
Láska a přátelství 
do nového roku

Obsah:

Uběhlo to zase jako voda a začal nám 
nový rok. O Vánocích jsme v kruhu svých 
rodin a přátel prožili nezapomenutelné 
chvíle. Nový rok jsme přivítali přípitkem 
s těmi nejbližšími. Nyní jsme na prahu roku 
nového. Nevím, jestli to bude rok stejný 
jako minulý a jestli bude pro každého z nás 
radostný a veselý. Jsem však přesvědčen, 
že to bude rok přesně takový, jaký si jej 
uděláme. Chtějme sami vytvořit svůj ne-
zbytný prostor pro spokojený život. Mějme 

opravdová přátelství, která nám budou 
pomáhat v těžkých chvílích, a mějme také 
své rodiny, které nás obklopí v době po-
hody a klidu. Vím, že nic není jednoduché 
a zvláště v dnešní době. Vím, že člověk 
se může dostat do problémů a ne vlastní 
vinou, a právě proto je zde rodina, přátelé 
a také my, kteří Vám rádi pomůžeme.

Není nic jednoduššího než někomu po-
moc odmítnout, ale je mnohem laskavější
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Oznámení zápisu do I. třídy
Ředitel Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, 

příspěvková organizace oznamuje, že zápis žáků 
do první třídy pro školní rok 2010/2011 pro děti 
z Chropyně, Plešovce a Zářičí se koná v pondělí 
25. ledna 2010 v budově odloučeného pracoviště, ulice 
J. Fučíka 675, od 13:00 do 16, 00 hodin.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. září 2003 
do 31. srpna 2004 a děti, kterým byla školní docházka 
minulý rok odložena.

Rodiče s sebou vezmou potřebné doklady - rodný 
list dítěte, občanský průkaz, případně lékařskou zprá-
vu, pokud to vyžaduje zdravotní stav dítěte. Rodiče 
u zápisu sdělí, zda budou žádat odklad školní docházky.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

- Mgr. Milan Bajgar, ředitel ZŠ -

Provozní doba sběrného dvora

Období letního času:  
pondělí, středa  od 12:00 do 18:00
sobota   od 08:00 do 14:00

Období zimního času:  
pondělí, středa  od 11:00 do 17:00
sobota   od 09:00 do 15:00

Základní informace o sběrném dvoře, provozu a odpadech, 
které je zde možno odkládat, lze najít také na internetových 
stránkách města Chropyně.

Pozor změna termínů svozů popelnic 
o obsahu 110 l

Upozorňujeme občany, že v roce 2010 bude prováděn svoz 
popelnic o obsahu 110 l   1x za 14 dnů každou sudou středu. 
První svoz v roce 2010 proběhne 13. ledna
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Láska a přátelství do nového roku

a moudřejší pomoc nabídnout. Nikdy nevíme, kdy nám stejnou 
měrou bude moci někdo oplácet.

Ve společnosti je mnoho problémů a mladá demokracie 
si musí najít svou cestu z této situace. Nenechme se ovlivnit všemi 
nešvary a mějme na mysli, že život je přeci krásný, i když někdy 
těžší, než bychom si zasloužili.

Já sám mám někdy pocit bezradnosti, a naopak někdy 
jsem rád, že jsem tady doma v Chropyni, která se mění před 
očima a která má spoustu dobrých lidí. Mám radost z toho, 
že se umíme najít a setkat se. Mám radost z toho, že se nám narodilo 
v Chropyni mnoho krásných děťátek, a mám radost taky z toho, 
že žijeme ve společnosti bez válek a násilí.

Není to samozřejmost a svět je toho důkazem. Proto dívejme 
se na svět i z této stránky a prožívejme každý den v následujícím roce 
naplno a radostně. Když přijde něco špatného, věřte, že bude lépe.

Přeji Vám hodně zdraví a spokojenosti. Přeji Vám, aby láska 
a přátelství byli po celý rok domovem pod Vaší střechou.   

– Ing. Radovan Macháček, starosta města –

Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola VII – František Kašper, varhaník 
 a ředitel kůru kostela sv. Jiljí (10. část)

Pro hudbymilovné občany chropyňské 
i široké okolí se stal měsíc duben r. 1919 
velkou společenskou událostí. Z podnětu 
sbormistra a výboru Pěveckého sdružení 
byl požádán houslový virtuos František 
Ondříček, aby uspořádal koncert v Chropyni. 
Mistr Ondříček pozvání přijal a koncert 
se za klavírního doprovodu slečny Gusty 
Doubravské uskutečnil.

František Kašper ve svých memoárech 
píše: „Pro mistra jely do Přerova tři kočáry 
a jeden povoz pro zavazadla. Starosta 
obce, I. radní, zástupce Pěveckého sdružení 
a jeho dirigent přivezly vzácného hosta. Mistr 
byl u nás spokojen a zdržel se po koncertě 
ještě přes půl týdne. Chodil s námi na výlety 
a honil chropyňské rybářky (racky chechtavé) 
na rybníce. Přiloživ ruce k ústům, utvořil 
trychtýř a zvoláním „Uf“ vyplašil tisíce těch 
našich příjemných křiklounů, což mu působilo 
radost velikou. Za svých pochůzek byl mistr 
několikráte nepozorovaně fotografován.“ 
Jsme za tyto poznámky Františku Kašperovi 
vděčni, avšak nevíme, kde byl Ondříček 
ubytován a které skladby na koncertě provedl. 
Můžeme pouze usuzovat, že to byly skladby 
posluchačsky vděčné, především skladby 
českých skladatelů, Smetany, Dvořáka, Suka 
aj. Na závěr svého vystoupení jistě zahrál velmi 
známou Dvořákovu „Humoresku“, Fibichův 
„Poem“, Schubertovo „Ave Maria“ a další 
osvědčené přídavky.

O klavírní doprovazečce Gustě Doubravské 
nemůžeme napsat bližší podrobnosti. Nevíme, 
zda byla osobní pianistkou Ondříčkovou, 
nebo pouze přizvanou ke spoluúčinkování. 
V regionálním ani celostátním hudebním 
slovníku se její jméno nevyskytuje. Jistě byla 
schopnou a pohotovou klavíristkou, neboť 
hrála se světově proslulým houslistou, který 
vyžadoval precizní souhru. 

K profilu Františka Ondříčka (1857-1922) 
uveďme. Byl považován za zázračné hudební 
dítě. Po studiích v Praze a Paříži zahájil 
svoji koncertní činnost. Vystupoval po celé 
Evropě, Rusku i Severní Americe. Na přelomu 
19. a 20. století patřil vedle Jana Kubelíka, 
Jaroslava Kociána a Váši Příhody k nejslavnějším 
světovým houslistům. Byl obdivován pro svoji 
muzikálnost, vrcholnou techniku a slohovou 
podmanivost. Po delším působení ve Vídni 
se po první světové válce vrátil do Prahy 
jako profesor mistrovské školy (1919-1922). 
V koncertních cestách pokračoval až do 
své smrti. Ještě čtyři dny před úmrtím hrál 
naposled v Ženevě 8. dubna 1922. Jeho urna 
s popelem je uložena v Praze na Vyšehradě.

Z dalších poznámek Františka Kašpera 
se dovídáme, že „Pěvecké sdružení chropyňské“ 
úspěšně rozvíjelo svoji uměleckou činnost. 
Sborové skladby dobových skladatelů včetně 
úprav lidových písní zaznívaly na koncertech 
nejen v Chropyni, ale také v okolních obcích 
a chrámovém prostředí.

Důležitým v životě sborového tělesa se stal 
rok 1923. Podle dostupných pramenů bylo 
20. srpna téhož roku přejmenováno Pěvecké 
sdružení chropyňské na „Pěvecko-hudební 
spolek Smetana“. Za přítomnosti 34 členů 
ustanoven a starostou pěveckého spolku 
zvolen starosta obce pan Antonín Homolík, 
místostarostou pan J. Řihošek, archivářem 
pan F. Navrátil a dirigentem pan František 
Kašper. Zpěvní zkoušky spolku stanoveny: 
v pondělí ženský, ve středu mužský a v pátek 
smíšený sbor.

Byl zakoupen klavír značky Petrof s an-
glickou mechanikou. Celou částku za nástroj 
zaplatil mecenáš spolku, starosta Antonín 
Homolík. Také obecní zastupitelstvo obce 
Chropyně přistoupilo za člena spolku s ročním 
příspěvkem 2 000 Kč. Nový kvalitní klavír 
byl plně využit při sborových zkouškách 
i koncertech.

Je známo, že firma Petrof byla založena 
v roce 1864 v Hradci Králové. Majitel Antonín 
Petrof vybudoval z malé dílny velký tovární 
podnik, jeden z největších svého druhu 
v bývalé monarchii. Podnik zaměstnával 
cca 400 dělníků a měl roční výrobní kapacitu 
1 400 - 1 800 pian a pianin. S využitím nových 
technických vynálezů (anglická mechanika, 
pancéřový rám aj.) se nástroje Petrof 
plně prosadily v učebnách, domácnostech 
i koncertních síních. Čestně se také umístily 
na mezinárodních výstavách a získaly zvučné 
jméno na světovém trhu. Továrna, která 
prodělala ve svém vývoji řadu výrobních 
změn i názvů, zásluhou potomků rodiny 
Petrof vyrábí koncertní klavíry a pianina 
i v současné době.

Jak jsme již uvedli, Pěvecké sdružení 
chropyňské přijalo v srpnu 1923 nové jméno 
„Smetana“. Název nebyl vybrán náhodně, 
ale naprosto záměrně. Myšlenku nového 
názvu přinesl do spolku jeho dirigent 
František Kašper. Byl si vědom toho, že v roce 
1924 – v roce stých narozenin Bedřicha 
Smetany – se uskuteční významné celostátní 
oslavy, do kterých se zapojí i velmi dobrá 
amatérská sborová tělesa. Bylo známo, 
že sborové skladby Smetanovy, z nichž 
některé byly již v Chropyni zpívány, otevřely 
zpěváckým spolkům nové výhledy umělecké 
i reprodukční. Všeobecně byla známa 
a zpívána kantáta Česká píseň. I na moravském 
venkově byl znám a ctěn Smetanův výrok 
„V hudbě život Čechů“. Záměr Kašperův byl 
jasný a pro zpěváky znamenal určitou výzvu. 
Dirigent se chtěl se svým sborem zapojit 
do celostátních oslav v roce 1924, které 
znamenaly společenský a umělecký význam. 
Jak víme, oslavy na Moravě vyvrcholily 
setkáním sborů v Lipníku – Týně, kde byly 
provedeny Smetanovy sborové skladby, 
některé za doprovodu orchestru.

– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –

a mo ddudřřejšjšíí pomoc n
dokončení ze str. 1
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Rada města na svých jednáních v období 
od 14. října 2009 do 4. prosince 2009 mimo jiné:
• uložila zaslat stanovisko na Ministerstvo 

životního prostředí, se sídlem Krapkova 
3 Olomouc, ve znění: „Záměr ‚ZEVO 
Chropyně, zařízení na energetické využití 
odpadů‘ bude zdrojem nebezpečných 
škodlivin ve městě Chropyně, části Plešovec 
a v okolí, což je v rozporu se zájmy občanů 
i města samotného. Město Chropyně 
současně vnímá nutnost řešit problematiku 
odstraňování zejména nebezpečných 
odpadů termickou cestou. Je to však 
na úkor životního prostředí v nejbližším 
okolí spalovny a především zdravotního 
stavu obyvatel města. V záměru, tak jak je 
nastaven, vidí město Chropyně nejzávažnější 
problém zejména v navýšení množství 
spalování nebezpečných odpadů.“,

• zamítla uzavření jakékoliv smlouvy s fir-
mou Destra Co., s. r. o., se sídlem Hrnčířská 
556/20a Brno, IČ: 607 09 286, na pronájem 

Z jednání rady města
či prodej pozemků část parcelního čísla 
1200/3 o výměře 1 730 m2, parcelní číslo 
1200/9 o výměře 50 m2, parcelní číslo 
1200/4 o výměře 148 m2, parcelní číslo 
1200/5 o výměře 18 m2, část parcelního 
čísla 1200/1 o výměře 450 m2 v lokalitě 
Drahy v Chropyni,

• neschválila přípravu Obecně závazné 
vyhlášky města Chropyně, kterou se změ-
ní obecně závazná vyhláška č. 2/2007 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve smyslu doplnění článku 7 
o text: „l) za vyhrazení trvalého parkovacího 
místa pro osobní automobil 5.000 Kč za rok 
a 500 Kč za měsíc“,

• schválila uzavření Smlouvy o dílo čj. MCH 
6077/2009 mezi městem Chropyně a fir-
mou HART PRESS, spol. s r. o., se sídlem 
tř. T. Bati 1574 Otrokovice, IČ: 607 36 437, 
jejímž předmětem je výtisk a dodání 
periodika „Zpravodaj města Chropyně“,

• schválila cenu pronájmu jednotky v kolum-

Zpráva ze Dne zdraví v Chropyni
Dne 15. října 2009 proběhl v Městském 

kulturním středisku v Chropyni již tradiční 
Den zdraví, který zajišťuje Státní zdravotní 
ústav, dislokované pracoviště ve Zlínském 
kraji. Letošního Dne se zúčastnilo dohromady 
89 osob v tomto věkovém složení:

věk  muži ženy celkem

20-30 2 3 5
30-40 3 4 7
40-50 5 11 16
50-60 7 18 25
60-70 6 13 19
>70 5 12 17
Celkem 28 61 89
      
Na jednotlivých stanovištích byla pro-
váděna následující měření:

1. Měření výšky, váhy, výpočet BMI, 
stanovení % tuku (Omron, Tanita) 

 Počet změřených 89 osob, z toho 
15 osob s nadváhou (BMI 25-30) a 12 osob 
s obezitou (BMI >30)  

2. Měření krevního tlaku
 Počet změřených 89 osob, z toho 9 osob 

se zvýšenými hodnotami TK (pozn.: většina 
účastníků v seniorském věku udávala, 
že jsou léčeni pro vysoký krevní tlak)

3. Měření  celkového cholesterolu 
v kapilární krvi (Reflotron)

 Počet změřených 89 osob, z toho 
13 osob s  h lad inou cholestero lu 
>5,2 mmol/l (7 účastníků do 60 let) 
a 2 s hladinou cholesterolu >7,0mmol/l 
(1  účastník do 60 let)

4. Měření  glukózy v  kapilární  krvi 
(Glucocard)

 Počet změřených: 89 osob, z toho 0 osob 
s hladinou glukózy nad normu             

  
5. Vyšetření oční sítnice na věkem 

podmíněnou makulární degeneraci
 Počet vyšetřených: 89 osob, z toho 

u 2 osob zachyceny změny na sítnici 
(v léčbě) 

6. Vyhodnocení výsledků lékařem
 Počet vyhodnocených: 76 osob

7. Stanoviště prevence nádorů 
 Počet intervenovaných: 62 osob, probíhal 

zde nácvik samovyšetřování prsu u žen 
na modelech, propagace preventivních 
prohlídek prsou – mammografie, propagace 
testu na okultní krvácení do stolice, 
informace o očkování proti HPV u dívek

      
Provedená měření  byla  zaměřena 

na zjišťování rizikových faktorů chronických 
neinfekčních onemocnění, především srdečně 
cévních nemocí. Rizikové faktory, jako jsou 

báriu na 2.400 Kč/10 let včetně DPH 
a cenu pronájmu krycí desky za cenu 
1.000 Kč/10 let včetně DPH,

• schválila vzájemný zápočet pronájmu 
tělocvičen na rok 2009 mezi Základní 
školou Chropyně, okres Kroměříž, p. o., 
se sídlem Komenského 335 Chropyně, 
a Tělovýchovnou jednotou Chropyně, 
se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně,

• schválila Darovací smlouvu uzavřenou mezi 
městem Chropyně a SDH Chropyně, se sí-
dlem Ječmínkova 347 Chropyně, IČ 634 
59 531, jejímž předmětem je peněžitý dar 
ve výši 15.000 Kč jako odměna za celoroční 
činnost členů SDH Chropyně,

• schválila uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Chropyně a firmou Fatra, a.s., se sí-
dlem tř. T. Bati 1541 Napajedla, IČ: 274 65 
021, jejímž předmětem je převod hasičské 
techniky z majetku Fatra, a. s., Napajedla, 
do majetku města Chropyně za cenu 
1.000 Kč bez DPH.        – Ing. Jiří Rosecký –

obezita, vysoký krevní tlak nebo zvýšená 
hladina cholesterolu, zvyšují u jednice riziko 
rozvoje srdečně cévních onemocnění, např. 
infarktu myokardu, mozkové cévní příhody 
ad. Kombinací více rizikových faktorů 
u jednoho člověka se celkové riziko významně 
zvyšuje, až násobí. 

Naměřené hodnoty byly účastníkům 
individuálně vyhodnoceny a každému byla 
doporučena vhodná úprava životního stylu. 
Právě zdravý životní styl, to jest především 
rozumná výživa, dostatek pohybu, nekuřáctví 
a vhodná celková životospráva, ovlivňují 
kladně zdraví každého člověka. 

Při vyhodnocování byl zohledněn seniorský 
věk většiny účastníků a také to, že měření 
neprobíhalo za zcela standardních podmínek 
– např. část účastníků nebyla zcela nalačno 
apod.  Účastníkům, u kterých byly zjištěny 
vysoké hodnoty měřených veličin, bylo proto 
doporučeno ověřit si tyto zvýšené hodnoty 
u lékaře a dále se řídit podle jeho doporučení. 

Den zdraví byl dále doplněn o stanoviště 
prevence nádorů, kde byl účastníkům 
nabízen nácvik samovyšetřování prsu u žen 
na modelech (modely simulovaly nálezy nádorů 
v prsu). Dále byla propagována preventivní 
vyšetření jako mammografie prsou, test 
na okultní krvácení do stolice (prevence nádorů 
střev a konečníku), byly nabízeny informace 
o očkování proti lidskému papilomaviru  
u dívek (prevence nádorů děložního hrdla) 
a byly poskytovány další informace k tématu 
prevence a časné detekce nádorových 
onemocnění.    

Akci hodnotíme jako úspěšnou, zájem 
ze strany veřejnosti byl průběžný po celou 
dobu konání akce. 

– Jan Cimburek, SZÚ Praha, 
dislok. pracoviště Zlín –
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Rozsvícení vánočního stromu
V mnoha městech a obcích 

se počátek Adventu pojí se slav-
nostním „Rozsvícením vánočního 
stromu“. Nejinak tomu bylo 
také u nás v Chropyni. Jako 
v minulých letech, tak také 
v tomto roce připravilo město 
Chropyně pro své spoluobčany 
kulturní program. Letos se na 
něm podílela SZUŠ D-MUSIC 
pobočka Chropyně. Zahájení 
celého programu však patřilo 
Mateřskému centru Sluníčko. 
Maminky (nelze opomenout 
jednu posilu z řad tatínků) 
se svými potomky secvičily pásmo 
koled. I když to bylo jejich první 
společné vystoupení, tak po ně-
jakém ostychu nebylo ani stopy. 
Po vstupu na pódium měly děti 
v náruči svých rodičů vše pod 
kontrolou. Pokud snad došlo 
k nějakému zaváhání, tak ihned 
zasáhly a intonační nepřesnosti 
či výpadky paměti svých maminek 
pohotově napravovaly.  

Následné vystoupení dětí 
z mateřské školy, které naši školu 
navštěvují, již nenechalo nikoho 
na pochybách, že pěstování 
hudebnosti u chropyňských 
dětí je na správné cestě. Tuhle 
skutečnost také potvrdili žáci 
př ípravného ročn íku hrou 
na zobcové flétny.

Zámeckým areálem se linuly 
tóny vánočních koled, zaznívajících 
v podání nejrůznějších komorních 
seskupení od klarinetového tria 
p. uč. Mgr. Pavla Skýpaly, až po 
žesťový soubor vedený p. uč. Ivem 
Novotným. Hudební program byl 
také obohacen o sólový zpěv, 
kterým se prezentovali žáci 
pí uč. Marie Ospalíkové za klavírní 
spolupráce pí uč. Šárky Ruskové. 
Završením první části kulturního 
odpoledne bylo vystoupení 
dětského sboru pod odborným 
vedením p. uč. Miroslava Uhlíře.

Nejen nejmladší návštěvníci 
s neskrývaným zájmem sledovali 
druhou část kulturního programu, 
na kterém vystoupil taneční 
orchestr D-JAZZ z Kroměříže 
pod taktovkou pana Herberta 
Novotného (přesněji pod jeho 
paličkami). Pozornost všech 
návštěvníků byla upoutána 
p lá tnem,  na  k te rém by ly 
promítány části z filmové pohádky 
Mrazík. Interpretací skladeb 
z tohoto filmu vytvářel orchestr 
se svými sólisty nezaměnitelnou 
zvukovou kulisu. 

Poděkování města Chropyně
Také město Chropyně se touto cestou 

připojuje k poděkování všem, kteří se na pří-
pravě a také samotném průběhu rozsvícení 
vánočního stromu podíleli. Kromě pracovníků 
SMM patří poděkování i MVDr. Stanislavu 
Frkalovi za zajištění domácího zvířectva, 
paní Jaroslavě Pospíšilové a celému kolektivu 
děvčat za uspořádání velmi krásné tradiční 
vánoční výstavky v chropyňském zámku, 
maminkám a jejich dětem z Mateřského 
centra Sluníčko a především Ivoši Novotnému 
a celému kolektivu učitelů a všem účinkujícím 
ze SZUŠ D – MUSIC, pobočky Chropyně, 
za velmi krásná a působivá hudební 
vystoupení. Je vidět, že kladný vztah k hudbě 
je našim chropyňským dětem vlastní a město 
Chropyně bude i nadále finančně podporovat 
tyto volnočasové aktivity, které budou 
zpětně rozdávat radost a potěšení ostatním 
spoluobčanům. Svědčí o tom i spokojenost 
a hojná účast našich občanů na této akci 
a i přes několik kritických připomínek 
a doporučení týkajících se především 
organizačního zajištění, které se budeme snažit 
využít ke zkvalitnění při pořádání příštích akcí, 
lze toto rozsvícení vánočního stromu hodnotit 
jako velmi zdařilou akci, ve které chceme 
i do budoucna pokračovat.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

Po svátečním projevu pana 
starosty Ing. Radovana Macháčka 
a pana faráře P. Mgr. Jiřího 
Putaly následovalo slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu, 
který nám připomněl počátek 
Adventu a blížící se Vánoce. Velké 
poděkování patří SMM a městu 
Chropyně za vysoce profesionálně 
zvládnutou akci po technické 
stránce. Hrálo se nám tu skvěle. 

Závěrem bychom chtěli popřát 
všem spoluobčanům, rodičům 
a žákům šťastný a úspěšný nový 
rok 2010.

– Kolektiv učitelů SZUŠ D - 
MUSIC pobočka Chropyně –



Zpravodaj města Chropyně leden 2010

- 6 -

Haló, tady Lucifer!!!
Haló, tady Lucifer!!!

Halo, halo, slyšíte mě? Poslouchejte, vážení!
Jestli pak vy vůbec víte, jaké já mám trápení.
Čerti došli, skoro nejsou, jen ti staří zbyli mi.

Chlupatí jsou, smrdí kouřem, jenom zelí jedli by.
Potřebuju honem nové, menší i ty nejmladší,

Co by v pytli přinesli k nám zlobivce ty největší!
Nevíte, kde najít je mám, kde se berou? Kupují?

Žalostně je potřebuji, celou kupu vezmu jich!

Lucifere, dám Ti radu: K nám do školky pospíchej,
máme tady celou třídu, je tu jeden velký rej!

Čertice i raráškové vesele tu tancují, 
každý rohy hrdě nosí, ocáskem Ti zavrtí.

Přijď si vybrat, starý brachu, je nás spousta, jen si ber!
Budou noví, každým rokem, učitelů, těch se ptej!
Poradí Ti, napoví Ti, kam sáhnout pro ty nejlepší,

ostatním dej trochu času, do roka se přiučí!!!

Dík za radu, už tam spěchám!
MŠ 6. třída, píšu si. 

Velké vezmu, malé nechám,
V Chropyni, tam vyberu si!!!

– DJ –
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Louskáček – P. I. Čajkovskij
Je Štědrý večer. Na prostranství před domem presidenta Silberhause 

si hrají chudé děti.
Najednou se tu objevil stařec v roztrhaných šatech a prosí děti 

o trochu jídla. Rozdělí se s ním jen malá holčička jménem Klárka. 
Stařeček se v tu chvíli promění v kouzelníka a za její dobrosrdečnost 
ji vezme do domu prožít zcela jiné Vánoce plné lesku a třpytu.

V domě na Klárku čeká vánoční dárek v podobě malé dřevěné 
loutky prince jménem Louskáček. V tak zvláštním domě se zdají 
i zvláštní sny, a tak se Klárce zdá, že hračky ožijí a bojují s myškami. 
S myším houfem bojují cínoví vojáčci, kterým velí Louskáček, a s jeho 
velením je také přemůžou. 

Po bitvě se díky něžnému polibku Klárky promění Louskáček 
v živého prince. Na sněhových sáních za doprovodu sněhových vloček 
odváží Klárku do svého panství. Zde se právě koná slavnost, na níž jsou 
pozvaní hosté z dalekých krajů a ukazují své taneční umění. Klárčin 
sen končí ve chvíli, kdy v krásných bílých šatech tančí se svým princem 
Louskáčkem. Ráno se probouzí, a i když se vrací do svého všedního 
života, odnáší si v náručí loutku Louskáčka.

reklama

K Vánocům neodlučitelně patří pohádky. Zhlédnout pohádku 
v televizi či v divadle není až tak neobvyklé. A tak jsme naše žáky 
tanečníky i muzikanty ZUŠ Kroměříž – pobočka Chropyně vzali na zájezd 
do Janáčkova divadla v Brně na pohádku vyprávěnou řečí baletu.  

Rozjasněné dětské oči se podobaly první hořící adventní svíčce, 
která nám všem tak moc připomíná čas klidu, lásky a obdarovávání. 
A právě obdarovat jsme chtěli naše malé talenty nevšedním 
předvánočním zážitkem. Snad se nám to povedlo. 

Krásné Vánoce, milé děti, Vám ze srdce přejí

pedagogové ZUŠ Kroměříž – pobočka Chropyně

Prodám
 zdravý a dobrý med (lipový, akátový, pastový…), i větší množ-
ství. Dále mám k prodeji větší výběr koření a také bylinkového ko-
ření. 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 Františ-
kov. Vzdálenost řádu pitné vody 8 metrů, řádu kanalizace 100 me-
trů. Přístup ze zpevněné cesty. Za povodní v roce 1997 nebyl po-
zemek zatopen. Adresa pro zájemce: pozemek11@email.cz.

 zimní pneumatiky + disky KRISALP, nové, 165/70 R14, cena 
6.000 Kč. Tel.: 604 172 195

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

Soukromá i nzerce
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Předvánoční besídky – ZUŠ Kroměříž – pobočka Chropyně
Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 

2009 se v konaly v MKS Chropyně třídní 
předvánoční besídky, kde se představili žáci 
naší pobočky svým vystoupením.

I přes absenci několika žáků kvůli nemoci, 
která se tentokrát nevyhnula ani mě, se vy-
stoupení povedla, o čemž svědčí velmi kladné 
ohlasy přítomných posluchačů. Chtěl bych 
touto cestou moc a moc poděkovat všem 
učitelům naší pobočky za vzornou přípravu 
a organizaci všech vystoupení.

– Luděk Koutný – vedoucí pobočky –

Čertíku, Bertíku, přinesl jsi nadílku?
V pátek 4. prosince 2009 bylo od samotného 

rána ve škole všechno jiné a jinak. Děti byly 
zvědavější než obvykle, dospělí usměvavější 
než obvykle, vyučování méně důležité než 
obvykle a všechny kouty a chodby tmavší 
a tajemnější než obvykle. Zkrátka obyčejný 
školní den se změnil v neobyčejný, protože 
všichni očekávali návštěvu sv. Mikuláše 
s andílkem a čertem.

A dočkali se. Přišel důstojným krokem 
s vlídným výrazem ve tváři a andílkem, 
který už jen svým úsměvem zaháněl všechny 
starosti, nezdary a trápení. Zato čert se tvářil 
starostlivě (že by těch hříšníků od loňské 
návštěvy přibylo?) zřejmě proto, že do jed-
noho malého pytle se všichni nemohli vejít. 
A tak se opět slibovalo. Kajícníci dostali nové 
šance své chování polepšit a odměněni mohli 
být všichni. Nebeské i čertovské pekárně 
tentokrát mocně odlehčily maminky a babičky 
a nejrůznějšími dobrotami zaplnily košíky, 
krabice, misky i tašky. Za to, že mohlo být 
mikulášské nadělování tak bohaté, jim patří 
velké poděkování. 

Milý Mikulášku, čerte a andílku, děkujeme, 
že jste na nás nezapomněli a těšíme se na vaši 
návštěvu v naší škole zase příští rok.                    

– MB –
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Z pera našich nejmenších žáčků
Chropyni, čtvrtek 26. listopadu 2009

Milá paní policistko,
moc se nám líbila beseda s Vámi. Byla jste milá, měla strašně hezký 

hlas, modrou uniformu, odznak a velmi pěkně jste vyprávěla. Třeba 
příběh o Janičce nebo o chlapci, co zůstal sám v autě, a to bylo velmi 
smutné. Poučila jste nás, že než přejdeme vozovku, rozhlédneme 
se vpravo a vlevo a že máme chodit po přechodech, nepřecházet 
na červenou a nosit reflexní vestu. A na skateboardech máme jezdit 
tak rychle, jak chodíme. A že se nemáme bavit s cizími lidmi. 

Škoda jen, že jste neměla psy. Byli jsme však rádi, že jste nám dala 
vyzkoušet policejní vestu, protože je zářivá a svítí do dálky, Vaši bílou 
čepici, o které jsme se dozvěděli, že patří dopravní policii. Štěpánovi moc 
slušela. Taky se nám líbila pistol a zaujalo nás, jak jste nám ukazovala pouta. 

Terezce se moc líbilo, jak jimi byla spojená s Adamem. Připadala si jako 
nevěsta s ženichem. A Kubovi se také líbilo, jak byl připoutaný s Leničkou.

I hra, co jsme si zahráli, a obrázky, které jste přinesla, se nám moc 
líbily. A taky už víme, jak vypadá obušek.

Hodně z nás chce být policistou, protože chrání lidi před lupiči 
a zloději. Policisté udržují ve městě pořádek a možná by byl svět bez 
nich mnohem těžší. A myslíme si, že detektivové jsou také dobří.

Bylo to moc hezké a těšíme se na další besedu někdy příště.
Jo, a Matěj by se moc rád projel policejním autem, tak opravdu 

přijeďte.
Byla jste moc dobrá, všichni Vás pozdravujeme a děkujeme.

 Žáci z  l. a 2. tříd základní školy
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Zprávičky z turistického oddílu Kamínek
Také v letošním roce se konala ve víceúčelovém sále chropyňského 

zámku vánoční výstavka, která byla zahájena v neděli 29. listopadu, 
při rozsvěcování vánočního stromečku. Také náš Kamínek přispěl 
k zpestření výstavy svými výrobky. Za velmi pěkné aranžmá celé 
výstavy si zaslouží poděkování pí učitelky ze ZŠ J. Fučíka a především 
p. Pospíšilová, která má vždy připravené krásné povídání pro děti 
o různých vánočních zvyklostech a tradicích. Za všechny účastníky 
výstavy Vám děkuji.

Mikulášování a čertování v Mateřské školce
V pátek 4. prosince zavítal Mikuláš s andělem a čerty do školky. Děti 

seděly jako putičky a všechny svorně prohlašovaly, že byly hodné, vůbec 
nezlobily, i když některé, no nevím, nevím, nějak se ošívaly, to asi jen 
proto, že občas do nich vstoupí nějaký ten čertík a trochu je pozlobí. 
Protože zazpívaly celému mikulášskému doprovodu pěkné písničky 
a ty zlobivější slíbily, že se polepší, tak dárky Mikuláš s andělem 
nadělil všem dětem. Mikuláš si také sliby od všech dětí poznamenal 
do své zlaté knihy, jelikož se za rok vrátí i s čertíky znova, podívat se, 
jestli se děti polepšily, a určitě běda tomu, kdo sliby neplní, to ti čertíci 
s ním pak pěkně zatočí. 
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Zprávičky z turistického oddílu Kamínek
Mikulášská tancovačka v Městském kulturním středisku

Pro všechny děti z Chropyně i okolí byla připravena na neděli 
6. prosince „Mikulášská tancovačka“. Kolem 15. hodiny se začali 
rodiče s dětmi scházet do velkého sálu, kde děti netrpělivě a některé 
i s obavami čekaly, co se bude dít. No a dělo. Na začátek všechny 
přítomné přivítal anděl, který oznámil, že Mikuláš je na cestě do Chro-
pyně, ale jelikož jede z velké dálky a po cestě zdolává velké překážky, 
tak to chvíli přece jen potrvá, než do Chropyně dojede, a aby to čekání 
dětem lépe ubíhalo, tak na parketu si zařádily rozčepýřené čertice, 
které předvedly dětem, jak se tančí v pekle, a některé ty tanečky učily 
děti tancovat. Také si s dětmi zasoutěžily, zahrály a hlavně zařádily. 
Vše sledoval bedlivým zrakem anděl, který zdárně krotil čertí čeládku 
i se samotným Luciferem, když se snažili nějaké to děťátko šupnout 
do pytle a odnést si do pekla. 

Když se čerti a čertice vyřádili, tak anděl všem dětem oznámil, 
že Mikuláš je v Chropyni. Čerti mu běželi i s čerticemi naproti, 
to aby Mikuláše ochránili a pomohli mu s dárky, které přivezl pro děti. 
Mikuláš prošel důstojným krokem celý sál a před pódiem se zastavil, 
přivítal se s andělem a pak začalo veliké nadělování. Na všechny 
se dárečky dostaly i na ty zlobivější, když slíbily, že se polepší.

Po rozdání dárků se s dětmi Mikuláš rozloučil a pokračoval k dalším 
hodným dětem nadělovat dárky. No a pozor, děti, za rok se k nám 
Mikuláš vrátí a to i s nezbednými čertíky, co ty neposluchy do pytlů 
chytají a v peklo je pak odnáší.

Závěrem chci také poděkovat všem, kteří se na  mikulášování 
a čertování podíleli, ať už to bylo v mateřské školce či v Městském 
kulturním středisku.

– Za turistický oddíl Kamínek H. Paňáková –
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TeamGym – Malá oblast
Otevřeného kola sokolské soutěže TeamGym v Olomouci, které 

se konalo 21. listopadu 2009, se zúčastnila čtyři družstva chropyňských 
gymnastek: Junior I, Junior II (reprezentující Sokol Kroměříž) a MTG I 
závod vyhrála a družstvo MTG I MIX si vybojovalo krásné čtvrté místo, 
přičemž bylo složeno z osmi závodníků a závodnic ve věku 5–6 let 
(tato kategorie je do jedenácti let). 

Pochvalu si zaslouží všichni závodníci a především ti, kteří 
se teamgymového závodu zúčastnili úplně poprvé, hlavně Emma 
Joachimczyková, která závodila hned ve třech řadách na akro-
bacii a dvou na trampolíně za družstvo Junior I, ale také Terezie 
Koutová, která byla poprvé členkou staršího družstva Junior II 
a se všemi šesti absolvovanými řadami (na jedničku s hvězdičkou) 
také jeho oporou. 

Všechna družstva obdržela poháry, dokonce i ti nejmenší za čtvrté 
místo. Bohužel, bylo velmi obtížné jim vysvětlit, že jeden pohár 
je všech, a proto bude vystaven v oddílové vitrínce, a tak namísto 
radosti z úspěchu došlo i na pár slziček.                                – MaZa –

Na fotografii mix družstvo MTG I:
zleva Vojtěch a Matěj Langrovi, Jan Mačuda, Alexandra 

Hubáčková, Vendula Mačudová, Lucie Vymazalová, Barbora 
Matušincová a Denisa Peričová

Na fotografii je vítězné družstvo dívek MTG I:
zleva Natalie Deduchová, Ondřejka Spáčilová, Markéta 

Horáková, Dominika Křižanová, Karina Vašková, Denisa Dobrá 
a Sára Vaňharová

Na fotografii vítězné družstvo Junior I: 
zleva Lucie Jablonská, Katka Němečková, Jennifer Vaňharová, 

Adéla Vaculíková, Anna Joachimczyková, Adéla Koutová, 
Emma Joachimczyková, Zuzana Žatecká

Na fotografii vítězné družstvo Junior II: 
Andrea Ondrušková, Kristýna Vaňharová, Lucie Kopačková, 

Magdaléna Zavadilová, Gabriela Řezníčková, Kateřina Maradová, 
Terezie Koutová
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I v letošním roce se konal tradiční 
Mikulášský turnaj ve stolním tenise na ZŠ 
Chropyně. Soutěž proběhla o něco později 
za svátkem Svatého Mikuláše, v pondělí 
7. prosince 2009. Zúčastnilo se celkem 
75 žáků ze 6. až 9. ročníku. Byla svedena 
spousta napínavých soubojů, jejichž výsledky 
určily následující pořadí v jednotlivých 
ročnících:
6. ročník: 
Chlapci: 1. Leoš Suchánek (6.A), 2. Jiří Ludvík 
(6.A), 3. Otto Solař (6.A)
Dívky: 1. Barbora Balášová (6.A), 2. Jana 
Zapletalová (6.B), 3. Adéla Blažková (6.A)

7.ročník:
Chlapci: 1. Adam Palík (7.A), 2. Adam Přidal 
(7.A), 3. Milan Kuchař (7.A)
Dívky: 1. Ester Polášková (7.A), 2. Diana 
Kopečná (7.A), 3. Alena Patrmanová (7.B)

8.ročník:
Chlapci: 1. Marian Šubík, 2. David Hejl, 
3. Martin Petlach
Dívky: 1. Leona Jurtíková, 2. Markéta 
Ryndová, 3. Ma   rtina Mikešová

9.ročník
Chlapci: 1. Marek Žižlavský, 2. Hynek 
Pospíšil, 3. Martin Hora
Dívky: 1. Karolína Večerková, 2. Marie 
Olšanská, 3. Veronika Volcová

Vítězům blahopřejeme a ostatní 
nemusí být smutní, protože příští rok 
se můžou zúčastnit dalšího ročníku.

– Mgr. Marie Molčíková –

37. ročník turnaje mužů ve stolním tenise
V sobotu 21. listopadu 2009 uspořádal 

oddíl stolního tenisu již 37. ročník turnaje 
mužů. I když se ho letos zúčastnilo oproti 
minulým ročníkům pouze 48 hráčů z různých 
koutů Moravy, byl to jeden z nejvíce 
vyrovnaných turnajů.

Už od ranních hodin se přihlášení hráči 
připravovali, aby podali co nejlepší výkon. 
Po slavnostním zahájení předsedou oddílu 
a místostarostou města Chropyně Ing. Petrem 
Večeřou a slavnostním podáním prvního míčku 
panem Hanákem, nejstarším účastníkem 
turnaje, a panem Remešem, zástupcem 

sponzorské firmy Racek Chropyně, se rozjela 
první a zároveň hlavní soutěž dvojčlenných 
družstev. Družstva byla rozdělena do šesti 
skupin, z nichž dvě nejlepší družstva postoupila 
do vyřazovacích bojů. Vítězem se stalo družstvo 
ve složení Jaroslav Kolůch (Brno) a Vít Dvořák 
(Slávie Kroměříž), kteří již v prvním kole 
vyřazovací části porazili loňské vítěze R. Piňka  
– M. Janečku. Druhé místo získalo družstvo Jiří 
Gazda – Pavel Polanský (Jiskra Otrokovice) 
a třetí místo patří rodinné sestavě Jakub Švec 
– Radek Švec (Spartak Telč). V odpoledních 
hodinách jsme zahájili druhou soutěž – 

Mikulášský turnaj 
ve stolním tenise

jednotlivci. Hrálo se systémem na dvě porážky 
a vítězem se již po druhé stal Jakub Švec z Telče, 
který ve finále porazil Jaroslava Kolůcha z Brna. 
Třetí místo vybojoval Radim Fiala z Otrokovic. 

V průběhu turnaje přišli zástupci z TJ Chro-
pyně poblahopřát našemu družstvu „A“ k po-
stupu do divize. Předali vedoucímu družstva 
dárkový koš a z vlastních zdrojů šek ve výši 
2000,- Kč na další činnost.

Po skončení turnaje bylo pro všechny 
zúčastněné připraveno pohoštění v restauraci 
Racek, kde si v příjemné atmosféře nejen 
hráči, ale i ostatní příznivci tohoto sportu 
vyměnili své zkušenosti a zhodnotili turnaj. 

Závěr děkujeme sponzorům městu Chro-
pyně, STAVOPLAST, s. r. o. – p. Hanák, PLYNY 
JEHLÁŘ, s. r. o.,  OTT Klima,  Kontejnérová 
doprava – p. Lučan, AUTOVEST – p. Středa, 
VT Stav Kroměříž za finanční příspěvek 
a hodnotné ceny, firmě KMOTR, a. s., 
Kroměříž za občerstvení a panu Zhánělovi 
nejen za sponzorský finanční příspěvek, 
ale i za pohoštění a vytvoření úžasné atmosféry 
na večírku v restauraci Racek.

– Oddíl stolního tenisu Chropyně –
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Vzpomínáme

Společenská kronika

Jen vzpomínky nám zůstaly 
na společné dny šťastné,

jsou v našich srdcích ukryté,
 jsou hluboké a krásné.

Dne 21. ledna 2010 vzpomeneme 4. smutné 
výročí, co nás navždy opustil pan 

Pavel Mrázek. 

Vzpomínají manželka, děti, sourozenci a přátelé.

Dne 8. ledna 2010 oslaví své 81. narozeniny 
pan 

Zdeněk Dolníček. 

Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody 
do dalších let přeje celá rodina a velkou pusu 
posílá pravnouček Tomášek.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Po cestách krátkých chodili jsme spolu,
na cestu dalekou odešel jsi sám.

Dne 20. ledna 2010 vzpomeneme 3. smutné 
výročí, co nás opustil pan 

Ladislav Gašpařík. 

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

Dne 27. prosince 2009 uplynulo 
18 let od úmrtí pana 

Ladislava Otevřela. 

S láskou a úctou vzpomíná syn s rodinou.

Blahopřání

Život ti píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chceme Ti říct:

„Žij podle svého, měj pevné zdraví
a dnešek oslav tak, jak se slaví.

Popíjej víno, písničku zpívej,
s veselou tváří na svět se dívej.“

Uzavření manželství

V měsíci listopadu se do Chropyně přistěhoval 10 osob, 21 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 5 osob, narodily 
se 3 děti a zemřeli 2 občané.

Ľuboš Kuchťák, Záříčí – Kateřina Rosecká, Chropyně

Dne 9. ledna 2010 vzpomeneme 10. výročí 
úmrtí pana 

Antonína Pospíšila. 

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

Dne 4. ledna 2010 oslaví své kulaté 
narozeniny pan 

František Rosecký.

 Všechno nejlepší, pevné zdraví a spoustu 
životního optimismu přeje rodina a přátelé.

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města 
Chropyně zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky 

ve společenské kronice,  a to zcela bezplatně. 

uzávěrka Zpravodaje 

únor 2010

je 11.1.2010 do 12:00 hod.
najdete na 

archiv Zpravodaje města Chropyně

www.muchropyne.cz

Zde mohla být

Více informací na tel.: 573 500 746

nebo na www.muchropyne.cz

vaše reklama
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Vítání nových občánků našeho města

– Dagmar Zapletalová, matrikářka – Timea Súkupová

Samuel Říha

Jan Berky

nar. 21.07.2009

nar. 30.08.2009

Matěj Kunčar

Tobiáš Souček

nar. 31.07.2009

nar. 09.09.2009

Barbora Zdražilová

Karolína Janalíková

nar. 28.08.2009

nar. 08.06.2009

nar. 23.09.2009

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  28. listopadu 

přivítány tyto děti:

Naši rybáři slaví úspěch
12. října 2009 proběhlo v Mělníce poslední 

kolo 1. ligy LRU ČR Feeder 2009. Jedná se o nej-
vyšší soutěž v lovu ryb feederovou technikou 
v České republice. Celý seriál závodu obsahuje 
4 dvoukola, takže se vlastně jedná o osm 
samostatných závodů, kterých se účastní 
20 nejlepších týmů České republiky. Výsledky 
se sčítají. 1. liga LRU ČR Feeder je soutěž 
tříčlenných družstev a také MO Chropyně 
zde má své želízko v ohni. Milan Tychler 
z MO Chropyně je členem družstva NORMARK-
SHIMANO FISHING, které se mezi dvacítkou 
umístilo na druhém místě, a stalo se tak 
1. vicemistrem 1. ligy České republiky v LRU 

Feeder pro rok 2009. Toto družstvo dokázalo 
během osmi závodů, které trvají tři hodiny 
čistého času, nachytat historicky nejvyšší 
hmotnost ryb (téměř 169 kg), a předstihlo tak 
touto hmotností i vítězný tým MIVARDI FEEDER 
TEAM (146 kg) o více než 20 kg. Družstvo 
FISHING AUSSIE MO ČRS OLOMOUC, 
které se umístilo na třetím místě, nachytalo 
142 kg. Bohužel, nesčítají se jen váhy, 
ale i součet umístění z jednotlivých závodů a zde 
bylo družstvo MIVARDI lepší. 

Gratulujeme vítězům a přejeme další 
úspěchy v následující rybářské sezóně.

– MRS MO Chropyně –
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Uzávěrka tohoto čísla: 7. prosince 2009.  
Uzávěrka příštího čísla: 11. ledna 2010 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle. 

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redak-
ce. Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává ne-
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Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.

leden - květen 2010
MKS Chropyně připravuje

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.

Leden
9.1.2010 XI. Ples města Chropyně.
 od 20:00 hod.  Vstupné 180,- Kč.

Únor
6.2.2010 Myslivecký ples

14.2.2010 Dětský karneval
 v 15:00 hod.  

Březen
6.3.2010 Školní ples

15.3.2010 O pejskovi a kočičce 
 (pohádka pro MŠ a I. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi).
 Hraje umělecká agentura ART Production TED

Duben
14.4.2010 Aby bylo jasno 
 (komedie s Janem Rosákem v hlavní roli). Hraje
 FANNY AGENTURA.

22.4.2010 Složíme si hit 
 (hudební pořad pro I. – VI. ročník ZŠ).

Květen
13.5.2010 Kterak beruška o sedmou tečku přišla 
 (pohádka pro MŠ a I. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi).
 Hraje Divadlo Kapsa.

28. - 30.5. Chropyňské hrátky
2010

Leden je podle gregoriánského kalendáře první měsíc v roce. Má 31 
dní. Český název měsíce pochází od slova led – měsíc ledu. Původně 
byl tento měsíc ve východní Evropě označován jako měsíc vlka.

Zpočátku byl leden v římském kalendáři až 11. měsíc v roce. Teprve 
v roce 153 došlo ke změně začátku roku z 1. března na 1. leden.

Leden začíná vždy stejným dnem v týdnu jako květen předcházejícího 
roku a stejným dnem jako říjen s výjimkou přestupného roku. Tehdy 
připadá první lednový den na stejný den v týdnu jako první den dubna 
a července.

Astrologicky je na začátku ledna Slunce ve znamení Kozoroha 
a na konci ve znamení Vodnáře. V astronomických termínech začíná 
v souhvězdí Střelce a končí v souhvězdí Kozoroha.

Lednové pranostiky:
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.

Z místního pozorování v měsíci listopadu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 4,4 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla 8,1 °C,
- celkové množství srážek bylo 57,8 mm/m2,
- nejteplejším dnem byl 30. listopad s průměrnou denní teplotou 12 °C,
- nejchladnějším dnem byl 1. listopad s průměrnou denní teplotou 0 °C.

– redakce –

Chropyňské počasí


