
Základní škola dobývala 
alpské sjezdovky
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Žáci Základní školy Chropyně se ve dnech
16. až 23. ledna 2010 účastnili historicky prv-
ního zahraničního lyžařského kurzu v italské 
Santa Caterině. Na lyžařský kurz se přihlásilo 
21 dětí z šestých až devátých tříd naší školy.

Do Itálie jsme přijeli za krásného zimního 
počasí a to vydrželo po celý týden. Ubytovali 
jsme se v rodinném penzionu Residence 
Valfurva v pokojích s vlastním sociálním 
zařízením, plně vybavenou kuchyňkou 
a televizí. Podmínky na lyžování byly jedním 

slovem fantastické: skvěle připravené svahy 
v délce něco přes 20 kilometrů, sluníčko, 
sedačkové lanovky, restaurace přímo 
na svahu a téměř žádní lidé.

Dopoledne a odpoledne se děti zdo-
konalovaly v lyžařském umění a večer trávily 
čas přednáškami, promítáním instruktážních 
DVD a společenskými hrami. Chování dětí 
mě velmi mile překvapilo a za celý týden jsem 
nemusel řešit žádný kázeňský prohřešek.
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Příprava na lyžařský kurz však nebyla tak idylická jako kurz samotný. 
V době ekonomické krize bylo velmi obtížné sehnat potřebné finanční 
prostředky, aby se mohl kurz uskutečnit. Rád bych podotknul, že děti 
zaplatily za týdenní pobyt v Itálii pouze 4 500 Kč. V této ceně bylo 
zahrnuto ubytování, strava a skipas. Největší položkou byla samozřejmě 
doprava, kterou měli žáci školy zdarma! Přesto musel být autobus 
doplněn zájemci z řad veřejnosti, kteří si dopravu a vše ostatní hradili 
sami, aby nám pomohli snížit náklady. 

Při organizaci zájezdu a řešení problémů, kterých opravdu nebylo 
málo, mi velmi pomáhalo vedení města Chropyně, které se velkou 
měrou zasloužilo o to, aby se z nápadu stala skutečnost. Za to jim 
patří velký dík.

Dále bych rád poděkoval všem sponzorům, bez jejichž finanční 
podpory bychom se neobešli. Jmenovitě děkuji městu Chroypně, 
firmám ENERGO IPT, s. r. o., Kojetín, CPS CONSULTING, s. r. o., 
Praha, CKV IMPEX, s. r. o., Chropyně, Ing. GAJA JOSEF, Chropyně 
a IBS-INSURANCE BROKER SERVICE, Kroměříž.

Na závěr bych rád vyjádřil přání, aby se nám takové skvělé akce 
dařily i v příštích letech, a snad CIAO v Santa Caterině v roce 2011.

– Mgr. Milan Bajgar, ředitel školy –

ZŠ dobývala 
alpské sjezdovky

dokončení ze str. 1

Hrozny na sněhu

Kokosy na sněhu zná asi každý. To je těch pár týpků z Jamajky, 
co jedou v bobu. Ale hrozny na sněhu, to jsou týpci ze základky 
v Chropyni, kteří krotí lyže na svazích v Itálii. V pátek večer jsme nacpali 
do autobusu jídlo, lyže, batohy, tašky a všechno ostatní a celou noc jeli 
na jih do Itálie, až jsme dorazili do střediska Santa Caterina. Vyfasovali 
jsme klíče od pokojů, ubytovali se v Rezidenci Valfurva a šli se podívat, 
kde to vlastně jsme. Ty jo, hory! A hustě vysoký. Sluníčko jasnější 
a nebe modřejší než u nás. Prostě nádhera.

No a proč hrozny? Vezmu to po pořádku: první den jsme se museli 
vydrápat po svých na kopec – neměli jsme ještě skipas L, sklouzli jsme 
se dolů a rozdělili nás do družstev. Jednička dostala zelené rozlišováky 
s číslem 1 a dvojka zelené rozlišováky s … (kontrolní otázka, s jakým 
asi číslem lyžovala dvojka?). A zapomněla jsem na ty hrozny. Takže, 
to je tak. Kabinka nás vyvezla na kopec, tam jsme na sebe počkali 
a pak naráz vyrazili dolů, takže to díky těm rozlišovákům vypadalo, 
že se z kopce valí zelený hrozen. A na konci, s menším či větším 
odstupem, to jistil pan ředitel Bajgar. A hrozen se valil pěkně dlouho. 
Sjezdovky byly daleko, daleko delší, než jsme kdy zažili na našich horách. 
No a dole hrozen naskákal do lanovky, nahoře ho kabinka vyplivla, 
seřadil se, počkal na povel a zase valil dolů. A tak pořád dokola … J

Vlastně jedna drobná změna tam byla, teda kromě přestávek 
na oběd. Ve čtvrtek jsme si dali delší pauzu a odskočili si na závody 
ve slalomu, které pro všechny lyžaře ve středisku připravili místní 
pořadatelé. Naše škola se prosadila a na bednu se dostali kluci i holky!!

Horší bylo, že se kurs už chýlil ke konci, protože čas na sjezdovce 
letí – na rozdíl od vyučování – jako voda. Takže jsme pustili hrozen 
z kopce ještě v pátek dopoledně a večer s úsměvem na tváři, se spoustou 
zážitků a nadšení jsme v pět vyjeli na sever zpátky k maminkám. 
No a v sobotu v šest ráno jsme v pořádku dorazili do Chropyně. Přivítal 
nás silný mráz, ale na nás si nepřišel. Byli jsme zvyklí.

A co říct na konec? Poděkovat panu řediteli a učitelům za dohled 
a za pevné nervy, řidičům, že nás v pořádku dovezli, a sluníčku, se kte-
rým jsme se seznámili hned první den a vydrželo s námi až do konce. 

– Marťa Mikešová, žákyně školy, 8.A –
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Kam na dovolenou?
(pokračování z minulého čísla)

Nabídl jsem se mu sám, což se u něj nesetkalo s pochopením a naz-
načil, že mě kopne do choulostivých míst. První noc pod stany jsme 
prožili ve vesnici Rička na soukromém pozemku místní učitělnice Babec 
za asistence různého domácího zvířectva počínaje slepicemi, přes psy 
a kočky a konče ovcemi a kravičkou. V noci mě probudila velká bouřka 
a měl jsem obavy, aby mě to neodfouklo i se stanem. Dopadlo to ale 
dobře a ráno bylo nádherné a jako vymalované. Neuvěřitelně nádherně 
modrá obloha kontrastovala se svěží, orosenou loukou a v pozadí 
vypínajícími se horami Karpat. Po dobré snídani z ešusu a po sbalení 
věcí, které převážel autobus na místo dalšího noclehu, jsme po obdržení 
pokynů a mapky terénu vyrazili k dalšímu poznání. Již před nástupem 
v Olomouci jsem si našel mezi účastníky parťáka, který byl také sám, 
a dokonce i věkem jsme na tom byli stejně. Pavel byl právě čerstvým 
důchodcem a celý život se věnoval učitelskému povolání. Byl pro mne 
výborným kamarádem a hlavně jako aktivní ochranář přírody znal 
kdejakou rostlinku a broučka. Nádherná byla jeho jadrná hanáčtina, 
no byl prostě z Prostějova. Tak tedy než jsme s Pavlem vyrazili, nesmím 
zapomnět na ranní hygienu, která se, a to nejen v Ričce, ale během 
celého týdne prováděla u řeky nebo u nějakého potůčku. To včetně 
koupání „jen tak“, chlapi pohromadě a ženský o kousek dál, včetně 
mytí zubů a třeba holení a dle potřeby praní svršků.

Trasa druhého dne vedla přes Siněvirský průsmyk, odkud jsou 
nádherné pohledy na hřebeny Karpat a vesničky v údolí, dále do Si-
něvirského národního parku (ten jsme museli pro odpolední bouřku 
odložit na další den) a kemp byl plánovaný za vesnicí Siněvir na břehu 
krásné horské řeky Těrebly. Zmiňovaný průsmyk nám dal pěkně 
zabrat, několikakilometrové prudké stoupání v horkém počasí nás 
pěkně vysušilo.

Ještě že na vrcholu čepovali pivo. Tam jsme se s místními znalci 
zmiňovaného moku přeli, kde se dělá lepší pivo, zda v Česku, nebo dle 
nich na Ukrajině. Nakonec jsme se po srdečném poplácávání shodli, 
že každý má rád to svoje.

Nesmím zapomenout zmínit, že se tam člověk velmi často setkává 
s lidmi, kteří pracovali, či pracují u nás. Kupodivu se k nám sami rádi 
hlásili a spíše pěli na Česko chválu, než by si stěžovali na malé výdělky 
a podobně. Když jsme postupně během pobytu projížděli vesnice 
na Zakarpatí Ukrajiny, tak nám bylo zprvu divné, že je vidět většinou 
jen staré lidi a děti. Později, jak jsme navazovali družbu s místním 
obyvatelstvem, tak jsme se dovídali, že většina těch mladých pracuje 
v Rusku, České republice nebo v některé jiné vyspělé evropské zemi. 
Co jiného jim taky zbývá. Na Zakarpatí a hlavně v Siněvirské, či Ko-
ločavské oblasti není téměř žádný průmysl, družstevní zemědělství 
se rozpadlo a ono vůbec v těch horách něco vypěstovat, to je pomalu 
zázrak. Vesnice jsou roztažené v údolí kolem cesty a řeky, kolem 
většinou chudých dřevěných domečků jsou jen malé zahrádky a políčko 

foto: zdroj internet

foto: zdroj internet

jako dlaň. Rodiny vlastní 1–2 kravky nebo nějakou ovci či kozu, jistě 
se najdou i jedinci „bohatší“, co mají pár koní a třeba 4 kravky, to je však 
výjimka. Naopak není vůbec výjimkou, že v domácnosti, kde jsou 
3–4 dětí, otec s matkou a staří rodiče, má stálý příjem jen otec, 
který pracuje někde v zahraničí, a případně děda s malou penzí jako 
válečný hrdina.

Tady si člověk teprve dokáže uvědomit, co to je žít v bídě a ne-
dostatku základních životních potřeb. Lidé si zde musí poradit sami, 
využívají k tomu v plné míře vše, co jim okolní příroda a hory nabízí. 
Spotřebuje se vše, od produktů lesních plodin, přes ryby, kterých 
je v místních horských průzračných řekách zatím dostatek, až po zvěř, 
kterou si lidé upytlačí v horách. Zvěře však v horách rapidně ubývá. 
Snad jen medvědů je tam prý stále nadbytek.

Národní park jsme odpoledne pro bouřku nestihli, tak jsme s Pavlem 
„ztroskotali“ v jedné místní Kolibě, která už byla na solidní evropské 
úrovni. Bylo třeba také ochutnat místní kuchyni a pohostinnost. Dali 
jsme si s Pavlem vepřové maso po myslivecku s opečeným bramborem 
a obrovskou porcí míchaného zeleninového salátu. Je zvykem, že se tam 
k hlavnímu jídlu dává navíc i chléb (místní lidé pojídají chléb i k vařeným 
bramborům), my jsme ho dali do brašny pro případ delšího ztroskotání. 
Dobrý oběd jsme doplnili zákuskem, tedy něco jako bortila, jemné 
pečivo s marmeládou („vareniky“). Společně nás to stálo v přepočtu 
140 Kč. Je tam zvykem v restauraci platit za celý stůl. 
(pokračování příště)                                                                  – VB –
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Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních v období 
od 4. prosince 2009 do 15. února 2010 
mimo jiné:
• schválila částku ve výši 300 Kč za základní 

úkony v Domě s pečovatelskou službou 
Chropyně, která bude zařazena do evi-
denčního listu nájemného u nově uza-
víraných smluv,

• zamítla žádost občanů bydlících v bytových 
domech čp. 597–9, 591–3 a 529 na ulici 
Tyršova o zrušení oplocené sportovní 
plochy nacházející se u bytového domu 
čp. 529 a uložila realizovat opravu poš-
kozeného oplocení a vstupní branky a za-
bezpečit uzamykání areálu hřiště ve smy-
slu schváleného provozního řádu hřišť,

• schválila výši úhrady za pronájem tělocvičen 
Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, 
p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně, 
a to částku 95 Kč za hodinu za pronájem 
tělocvičny na ulici Komenského a 160 Kč 
za hodinu za pronájem tělocvičny na ulici 
J. Fučíka, a dále výši úhrady za pronájem 
ostatních nebytových prostor školy ve výši 
320 Kč/m2 na rok,

• uložila poděkovat Ing. Petru Večeřovi 
při příležitosti jeho 70. bezplatného daru 
krve, dále Bc. et Bc. Tomáši Buksovi při 
příležitosti jeho 40. bezplatného daru krve 
a paní Dagmar Zapletalové při příležitosti 

20. bezplatného daru krve formou přijetí 
u starosty města,

• udělila výjimku z ustanovení článku 
3 obecně závazné vyhlášky města Chropyně 
č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku 
při pořádání veřejných hudebních produkcí 
Ing. Josefu Zhánělovi, provozovateli 
Restaurace RACEK Chropyně, panu 
Rostislavu Stavinohovi, provozovateli 
Restaurace MIX, a firmě Alfa fashion 
trading, s. r. o., Kojetín, provozující Pizzerii 
Porto, na pořádání veřejných hudebních 
produkcí v pátek nebo v sobotu v období 
od 10. února 2010 do 31. prosince 2010 
do 02:00 následujícího dne, tedy cca 4 hu-
dební produkce měsíčně,

• schválila přidělení bytu č. 14 v Domě s pe-
čovatelskou službou na náměstí Svobody 
čp. 27 v Chropyni a navýšení nájemného 
v tomto bytě, z důvodu rekonstrukce bytu, 
na 50 Kč/m2, 

• doporučila Zastupitelstvu města Chro-
pyně schválit záměr přijetí úvěru na před- 
financování akce „Chropyně, skládka 
Smeťák – rekultivace skládky“ do výše 
15.000.000 Kč, a to na období od dubna 
až června 2010 do dubna až června 2011 
(přibližně jeden kalendářní rok),

• schválila vyloučení nabídky od Stapo 
Morava, a. s. – Moravostav Brno, a. s., Brno

www.muchropyne.cz

kompletní výpi sy 
usnesení na

–Líšeň, pro neprokázání kvalifikačních 
předpokladů dle § 55 odst. 1 písmeno 
a) zákona, neboť pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetím osobám nebylo 
v požadované výši, a vyloučení nabídek 
od Sdružení „SSJO x H – Rekultivace“, 
Klášterec nad Ohří, společnosti OKD, 
Rekultivace, a. s., Prostřední Suchá a spo-
lečnosti Skanska DS, a. s., Praha, neboť 
u nich komise shledala nabídkové ceny 
jako mimořádně nízké a doručené 
vyjádření uchazečů k nabídkové ceně jako 
neopodstatněné,

• schválila jako dodavatele výše uvedené 
akce firmu HOCHTIEF CZ, a. s., se sí-
dlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha, 
IČ: 466 78 468, v nabídkové ceně ve výši 
55.909.185,71 Kč vč. DPH

• vzala na vědomí připomínky účastníků 
řízení a veřejnosti k projektu pro územní 
řízení na připravovaný investiční záměr 
„Revitalizace nám. Svobody, Chropyně“.

– Ing. Jiří Rosecký –

reklama
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Kapitoly z dějin hudby v Chropyni a v hanáckém regionu
Kapitola VII – František Kašper, varhaník 
a ředitel kůru kostela sv. Jiljí (12. část)

Se změnou společensko-politických pod-
mínek začaly se od 50. let vytvářet a pro-
sazovat velké dechové hudby. Jejími zři-
zovateli byly ZK ROH hornických závodů, 
velké továrny, ministerstvo vnitra a nakonec 
vznikla i velká reprezentativní dechová hudba 
Československé lidové armády.

Některé z nich měly velmi dobrou re-
produkční úroveň i široký repertoár. Jejich 
kulturní a koncertní činnost byla velmi 
různorodá (promenádní koncerty, účinkování 
v Československém rozhlase, na závodech, 
na soutěžích, ve vojenských útvarech, při 
filmových festivalech, spartakiádách atp). 
Většina dechových hudeb počátkem 90. let 
zanikla. Reprezentativní dechovou hudbou 
se stala vojenská hudba Hradní stráže v Praze. 
Postupně, byť za velkých potíží i finančních, 
se dnes zřizují amatérské dechové hudby 
na českém a moravském venkově. Jejich 
životnost především souvisí s osobou hudebně 
vzdělaného a velmi obětavého kapelníka a ná-
sledně i ochotných muzikantů. Připomeňme, 
že i v Chropyni existovaly velmi dobré dechové 
kapely, zejména v době kantora K. Kopeckého 
a ředitele kůru Františka Kašpera. Kapely 
plnily různé světské i církevní činnosti a staly 
se chloubou celého hanáckého regionu.

Pěvecký spolek Smetana měl to štěstí, 
že od počátku v jeho popředí vedle sbormistra 
Františka Kašpera stála výrazná osoba, 

starosta spolku a obce Chropyně pan Antonín 
Homolík (1874-1929). Byl nejen mecenášem 
spolku, ale také pohotovým organizátorem 
a propagátorem sborových koncertů. Z jeho 
přičinění se rozrostl zájem o hudbu a sborové 
zpívání. Víme, že v jubilejním smetanovském 
roce se spolek Smetana rozšířil až na 124 zpě-
váků. O Antonínu Homolíkovi šířeji píše 
Zdeněk Fišer v Kapitolách z dějin Chropyně 
č. II, IV a V., o Antonínu Homolíkovi se dočte-
me také v knize Historie a současnost města 
Chropyně (2008) autoři Helena Sadyková 
a Květoslav Machalík s. 41, 48, 51 a 52.

Podle Františka Kašpera zpíval spolek 
Smetana v tomto velkém počtu i v Kojetíně 
a následně v Tovačově. V obou městech, kam 
byl pozván, provedl smetanovský program, 
který zazněl na koncertě v Chropyni. Z poz-
námek je patrno, že vystoupení sboru bylo 
pro křetínské i tovačovské posluchače velkým 
překvapením a dirigent se zpěváky sklidil 
zasloužený úspěch.

Můžeme usuzovat, že jednoho z největších 
uměleckých úspěchů ve své historii dosáhl 
Pěvecký spolek Smetana v roce 1924, kdy 
spoluúčinkoval za účasti několika set zpěváků 
při „Slavnostech Smetanových“, které se ko-
naly v Lipníku – Týně. O tom pojednáme 
příště.

K významu Smetanovy osobnosti a jeho dílu 
ještě dodejme. Jeho umělecká tvorba značně 
zapůsobila již na mezinárodní divadelní výstavě 
ve Vídni (1892). Zásluhou Českého kvarteta 

a Pěveckého sdružení moravských učitelů 
(PSMU), které mělo sídlo v Kroměříži, začaly 
pronikat Smetanovy skladby do světového 
repertoáru. Smetanův kult se šířil zejména 
Sborem pro postavení pomníku Bedřichu 
Smetanovi zřízeného roku 1909. Jubilea 
a významné dny smetanovské se začaly 
soustavně oslavovat a v jeho díle se spatřoval 
zvláště výrazný a reprezentativní projev 
české tvořivosti. Kult se dále stupňoval 
v prvých letech po převratu k neobyčejným 
celonárodním oslavám velkého jubilejního 
roku 1924. Také v roce 1934 si česká veřejnost 
znovu uvědomila celonárodní význam a dosah 
díla Smetanova. Za nacistické okupace přesáhlo 
dílo Smetanovo z oblasti ryze umělecké v ob-
last aktivní účinnosti revolučně odbojné 
a stalo se paladiem (posvátnou záštitou) 
ohroženého národního života. Současnost 
řadí Smetanovu osobnost a jeho umělecký 
odkaz k nejpřednějším v celé české hudební 
kultuře. Smetanův kult vyvrcholil na Moravě 
stavbou jeho pomníku. Nejdříve v Holešově 
(1924) a následně ve Vyškově, Olomouci 
a Prostějově. Smetanovu osobnost zachytili 
i četní naši výtvarníci, z nichž má zvláštní 
význam malíř a grafik Max Švabinský (1873-
1962), kroměřížský rodák, který zde studoval 
reálné gymnázium (1891). Jeho obsáhlá tvorba 
se zejména dotýká hudebních oblastí. Nejvíce 
ho zaujali Smetana a Dvořák. Vedle nich 
vytvořil četné podobizny národních osobností.

– prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc. –

„Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, 
naše minulost je vymazána a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, 
kromě případů, kdy nás opustí. Děláme strašně málo k jejímu procvičení, 

živení, posilování a ochraně.“ (Mark Twain)

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, která je specializovaná 
na trénování paměti pro seniory, vyhlašuje v týdnu od 15. března do neděle 21. března 2010 

NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI.
V tomto týdnu se v různých městech republiky konají akce 

trénování paměti pod vedením zkušených akreditovaných 
trenérů paměti, zaregistrovaných v rejstříku trenérů paměti.

V našem městě tato akce proběhne pod vedením 
akreditované trenérky paměti Dagmar Šípkové Novotné 
dne 16. března 2010 v 16:00 v klubovně Místní organizace 
tělesně postižených Chropyně.

Cílem Národního dne trénování paměti je přesvědčit 
nejen seniorskou populaci, že si docela slušně pamatuje, 
když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je také 
efektivní nástroj proti zhoršování intelektových schopností 
a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. Zveme proto 
všechny zájemce  –  muže i ženy bez rozdílu věku.

Přijďte strávit příjemnou hodinku, dozvědět se jak funguje 
lidský mozek a vyzkoušet si, jak jste na tom s vaší pamětí. 
Uvidíte, že budete překvapeni!

Akce je pořádána ve spolupráci s Místní organizací Svazu 
tělesně postižených Chropyně.

Místní organizace Svazu tělesně postižených 
Chropyně uspořádala Kurz trénování paměti s velkým 
úspěchem již v loňském roce a bude v této aktivitě 
pokračovat i letos.

Do kurzu se můžete přihlásit buď přímo na pořádané 
akci 16. března 2010, nebo u předsedkyně Místní 
organizace Svazu tělesně postižených Chropyně pí Marie 
Zmeškalové.
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Březen – měsíc čtenářů
Městská knihovna v Chropyni představuje svým čtenářům tyto 
tituly:

Jiří Louda – Království české
Přehledný rodokmen od historicky prvního doloženého panovníka 

z rodu Přemyslova, knížete Bořivoje, až po jeho posledního pokrevního 
potomka na českém trůnu, císaře Karla I. z rodu Habsburků. Počínaje 
knížetem Vladislavem I. je nad jménem každého příslušníka rodu 
vyobrazen i jeho erb. Kniha ukazuje i vývoj znaků v panovnických 
rodech a jejich spojování s rody a znaky jinými.

Autorem této krásné obrazové publikace je Jiří Louda, nejvýznamnější 
český heraldik, autor českého velkého státního znaku, malého státního 
znaku a prezidentské vlajky.

Vojtěch Lahoda – Emil Filla
Monografie významného českého malíře, grafika, sochaře a vý-

tvarného teoretika (1882–1953), jednoho z předních představitelů 
moderního českého umění, především kubismu. Publikace je vybavena 
množstvím barevných reprodukcí a černobílými fotografiemi. Kniha 
byla nominována na literární cenu „Magnesia Litera – 2008 – Litera 
za naučnou literaturu“.

Soutěž „Pan Podzim“
Soutěže pro děti „Pan Podzim“ se v Týdnu knihoven v říjnu 2009 

zúčastnilo v Městské knihovně v Chropyni 55 malých výtvarníků. Těm 
nejlepším patřila sladká odměna.

Helena Chybová – Kroměříž zmizelá a znovuobjevená aneb 
Historie ukrytá pod dlažbou města

Když zem vydá svědectví v podobě archeologického nálezu, 
je to vždy fascinující okamžik. Asi stejně fascinující, jako když histo-
rické podzemí města nečekaně odhalí svá „tajemství“.

Kniha prostřednictvím archeologických pramenů přibližuje život 
prvních pravěkých osadníků i složitý proces přerodu staroslovanské kromě-
řížské trhové vsi v urbanizačně dotvořený organizmus středověkého 
biskupského města a jeho další vývoj v raném novověku, včetně 
nejrůznějších stránek života obyvatel.

Současně je jakýmsi archeologickým místopisem města doplňujícím 
stejnojmennou muzejní expozici v historickém sklepení někdejšího 
Vrchnostenského kapitulního domu na Velkém náměstí, kde má dnes 
sídlo Muzeum Kroměřížska.

Akce knihovny v rámci měsíce čtenářů

„Nejkrásnější knížka pro děti“ (knihovnická pohádka pro MŠ)

„První čtení“ (nabídka knížek pro začínající čtenáře z 2.tříd, 
čtenářský průkaz obdrží zájemci zdarma)

Kamarádi v policích – Jů a Hele vaří jaro 
(beseda a vyprávění o knížkách – pro ŠD)

„Jarní květování“ – bílou, rudou, žlutou nití vyšijeme jarní kvítí 
(výtvarná soutěž pro děti ZŠ s odměnou pro malíře)

Setkání s autorem knihy „Sbohem, základko!“ 
– 3. března v 10:00, dětské oddělení (vyprávění Karla Foltina 

o knížce, škole a divadle pro děti)
 

Literární výprava (do nové knihovny v regionu s literárním 
kroužkem)

  – Milena Skřivánková –
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Tříkrálová sbírka 2010
Milí spoluobčané,

Charita Chropyně děkuje touto 
cestu všem tříkrálovým kolední-
kům a všem štědrým dárcům. 
Díky Vám se mohli lidé, kteří 
se octli v tíživé životní situaci nebo 
které postihla přírodní katastrofa, 
postavit na vlastní nohy.

V našem městě se při letošní 
Tříkrálové sbírce, která byla již 
jedenáctou v pořadí, vybralo 
61.203 Kč, v části Plešovec 
to bylo 4.594 Kč. Celkem se v Chro-
pyni a v obcích spadajících pod 
působnost Charity Chropyně 
(Břest ,  Kyselovice,  Zář íč í , 
Žalkovice) vybralo 133.564 Kč.

V sobotu 30. ledna 2010 
proběhlo na faře v Chropyni 
hodnocení této sbírky. Přišli jsme 
se podělit nejen o své zážitky, ale 

i spolurozhodnout o možnosti 
využití části výtěžku. Místní 
Charita může disponovat s 65 % 
výtěžku a využít je na projekty 
– pomoc trpícím a potřebným 
lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. 
Po dohodě všech zúčastněných 
a odsouhlasení radou Charity 
Chropyně jsme požádali o uvol-
nění částky 30.000 Kč na pomoc 
lidem postižených ničivým země-
třesením na Haiti. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tra-
dičně určen především na pomoc 
nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a dalším jinak sociálně potřebným 
skupinám lidí, a to zejména v re-
gionech, kde se sbírka koná. 

 – Pavel Rozsypálek, 
předseda Charity Chropyně –
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Malý Ječmínek
Oznamujeme tímto všem malým tanečníkům a tanečnicím, 

kteří mají rádi tanec, zpěv a krásné hanácké kroje, 
že Malý Ječmínek po zimní přestávce opět zahájil svou činnost.

Zkoušky probíhají každé pondělí vždy od 16:00 do 17:00 v MKS.
Srdečně zveme nejen stávající členy, ale i nové zájemce. Věkový limit není dán!

Těší se na Vás Petra Kovaříková (tel.: 737 075 735). 

Bližší informace získáte také na SMM Chropyně u Bc. Věry Sigmundové (tel.: 573 355 323).
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Ledová Praha
V pátek 29. ledna jsme se 

jako každoročně vydali do víru 
našeho hlavního města na akci 
„Ledová Praha“, kterou pořádá 
sdružení Pionýr a Nadace Dětem 
3. tisíciletí.

Po ubytování, které nám pos-
kytla Základní škola na Chodově, 
jsme se vrhli na stověžatou Prahu. 
Vydali jsme se na Bobovou dráhu, 
kde jsme okusili rychlou jízdu 
z kopce, a do Muzea voskových 
figurín, kde jsme mohli zhlédnout 
významné osobnosti ze současnosti 
i historie jako například Adolfa 
Hit lera,  Alberta  E inste ina, 
Antonína Dvořáka, Matku Terezu, 
Rudolfa ll., Tinu Turner, Daniela 
Hůlku, Václava Klause, Anetu 
Langerovou a spoustu dalších.

V sobotu jsme si vyjeli lanovkou 
na Petřín, kde jsme si prošli 
Zrcadlové bludiště a vyšlapali 
na pražskou Eiffelovku – Petřínskou 
rozhlednu. Po petřínských scho-

Pionýrské nocování
V pátek 5. února navečer se sešly děti v pionýrských klubovnách 

v Kroměříži. Byly tu pro ně připraveny hry a soutěže pro družstva i pro 
jednotlivce. Večer byl zakončen filmovou pohádkou na dobrou noc.

V sobotu ráno po snídani se konal turnaj v pexesu. Kolem desáté 
hodiny jsme se pak všichni vydali do Muzea Kroměřížska, kde právě 
probíhá výstava „Historie ukrytá pod dlažbou města“. Ve sklepení 
muzea jsou instalovány exponáty od pravěku až po současnost. 
Návštěvník se zde dozví pomocí dotykových obrazovek a několika 
prezentací spoustu novinek a zajímavostí z historie Kroměříže. Děti 
nejvíce zaujaly dotykové obrazovky, kde si mohly přímo zvolit, 
co je zajímalo. Po výstavě jsme vyrazili do Podzámecké zahrady, kde 
se děti proběhly a vyřádily. Na oběd jsme zašli do restaurace Scéna. 
Po návratu do kluboven děti čekal turnaj ve stolním fotbálku. Před 
příchodem rodičů děti ještě stihly vyrobit masky na masopust, který 
se již blíží. Poté následovalo vyhodnocení celé akce, rozdání odměn 
a volné hraní až do příchodu rodičů.

– Veronika Hrdličková –

dech nás čekaly ještě další na Ma-
lostranskou mosteckou věž, ze kte-
ré jsme mohli shlédnout nejbližší 
okolí. Pár dalších kroků nás čekalo 
ke Katedrále sv. Víta v komplexu 
Pražského hradu, k židovským 
synagogám nebo na výstavu 
k 20. výročí obnovení Pionýra. Ve-
čer jsme se odreagovali v Branickém 
divadle u komedie Zdravý nemocný 
od známého francouzského dra-
matika a spisovatele Moliéra. V hla-
vní roli jsme mohli vidět Karla 
Rodena, dále Janu Krausovou nebo 
Kryštofa Hádka.

Po velmi pěkném zážitku 
z divadla už nás čekala pouze 
neděle, kdy jsme navštívili Národní 
muzeum, kde jsme si prošli výstavu 
Příběh planety Země a stálou 
expozici.

Při odjezdu nám nezbývalo nic 
jiného než zamávat a za rok opět 
„Ahoj!“

– Martina Křupalová –
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V lednu jsme se opět začali scházet v naší klubovně na ulici 
Komenského, a to ve čtvrtek a v pátek od 15:30. S dětmi  hrajeme 
různé hry a soutěže.

Také jsme měli schůzku oddílových vedoucích a instruktorů, 
na které jsme si dohodli termín letního tábora, a to 10. – 18. července. 
Tábor bude opět probíhat v Osvětimanech, kde se děti ocitnou 
přímo v říši divů a kouzel, které se promítají do současnosti a zpět 
se vracejí do tajemna obklopeného kouzly. Na první pololetí máme 
také naplánované různé pochody, výlety a víkendové pobyty s dětmi. 
O všem vás budeme ve Zpravodaji informovat. 

Proběhl také osmý sněm naší Asociace Turistických oddílů mlá-
deže A–TOM, a to v lázeňském městě v Poděbradech ve dnech 
15. – 17. ledna 2010. Za náš oddíl Kamínek se sněmu účastnily Hana 
Paňáková a Renata Pečínková. Sněm se konal v zámeckém divadle 
Jiřího z Poděbrad, kde se sešlo přes 200 zástupců A–TOM z Čech 
i Moravy. V pátek 15. ledna jsme mohli navštívit dílny her Ivo Skočka 
nebo si zajít do místního kina na film Postřižiny. V sobotu v 9:30 
začal sněm, který moderoval poděbradský „tomík“ Tadeáš Klaban, 
vedoucí místních Robinsonů. Hlavní slovo měl náš předseda Mgr. To-
máš Novotný, kterého si nesmírně vážím pro vstřícnost, upřímnost, 
ochotu spolupráce a čestnost. Řešily se zde jednak provozní záležitosti, 
táborové školy, srazy tomíků, revizní komise a plány do příštích let. 
Také zde proběhl křest nové knihy vydané Asociací TOM, a to „Chalupy 
TOM“, překrásná barevná publikace, kde jsou uvedeny všechny 
rekreační chalupy asociace. Sněmu se zúčastnili předsedové z dalších 
neziskových dětských organizací, např. předseda Junáků dr. Navrátil, 
předseda folklórního sdružení Zdeněk Pšenica, šéf Pionýra Petr Halada, 
dále předseda ČRDM Aleš Sedláček, předseda KČT PhDr. Jan Stránský, 

Zprávičky z Kamínku

zástupkyně ministerstva školství Eva Hampejsová a starosta města 
Poděbrad Ing. Jozef Ďurčanský. Každý kraj měl na sněmu své propagační 
materiály. My jsme také na sněm dovezli různé propagační tiskopisy 
o naší Chropyni, střední Hané i Kroměříži, jednak ze současnosti, 
ale také i z naší historie. V neděli pak následovala prohlídka místního 
zámku Jiřího z Poděbrad a společné foto těch, kteří byli ubytováni 
v místní hotelové škole. Také na poděbradském náměstí vyrostly 
do rána krásné zasněžené sochy. Místní nadšenci pracovali na svých 
dílech po celou noc. Pár jsme si jich na památku vyfotili. Celý sněm 
proběhl ve velmi přátelském duchu a jsme rádi, že se v naší republice 
daří těmto organizacím, které se věnují dětem.

Také na sněmu bylo vybráno a posláno na pomoc postiženým 
zemětřesením na Haiti 10.000 Kč a dále 4.000 Kč bylo odesláno 
na účet malé popálené Natálky.

– Za turistický oddíl Kamínek H. Paňáková –
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Vánoční turnaj v badmintonu
Dne 27. prosince 2009 uspořádal oddíl 

badmintonu turnaj rodinných družstev. Turnaj 
se uskutečnil za finančního přispění města 
ve sváteční vánoční atmosféře. Za účasti 
22 rodinných družstev se hrálo až do večerních 
hodin, s tímto výsledkem:
Hlavní kategorie:  

1. místo Schmiedovi, 
2. místo Belhárkovi

Kategorie rodiče s dětmi: 
1. místo Pospíšilovi, 
2. místo Domanští 

Dvouhra: 
1. místo Petr Zavadil 

– Čenda –

Sluníčko opět otevřeno
I přes velkou sněhovou kalamitu je MC SLUNÍČKO opět 

otevřeno a moc se na Vás těšíme. Otevírací doba je pondělí a čtvrtek 
od 15:00. V pondělí probíhá „Tvořivá dílna pro děti i maminky“ 
(malování s tuší, barvičkami, voskovkami), ve čtvrtek od 16:00 
„Hudební školičky“.

Maminky si pro Vás připravily i něco nového a velmi zajímavého, 
tak se máte určitě na co těšit. Nově otevíráme večerní posezení 
maminek, dále připravujeme i zajímavé předváděcí akce a odborné 
přednášky. Pro naše malé návštěvníky chystáme různé výlety a mnoho 
dalšího. Už teď můžu prozradit, že se většina akcí z loňského roku, 
pro velký úspěch, bude zase opakovat (výlety, výstavy, bazárek, 
promítání, vánoční posezení a další).

Určitě si každý z našeho programu vybere.

Také Vás prosíme, kdybyste měli nějaké nepoškozené hračky, 
kterých už se potřebujete zbavit (prosím ne plyšové), stolečky, židličky, 
budeme moc rády, když nám je pro děti darujete.

Předem moc děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.

– maminky z MC –

To je dlouhodobý spor. Kdo na koho dělá? Je fakt, že nás důchodců 
je čím dál víc a mladých zaměstnaných méně. Příčiny jsou různé, proto 
by měla být dobrá vůle na obou stranách. Příležitost se nabízí teď, kdy 
je hodně sněhu a chodníky ve městě byly, a někde ještě jsou, plné sněhu 
a ledu, a to nejen před domy, ale i mimo. Pro všechny a zvlášť pro nás 
starší občany je chůze po nich nebezpečná. Ne všichni důchodci jsou 
nemohoucí, neschopní jakékoliv práce. I když je nám kolem 70 let, 
můžeme být prospěšní a navíc něco udělat pro své zdraví. Myslím, že při 
troše dobré vůle bychom v době kalamity mohli být také užiteční a vzít 
lopatu, sekáček a vyčistit chodníky, které jsou v blízkosti našich domů. 

Například v našem domě žije ve 30 rodinách 26 lidí, kteří jsou buď 
důchodci, nebo pobírají nějakou sociální dávku. Určitě by se našlo alespoň 
5 – 6 schopnějších, kteří by mohli přiložit ruku k dílu. Není to práce těžká, 
zvládli jsme to i my dva, 70 letí. Každý den kousek a je to hotové.  Po čis-
tých chodnících se chodí všem dobře. Proč pořád čekat, až to někdo, třeba 
SMM, udělá? Snadněji se nadává, než bez řečí pracuje. Milí důchodci, 
zkusme dokázat, že umíme víc dělat než mluvit. Děkuji za pochopení. 

– Za všechny starší, kteří jsou aktivní 
a jen nenadávají, manželé Sadykovi –

To je dlouhodobý spor. Kdo na koho dělá? Je fakt, že nás důchodců

Důchodci versus 
aktivně činní občané

Prodám
 zdravý a dobrý med (lipový, akáto-
vý, 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.

 stavební pozemek v Záříčí, IS na po-
zemku, velikost 750 m2, cena dohodou. 
Tel.: 775 964 301.

Pronajmu
 byt 2+1 v Chropyni. Tel.: 603 254 193

Koupím
  byt 2+1 v Chropyni pro vlastní byto-
vou potřebu (nejsem realitka), nejlépe 
zděný s balkonem a v osobním vlastnictví. 
Nabídněte prosím. E-mail: rihoskova.ale-
na@seznam.cz, tel.: 608 101 711.

Soukromá i nzerce
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Adam MarcoňŠtěpán Sigmund nar, 22.09.2009nar. 07.09.2009 Filip Valach

Barbora Štefková

Karolína Lipnerová

nar. 08.10.2009

nar. 09.11.2009

Adéla Štimelová

Natálie Odstrčilová

nar. 10.10.2009

nar. 17.11.2009

Emílie Stoklásková

Julie Muchová

nar. 28.10.2009

nar. 30.09.2009

nar. 24.11.2009

Vítání nových občánků našeho města
Mezi občany Chropyně byly  23. ledna přivítány tyto děti:

uzávěrka Zpravodaje duben 2010
je 15.3.2010 do 12:00 hod.najdete na www.muchropyne.cz 

archiv Zpravodaje města Chropyně
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Klub českých turistů
Turistická oblast Valašsko – Chřiby má terény vhodné pro všechny 

formy turistiky. V únoru, kdy píši toto pozvání, jsou jako přesunový 
prostředek na prvním místě lyže. Vydrží sníh na našich horách 
až do března? Pokud ano, zvu Vás na:

13. března Zimní přejezd Javorníky
 lyže: km 365, odjezd z Napajedel v 6:00, přihlášky 

do 28. února u pana Karla Janoska, tel.: 603 489 387

27. března Vítání jara na soutoku řek Moravy a Hané
 pěší: 8 km, odchod v 9:00 od kavárny Bianca, 

vycházka je vhodná pro rodiče s dětmi, pro seniory 
i pro zdravotně postižené. Pro děti starší 8 let 
je zajištěn doprovod vedoucími z A–TOM. Po trase 
i v cíli jsou připraveny hry a soutěže, v cíli oheň 
na opékání. Pokud oschnou polní cesty, je možno 
absolvovat trasu na kole.

28. až 31. března Výstava „Vítej, jaro, vítej“ 
 – velikonoční výstava ve víceúčelovém sále zámku. 

Otevřeno v neděli od 14:00 do 16:00 a ve dnech 
pondělí až středa od 8:00 do 16:00.

27. března Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby 
 cíl: Brdo – Chřiby, trasa libovolná, kontrola 10:00 – 

15:00, okraj lesa pod vrcholem. Info: Eva Rosůlková, 
tel.: 777 597 574

 Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby 
 cíl: Chlum – Chřiby, trasa libovolná, kontrola 

10:00 – 15:00, jižní okraj lesa pod vrcholem. 
Info: František Hanák, tel.: 721 532 893

28. března Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby 
 cíl: Kelčský Javorník – Hostýnské vrchy, trasa 

libovolná, kontrola 10:00 – 15:00, vrchol. 
Info: Martina Schybolová, tel.: 607 631 204

27. března Vrcholy oblasti Valašsko – Chřiby 
 cíl: Obřany – Hostýnské vrchy, trasa libovolná, 

kontrola 10:00 – 15:00, vrchol u zřízeniny hradu. 
Info: Zdeněk Perútka, tel.: 605 010 413

  – Jar. Pospíšilová –

Společenská kronika

Dne 4. března 2010 oslaví své životní 
jubileum pan 

Cyril Dragon. 

Všechno nejlepší přeje manželka, syn Libor, 
dcera Lenka a vnučka Veronika.

Ať ta Tvoje šedesátka jak hvězdička září, 
vždyť jsi teprv na půl cesty, daleko je stáří.

Dne 2. dubna 2010 oslaví své 60. narozeniny 
paní 

Věra Láníková. 

Všechno nejlepší k Tvým jubilejním narozeninám 
Ti ze srdce přeje manžel Ladislav, dcera Naďa, 
dcera Soňa s rodinou, syn Jindřich s rodinou 
a sestra Hana s rodinou.

Poděkování

Blahopřání

Město Chropyně si touto cestou dovoluje poděkovat 
dvěma svým zaměstnancům, a to Bc. et Bc. Tomáši Buksovi 
při příležitosti jeho 40. bezplatného daru krve a paní Dagmar 
Zapletalové při příležitosti 20. bezplatného daru krve. Děkujeme, 
že darováním své krve přispíváte k záchraně lidských životů.

V měsíci lednu se do Chropyně přistěhovalo 6 osob, 20 občanů 
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 15 osob, narodily 
se 3 děti a zemřeli 3 občané.

Dne 28. února 2010 oslavila své 75. narozeniny 
paní Františka Calabová. Mnoho štěstí a hlavně hodně 

zdraví přejí Marie, Květa a Jana.

Ubytování: v chatkách, nutný vlastní spacák

Motivace: celotáborová hra je motivovaná dobrodružným cestováním různými časovými 
obdobími. Děti čekají sportovní hry, zábavné soutěže, hry družstev i jednotlivců. Program 
zajišťují kvalifikovaní vedoucí a instruktoři.

V ceně je ubytování, (pevný objekt, jídelna se stolním tenisem, multifunkčním hracím stolem, 
deskovými hrami, umyvárny, sprchy), strava 5x denně, zajištění programové a personální, 
odměny za soutěže…

Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně 
pořádá dětský tábor

Putování časemPutování časem

Tábor pro děti od 6 do 15 let   
Termín: 30.července – 7. srpna 2010 
Místo: Skavsko
Cena: 2300 Kč člen Pionýra, 
 2500 Kč nečlen

Tel.: 777 793 675
marcela.hrdlickova@seznam.cz

www.dobrytabor.cz

Kontakt
Každou středu 15 až 17 hodin klubovna v ZŠ Chropyně, Komenského ul., vstup od ZUŠ 
nebo Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně, Hrad 466, 768 11 Chropyně
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Společenská kronika

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města 
Chropyně zveřejnění blahopřání nebo vzpomínky 

ve společenské kronice,  a to zcela bezplatně. 

VzpomínámeVzpomínáme

Dne 24. února 2010 by se dožila 84 let paní 

Žofie Navrátilová 

a zároveň jsme si ve stejný den připomenuli 
15. výročí jejího úmrtí. Kdo jste ji znali, věnujte 
jí tichou vzpomínku. Dcera a syn s rodinami.

Odešel jsi znenadání, 
zbylo nám jen vzpomínání. 

Dne 3. března 2010 by oslavil 80 let můj milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček pan 

Vladimír Kunc.
 
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. S láskou vzpomínají 
manželka Marie, dcery Liduška a Eva, vnučky a pravnučky.

Neplačte, že jsem odešel, klid a mír mi přejte
a vzpomínku v srdci svém mi navždy zachovejte. 

Dne 12. března 2010 vzpomeneme 3. výročí 
úmrtí pana 

Vladimíra Paterny. 

Vzpomíná Zdeněk a Monika s rodinou.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.

Jen svíci hořící a kytici květů na hrob 
Ti můžeme dát,

chvíli postát a na Tebe vzpomínat.

Dne 13. března 2010 vzpomeneme 6. výročí 
úmrtí mé manželky, naší maminky a babičky paní 

Jarmily Ryšavé. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel, syn 
a dcera Jana s rodinou.

Dne 14. března 2010 vzpomeneme 3. výročí 
úmrtí pana 

Stanislava Drobného. 

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

Vzpomínáme, nezapomeneme.

Dne 21. března 2010 vzpomeneme 6. smutné 
výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka pana 

Jana Mráze. 

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 29. března 2010 vzpomeneme 14 roků 
od smrti mého manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 

Stanislava Punčocháře. 

Letos si také připomeneme jeho nedožitých 
75 let. Stále vzpomíná manželka, děti a vnoučata.

Dne 31. března 2010 uplyne 5 let, co nás 
navždy opustil pan 

Jan Zapletal. 

Stále vzpomínají manželka, synové a dcera 
s rodinami.

Často si tak myslíváme ve hvězdné noci,
co bychom dělali, majíce svět v moci.
Rozdali bychom všecko, celý svět i nebe,

jen abychom si nechali, naše drahá maminko, Tebe.
Slunce Tvých očí krátce nám hřálo,

že jsme Tě měli, snad se nám jen zdálo.

Dne 24. února 2010 jsme vzpomenuli 
nedožitých 54 let naší milované maminky, 
manželky, babičky a snachy paní 

Evy Štrbákové. 

Za vaši vzpomínku děkují manžel Miroslav, dcery 
Eva, Milena s rodinou, syn Radek s rodinou 
a Štrbákovi.

Dne 13. března 2010 vzpomínáme 5 výročí 
úmrtí našeho tatínka a dědečka pana 

Zoltána Nagye. 

S láskou vzpomínají Monika, Blanka, Jakub, 
Vojta, Kateřinka, Martin a Zdeněk.

Zde mohla být

Více informací na tel.: 573 500 746

nebo na www.muchropyne.cz

vaše reklama



Zpravodaj města Chropyněbřezen 2010

- 15 -

Termín: 4. až 17. července 2010 (neděle – sobota, 13 dní)
Místo: louka v Jeřmani u Loštic
Cena: 2.900 Kč

Zažili jste někdy dva týdny dobrodružného programu v divočině?
Vyzkoušeli jste si aktivity na lanech či lukostřelbu? 
Máte chuť ukázat svému okolí, co ve vás vězí? 
Pak máte jedinečnou šanci. 
Objevte sami sebe na letním táboře chropyňských skautů!!!

http://www.junak-chropyne.cz
Více informací: info@junak-chropyne.cz 
nebo tel. číslo +420 731 034 210 (Pavel Pospíšil).
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březen 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.

Březen
15.3.2010 O pejskovi a kočičce 
 v 9:00 (pohádka pro MŠ a I. stupeň ZŠ a rodiče 
 s dětmi). Hraje umělecká agentura ART Production
 TED. Místo konání: MKS Chropyně. Vstupné 25 Kč.

20.3.2010 II. Fotbalový ples  

Chropyňské počasí

Připravované kulturní programy na měsíc
duben 2010

Duben
14.4.2010 Aby bylo jasno 
 v 19:00 hod. (komedie s Janem Rosákem v hlavní roli).
  Hraje FANNY AGENTURA. Místo konání: MKS
  Chropyně. Vstupné 150 Kč, důchodci a studenti
  120 Kč. Předprodej vstupenek od 1. března 2010.

Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. 
Má 31 dní. Český název měsíce pochází z rašení bříz a začátek březosti 
zvířat. V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce 
při svém zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník – přechází 
z jižní polokoule na severní.

Původně byl březen v římském kalendář první měsíc v roce. Březen 
začíná vždy stejným dnem v týdnu jako listopad a v nepřestupný rok 
jako únor.

Do roku 2008 byl březen měsíc internetu. V roce 2009 se již, 
údajně kvůli nezájmu sponzorů, tato osvětová akce nekonala. Březen 
je měsícem knihy a čtenářů. 

Březnové pranostiky:
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest.
Lépe od hada býti uštknut než v březnu od slunce ohřát.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
Březen bez vody – duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude v stodole ráj.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů 
po velikonocích.

Z místního pozorování v měsíci lednu:
- průměrná minimální ranní teplota byla -4,6 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla -1,3 °C,
- celkové množství srážek bylo 65,5 mm/m2,
- nejteplejším dnem byl 1. leden s průměrnou denní teplotou +3 °C,
- nejchladnějším dnem byl 27. leden s průměrnou denní teplotou 

-14,3 °C.
– redakce –
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22.4.2010 Složíme si hit 
 (hudební pořad pro I. – VI. ročník ZŠ).


