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Městský úřad = Jeden úřad a dvě působnosti
Vážené čtenářky a čtenáři.
Naše veřejná správa prošla v poslední době
reformou. Protože ne vždy je úplně jasné, jak
je městský úřad organizován a protože je to
úřad, který je svým občanům nejbližší, chceme
vás seznámit s jeho fungováním. Proto
v nejbližších číslech našeho zpravodaje budou
vycházet články, které se uvedené
problematiky nejen dotknou, ale pokusí se ji
osvětlit.
Vzhledem k tomu, že v systému veřejné
správy je na úrovni územních samosprávných
celků (krajů a obcí) uplatňován tzv. spojený
model výkonu státní správy a samosprávy,
dochází poměrně často k tomu, že pro mnohé
spoluobčany je obtížné rozlišit, která záležitost
spadá do té či oné působnosti.

Podívejme se tedy nejprve na
působnost. Sem patří vše, co
samostatnou působnost
si město (stejně jako každá jiná obec) zařizuje
samo pro sebe, tedy i pro své občany a různé
instituce na svém území. Je to zejména
hospodaření s majetkem, jeho správa a
údržba i péče o jeho rozvoj. Dále sem patří
vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče
a pro uspokojování potřeb občanů města.
Jde především o uspokojování potřeby
bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a
spojů, potřeby informací, výchovy a
vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a
ochrany veřejného pořádku.
Výkon samostatné působnosti zajišťují
zastupitelstvo města a rada města (jejich
členy jsou občané zvolení v komunálních

volbách) a někteří zaměstnanci města
zařazení do městského úřadu (kteří nejsou
voleni, ale jsou v pracovním poměru
k městu). Vzájemná komunikace mezi nimi a
občany probíhá v podstatě bez formálních
překážek, často veřejně. Pro řízení platí
obecně závazné právní předpisy z oblasti
občanského a obchodního práva. Protože se
jedná o činnost města samého pro sebe, musí
si ji také samo financovat ze svého rozpočtu.
ti
Jiná situace je v přenesené působnos
působnosti
ti.
Jak již název napovídá, jde o takovou
působnost, kterou stát na město přenesl (v
souladu s Ústavou se tak může stát jedině
zákonem). Sem patří zejména agenda
stavebního úřadu, matrika a evidence
pokračování na str. 2

„Dnes Vás baví holohlaví“
středa 19. 4. 2006 od 19:00 v městském kulturním středisku
zábavný pořad Zdeňka Izera s hostem P. Freundem
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Městský úřad = Jeden úřad a dvě působnosti
dokončení ze str. 1
obyvatel, životní prostředí, správa daní a
poplatků a další. Výkon této působnosti
zajišťují převážně ti zaměstnanci města
zařazení do městského úřadu, kteří mají
statut úředníka (a mimo jiné prokázali svoji
odbornost složením zvláštní zkoušky). Pro
řízení platí přísně formální postupy
stanovené jak v obecně platných právních
předpisech (například správní řád), tak
v mnoha zvláštních zákonech a vyhláškách.
Převažuje písemná forma komunikace.
Protože se jedná o činnost, kterou město

dělá „za stát“, dostává na její výkon také od
státu příspěvek (i když ten nepokrývá plně
náklady spojené s touto činností a město
asi polovinu nákladů je nuceno hradit ze
svého rozpočtu).
Mezi oběma působnostmi je poměrně
ostrá hranice, která téměř znemožňuje
vzájemné prolínání kompetencí. V praxi to
znamená, že například zastupitelstvo města
nemůže vstoupit do konkrétního případu
ve věci vydání stavebního povolení a na
druhé straně úředník nemůže sám od sebe
rozhodnout, že se prodá dům ve vlastnictví

Rozpočet Města Chropyně na rok 2006
Zastupitelstvo města Chropyně schválilo
na svém zasedání dne 19. prosince 2005
rozpočet Města Chropyně na rok 2006, takže
již od prvních dnů letošního roku
hospodaříme dle řádně schváleného
rozpočtu. V roce 2006 je opět naplánováno
několik významných investičních akcí, které
budou vyžadovat nemalé finanční
prostředky.
Každoročně se však při sestavování
rozpočtu sejde spousta požadavků, které
svou výší značně přesahují příjmové
možnosti města. Proto je také řada požadavků
přeřazena do tzv. zásobníku akcí na daný rok,
odsunuta do dalších let nebo pro nejbližší
léta zamítnuta.
Rozpočet na rok 2006 byl sestaven jako
vyrovnaný, kdy celkové příjmy se rovnají
celkovým výdajům a dosahují výše
67 038 tis. Kč.
Příjmy jsou tvořeny především těmito
polo
žk
a mi
položk
žka
mi::
daňové příjmy
34 020 tis. Kč
poplatky
3 239 tis. Kč
nei
nves
tiční do
e SR:
nein
estiční
dott ace zze
- na výkon státní správy
2 707 tis. Kč
- DPS
596 tis. Kč
- na sociální dávky
12 973 tis. Kč
neinvestiční dotace od obcí
580 tis. Kč
správní poplatky
643 tis. Kč
nájmy z nemovitostí
2 390 tis. Kč
prodej nemovitostí
450 tis. Kč
ostatní příjmy
1 689 tis. Kč
úhrada dlouhod. půjček
- 2 049 tis Kč
operace dlouhod. řízené aktivity 2 800 tis Kč
převod zůstatku z roku 2005 7 000 tis Kč
Nejvýznamnější položky z oblasti výdajů:
oprava komunikací
3 550 tis. Kč

výměna oken MŠ
750 tis. Kč
příspěvek MŠ
1 305 tis. Kč
rekonstrukce ZŠ
1 000 tis. Kč
příspěvek ZŠ
3 770 tis. Kč
příspěvek školní jídelně
1 030 tis. Kč
činnost knihovny
821 tis. Kč
oprava střechy MKS
200 tis. Kč
příspěvky na tělových. činnost
998 tis. Kč
příspěvek TJ na opravu tělocvičny 1 200 tis. Kč
propag., zámek, kultura, zájm. činn. 657 tis. Kč
přeložka vedení VN na Podlesí 1 700 tis. Kč
veřejné osvětlení – el. energie 510 tis. Kč
opravy byt. a nebyt. fondu
2 390 tis. Kč
územní plánování
450 tis. Kč
opravy hřbitovních zídek
650 tis. Kč
příspěvek SMM
7 464 tis. Kč
regenerace sídliště
1 820 tis. Kč
sběr, svoz, třídění odpadů
2 650 tis. Kč
sociální dávky
12 973 tis. Kč
provoz DPS
629 tis. Kč
dokončení rekonstrukce rozhlasu 312 tis. Kč
SDH Chropyně, Plešovec
300 tis. Kč
zastupitelské orgány obcí
1 643 tis. Kč
místní správa
11 265 tis. Kč
platby daní a poplatků
600 tis. Kč
dotace RESO
518 tis. Kč
ostatní výdaje
3 383 tis. Kč
uložené prostředky
2 800 tis. Kč
Během roku dochází k určitým změnám;
těmi jsou například převod jiného zůstatku
z rozpočtu předchozího roku než se původně
předpokládalo, přijaté a čerpané dotace nebo
výdaje, které jsou nutné a vyskytly se
v průběhu roku. Veškeré tyto změny musí být
schváleny zastupitelstvem města formou
rozpočtového opatření.

– Ing. Lenka Macháčková, vedoucí HSO –

FINANČNÍ VÝPOMOC − PENÍZE IHNED
měsíční splátky již od 630,−Kč
tel: 603 333 113
-2-

města. To, že se na jednom úřadu (ze zákona
je městský úřad orgán města) přijímají a
vyřizují podklady pro rozhodování v obou
působnostech ještě neznamená, že lze obě
působnosti směšovat.
Zjednodušeně si lze představit městský
vu se dvěma mís
tnos
tmi
úřad jako budo
budovu
místnos
tnostmi
tmi, pro
něž slouží jedna společná předsíň
(podatelna).
Příště se seznámíme s možnostmi
podávání opravných prostředků a stížností.
– Ing. Jar
osla
v K
OTULA
Jarosla
oslav
KO
TULA,,
tajemník MěÚ v Chropyni –

Klub českých turistů
Letošní bohatá nadílka sněhu přeje
lyžařům. Únorové turistické akce, v dřívějších
letech absolvované pěšky, se letos snad
konečně pojedou na lyžích. Z nabídky
v blízkém okolí vybírám:

4. března

Přerovská padesátka
trasa: 10, 22, 35, 50 km; TJ
Spartak Přerov, start 7:00 –
10:00 hod. u Sokolovny v
Přerově

25. března

První jarní vycházka
společná
vycházka
z Chropyně, vhodná zvláště
pro rodiny s dětmi; sraz v 9
hodin u kavárny Bianca, jedna
cesta je dlouhá cca 4 km.
Cestou i v cíli drobné soutěže
a hry pro děti
Těšíme se na Vás!

– JP –

DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY
STŘEŠNÍ OKNA

Tel.: 777 788 164
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„Krutá zima“
… řekne si možná mnohý člověk a je
jedno, jestli bydlí na Sibiři nebo v Polsku,
kde byly opra vdu silné mrazy, nebo
v USA, kde např. v New Yorku při sněhové
bouři napadlo 70 cm sněhu.
Letošní zima je opravdu povedená; sníh
se u nás drží už od Silvestra, což je na naše
podmínky hodně dlouho, lednové mrazy
také stály za to. A každý chodil a stěžoval
si… jednou svítilo slunce a jeho ostré
světlo odrážející se od sněhu ho

oslňovalo, podruhé byla zase inverze; buď
byly silné mrazy nebo zase tak malé, že
čerstvě napadaný sníh hned odtál… Jsme
s počasím věčně nespokojení – v zimě je
zima, v létě je horko, na jaře prší a na podzim
jsou mlhy.
Letošní zima nám však dala hodně
zabrat co do úklidu. Ne každý splnil tu
svou psanou i nepsanou povinnost uklidit
sníh před svým domem; ostatně proč by
to dělal, když chodník není jeho! To se mu
ovšem nemusí vyplatit, jak je psáno
v jiném článku, který doporučuji si přečíst.
Já osobně bych chtěl poděkovat
praco vníkům Správy majetku města,
protože odvádějí pořádný kus práce.
Vždyť je nikdo nenutil uklízet parkoviště
nebo odkopávat z chodníků nánosy
sněhu. Komunikace byly odhrnuté,
ošetřené posypem, který stačilo občas
obnovit… mohli se tudíž věnovat práci,
kterou si nechávali na zimu. Ale neudělali
to. S mravenčí pílí a vytrvalostí neustále
odklízeli sníh i z míst, ze kterých nemuseli.
A za to jim patří díky. Samozřejmě, i zde
může někdo namítat, že např. na parkovišti
před jejich domem je to uklizeno zrovna
t ak a že by to šlo uděla t jinak. Ale
v takovém Přerově, Kroměříží, Zlíně,
Jindřichově Hradci, Brně si občané mohou
o prohrnutém chodníku nechat jen zdát.
Na náš úřad jezdí návštěvy z Ostravy,
Hradce Králové a jiných měst a jen si
pochvalovali, jaká je zde schůdnost. Je
ovšem pravdou, že jsme kapacitně hodně
menší než vyjmenovaná města. Ale za tu
dobu, po kterou je sníh, mohla se svým
vzhledem něco udělat i tato města. Např.
v Kroměříži není možné některými
uličkami projet prakticky ještě dnes a na

některých místech zaparkovat nepřichází
v úvahu.
Ale když jsem v úvodu „nakousnul“
situaci ve světě… známý přijel na týden
z Anglie a vyprávěl, jak krutou zimu letos
Angličané měli – po čtyři dny bylo cca -4
°C a asi dva dny se tam držel 1,5 cm sněhu.
Doprava zkolabovala a nic nefungovalo.
Pravda, nevíme, na jakou zimu jsou tam
zvyklí, ale prý tam při teplotě +6 °C
vyjíždějí sypače a solí a solí. Tady, když
potkáte sypače, dokáže vás jen naštvat,
když jezdí s radlicí zdviženou a ještě ani
nesype.
Ale když říkáme, jak je krutá letošní
zima, podívejme se do historie. Nahlédl
jsem do kronik, abych zjistil, kdy byla
v minulých letech podobná situace (mrazy
a spousta sněhu). Našel jsem záznam
z roku 1929, který říká:
„Tohoto roku byla tak krutá zima, že
právem zaslouží názvu „sibiřská“. Už
v druhé polovici prosince 1928 uhodily
silné mrazy a potrvaly přes Vánoce. Pak
nastala obleva, ale na Nový rok zamrzlo
opět a nerozmrzlo pak až do března.
Teploměr klesal denně pod -20 °C. Dne 10.
února byla naměřena v Chropyni nejnižší
teplota -32 °C (největší mráz v republice

byl v Českých Budějo vicích -41 °C).
Koncem ledna napadalo veliké spousty
sněhu. Ježto vál ustavičně severovýchodní
vítr, nakupily se závěje. To mělo za následek
veliké poruchy dopravní. V noci z 1. na 2.
února byla trať z Přerova do Brna tak zaváta,
že noční vlaky uvázly u Rousínova
v závějích. Teprve ráno se podařilo závěje
proházeti a vlak uvolniti. První vlak od Brna
přijel 2. února do Chropyně k 11. hodině.
A podobné to bylo na všech tratích.
Mnohé vlaky vůbec nejely, jiné přijížděly
s několikahodino vým zpožděním. Při
prohazování tratí se velmi uplatňovalo
vojsko. Druhá příčina dopravních poruch
byly kruté mrazy, jež tak ochlazovaly
lokomotivy, že je nebylo možno roztopit.
Brzy se dostavily následky mimořádné zimy.
Spotřebovalo se velmi mnoho topiva, takže
obvyklé zásoby byly rychle vyčerpány.
Avšak nové vlaky s uhlím nedojížděly pro
poruchy dopravní, proto nastala taková

-3-

kalamita uhelná, jaká byla jen za světové
války – snad ještě horší. Ježto se i ve
školách zásoba otopu nebezpečně
ztenčila, bylo vyučování přerušeno –
napřed na jednotlivých školách (v
Chropyni od 14. února), pak nařízením
ministerstva školství bylo zast a veno
vyučování na všech školách a ústavech
v republice od 18. do 28. února.
V Chropyni vypomáhalo rodinám, jež
neměly topiva, velmi blaho volně
ředitelství cukrovaru (p. řed. Liegert),
přenechávajíc jim uhlí i koks ze svých
zásob za nákupní cenu (i pro obecní úřad).
Sněhu bylo tolik, že není pamětníka, jenž
by takové spousty pamatoval. Stromům
vyčnívaly jen koruny, leckde ani ty ne.
Plotů nebylo znát, zajíci volně přecházeli
z polí a okusovali kůru na korunách
stromů. Některé dni nebylo možno dojíti
ani do Plešovce, Záříčí nebo Kyselovic.
Poněvadž se na silnicích denně
prohazovalo, vznikly podél nich hráze až
5 m vysoké, mezi nimiž vedla úzká chodba.
Jen obec chropyňská vydala za
prohazování sněhu Kč 8.000,- Lidé, zvěř,
pt actvo i stromy velice zimou trpěli.
Omrzaly uši, nosy, nohy i ruce. Zvláště
trpěli železniční zřízenci a vojáci. Bylo to
hrdinství konati službu nebo prohazovati
sníh při -30 °C a k tomu za mrazivého větru.
Zajíci a bažanti přicházeli z lesa až na
dvory, hledajíce u člověka ochrany (jeden
zajíc se ubytoval v parku na náměstí). Lesní
správa v Chropyni odhaduje škodu na
srncích a zajících na 50 – 70 %. Ze stromů
nejvíce utrpěly ořechy vlašské, ty pomrzly
skoro v celé republice. Některé mladé
stromky se ještě vzpamatovaly a pozdě
z jara se přece zazelenaly, staré však
uschly. Též mnoho třešní zimou zahynulo.
Teprve v polovici března zima opravdu
povolila, sníh se rychle tratil.“
Z uvedené citace vyplývá, že ta letošní
zima nebyla zase tak krutá, jak by se mohlo
zdát. Každý si může říkat, co chce, ale
podle mě byla ta letošní zima konečně

pořádná zima. Pravda, ta hromada sněhu
u lázní bude možná odtávat ještě
v květnu…
– Ing. Jiří R
osecký
edakt
or –
Rosecký
osecký,, rredakt
edaktor
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Pionýři na Ledové Praze
Během pololetních prázdnin 3. – 5.
února se již tradičně konala akce Ledová
Praha. Této akce se poprvé zúčastnila i naše
PS Obránců míru Chropyně v zastoupení:
Vendula Motalová, Lucie Žáková, Markéta

Jurtíko vá, Leona Jurtíko vá, Veronika
Žigmundová, Veronika Hrdličková, Hana
Šamánková, Zdeněk Tesař, Jakub Hrdlička,
Marcela Hrdličková, Gabriela Dederová,
Zdena Ohlídalová, Jan Mareš, Vladimír
Horák, Martin Ohlídal, Vladimír Daněk a
Lukáš Paňák.
Z chropyňského nádraží jsme odjížděli
okolo desáté hodiny. V Přerově se spojili
s PS Kroměříž. Dále jsme pokračovali
společně až do Prahy na hlavní nádraží.
Zde jsme si po krátkém rozchodu rozdali
vstupenky, díky kterým jsme měli do mnoha
muzeí a dalších institucí vstup zdarma či se
slevou. Tyto vstupenky nám sloužily také
jako jízdenky do autobusů, tramvají a metra.
Ještě ten den jsme se vydali na
prohlídku Prahy. Nejpr ve jsme šli na
Vyšehrad. Zde jsme se rozdělili. První

skupinka se vydala na hřbitov, druhá se šla
podívat, odkud skákal do Vltavy Šemík
s Horymírem. Všichni jsme se sešli u
Národního divadla. Poté jsme šli na
bobovou dráhu, která se všem velmi líbila.
Když se již trochu setmělo, zašli jsme ještě
na televizní vysílač na Žižkově. Tady jsme
si prohlédli téměř celou Prahu. Po této
fascinující prohlídce jsme se vydali na
cestu ke škole, ve které jsme byli ubytováni.
V sobotu jsme vstávali po sedmé hodině,
což byl pro některé šok. Jiní v tom už měli
praxi ze školy. Po vydatné snídani jsme se
opět vydali na exkurzi Prahy. Nejprve jsme
vyjeli lanovkou na Petřín, prošli jsme okolo
Hladové zdi a opět se rozdělili. Někteří se
rozhodli, že vylezou na Petřínskou
rozhlednu, většina však zvolila možnost
zrcadlového bludiště na Petříně. Odtud
jsme šli na Pražský hrad. Jelikož orientace
našeho navigátora byla nulová, asi třikrát
jsme zabloudili. Když jsme se konečně
zorientovali, zastavili jsme se v muzeu
Miniatur. Zde jsme obdivovali např. ZOO
na vlase, vláček v očku jehly, Eiffelovku
v pecce od třešně, apod. Po příchodu
k hradu se někteří úspěšně vyfotografovali
s hradní stráží, jiní obhlédli okna sídla
našeho prezidenta. Potom jsme si prohlédli
katedrálu sv. Víta (zde také Královskou
hrobku) a baziliku sv. Jiří. Jako další jsme
navštívili Náprstkovo muzeum (expozice
asijských, afrických a amerických kultur).
Po vydatném obědě jsme se vydali skrz
Zlatou uličku a dále metrem na Václavské
náměstí, kde jsme dostali rozchod. Pak jsme
se opět rozdělili na dvě skupiny. Ta první

šla do Národního muzea, kde právě
probíhala výstava pod názvem „Zlaté časy
médií“. Druhá skupina se vydala do Muzea
Policie ČR. Asi o půl šesté jsme se všichni
společně setkali u Kongresového centra.
Zúčastnili jsme se benefičního koncertu
„Děti dětem“. Zhruba třemi hodinami
zábavy nás prováděla Šárka Kubelková.
Tohoto koncer tu se zúčastnili také
předseda vlády ČR Ing. Jiří Paroubek a
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
JUDr. Petra Buzková. Odtud jsme se vydali
do školy, kde jsme byli ubytováni.
Nedělní ráno bylo podobné tomu
sobotnímu. Až na dvě výjimky: pokoj
s chlapci zapomněli též ospalí vedoucí
probudit a museli jsme se balit. Po uklizení
a vystěhování části školy, kterou jsme po
celý víkend obývali, jsme se vydali do Muzea
voskových figurín. Zde se nám velmi líbilo.
Obdivovali jsme např. Karla Gotta, Helenu
Vondráčkovou, Jana Pavla II., Gándího,
Jaromíra Jágra, princeznu Dianu, atd.
Odsud jsme se vydali na Staroměstské
náměstí. Po prohlídce podzemí
Staroměstské radnice jsme zhlédli orloj. Pak
už nás čekal jen Karlův most. Nakonec jsme
se vydali na hlavní nádraží. Okolo patnácté
hodiny nám odjížděl vlak domů. Cestou
jsme si užili ještě mnoho legrace. Asi
v deva tenáct hodin jsme dojeli do
Chropyně. Zde na nás již čekala naše
zavazadla a netrpěliví rodiče. Nikdo se nám
neztratil. Nejsmutnější však byl jako vždy
rozchod domů. Už aby tu byla další akce,
na kterou určitě všichni opět pojedeme
– JH –
rádi!!!

Rychlé půjčky
−
−
−
−
−
−
−

do 50 000 Kč
na dobu 7, 12, 18 měsíců
peníze do 24 hodin
servis až do domu
nejvýhodnější podmínky
měsíční splátky
do 700 000 Kč zástava
nemovitosti (max. na dobu 36
měsíců)
− rychlé vyřízení
− od 20 do 80 let

mobil: 774 000 600
-4-
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Cena SALVATOR
už potřetí
Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně pořádá

letní tábor v Morkovicích na Skavsku
1. turnus – 11. – 19. 8. 2006
2. turnus − 19. – 26. 8. 2006
Cena poukazu : člen sdružení Pionýra 1400,− Kč
ostatní děti 1600,− Kč, pro sourozence sleva 100,− Kč

Přihlášky: Marcela Hrdličková, Kyselovice 87, tel. 777 793 675,
@ quick.cz
e−mail:m.hrdlickova@
Hana Paňáková, Moravská 651, Chropyně, tel. 777 635 673

Oznamujeme, že naše středisko JUNÁKA
bude v letošním roce opět pořádat

SKAUTSKÝ STANOVÝ TÁBOR
ve Sluneční zátoce u Jeřmaně v okrese Olomouc
Termín: 2. – 15. července 2006
Předpokládaná cena 2.400,− Kč/dítě
Vhodné pro děti školního věku.
Bližší informace o připravovaném táboře Vám podá
br. Václav Šebestík, Moravská 618, Chropyně
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„S
AL
VATOR, způsob jak po
děk
o va t …“ –
„SAL
ALV
poděk
děko
tento podtitul provází už třetí ročník udílení
Ceny SALVATOR, ocenění za mimořádný čin
v ochraně života, zdraví, majetku a
bezpečnosti obyvatel Zlínského kraje. Je to
poděkování jak členům Integrovaného
záchranného systému, tak i samotným
občanům. Celý projekt je realizován studenty
Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Záštitu nad
předáváním jednotlivých cen drží Libor
Lukáš, hejtman Zlínského kraje.
SALVATOR je synonymem poděkování za
statečnost, obětavost a toleranci lidem, kteří
jsou ochotní vykonat
něco nad rámec
svých povinností, ať už
ve službě,
nebo při
mimořádných situacích. Do
1. března
2006 probíhaly nominace na Cenu
SALVATOR. Hlasovací
období pro veřejnost probíhá od 4. března
do 8. dubna 2006 s cílem zapojit do
hlasování širokou veřejnost, která rozhodne
o držiteli čtenářské ceny „Cena SALVATOR
2006“. Hlasovat můžete i na internetové
adrese www.cenasalvator.cz.
Hlavním cílem letošního ročníku Ceny
SALVATOR je přiblížit projekt široké
veřejnosti. Proto se studenti z realizační
týmu rozhodli připravit Den SALVATORA,
akci pro veřejnost, na které se představí
jednotlivé
složky
Integrovaného
záchranného systému. Tato akce se
uskuteční poslední dubnový pátek, den
před slavnostním udělováním Ceny
SALVATOR.
Cena SALVATOR má čtyři hlavní kategorie
a dvě mimořádné. Kategorie Policista příslušník Policie České Republiky nebo
Městské policie, Hasič - člen profesionálního
nebo dobrovolného hasičského záchranného
sboru, Zdravotník – člen zdravotnické
záchranné služby, horské či vodní záchranné
služby a kategorie Občan, kdy toto ocenění
může získat také fyzická či právnická osoba.
Realizační tým bude pravidelně
informovat zástupce sdělovacích prostředků
o přípravách a průběhu tohoto projektu,
který patří ke stěžejním akcím studentů
Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Kont akt: Gabriel Kalapoš, tisko vý
mluvčí projektu, FMK UTB ve Zlíně,
e-mail: gabrielkalapos@gmail.com, mobil:
775 034 957
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Březen − měsíc internetu
„zabezpečte si vlastní počítač před útoky z internetu“
Při pohledu z okna se nezdá, že se blíži
jarní teplé období. Přesto je tomu tak a
jaro klepe na dveře. S tímto obdobím se
již po deváté také vrací i celonárodní
kampaň BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU,
jejíž letošní motto zní „ Na úřad přes
internet“.
Vraťme se však k podtitulku.
Podstatná část domácích
uživatelů počítačů a hlavně
uživatelé, kteří jsou trvale
připojeni nebo se připojují
k internetu, zabezpečení svého
počítače podceňují. Přitom
zabezpečení vlastního soukromí by
mělo být na prvním místě. Podle
odborných studií má totiž běžně
používaný počítač připojený k internetu
v průměru 28 různých škodlivých kódů.
Díky tomuto nepříjemnému celosvětovému průměru je tak nezabezpečený
počítač napaden do dvaceti
minut, buď virem, trojským
koněm nebo nebezpečným
kódem. Ty se pak během
několika hodin díky internetu
rozšíří po celém světě a hlavně
na počítače, které nejsou
zabezpečeny díky nevědomosti
nebo podceňování tohoto
problému uživatelem. Kromě tohoto
problému (viry, trojské koně, nebezpečné
kódy) se v poslední době rozšířil a
poměrně i úspěšně šíří spam (nevyžádaná
pošta atd.), který je mnohdy agresivnější
jak viry. Absolutní novinkou jsou viry pro
mobilní telefony, které Vám mohou
mnohdy díky spojení s nezabezpečeným
počítačem způsobit nemalé škody na
operačním systému počítače případně na
operačním systému mobilu.
Položme si otázku, jak se bránit a jak si
tedy počítač dobře zabezpečit? Někdo by
řekl, nepoužívat nebo nezapínat. K čemu
pak takový počítač. Ne, tudy cesta nevede.
Každý z uživatelů se musí, pokud chce, aby
operační systém fungoval, jak má, postarat
sám. Prioritou je kvalitní antiviro vý
program. Na trhu je jich spousta, stačí si
jen vybrat. Je však potřebné si zjistit o
daném antivirovém programu maximální
možné informace (levný někdy neznamená
dobrý). Co bych asi doporučil, tak tyto
programy, od firmy Eset „NOD32“ nebo
od firmy Symantec „NortonAntivirus“.
Pravdou je, že je lepší na počítači nějaký
antivirový program i třeba Avast nebo AVG
než vůbec nic. Další a také podstatnou
částí zabezpečení je firewall (brána). Díky
firewallu máte přehled o programech,
které se spojují na internet jak směrem od
Vás tak i k Vám. Tím jste schopni povolit

nebo zakázat vstup škodlivých programů
z internetu do Vašeho počítače a ochránit
Vaše data i operační systém. Jako hlavního
tuzemského výrobce f irewallu bych
doporučil firmu Kerio Technologies nebo ze světových již
zmíněnou firmu Symantec,
případně firmu Zone Labs.
Součástí antivirových programů bývají i obvykle tak
zvané antispamo vé utilit y.
Pokud však Váš antiviro vý
program tuto utilitu nemá, stačí
si nainstalovat programy jako
jsou Ad-Aware, XoftSpy nebo
SpyRemo ver. Těm pak aktualizo va t da tabáze (aktualizace) a bud nastavit proces
prohledávání automaticky
nebo jej udělat ručně podle
toho, jak jste často na internetu.
To platí i pro antivirový program, pokud
není aktualizovaná databáze, tak
účinnost na nové viry nepůsobí.
Počítač (operační systém)
vybavený těmito programy má
pak větší pravděpodobnost
odolat útokům, ať jste
připojeni přes Wi-Fi, ADSL,
případně modem nebo
pomocí optického kabelu a
zajistit tak chod operačního
systému co nejdéle a bez
problémů.
Větší potíž je pak v tom,
zda
máte
připojení
k internetu sami pro sebe nebo jestli
připojeni k internetu sdílíte mezi několika

-6-

uživateli. To pak jde garance stranou a
kvalita připojení je pak velice špatná.
Popravdě je lepší, když máte garantovanou a nesdílenou linku sami pro
sebe, než linku sdílenou a bez jakékoliv
garance. Rozhodnutí ale musí být na
každém z nás, za co je ochoten zaplatit.
S postupným nárůstem služeb, které jsou
na internetu (sledováni TV programů,
poslech rádia, hraní online her atd.) jsou
sdílené linky nedostačující a následná
kvalita užívaných služeb velice pokulhává.
Ke konci článku se vrátíme
k hlavnímu tématu, což je „Na
úřad přes internet“ nebo ještě
pěšky. Podle posledních
průzkumů se přístup úřadů
k informovanosti obyvatelstva mnohonásobně zlepši.
Je to také díky ministerstvu
informa tiky, které nemalou investicí
rozjelo informační webo vé stránky
(statnisprava.cz). Na tomto serveru jsou
dostupné informace nejen pro oby vatelstvo, ale i pro firmy a živnostníky.
Rozsáhlé databáze poskytnou potřebné
informace o daňových i dalších odvětvích,
na které byste museli čekat
v řadě na úřadech. Postupně si
obyvatelstvo zvyká na tyto
služby, ale problém je v tom,
že všechno končí a začíná na
kvalitním připojení k internetu. Pokud nebude na kvalitní úrovni
dostupnost internetu většině obyvatelstva, tak na úřadech budou pořád
dlouhé a nepříjemné řady…
- Jiří Rutsch -
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Kroměříž bude mít zastoupení v krajském kole jazykové soutěže
26. ledna 2006 proběhlo na Gymnáziu
Ladislava Jaroše okresní kolo soutěže
v německém jazyce. Kroměřížské střední
školy reprezentovali pouze dva zástupci,
přesto oba dokázali obsadit medailové
pozice.
Skvěle se prezentoval především
vyslanec Arcibiskupského gymnázia Richard
Pátík, který v mladší věkové kategorii
s přehledem zvítězil a zajistil si tak postup
do krajského kola soutěže, která proběhne
ve Vsetíně, kde se bude bojovat o účast
v celostátním finále. Výborné třetí místo pak
v kategorii vyšších ročníků středních škol
obsadil reprezentant Střední školy – Centra
odborné přípravy technické Karel Jurčík z
Chropyně, který tak prokázal, že kvalitní
jazyková příprava není jen doménou
humanitních škol. Oběma studentům
blahopřejme.
– Jaroslav Smola –

Kdo zodpovídá za úklid před domem?
Při letošní sněhové nadílce svědomití
majitelé svých nemovitostí neponechávají
nic náhodě. Jistě totiž vědí, že když si před
svým domem neuklidí sníh, mohou je čekat
vleklé nepříjemnosti. A to v případě, když si
náhodný kolemjdoucí občan na neuklizeném
chodníku způsobí poranění nebo zlomí
končetinu.
Zákon
o
pozemních

Upozornění pro řidiče
Ing. Petr Hradecký, radní Zlínského
kraje odpovědný za dopravu, upozorňuje
řidiče na internetovou adresu
www
.no
v a p rra
a vidla
.cz
www.no
.nov
vidla.cz
na které probíhá informativní kampaň pro
řidiče o změnách v pravidlech silničního
provozu, které začnou platit od 1.
července 2006 v rámci schválené novely
zákona č. 411/2005 Sb., o silničním
provozu, který novelizuje v současnosti
platný zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích.
- Ing. Petr Hradecký -

komunikacích říká, že za přilehlou
komunikaci, která přiléhá k nemovitosti,
zodpovídá vlastník nemovitosti. U činžovních
domů, které jsou ve správě SMM, za odklízení
sněhu odpovídá osoba, která má hlavní týdenní úklid. Správa majetku města udržuje
veřejná prostranství a ostatní chodníky.
Pokud se ovšem stane úraz na chodníku

přiléhajícího k nemovitosti, odpovídá za to
majitel. Pokud budou mít starší občané, kteří
nejsou schopni chodník u domu uklízet,
zájem o služby SMM, je nutno na SMM uzavřít
smlouvu a za úplatu tato služba bude
pravidelně prováděna pracovníky SMM.

– SMM Chropyně –

KONTEJNEROVÁ AUTODOPRAVA
KONTEJNEROV
Robert Lučan

přeprava
eprava a likvidace odpadu
• vozy Avia (3t), Liaz (8t),
Renault (6t)
• přistavení kontejnerů 3 − 13 m3
na odvoz stavebního,
domovního a jiného odpadu
• krátkodobý a dlouhodobý
pronájem kontejnerů
• dovoz stavebního materiálu
včetně naložení a složení
• rozvoz palivového dříví

Hrad 408, 768 11 Chropyně,
Chropyn , mobil: 737 316 095, tel./fax: 573 357 101, e-mail: r.lucan@volny.cz

Pořádáte v Chropyni nebo blízkém okolí zajímavou kulturní, společenskou nebo sportovní akci
akci??
?
Máte pocit, že by o ní měli vědět i naši spoluobčané?

46, 5
73 500 732.
Pak kontaktujte redakci na tel.: 5 7 3 5 0 0 7
74
57
komerční akce budou zpoplatněny podle stanoveného ceníku
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Karneval
Již delší dobu patří neděle na přelomu
ledna a února dětskému karnevalu. Jinak
tomu nebylo ani v letošním roce, kdy tento
karneval připadl na neděli 5. února. Městské
kulturní středisko tento den zaplnily
princezny, zvířátka, čerti, berušky,
čarodějnice, různé pohádkové postavy, ale
i strašidla a strašpytlíci. A v maskách byly
nejen děti… i organizátoři se činili. U vstupu

tak děti a rodiče vítala kočička s tygříkem,
tombolu prodávala opička a o hry se starali
klauni.
V programu samozřejmě nesměly chybět
soutěže a tanec a také tradiční volba nejlepší
masky. V této volbě bylo nakonec pořadí:
1. Královna Koloběžka I. (Lucie Jablonská),
2. Shrek (Lenka Maršálková), 3. Vodníček
(Jiří Pospíšil).
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Jak jeden z klaunů sdělil redakci,
Královna Koloběžka I. vyhrála právem, neboť
přišla učesaná-neučesaná, obutá-neobutá,
oblečená-neoblečená, přijela-nepřijela…
prostě jako v té pohádce.
Poděkování patří všem – organizátorům,
sponzorům a také rodičům… děti tak strávily
skvělý den plný zábavy a her.
– JiRo –
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Karneval ve školce
V pondělí 13. února od rána se mateřská
škola plnila záhadnými postavičkami, které
přišly na karneval. A že bylo na co se dívat!

Všechny masky – princezny, piráti, berušky,
čarodějnice, víly, vodníci… celé dopoledne
tančily, zpívaly a soutěžily. Velkým

překvapením byla návštěva opravdového
kouzelníka a princezny.
– děti a učitelky MŠ –

Už jde průvod, hudba hraje…
…a
neb kkoho
oho b
y tto
o na
pa
dlo
kolky
aneb
by
napa
padlo
dlo,, do ššk
k nám přijelo dnes opravdické divadlo…
Kdy? V úterý 14. února odpoledne malí
herci – děti ze 4. třídy MŠ pozvaly své rodiče
a prarodiče na divadelní představení.
Kašpárek přivítal všechny diváky písničkou
a následovaly 3 pohádky: „Budka v poli“, „O
veliké řepě“ a „O koťátku, které hledalo
maminku“.
Na tvářích diváků se objevil úsměv – důkaz
toho, že se našim maličkým jejich valentýnský
dárek vydařil.
– 4. třída MŠ –

Poděkování rodičů
Datum 14. února většina lidí spojuje se
svátkem zamilovaných – svátkem svatého
Valentýna. Nejspíš proto paní učitelky ze 4.
třídy MŠ přichystaly pro rodiče překvapení.

V tento den v 15,30 hod. se všechny
maminky, tatínci, babičky, dědové a dokonce
i prababičky sešli ve školce, aby jim jejich
malí miláčci odehráli skvělé představení.

Nejdříve rodiče přivítal kašpárek a poté děti
odehrály tři pohádky. Vzhledem k tomu, že
třídu navštěvují děti ve věku 3 – 6 let, si snad
každý dokáže představit velmi náročnou
práci, za kterou jsou odměnou jen slzičky,
které nejedna maminka zatláčí. Myslíme, že
si paní učitelky právem zaslouží poděkování
za to, jak se dětem věnují a že nám často
ukazují, co všechno se v našich dětech
skrývá....

Milé paní učitelky, Květo Dvořáková a
Dano Koutná, děkujeme Vám a přejeme
hodně tvůrčích nápadů a především
trpělivosti při další práci s dětmi...

– Spok
o j ené ma
mi
nky dětí zzee 4. třídy MŠ –
Spoko
mami
minky

-9-

03
03/2006

Zpravodaj města Chropyně

Soustředění gymnastek
V týdnu od 4.2. do 10.2.2006 se
chropyňské gymnastky zúčastnily tradičního
jarního soustředění v Prostějově s cílem
zlepšit kondici a získat nové zkušenosti. Pobyt
si zpříjemnily např. návštěvou kina, bazénu,
oblíbenou hrou Kufr a závěrečnou stezkou
odvahy, takže jim příliš nevadilo, že se kromě
nejméně šesti hodin denně strávených
tréninkem v perfektně vybavené gymnastické
tělocvičně musí ještě připravovat do školy,
aby dohnaly zameškané učivo.
Na závěr každá dostala malou odměnu za
snahu a výdrž a již se těší na soustředění letní,
kde si jistě užijí také spoustu legrace.
Více fotografií z jarního soustředění,
ostatních akcí a medailonky gymnastek si
můžete prohlédnout na internetových
stránkách: www.gymnastika-chropyne.wz.cz

– MZ –

Soustředění fotbalistů FK Chropyně
Fotbalisté FK Chropyně se zúčastnili ve
dnech 8. – 11. 2. 2006 soustředění ve Štítné
nad Vláří, kde nabírali potřebné síly před
náročnou jarní částí soutěže Krajského
přeboru, ve kterém budou chtít přesvědčit
své věrné fanoušky o svých kvalitách a
posunout se do horních pater tabulky KP.
Soustředění se zúčastnilo 17 hráčů a 3
členové realizačního týmu.

K tréninku v náročných podmínkách
jsme využívali kromě tradičního běhání i
běžky k získávání tolik potřebné kondice.
To, že se tréno valo ve velmi těžkých
povětrnostních sněhových podmínkách,
svědčí i snímek, na kterém je vidět, že přes
noc „zmizelo“ pod sněhovou přikrývkou i
trenérovo auto. Do přípravy se zapojil i
náš masér Bořek Menšík, který musel
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absolvovat túru na běžkách i přes to, že
na nich stál poprvé. Ale dokázal to a zvítězil
sám nad sebou. I přes to, že kvůli velkému
množství sněhu, který během soustředění
napadl, musel být zrušen závěrečný
plánovaný přípravný zápas proti družstvu
Štíné, soustředění splnilo svůj účel, ale až
jarní zápasy ukáží, do jaké míry.
-VP-
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Vzpomínka na březen 1939
15. březen 1939 patří k nejsmutnějším
datům české historie.
V září roku 1938 jsme se museli
podrobit mnichovskému diktátu, ztratili
jsme pohraničí, opevnění a vojenskou
techniku. Německá nadřazenost,
rozpína vost a suro vost přinutila
tehdejšího prezidenta Dr. Emila Háchu pod
hrozným nátlakem podepsat hanebnou
lež, že odevzdáváme celý zbytek země pod

ochranu německé říše. Byl zřízen
protektorát Čechy a Morava.
Náš bývalý prezident Dr. Edvard Beneš
odjel do Anglie, aby pracoval na exilové
vládě a s ním všichni ti, co měli čas utéct
za hranice.
Nebyla televize, rádio měl málokdo, tak
jsme se museli bezmocně dívat, jak po
zuby ozbrojená německá armáda obsazuje
naši zemi. Už v poledne přijel do Prahy

vůdce Adolf Hitler a nad Hradem vlála
německá vlajka s hákovým křížem.
Zůstali jsme osamoceni, mocnosti
připraveny nebyly a tohoto zaváhání Hitler
využil – rozpoutal válku, v níž zemřelo
padesát milionů lidí.
Nebylo by spravedlivé, abychom my,
pamětníci, tuto smutnou část naší historie
nepřipomněli.
– LZ –

Novoroční pohár
V sobotu 28.1.2006 se chropyňské
gymnastky zúčastnily ve Frenštátě pod
Radhoštěm 23. ročníku gymnastického
čtyřboje „Novoroční pohár“. Z důvodu
nemocí a účasti mladších žákyň na
sokolském přeboru v Teamgym v Praze
měla Chropyně pouze čtyřčlenné

zastoupení. V kategorii Předzávodnice
(1998) si Monika Horáková vybojovala
druhé místo (s nejlepší známkou na
bradlech) a Nikol Hofírková zlatou medaili
( je to její již čtvrtá medaile v sezóně 05/
06, z toho třetí zlatá), přičemž za sebou
nechaly závodnice renomovaných oddílů

Shora a zleva: M. Zavadilová, L. Vraspírová, M.
Horáková, N. Hofírková.

Sokol Mora vská Ostra va, ASK Ta tra
Kopřivnice a domácí TJ Frenštát. Vedlo se i
starší žákyni Lucii Vraspírové, která skončila
na pěkném 10. místě a juniorce Michaele
Zavadilové, celkově páté s třetí nejlepší
známkou na přeskoku.
– MZ –

zleva: 2. M. Horáková, 1. N. Hofírková, 3. M. Žídková (Frenštát)

Nový oddíl TJ Chropyně
Jak jsme Vás již informovali v minulém
čísle Zpravodaje, tak příznivci nohejbalu
založili oddíl při TJ Chropyně. Ustavující
schůze v měsíci lednu t.r. se zúčastnilo
celkem 18 hráčů a hráček. Dalších 8
podalo přihlášku během měsíce února.
Ano, oddíl má opravdu 4 ženy, které tak
vytváří družstvo pro případné soutěže.
Ustavující schůze zvolila i 4členný
výbor ve složení: Andrea Sedlaříková,
Antonín Středa, Stanislav Kotas a Vojtěch
Štolfa.
Tělocvična byla oddílu přidělena
prozatím každé úterý od 17 hodin; o další
dny bude výbor ještě jednat. Byl navázán

i kontakt s nohejbalovým svazem okresu
Kroměříž, se kterým bude jednáno o
případném zařazení našeho oddílu do
okresní soutěže nebo o možnosti
přihlášení na turnaje organizované v rámci
okresu.
Členové výboru jsou si vědomi toho,
že by jejich oddíl měl mít i mladší členy.
Proto ve spolupráci se školskou komisí
rady města uspořádají pro žáky 6.-9. tříd
turnaj, coby přebor Základní školy Chropyně.
Nadále budou pokračovat v organizování „Memoriálu Pepy Ivana“ a dalších,
jak oddílových, tak veřejných turnajů.
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Přejme novému oddílu hodně sportovních
úspěchů v jeho další činnosti.
– A.S. –

Hotovostní půjčky
do 24 hodin
na 7 nebo 12 měsíců
úvěry od 50 000 Kč
ručení nemovitostí
tel: 776 274 860
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Informace Svazu důchodců ČR
Pr
ávně-por
adens
ká či
nnos
Právně-por
ávně-pora
denská
činnos
nnostt
Do kanceláře Svazu důchodců ČR
dochází naši důchodci za účelem
poskytnutí drobnější právní porady,
protože tato je jednak bezplatná a jednak
také proto, že teprve na základě ní se lze
rozhodnout, zda vyhledat profesionální
službu a či vůbec od ní zcela upustit. Je
totiž třeba mít na paměti, že majetkové
poměry důchodců nejsou na výši, a tak
v případě podniknutí určitých právních
kroků je stíhá povinnosti k zaplacení
poplatku ze žaloby a v případě neúspěchu
také povinnost k náhradě nákladů řízení
proti straně, přitom tyto leckdy nejsou
nepatrné.
Poměrně hodně nejasností pramení
z oboru dědického práva, a to nejen v těch
případech, kdy v rodině přetrvávají určité
nejasnosti, nepřátelství apod., ale také
z důvodu, jak vůbec je třeba zákonu
rozumět.
Základní myšlenku celého přístupu
odpovědi k věci budeme hledat v Listině
základních práv a svobod. Základní práva
a svobody se zaručují všem občanům bez
rozdílu pohlaví, rasy, a barvy pleti, jazyka,
víry a náboženství, národnostního nebo
sociálního původu, majetku, rodu nebo
jiného postavení. Uvedené záruky ovšem
nejsou bezbřehé. Nelze přehlédnout, že
dědické právo je majetkové povahy a jeho
majetková postata zpravidla vznikla ve
společné součinnosti určitého rodinného
kolektivu. Proto je třeba v případě dědění
na prvém místě respektovat zájmy dětí a
manžela, samozřejmě každému stejným
dílem. Jestliže některé dítě nedědí, jeho
podíl nabývají stejným dílem jeho potomci.
Pokud z nějakých důvodů ani tito nedědili,
ve druhé skupině by přicházela v úvahu
manželka, dále rodiče a pak ti, kteří žili se
zůstavitelem nejméně po dobu jednoho
roku před jeho smrtí ve společné
domácnosti, pečo vali o ni nebo byli
odkázáni výživou na zůstavitele. Tito dědí
stejným dílem, manželka však vždy
nejméně polovinu. Sourozenci zůstavitele
by přicházeli v úvahu až ve třetí skupině a
ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně rok před
jeho smrtí ve společné domácnosti a takto

Soukromá inzerce

pečovali nebo byli svojí výživou odkázáni
na zůstavitele. Pokud by nedědil některý
ze sourozenců zůstavitele, jeho podílu
nabývají stejným dílem jeho děti. Není-li
dědiců ve třetí skupině, ve čtvrté skupině
přichází v úvahu prarodiče.
Jiný způsob nabývání dědictví je na
základě závěti. V této formě nabývání
dědictví ovšem často dochází k různým
vážným pochybením, a tak bychom
nejraději doporučili, aby se s tímto
přístupem k věci nejraději obrátili na
notáře, a tak do budoucna vyloučili
případné pozdější nejasnosti.
Jinak formální stránku závěti zákon
upravuje tak, že musí být napsána vlastní
rukou (nejraději s ověřeným podpisem)
nebo v jiné písemné formě za účasti dvou

svědků současně přítomných. Listina musí
obsahovat prohlášení zůstavitele, že tato
obsahuje jeho poslední vůli a musí
obsahovat den, měsíc a rok, kdy byla
napsána a podepsána.
Někdy dochází také k tomu, že rodiče
za svého života darem převádí vlastnictví
určité nemovitosti (domu, zahrady, bytu
apod.) na některé ze svých dětí. Zde je
třeba obzvlášť doporučit, aby tak jednali
v součinnosti s notářem a podle okolností
případu uvážili možnost zřízení věcného
břemene doživotního užívání a bydlení.
Toto věcné břemeno by jim pak zajišťovalo
stejné postavení jako v případě
vlastnického práva.
– výpi
e Zpr
a v odaj
e SSvv a zu důcho
dců ČR –
výpiss zze
Zpra
daje
důchodců

Kancelář:
Kroměříž, Vejvanovského 384,
2. patro, č. dveří 208
(v budově RK Zvonek)

Prodám
 nebo pronajmu pozemek před
Plešovcem 2.700 m2 vhodný na zahradu.
Tel: 737 053 420.
 mikrokameru na hlídání snadné
připojení, použitá málo. Prodám za 890,Tel: 723 961 995.

Iva Judasová, tel: 604 419 164

www.profireal.cz
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Společenská kronika
leden 2006

Cukrářská výrobna

V měsíci lednu se do našeho města přistěhovalo 6 občanů, 17
osob se přestěhovalo v rámci obce, 11 občanů se odhlásilo z trvalého
pobytu, 2 osoby zemřely a narodily se 2 děti.

Masarykova 155 Chropyně

Uzavření manželství

od 1. března 20006 přijímáme objednávky
Roma
n Ma
sl
jak
aji
na – Bar
bor
aK
usá, Kr
oměříž
oman
Masl
sljak
jak,, Ukr
Ukraji
ajina
Barbor
bora
Kusá,
Kroměříž

na velikonoční cukroví
tel: 606 745 577, 606 620 954

Blahopřání

Svaz důchodců blahopřeje svým členům, kteří oslavili
významné životní jubileum. Do dalších let přeje hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody.
V měsíci březnu 2006 oslaví své životní jubileum:
Zdeňka Lusková, Františkov 539

Poslední rozloučení

Ján Kanaloš, 58 let, nám. Svobody
Pa vel Mr
áz
ek
1 le
t, Mor
a vská
Mráz
ázek
ek,, 6
61
let,
Mora

–K
a teři
na Luča
no
vá, ma
tr
ikářk
Ka
eřina
Lučano
nov
matr
trikářk
ikářka
a–

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.
Dne 28. ledna 2006 byly mezi občany Chropyně
přivítán
y ttyt
yt
o děti
přivítány
yto
děti::
00.
00. 0000- Redakce

Ter
eza F
er
enco
vá
ereza
Fer
erenco
encov

nar. 22.11.2005

Vanesa Klásková
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nar. 8.12.2005

Lenka Milotová

nar. 16.11.2005

Ver
onik
a SSttoja
ník
o vá nar. 14.12.2005
eronik
onika
janík
níko
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Chropyňské počasí
leden 2006
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

březen 2006
1. 3
.2006
3.2006

(středa) od 10:00 hod. – „Don Quijo
Quijott e de la
Ancha“ – Představení pro II. stupeň ZŠ.
Humornou cestou přibližuje velkou literární
postavu Dona Quijota.

2.3
2.3.. 2006

aky
(čtvrtek) od 19:00 hod. – „Když tty
aky,,
y, ttak
ak já ttaky
u ! “ – francouzská komedie v podání
miláčku
miláčk
Divadelní společnosti HÁTA (vstupné: důchodci,
studenti 100,- Kč; ostatní vstupné 120,- Kč)

Připravované kulturní programy na měsíc
duben 2006

Leden je měsícem vyvrcholení zimy, dobou, v níž se
v dlouhodobém průměru pravidelně vyskytují ta nejchladnější
období roku a dostavují ty nejvýraznější poklesy teplot. Zkušenosti
z mrazivých zim uchované v pranostikách náležejí k těm jen draze
získávaným. Bylo tomu tak zejména tehdy, předcházela-li tuhým
zimám neúroda či nedostatek, pocházející z povětrnostní nepřízně,
rozšíření škůdců či válečného strádání a plenění země. Potom se
tuhá zima stávala zákonitě i zimou krutou a její následky bývaly
nedozírné.
Taková situace nastala např. v roce 1281 a 1282. V přímých
důsledcích nepříznivého vnitropolitického a hospodářského stavu,
ve kterém se české země nacházely po porážce Přemysla Otakara II.,
byla v roce 1281 sklizeň zemědělských plodin tak malá, že záhy nastal
všeobecný nedostatek potravin a hlad. Situace nabyla katastrofálních
rozměrů po nástupu silných zimních mrazů. K hladu a mrazu se tehdy
přidružil i mor, který nabyl takových rozměrů, že např. v Praze
nepostačovala pohřebiště.
Z mís
tního pozorování v měsíci lednu:
místního
- průměrná minimální ranní teplota byla -9,4 °C
- průměrná maximální denní teplota byla -7,2 °C, což je o 10 °C nižší
než činí dlouhodobý průměr
- nejchladnějším dnem byl 24. leden s ranní teplotou -24 °C a
odpolední -20 °C
- nejteplejším dnem byl 2. a 21. leden s ranní teplotou 0 °C a
odpolední +2 °C; zároveň to byly pouhé 2 dny v měsíci, kdy se
teplota dostala nad bod mrazu
- celkové množství srážek v měsíci bylo 38,2 mm/m2, ve formě sněhu
- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 1002 hPa.
Pranostiky na měsíc březen
březen::
7. březen (Tomáš) – O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
10. březen (Čtyřiceti mučedníků) – Prší-li v den čtyřiceti mučedníků,
prší pak čtyřicet dnů.
12. březen (Řehoř I.) – Na svatého Řehoře vlaštovka letí přes moře.
19. březen (Josef) – Josefova širočina ničí poslední ledy.
25. březen (Zvěstování Panny Marie) – Je-li na Matku Boží jasný
východ, bude dobrý rok a dobré sena sušení.
27. března (Ruprecht) – Jaké počasí bude na svatého Ruprechta,
takové bude v červenci.
– Ing. O. Kment –

„Dnes V
ás ba
ví holohla
ví“
Vás
baví
holohlaví“

19.4.2006

25.4.2006

(středa) od 19:00 hod. – „Dnes V
Vá
ás bav í
holohlaví“ – zábavný pořad Zdeňka Izera s hostem
P. Freundem. (vstupné: důchodci, studenti 130,Kč; ostatní vstupné 150,- Kč)

(úterý) od 9:30 hod. – „Hrajeme si s Kamarády“
– představení pro MŠ a rodiče s dětmi (vstupné:
15,- Kč)

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek
na ttel.
el. 5
73 355 323
pa
nt
o vá, předpr
ode
573
323,, pí. Ra
Rapa
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nto
předpro
dejj vvss tupenek
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