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Volební program
zastupitelstva
Vážení a milí spoluobčané,
začal nám první jarní měsíc. Všichni
již určitě netrpělivě vyhlížíme první teplé
sluneční paprsky. Zatím si aspoň připravujeme plány na další týdny. Tak i zastupitelstvo města si na zasedání v měsíci prosinci odsouhlasilo volební program na období let 2010 - 2014.
Volební program je rozdělen do několika okruhů.
Prvním okruhem je oblast výstavby a byd-

lení. V rámci této oblasti budeme usilovat
o zlepšování stavu chodníků a místních komunikací, ke kterému jistě přispěje další etapa Regenerace panelového sídliště a Revitalizace náměstí Svobody včetně uličky Míru. Naším dalším
cílem budou investiční akce na nezbytné stavební úpravy budovy tělocvičny a rekonstrukce tribuny na fotbalovém hřišti.
Dalším okruhem je oblast podnikatelské
pokračování na str. 3
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Volební program zastupitelstva
dokončení ze str. 1
činnosti a služeb. Tady bychom se chtěli zaměřit především na spolupráci s podnikatelskou sférou při vytváření nových pracovních
míst. Nezaměstnanost je v našem městě velký problém a k jejímu snížení by jistě přispělo
i vyjednání výhodnějších podmínek dopravního spojení s Kroměříží a dalšími okolními městy.
Třetí okruh se týká oblasti bezpečnosti
a životního prostředí. Naším cílem je ve spolupráci s Policií ČR instalovat kamerový systém do dalších kritických oblastí města. Také
budeme aktivně vstupovat do jednání se znečišťovateli životního prostředí v našem regi-

onu na zabezpečení pravidelného monitoringu a informovanosti veřejnosti.
V oblasti volného času, kultury a sportu
je naší prioritou opětovné vybudování lázní,
zachování a obnova lidových tradic, Hanáckých slavností a kulturních pořadů pro všechny věkové kategorie. I nadále budeme podporovat rozvoj sportovních činností a aktivit,
včetně finančních příspěvků v rámci rozpočtových možností města.
Další oblastí je školství. Budeme pokračovat v rekonstrukci základní školy (obou budov) a mateřské školy. Aktivně budeme hledat možnosti využití volných prostor ve školských objektech.

Zápis do I. tříd základní školy
pro školní rok 2011/2012

Poslední oblastí je státní správa a samospráva. Tady je asi nejdůležitější trvale zajišťovat co největší informovanost občanů o dění
ve městě, a to vydáváním místního zpravodaje, pravidelnými setkáními s představiteli obce
a také organizováním „Dne starosty“.
Není možné vypsat na pár řádků celý volební program, proto je v plném znění na webových stránkách města. Minulé vedení města velmi úspěšně získávalo dotace na většinu investičních akcí a ani my nejsme schopni naplánované
akce bez dotační podpory zrealizovat. Následující období nebude jednoduché, ale věřím,
že Vámi zvolené zastupitelstvo vás nezklame.
– Ing. Věra Sigmundová,místostarostka –

Ztracený Oplínek

V lednu, stejně jako v minulých letech, proběhl na Základní škole
Chropyně zápis budoucích žáků do I. tříd. Připravovali se na něj děti
narozené v roce 2004 a 2005.
V pondělí 24. ledna 2011 odpoledne postupně přicházela děvčátka a chlapci se svými rodiči, někdy i babičkami, aby byli zapsáni k prvnímu důležitému kroku, povinné školní docházce.
Je příjemné vidět ve tvářích předškoláků, že se do školy těší, že jsou
nebojácní, samostatní, zvídaví.
Zápis byl slavnostním okamžikem dětí, rodičů i učitelů, kteří se blíže seznamovali s novými žáky. Letos bylo zapsáno celkem 81 dětí.
Po odložené školní docházce z minulého roku přišlo 22 dětí, poprvé bylo zapsáno 59 dětí. Rodičů, kteří požádali o odklad školní docházky pro své dítě o jeden rok, bylo letos 15.
Do prvních tříd školního roku 2011/2012 nastoupí po vyřízení odkladů pravděpodobně 66 žáků a s největší pravděpodobností budou
vytvořeny 3 první třídy. Děti budou do tříd zařazeny podle abecedního pořadí.
Přejeme všem, dětem i rodičům, aby první krok, který učinili zápisem
k povinné školní docházce, byl po celých devět let příjemný a úspěšný.
– Mgr. Milan Bajgar, ředitel školy –

Prosíme návštěvníky chropyňských
Šibřinek, kteří omylem sbalili, nebo někde našli panáčka
Oplínka, aby neprodleně kontaktovali majitelku na tel.
čísle 602 839 349.

Na poctivého
nálezce čeká
odměna!

BŘEZEN 2011 měsíc čtenáře
Pojďte se svézt na vlně čtení…
Umí Krtek plavat? (beseda s výtvarnou soutěží pro MŠ a ŠD
k příležitosti 90. narozenin Zdeňka Milera)
Hastrmanský kvíz pro malé i velké (pro I. a II. stupeň ZŠ)
Ve víru povinné četby (kam si "skočit šipku" pro povinnou četbu)
Na vlnách internetu (seniory zveme každou březnovou středu
od 9 - 11 hod. na krátký kormidelní kurz základů internetu)
Literární plachtění s literárním kroužkem do knihovny

regionu

!PO CELÝ MĚSÍC BŘEZEN BUDE PROBÍHAT
BURZA VYŘAZENÝCH KNIH!
K příležitosti jarního otevírání řek dětské oddělení
MěK Chropyně připravilo
Velký hastrmanský kvíz pro malé i velké knihomoly aneb
Hastrman naše dušičky nedostane!
Byla ryba u potoka,
měla v hubě klíč,
než tam přišla panimáma,
byla ryba pryč.
Kostelany, 1986
začínáme 7. března 2011
Kvíz bude mít dvě kola; ten, kdo chce zvítězit nad hastrmanem
se další podmínky dozví u pultu!
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Sčítání lidu, bytů a domů
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným
okamžikem, ke kterému sčítání proběhne,
bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU
v jednom roce. Náklady na sčítání lidu jsou
v České republice přibližně 250 Kč na osobu.
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým
akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku a sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Za významný mezník lze označit rok 1753, kdy byl
vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754.
Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí. Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku
1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které
se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce.
Možná by vás mohlo zajímat, k jakým účelům se výsledky sčítání používají. Tak například
složky integrovaného záchranného systému
využívají informace o tom, kolik je v kterém
domě bytů nebo pater, jak je vysoký, z čeho
jsou nosné zdi, jaké přípojky jsou k domu přivedeny… To vše potřebují znát, aby mohli lidem v daném domě pomoci co nejrychleji. Informace ze sčítání se také využívají např. pro
nabídku a poptávku na pracovním trhu (jaká
je kde kvalifikovaná pracovní síla), rozdělení části daňových příjmů obcím. Údaje o způsobu vytápění např. pomáhají při vytváření
energetických koncepcí jednotlivých oblastí.
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím,
jak se vyvíjejí informační technologie, ale také
se zkušenostmi z předchozích sčítání. Především jde o formuláře, které pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření. Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani její příjmy a výdaje.
Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné
otázky na vlastnictví ledničky, automobilu,
chaty, televizoru ani dalších věcí, jak tomu
bylo v minulosti. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka,
zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. Nově bude také
možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob
předávání informací patří v současnosti mezi
nejbezpečnější vůbec.
Poprvé v historii bude sčítání zjišťovat tzv.
faktické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Trvalé bydliště je v rámci EU české
specifikum s velkým problémem – na adrese trvalého bydliště se zdržuje stále méně lidí
a vůbec už tyto adresy neodpovídají tomu,
kde lidé skutečně žijí. Faktické bydliště je vel-

mi důležitou informací pro starosty, kteří tak
poprvé oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam
hlášeni. Podle těchto dat budou moci plánovat kapacity škol, školek, zdravotnických zařízení, veřejnou dopravu, občanskou vybavenost… V rámci EU se bude posuzovat faktické bydliště a podle počtu fakticky bydlících
lidí (nikoliv trvale hlášených) se také budou
rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu
kanalizací, opravu silnic apod.
Průběh sčítání před rozhodným okamžikem
V době od 26. února do 6. března 2011
našla každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu.
Spolu s tímto letáčkem byl v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách
a místech, s uvedením jména sčítacího komisaře, který formuláře přinese, čísla jeho průkazu
a termínu, kdy do domácnosti přijde. Jméno
komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí
sčítání, je možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy bude nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu. Materiály budou komisaři roznášet do schránek
od 26. února do 6. března 2011.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do
25. března každou domácnost v ČR a předají
jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí
(včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně). Při roznosu formulářů se bude prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem.
Komisař přinese do domácnosti celkem tři
formuláře: Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní), Žlutý
bytový list (každá domácnost dostane jeden)
a Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů). Osoba starší
15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu. Pokud vás zastihne
komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude
už na formuláři dopředu předtištěno vaše
jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře
předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá,
jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní
možnosti: on-line vyplnění a odeslání na internetu, osobní odevzdání komisaři (pokud
preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned
domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře
vyzvednout) nebo odeslání poštovní obálkou
(pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné
poštovné v tomto případě domácnost neplatí). Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc
s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou při-
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praveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština,
francouzština, ukrajinština a polština).
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů,
kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé.
Pokud by vám druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 879 702
a domluvit si jiný čas návštěvy. Jestliže vás ani
podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem
jedna z větších pošt ve vašem regionu.
Rozhodným okamžikem, jak je napsáno
už v úvodu, je půlnoc z 25. na 26. března
2011. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě
hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá.
Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí,
v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.
Průběh sčítání po rozhodném okamžiku
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů. Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně, anebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře
do 14. dubna 2011.
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak
formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových
formulářích najdete vpravo dole u čárového
kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný
a jeden, který kombinuje čísla a písmena).
Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře
se vám váš formulář. Po jeho vyplnění a odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny.
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde
komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže
s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů
s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto
Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku
800 879 702, kde je možné navržený termín
druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
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Sčítání lidu, bytů a domů
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu
a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde
bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce.

Zájemci, kteří nemají připojení
k internetu a chtěli by vyplnit a odeslat formuláře on-line, mohou využít bezplatného přístupu k internetu
v budově Městského úřadu v Chro-

pyni, a to od 26. března do 14. dubna
(v pracovních dnech) vždy od 8:00
do 18:00 v zasedací místnosti v prvním patře.
– Ing. Jiří Rosecký, vedoucí OVV –

Výuka zobcové flétny v mateřské škole
S flétničkou ve školce se s malými flétnisty scházíme od začátku
školního roku. Každé naše setkání nám přinese něco nového. Nejdřív
jsme se seznamovali s nástrojem, následně hned s notovým domečkem a s jednotlivými notovými kamarády. Nyní už podle not hrajeme
celé písničky, noty v notové osnově hravě zvládneme, dokážeme vystihnout a odhadnout náladu dané písničky, hrát smutně nebo vesele, rychle či pomalu…
Do hodin k nám na pozvání zavítali i rodiče a do hry se společně
s námi zapojili i s flétničkami. Novinkou pro nás byla hodina s kytarou,
o níž jsme se něco nového dozvěděli a na závěr si dohromady krásně zamuzicírovali. Strávili jsme báječné odpoledne, které si určitě ještě zopakujeme.
– Mgr. Jana Milotová –

reklama
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Od ledna jsme se začali opět scházet,
a to 2x týdně každý čtvrtek a pátek v naší
klubovně na ulici Komenského. Starší děti
chodí ve čtvrtek a mladší děti v pátek vždy
od 15:30. Přijímáme mezi nás nové členy, takže děti přijďte se k nám podívat, zahrát si zábavné a zajímavé hry či zasoutěžit si se svými
kamarády. Všichni jsou vítáni.
V lednu v naší klubovně proběhl „Kamínkovský karneval“, na kterém si děti zahrály
nové hry a soutěže, připravené těmi staršími
Kamínky. Závěrem byly děti odměněny diplomem a sladkou dobrůtkou.
Také se naši mladí Kamínci zúčastnili školení oddílových vedoucích v Kaménce v Odrách, kde pod vedením zkušených lektorů na-

LETNÍ TÁBOR 2011
KAMÍNEK

Zprávičky z Kamínku

POZOR! POZOR! POZOR!
Letos měníme místo a termín konání tábora,
a to následovně:

Místo: Ondráš v Rajnochovicích
Termín: 30. července - 6. srpna 2011
Vydejte se i letos s námi na tábor užít si týden zábavy,
na nové místo se stejnými instruktory a vedoucími.
Zajišťujeme zábavný program a přátelské jednání.

Přihlášky na tel. čísle: 733 708 049
sbírali nové a odborné znalosti pro tuto činnost. Také si tam zasoutěžili a zahráli různé
hry. Na prezentaci našeho Kamínku přivezli
s sebou fota z našich akcí a několik časopisů
Zpravodaje města Chropyně, který se velmi
líbil lektorům, a byli překvapeni, co dokážeme v tak malém městečku zorganizovat různých činností pro děti. Ocenili i podporu našeho města, které se Kamínku dostává. Tímto reprezentovali nejen Kamínek, ale i město
Chropyně. Všichni získali průkaz oddílového
vedoucího s plným počtem bodů. Účastníky
školení byli: Petr Sivec, Petr Míšek, Martina
Pečinková, Martin Motal a Vladimír Daněk.
Všem za celý Kamínek blahopřeji k získání titulu Oddílový vedoucí.
Letošní program dětského karnevalu bude
zajišťovat Kamínek spolu se Správou majetku města Chropyně v Městském kulturním
středisku, a to v neděli 6. března ve 14:30.
Pro děti budou připraveny soutěže a tanečky
se spoustou legrace. Těší se na vás Šípková Růženka, Saxana, král a královna, princezna Lada
a další pohádkové bytosti.
Další akce, kterou chystáme pro měsíc březen je už tradiční vítání jara na soutoku Moravy a Hané v loděnici Hradisko. Tato akce
se bude konat v sobotu 26. března 2011.
Tímto srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče, ať s námi společně přijdou uvítat jaro, zasoutěžit si a zahrát. K opékání bude připraveno ohniště, takže buřty a dobrou soutěživou
náladu s sebou. Sraz je v 8:30 na náměstí Svobody u pošty.
KAMÍNKOVSKÝ LETNÍ TÁBOR
RAJNOCHOVICE – ONDRÁŠ – KONANÝ
30. ČERVENCE – 6. SRPNA 2011.
NUDIT SE URČITĚ NEBUDETE, JE PRO VÁS,
DĚTI, UŽ PŘIPRAVENÝ DOBRODRUŽNÝ
A NAPÍNAVÝ PROGRAM.
PŘIHLÁŠKY u pí Paňákové, ul. Moravská 651
Chropyně, dále u pí Motalové, ZŠ J. Fučíka
Chropyně, nebo každý pátek v naší klubovně
na ul. Komenského od 15:30 do 17:30.
– Hana Paňáková –
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Okresní kolo národní přehlídky
výtvarných oborů ZUŠ
O tom, že naše děti nesbírají vavříny jen na hudebních
soutěžích, svědčí i postup žákyně naší ZUŠ Kroměříž - pobočka Chropyně Karly Koutné, která získala ve spolupráci
s Danielou Jiřičkovou na okresní výtvarné přehlídce v Kroměříži cenu poroty a postoupila
za soubor prací k projektu
KRABIČKA do krajského kola.
Za úspěchem na přehlídce,

která se konala pod záštitou
paní radní města Kroměříže
MUDr. Jarmily Číhalové, stojí
nejen výsledky práce paní učitelky výtvarného oboru PaedDr. Moniky Kučerové, ale také
práce učitelů naší ZŠ Chropyně, kteří se dětem v hodinách
výtvarné výchovy pilně věnují.
– Luděk Koutný,
vedoucí pobočky ZUŠ
Chropyně –

Piškvorky dobývají základní školy
Prvním vítězem v historii turnajů piškvorek pro základní školy
se stal Honza Bubeník, žák ZŠ Chropyně. Pilotní turnaj proběhl 2. února 2011 na Střední škole podnikatelské v Kroměříži. Soutěže se zúčastnilo třiadvacet žáků základních
škol z Chropyně a Holešova.
Na úvod turnaje si žáci měli povšimnout názvu PIŠQWORKY, kde
je zdůrazněné IQ a slovo work=práce. Pořadatel prozradil žákům,
že nejlepší dovedou propočítat
taktiku tak, že při vhodném zahájení vědí, jak vyhrát hru, náročnost
byla přirovnávána k šachům.
Školní kolo piškvorek se odehrálo před Vánocemi. Ve finále
zvítězila Martina Andrašiová, druhý byl Ondra Ochocki.
Hra žáky velmi zaujala. Do okresního kola byla vyslána silná
sestava 19 nejlepších piškvorkářů. Základní skupiny proběhly
rychle, nebyl důvod se zdržovat,
všichni se těšili na bitvy ve vyřazovacím pavouku. Ve skupině
1 (Honza Bubeník, Ota Solař a Radek Kravec) došlo k plichtě (skóre 4-4-4), a proto se jejich souboj

musel opakovat. Tři rychlé minizápasy rozhodly o postupu Honzy
Bubeníka a Radka Kravce.
Ve skupině 3 byl vítěz jasný
(Petr Měrka), o druhém postupujícím však muselo rozhodnout
kritérium vzájemného zápasu,
ze kterého lépe vyšel Jakub Gažda. Napínavé výsledky byly také
ve skupinách 4 a 8, kde shodně
na prvních místech se šesti body
skončili Tomáš Kotásek a Jiří Orálek, potažmo Dalibor Sanitrák
a Ester Polášková. I zde musel rozhodnout rychlý rozstřel.
Dvojice pro osmifinálové
kolo byly následující:
Bubeník – Kopečná, Kravec
– Krejčí, Měrka – Orálek, Gažda – Kotásek, Konečný – Bajer,
Suchánková – Raška,
Andrašiová – Polášková a Kuchař – Sanitrák.
V pavouku se jasně ukázalo,
že na sebe narazili velmi kvalitní hráči, protože často musel o vítězi rozhodnout rozstřel. Nejinak
tomu bylo i v samotném finále, kde
se po mnoha vítězných zápasech
střetli Jan Bubeník a Jaroslav Raš-

ka. Tito dva mladí hráči si nic nedarovali a šli za vítězstvím od první
minuty. Bohužel to vedlo k mnoha
remízám a počáteční napětí v hledišti už pomalu opadávalo. Proto
se rozhodčí shodli na atraktivním
řešení - náhlá smrt. Kdo vyhraje následující duel, je celkovým vítězem
turnaje! Všichni očekávali dlouhou
bitvu, ta se však nekonala, protože Honzovi Bubeníkovi se podařilo Jardu Rašku překvapit a vyhrát.
Jako výhru v turnaji si odnesl kromě jiného deskovou hru Ubongo
od společnosti Albi.
Celkové pořadí turnaje:
1. Jan Bubeník

2. Jaroslav Raška
3. Jakub Gažda
4. Dalibor Sanitrák
Marek Palička a Petr Soukeník se ujali organizování pilotního
projektu piškvorek pro základní
školy a příští rok chtějí spustit již
celostátní akci pro základní školy
(ve středních školách mají zapojeno 20 000 studentů).
Že v naší zemi roste další generace, kterou piškvorky baví, organizátorům potvrdil fakt, že nabídka vzít si více piškvorkových linerů byla vyslyšena a všechny linery
zmizely během vteřiny.
– Mgr. Jiřina Dolníčková –

Finanční úřad v Kroměříži
vybírat daňová přiznání
k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací
období roku 2010 i na Městském úřadě v Chropyni,

ve středu 16. března 2011
v době od 12:00 do 16:00 hodin
v zasedací místnosti v 1. patře
Bližší informace naleznete ve vývěsních skříňkách MěÚ
Chropyně nebo na webových stránkách města.
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Mistrovství Gymnázia Kojetín
proběhlo v Chropyni
Ve čtvrtek 3. 2. 2011 se v tělocvičně
TJ Chropyně, v herně stolního tenisu, konalo I. mistrovství Gymnázia Kojetín, pořádané
Žákovským parlamentem Gymnázia Kojetín.
Zúčastnilo se 25 studentů gymnázia a 3 kantoři, kteří se taktéž aktivně zapojili do hry.
V hlavním kole soutěže obsadil první místo Jan Šírek, druhé místo obsadil favorit Jan
Jášek a krásné třetí místo získal Martin Kubalík. V kole poražených se na první místo probojoval Jan Třasoň, na druhé místo se dostal Lukáš Jordak a třetí místo obsadil Jakub Přikryl. Za nejlepší hráčku turnaje byla
vyhodnocena Daniela Hostašová, která

se jako jediná z dívek dostala do vítězné
větve.
Jménem Žákovského parlamentu GKJ bych
chtěl poděkovat všem hráčům za účast a v neposlední řadě také osobám, bez jejichž pomoci
by nebylo možné turnaj zorganizovat. Děkuji také městu Chropyně, TJ Chropyně za bezplatné poskytnutí prostor herny stolního tenisu, oddílu stolního tenisu TJ Chropyně, jmenovitě pí Ivetě Brandejsové a Lukáši Brandejsovi za pomoc při organizaci. Nesmím zapomenout také na sponzory turnaje, Tempo - Mgr. Jaroslav Zlámal a Plyny Jehlář s.r.o.
– Radek Vitík, tajemník ŽP –

reklama

březen 2011

Plán sportovních akcí
oddílů T. J. Chropyně
na rok 2011
Tělovýchovná jednota Chropyně, o. s.,
si Vás dovoluje pozvat na některý z turnajů, memoriálů a jiných akcí, které pořádá
v roce 2011. Věříme, že si každý z následující nabídky vybere dle svého zájmu a přijde si buď sám zasportovat, nebo povzbudit
naše závodníky.
12. března – Regionální soutěž v přehazované a vybíjené (ASPV)
14. dubna – Krajská soutěž ve sportovní
gymnastice (ASPV)
duben – Velikonoční turnaj (kuželky)
duben – 14. ročník turnaje Setkání rodičů
a bývalých hráčů (stolní tenis)
duben – Memoriál Iva Malého (kanoistika)
duben – Náborový turnaj žactva (národní házená)
30. dubna a 1. května – Ječmínkův běh (LA)
6. května – Regionální soutěž v atletice
(ASPV)
květen – Oblastní turnaj mládeže (stolní tenis)
květen – červen – Akademie oddílu (ASPV)
4. června – Memoriál Jitky Vojkůfkové
(badminton)
27. a 28. června – Školní olympiáda (LA)
2. – 9. července – Soustřední žáků a žaček
ČR – (národní házená)
srpen – Chropyňský klín (lakros)
srpen – Turnaj žen a žaček (národní házená)
září – Velká cena Chropyně na 1 míli – ženy
(LA)
září – Kondiční hodinovka na dráze pro veřejnost a pozvané atlety jiných TJ (LA)
říjen – Turnaj neregistrovaných (stolní tenis)
listopad – Listopadový turnaj ve florbale (florbal)
listopad – Turnaj družstev a jednotlivců
(stolní tenis)
listopad – únor 2012 – O pohár starosty
(kuželky)
28. prosince – Vánoční turnaj rodinných
družstev (badminton)
prosinec – Memoriál Petra Poly (ASPV)
prosinec – Memoriál Pepy Ivana (nohejbal)
– FH –

Zde mohla být

vaše reklama
Více informací na
tel.: 573 500 746
nebo na
www.muchropyne.cz
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Fotbalová přípravka na turnaji v Olomouci
V neděli 6. února se zúčastnila mladší přípravka vysoce kvalitně obsazeného halového
turnaje v Olomouci. Kromě Chropyně se turnaje zúčastnily týmy: Olomouc A a B, Vítkovice, Šumperk, Uničov, Hulín a Tršice. V této
opravdu tvrdé konkurenci skončili naši kluci
na krásném 6. místě. I když nešlo o medaile,
kluci podali úžasný výkon.
První zápas hráli proti družstvu Šumperka.
Kluci hráli s nasazením, soupeře se nám podařilo velmi dobře eliminovat napadáním již
v rozehrávce. Přesto jsme nakonec prohráli 2:0. Prvnímu gólu předcházel faul na brankáře, ale velmi slabý rozhodčí branku uznal.
Velmi dobrý výkon podali kluci proti favoritům turnaje, týmům Vítkovic a Olomouce B,
i když výsledek pro nás byl v obou zápasech
2:0 pro soupeře. Další dva zápasy se nám podařilo uhrát v náš prospěch a to 3:0 proti Tršicím a 2:0 proti Hulínu. V zápase proti Uničovu nás však štěstí opustilo a zápas pro nás
skončil prohrou 3:1. V posledním zápase celého turnaje, kdy již bylo rozhodnuto o pořadí, jsme s vítězem turnaje celkem Olomouc
A prohráli 7:0. Je však nutno podotknout,
že tým protivníka byl kompletně složen z hrá-

čů ročníku 2002, kdežto náš celek tvoří převážně hráči ročníku 2003 a mladší.
Tréninkové možnosti, materiální, finanční a vůbec celkové fotbalové zázemí přípravek Olomouce, Vítkovic i dalších jsou nesrovnatelně lepší, než mají naši kluci. Přesto
jsme schopni s nimi sehrát v celku vyrovnaný boj. Naše přípravka funguje jen díky obě-

tavosti rodičů, zejména několika z nich, kteří se ve svém volném čase, bez jakéhokoliv
honoráře, věnují dětem. Za to ji patří velké
DĚKUJEME!
PS: Tento turnaj byl zpestřen tombolou
a v té jsme trumfli úplně všechny, protože
hlavní výhru, zájezd do Řecka, vyhrál jeden
z našich rodičů.
– LZ –

Úspěchy malých házenkářů v Zimním halovém přeboru
Jako každou zimu, tak i letos se družstva oddílu Národní házené
zúčastnila turnajů Zimních halových přeborů (ZHP) a Českého poháru (ČP). Mladší žáci vybojovali ve dvou turnajích celkové 3. místo
mezi všemi týmy ze severomoravské oblasti, přestože druhého turnaje
se účastnili v nemocemi oslabené sestavě. Na druhém turnaji zazářila
zejména obrana s brankařem a vyburcovali ke skvělému výkonu celý
tým. Mladší žačky dosáhly stejného úspěchu, i když o svém umístění
musely rozhodnout až v dohrávaném utkání, kde podlehly v nastaveném čase o jednu branku (4:3) soupeřkám ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Nutno říct, že poměrně vyrovnaný zápas sehrály s vítězkami ze Svinova, kdy rozdíl byl pouze jednobrankový. Turnaje v Troubkách se zúčastnilo i „B“ družstvo mladších žaček, které se zde umístilo na 5 místě.
Starší žačky v ZHP dosáhly 4. místa, jelikož dokázaly porazit jen soupeřky z Rokytnice u Přerova a ostatním družstvům bohužel podlehly.
Chropyňské ženy se zúčastnily čtvrtfinálového turnaje žen ČP, který letos proběhl v troubecké hale. Turnaj odehrála družstva prvoligové Rokytnice, Studénky a Hlinska a družstva oblastních soutěží – Brno
a Chropyně. O postup se podělily týmy ze suverénního Hlinska a Studénky, která jen těsně porazila Rokytnici. Čtvrté místo obsadilo Brno
a páté Chropyně.
– ijc –
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Barex se snaží navázat na tradici ledního hokeje v Chropyni
Je to už mnoho let, co se v Chropyni nechodilo jen na fotbal, házenou a jiné sporty, ale ke sportům číslo jedna patřil v našem
městě i hokej. Ano. Ti mladší už ani neví,
že zde byl nekrytý zimní stadión, ale ti starší
z vás si na hokej určitě vzpomenou. O tom,
že se hrál v Chropyni hokej na vysoké úrovni, svědčí dobové zápisy v kronice Tělovýchovné jednoty. Vše začalo na Sokolském
stadioně (naproti Komenského školy, za restaurací STOP), kde se v zimě nastříkala ledová plocha, která sloužila k tréninku a soutěžním zápasům.
Dne 15. listopadu 1941 byl založen hokejový odbor SK Chropyně, který v zimním
období 1941-1942 odehrál celkem 19 zápasů, z nichž se 14krát radoval z vítězství
a 2krát skončilo utkání nerozhodně a jen
ve třech odcházeli naši hráči poraženi. Celkem si udrželi aktivní skóre a v poměru 85:45.
I v dalších letech se hokeji v našem městě dařilo. TJ Jiskra Chropyně se stávala postrachem
protihráčů z celého okolí. I po válce se hokeji
dařilo a TJ Jiskra Chropyně v sezóně 1952/53
porazila ve finále severní skupiny krajského
přeboru Gottwaldov.
Nová éra hokeje byla spojena s výstavbou nové umělé ledové plochy, která byla
slavnostně otevřena 22. prosince 1981. Celé
sportoviště bylo vybudováno v akci „Z“ a celkem bylo odpracováno 19 433 brigádnických
hodin. Chropyně se tak stala druhým městem
s umělou plochou na okrese. Finanční náklady přišly tehdejší vedení města na 2 mil. korun a v létě mělo hřiště posloužit jako sportoviště na tenis. Hřiště se nacházelo za koupalištěm, kde dnes stojí nové házenkářské.
Ale i během let se na umělé ploše i nadále
pracovalo. Jak se uvádí v zápise ze zasedání
výroční členské schůze oddílu ledního hokeje ze dne 12. února 1985, pokračovaly práce
na vybudování betonových chodníků k šatnám, pokladně a střídačkám, natřena byla
ledová plocha, instalovala se mobilní buňka
rozhlasového zařízení. V klubu zatím bylo registrováno 9 mužů a 19 žáků. Provoz ledové
plochy byl nepřetržitě od poloviny listopadu
až do poloviny března. Zájem o hokej měly
povzbudit náborové turnaje, kterých se zúčastnilo 120 dětí, a na další sezónu se podařilo zajistit více mladých hokejistů. Ovšem hokej v Chropyni příliš dlouho nezůstal.
Po sametové revoluci díky nedostatku finančních prostředků stadion upadal, až nakonec byla zimní plocha uzavřena úplně. Zimní
stadión vydržel jen něco málo přes deset let.
Hráči, kteří se hokeji věnovali, museli přejít do Kroměříže a okolních měst, byli i tací,
kteří se hokeji přestali věnovat úplně a přešli
k jinému sportu, především k fotbalu. Hokej
i přes svou bohatou minulost z města odešel.
Ti, co se neudrželi v mládežnických kategoriích, se mu věnovali alespoň jako nadšenci
a hráli různé odborářské ligy a amatérské soutěže. Hokej tak zůstal jen na zamrzlých rybnících a u televizních přijímačů.

snímek z roku 1943
zachycuje chropyňské mužstvo na kluzišti v Kroměříži

v létě se montovalo chladírenské zařízení,
v pozadí fotbalový stadion

betonáž kluziště z října 1981

současné mužstvo Barexu Chropyně,
jehož vedení a pět hráčů má trvalý pobyt v Chropyni
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Barex se snaží navázat na tradici ledního hokeje v Chropyni
Od letošní sezóny se chropyňský hokej
snaží o návrat do podvědomí hokejové veřejnosti. Parta bývalých hokejistů, nadšenců
se přihlásila do Kroměřížské hokejové ligy
(KHL), která se hraje na zimním stadionu
v Kroměříži. A co to KHL je? Kroměřížská
hokejová liga je název pro hobby ligu ledního hokeje, kterou hrají především amatérští hráči, nadšenci a bývalí hráči ledního hokeje, kteří splňují podmínku pět let neaktivní činnosti.
Zakladatelem celé soutěže byla v roce
2002 firma Kromtrans, s. r. o., podle níž
se soutěž pojmenovala jako „Kromtrans liga“.
Prvního ročníku se zúčastnila čtyři mužstva.
Název soutěže se udržel až do roku 2009, kdy
se organizace ujal přímo Hokejový klub Kroměříž. Soutěž dostala nynější název „Kroměřížská hokejová liga“ (KHL).
Cílem celé soutěže je umožnit především
amatérským a rekreačním hráčům alespoň
takové podmínky pro hru, jako mají hráči
v ligových utkáních. Pravidla soutěže vychází
z platných pravidel ledního hokeje, avšak
jsou přizpůsobena amatérskému hokeji. Především je zakázaná hra do těla, zákeřné a surové zákroky, nesportovní chování. Naopak
se preferuje maximální ohleduplnost k protihráči, pěkná herní kombinace, radost a hokejové nadšení hráče.
Každé utkání trvá 45 minut čistého času
a je rozděleno na třetiny po 15 minutách.
Utkání řídí dva vyškolení rozhodčí, kteří
jsou, anebo byli registrování Českým svazem
ledního hokeje. Informace o čase, trestech
a brankách jsou zobrazeny na světelné tabuli. O každém odehraném utkání se vede zápis, který slouží ke zpracování statistik jednotlivců a týmů.
Do letošní soutěže nastoupil chropyňský
Barex se sedmnácti hráči, z nichž pět má tr-

mužstvo SK Chropyně z roku 1941 na svém domácím kluzišti zleva Tetera J. (jednatel),
Ing. Ptáček J., Kašpar, Hodan Bř., Janalík, Hodan Jos., Rytíř B., Ptáček Zd., Maňas,
Vašek, Hůvr B., Šiška Jos. (předseda)

stavba se neobešla
bez přesného vytyčení geodetem

valé bydliště v Chropyni. Zbytek tvoří hráči
z Kroměříže a blízkého okolí. V základní části
dokázal Barex obsadit páté místo z celkových
deseti účastníků, čímž jako nováček příjemně
překvapil a zajistil si postup do play-off mezi
šest nejlepších. Zde už se mu tolik nevedlo
a z deseti zápasů dokázal získat jen dva body.
Ale i tak dokázal soupeřit s týmy, které mají
ve svém základu bývalé hráče a v KHL patří
k ostříleným týmům. Kolikrát chybělo i štěstí a vše mohlo být úplně jinak. Nyní se Barex
připravuje na boj o páté místo, kde se utká
s týmem AHK Kroměříž. Barex jistě není bez
šance, protože v základní části porazil soupeře 5:2. Dění v týmu můžete sledovat na webových stránkách www.hokejchropyne.cz.
– Libor Halás –

Soukromá inzerce
Prodám
 byt 3+1 na ulici Moravská. Pro více
informací volejte na tel.: 605759619.
 DB 3+1 v Chropyni, 66 m 2 , lodžie,
2 sklepy, plastová okna, zateplení, část.
rekonstrukce. Volný léto 2011. Telefon
732 451 800.
 byt 3+1 OV, v Chropyni, Cena 940.000
Kč. Tel.: 606 544 594.
 zděný byt 2+1 v OV v ulici Díly
v Chropyni. Dům po revitalizaci. Cena
740.000 Kč. Volný od srpna 2011.
Tel.: 776 187 644 nebo 776 197 642.
 nadstandardní DB byt 3+1 v Chropyni
na ul. Nádražní, 76 m2, možno převést
do osobního vlastnictví, vlastní plynové

topení, 2. NP (1. patro) ve čtyřpodlažním
domě, rohová kuchyně včetně vestavných
spotřebičů, nový nábytek v obývacím pokoji,
vestavná skříň v chodbě 1,145 tis. Kč,
nutno vidět.
 garáž u železniční vlečky. Tel.: 723 184
892.
 med (slunečnicový, lipový, akátový, lesní),
i větší množství. Informace na tel.: 739
644 510 pan Josef Zemánek nebo osobně
na adrese Moravská 617.
 byt 4+1 v ulici Moravská. Cena 999.000 Kč.
Tel.: 775 075 196.
 dveře vchodové plastové, bílé a hnědé
a různá okna. Dále zahradní chatku,
bránu a branku. Nové z neuskutečněné
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stavby, sleva z původní ceny. Přivezu.
Tel: 777 106 709.
Pronajmu
 garáž v lokalitě J. Fučíka u železniční
vlečky. Tel.: 604 898 913.
 garáž v Chropyni. Tel.: 573 355 010.
 dlouhodobě byt 1+1, po celkové rekonstrukci. Volný ihned. Tel.: 608 824 290.
Nabízím
 doučování anglického a španělského
jazyka, úroveň začátečník. Kontakt: Jana
Ptáčková, tel.: 739 759 824.

zveřejnění soukromé nekomerční inzerce
zdarma pro občany města Chropyně

Zpravodaj města Chropyně

březen 2011

Společenská kronika
V měsíci lednu se do Chropyně přistěhovalo 10 osob, 9 občanů
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 12 osob, narodily
se 2 děti a zemřeli 2 občané.

Vzpomínáme
Hřbitov je smutná zahrada,
kde tiše pějí ptáci,
své nejdražší zde člověk ukládá
a vzpomínky se nám vrací.
Nikdy již, milá maminko a tatínku,
nikdy nám neporadíte, nikdy se neusmějete,
své děti a vnoučata nepohladíte.
Odešli jste náhle, jako když udeří blesk,
v srdcích nám zůstává bolest a stesk.

Poslední rozloučení
Dne 14. ledna 2011 zemřel
ve věku 61 let můj manžel a náš
tatínek a dědeček pan
Jan Vorálek.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem za projevenou soustrast. Manželka a děti s rodinami.

Upozorňujeme všechny zadavatele
oznámení do společenské kroniky,

kteří si v redakci doposud
nevyzvedli poskytnuté fotograﬁe,
aby tak učinili

Miroslava Brabce
a dne 20. března 2011 vzpomeneme nedožité
57. narozeniny naší milované maminky
a babičky paní
Ludmily Brabcové.

nejpozději do 30. dubna 2011.
Po uplynutí této lhůty budou všechny
nevyzvednuté fotograﬁe skartovány.
reklama

Dne 11. února 2011 jsme vzpomenuli
na nedožité 62. narozeniny našeho milovaného
tatínka a dědečka pana

S láskou a úctou stále vzpomínají děti s rodinami a vnoučata Jolana, Leontýna, Lucie,
Michaela a Leoš.
Čas utíká a nevrací nám, co vzal,
vzpomínka na Tebe, maminko,
zůstane navždy v našich srdcích dál.
Tak, jak Ti z očí zářila celý život láska a dobrota,
tak nám budeš chybět všem do konce života.
Dne 23. února 2011 jsme vzpomenuli
2. smutné výročí odchodu naší drahé maminky,
babičky a prababičky paní
Věry Stojanovové.
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera Iva, vnuk
Michal s manželkou Kamilou, vnuk Ivo s manželkou Ludmilou a vnoučata Jolana, Leontýna,
Sára a Jáchym.
Vzpomínky na Tebe krásné máme,
které si po celý život zachováme.
Dne 28. února 2011 jsme vzpomenuli
5. smutné výročí, co už mezi námi není pan
Zdeněk Kučeřík.
Za vzpomínku děkuje maminka a sestra s rodinou.
Máma je jen jedna. A těžké je jí vrátit,
co nám dala, když už vrátit nelze.
Dne 2. března 2011 si připomeneme smutné 5. výročí úmrtí naší maminky, sestry a manželky, paní
Ing. Marie Crhákové.
Kdo jste jí znali, věnujte ji prosím tichou vzpomínku. Za vzpomínku děkuje manžel, synové a rodina.
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Zpravodaj města Chropyně

Společenská kronika
Vzpomínáme

Vzpomínáme

Odešel jsi tiše, jak osud si přál,
ale v našich srdcích žiješ s námi dál.
Dne 3. března 2011 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí, kdy nás navždy opustil můj manžel, náš
tatínek a dědeček pan

Hvězdy Ti nesvítí, slunce Ti nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Kam oči pohlédnou, všude Tě hledají,
nikde Tě nespatří, jen slzy padají.
Dne 13. března 2011 vzpomeneme 7. výročí
úmrtí mé manželky, naší maminky a babičky paní

Augustin Domanský.
Jarmily Ryšavé.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, syn Miloš,
dcery Eva a Lída s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte, prosím, s námi.
Dne 7. března 2011 uplynulo 30 let, co nás
opustil pan

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel, syn
Jaroslav a dcera Jana s přítelem a vnuci Kubíček a Lukášek.
Dne 14. března 2010 vzpomeneme 4. výročí úmrtí pana

Oldřich Ludva.
Stanislava Drobného.
Vzpomíná manželka s rodinou.
Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali,
děkuje manželka a synové s rodinami.
Odešel jsem dřív, než jsem chtěl,
osud života mě předešel.
Kdyby bylo možné, vrátil bych se zpět,
aby váš život nebyl tak smutný, jako je teď.
Poslední pozdrav všem, kdo měl mě rád,
jsem nestihl už dát.
Mně už se nikdy nerozední,
já musím věčným spánkem spát.

Jen svíci hořící a kytici květů na hrob Ti můžeme dát,
chvíli postát a na Tebe vzpomínat.
Dne 21. března 2011 vzpomeneme 20. výročí úmrtí pana
Antonína Macháčka.

Dne 8. března 2011 uplyne první smutný rok,
kdy tragicky zahynul náš milovaný syn, bratr,
bratranec a vnuk pan
Miroslav Hýbner.
Dne 18. února jsme si zároveň připomenuli jeho
nedožité 30. narozeniny. Za tichou vzpomínku
na našeho drahého syna děkují rodiče, sestra, babička a dědeček Hýbnerovi, babička z Křenovic,
ostatní příbuzenstvo a kamarádi.
Neplačte, že jsem odešel, klid a mír mi přejte
a vzpomínku v srdci svém mi navždy zachovejte.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery
a syn s rodinami.
Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal.
Dne 21. března 2011 uplyne 7 let, kdy nás
náhle a nečekaně opustil můj manžel, náš tatínek, dědeček a pradědeček pan
Jan Mráz.
S láskou vzpomínají manželka Věra a děti s rodinami. Nikdy nezapomeneme.
Dne 21. března 2011 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí pana

Dne 12. března 2011 vzpomeneme 4. výročí úmrtí pana

Iva Dřímala.

Vladimíra Paterny.

S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Vzpomíná Zdeněk a Monika s rodinou.
Odešel, ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.

Dne 29. března 2011 vzpomeneme 15 roků
od smrti mého manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka pana

Dne 13. března 2011 vzpomínáme 6. výročí
úmrtí našeho tatínka a dědečka pana
Zoltána Nagye.

Stanislava Punčocháře.
Stále vzpomíná manželka s celou rodinou.

S láskou vzpomínají Monika, Blanka, Jakub,
Vojta, Kateřinka, Martin a Zdeněk.
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– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

Zpravodaj města Chropyně

Klub českých turistů
Březnová pranostika sice říká, že „Panská
láska, ženská chuť a březnové počasí nejsou
stálé“, ale pokud chcete přivítat jaro v přírodě, neváhejte a vyberte si z nabízených turistických cest:
19. března

Přejezd Javorníky – Velké
Karlovice – Vranča
lyže, pěší – 32 km; autobus z Napajedel (přihlášky ihned u Karla
Janoška, tel.: 603 489 387)
Jarní otevírání rozhledny
na Doubravě
pěší 10 km; trasa: Vizovice –
Doubrava; start v 8:00 – Vizovice – náměstí; info: Ing. Miloslav Vítek, tel.: 736 754 033

26. března

březen 2011

Vítání nových občánků našeho města
Příchod nového človíčka
je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům
a přejeme jim hodně radosti
a především trpělivosti
při výchově svých potomků.
Mezi občany Chropyně byly
22. ledna přivítány tyto děti:
– Dagmar Zapletalová, matrikářka –

Jakub Novotný

nar. 22.10.2010

Vítání jara na soutoku Moravy a Hané
sraz v 8:30 u spořitelny v Chropyni; info: viz článek Zprávičky z Kamínku
Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
cíl: Brdo (Chřiby); trasa libovolná; kontrola 10:00 – 15:00;
info: Eva Rosůlková, tel.:
777 597 574

Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
cíl: Chlum, vrchol; trasa libovolná; kontrola 10:00 – 15:00;
info: František Hanák, tel.:
721 532 893
27. března

Bára Novotná

nar. 22.10.2010

Rostislav Stavinoha

nar. 25.10.2010

David Kytlica

nar. 27.10.2010

Dominik Flora

nar. 07.11.2010

Veronika Valčíková

nar. 09.11.2010

Tereza Štolfová

nar. 18.11.2010

Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
cíl: Kelčský Javorník, vrchol;
trasa libovolná; kontrola 10:00
– 15:00; info: Martina Schýbolová, tel.: 607 631 204
Vrcholy oblasti Valašsko Chřiby
cíl: Obřany (Hostýnské vrchy);
trasa libovolná; kontrola 10:00
– 15:00; info: Zdeněk Perůtka, tel.: 605 010 413

Další informace hledejte ve skříňce u prodejny Albert.
– Jar. Pospíšilová –
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Zpravodaj města Chropyně

I když poslední únorovou sobotu rtuť teploměru klesla hluboko pod bod mrazu, v opuštěném chropyňském kině to doslova
vřelo. Dírou v zemi do něj totiž nalezla banda čertů a svým povykem probudila všechny zbloudilé duše. V podvečer se tam strhl
nevídaný rej strašidel. K jejich křepčení a dovádění jim tam hrála
čertovsky dobrá kapela Trip. Sázeli jednu pecku za druhou a nálada v kotli houstla. Houstla, až byla doslova hustá.
A když se nachýlila půlnoc, přišel čas na tombolu, která byla
opravdu pekelná. Všichni se tísnili, aby se na ně dostala alespoň
část obžerství, smilstva nebo jiného pekelného hříchu. Nejvyšší cenou od Lucifera byla vepřová hlava, které se doslova každý
bál, a kde je jí konec těžko říct. Paradoxně nejstrašnější výhrou
se stal malý křeček, se kterým si výherci nedokázali poradit
a který nakonec skončil v náhradní střídavé rodinné péči.
To ale nebylo zdaleka vše. Když čerti pochytali všechna
strašidla, uvěznili je v chropyňském pekle, kde za své hříchy budou pykat a čekat rok na svoje vysvobození.

A co říct na konec? Děkujeme! Naše poděkování patří organizátorům
chropyňských Šibřinek za perfektně zvládnutou akci, dále skupině Trip
za úžasnou hudbu, panu Balejovi a zaměstnancům klubu Hell Chropyně.
V neposlední řadě děkujeme sponzorům - Myslivecké sdružení
Chropyně, MVDr. Frkal, Řeznictví Jiří Majtán, manželé Vladimír a Eliška
Blažkovi, Martin a Danka Jedličkovi, Roman a Dáša Kozákovi, Robert
a Hanka Lučanovi, Zbyněk a Jana Milotovi, Josef a Vlasta Mlčochovi,
Jarek a Svatka Palíkovi, Zdeněk a Magda Rapantovi, Tomáš a Martina
Rozkošní, Josef a Věra Sigmundovi, Viktor a Martina Žákovi a manželé Nguyen a Nga, bez kterých by se tato akce neuskutečnila. Těšíme
se kdykoliv příště.
- banda nadšených a spokojených návštěvníků -
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Zpravodaj města Chropyně

březen 2011

Chropyňské počasí
MKS Chropyně připravuje

březen 2011

Pranostiky:
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
Březnové slunce má krátké ruce.
Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy
vínem naplní.
Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
Z místního pozorování v měsíci lednu:
- průměrná minimální ranní teplota byla -1,2 °C,
- průměrná maximální denní teplota byla +1,8 °C,
- celkové množství srážek, převážně ve formě sněhu, bylo 27,6 mm/m2,
- pouze ve 14 lednových dnech byla průměrná denní teplota pod
bodem mrazu
– redakce –

Dětský karneval.
Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi plné písniček, soutěží a bohaté tomboly. Místo konání: MKS.
Vstupné: masky 5,- Kč, děti 15,- Kč, dospělí 30,- Kč.

25.3.2011
v 9:00

Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Pohádka pro ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi. Hraje divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem. Místo konání:
MKS. Vstupné: 25,- Kč.

25.3.2011
v 19:00

Miroslav Donutil – Cestou necestou.
Pohodový pořad plný humoru a dobré zábavy.
Místo konání: MKS. Vstupné: 180,-Kč, důchodci
a studenti 150,- Kč. Předprodej vstupenek probíhá
na Správě majetku města Chropyně.

Miroslav Donutil
Cestou necestou

Diagnóza jarní únava neexistuje, a přesto všichni dobře víme,
oč se jedná. Příčinou je bezesporu dlouhodobá absence přirozeného tepla a slunce. Na jaře je třeba postavit se čelem čtyřem soupeřům: špatné náladě, nedostatku slunce, nedostatku vitamínů
a vyčerpanosti.
Proti špatné náladě bojujme aktivitou – sportem v přírodě, doma
knihou, pletením, návštěvou divadla, kina nebo přátel. Zásadně
by se mělo jednat o činnosti, které nám přinášejí radost. Proti jarní únavě působí i zvýšená aktivita sexuální. Činorodost by na druhé straně měla být vyvážena dostatečným odpočinkem a spánkem.
Rozhodující vliv na překonání jarní únavy má vitamín C. Na mnoha místech jsou ke koupi přípravky s obsahem vitamínů. Multivitaminy určené speciálně pro českou populaci obsahují navíc jód, selen, kyselinu listovou a vápník. Vitamíny jsou často vyráběny v šumivé formě. Kromě chutného nápoje dostaneme do těla i tolik potřebné tekutiny. Nejlepší je ovšem čerstvé ovoce či zelenina.
Proti nedostatku sluníčka stačí víkend na horách, v lepším případě několik dní dovolené s dostatečným pohybem na čerstvém
vzduchu. Neškodí ani několik návštěv solária, masáž nebo sauna.
K osvěžení unaveného těla i mysli poslouží ovocné čaje, lze doporučit například čaj šípkový nebo šípek kombinovaný s ibiškem, čaj
zelený nebo čaj maté. Pro mnohé z nás je to však příliš malý kalibr,
pak nastupuje kofein nebo guarana.

6.3.2011
od 14:30

foto: zdroj internet

Připravované kulturní programy na měsíc

duben 2011
30.4.2011

Stavění máje, pálení čarodějnic

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. Jiří Rosecký, Ing. Věra Sigmundová.
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná.
Jazyková úprava: Jana Buksová.
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: T. Rozkošný, archiv Zpravodaje, archivy oganizací
Uzávěrka tohoto čísla: 15. února 2011.
Uzávěrka příštího čísla: 15. března 2011 do 12:00 hod.
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny
v následujícím čísle.
O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.
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