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Co nás čeká
v roce 2010?
Vážení spoluobčané,
ještě ani nestačila pořádně odeznít
„poezie“ Vánoc a nově nastupující rok
2010 nás všechny nemile překvapil a přivítal
velmi nízkými teplotami, silným větrem
a přívaly sněhu, které dlouho nepamatujeme.
Starosti určitě nadělal řidičům, silničářům,
energetikům a všem, kteří s ním museli
bojovat. Naopak radost udělal převážně
dětem, které si jej do sytosti užily při zimních
radovánkách.

V roce 2010 oslaví naše město dvě
významné události. Již v dubnu si připomeneme
40. výročí od povýšení Chropyně na město –
stalo se tak 29. dubna 1970 - a dále v červenci
uplyne 475 let, kdy král Ferdinand I. povýšil
osadu Chropyni na městečko udělením znaku,
který tvořil „červený štít, v jehož prostředku
je vydra držící v ústech štiku“, a také bylo
městu uděleno právo pořádat „jeden týdenní
trh, dva výroční trhy a právo pečetit voskem“.
pokračování na str. 2
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Co nás čeká v roce
2010?
dokončení ze str. 1
Rok 2010 bude také rokem „volebním“,
ve kterém půjdeme dvakrát k volbám. Nejprve nás v květnu čekají volby do poslanecké
sněmovny a v říjnu si budeme volit své zástupce
do obecních a městských zastupitelstev a také
do části senátu.
Nám v tomto roce končí naše první
volební období, budeme se snažit dokončit
splnění stávajícího Volebního programu ZM
Chropyně na léta 2006 – 2010 a zároveň
předstoupit před naše voliče s novým Volebním
programem na období 2010 – 2014. Zda nám
bude umožněno jej i realizovat a ve své práci
pokračovat, bude závislé právě od výsledků
podzimních komunálních voleb.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –

Poděkování
Dne 9. prosince 2009 se 70násobným dárcem krve stal místostarosta města
Ing. Petr Večeřa. Být u odběru po sedmdesáté znamená dát téměř 35 litrů své krve
na záchranu lidských životů či pomoc v nemoci svých spoluobčanů a spolupracovníků,
a to bez nároku na finanční náhradu.
Město Chropyně vyjadřuje Ing. Večeřovi touto cestou své poděkování.

Silvestrovský
ohňostroj
Stalo se již tradicí, že je na Silvestra
v prostoru starých lázní k vidění parádní
podívaná na pěkný ohňostroj. Vzpomínám,
že před třemi lety sledovalo ohňostroj jen
pár známých. Letos tomu bylo jinak. Přátelé
města Chropyně pan Tomáš Langer a Viktor
Žák připravili úžasný zážitek a přízeň bezmála
500 diváků jim byla odměnou. Chtěl bych
touto cestou poděkovat Viktorovi i Tomášovi
za zpestření posledního dne v roce. Z jejich
vyjádření vyplývá, že se můžeme těšit opět
na příští Silvestr, kdy to v 17:30 vypukne.
– Ing. Radovan Macháček,
starosta města –

Uplynulý rok 2009 v „řeči čísel“
Jaký byl právě skončený rok 2009 z pohledu statistického? Udělejte si sami obrázek
z několika číselných údajů, které na tomto
místě uvádím.
Určitě je potěšitelné, že se v uplynulém
roce 2009 narodilo v našem městě rekordních
61 dětí, z toto 34 chlapců a 27 děvčat. Je to,
stejně jako v roce 2005, za posledních 10 let
nejvyšší počet narozených dětí. Ve srovnání
s rokem 2008, kdy se narodilo jen 45 dětí,
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představuje tento počet nárůst o 16 narozených
dětí. Nejčastěji používanými jmény byla Karolína
– 4krát a potom následovala jména Jakub,
Michal, Filip a Tereza – 3krát.
Prvním narozeným občánkem našeho města
v minulém roce byl Petr Vícha, který se narodil
v přerovské porodnici 2. ledna. Gratulujeme!
Naopak nejstarší občankou našeho města
je paní Anežka Dohnalíková, která v tomto roce
oslaví již 95. narozeniny. Jubilantce touto cestou
gratulujeme a přejeme pevné zdraví a pohodu
do dalších let!
V uplynulém roce zemřelo v našem městě
33 našich spoluobčanů, bylo uzavřeno 41 nových
manželství a 19 manželství bylo rozvedeno.
Počet obyvatel našeho města k 1. lednu
2010 dosáhl čísla 5 182, což představuje nárůst
o 10 ve srovnání se stejným obdobím roku
předcházejícího.
Neradostná situace je z pohledu nárůstu
nezaměstnanosti v našem městě, která v důsledku celosvětové hospodářské krize, jež
se bohužel nevyhnula ani našemu městu,
dosáhla k závěru minulého roku 13,53 %, což
představuje meziroční nárůst o 5,43 % a znamená to, že k 31. prosinci 2009 bylo v našem
městě bez práce 385 lidí.
Z tohoto pohledu nám nezbývá než věřit
a doufat, že se naše ekonomika již v tomto
roce opět „nastartuje“ k lepším výkonům
a nezaměstnanost, nejen u nás v Chropyni,
začne opět klesat, ale to se jeví, jak prognózují
naši ekonomové, spíše reálné až ve druhé
polovině letošního roku.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –
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Kam na dovolenou?
Tuto otázku si klade každý rok řada
lidí. Někteří mají jasno hned, některým
trvá rozhodování delší dobu. Určitě v tom
rozhodování hraje roli několik významných
aspektů. Například: finanční nároky, aktivní
pohyb, adrenalin, dobrodružství, krásná
příroda nebo něco nového tajemného,
nepoznaného. Může to být však řada jiných
faktorů, záleží na každém jedinci. Pokud
někdo hledá něco podobného, co uvádím
výše, tak tomu chci něco málo naznačit a něco
málo doporučit z toho, co jsem letos zažil
na dovolené já. Nikomu však nic nevnucuju.
Dnes jsou hranice států otevřené a cestovat se dá téměř kamkoli, jen je potřeba
na to mít vybavení a potřebné prostředky.
Jistě, ne každý má na drahou dovolenou,
ne každý si může splnit svůj tajný dovolenkový
sen. Ale na druhou stranu se dají i za menší
peníz zažít krásné a nezapomenutelné chvíle
na dovolené. Co je však potřeba nutně,
to je aspoň trošku solidní zdraví. Tím myslím
dovolenou, o které chci něco říci.
Vždy mě fascinovaly dálky, krásná a pokud
možno co nejméně poskvrněná příroda, hory,
lesy, tajemné země a jejich obyvatelé. Jistě
jsou pro mě lákává třeba pobřeží Jaderského
moře či jiných přímořských letovisek,
ale to pro mě již zevšednělo. Vždy mě lákaly takové země a státy, kam pro nás byl
v minulých letech přístup velmi obtížný
a mnohdy nedostupný. Lákalo mě a láká stále
i dnes poznávat, jak tam žijí lidé, jaká je tam
příroda, životní úroveň, zvyky lidí, jak budou
brát nás, jako dříve nepoznané cizince, atd.
Lákají mě taková místa a státy, jako
je Albánie, Zakarpatská Ukrajina, rumunský
Banát apod. V Albánii jsem byl před čtyřmi
lety, do Banátu bych se rád podíval na pěší
turistiku někdy příště a Zakarpatskou Rus
jsem navštívil letos v srpnu a to kolmo. Vždy
ve mně vzbuzovali respekt a obdivoval jsem
cestovatele na kolech, jako jsou třeba u nás
Tomšíček nebo nám známý Mirek Rozkošný.
Na ty však nemám, tak tedy jsem volil trošku
jednodušší cestu a možnosti.
Tak tedy: Všechny ty aspekty, které jsem
uvedl na začátku, u mě hrály významnou roli.
Hlavně, aby to bylo finančně nenáročné, aby
tam byl pohyb, adrenalin, krásná příroda a to
tajemno, to hrálo hlavní roli.
Navštívil jsem tedy stránky známé cestovky
„Kudrna“ a tam jsem našel to, co jsem hledal.
A jak jsem již z dřívější doby věděl, našel jsem
i podobně „postižené jedince“ a především
spolehlivou cestovku a nadšený a ochotný
personál. Prvně bylo třeba dát dohromady
potřebné vybavení. Tedy spacák, stan, koupil
jsem si nafukovací karimatku (jsem přece
už starší dorostenec a pohodlí při ležení považuji za nutnost), hlavně pak muselo být v pořádku kolo (bejk). To jsem raději dal ještě
překontrolovat kamarádu „Žemlovi“, který
tomu rozumí a je na něho spoleh. Vyměnit pár
peněz za eura a dolary (většinou tam nic jiného

nesmění). Pak už jsem nastoupil na palubu
luxusního autobusu v Olomouci, dal kolo
do vleku a s ostatními stejně postiženými vyrazil.
V 5 hodin ráno jsme na přechodu
u Užhorodu. Tady začíná tvrdá realita.
Hned poznáváme, kde končí hranice Unie.
Vzpomněl jsem si na dobu před 25 lety
na letišti v Kyjevě. Stejně jako tehdy, tak
i teď jsme museli vyplňovat „bumašku“
s otázkami: kam jedeme, důvod pobytu,
kde budeme bydlet a podobně. Užhorod
na návštěvníka ještě působí vcelku „evropsky“.
Jinak pozoruhodné město s řadou památek
a působící klidným dojmem. Tento dojem
občas naruší procházející po zuby ozbrojená
ochrana, spousta volně pobíhajících psů
těžko rozeznatelného plemene, ale také
mnoho žebrajících lidí, a to nejen romské
etnikum. Velký dojem na cizince zanechá
i krytá tržnice, kde má nakupující možnost
koupit vše ke svým potřebám. Třeba
i volně na pultě k dostání výsekové maso
obletované hejnem much. Bylo třeba směnit
eura za ukrajinské hřivny. Směnili jsme eura
za ukrajinské hřivny, pro našince směna
velmi výhodná. Bylo také nutno co nejdříve
otestovat místní, široký sortiment vodky.
Tu nalévají nejen v hospůdkách, ale běžně
i v obchodech s potravinami. Dlužno říci,
že zájemců o vodku je víc než zájemců o nákup ostatních potravin, a to nejen mezi
mužským pohlavím. Hold jiný kraj, jiný mrav.
Po krátké prohlídce města jsme se autobusem přesunuli do hor, jmenovitě do sedla
pod Volovcem. Tady už začala tvrdá realita
zejkování. Po kratším sjezdu po „ukrajinském“
asfaltu stoupáme po cestě–necestě k vodopádům Šipot. Vodopád byl pěkný, ale takových je u nás mnoho, třeba na Bílé Opavě.
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Před vodopádem se vybírá vstupné 2 hřivny,
ale vstupenky se člověk nedočká, o čemž jsme
se ovšem přesvědčili i při jiných příležitostech.
Nahoru k vodopádům to byla řádná makačka,
ale zpět, to bylo po té kamenité cestě připomínající řečiště horského potoka přímo
„o hubu“. Ostatně ti mladší a zdatnější, kteří
v příštích dnech volili trasy po hřebenech,
si podobného terénu užili dost a dost. Naštěstí si každý mohl vybrat trasu, na kterou
se fyzicky cítil.
Pomalu se blížil večer, ještě krátká zastávka
ve vesnici Izki na krátké pivní občerstvení
a pak dál do místa prvního kempu, kde nás
už čekala teplá večeře. Izki nám poskytlo
nejen pivní občerstvení, ale i první větší
seznámení s místním, mimochodem velmi přátelským obyvatelstvem. Zvláště jedna místní
postavička na nás zanechala větší dojem.
Chlapík vzrůstem menší, kulaťoučký, červeňoučký, mezi 65 – 70 lety, ale velmi čilý
a řečný. Taky ale asi dlouhodobě v mírně
podroušeném stavu. Hned se s námi bratřil
a na počest, že nás prý pomáhal osvobodit,
hned chtěl, ať mu poroučíme vodku, čehož
se nedočkal. To mu ale nebránilo, aby nám
předvedl své taneční a zpěvácké schopnosti,
včetně „Tancuj, tancuj, vykrůcaj“. Předvedl
nám, jak ovládá několik světových jazyků,
počínaje slovenštinou, němčinou, italštinou
a výstup zakončil maďarsko-romským výběrem
sprostých slov. Závěrem se soustředil na oplácávání zadečků našich děvčat a jejich přesvědčování, aby některá zůstala u něho natrvalo, za což byl ochoten vyklopit i zbytek portmounky, kde bylo minimálně 10 hřiven. Cítil
jsem potřebu nějak nahradit nepochopení
děvčat.
– VB –
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Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém jednání dne
16. prosince 2009 mimo jiné:
• schválilo zaslání zamítavého stanoviska
ve znění: „Město Chropyně nesouhlasí
s připravovanou rekonstrukcí spalovny
nebezpečných odpadů v Chropyni a požaduje odstranění stávající technologie
spalování s tím, že provoz bude zrušen.
Důvodem tohoto postoje města Chropyně
je zdravotní stav občanů, kteří často a v nemalém počtu umírají v nevysokém věku
na vážné zdravotní potíže, odvozené ‚od škodlivinami zatíženého prostředí, ve kterém
žijí. Významným příspěvkem k tomuto stavu
byl a dle záměru vlastníka spalovny by měl
být i do budoucna provoz spalovny, který
je zvláště velkým stacionárním zdrojem
znečišťování ovzduší, a to v bezprostřední
blízkosti bytové zástavby. Spalovna je navíc v blízkosti důležitého vodního zdroje
určeného k hromadnému zásobování pitnou
vodou a v neposlední řadě se nachází ve vodohospodářsky citlivé oblasti CHOPAV
Kvartér řeky Moravy. Zastupitelstvo města
Chropyně i jeho občané chápou, že cesta
k odstraňování odpadů, a to zejména těch
nebezpečných, vede přes termickou degradaci, v případě chropyňské spalovny
se však jedná o velmi nevhodné umístění
zařízení, které poškozuje zdraví obyvatel
města a jeho životní prostředí. Proto město
Chropyně říká, po řádném a podrobném
seznámení se záměrem rekonstrukce spalo-
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vny, rozhodné NE dalšímu spalování
odpadů v Chropyni.“ Ministerstvu životního
prostředí České republiky,
schválilo prodej části pozemku parcelní číslo
1237/1 ostatní plocha o výměře cca 500 m2,
pozemku parcelní číslo 1237/18 ostatní
plocha o výměře 17 m2 a pozemku parcelní číslo 1237/13 ostatní plocha o výměře 302 m2
za cenu 170 Kč/m2,
schválilo prodej pozemku č. 2 parcelní číslo
175/29 v lokalitě Podlesí o výměře 1 112 m2
za cenu 451 Kč/m2,
schválilo prodej pozemku parcelní číslo
1099 zahrada o výměře 1 004 m2 za cenu
100 Kč/m2,
schválilo prodej pozemku parcelní číslo 270/3
trvalý travní porost o výměře 55 m2 a parcelní číslo 271/2 zahrada o výměře 413 m2
za cenu 85 Kč/m2,
schválilo směnu pozemků parcelní číslo
1093/160 zastavěná plocha o výměře 34 m2
a parcelní číslo 1093/161 zastavěná plocha
o výměře 6 m2, které jsou v majetku města
Chropyně, za pozemek parcelní číslo
1093/163 ostatní plocha o výměře 10 m2
a zpevněné plochy, tj. parkovací plochy
v počtu 14 ks, chodník a zpevněná plocha
pro kontejner na komunální odpad v majetku firmy Velkosklad s plasty, s. r. o., se sídlem Záříčí 54, IČ: 253 05 166,
schválilo bezúplatný převod pozemků
dotčených výstavbou cyklostezky Chropyně
– Plešovec z majetku Zlínského kraje, se síd-

•
•
•

•
•

lem třída Tomáše Bati 21 Zlín, IČ: 708 91
320, na město Chropyně, a to pozemků parcelní číslo 255/2-4 ostatní plocha, silnice
o celkové výměře 95 m2 v katastrálním území Plešovec a pozemků parcelní číslo
1378/13-17, 1994/2, 1694/3-12 ostatní
plocha, silnice o celkové výměře 283 m2 v katastrálním území Chropyně
schválilo prodej čtyř bytových jednotek
v domě čp. Masarykova 11 za celkovou
cenu 1.155.176 Kč,
schválilo Rozpočet města Chropyně
na rok 2010 a Rozpočtové opatření města
Chropyně č. 4 v roce 2009,
zvolilo pana Radomila Hynšta, paní Zdeňku
Hrbekovou, paní Hanu Šimovou, paní Věru
Vavrušovou, pana Pavla Rozsypálka a pana
Františka Přivřela do funkce přísedících
u Okresního soudu v Kroměříži pro funkční
období 2010 až 2014,
schválilo Zřizovací listinu Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Chropyně –
Plešovec kategorie JPO V,
nařídilo Správě majetku města Chropyně,
p. o., odvod ve výši 800.000 Kč do rozpočtu města Chropyně. – Ing. Jiří Rosecký –

kompletní výpi sy
usnesení na
www.muchropyne.cz

Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola VII – František Kašper, varhaník
a ředitel kůru kostela sv. Jiljí (11. část)
Víme, že chropyňské veřejnosti se představil
Pěvecký spolek Smetana na koncertě 23. prosince 1923 v předvečer vánočních svátků. I když
se nezachoval zpívaný program, můžeme se domnívat, že vedle sborových skladeb zazněly
na koncertě skladby s vánoční tématikou
a oblíbené koledy a pastorely českých skladatelů.
Některé z nich jistě zazněly v kostele sv. Jiljí
při oslavě vánočních svátků. Zpráva dirigenta
Františka Kašpera uvádí, že „v jubilejním roce
Bedřicha Smetany (2. 3. 1824 – 12. 5. 1884)
vykonal spolek poslání své čestně. Již od počátku
ledna 1924 začalo 78 členů choditi pilně
do zkoušek a v několika dnech počet se ještě
zvětšil. Koncert uspořádán dne 30. března
odpoledne ve 3 hodiny a večer v 8 hodin.
Provedeny sbory ženské (Má hvězda, Západ,
Přiletěly vlaštovičky), z mužských sborů Věno z roku 1880 a Slavnostní sbor s průvodem orchestru
z roku 1870. V programu dále zazněly smíšené
sbory a sexteto Rozmysli si, Mařenko, rozmysli
z opery Prodaná nevěsta. Na závěr koncertu byla
provedena kantáta Česká píseň pro smíšené hlasy
a orchestr z roku 1868. Z orchestrálních skladeb
Smetanových provedeny Slavnostní ouvertura
D op. 4 z roku 1848, ouvertura k opeře Tajemství
a symfonická báseň Hakon Jarl op.16 z roku 1860
(postava ze švédských dějin)“.

Zdůrazněme, že Smetanovy skladby, které
byly pro zájem posluchačů provedeny na dvou
koncertech v jednom dnu, patří interpretačně
k náročným a vyžadují dobré schopnosti
pěvecké. Obzvláště citované sexteto Rozmysli si,
Mařenko… je v originále zpíváno šesti sólovými
pěvci a je intonačně značně obtížné. Za jeho
dobré provedení většinou v opeře následuje
potlesk publika. Nevíme, kdo tuto skladbu zpíval
na koncertě v Chropyni. Je však obdivuhodné,
že František Kašper skladby nastudoval a provedl.
Svědčí to o jeho hudebních a dirigentských
schopnostech a umění pracovat s amatérskými
zpěváky. Jeho zásluhou postupně dosáhl
Pěvecký spolek Smetana mezi pěveckými sbory
na Moravě velkého uměleckého uznání.
Podle zpráv Františka Kašpera „hudba
ke koncertům byla vojenská z Kroměříže p. pluku č. 3, řízena panem kapelníkem Rudolfem
Kloboukem, výborně secvičená, vojenskými
úřady za mírný honorář propůjčena. Čísla
orchestrální dirigoval pan kapelník Rudolf
Klobouk, sbory řídil dirigent spolku pan František
Kašper“. Se stejným programem a ve stejném
obsazení vystoupil Smetana i v jiných městech
hanáckého regionu.
K profilu vojenského kapelníka Rudolfa
Klobouka (1885-1935) uveďme. Pochází z obce
Lázničky, okres Přerov. Po studiích na nižším
G v Kroměříži, se jako elév hudebně vzdělával
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v Bratislavě. Postupně se vypracoval k uznávané
funkci vojenského kapelníka. Určitou dobu působil
v Budapešti a Terstu. Po převratu se stal vojenským
kapelníkem posádkové hudby v Kroměříži, ve Valašském Meziříčí a od roku 1931 na vojenské
akademii v Hranicích. S vojenskou hudbou konal
koncerty, na nichž prováděl vedle svých skladeb
také Smetanovu Mou vlast a Dvořákovy Slovanské
tance ve vlastní úpravě (instrumentaci).
Víme, že vojenští kapelníci byli před i po první
světové válce uznávanými muzikanty. Jejich
odborné vzdělávání zajišťovala Vojenská hudební
škola založená v Praze v roce 1923 (dále VHŠ).
Jejím úkolem bylo vyškolit spolehlivé kádry pro
vojenské hudby. Přijatelným frekventantům
poskytovala vojenská správa zdarma odborné
vzdělání teoretické i praktické, včetně materiálního zajištění. Po skončení studia ovládal
absolvent dva i více nástrojů smyčcových a dechových a mohl hrát v různých orchestrech. Za okupace byla VHŠ zrušena, ale znovu otevřena od roku 1946 jako dvouletá se sídlem v Praze, jako
tříletá od roku 1953 v Liberci. Od roku 1958
byla VHŠ jako čtyřletá umístěna do Roudnice nad
Labem. Podle neověřených zpráv byla tato VHŠ
v 60. letech zrušena. Nutno dodat, že ze školy vyšli
výborní vojenští kapelníci, kteří zastávali i funkce
velitelů VHŠ. (Prokop Oberthor, Alois Mach, Jan
Uhlíř, Jindřich Praveček, Rudolf Urbanec aj.).
– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –
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O sněhové kalamitě
Vážení spoluobčané,
na začátku měsíce ledna postihla nejen naše město sněhová kalamita
a poté situaci ještě zkomplikoval déšť. Zaměstnanci Správy majetku
města Chropyně zajišťovali schůdnost a sjízdnost komunikací města
nepřetržitě 24 hodin denně. Také jsme si najali externí firmy, které
nám svou technikou (traktor, HON, nakladač) vydatně pomáhaly.
Po skončení sněžení pokračoval úklid odvozem sněhu ze sídliště
a okolních ulic mimo město.
Všem, kteří se na úklidu podíleli, chci tímto osobně poděkovat. Můj
velký dík patří i spoluobčanům, kteří si úklid sněhu a ledu před svými
domy provedli svépomocí.
– Bc. Věra Sigmundová, ředitelka SMM Chropyně –

Upozornění finančního odboru
Městského úřadu v Chropyni
Upozorňujeme občany, že základní sazba místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2010 činí Kč 492,na poplatníka. Poplatek je splatný ve dvou stejných částkách
(20. února 2010 Kč 246,- a 20. července 2010 Kč 246,-).
Pro poplatníky, kteří v tomto roce dovrší 70 let a starší, činí roční
sazba Kč 246,- a je splatná také ve dvou stejných částkách (20. února
2010 Kč 123,- a 20. července 2010 Kč 123,-).
Dodržujte termíny splatnosti, neboť včas neuhrazené poplatky
mohou být navýšeny až na trojnásobek!
Podrobnosti k tomuto poplatku jsou uvedeny v obecně závazné
vyhlášce města Chropyně č. 1/2008 a 2/2009, které jsou k nahlédnutí
na sekretariátě MěÚ nebo si je můžete přečíst na www.muchropyne.cz.
Dále upozorňujeme občany, že splatnost místního poplatku ze psů
pro rok 2010 je ve 2 splátkách, nejpozději v termínech do 31. března
2010 a 30. září 2010.
Poplatníkem místního poplatku ze psů je držitel psa, kterým může
být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová
a nakládá s ním, jako by byl její vlastní. V praxi to znamená, že poplatkovou
povinnost bude mít osoba, která se o psa stará a zajišťuje péči spojenou
s jeho životem. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatník
je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové
povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího.
Dodržujte termíny splatnosti, neboť včas neuhrazené poplatky
mohou být navýšeny až na trojnásobek.
Podrobnosti k tomuto poplatku a jednotlivé sazby jsou uvedeny
v OZV č. 5/2003, které jsou k nahlédnutí na sekretariátě MěÚ nebo
si je můžete přečíst na www.muchropyne.cz.
Upozorňujeme občany, že si mohou průběžně po celý rok
vyzvednout bezplatně sáčky na likvidaci psích exkrementů, a tím
zajistit čistotu veřejného prostranství v našem městě.
Dále vyzýváme občany, aby nevstupovali se svými psy
na prostranství označené tabulí „zákaz vodění psů“ a nenechávali své psy volně pobíhat.

VI. Setkání s občany
města Chropyně
V úterý 8. prosince minulého roku se konalo v MKS již šesté
setkání vedení města s občany, které pravidelně organizuje město
Chropyně ve spolupráci s Klubem důchodců a místní organizací Svazu
zdravotně postižených. Tentokrát bylo toto setkání nazváno jako
„předvánoční“, neboť se konalo v době adventní, účastníky přivítal
slavnostně vyzdobený sál i s vánočním stromečkem, byly rozdávány
symbolické vánoční dárky v podobě stolních kalendářů na rok 2010
a také kulturní vystoupení dechové hudby Zdounečanka se neslo
ve znamení překrásných vánočních melodií a koled.
V první části setkání, které mělo spíše „pracovní“ charakter,
informoval pan starosta Ing. Macháček a místostarosta města
Ing. Večeřa všechny přítomné (a bylo jich, jak již při těchto podobných
akcích bývá zvykem, více než dvě stě) o tom, jak je plněn Volební
program ZM Chropyně, co se podařilo v posledním období v Chropyni
vybudovat a co ještě plánujeme na rok 2010. V rámci diskuse zaznělo
také mnoho podnětných názorů a připomínek, za které děkujeme
a které se budeme snažit v rámci svých možností řešit.
A ve druhé části tohoto setkání přišla našim spoluobčanům zahrát
a zazpívat dechová hudba Zdounečanka. Nejprve zazněly známé
i méně známé vánoční melodie, písničky a koledy a závěr více než
dvouhodinového koncertu patřil lidovým písničkám, které si všichni
rádi společně s kapelou z plných plic zazpívali.
– Ing. Petr Večeřa, místostarosta města –
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Před nástupem do školy
Již po několik století se v různých zemích světa na základě praktických zkušeností ustálil zvyk,
že do první třídy přicházejí děti
ve stáří kolem šesti let. Kolem
šestého roku se totiž dovršuje vývoj
psychických schopností dítěte tak,
že je připraveno na výuku čtení,
psaní a počítání. Co všechno tento
psychický vývoj zahrnuje?
Ukazuje se, že dítě, které vstupuje
do školy, by mělo být sociálně a pracovně zralé. To znamená, že se umí,
byť jen na kratší dobu, soustředit,
zajímá ho systematičtější práce,
vystupuje samostatněji a umí se přirozeně podřídit školním pravidlům.
Do šesti let se také mohutně
rozvíjí řeč dětí. Zvláště, když se jim
povídají nebo předčítají pohádky
a příběhy pro děti vhodné. Mluvené
slovo je pro děti blahodárné a nemůže ho nikdy nahradit televize.
I po stránce motorické se děti v tomto období nápadně vyvíjejí. Když si vzpomeneme, jakou
ochranu potřebovaly v jenom
roce, kdy nejistě chodily, neuměly
vyskočit, věci uchopovaly celou
ručičkou a většinou jimi jen házely,
uvědomíme si, jak velký pokrok
udělá dítě v tomto období. Teď,
před vstupem do školy, nejen
že jsou tělesně obratné, ale i manuálně zručné, rády si staví, kreslí,
vystřihují, lepí, modelují.
To všechno pro úspěšný
start ve škole stále nestačí.
Dnes jsou mezi naší veřejností
stále známější pojmy: dyslexie,
dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie. Jde o obtíže při nácviku
čtení, psaní a počítání, které postihují často i děti nadané, u kterých
bychom nepředpokládali, že by jim
učení nešlo. Příčinou těchto obtíží
je nedostatečný vývoj sluchového
a zrakového vnímání a rozlišování,
orientace a představivosti v ploše

a prostoru. Nejde o to, že by dítě
špatně slyšelo nebo vidělo, ale
obtížně rozlišuje sluchem jednotlivé
hlásky, z kterých se slovo skládá,
nebo není schopné rozlišovat tvary.
Sluchové vnímání řeči můžeme
cvičit s dítětem tak, že si vymýšlíme
slova, která začínají nebo končí
na stejnou hlásku, nebo později
slova, která se vzájemně liší.
Učíme dítě vybrat tvar, který mezi
ostatní nepatří. Můžeme je naučit rozkládat slabiku na hlásky
nebo opět z hlásek sestavit slabiku.
Slovní kopaná, kdy se vymýšlí slovo
na poslední slabiku předcházejícího
slova, je také vhodným cvičením.
Na rozvoj zrakového vnímání
je vhodné rozlišovat obrázky, které
se vzájemně liší, vybrat ten, který
mezi ostatní nepatří, později i rozlišit obrázek, který je obrácen vzhůru nohama. V další fázi pak dítě
dokáže určit i změnu, a to zrcadlově obrácené kresby i písma.
Na cvičení představivosti jsou
vhodné obrázky, které se skládají
do jednoho celku z různých nastříhaných částí, a to podle obtížnosti:
kruh, pak čtverec, obdélník a konečně trojúhelník. Tato cvičení pomáhají dítěti rozvíjet jeho schopnost
orientovat se v ploše a v prostoru.
Dítě tím cvičí svou matematickou
představivost. Děti, které jsou úspěšné v počtech, musí mít představu početní řady. Jenom tehdy mohou matematice rozumět.
Pokud by se vám zdálo, že vaše
dítě některé úkoly nezvládá,
a vy si nevíte rady, navštivte klinického psychologa nebo klinického
logopeda nebo psychologa v pedagogicko-psychologické poradně.
Tito vám vaše dítě vyšetří, zjistí
příčiny neúspěchů a poradí vám,
jak je překonat.
– Mgr. Alena Hodanová
Peprná, klinický logoped –

únor 2010

Poděkování
za předvánoční posezení
Chtěla bych touto cestou
poděkovat paní učitelce Zahnašové, Dvořákové, Koutné a Strakové z Mateřské školy Chropyně za
pozvání na předvánoční posezení
s bývalými učitelkami mateřské
školy, které jsou nyní již v důchodu.
Posezení s připraveným občerstvením a malými dárečky bylo velmi
pěkné a přátelské. Podařilo se jim
vykouzlit vánoční atmosféru a pocit
příjemně stráveného odpoledne
v prostředí nám známém, ač neustále modernizovaném.

S mladými kolegyněmi jsme
si společně zavzpomínaly na pracovní léta prožitá na této mateřské škole. Těší nás, že na nás
stále v dobrém vzpomínají.
Za jejich přístup k nám nezbývá,
než všem výše jmenovaným
učitelkám velmi poděkovat a popřát
jim do dalších let mnoho pracovních
úspěchů a radosti při práci s dětmi.
Za všechny pozvané
ještě jednou děkuje Vlasta
Bajerová, bývalá ředitelka
Mateřské školy Tyršova.

Fotoreportáž
Dne 15. prosince 2009 se v Městském kulturním středisku Chropyně
uskutečnil Vánoční koncert Základní umělecké školy Kroměříž,
pobočka Chropyně.
– Kolektiv pedagogů ZUŠ –
– Foto: Zdeněk Schovanec –

reklama
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Ohlédnutí za Vánočním koncertem SZUŠ D-MUSIC
Vánoce jsou svátky spojené
s pečením cukroví, zdobením
stromečků, svátky rozesmátých
dětských očí těšících se na rozbalování dárků a užívání si rodinné
pohody. Ze všech koutů se na nás
linou melodie vánočních písní a koled. Nejinak tomu bylo ve středu
9. prosince 2009 v Městském
kulturním středisku v Chropyni.
SZUŠ D– MUSIC pobočka Chropyně zde zakončila rok 2009
Vánočním koncertem. Byť nás postihla chřipková epidemie, jak ze strany účinkujících, tak i učitelů a pořadatelů, na úrovni jednotlivých
vystoupení, ale i celého koncertu
to nebylo vůbec poznat. Rozsvícením vánočního stromečku
ve velkém sále byl koncert zahájen.
Na prknech, co znamenají svět,
se postupně vystřídaly děti z Mateřské školy, přípravného ročníku
a 1. až 4. ročníku s pásmem říkadel,

vánočních písní a koled hraných
na zobcové flétny. Dále se představili žáci z klávesového oddělení
a oddělení bicích nástrojů, kteří
spolu secvičili světoznámou melodii z filmu Love Story. Poté následovalo vystoupení nově vzniklého
pěveckého sboru s pásmem koled.
Taneční oddělení street dance
se představilo s mixovanou písní,
při níž se postupně vystřídaly
všechny taneční formace řazené
do věkových kategorií. Závěr
koncertu patřil nově vzniklé
dechové hudbě, která se rozloučila
rockovou skladbou Gimme Some
Lovin a směsí koled. Dovolte mi,
abych touto cestou poděkoval
panu Zdeňku Schovancovi za pořízení fotografií z této akce. Více
fotografií můžete shlédnout
na www.szuskm.com.
– Ivo Novotný – vedoucí
pobočky SZUŠ D-MUSIC –

Hodně štěstí v novém roce

Soukromá inzerce

Tak už je tu zase nový rok. Čeká nás rok plný nových zážitků, radostí
a doufám, že bude pro nás všechny úspěšný a šťastný. Chtěla bych
tímto popřát všem učitelům ze SZUŠ D-Music hodně štěstí, zdraví, lásky
a pracovních úspěchů do roku 2010. Ať se vám letos s našimi dětmi daří
alespoň tak dobře jako vloni. Budeme vám všem držet palečky, abyste
se umístili v soutěžích na těch nejvyšších příčkách. Aby vás práce bavila
a měli jste z ní radost. My se těšíme na koncerty a besídky, které nás
letos čekají, vždy potěší a zahřejí u srdce.
– za rodiče R. Horáková –

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


města Chropyně najdete na

www.muchropyne.cz
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Zprávičky z turistického oddílu Kamínek
Turistický oddíl Kamínek v novém roce 2010 zdraví malé i velké
čtenáře Zpravodaje.
Také letos budeme pro vás pořádat různé zábavné akce, tábory,
víkendovky, výlety, pochody atd. Také budeme spolupořadateli
pochodu „Vítání jara na soutoku řek Moravy a Hané“. Určitě vám
dáme vědět, kdy se pochod bude pořádat.
Nejen pro děti připravujeme „Den otevřených dveří“, a to 19. února
od 13:00 hod. v naší klubovně v ulici Komenského, vedle hudební
školy. Můžete se k nám přijít podívat, zahrát si s námi hry a zasoutěžit.
Rádi vás u nás uvítáme.
Také máme pravidelné schůzky, a to každý týden ve čtvrtek a pátek
od 15:30 do 17:30. Pokud se vám bude u nás líbit, tak se můžete
u nás zaregistrovat a stát se členy Kamínku. Abyste viděli, jak to u nás
vypadá a co vše děláme, tak tady máte několik fotografií. Těší
se na vás naši vedoucí i instruktoři.
– Za turistický oddíl Kamínek H. Paňáková –
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Benjamínci FK Chropyně se připravují v hale
Ihned po skončení podzimní části mistrovských krajských soutěží
zahájili naši nejmenší fotbalisté – družstvo mladší přípravky (ročník
narození 2002 a mladší) - přípravu na jarní sezónu. Tréninky probíhaly
v tělocvičně TJ dvakrát týdně – v úterý a ve čtvrtek. Kromě toho
si zimní přípravu zpestřili účastí na několika halových turnajích.
Již v sobotu 14. listopadu se zúčastnili naši „benjamínci“ 2. ročníku
mikulášského turnaje v Přerově, kde obsadili velmi pěkné 4. místo,
když v boji o bronzovou medaili podlehli těsně 1:2 pořádajícím
fotbalistům ZŠ U Tenisu Přerov.

reklama

Dalším turnajem, na kterém naši benjamínci startovali, byl turnaj
Saller cup v Prostějově, kde v silné konkurenci dvou družstev Brna,
Olomouce, Rýmařova, Opavy a pořádajícího Prostějova, obdsadili
konečné 6. místo.
V sobotu 12. prosince, v době kdy v našem družstvu „řádila“ velká
marodka, odjížděli naši benjamínci ve velmi „okleštěné“ sestavě
pouze šesti hráčů na další turnaj do Olomouce. I přes snaživý, obětavý
a statečný výkon skončili až na 7. místě, když všechna svá utkání
prohráli, i když někdy velmi těsně a nešťastně. Přesto zaslouží velkou
pochvalu a obdiv, neboť ke všem utkáním nastupovali pouze v základní
sestavě, a to Matěj Dočkal, Filip Dočkal, Kamil Zalabák, Vašek Krč,
Marek Suchánek a Matěj Kostura – tedy bez možnosti střídání, a proto
v závěru jednotlivých utkání všem docházely pochopitelně síly.
Nejlepšími střelci družstva na těchto turnajích byli Adam Dobrý
s 8 vstřelenými brankami a Jakub Neuschl se 7 brankami.
A hned od začátku nového roku 2010 pokračují v další přípravě,
a to každé úterý od 15,00 – 17,00hod. a čtvrtek od 15,00 – 16,15hod.
v tělocvičně TJ Chropyně, kam jsou všichni noví zájemci, jak z řad
chlapců, tak i děvčat, srdečně zváni.
– VP –
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Milan Zbihlej „kulečníkový mág“ v Klubu Litovel
Na vánočním turnaji v Klubu Litovel
v Chropyni vyhrál v kulečníku Milan Zbihlej,
když porazil zcela přesvědčivě největšího
favorita Františka Zbihleje. Tohle vítězství
bylo největším překvapením pro všechny
zainteresované.
Vítěz našel jediného přemožitele v Jiřím
Šimkovi, který obsadil třetí místo, čtvrtá pozice patřila Bořku Menšíkovi, kterého o lepší umístění připravily nevyrovnané výkony.
Páté místo patří Jirkovi Zhánělovi, když o tom
rozhodlo vítězství nad šestým Františkem Hrabalem, jehož turnaj nezastihl v optimální formě.
Sedmá příčka patřila překvapivě Pavlu
Brožíkovi a osmý skončil Ladislav Šubík, neboť
v přímém souboji porazil Emila Mojžíška
a odsunul jej na předposlední místo. Nejstarší
účastník turnaje osmašedesátiletý Emil
Mojžíšek, který mnohé hráče potrápil, tak
obsadil velmi pěkné deváté místo.
Při vyhodnocení turnaje obdrželi všichni
hráči věcné a finanční odměny a bylo
konstatováno, že turnaj bude pro velký
úspěch zopakován.
– MIH–

Emil Mojžíšek – nejstarší hráč turnaje

Střelci z Chropyně nezahálejí
O tom, že střelecký kroužek opět funguje, jsme vás informovali
před časem s tím, že se pravidelně schází každé úterý a čtvrtek
od 16 do 19 hodin. Rádi bychom vás informovali o tom, že se na nás
přišlo podívat také vedení města. Starosta města Ing. Radovan Machaček nás pochválil za kus dobře odvedené práce a popřál nám
hodně štěstí a úspěchů v tomto malém sportu, jako je právě střelba
ze vzduchových a malorážných zbraní.
Dlouho jsme neotáleli a po pár nezbytných trénincích jsme vyrazili
na první závody do Valašského Meziříčí, takříkajíc posbírat nějaké
zkušenosti. Ostrý závod totiž představuje mnohem větší psychickou
zátěž než jakýkoliv trénink. To jistě platí u všech sportů, a tím víc
u střelby. Nervozita dokáže rozetřást i statného člověka, který navíc
nemusí držet zbraň a sledovat neustále mířidla a terč za nimi. A když
si uvědomíme, že se střílí na 10 metrů a desítka na terči má pouhých
0,5 mm v průměru, tak i tlukot vlastního srdce vám činí nemalé potíže.
Po dvou kolech, z celkových šesti, se nám podařilo najít volný termín
a uspořádali jsme závody na naší střelnici v Chropyni, kde se nám dařilo

ve všech kategoriích podstatně lépe. Možná to bylo domácí půdou,
ale mezi nejmladšími se na prvních třech místech umístili chropynští
střelci. Na prvním místě Honza Horák, na druhém Markéta Horáková
a na třetím místě Adam Langer. V kategorii mužů už to bylo složitější.
Za účasti dobrých střelců z Přerova a Kromeříže se na prvním místě
umístil nástřelem 567 bodů Zdeněk Tichák, před druhým Janem
Andělem (556 bodů) a třetím Martinem Střechou (551 bodů),
který reprezentoval domácí tým. Další náš střelec Petr Lejsal skončil
na čtvrtém místě. Všichni střelci, kteří měli možnost u nás závodit,
se jednoznačně shodli, že chropyňská střelnice patří k velmi dobrým.
Na příští kolo chropyňské ligy určitě opět dojedou a pozvou všechny
známé střelce.
Ti, kteří závodně nestřílí, a přitom by si chtěli zastřílet, se mohou
těšit na první závody pro neregistrované, které SSK Chropyně připravil
na 28. února 2010 od 8 do 13 hodin. Jsou zváni všichni rodiče i s dětmi.
Bližší informace pro ty, co by se chtěli přihlásit do střeleckého
kroužku, podá p. Střecha na tel. 775 716 757.
– StMa –
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Memoriál Pepy Ivana
Píše se 28. prosinec 2009 a řada lidí se připravuje na oslavu Silvestra, další se vzpamatovávají z Vánoc a něco málo přes 30 lidí
se v tělocvičně TJ oddává nohejbalu účastí
na 7. ročníku Memoriálu Pepy Ivana. Sešlo
se celkem 34 borců a bojovali o prvenství
v tomto turnaji.

reklama
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Memoriál Pepy Ivana
Hrálo se ve dvou skupinách a vítězové
se utkali ve finále o prvenství. Vítězem skupiny „A“ byli borci z Chropyně, a to Michal
Zborek, Jaroslav Kovařík, Jiří Chrastina
a Petra Polášková. Skupinu „B“ vyhráli hráči
z Kyselovic, a to Marek Novotný, Miloš
Křepelka a Miloš Chytil. Finálové utkání
mělo 3 sety a vítězem 7:10, 10:5 a 10:5
se stalo družstvo z Kyselovic. V utkání o třetí místo zvítězili hráči z Chropyně Martin
Ivan, Stanislav Ježek, Marcel Maček
a Petr Mirvald nad družstvem ze skupiny
„A“ ve složení Petr Krutil, Zdeněk Koláček,
ml. a Pavel Tvrdý.
Ostatní družstva hrála proti sobě podle
postavení v tabulce. 5. místo obsadilo
družstvo z Kroměříže ve složení Roman
Podešva, Robert Ďurkáč a Matin Bosák nad
družstvem ve složení Miroslav Zapletal,
Zdeněk Koláček, st., Věra Honková a Lenka
Krejčířová. Sedmé místo obsadili Pavel
Bosák, Josef Junášek a Mirek Procházka,
kteří zvítězili nad družstvem z Chropyně
ve složení Jan Polišenský, Miloslav Bělka
a Petr Zavadil. Utkání o čestné předposlední
místo vyhrálo družstvo z Kroměříže ve složení
Dana Surá, Roman Kolařík a Zdeněk Tabarka
nad týmem s Michaelou Zavadilovou,
Františkem Odstrčilíkem a Lukášem Ludvou.
Dvojici trenérů a rozhodčích tvořili pánové
Stanislav Kotas a Vojtěch Štolfa. Sponzorem se stalo město Chropyně, Tělovýchovná jednota, AUTOVEST Chropyně
a občerstvení zajistil pan Salajka.
Po turnaji se hráči sešli v bufetu a celý
turnaj velmi kladně zhodnotili. Už se těší
na příští ročník.
– Antonín Středa –
– foto Zdeněk Schovanec –
reklama
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Společenská kronika

XI. ples města Chropyně

V měsíci prosinci se do Chropyně přistěhovalo 5 osob, 15 občanů
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 6 osob, narodily
se 3 děti a zemřeli 2 občané.

V městském kulturním středisku se 9. ledna 2010 uskutečnil
v pořadí již XI. ples města Chropyně.
Zahájení plesu se ujal KST Swing s ukázkou svého tanečního umění
ve standardních tancích. Později ještě doplnili program plesu latinskoamerickými tanci a párovým vystoupením „Mafie“. Přání příjemné zábavy
a poděkování za účast i v tak nepříznivém počasí, které v den konání plesu
panovalo, vyslovil starosta Ing. Radovan Macháček. Stejně jako v loňském
roce po celý večer hrála velice zdařile hudební skupina Aventis. V menším
sále se o příjemné zpestření postarala cimbálová muzika Dubina.
Pro loňský úspěch jsme využili klubu Rokec Zlín, který vystoupil
v párové formaci s názvem „Dark wings“. Občerstvení pro všechny
hosty připravila v přízemí i v prvním patře firma Globál.
Tombola letošního plesu byla velmi bohatá. Část výher si mohli šťastní
výherci přímo vyzvednout a k vylosování prvních 25 cen došlo až o půlnoci.
Jako hlavní cena byla věnována městem Chropyně plazmová televize.
Všem sponzorům touto cestou děkujeme a také těm, kteří s přípravou
a průběhem plesu pomáhali. Příští XII. ples města Chropyně se uskuteční
15. ledna 2011. Těšíme se na vaši účast.
– M. Buráňová –

Poděkování
Chtěla bych poděkovat paní Kolomazníkové a paní
Žalákové, prodavačkám prodejny Albert, za navrácení
peněženky, kterou jsem v předvánočním čase v této prodejně
ztratila.

Ráda bych touto cestou poděkovala paní Daně Jedličkové a všem,
kteří mi pomohli a starali se o mě ve chvíli mého úrazu, který se mi stal
na náměstí Svobody. Děkuji za obětavost a pomoc. Marie Hřibová.

Blahopřání
Dne 4. ledna 2010 oslavila své
80. narozeniny naše drahá maminka,
babička a prababička paní
Helena Vozihnojová.
Hodně zdraví, štěstí, životního elánu, pohody,
voňavých květin a rozkvetlou zahradu přejí
dcery Helena, Květka a Božka s rodinami.
Dne 31. ledna 2010 oslavil své kulaté
narozeniny pan
Vladimír Hlaváč.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spoustu
optimismu přeje rodina a přátelé.

Vzpomínáme
Dne 8. února 2010 si připomínáme
nedožitých 81 let pana
Aloise Hánečky
a zároveň dne 10. února 2010 4. výročí jeho
úmrtí. Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím
tichou vzpomínku. Manželka, dcera a syn
s rodinami.
Dne 28. února 2010 uplyne 10 let ode dne,
kdy nás náhle bez slůvka rozloučení navždy
opustil můj drahý manžel, náš tatínek a dědeček,
pan
Jaroslav Krejčíř.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcery s rodinami a syn.

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

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

únor 2010
Únor
6.2.2010
14.2.2010

Myslivecký ples
Dětský karneval
v 15:00 hod. (vstupné: masky zdarma, děti 15,- Kč,
dospělí 30,- Kč).

Připravované kulturní programy na měsíc
březen 2010
Březen
6.3.2010

Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce.
Má 28 dní, v přestupném roce má 29 dní. Třikrát v historii vybraných
zemí měl únor i 30 dní (Švédské království – v roce 1712 a Sovětský
svaz – v letech 1931 a 1932).
Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu
při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě
proto tento měsíc má proměnlivý počet dnů a právě k němu
se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského
na gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty
původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje
většina evropských jazyků. Februus byl pokládán za boha očisty.
Do tohoto měsíce také spadaly různé očistné obřady.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad,
s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
Při výpočtu úroků podle některých metod se únor bere jako ostatní
měsíce, což znamená, že má 30 dnů.
Únorové pranostiky:
Na Hromnice husa po vodě, na Velikonoce po ledě. (2. února)
O Hromnicích jasný den, připrav kožich ještě ven. (2. února)
Na sv. Blažeje kamínek se ohřeje. (3. února)
Sv. Agáta (Háta) bývá na sníh bohatá. (5. února)
Na svatého Valentina nemá hospodyně nasazovati husy na vejce,
nebudou prý dobrá housata. (14. února)
Najde-li Matěj led - seká ho hned, nenajde-li led - dělá ho hned.
(24. února)
Z místního pozorování v měsíci prosinci:
- průměrná minimální ranní teplota byla 0,0 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla +2,0 °C,
- celkové množství srážek bylo 61,2 mm/m2,
- nejteplejším dnem byl 25. prosinec s průměrnou denní teplotou
+12 °C,
- nejchladnějším dnem byl 20. prosinec s průměrnou denní teplotou
-11 °C.
– redakce –

O pejskovi a kočičce

15.3.2010

20.3.2010

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

II. Fotbalový ples

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
Uzávěrka tohoto čísla: 11. ledna 2010.
Uzávěrka příštího čísla: 15. února 2010 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.
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