítali pohádky
na velké plátno.
V sobotu ráno jsme vyrazili na vlak do Bystřice, odkud jsme autobusem vyjeli až na Hostýn. Odtud jsme se po obědě vydali pěšky
přes Skalný na Rusavu a následně z Hlinska
autobusem zpátky do kluboven. Počasí nám
přálo, tak z toho byl pěkný slunečný výlet.
V klubovnách jsme se po svačince ještě pustili do výroby hradních strašidýlek a později
ve volném čase jsme oprášili i deskové hry.
Na večer si již pro děti přišli rodiče.
Děkujeme městu Chropyně za finanční
podporu.
– Jakub Hrdlička –

Podzimní prázdniny
Letošní podzimní prázdniny jsme strávili
ve Valašském Meziříčí. Pořádala je Zlínská
a Olomoucká organizace Pionýra jako krajský sraz pionýrských skupin v obou krajích.
Celkem se nás tam sešlo sedm skupin.
Vyjeli jsme ve středu dopoledne. První den jsme navštívili centrum deskových,
karetních, postřehových a logických her
a hlavolamů Vrtule, kde se nejen děti,
ale i Ti starší pořádně vyřádili a vyzkoušeli
snad vše, co se dalo.
Druhý den ráno jsme zašli do místní gobelínky, která je již téměř raritou v České republice. Prošli jsme si celou výrobu gobelínů

a zavítali jsme i do části, kde opravují i několik set let staré gobelíny. Po velmi zajímavé
exkurzi a krátkém rozchodu v centru města
jsme šli do akvaparku, kde jsme strávili příjemné poledne ve vířivkách, bazénech, páře
a na tobogánu. Večer jsme strávili v DDM,
kde jsme bydleli, hrami a oblíbeným filmovým večerem plným pohádek.
Třetí den jsme vyjeli do Rožnova pod
Radhoštěm, kde jsme si prošli celý skanzen,
a odpoledne se vrátili zpět do Valašského
Meziříčí. Večer děti opět zakončily deskovými hrami a hrami s ostatními pionýry ze zlínského a olomouckého kraje, kteří tam byli
s námi.
Akci finančně podpořili Mlékárna Bystřice
pod Hostýnem, město Chropyně a Valašské
Meziříčí a MŠMT ČR. Všem sponzorům děkujeme.
– Jakub Hrdlička –

reklama

KLINICKÁ LOGOPEDIE
MGR. ALENA HODANOVÁ
PEPRNÁ

Poliklinika Kojetín
Tel.: 776 638 874
Nutno předem telefonicky objednat.
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I. ročník setkání sběratelů turistických štítků,
čakanů a turistických holí
V kulturním středisku v Chropyni se dne 10. října uskutečnilo celonárodní setkání sběratelů štítků na hole, přívěsků na řemeny a turistických holí a čakanů. Přijeli sběratelé například z Teplic v Čechách,
Hradce Králové, Ostravy, ale byli přítomni i domácí z Chropyně
a Kroměříže. O tom, že se najdou skvosty i v místních poměrech,
svědčí dvojnásobné vítězství sběratele pana Krpce v soutěži o nejkrásnější a ručně opracované turistické hole ozdobené štítky.
K vidění byly opravdové unikáty z mnoha evropských zemí, některé starší sta let. K vidění byla i produkce nová, a to jak výrobců
barevných štítků, tak i klasicky ražených. Na škodu byl malý zájem
veřejnosti. Setkání bylo přístupné pro veřejnost, děti měly vstup
zdarma a pro dětskou, a nejen dětskou, dušičku bylo co ke koukání
a k potěšení. Možná to deštivé sobotní dopoledne odradilo některé,
kteří si plánovali návštěvu výstavy a setkání. Tak snad příště. Místní
pořadatelé akce slíbili všem nadšeným účastníkům, že snad v květnu
příštího roku uspořádají další ročník.
Jen na vysvětlenou pro neznalé: sběratelská činnost v tomto oboru
nabývá po mnoha letech útlumu znovu na velké síle. Zatím tito sběratelé nejsou samostatně organizováni jako spolek. Uvedené setkání
přispělo k větší spolupráci, a to především těch velkých sběratelů.
V době před II. světovou válkou měla téměř každá turistická chata
či významné turistické místo svůj turistický ražený štítek či přívěšek.
Některé významné lokality i více druhů. Například chata na Bunči měla
3 štítky a dnes již neexistující hospoda na Vlčáku měla taky štítek.
V současnosti jsou k dostání jak ražené, tak barevné štítky na téměř všech turisticky významných místech v Česku. V rámci Evropy
jsou v tomto směru nejvýznamnější státy jako Německo, Rakousko,
Švýcarsko. Není to však jen záležitostí evropskou. Tato sběratelská
činnost je rozšířena na všech kontinentech. V menším měřítku se projevuje jen v Asii.
Co dodat závěrem? Snad jen rčení: „Kdo si hraje, ten nezlobí.“
– BV –

Skautské středisko
„Krále Ječmínka“
v Chropyni pořádá tradiční
předvánoční akci

BETLÉMSKÉ
SVĚTLO

uzávěrka Zpravodaje
leden 2010
je 7.12.2008

Akce se koná
ve středu 23.12.2009
u chrámu sv. Jiljí
v Chropyni v době
od 16 do 18 hodin.

do 12:00 hod.

archiv Zpravodaje

Zveme všechny lidi
dobré vůle.

města Chropyně najdete na

www.muchropyne.cz

Lucerničky a svíčky s sebou.
– Skauti střediska Chropyně –

– Redakce –
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Zprávičky z turistického oddílu Kamínek
Zpět ke kořenům
Turistický oddíl Kamínek se zúčastnil zajímavé výstavy, která se konala ve víceúčelovém sále chropyňského zámku 13. – 18. října 2009
pod názvem „Zpět ke kořenům“.
Na vystavovaných panelech jsme si přečetli o zajímavých nálezech,
které byly objeveny při archeologickém průzkumu, který předcházel
výstavbě dálničního uzlu Hulín – východ. Byla zde objevena keramika, zlaté šperky, pohřebiště, a to i z doby 8 – 6 tisíc let před naším
letopočtem.
Pohádkově strašidelná večerní procházka lesem
V sobotu 24. října jsme spolu s KČT a za vydatné pomoci Airsoftu připravili pro děti z Chropyně, ale i z okolí podvečerní procházku
pohádkovým lesem. Děti se na trase mohli setkat s čarodějnicemi,
bludičkami, podzimními vílami - Vodněnou a Belzebubou, smrtkou,
loupežníky, lesními hejkaly, samotným luciferem, kostlivcem, vodníkem a dalšími pohádkově-strašidelnými postavičkami. Na všechny pak v cíli čekala sladká odměna – perníček, teplý čaj a táborák,
na kterém se opékaly buřty. Jsme rádi, že se večerní procházka vydařila a účast byla v hojném počtu.

Drakiáda
Ve středu 28. října jsme pro děti připravili také „DRAKIÁDU“.
Soutěžilo se v kategoriích drak letec, drak krasavec, drak obr, nejzajímavější drak a minidrak. Větřík nás sice občas zrazoval, ale přesto
se podařilo draky dostat na oblohu. Krásně a nejvýše vylétl drak Sárince Müllerové a Žemličkům. Všechny děti byly na závěr odměněny
diplomem, jojem a lízátkem.

Podzimní víkend ve Vsetíně
Také letos se náš Kamínek vydal opět do Vsetína, a to ve dnech
29. října až 1. listopadu.
Dopoledne nás vláček s mírným zpožděním dovezl bezpečně
do Vsetína, i když počasí bylo všelijaké. Sluníčko se nám někde schovávalo za mráčky a ne a ne se ukázat. Dětem to ale vůbec nevadilo.
Těšily se na hry, soutěže a na to, jaké jsme jim připravili překvapení.
Po vybalení věcí a zabydlení jsme se všichni posilnili, neboť po cestě dětem řádně vyhládlo, a pak se rozjely různé kvízy a soutěže.
Po večeři se pokračovalo až do 22 hodin, kdy se po nezbytné hygieně huplo na kutě. Druhý den se počasí umoudřilo a sluníčko
na nás přece jen nakukovalo, takže děti mohly jít na hřiště zasoutěžit si, také v klubovně pokračovaly soutěže, ať už to bylo „Rande“
či taneční klipy, vědomostní a zručnostní soutěže. To ale děti netušily,
co je čeká v noci. Kolem 1 hodiny v noci jsme všechny děti probudili, teple se oblékli a začala tajuplná noční hra se zavázanýma očima
a za svitu baterek, navigaci vedoucích, a to na hřišti pod hřbitovem.
Děti se ale držely statečně, dodržovaly rady navigátorů a všechny překážky bravurně zvládly.
Po skončení tajuplné hry byl pro děti připraven na zahřátí horký
kakaový nápoj a čaj s čokoládovým oplatkem a příjemně vytopený
pokoj, kde si děti při praskajícím ohni v krbu sdělovaly své zážitky
a dojmy.
Sobota uběhla jak voda i s připraveným „Helloweenovým karnevalem“, který se nám protáhl skoro do půlnoci. Všichni příjemně unaveni zalehli na kutě a spokojeně usnuli.
Ráno nás probudilo opět sluníčko, i když už málo hřálo. Po snídani
byly uděleny diplomy za soutěže, chatu jsme uklidili, naposledy jsme
se posilnili dobrým obědem a vydali jsme se na zpáteční cestu k domovu, kde na děti již netrpělivě čekali rodiče. Všichni jsme se se spoustou zážitků vrátili ve zdraví domů.
Děti byly hodné, soutěživé a hravé, tak jak mají děti být. Určitě
se v příštím roce vydáme nejen do Vsetína a doufám, že opět pojedete s námi bavit se a soutěžit.
Všem vedoucím a instruktorům chci poděkovat, že se dobře starali
o svěřené děti a byli jim dobrými rádci a kamarády. Všem Vám patří
mé velké DÍKY.
Jelikož se nám blíží Vánoce a nový rok, tak chci za náš Kamínek
popřát všem čtenářům Zpravodaje šťastné a poklidné Vánoce, hodně
zdraví a štěstí v novém roce.
– Za turistický oddíl Kamínek
Hana Paňáková –
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Poklad Chropyňského rytíře
Ve středu 28. října 2009 se skautské klubovny proměnily ve středověkou tvrz a ze členů jednotlivých oddílů chropyňského střediska
se stala pážata. V Chropyni se začalo pátrat po tajemném pokladu
Chropyňského rytíře, který byl v dávných dobách ukraden a ukryt
na neznámém místě. A když se všechna pážata shromáždila, bylo nutno vyrazit na dřevo, aby se mohly uskutečnit mezi zdejším lidem velmi oblíbené vepřové hody. (Ve skutečnosti však ve zdejší středověké
tvrzi panovala ekonomická krize, a tak bylo vepřové maso nahrazeno
populárními - a mezi zdejším lidem velmi oblíbenými – špekáčky.)
Všechno osazenstvo se tedy odebralo do lesa a zásoby jídla zůstali
hlídat jen dva staří podkoní a dvě čarodějnice. (Peťa Caletka, Danča
Horová a Iva Dolníčková prominou, ale nechtěl jsem si dělat srandu
jenom ze sebe. :o)
Když se však obyvatelé středověké tvrze vrátili s povozem plně
naloženým dřevem, našli svoji tvrz zpleněnou, jednoho podkoního
probodnutého nožem, druhého svázaného do kozelce a čarodějnice zamčené v alchymistické dílně, kde se pomalu vařily v kotli
s čajem. Statečná pážata však všechny oběti zachránila. Horší však
bylo, že neznámí zločinci a loupežníci ukradli veškerou zásobu našeho jídla.

Celé osazenstvo se tedy muselo vydat na cestu, po stopách zločinců. Cesta s očima na šťopkách končila kousek za Chropyní, kde byla
vidět světýlka utíkajících loupežníků. A tak se pážata po skupinách
(to kdyby náhodou padli do zajetí) vydala za světýlky. Cesta v temném lese drásala nervy, dva loupežníci mě dokonce unesli od mojí
skupiny a pokusili se mě zneškodnit, ale nakonec se všechny skupiny
v pořádku vrátily zpět s tím nejcennějším – s jídlem. A pak mohly začít
hody. Tedy až poté, co hrdinní pomocníci rytíře rozdělali oheň. Když
zaplápolal, otevřela se vrata a vešel samotný Chropyňský rytíř, který
poděkoval pážatům za jejich pomoc a seznámil je s plánem jít hledat
velký poklad, který mu byl ukraden. A ačkoliv šéfkuchař zapomněl
koupit hořčici (a v místní středověké večerce už bylo zavřeno), všichni si hody užili a spokojeně odešli do hajan.
Ráno druhého dne jsme se vydali k místnímu kostelu, abychom
protáhli bojem znavená těla, a pak už osadníci vyrazili tam, kde se dva
toky stékají v jeden, nebo třeba na místo, kde ze země vyvěrá léčivý
pramen, aby zde hledali kousky mapy. První kousek jim předchozí večer předal samotný Chropyňský rytíř a zbylé kousky poztráceli v dobách těžkých válek bojovníci. Pážata však během dne našla všechny
kousky, až na tři poslední. Kvůli těm jsme se museli vydat až daleko
k ohořelé louce, kde se měl podle posledních informací skrývat zdejší
Druid, který před třemi sty lety našel ty tři kousky v lese a schoval
si je do jelení lebky.
Byla to fuška, najít 726 let starého Druida, který podle všeho neměl všech pět pohromadě, ale nakonec ho pážata u Josefínky objevila. Dlouhý bílý hábit za ním vlál, když skřehotavým hlasem pážata
vítal. Asi po deseti minutách konečně pochopil, co po něm chtějí.

Vždycky po třech je odvedl někam za hájovnu, kde na stromech byly
rozvěšené lebky, a pážatům dával hádanky. Velice se u toho bavil.
Pak chvilku trvalo, než si vzpomněl, proč vlastně s pážaty mluví, a nakonec jim vydal poslední tři kousky důležité mapy. Pak je už odehnal.
A odjel na kole neznámo kam.
Večer konečně pážata složila mapu, která ukázala cestu za bájným
pokladem. A hned po setmění jsme vyrazili na cestu. V temných lesích
se ozývaly skřeky, praskání větví, výkřiky bolesti a také cinkot mečů.
Zrovna když jeden z hraničářů probodával nepřítele, našli jsme bájný poklad Chropyňského rytíře. Snažili jsme se nepozorovaně utéct,
ale hraničáři si nás přece jen všimli. Když však zjistili, za jakým účelem
se na jejich území pohybujeme, pustili nás dál. A ani jsme je nemuseli
uplácet! :o) Po návratu do naší středověké tvrze nás čekalo ještě jedno překvapení. Šílený hrobník Jan Skalíkovský z Podlesí chtěl jednoho
po druhém setnout mečem, ale brzy byl statečnými pážaty zneškodněn a přehozen přes hradby. Pak už jsme znavení z dlouhé cesty padli
na své slamníky a bylo slyšet jen počítání zlaťáků – to když se rytířovi
pomocníci domlouvali, co s pokladem.
Následujícího rána se znovu objevil Chropyňský rytíř, znavený
nočním bojem proti zločincům. Na nádvoří si svolal pážata a promluvil k nim. Ocenil jejich statečnost, to, že dokázali spolupracovat, ocenil jejich pomoc a také jejich chytrost, (že ze starého Druida nakonec
dostali potřebné kousky mapy). Pak postupně každého z nich pasoval
na rytíře. Jenom my, podkoní, jsme zůstali podkoními. Dokonce i velitel tvrze, nejoddanější rytířův pomocník David z Míškova byl pasován
na rytíře. Pak už přišla zpráva, že se tvrz musí rychle vyklidit, protože
končí středověk. Před dvěmi hodinami prý nějaký Kolumbus objevil
jakousi Ameriku, a tak prý začíná novověk. S tím jsme my podkoní nechtěli nic mít, a tak jsme vyklidili tvrz a odtáhli hledat místo,
kde středověk neskončil a kde se dá zažít tolik dobrodružství, jako
jsme zažili dosud.
Rád bych tímto poděkoval všem mladým roverům, kteří akci
pro členy střediska chystali
a začali se tak připravovat na role budoucích vedoucích oddílů.
Davidu Míškovi, Honzovi Skalíkovi, Martinu Horovi, bratrovi Tomovi
Michalčíkovi - nositeli titulu NČS; Pavlu Měrkovi, Kubovi Šupčíkovi
a Leoši Mišurcovi tímto děkujeme za přípravu a realizaci akce, která
se našim členům líbila. Nesmím také zapomenout na externí spolupracovníky našeho střediska - Pavla Plška a Br. Jakuba Míška, který byl na konci akce prohlášen čestným členem našeho oddílu a rádi
jej uvidíme i na dalších akcích pořádaných roverským kmenem. ;o)
– Jakub Kalinec – Harry, vedoucí RS Amulet –
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Turnaj neregistrovaných „O přeborníka Chropyně“
ve stolním tenise
Dne 7. listopadu 2009 se v odpoledních hodinách v budově TJ Chropyně uskutečnil sedmý ročník oblíbeného turnaje neregistrovaných
„O přeborníka Chropyně“ ve stolním tenise.
Nad naše očekávání se ho zúčastnilo celkem 51 dětí a dospělých, z nichž 29 účastníků se zapojilo po zahájení s vervou do sbírání
bodů potřebných k vítězství.
Asi po čtyřech hodinách zápolení měli
všichni hráči za sebou již minimálně 6 zápasů,
po nichž se pokračovalo v systému hry pavouk. Do vyřazovacích bojů postoupilo jen
16 nejúspěšnějších. Ostatní hráči a fanoušci
si mezitím mohli také ještě zahrát nebo jen
pozorovali, jak se vede jejich favoritům či favoritkám. Kolem 7 hodiny večerní už atmosféra u stolů začínala růst. Vidina vítězství se přece jen občas podepsala na koncentraci hráčů,
ale všichni to brali sportovně a nikdo se na ni-

koho nezlobil, že ho vyřadil z dalších bojů.
Ve finále se utkal Radek Středa s Dušanem
Grézlem, kterého po urputném boji, plném
velmi dramatických zvratů, porazil 3:2 na sety
a získal tak titul přeborníka Chropyně ve stolním tenise za rok 2009. Na krásném třetím
místě se umístil Miroslav Slavík, který porazil
loňského vítěze Jaromíra Hanáka a ten si tak
odnesl pouze bramborovou medaili.
S velkým potěšením konstatujeme, že
se do turnaje zapojily i ženy a nejúspěšnější
z nich byla Renata Šimková. Druhé místo obsadila Eliška Honková a třetí místo vybojovala Alena Zlámalová.
Jelikož zde soupeřily i děti, byly samostatně vyhodnoceny drobnými cenami, které
připravili a darovali těmto sportovcům město
Chropyně a pan Hanák Stavoplast s.r.o.
Po skončení tohoto sportovně naladěné-

ho sobotního odpoledne si v podstatě každý
domů odnášel drobnou odměnu nebo aspoň
dobrý pocit ze hry a to je, myslím, to nejdůležitější.
Děkujeme sponzorům, účastníkům i divákům a těšíme se na další ročník.
– oddíl stolního tenisu TJ Chropyně –

Memoriál Petra Poly
Padesát gymnastek z šesti oddílů bojovalo v sobotu 7. listopadu
v tělocvičně TJ Chropyně o medaile v sedmi kategoriích gymnastického čtyřboje. Byl to již sedmý ročník memoriálu Petra Poly, jehož
prostřednictvím vždy vzpomeneme skvělého člověka, sportovce
tělem i duší, trenéra první třídy – jednoho ze zakladatelů chropyňské gymnastiky a dalších sportovních aktivit pro širokou veřejnost.
Chropyňské závodnice měly „štěstí" spíše na „bramborové medaile“
(celkem pětkrát čtvrté místo – Barunka Matušincová, Eliška Uličníková, Markétka Horáková, Adélka Koutová a Erika Mlčochová),
ale získaly i dvě zlaté (Magdaléna Zavadilová a Barbora Kovaříková),
tři stříbrné (Zuzanka Žatecká, Terezie Koutová a Michaela Zavadilová) a dvě bronzové (Emma Joachimczyková a Lucie Vraspírová). Byl
to jejich první gymnastický závod v nové sezoně (po téměř půlroční
přestávce), a tak děvčata většinou podlehla trémě a nervozitě, takže věříme, že příště budou jejich výkony přesvědčivější, suverénnější
a jistější a jejich umístění ještě lepší. Celou výsledkovou listinu si můžete prohlédnout na stránkách gymnastického oddílu TJ Chropyně:
www.gymnastika-chropyne.wz.cz.
Naše poděkování za finanční podporu akce patří firmám Globál
– Pavel Ocknecht, Maso a uzeniny – Juraj
Majtán, Albert Chropyně, Ovoce – zelenina
– Vlasta Mlčochová a také městu Chropyně.
– MZ –
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Po roce opět střílíme
Už je to rok, co Sportovní střelecký klub JUNIOR CHROPYNĚ
začal budovat novou vzduchovkovou střelnici, jelikož ta stávající byla podpálená neznámým
žhářem a následně zbourána.
S vedením města se podařilo najít
ucházející sklepní prostory pod
školní jídelnou ZŠ v ulici J. Fučíka a taktéž finanční prostředky
na celkovou rekonstrukci těchto
prostor. Střelecký klub by se svými finančními prostředky nikdy
nezvládl zaplatit takto rozsáhlou
přestavbu.
Při rekonstrukci bylo potřeba
vybourat příčky, udělat nové rozvody vody a elektřiny. Až na některé odborné práce si všechno

dělali členové sami. Sice se to neobešlo bez drobných komplikací, ale po několika měsících
a nespočtu brigádnických hodin
se podařilo vybudovat krytou
vzduchovkovou střelnici, která
uspokojí i náročné střelce. Dále
byla zřízena nová klubovna, společenská místnost a nové sociální zařízení. Musím podotknout,
že v blízkém okolí žádná podobná střelnice není.
Pokud by měl někdo zájem
zkusit si zastřílet ze vzduchovky
a podívat se, jestli se střelnice povedla, či stát se novým členem,
není nic jednoduššího než dojít
na střelnici v úterý nebo ve čtvrtek od 16 do 19 hodin, popřípadě

se domluvit na tel.: 775 716 757.
Upřednostňujeme děti a mládež
od 10. roku, děvčata nevyjímaje.

Vezměte tedy rodiče a přijďte
se podívat a zastřílet si.
– M. Střecha –

Rybářské závody
Moravský rybářský svaz místní organizace
Chropyně pořádal na Velkém pískáči v Záříčí
soutěž v chytání ryb. Soutěž se pořádala k padesátému výročí založení místní organizace.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií,
a to dospělí a mládež. Mládež mezi sebou soutěžila v chytání ryb v rozmezí od 6 do 15 let.
I přes nepříznivé počasí se závodů zúčastnilo celkem 64 závodníků, z toho 19 mládeže
a 45 dospělých. Bylo připraveno celkem 8 cen
pro 1. až 3. místo ve dvou kategoriích a zvláštní cena pro největší počet ulovených kaprů
a o nejtěžšího kapra. Pro všechny zúčastněné
bylo připraveno bohaté občerstvení.
Hlavním rozhodovacím kritériem byl počet kilogramů nachytaných ryb. Chytalo
se podle bližších podmínek výkonu rybářského práva a pečlivě se vážila hmotnost ryb,
takže co gram, to bod. Celkem se nachytalo
126,306 kg ryb.
V kategorii mládeže si první místo odnesl

Pavel Měrka s počtem 11 755 bodů. Na druhém místě se s počtem 8 750 bodů umístil
Ladislav Patrman, třetí místo obsadila Alena
Patrmanová s počtem 5 154 bodů.
V kategorii dospělých se na prvním místě
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umístil Hynek Brázdil s počtem 14 220 bodů,
na druhém místě byl František Langr s počtem 9 000 bodů a na třetím místě Stanislav
Jurtík s počtem 7 910 bodů.
Vítězové obdrželi poháry a hodnotné ceny,
které věnovali hlavní sponzoři MRS, o. s., místní organizace Chropyně a město Chropyně.
Pro první místa byly připraveny poukazy pro odběr povolenky k rybolovu na rok 2010 zdarma.
Speciální cenu (sošku s rybou) obdržel
František Langr, který ulovil největšího kapra
o hmotnosti 1,5 kg, a Hynek Brázdil s největším počtem ulovených kaprů v počtu 17 ks.
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, organizátorům a všem, kteří se jakkoli
na těchto rybářských závodech podíleli. Děkujeme také panu starostovi, který nad celou
akcí převzal záštitu.
– RaHo –

Zpravodaj města Chropyně

prosinec 2009

Vítání nových občánků našeho města
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 24. října
přivítány tyto děti:
– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

Roman Řezníček

nar. 24.04.2009

Julie Viková

nar. 17.05.2009

Martin Loch

nar. 23.05.2009

Šimon Hrnčiřík

nar. 26.05.2009

Michal Mentlík

nar. 09.06.2009

Prokop Maček

nar. 06.07.2009

Vanesa Vysloužilová

nar. 21.07.2009

reklama

AKCE:

DÁLE PROVÁDÍME:

- při zakoupení zboží nad 1.000 Kč poukázka do kosmetického studia v Kroměříži v hodnotě přibližně 400 – 500 Kč
zdarma
- ke každému zlatému šperku a vybranému
stříbrnému šperku utěrka na vyčištění
šperku zdarma

- prodej a opravy hodinářského zboží
- opravy, zakázky i z Vámi dodaného materiálu (Au)
zlatých a stříbrných šperků
- výkup zlata – 180 Kč/g nebo výměnou 250 Kč/g
- výkup stříbra – 3 Kč/g
- nastřelování náušnic
- velký výběr šperků pro motorkáře
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- drobné opravy: výměna baterií, tahů + zkracování tahů
na počkání nebo do druhého dne
- doplňkový prodej dárkového zboží
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Pozvánka na vítání

Společenská kronika

Narození dítěte je v životě každé rodiny radostnou a velmi významnou událostí. Také jeho uvítání do života a přijetí mezi novými občánky našeho města je první slavností v životě každého dítěte,
na kterou se nezapomíná.
Proto město Chropyně a komise Sbor pro občanské záležitosti připravuje pro všechny naše nově narozené občánky slavnostní uvítání
do života. Místem konání těchto událostí bývá v letním období Rytířský sál chropyňského zámku a v zimním období obřadní síň Městského úřadu v Chropyni. Součástí této slavnosti je i vystoupení dětí
z mateřské školky, které pod vedením paní učitelky Evy Štulajterové mají připravené hezké pásmo básniček, říkanek a písniček, které
je zpestřeno vystoupením malých flétnistů pod vedením paní učitelky
Jany Milotové. Celá tato slavnost je podbarvena pohádkovou hud-

V měsíci říjnu se do Chropyně přistěhovaly 3 osoby, 12 občanů
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovaly se 4 osoby, narodily
se 3 děti a zemřeli 2 občané.

bou v podání profesionálních hudebníků. Je také zajištěna přítomnost paní fotografky Jany Večeřové z Kojetína, která všechny nové
občánky vyfotografuje pro zveřejnění ve Zpravodaji. Rodiče mají
také možnost využít jejích služeb i k pořízení fotografií do rodinného
alba. Kromě toho dostane každé dítě malý dárek a pamětní list jako
malou památku na tuto slavnostní událost.
Tato slavnost je zcela bezplatná, a proto dost těžko dovedu pochopit, že někteří rodiče se této slavnostní události bez jakékoliv omluvy
nezúčastní. Samozřejmě je to jejich vlastní rozhodnutí. Pokud však
nepřijdou, i když svou účast u paní matrikářky potvrdí, považuji to za,
slušně řečeno, nezodpovědné. Takových je naštěstí jen minimum.
Celý kolektiv účinkujících, kteří tato slavnostní uvítání připravují,
se těší na Vaší účast.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

Uzavření manželství
Wahyu Junaedi, Indonésie – Tereza Kelnarová, Chropyně
Pavel Kubíček, Chropyně – Andrea Macháčková, Chropyně

Ohlédnutí za malou oslavou
V říjnu letošního roku oslavila „kulaté“ životní jubileum – 90 let - paní Kornélie Navrátilová z Plešovce.
Popřát přišli, jak to bývá zvykem, zástupci města a Sboru
pro občanské záležitosti. Na tom není nic zvláštního, neboť
takových „kulatin“ bývá každým rokem více, a přitom tato oslava byla něčím ojedinělá.
Když jsme paní Navrátilové popřáli, předali kytici a dárkový
koš, usedli na sedačku a ochutnali připravené dobroty, ani jsme
si nestačili připít s oslavenkyní na zdraví a paní Navrátilová začala
své vyprávění. Připadali jsme si jako v kině, když před Vámi běží
hezký a poutavý film. Paní Navrátilová vyprávěla velmi zajímavě
– jako by se to událo právě včera – o svém dětství, o Chropyni,
o válce, o svých zaměstnáních a o celém svém těžkém životě
– my jsme jen tiše poslouchali a ani jsme se nenadáli a „hodinka“ vyčleněná pro tuto návštěvu utekla jako voda a nás již volaly další povinnosti. A to ještě neskončil ani první díl tohoto
„filmu“, takže připít na zdraví jsme si museli až při našem odchodu. A další „díl“, jestli se ho dožijeme, bude až za rok!
Už se všichni těšíme!
– Za „spokojené diváky“ Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

Kyjovánek
Město Chropyně Vás zve
dne 11. prosince 2009
v 17:30 hodin
Vzpomínáme

do víceúčelového sálu
chropyňského zámku,

Dne 10. listopadu 2009 by se dožila 100 let naše maminka a babička
paní

kde vystoupí dětský
krojovaný národopisný
soubor Kyjovánek z Kyjova.
Těšíme se na Vás.

Anežka Hoferková
a 24. prosince tomu budou 4 roky od jejího
úmrtí. S úctou a velkou láskou nikdy nezapomenou dcery s rodinami.
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Společenská kronika
Vzpomínáme

Vzpomínáme

Dne 16. listopadu 2009 uplynulo 20 let od úmrtí
pana

Dne 11. prosince 2009 uplyne
8. smutné výročí ode dne, co nás navždy opustila naše milovaná maminka
a babička paní

Václava Giebela.
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali, děkuje manželka.

Ludmila Přecechtělová.

Dne 30. listopadu 2009 uplynul rok od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

S láskou vzpomíná celá rodina.

Alois Navrátil.

Dne 18. prosince 2009 uplyne 10 let od úmrtí našeho tatínka a dědečka pana

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
Věnceslava a dcera Helena s rodinnou. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Josefa Chytila,
učitele v Chropyni. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Možná již byl čas odejít,
snad to tak v osudu bylo psáno.
Zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli již vyprodáno …

Dne 20. prosince 2009 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí mého milovaného manžela, našeho tatínka, dědečka–hříbečka pana

V prosinci letošního roku uplynou 2 roky
od úmrtí paní

Milana Macháčka,

Květy Slámové

který by se zároveň 13. ledna 2010 dožil
55. narozenin. Děkujeme všem, co si vzpomenou s námi. Manželka a děti s rodinami.

a jejího syna pana
Jaroslava Slámy.

Dne 24. prosince 2009 uplyne 15 let
od úmrtí našeho tatínka, dědečka, strýce
a švagra pana

Vzpomínají manželka s dcerou.

Josefa Horáka.
Kdo jste jej znali a měli rádi, věnujte mu prosím tichou vzpomínku, za kterou děkuje dcera
Dana s rodinou a synové Vlastimil a Josef s rodinami.

Lesy smutnou píseň šumí,
ten, kdo Tě znal, porozumí.
Odešel jsi znenadání,
zbylo nám jen vzpomínání.

Dne 25. prosince tomu bude již 20 let, kdy
tragicky zemřel náš bratr a strýc

Dne 3. prosince 2009 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí našeho drahého manžela,
tatínka, dědečka a bratra pana

Alexej Nagy.

Antonína Dolínka.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Sourozenci s rodinami.

S úctou a láskou vzpomínají manželka, dcera
s rodinou, syn s rodinou, vnuci, vnučky, sourozenci a všichni, co ho měli rádi.

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
osud tomu chtěl, jen to moc uspěchal…

Dne 11. prosince 2009 vzpomeneme 8. výročí ode dne, co nás navždy opustil milovaný
syn, bratr, vnuk a kamarád

Dne 1. ledna 2010 by se dožil 40 let syn,
bratr, vnuk, synovec, bratranec pan

Zbyněk Grygar.

Ladislav Mrhálek.

S láskou vzpomínají rodiče, sestra, babičky
a kamarádi.

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města
Chropyně zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky
ve společenské kronice, a to zcela bezplatně.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi. Maminka, bratr s rodinou, rodina Blažkova.
– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Archiv zpravodaje na www.muchropyne.cz
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Chropyňské počasí
MKS Chropyně připravuje

prosinec 2009

K nejkrásnějším svátkům v roce, kterými Vánoce nepochybně jsou,
patří dárky. O tom, kdo dárky vybírá, balí a naděluje, víme my dospělí
své. Dětství je charakterizováno vírou v kouzelný a nadpřirozený svět,
který nezná žádné překážky, a když, tak mávnutím čarovného proutku zmizí. V tomto světě existují bytosti, které dokážou splnit každé
přání. A proto každoročně „píší“ miliony dětí svá přání různým vánočním bytostem. Je zajímavé, že v každé zemi jsou to bytosti mužské,
přestože nemají nic společného s křesťanským Ježíškem. Ten naděluje
dárky nejen našim českým a moravským dětem, ale také na Slovenku,
v Rakousku a v Itálii (zde mu říkají Babbo Natale). V jiných zemích
se děti radují z dárků, které jim nosí různí „dědové“ a „skřítci“. V USA,
Irsku a některých asijských zemích je to Santa Claus, v Holandsku
Sinterklaas, v Norsku skřítek Misen, ve Švédsku přihrblý trpasličí dědeček Jultombe, ve Velké Británii a aglofonní Africe Father Christmas, ve Francii a francouzsky hovořící části Afriky otec Pere Noël,
ve Španělsku a většině latinskoamerických zemí Papa Noel, v křesťanské Číně Tun Čche Lao-žen (starý vánoční muž), v Japonsku bůžek Hoteišó, v Rusku a Ukrajině Děda Mráz, na Zakarpatské Ukrajině
a v Srbsku Svjatoj Nikolaj a v Chorvatsku je to buď Jezus (v katolické
části) nebo vánoční děda Božičnjak.
Vánoční pranostiky:
Když Kateřina po ledě chodívá, Eva potom blátem oplývá.
Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hodně vína.
Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky.
Jsou-li vrby o Vánocích plny rampouchů, bývají o Velikonocích plny
kočiček.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Máme-li na Mláďátka a sv. Josefa pěkné počasí, zvedou se příští rok
brambory.

6.12.2009

Mikulášská tancovačka
v 14:30 hod. zábavný pořad pro děti s mikulášskou
nadílkou. Místo konání: MKS Chropyně. Vstupné
děti zdarma, dospělí 30,- Kč.

8.12.2009

Setkání se seniory
v 16:00 hod., k poslechu hraje dechová kapela Zdounečanka. Místo konání: MKS Chropyně.

16.12.2009

Obušku z pytle ven!
v 9:00 hod. (pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a rodiče
s dětmi), Divadelní společnost Julie Jurištové. Místo
konání: Městské kulturní středisko Chropyně.
Vstupné 25 Kč.

18.12.2009

Vánoční koncert Janka Ledeckého
s rockovým základem a Nostitz Quartet v 19:00 hod.
Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.
Vstupné 200 Kč.

19.12.2009

Dětské představení s Michalem Nesvadbou
z Kouzelné školky ve 14:00 hod. nový pořad Veselé
Vánoce s Michalem!!! Místo konání: Městské kulturní
středisko Chropyně. Vstupné 135 Kč.

Připravované kulturní programy na měsíc
leden 2010
9. 1 2010

„XI. Ples města“.
od 20:00 hod. Místo konání: MKS Chropyně. Předprodej vstupenek na Správě majetku města Chropyně. Vstupné 180 Kč.

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek na tel.: 573 355 323.
Doplnění i změna pořadů je vyhrazena. V případě rezervace místa
je nutné vyzvednout si vstupenky nejpozději do týdne od objednání.
Zakoupené vstupenky nebereme zpět! SMM Chropyně.
Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Adresa redakce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732.
Registrační číslo: MK ČR E 12039.
Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks. Bezplatná distribuce.
Redakce: Ing. Petr Večeřa, Ing. Jiří Rosecký.
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná.
Jazyková úprava: Jana Buksová.
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: T. Rozkošný, archiv Zpravodaje, archivy organizací

Z místního pozorování v měsíci říjnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 6,4 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 11,4 °C,
- celkové množství srážek bylo 42,0 mm/m2,
- nejtepleji bylo ve dnech 7. a 8. října, kdy byla průměrná denní
teplota 20 °C,
- nejchladněji bylo 31. října, kdy průměrná denní teplota dosáhla
pouhé 2 °C.
– redakce –

Uzávěrka tohoto čísla: 15.listopadu 2009.
Uzávěrka příštího čísla: 7. prosince 2009 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.
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