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„Pri ncezna s dlouhým nosem“
úterý 17. 10. 2006 od 10:00 v městském kulturním středisku

pohádka o tom, jak zlobivou princeznu postihla nejedna pohroma

Oblast školstvíOblast školstvíOblast školstvíOblast školstvíOblast školství
V tomto volebním období jsme se

v souladu s volebním programem zaměřili
především na rekonstrukci budov ZŠ.
Po dobu čtyř let bylo proinvestováno
celkem asi 31 mil. Kč, z toho bylo hrazeno
ze státního rozpočtu asi 26 mil. Kč
a zbývajících 5 mil. Kč z rozpočtu města
v jednotlivých letech.

Pokračovala též rekonstrukce objektů
mateřské školy na Tyršově ulici. Za výměnu
oken, rekonstrukci sociálních zařízení,
opravy střechy, přestavbu spojovací chodby
mezi objekty zaplatilo město z rozpočtu
zhruba 4 mil. Kč.

V souladu s volebním programem
zastupitelstva města se uskutečnila

rekonstrukce školní jídelny. Toto zařízení
dnes vykazuje veškeré hygienické a jiné
parametry přesně v souladu s přísnými
předpisy Evropské unie.

Dostatečným dotováním školních
rozpočtů jsou vytvářeny dobré podmínky
pro dovybavení učeben a celé školy s cílem
dosáhnout co nejlepší kvality výuky a
vytváření podmínek pro rozšíření
mimoškoních aktivit dětí.

V rámci rekonstrukce budov ZŠ byly
v souladu s evropskými normami vytvořeny
podmínky pro integraci dětí se zdravotním
postižením.

Město poskytlo nově nájem obecního
bytu pro pedagogickou pracovnici a je i
nadále připraveno problémy s bydlením

učitelů řešit dle svých možností v zájmu
vyučovacího procesu.

OblaOblaOblaOblaOblassssst kt kt kt kt kulturulturulturulturulturyyyyy, s, s, s, s, sporporporporportu a zájmotu a zájmotu a zájmotu a zájmotu a zájmovvvvvé čié čié čié čié činnosnnosnnosnnosnnostititititi
I v uplynulém volebním období bylo

pokračováno ve snaze o udržení, případně
rozšíření lidových tradic, pořádáním stavění
a kácení máje, vánočních koncertů,
rozsvěcování vánočního stromu, hodových
tradic apod.

Městské kulturní středisko zajišťuje
dostatek kulturních pořadů, především pro
školní mládež, ale také pro dospělé. Jednou
ročně je pořádán tradiční Ples města.

Dle požadavků jednotlivých souborů
jsou vytvářeny podmínky pro činnost
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folklorního souboru Malý i Velký Ječmínek,
pěveckého sboru ZŠ Cantinella, pěveckého
souboru Schola Melodica, případně pro
spolupráci s komorním souborem ZUŠ a
pěveckým sborem OB Kyselovice, v němž
účinkují i občané Chropyně.

Ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska bylo
pokračováno v pořádání Hanáckých
slavností. Provoz zámku byl zajišťován s 50%
finanční účastí města na provozních
nákladech. Bohužel se zatím nepodařilo
dosáhnout zapůjčení obrazů E. Filly od
Národní galerie pro další léta k využití
v zámku. Hlavním důvodem je nedostatek
peněz potřebných na zabezpečení, nasvícení
a zklimatizování expozice tak, jak to Národní
galerie požaduje.

Městská knihovna zajišťuje služby pro své
čtenáře na úrovni moderního informačního
a vzdělávacího centra.

Město každoročně v rámci rozpočtu
podporuje činnost sportovních organizací ve
městě finanční částkou pohybující se mezi
1,2 – 1,5 mil. Kč. Tato podpora je určena
především na podporu mládežnických
sportů a rozjezd koupaliště. Kromě toho má
město v letošním rozpočtu připravenou
částku 1,2 mil. Kč jako podíl města na
rekonstrukci suterénu tělocvičny. Tento podíl
je podmínkou pro získání státní dotace.

V současné době se zahajuje I. etapa
rekonstrukce. Souběžně s touto aktivitou je
zpracovávána projektová dokumentace
I. etapy rekonstrukce koupaliště, která by
měla proběhnout s finanční účastí státu
v příštím roce, a to asi v hodnotě 15 mil. Kč.

V průběhu tohoto volebního období
došlo k narovnání majetkových vztahů na
všech sportovištích. Město koupilo od Fatry,
a. s. veškeré pozemky na koupališti, pod
tělocvičnou a házenkářským hřištěm.
Oblast životního prostředíOblast životního prostředíOblast životního prostředíOblast životního prostředíOblast životního prostředí

V posledních letech došlo k zvýšení
úrovně údržby čistoty a pořádku, zejména
v oblasti  údržby zeleně a travnatých ploch.
Nemalou zásluhu na tom má nákup celé
řady moderních strojů a přídavných zařízení
sloužících k takové údržbě.

Bohužel se zatím nepodařilo výrazněji
pokročit po stránce znečišťování veřejných
prostranství psy. Rozdávání pytlíků a zákaz
vstupu do některých prostor prostě nestačí.

Permanentně se spolupracuje s krajským
úřadem a institucemi ministerstva životního
prostředí v zájmu dodržování ochranných
podmínek Národní přírodní památky
chropyňský rybník v souladu s normami
EÚ.

Ve spolupráci se Sdružením pro ochranu
přírody střední Moravy byla obnovena
chropyňská naučná stezka.

V průběhu volebního období vstupovalo
město do jednání se subjekty znečišťujícími
prostředí a bylo s nimi jednáno o odstranění
případných nedostatků. V současné době
se projednávají možnosti vybudování
permanentního měření čistoty ovzduší.

Pokračuje trvalá spolupráce se sdru-
žením RESO na co nejlepší koordinaci
činnosti tohoto orgánu.

V tomto období se vyvíjí projektantské
aktivity kolem tzv. sběrného dvora, k jehož
realizaci dojde pravděpodobně v příštím roce.
OblaOblaOblaOblaOblasssss t  pot  pot  pot  pot  podnikdnikdnikdnikdnikaaaaa ttttte lse lse lse lse lské č iké č iké č iké č iké č innosnnosnnosnnosnnost i  a  zat i  a  zat i  a  zat i  a  zat i  a  za-----
městnanostměstnanostměstnanostměstnanostměstnanost

V době uplynulého funkčního období se
v prostorách bývalého Technoplastu
umístilo několik firem, což do značné míry
ovlivnilo nepříliš dobrý stav zaměstnanosti.
Při jednání s řadou z nich město tento vývoj
pozitivně ovlivnilo. Jedná se především
o tyto firmy: Brenntag ČR, s. r. o., ERCE CZ,
s. r. o., Semadeni, s. r. o., Remiva, s. r. o., firma
Feddus a další. Výše uvedené f irmy
zaměstnávají zhruba 200 lidí. Pravdou je,
že sféru zaměstnanosti neustále negativně
ovlivňuje Fatra, a. s. propouštěním dalších
pracovníků.

Do příštího volebního období přeji
novému zastupitelstvu města mnoho
úspěchů.

František Hrabal - starosta městaFrantišek Hrabal - starosta městaFrantišek Hrabal - starosta městaFrantišek Hrabal - starosta městaFrantišek Hrabal - starosta města

Jak se nám dařilo plnit volební program  − část 2.
dokončení ze str. 1

Oblast KČT Valašsko – Chřiby zve všechny milovníky pohybu v přírodě
na říjnové akce:

77777.....111110.20060.20060.20060.20060.2006 Chřibská 33Chřibská 33Chřibská 33Chřibská 33Chřibská 33
Podrobnosti najdete ve vývěsní skříňce KČT u hlavní
brány Fatry; info: Zdeněk Kadlčík, Pod Svahy 996,
Uherské Hradiště, tel: 572 570 684

111114.4.4.4.4.111110.20060.20060.20060.20060.2006 PPPPPooooodzidzidzidzidzimními Chřibmními Chřibmními Chřibmními Chřibmními Chřibyyyyy – významná akce oblastí KČT
Km: 17, 25 pěšky, 60 cyklo; start: Napajedla
7:00 – 8:00 hodin

111114.4.4.4.4.111110.20060.20060.20060.20060.2006 PutPutPutPutPutooooovvvvvání sloání sloání sloání sloání slovvvvváckými viáckými viáckými viáckými viáckými vinohrnohrnohrnohrnohraaaaadydydydydy
km: 9, 17, 25, 35; start: Rohatec 7:00 – 9:00 hod.; odjezd
autobusu v 7:00 od kavárny Bianca

Podrobné informace ve vývěsní skříňce KČT Chropyně u brány Fatry.
                                                                                                          – JP –– JP –– JP –– JP –– JP –

Klub českých turistů

ProdámProdámProdámProdámProdám

� Barevná kamera na hlídání apod. s infra na noční vidění. Pěkný
obraz i v noci. Připojuje se na televizi,video nebo PC.Vč.napaječe
na 220V. Používané ˝ roku, cena 1.800,- Kč. Další informace na
telefonu 731866862.

Soukromá inzerce
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Výhodné zájezdy s předváděním zbožíVýhodné zájezdy s předváděním zbožíVýhodné zájezdy s předváděním zbožíVýhodné zájezdy s předváděním zbožíVýhodné zájezdy s předváděním zboží
a časté právní důsledky s tím spojenéa časté právní důsledky s tím spojenéa časté právní důsledky s tím spojenéa časté právní důsledky s tím spojenéa časté právní důsledky s tím spojené

V poslední době se dostáváme do těžkostí,
když důchodci požadují právní pomoc, kdy
předmětem je žádost, abychom pomohli
vyřešit konflikt mezi účastníkem zájezdu a
předvádějící organizací, kdy kupující
důchodce podepíše smlouvu na nákup
předváděného zboží a dodatečně zjistí, že zboží
nesplňuje očekávané výhody a nebo, že záměr,
který kupující zamýšlel, nelze uskutečnit –
např. potencionální obdarovaný dar odmítá
a kupující důchodce chce koupené zboží
vrátit.

Naše zkušenosti nás vedou k tomu,
abychom důrazně varovali všechny ty, kteří
spatřují v organizovaných zájezdech výhodu,
že se lze za levný peníz podívat do atraktivního
turistického místa, nebo že účastníci takového
zájezdu obdrží zdarma věcné dárky. Jde toliko
o reklamní působení na veřejnost, které má
přilákat značný počet zájemců.

Je nutné, aby si důchodci uvědomili, že
takovéto zájezdy jsou pořádající organizací
důkladně prokalkulovány a musí pořádající
organizaci přinést očekávaný zisk. Tedy žádná
dobročinná akce. Co nelze právně úspěšně
vyřešit, je zrušení podepsané smlouvy, kterou
účastník při předvádění podepíše. Zpravidla
je důchodce přesvědčen, že smlouva, kterou
podepisuje, je pro něho výhodná a
nepřesvědčí se o podmínkách, za nichž je
kupní smlouva uzavírána – je toliko
přesvědčen o výhodnosti kupovaného zboží,
které mu pomůže odstraňovat zdravotní
potíže, nebo že poskytne „nečekaně výhodné
energetické úspory“ či jiné výhody.

Informace Svazu důchodců ČR

VVVVV čem jsou pak velké právní problémy? čem jsou pak velké právní problémy? čem jsou pak velké právní problémy? čem jsou pak velké právní problémy? čem jsou pak velké právní problémy?
Podepsaná smlouva je ve značné míře

pro kupujícího nevýhodně koncipována
a lze vyslovit domněnku, že prodávající
počítá s t ím, že překážky, které při
případné reklamaci nastanou, odradí
kupujícího od velkých obtíží, které budou
následovat.  Nejdříve je to smluvní
podmínka, že lze zboží reklamovat do
7 dní – zpravidla tuto podmínku kupující
překročí – tzn. že lhůta je nezvratně
promlčena. Dále jsou ve smlouvě nejasně
nebo vůbec opomenuty podmínky, jak
reklamované zboží dodavateli vrátit (komu
– předvádějícímu či  uvedené doda-
vatelské f irmě), kdo nese náklady na
vrácení zboží ,  kdo bude pří jemcem
vráceného zboží, tzn. komu vrácené zboží
adresovat,  jaké jsou podmínky pro
příjemce vráceného zboží a do jakého

termínu je dodavatel povinen vrátit kupní
cenu?

Smluvně uvedené poplatky z prodlení
jsou koncipovány poměrně vysoko a často
prodávající organizace pověří advokátní
kancelář, aby vymáhala dlužnou částku
včetně poplatku z prodlení soudní cestou,
a tak je kupující vystaven soudnímu řízení,
přičemž se jeho nákup přeměňuje na
nečekaně drahou záležitost. V takovýchto
případech lze těžko poskytnout právní radu,
která by nešťastnému důchodci mohla
pomoci úspěšně zvrátit takovouto situaci.

Závěr: jediná dobrá rada – takovýmto
akcím se zdaleka vyhýbejte – vždyť nic není
zadarmo, a tak nepočítejte s tím, že by se
obchodní organizace, která takové akce
pořádá, přeměnila na dobročinnou
společnost.

– V– V– V– V– Výpiýpiýpiýpiýpis zs zs zs zs ze Zpre Zpre Zpre Zpre Zpraaaaavvvvvooooodajdajdajdajdaje SDČR –e SDČR –e SDČR –e SDČR –e SDČR –

Město Chropyně

Město Chropyně nabízí k prodeji byt
1+1 s příslušenstvím o výměře 61,17
m2 v domě č.p. 23 na nám. Svobody
v Chropyni. Podmínky prodeje jsou
zveřejněny na úřední desce.

PozdravPozdravPozdravPozdravPozdrav

Redakce Zpravodaje byla požádána panem Petrem Janoštíkem o zveřejnění
fotografie z českého rockového festivalu CHICAGO 2006 v USA. Všichni rádi
zavzpomínali na rodné město, rodiny, známé a kamarády, které touto cestou
chtějí pozdravit.

NNNNNahoře zleahoře zleahoře zleahoře zleahoře zlevvvvva: Zdeněka: Zdeněka: Zdeněka: Zdeněka: Zdeněk, Ha, Ha, Ha, Ha, Hanknknknknkaaaaa, Kr, Kr, Kr, Kr, Kriiiiissssstýnatýnatýnatýnatýna, Zdeněk; upr, Zdeněk; upr, Zdeněk; upr, Zdeněk; upr, Zdeněk; uprososososostřed: Ktřed: Ktřed: Ktřed: Ktřed: Kajkajkajkajkajkaaaaa, Míša, Míša, Míša, Míša, Míša, P, P, P, P, Peeeeetrtrtrtrtraaaaa, Iv, Iv, Iv, Iv, Ivaaaaana;na;na;na;na;
              dole: Michal a Petr              dole: Michal a Petr              dole: Michal a Petr              dole: Michal a Petr              dole: Michal a Petr

Táborníci ze Skavska se obracejí na
spoluobčany z Chropyně a okolí se žádostí,
zda by jim někdo nevěnoval malá kamna
nebo sporák na tuhá paliva, kterým by
levněji vytápěli společenskou místnost na
chatě na Skavsku v chladnějším období.

TTTTTel: 7el: 7el: 7el: 7el: 7777777 635 67 635 67 635 67 635 67 635 67373737373
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Z jednání rady města
Rada na svých jednáních
- rozhodla poskytnout neplatiči

nájemného panu Jaroslavu Kutějovi
přístřeší v přízemí budovy bývalého
MNV v Plešovci v místnosti bývalé
rozhlasové místnosti; výše nájemného
byla stanovena na 1.000,- Kč na měsíc;
náklady potřebné ke zprovoznění
hygienického zařízení v budově ve výši
cca 20.000,- Kč pokrýt rozpočtovým
opatřením;

- přiděli la k datu 1.9.2006 byt č. 1
o velikosti 1+kk v ulici Tyršova č.p. 833
paní Anně Kanálošové za cenu
základního nájemného 35,- Kč/m2;

- přiděli la k datu 1.9.2006 byt č. 3
v domě č.p. 220 na ul. Drahy o velikosti
1+kk panu Břetislavu Vránovi za cenu
základního nájemného 16,50 Kč/m2 a
schválila změnu nájemní smlouvy bytu
č. 6 panu Milanu Hradilovi za cenu
nájemného ve výši 16,50 Kč/m2;

- schválila Zásady pro poskytování nájmů
bytů v domech s pečovatelskou službou
v majetku Města Chropyně s platností
od 1.9.2006 a zrušila podmínky a pořadí
při schvalování žádostí pro přidělení
bytů v DPS ze dne 14.2.2001;

- rozhodla o prodloužení nájmu bytů na
dobu 3 měsíců na vyřešení bytové
situace po skončení nájmu paní Miladě
Svobodové, Díly 557, byt č. 6 (konec
nájmu 31.7.2006) a panu Jindřichu
Traxmandlovi, Masarykova 11, byt č. 1
(konec nájmu 31.8.2006);

- rozhodla o realizaci opravy vstupních
dveří bytového domu č.p. 787 a 788 na
ul. Hrázky firmou Alfa plus v hodnotě
22.385,- Kč vč. DPH;

- vyslovila souhlas s dotčením pozemků
obce během plynofikace objektu č.p. 57
na nám. Svobody s tím, že po skončení
prací budou pozemky uvedeny do
původního stavu;

- opětovně projednala problematiku
pozemků tzv. lázní a vzhledem k
neplnění lhůt firmou Clima CZ, s.r.o.,
stanovených prodejní smlouvou a
faktem, že tato firma s městem nijak
nekomunikuje, rozhodla navrhnout
zastupitelstvu města odstoupení od
kupní smlouvy;

- schválila pronájem parcel za garážemi v
lokalitě Mlýn o výměře 180 m2 panu
Stanislavu Dragonovi za cenu
180,- Kč/rok;

- vyhověla žádosti paní Ivony Skřekové,
Oujezdy 691, o přidělení pozemku na
zahrádku v lokalitě Mlýn za účelem
pěstování zeleniny a ovoce (cena
pronájmu byla stanovena jako u
ostatních uživatelů) a dále vyhověla
žádosti o oplocení tohoto pozemku,
avšak souhlas byl vydán jen na dobu
trvání nájemní smlouvy;

- projednala text darovací smlouvy mezi

Správou vojenského bytového fondu
Praha a Městem Chropyně na převod
bytových domů č.p. 609, 610 a 654
včetně pozemků a uložila předložit tuto
smlouvu ke schválení zastupitelstvu;

- vyhověla žádosti Charity Chropyně na
bezplatný pronájem víceúčelového sálu
chropyňského zámku za účelem
uspořádání Humanitární sbírky ve
dnech 5. - 20. září 2006;

- schválila žádost o dotaci ze státního
rozpočtu pro rok 2007 na provoz
organizační složky Města Chropyně -
Pečovatelská služba Chropyně, nám.
Svobody 29 a uložila zaslat tuto žádost
na Krajský úřad Zlínského kraje;

- projednala žádost pana Romana Vítka,
Nádrařní 775 Chropyně, na zřízení
přípojky 380V k odběru elektrické
energie z objektu MKS v areálu bývalého
AMK pro potřeby drobného podnikání,
přípojka by byla opatřena poddružným
odběrovým elektroměrem; rada města
tomuto požadavku nevyhověla, neboť
je takové zřízení přípojky v rozporu
s předpisy;

- zařadit do návrhu rozpočtu roku 2007
výměnu skel v oknech bytového domu
č.p. 163 na ulici Komenského ve výši
61.000,- Kč + DPH;

- vyhověla žádosti Jednotky požární
ochrany - Sboru dobrovolných hasičů
Chropyně na zapůjčení služebního
vozidla Ford Transit dne 26.8.2006 na
přepravu soutěžního družstva na
krajskou soutěž požárního sportu ve
Vsetíně;

- rozhodla o zahrnutí částky 19.000,- Kč, jako
doplatku zvýhodněných permanentek pro
děti na chropyňské koupaliště, do
rozpočtového opatření č. 2;

- schválila Vnitřní směrnici č. 4/2006
Městského úřadu Chropyně o používání
silničních motorových vozidel při
pracovních cestách;

- rozhodla o zajištění chybějícího objemu
peněz, potřebných k rekonstrukci
kotelny v DPS č.p. 26, rozpočtovým
opatřením z rezervy;

- schválila odložení prodeje objektu
č.p. 32 na Komenského ulici, kvůli
nezájmu, do nového funkčního období;

- rozhodla o přemístění sochy „Žena se
snopem“ z prostoru před restaurací MIX,
kde byla poškozována návštěvníky této
restaurace, do nově vznikajícího
sídlištního centra před tělocvičnu TJ
Chropyně v rámci probíhající etapy
Regenerace sídliště;

- vyjádřila souhlas s vedením objízdné
trasy přes město Chropyně během
uzavření komunikace Tovačov - Troubky
v období 18. září 2006 až 31. listopadu
2006;

- vyslovila souhlas s vykácením 7 ks sakur,
1 ks olivy, 1 ks lípy, 1 ks jasanu a 1 ks

jeřábu v rámci probíhající etapy
Regenerace sídliště;

- vyhověla žádosti Mgr. Danuše
Zapletalové, ředitelky ZŠ, o finanční
příspěvek na uspořádání oslav 100 let
Základní školy Chropyně a o bezplatný
pronájem víceúčelového sálu
chropyňského zámku;

- projednala návrh vyhlášky č. 1/2006,
kterou se stanoví Pravidla pro
poskytování úvěrů vlastníkům bytového
fondu ve městě Chropyně podle
nařízení vlády č. 396/2001 Sb. a
doporučila ji ke schválení zastupitelstvu;

- schválila zvýšení nájemného v bytech
města v souladu se zákonem
o jednostranném zvyšování nájemného
v termínu od 1.1.2007 v maximální
přípustné výši 19,38 Kč/m2 v bytech
1. kategorie, v souladu se zákonem
rovněž zvýšení nájmu v bytech nižší
kategorie;

- vyhověla žádost manželů Míšových,
Ječmínkova 292 Chropyně, o poskytnutí
půjčky z fondu rozvoje bydlení ve výši
40 tis. Kč na zateplení svého rodinného
domu a výměnu oken a doporučila ji ke
schválení zastupitelstvu;

- vzala na vědomí zařazení nového
autobusového spoje s odjezdem
z Kroměříže v 17:30 hodin v pracovní
dny do jízdního řádu platného
od 9. prosince 2006;

- vyhověla žádosti Obce Záříčí
o zapůjčení hasičského vozidla SDH
Plešovec (Avia 30) od 8.9.2006 do
10.9.2006 k přepravě mládežnického
družstva hasičů na mezinárodní soutěž
v požárním sportu;

- vyhověla žádosti sdružení Pionýr,
skupina Obránců míru v Chropyni,
o bezplatný převoz dlažby -
sponzorského daru firmy Dlažba Dragon
- traktorem SMM na tábor do Skavska;

- rozhodla o bezplatném využití sloupů
veřejného osvětlení a dalších ploch na
veřejném prostranství, dále o možnosti
bezplatného využití víceúčelového sálu
chropyňského zámku za účelem
uspořádání předvolebních setkání a také
možnost bezplatné předvolební inzerce
o velikosti 1/2 A4 ve Zpravodaji
č. 10/06 pro všechny politické subjekty,
registrované pro komunální volby
ve městě Chropyni;

- udělila výjimku z ustanovení čl. 3 obecně
závazné vyhlášky č. 3/2003 o zajištění
pořádku při pořádání veřejných
hudebních produkcí panu Jaromíru
Muchovi, provozovateli Restaurace
STOP, na hudební produkci pořádanou
dne 16.9.2006, a to s tím, že bude
ukončena nejpozději do 01:00 hodin
následujícího dne a bude provozována
uvnitř restaurace.

– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –
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Pro pamětníky a nepamětníky
Tělovýchovná jednota Sokol – I. částTělovýchovná jednota Sokol – I. částTělovýchovná jednota Sokol – I. částTělovýchovná jednota Sokol – I. částTělovýchovná jednota Sokol – I. část

Tělovýchovná jednota Sokol byla v Chropyni založena v roce
1894. Zakládajícími členy byli učitelé Fr. Popelka, Křenek,

společná fotka ze cvičení, rok neznámý;  r. 1908 – cvičení na Smutniku;

cvičení na sokolském stadionu u rybníka;

Sokol pořádá šibřinky – vlevo pí Kubíčková, vpravo pí Krpcová,
vlevo dole – Doleželová roz. Dosedělová, Němcová, Matuštíková Sokol pořádá šibřinky

výbor Sokola před první světovou válkou

Petr Valenta – soustružník, Frant. Kuchařík – strojník, Pěnkava –
strojník a Ant. Veselý – mědikovec.

              – JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –
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Pečovatelská služba Chropyně sídlí na adrese
nám. Svobody 27, 768 11 Chropyně a jejím
zřizovatelem je Město Chropyně. Vedoucí
Pečovatelské služby je paní Libuše Hrtúsová
(573 355 172), organizačně patří PS pod odbor
sociálních věcí MěÚ Chropyně – vedoucí paní
Lenka Horáková (573 500 739).
Nabízené službyNabízené službyNabízené službyNabízené službyNabízené služby

Pečovatelská služba je poskytována na
základě žádosti občana v rozsahu odpovídajícím
potřebám klienta. Rozsah pečovatelské služby
je určen na základě rozhodnutí vydaného
odborem sociálních věcí Městského úřadu
v Chropyni. Pečovatelská služba zajišťuje péči o
staré občany a těžce zdravotně postižené
občany, kteří nejsou schopni si sami obstarat
nutné práce v domácnosti a další životní potřeby,
nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují
ošetření jinou osobou, pokud jim potřebnou
péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci.
Zabezpečení pečovatelské služby je prováděno
prostřednictvím pracovníků pečovatelské
služby. Pečovatelská služba se poskytuje
občanům v jejich domácnostech, včetně
domácností v domech s pečovatelskou
službou.

Cílovou skupinou jsou občané důchodo-
vého věku a lidé zdravotně postižení, kteří
potřebují podporu druhé osoby při každo-
denních činnostech. V současné době je v péči
115 klientů. Naše působnost je v obcích
Chropyně, Záříčí, Kyselovice, Žalkovice.

Pečovatelská služba Chropyně
Služby jsou zajištěny v rozsahu:Služby jsou zajištěny v rozsahu:Služby jsou zajištěny v rozsahu:Služby jsou zajištěny v rozsahu:Služby jsou zajištěny v rozsahu:
• celková koupel a mytí vlasů v domácnosti

nebo ve Středisku osobní hygieny v DPS,
náměstí Svobody 27

• pedikúra v domácnosti nebo ve Středisku
osobní hygieny v DPS, náměstí Svobody 27

• praní prádla v prádelně
• běžné úkony osobní hygieny
• jednoduché ošetřovatelské úkony
• dovoz a donáška obědů
• nákupy a nutné pochůzky
• práce spojené s udržováním domácnosti
• příprava uvaření snídaně, oběda, večeře
• doprovod na vyšetření a jiné aktivity
• dohled nad občanem
• podání oběda nebo jiného teplého jídla

Nejžádanější službou je dovoz obědů,
pedikúra a praní prádla. Obědy jsou odebírány
ze Zařízení školního stravování, Ječmínkova ul.,
Chropyně. Klienti mají možnost výběru ze dvou
druhů jídel. Obědy jsou dováženy
v jídlonosičích s izotermickým obalem, a proto
je zajištěno předání teplých pokrmů. Další
žádané služby jsou nákupy, úklidy, mytí oken,
celková koupel v domácnosti. Veškeré služby
jsou poskytovány individuálně podle potřeb
a přání klientů a možností pečovatelské služby.

Služba je dostupná  v pracovní dny od
7.00 do 15.30 hodin.
Úhrada za službyÚhrada za službyÚhrada za službyÚhrada za službyÚhrada za služby

Pečovatelská služba se poskytuje za
plnou nebo částečnou úhradu dle §§ 21,49

a přílohy č. 1 Vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů – s přihlédnutím
k věku, zdravotnímu stavu, příjmu a
majetkovým poměrům klienta a jeho
rodinných příslušníků a v souladu
s úhradovým ceníkem za pečovatelské
služby platným k 1.3.2005. Úkony, kterými
jsou zajišťovány nezbytné životní potřeby,
se poskytují zdarma.
Podávání žádostíPodávání žádostíPodávání žádostíPodávání žádostíPodávání žádostí

Pro správné a bez zbytečných průtahů
probíhající správní řízení pro poskytnutí
pečovatelské služby musí občan učinit
následující kroky: Podat žádost o pečo-
vatelskou službu s vlastnoručním podpisem
žadatele na tiskopise MěÚ Chropyně. Pro
posouzení sociální situace žadatele je nutné
doložit platný průkaz  totožnosti, platný
důchodový výměr a v případě, že žadatel žádá
o zproštění od platby, doklad potvrzující
skutečnost umožňující toto zproštění.

Tiskopis žádosti o zavedení pečovatelské
služby a další informace je možné získat na
odboru sociálních věcí Městského úřadu
v Chropyni (přízemí, dveře č. 3) a na
Pečovatelské službě, Náměstí Svobody 26.

UUUUUpozpozpozpozpozororororornění: Od 1nění: Od 1nění: Od 1nění: Od 1nění: Od 1.....11111.200.200.200.200.2007 na7 na7 na7 na7 nassssstuputuputuputuputupujjjjjeeeee
v plav plav plav plav platnostnostnostnostnost  Zákt  Zákt  Zákt  Zákt  Zákon č.  1on č.  1on č.  1on č.  1on č.  108/2006 Sb. ,08/2006 Sb. ,08/2006 Sb. ,08/2006 Sb. ,08/2006 Sb. ,
o soo soo soo soo sociciciciciálních službách, ktálních službách, ktálních službách, ktálních službách, ktálních službách, kterererererý noý noý noý noý nově uprvě uprvě uprvě uprvě upraaaaavuvuvuvuvujjjjjeeeee
podmínky poskytování pomoci a podporypodmínky poskytování pomoci a podporypodmínky poskytování pomoci a podporypodmínky poskytování pomoci a podporypodmínky poskytování pomoci a podpory
fyzickým osobám v nepříznivé situacifyzickým osobám v nepříznivé situacifyzickým osobám v nepříznivé situacifyzickým osobám v nepříznivé situacifyzickým osobám v nepříznivé situaci
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Letos v září se již po sté otevřela budova
Komenského ZŠ v Chropyni. Je to významné
výročí, které si letos učitelé i žáci připomínají.

V tomto školním roce má ZŠ  Chropyně 456
žáků, kteří se učí v 21 třídách. Do 1. tříd
nastoupilo 48 žáků. Dětem z 1. – 5. p.r. jsou
k dispozici 3 oddělení školní družiny se 60 žáky.
Na pracovišti na ulici J. Fučíka je v provozu
8 tříd 1. – 5. p.r., na pracovišti na ulici
Komenského 13 tříd 1. -  9. p.r. Ve škole působí
31 pedagogů, 8 správních zaměstnanců,
1 osobní asistentka. Škola má 1 výchovnou
poradkyni a preventistku patologických jevů.

Děti jsou vyučovány podle vzdělávacího
programu Základní škola  č.j. 16 847 / 96-2.

V 6. a 7. ročnících je již druhým rokem vždy
v jedné třídě realizován program Základní škola
s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní

techniky. Rozšířeného programu se účastní
46 žáků.

V tomto školním roce dochází k posílení
výuky jazyků. Anglický jazyk se vyučuje od
3. p.r. a ve 4. a 5. třídách je rozšířena výuka na
4 hodiny týdně. Také v 8. p.r. je konverzace
v angličtině rozšířena na 2 hodiny týdně.
Vzhledem ke zvýšenému počtu hodin je ve
škole jedenkrát týdně, a to v úterý, odpolední
vyučování. Ostatní odpoledne jsou vyhrazena
nepovinným předmětům, doučování a zájmové
činnosti.

Žáci mají velký zájem o informatiku. Je
vyučována formou povinných a volitelných
předmětů od 7. p.r. V nižších ročnících je
nabízen žákům kroužek informatiky nebo
internetový kroužek. Dalšími povinně
volitelnými předměty jsou domácnost

s variacemi šití, vaření a péče o dítě, technické
kreslení a praktika z přírodopisu nebo fyziky.
Nepovinnými předměty jsou náboženství,
sborový zpěv, cvičení z jazyka českého a cvičení
z matematiky.

Od 1. října je již tradičně nabízena žákům
mimoškolní činnost ve sportovních, výtvarných
hudebních či jiných kroužcích. Ve škole
proběhnou tradiční olympiády a ostatní
soutěže jako v minulých letech.
Na škole pracuje žákovský parlament. Žáci mají
k dispozici schránku důvěry.
Časová organizace školního roku 2006 /2007
Ukončení I. pololetí ve středu 31. ledna 2007.
Ukončení II. pololetí 29. června 2007.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
26 a pátek 27. října 2006.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
23. prosince 2006 a skončí v úterý 2. ledna
2007, vyučování začne ve středu 3. ledna 2007.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 2. února 2007.
Jarní prázdniny v délce 1 týdne jsou stanoveny
pro náš okres  na 26.2. – 4.3.2007.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí
2. července do pátku 31. srpna 2007.
Den otevřených dveří na ZŠ Chropyně v pátek
10. listopadu 2006.

Školní vyučování bylo zahájeno. Přeji všem
klidný, úspěšný školní rok 2006/2007.

– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr. Da. Da. Da. Da. Danuše Zanuše Zanuše Zanuše Zanuše Zapleplepleplepletttttaloaloaloaloalovvvvvá, ředitá, ředitá, ředitá, ředitá, ředitelkelkelkelkelka –a –a –a –a –

Cukrářská výrobna
Masarykova 155 Chropyně

Od 15. října přijímáme objednávky

na vánoční cukroví
tel. 606 745 577, 606 620 954

Školní rok 2006/2007 v ZŠ Chropyně
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Domy s pečovatelskou službou jsou
domy na náměstí Svobody č.p. 26 a 27.
Kontaktní osobou pro příjem žádostí o
umístění do domů DPS je paní Ivana

Domy s pečovatelskou službou
Zlámalová –referent odboru sociálního MěÚ
Chropyně (573 500 737).

Domy s pečovatelskou službou jsou
určeny k bydlení pro staré a zdravotně
postižené občany, kteří nejsou schopni
samostatného bydlení. Cílovou skupinu
tvoří poživatelé starobního nebo plného
invalidního důchodu, jejichž zdravotní stav
a sociální poměry odůvodňují potřebu
poskytování pečovatelské služby.
Pečovatelská služba je poskytována dle
dohody a potřeb uživatelů na základě
rozhodnutí o poskytovaných službách.
Jedná se o služby poskytované
v domácnosti klienta a ve středisku osobní
hygieny.

Dům s pečovatelskou službou má
kapacitu 34 bytových jednotek, z tohoto 33

jednopokojových bytů ( 1 byt zvláštního
určení – bezbariérový) a 1 dvoupokojový
byt ( 1 byt zvláštního určení – bezbariérový).
Velikost bytů 1+0 a 1+1 jsou od 16 m2 do

40 m2, velikost bytu 2+1 je 67 m2.     Všechny
byty jsou vybaveny sociálním zařízením (WC
+ sprchový kout), kuchyňskou linkou,
elektrickým 2plotýnkovým vařičem nebo
elektrickým sporákem. V přízemí DPS nám.
Svobody č.p. 26 je prádelna s automatickou
pračkou a sušárna. Společenská místnost
slouží obyvatelům obou DPD ke společným
akcím a besedám. Ve dvorní části DPS jsou
upravené zahradní prostory s možností
odpočinku a relaxace. V DPS nám. Svobody
č.p. 27 se nachází Středisko osobní hygieny,
kde se poskytuje pedikúra a celková koupel
a mytí vlasů.
Věcně usměrňované nájemné (regulované
nájemné) činí 16,50 Kč/m2 podlahové
plochy + pronájem zařizovacích předmětů.
K tomu je potřeba připočítat zálohy na
služby s nájmem spojené, které jsou
stanoveny za základě skutečných nákladů
předcházejícího období.
Podávání žádostíPodávání žádostíPodávání žádostíPodávání žádostíPodávání žádostí

Žádosti o umístění do DPS si mohou
žadatelé vyzvednout na MěÚ Chropyně,
odboru sociálních věcí, přízemí, dveře č. 3,
kde také vyplněné tiskopisy s potřebnými
doklady odevzdají. Do DPS jsou umisťováni
žadatelé na základě rozhodnutí Rady města
Chropyně, které se řídí Zásadami pro
poskytování nájmu bytů v DPS v majetku
Města Chropyně.

 – Horáková Lenka –– Horáková Lenka –– Horáková Lenka –– Horáková Lenka –– Horáková Lenka –

Mikroregion Střední Haná vydal v rámci
informovanosti občanů publikaci
„Průvodce sociálními službami…“
obsahující 46 stran s údaji o pos-
kytovaných sociálních službách na území
mikroregionu. Jsou zde popsány veškeré
kontakty, druh a rozsah poskytovaných
služeb a organizace, které se jimi zabývají.
Tuto publikaci najdete na webových
stránkách města Chropyně:
www.muchropyne.cz v sekci Městský
úřad – Informace odborů MěÚ –
sociálních věcí ve formátu *.pdf
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Z činnosti mladých rybářů MO Chropyně a Žalkovic
ZávZávZávZávZávooooody v Tdy v Tdy v Tdy v Tdy v Tooooovvvvvačoačoačoačoačověvěvěvěvě

Mladí rybáři naší MO měli tento rok
pořádně pestrý program. 3. června jsme se
na pozvání pana Zahradníčka z Tovačova
zúčastnili závodů mládeže na rybníku
Hradecký. Tyto závody pan Zahradníček
pořádá k Mezinárodnímu dni dětí. Z naší
organizace se zúčastnilo 10 mladých rybářů
a v konkurenci 68 přítomných si nevedli
vůbec špatně. Závodilo se ve způsobu –
co centimetr, to bod… Tři naši zástupci byli
v první čtveřici – Dominik Kusý (2. místo),
Marek Žižlavský (3.místo), Pavel Měrka
(4. místo) a další 3 mladí rybáři byli do
20. místa.

Po ukončení závodů dostali mladí rybáři
do 5. místa diplom, který předal hospodář
MO Tovačov a zároveň mladé rybáře pozval
na závody v příštím roce.

Závody na Malém pískáčiZávody na Malém pískáčiZávody na Malém pískáčiZávody na Malém pískáčiZávody na Malém pískáči
MRS MO Chropyně uspořádala

26. června závody pro mladé rybáře své
organizace. Uskutečnily se na soukromém
rybníku pana Dragona „Malý pískáč“ u
Záříčí a zúčastnilo se ho 20 mladých

rybářů, kteří soutěžili ve třech kategoriích.
Po zahájení v 6 hodin se tentokrát

dlouho čekalo na první „kapří“ záběr. Ze
77 vysazených kaprů se nakonec chytilo
7 a mnoho jiných ryb, které šly do soutěže
od 20 cm. Roman Škarpa chytil dokonce
želvu, kterou vrátil  zpět do rybníka.
Ukončení bylo ve 12 hodin a po sečtení
bodů a úlovků předal majitel rybníka pan
Cyril Dragon ceny vítězům.

KKKKKaaaaatttttegoregoregoregoregoriiiiie Ke Ke Ke Ke Kaaaaaprprprprpr
1. Ladislav Patrman (Chropyně), 50 cm
2. Pavel Měrka (Chropyně), 47 cm
3. Tomáš Janečka (Žalkovice), 45 cm

Nejvíce bodů:
1. Tomáš Janečka (Žalkovice), 131 cm
2. Pavel Měrka (Chropyně), 111 cm
3. Marek Žižlavský (Chropyně), 95 cm

PrPrPrPrPrófófófófófa záva záva záva záva závooooodůdůdůdůdů – Tomáš Janečka

Po předání cen ostatním mladým
rybářům popřál pan Dragon všem krásné
prožití prázdnin a bohaté úlovky.

Na závěr všichni mladí rybáři děkují
panu Dragonovi, že jim povolil lovit na jeho
rybníku a také sponzorům, kteří na
rybářské závody přispěli:  MRS MO
Chropyně, Město Chropyně, Obec
Žalkovice, Vojtěch Ženčák (Žalkovice), Jan
Rákoci (Kroměříž), František Zapletal
(Postoupky), Pavel Janečka (Žalkovice),
Miroslav Pospíšil (Stará Ves) a Jan Bureš
(Kroměříž).
RRRRRybářsybářsybářsybářsybářské prké prké prké prké prázdniázdniázdniázdniázdninnnnnyyyyy

Během prázdnin jsme našim mladým
rybářům naplánovali několik krásných
prázdninových dní, na které budou určitě
velmi rádi vzpomínat.

11111. den - . den - . den - . den - . den - 1. července jsme jeli do Tovačova
na rybník Hradecký pana Zahradníčka, který
nám zde umožnil v rámci sponzorství lovit.
Na lov jelo 8 rybářů, kteří dohromady chytili
196 ks kapra, nejvíce M. Novák
(40 ks), D. Kusý (31 ks) a M. Motal (29 ks).
Tento den se vydařil a rybáři byli nadšeni.

2. den 2. den 2. den 2. den 2. den – 15. července jsme se sešli na
Malém pískáči. Zde jsme se pokoušeli chytit
nějaké kapry, kteří zde zůstali po rybářských
závodech. Tak jako na závodech nebyl
úspěšný ani tento den, chytilo se jen 5 kaprů,
což mladé rybáře neodradilo.

33333. den. den. den. den. den – 3. srpen se nám vůbec nevydařil.
Celý den pršelo a sešlo se pouze 5 rybářů.
Chytili jsme 3 kapry.

4. den4. den4. den4. den4. den – 19. srpna jsme jeli do Tovačova.
Na tento den se těšilo dalších 10 mladých
rybářů, kteří na tomto rybníku ještě neměli
možnost lovit. Za krásného slunečného
počasí ulovili chlapci přes sto kusů kaprů,
nejvíce Ladislav Patrman (46 ks), Bořek
Láník (32 ks), Jindřich Láník (29 ks) a Lukáš
Kopeček (18 ks).

Prázdniny jsou sice u konce, ale máme
pro mladé rybáře připraveny ještě další
aktivity. Čeká nás lov na Malém pískáči,
v Tovačově a Třpytka 2006. Myslíme si, že
si v letošním roce mladí rybáři pořádně
zachytali a ještě zachytají a budou tak mít
na co vzpomínat.

– Jiří Řezáč –– Jiří Řezáč –– Jiří Řezáč –– Jiří Řezáč –– Jiří Řezáč –

KONTEJNEROVKONTEJNEROVÁ AUTODOPRAVA AUTODOPRAVA
Robert Lučan 

přeprava a likvidace odpadueprava a likvidace odpadu

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

• 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
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Slovo k volbám
Vážení občané, toto je moje

poslední možnost promluvit k vám
jako starosta města v tomto volebním
období.

Letošní komunální volby jsou stejně
jako všechny místní volby od roku 1989
pro nás občany tohoto města velmi
důležité, nikoliv však přelomové, jak
se nám snaží ve své předvolební
upoutávce v tomto Zpravodaji
„někdo“ namluvit.

 Stejně tak je naprosto nekorektní,
snaží-li se „někdo“  prezentovat

zásluhy na některých investičních
úspěších tohoto zastupitelstva

jako by to byla jen jeho zásluha. Je to
nejen nekorektní, ale hlavně lživé.

Účelně proinvestovaných zhruba
80 milionů za poslední čtyři roky je
zásluhou všech zastupitelů, bez
rozdílu, ke kterému politickému
uskupení patří.

Předpokládám, že si voliči při
pozorném přečtení předvolebních
prezentací sami udělají úsudek
o serióznosti jednotlivých volebních
stran.

Přeji vám šťastnou ruku při výběru
našich zástupců pro příští volební
období.

František HrabalFrantišek HrabalFrantišek HrabalFrantišek HrabalFrantišek Hrabal
starosta města Chropyněstarosta města Chropyněstarosta města Chropyněstarosta města Chropyněstarosta města Chropyně

Cestovní doklady nově
V září letošního roku se začnou v České

republice vydávat nové pasy, které budou
obsahovat takzvané biometrické údaje.
Tato změna s sebou přináší i další novinky
týkající se přijímání žádostí o cestovní
doklady a jejich vydávání. Zvyšují se také
správní poplatky za vydání uvedeného
dokladu. Současně ale zůstávají v platnosti
všechny pasy, které byly vydány do konce
srpna letošního roku, a to až do doby
platnosti v nich uvedené.

PPPPPaaaaasy s bisy s bisy s bisy s bisy s biomeomeomeomeometrtrtrtrtrickými údaji (po 1ickými údaji (po 1ickými údaji (po 1ickými údaji (po 1ickými údaji (po 1. září. září. září. září. září
2006)2006)2006)2006)2006)

Příjemnou novinkou, která se týká
občanů starších 5 let (u mladších dětí je
tomu jinak), je skutečnost, že při žádosti o
vydání pasu s biometrickými údaji,
nemusejí předkládat fotografii. Budoucí
držitel e-pasu bude přímo na úřadě
(v našem případě na Městském úřadě
v Kroměříži) vyfotografován ve speciálně
k tomu připravených kabinách a tento
obraz bude digitálně zpracován
pracovníkem úřadu přímo při podání
žádosti.

Žádost o vydání e-pasu bude možné
podat jedině na příslušném úřadě
s rozšířenou půsovností podle místa
trvalého bydliště. Občané s bydlištěm
v Chropyni, Záříčí,  Kyselovicích a
Žalkovicích tedy budou žádat na Městském
úřadu v Kroměříži, Husovo nám. 535/21
(budova bývalého okresního úřadu).

Dětem mladším pěti let budou vydávány
cestovní pasy s dobou platnosti jeden rok,
tyto doklady budou bez biometrických
prvků, takže k žádosti bude nezbytné
předložit 2 fotografie.

Do nových cestovních dokladů rodičů
nebude možné připsat dítě mladší 15 let,

to bude muset mít svůj vlastní pas. Pokud
mají rodiče „starší“ a platné pasy, v nichž
mají dítě mladší 15 let zapsáno, pak je tento
doklad platný do doby platnosti tohoto
dokladu a do doby dovršení 15 let dítěte.
Jakmile dítě dosáhne věku 15 let, musí mít
při vycestování vlastní pas, i když je pas
rodiče ještě platný.

Pasy  bez  s t ro jově  č i te lných úda jůPasy  bez  s t ro jově  č i te lných úda jůPasy  bez  s t ro jově  č i te lných úda jůPasy  bez  s t ro jově  č i te lných úda jůPasy  bez  s t ro jově  č i te lných úda jů
(s omezenou dobou platnosti)(s omezenou dobou platnosti)(s omezenou dobou platnosti)(s omezenou dobou platnosti)(s omezenou dobou platnosti)

Pasy bez biometrických prvků se budou
vydávat pouze dětem do 5 let a dále
takzvané rychlovky, tedy pasy se zkrácenou
dobou platnosti. Oproti dosavadní praxi,
kdy pasy se zkrácenou dobu platnosti byly
platné po dobu jednoho roku, se od září
tato platnost zkracuje na půl roku. Roční
platnost se týká pouze děti do 5 let.
K podání žádosti o vydání tohoto typu
dokladu, s platností půl roku a u malých
děti jeden rok, bude nezbytné předložit
2 fotografie.

První cestovní dokladPrvní cestovní dokladPrvní cestovní dokladPrvní cestovní dokladPrvní cestovní doklad
Při podání žádosti o vydání prvního

cestovního pasu bude muset žadatel
předložit doklad o státním občanství ČR,
tímto dokladem je občanský průkaz. V
případě, že občanský průkaz dosud
nevlastní, pak je třeba doložit osvědčení o
státním občanství ČR. Žádost o toto
osvědčení je možné podat na matrice
Městského úřadu v Chropyni nebo na
Krajském úřadě ve Zlíně, který je příslušný
k vydání tohoto dokladu. K žádosti je nutné
doložit rodný list dítěte, oddací list rodičů
příp. jejich rodné listy, 100,- Kč a občanský
průkaz toho z rodičů, který za dítě o
osvědčení žádá.  Při ověření státního
občanství ČR je nutné znát datum a místo

narození jak rodičů, tak prarodičů dítěte,
proto se předkládají výše uvedené matriční
doklady, ze kterých jsou tyto údaje patrné.

Změna sazebníku správních poplatkůZměna sazebníku správních poplatkůZměna sazebníku správních poplatkůZměna sazebníku správních poplatkůZměna sazebníku správních poplatků
Od září bude vydání cestovního dokladu

finančně náročnější. Poplatky se mění,
zvyšují, a to následujícím způsobem:

e-pase-pase-pase-pase-pas
· pro občany starší 5 let a mladší 15 let

vydaný ve lhůtě 30 dnů s dobou
platnosti 5 let 1111100 Kč00 Kč00 Kč00 Kč00 Kč

· pro občany starší 15 let vydaný ve lhůtě
30 dnů s dobou platnosti 10 let 600 Kč600 Kč600 Kč600 Kč600 Kč

cestovní pas bez strojově čitelnýchcestovní pas bez strojově čitelnýchcestovní pas bez strojově čitelnýchcestovní pas bez strojově čitelnýchcestovní pas bez strojově čitelných
údajůúdajůúdajůúdajůúdajů

· pro občany mladší 5 let vydaný ve lhůtě
kratší 30 dnů s dobou platnosti 1 rok
50 Kč50 Kč50 Kč50 Kč50 Kč

· pro občany starší 5 let a mladší 15 let
vydaný ve lhůtě kratší 30 dnů s dobou
platnosti 6 měsíců 1 000 Kč1 000 Kč1 000 Kč1 000 Kč1 000 Kč

· pro občany starší 15 let vydaný ve lhůtě
kratší 30 dnů s dobou platnosti 6 měsíců
1 500 Kč1 500 Kč1 500 Kč1 500 Kč1 500 Kč

– K– K– K– K– Kaaaaattttteřieřieřieřieřina Lučana Lučana Lučana Lučana Lučanononononovvvvvááááá
matrika a evidence obyvatel –matrika a evidence obyvatel –matrika a evidence obyvatel –matrika a evidence obyvatel –matrika a evidence obyvatel –
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KDU − ČSL1
dlážděných komunikací ve starší zástavbě (Křížní,
Nová…); budování dalších bezbariérových
přechodů; postupně zlepšovat estetiku
autobusových zastávek aj.
OBLAST BYDLENÍ: OBLAST BYDLENÍ: OBLAST BYDLENÍ: OBLAST BYDLENÍ: OBLAST BYDLENÍ: přepracovat koncepci
nakládání s majetkem města, aby mohlo být
pokračováno v privatizaci bytového fondu;
modernizace bytových domů v majetku města;
důsledné vymáhání řádného placení
nájemného aj.
OBLAST BEZPEČNOSTI  OBČANŮ:OBLAST BEZPEČNOSTI  OBČANŮ:OBLAST BEZPEČNOSTI  OBČANŮ:OBLAST BEZPEČNOSTI  OBČANŮ:OBLAST BEZPEČNOSTI  OBČANŮ:
zintenzivněním spolupráce s Policií ČR
dosáhnout zlepšení v oblasti veřejného pořádku
ve městě zejména v nočních hodinách; zvýšení
prevence kriminality ve spolupráci se ZŠ;
vybudování chodníku a cyklotrasy mezi
Chropyní a Plešovcem aj.
OBLAST ŠKOLSTVÍ:OBLAST ŠKOLSTVÍ:OBLAST ŠKOLSTVÍ:OBLAST ŠKOLSTVÍ:OBLAST ŠKOLSTVÍ: dokončení rekonstrukce
budov Základní školy a Mateřské školy; vytváření
podmínek pro vybavení škol a zkvalitnění výuky
a péče v těchto školách aj.
OBLAST KULOBLAST KULOBLAST KULOBLAST KULOBLAST KULTURTURTURTURTURY A SPORY A SPORY A SPORY A SPORY A SPORTU:TU:TU:TU:TU: usilovat o
zachování lidových tradic (stavění máje, pálení
čarodějnic, vánoční koncerty…); spolupráce se
všemi soubory zabývajícími se kulturou
(Ječmínek, Cantinella, Schola Melodica, soubor
ZUŠ…); spolupráce s Muzeem Kroměřížska při
pořádání tradičních Hanáckých slavností; zajištění
provedení generální rekonstrukce koupaliště;
spolupráce s TJ Chropyně při zajištění
rekonstrukce tělocvičny; podporovat rozvoj

Kandidáti našeho volebního subjektu by rádi
navázali na dosavadní úspěchy v řízení města a
jeho rozvoji, na kterých se zastupitelé, zvolení za
KDU–ČSL, podíleli. Mezi naše priority ve volebním
období 2006 – 2010 patří:

OBLAST VÝSTOBLAST VÝSTOBLAST VÝSTOBLAST VÝSTOBLAST VÝSTAAAAAVBVBVBVBVBYYYYY::::: vybudovat potřebnou
infrastrukturu v lokalitě Podlesí k brzkému
zahájení rodinné zástavby; rekonstrukce

sportovní činnosti, zejména u sportů, kde jsou
zapojeny děti a mládež aj.
OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: zvyšování
úrovně pořádku a čistoty města včetně údržby
zeleně; ochrana Státní přírodní rezervace
Zámecký rybník; vybudování „Sběrného dvora“
dle legislativních norem; realizace rekultivace
skládky „Smeťák“; iniciovat pravidelnou údržbu
vodních toků v okolí Chropyně a Plešovce;
podporovat aktivní spolupráci se sdružením obcí
RESO v oblasti tříděných odpadů aj.

Číslo 1 – Volba pro Chropyni – je ta nejlepšíČíslo 1 – Volba pro Chropyni – je ta nejlepšíČíslo 1 – Volba pro Chropyni – je ta nejlepšíČíslo 1 – Volba pro Chropyni – je ta nejlepšíČíslo 1 – Volba pro Chropyni – je ta nejlepší
volba !!!volba !!!volba !!!volba !!!volba !!!

č.2 − SDRUŽENÍ CHROPYŇSKÝCH NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Vážíme si všeho, co pro Chropyni udělala
předchozí zastupitelstva, na jejich dobrou práci
hodláme navázat a v nastoleném trendu chceme
pokračovat i v dalších letech. V řadě oblastí
chceme jít dál!

Jsme toho názoru, že ve srovnání s okolními
městy a vzhledem k našim potřebám je třeba
zvýšit míru investování v Chropyni, zvláště
přihlédneme-li k možnostem využití fondů EU.
Chtěli bychom se proto orientovat  na získání
většího objemu finančních zdrojů a investic pro
rozvoj našeho města.

Druhým okruhem problémů, který nejvíce
ovlivňuje život občanů v Chropyni, je otázka
nedostatku pracovních příležitostí. Míra
nezaměstnanosti dosahuje na Chropyňsku téměř
12%. Nebude-li práce, nebudou příjmy, bude
nedostatečná obchodní síť, poroste
nespokojenost občanů a Chropyně bude po
všech stránkách stagnovat.

Stojíme před otázkou, co s tím a co může a
zmůže zastupitelstvo města?  Nemůžeme
nikomu nic ukládat a sami nic ustavovat a
zřizovat, ale můžeme a chceme se více touto
problematikou zabývat, iniciovat jednání,
vytvářet podmínky,  vyvíjet tlak na
kompetentní orgány a  na základě toho pak
velmi razantně propagovat výhody
„průmyslové zóny v Chropyni“ , které zde
nesporně jsou. Domníváme se, že se o nich
málo ví a nejsou o nic méně lákavé než  jinde
v regionu, jako např. v Holešově.

Třetím okruhem problémů je zlepšování
životních podmínek ve městě, to je úroveň
bydlení, bezpečnost, životní prostředí, volný
čas /kultura, sport aj./. Zde mohou orgány
města hodně přispět a také to dělají. Jde jen o
to správně zvolit priority tak, aby z nich co
nejvíce občanů pociťovalo prospěch. Chceme,
aby naše město bylo krásné, bezpečné, aby se

v něm dobře  žilo, a to se bez
spolupráce s Vámi, občany, účinně dělat
nedá. Proto chceme více občanů zapojit
do přípravy důležitých akcí, aby měli
možnost vyjádřit předem svůj názor a
přispět tím k dobré věci pro nás pro
všechny.

Cílem  našeho volebního programu je
zvýšit zaměstnanost v  Chropyni
vytvořením nových pracovních

příležitostí, zajistit našim občanům moderní,
spokojené a bezpečné bydlení, kvalitní a
dostatečnou obchodní síť a potřebné služby přímo
v místě bydliště a vytvořit dostatek možností
k využití volného času, jak v oblasti sportu, tak i
kultury.

Vážení spoluobčané,
chcete-li spolu s námi usilovat

o zkvalitnění života v Chropyni,

volte kandidátku č. 2

Chropyně −Chropyně −Chropyně −Chropyně −Chropyně −
město, kde chceme žít !město, kde chceme žít !město, kde chceme žít !město, kde chceme žít !město, kde chceme žít !
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KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY4
Vážení spoluobčané,
Za pár týdnů se budou opět po čtyřech
letech ucházet o Vaši voličskou přízeň
politické strany a hnutí v politické soutěži
o zastoupení v zastupitelstvu našeho
města.

Zastupitelé zvolení za KSČM prokázali
v uplynulém volebním období aktivní
přístup k řešení komunálních problémů
občanů a jejích potřeb.

KSČM oceňuje výsledky, které se
podařilo z volebního programu města
splnit a vytvořit lepší podmínky pro život
občanů.

V přípravě volebního programu na
období let 2007 – 2010 jsme si plně
uvědomili náročnost financování
jednotlivých investičních akcí a možnosti,
které dávají rozpočet města a státní
dotace.

Naším cílem je plynule navázat na
předchozí volební program města
v oblastech, které jsou dlouhodobé a
vyžadují postupné zajišťování finančních
prostředků.

ochrany obyvatel při mimořádných
událostech (ekologické havárie, záplavy).
Oblast školství.

Pokračovat v modernizaci školských
zařízení.
Oblast kultury,sportu a zájmové činnosti.

Realizovat opravu střešního pláště
budovy MKS.

Spolupracovat s TJ na přípravě a
financování modernizace areálu
koupaliště.
Oblast životního prostředí.

Realizovat vybudování sběrného
dvora.

Připravit projekt a financování
protipovodňových opatření ve městě.

Vzhledem k omezenému rozsahu byly
představeny jen části některých kapitol
volebního programu KSČM.

Občané z kandidátní listiny KSČM a
také výbor ZO KSČM Chropyně Vám děkují
za Vaši podporu při komunálních
volbách.

Mezi priority volebního programu
KSČM patří následující oblasti :
Oblast výstavby a bydlení.

Pokračovat v projektu „Regenerace
sídliště“, včetně hledání možnosti
financování ze strukturálních fondů EU.

Pokračovat v projektu pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě Podlesí.

Pokračovat v opravách chodníků a
místních komunikací s budováním
dalších bezbariérových nájezdů.

Oblast bezpečnosti občanů.
Pokračovat v hledání finančních zdrojů

pro zřízení městské policie.
Realizovat projekt budování

cyklostezky Záříčí – Chropyně – Plešovec.
Zabezpečit kvalitní fungování

integrovaného záchranného systému a

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ3
Vážení spoluobčané,
volební období se chýlí ke svému konci a je čas
bilancovat. Protože jsem pracovala po uplynulé
čtyři roky první volební období jako radní, cítím
povinnost složit Vám, našim voličům, účty.
Toto období nebylo jednoduché. Bylo třeba řešit
řadu vážných i nepopulárních rozhodnutí, např.
při protipovodňových opatřeních letos na jaře,
při investičních akcích, při rozhodování o
povolení těžby štěrkopísku u Plešovce, apod.
Vždy jsem se při svém rozhodování opírala
nejen o rady odborníků, ale především o Vaše
názory a zkušenosti, chcete−li o „zdravý selský
rozum“. A protože si myslím, že správná cesta
je být v úzkém kontaktu s občany, chci tak činit
i nadále.

Podařilo se nám realizovat mnohé z našeho
volebního programu, např. stavba domu pro
nízkopříjmové skupiny obyvatel, vybudování
nových dětských hřišť v rámci Regenerace
sídliště apod. Tyto akce by se nepodařily bez
velmi dobré spolupráce s poslanci našeho
regionu a bez dotací ze státního rozpočtu. Naše
spolupráce bude jistě pokračovat i nadále a
pomůže nám uskutečnit  i další akce plánované
v novém volebním programu. Samozřejmě se
nespoléháme jen na státní rozpočet, ale
budeme se snažit maximálně využívat i
prostředky z tzv. evropských fondů.

Naše kandidátní  l ist ina prošla od
minulých voleb změnami, které pomohly
vytvořit tým aktivních lidí se spoustu
nápadů a energií,  potřebnou k jej ich
realizaci. Náš volební program je založen
na potřebách Vás, občanů, pro kvalitní život
ve městě, na prioritách rozvoje města.
Vyjadřuje v základních rysech, co chceme,
co pokládáme za rozhodující, o co budeme
usilovat a co budeme prosazovat.

Vážení spoluobčané,
letošní komunální volby v našem městě budou
přelomové. Pravděpodobně dojde ve vedení
našeho města ke generační obměně. Proto je
velmi důležité, abyste přišli 20. a 21. října
k volebním urnám a svým hlasem rozhodli o
lidech, kterým budete důvěřovat a kteří pro
Vás budou garancí lidského přístupu k Vašim
problémům a potřebám. Pokud dostaneme Vaši
důvěru a svým hlasem podpoříte naše
kandidáty, uděláme všechno pro to, abychom
náš volební program naplnili.

Má práce musí být službou veřejnosti.

Věra Sigmundová
lídr kandidátní listiny ČSSD pro komunální

volby 2006
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SDRUŽENÍ PRO OCHRANU PRÁV DRUŽSTEVNÍCH A VLASTNICKÝCH BYTŮ6

Rád bych Vám, občanům Chropyně,
představil naše sdružení a zároveň, alespoň
ve zkratce, přiblížil hlavní body našeho
volebního programu, s ním se v nadcházejí−
cích volbách do zastupitelstva města hodláme
ucházet o Vaši přízeň.

Základní princip naší činnosti volně
navazuje na práci „Sdružení ochrany
nájemníků“, jehož jsem dlouholetým členem a

v níž žijeme a je na nás, současnících,
abychom historii lázní pomohli obnovit
a zachovat pro generace příští.

Naši kandidáti jsou připraveni dát veškerou
energii i své schopnosti ve prospěch občanů
našeho města a můžeme jen doufat, že jsme
Vás svými základními myšlenkami a vytyče−
nými cíly zaujali.

Chtěli bychom Vám v říjnových
komunálních volbách popřát šťastnou ruku,
abyste tou šťastnou rukou zvolili šťastné číslo
6, což je číslo kandidátky našeho mladého
sdružení a poděkovat Vám předem za Vaši
přízeň.

Za kandidáty sdružení: Milan Remeš

jelikož v našem městě byly nájemní byty
převážně převedeny do osobního vlastnictví,
zůstává ochrana práv vlastníků a zejména pak
členů bytových družstev neošetřena. A právě
problémy s převody družstevních bytů do
osobního vlastnictví v našem městě nás
vedou k tomu, abychom tuto záležitost
pomohli členům bytových družstev řešit.
Samotné sdružení nemá dostatečné
pravomoci k řešení situace družstevníků,
proto se ucházíme o Vaši přízeň, abychom
svým mandátem mohli účinněji působit na
představitele obce a pomoci tento letitý problém
konečně vyřešit. Členové bytového družstva
se nemalou měrou zasloužili o výstavbu bytů
v našem městě a je smutné, že do dnešního
dne nejsou dořešeny vlastnické vztahy
k pozemkům, na nichž předmětné stavby stojí.
Tento pomník minulé doby bychom rádi svým
přispěním chtěli odstranit.

Dalším z problémů, který zajisté tíží nejen
nás, ale i ostatní občany našeho města je
neutěšený stav prostoru bývalých lázní, které
po povodních v roce 1997 definitivně zmizely
z mapy našeho města. Lázně v Chropyni
k historii města neodmyslitelně patří a jejich
současný obraz včetně nevyřešených
vlastnických vztahů je smutnou vizitkou doby,
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Uzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželství

PPPPP. Hruš. Hruš. Hruš. Hruš. Hruškkkkkaaaaa, Dře, Dře, Dře, Dře, Dřevvvvvohosohosohosohosohostice – M. Caletice – M. Caletice – M. Caletice – M. Caletice – M. Caletktktktktkooooovvvvvá, Osek n Bá, Osek n Bá, Osek n Bá, Osek n Bá, Osek n B
Zdeněk Král, Kojetín – Iveta Sýkorová, KroměřížZdeněk Král, Kojetín – Iveta Sýkorová, KroměřížZdeněk Král, Kojetín – Iveta Sýkorová, KroměřížZdeněk Král, Kojetín – Iveta Sýkorová, KroměřížZdeněk Král, Kojetín – Iveta Sýkorová, Kroměříž

V měsíci srpnu se do našeho města přistěhovalo 20 občanů,
33 osob se přestěhovalo v rámci obce, 12 občanů se odhlásilo
z trvalého pobytu, 3 osoby zemřely a narodily se 4 děti.

Společenská kronika
srpen 2006

BlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřání

Svaz důchodců blahopřeje svým členům, kteří oslavili významné
životní jubileum. Do dalších let přeje hodně zdraví, štěstí a rodinné
pohody.

V měsíci říjnu 2006 oslaví své životní jubileum:
Ludmila Koutná, J. Fučíka 666Ludmila Koutná, J. Fučíka 666Ludmila Koutná, J. Fučíka 666Ludmila Koutná, J. Fučíka 666Ludmila Koutná, J. Fučíka 666

DarDarDarDarDariiiiina Pna Pna Pna Pna Peeeeetrtrtrtrtrášoášoášoášoášovvvvvá, Morá, Morá, Morá, Morá, Moraaaaavvvvvssssská 608ká 608ká 608ká 608ká 608

– K– K– K– K– Kaaaaattttteřieřieřieřieřina Lučana Lučana Lučana Lučana Lučanononononovvvvvá, maá, maá, maá, maá, matrtrtrtrtrikikikikika a ea a ea a ea a ea a evidence obvidence obvidence obvidence obvidence obyvyvyvyvyvaaaaatttttel  –el  –el  –el  –el  –

MarMarMarMarMariiiiie Blažke Blažke Blažke Blažke Blažkooooovvvvvá, 63 leá, 63 leá, 63 leá, 63 leá, 63 let, Plešot, Plešot, Plešot, Plešot, Plešovvvvvececececec
Miloš KMiloš KMiloš KMiloš KMiloš Kopeckýopeckýopeckýopeckýopecký, 68 le, 68 le, 68 le, 68 le, 68 let, ul. Mort, ul. Mort, ul. Mort, ul. Mort, ul. Moraaaaavvvvvssssskákákákáká

AntAntAntAntAntonín Goldaonín Goldaonín Goldaonín Goldaonín Golda, 8, 8, 8, 8, 84 le4 le4 le4 le4 let, ul. Tt, ul. Tt, ul. Tt, ul. Tt, ul. Tooooovvvvvačoačoačoačoačovvvvvssssskákákákáká

Poslední rozloučeníPoslední rozloučeníPoslední rozloučeníPoslední rozloučeníPoslední rozloučení

Noví provozovatelé penzionu U Kryštofa
v Záříčí Vás srdečně zvou do znovu otevřené

stylové restaurace k příjemnému posezení
u dobrého pití a domácí kuchyně.

Dále bychom Vám chtěli nabídnout uspořádání svatebních
hostin, rodinných oslav, firemních akcí a školení (k dispozici

je sál s ozvučením, flipčartem a videoprojekcí
o kapacitě 50 osob a salonek o kapacitě 10 osob),
večírky na ukončení roku a jiné rodinné akce.

Dále nabízíme ubytování – k dispozici jsou jedno, dvou,
tří a čtyřlůžkové pokoje, a apartmány

s kompletním sociálním zařízením a satelitním TV.

Na Vaši návštěvu se těší nový kolektiv penzionu,
který je připraven Vám splnit jakékoli přání,

v čele s provozním Tomášem Hauserem
a šéfkuchařem Pavlem Garyšerem.

Penzion U KryštofaU KryštofaU KryštofaU KryštofaU Kryštofa
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Očista těla i duše

Dne 23.9.2006 oslavila své 80. narozeniny paní VVVVVerererereronikonikonikonikonikaaaaa
Pavličíková.Pavličíková.Pavličíková.Pavličíková.Pavličíková. Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let přejí
členové její rodiny.

Je-li cesJe-li cesJe-li cesJe-li cesJe-li cesttttta lehká, nesa lehká, nesa lehká, nesa lehká, nesa lehká, nestttttooooojí za nic. jí za nic. jí za nic. jí za nic. jí za nic. „Tibetské přísloví“
V dubnu 2000 mi bylo umožněno zapojit se do projektu vnitřní

očisty těla podle MUDr. Jonáše. Informační medicína mě velice
oslovila a její aplikaci jsem věnovala po dobu 5 let hodně energie
a spolu se studiem souvisejících oblastí téměř všechen volný čas.
Postupně začalo přibývat klientů, kteří se přesvědčovali o vysoké
účinnosti této metody. Také já jsem na sobě vyzkoušela řadu
preparátů a díky nim jsem se vrátila do vitality a fyzické formy
před deseti i více lety. Svoje pětileté zkušenosti jsem popsala
v brožurce Detoxikační souvislosti, která vyšla v srpnu 2006.
V soV soV soV soV součaučaučaučaučasné době jsné době jsné době jsné době jsné době je dee dee dee dee detttttoooooxikxikxikxikxikační medicína MUDrační medicína MUDrační medicína MUDrační medicína MUDrační medicína MUDr. Jonáše. Jonáše. Jonáše. Jonáše. Jonáše
nenenenenejkjkjkjkjkomomomomomplepleplepleplexnější a nexnější a nexnější a nexnější a nexnější a nejúčijúčijúčijúčijúčinnější altnnější altnnější altnnější altnnější altererererernananananativní očitivní očitivní očitivní očitivní očissssstttttooooou u u u u nejen u nás,
ale proniká i do řady sousedních zemí, jako je Slovensko,
Maďarsko, Polsko, Itálie, Německo, Rakousko a Velká Británie.
Všude ve světě se setkává s vel ikým zájmem Všude ve světě se setkává s vel ikým zájmem Všude ve světě se setkává s vel ikým zájmem Všude ve světě se setkává s vel ikým zájmem Všude ve světě se setkává s vel ikým zájmem veřejnosti
i terapeutů. Me Me Me Me Metttttoooooda jda jda jda jda je ve ve ve ve velmi účielmi účielmi účielmi účielmi účinnánnánnánnánná u všech onemocnění, ať
jsou to např. ekzémy, bolesti hlavy nebo neplodnost, nespavost a
úzkosti. Doba čištění je přímo úměrná délce potíží, proto téměř
jako zázrak působí informatika u dětí. ČiČiČiČiČisssssté ité ité ité ité infnfnfnfnformace, obsažormace, obsažormace, obsažormace, obsažormace, obsaženéenéenéenéené
v preparátech, jsou na počátku Vodnářského věku skutečněv preparátech, jsou na počátku Vodnářského věku skutečněv preparátech, jsou na počátku Vodnářského věku skutečněv preparátech, jsou na počátku Vodnářského věku skutečněv preparátech, jsou na počátku Vodnářského věku skutečně
vvvvvelmi účielmi účielmi účielmi účielmi účinným násnným násnným násnným násnným nástrtrtrtrtrooooojjjjjem při naem při naem při naem při naem při navrvrvrvrvracení zdracení zdracení zdracení zdracení zdraaaaaví.    ví.    ví.    ví.    ví.    (www.joalis.cz,
www.bodycentrum.com)

Postupem času jsem začala vnímat, že nejsme jen fyzické tělo,
ale právě naopak: tělo je jen jakási nádoba, schránka pro duši.
Tělo a duše se navzájem neustále ovlivňují. Ideální stav jeIdeální stav jeIdeální stav jeIdeální stav jeIdeální stav je
vzájvzájvzájvzájvzájemná harmoniemná harmoniemná harmoniemná harmoniemná harmonie, e, e, e, e, kdy je člověk nejen fyzicky zdráv, ale také
vnitřně naplněný, v pohodě, radosti a klidu. Začala jsem hledat
způsoby, jakými je možno očistit emoemoemoemoemoc ic ic ic ic ionální ,  duchoonální ,  duchoonální ,  duchoonální ,  duchoonální ,  duchovnívnívnívnívní
a karmickou úroveň. a karmickou úroveň. a karmickou úroveň. a karmickou úroveň. a karmickou úroveň. O této problematice jsem přečetla řadu
knih a mnohé mi potvrdily můj názor, že nemonemonemonemonemocem fyzickýmcem fyzickýmcem fyzickýmcem fyzickýmcem fyzickým
předcházejí poruchy na vyšších úrovních. předcházejí poruchy na vyšších úrovních. předcházejí poruchy na vyšších úrovních. předcházejí poruchy na vyšších úrovních. předcházejí poruchy na vyšších úrovních. Moje hledání bylo
vyslyšeno a v srpnu 2005 jsem dostala souhlas absolvovat
duchovní terapeutický systém RESULTS pod vedením pana Zdeňka
Prémy.

Tato unikátní terapie, která je založena na duchovních
principech, pracuje jako celek. Je to jediný kurz svého druhu
v Evropě. Slouží k odstranění stresů na všech úrovních. Slovo
Results znamená výsledek a výsledky tohoto systému jsou opravdu
vynikající. Touto terapií je možno identifikovat a odstranit prprprprpraaaaavvvvvooooouuuuu
příčipříčipříčipříčipříčinu nemonu nemonu nemonu nemonu nemocí, vztcí, vztcí, vztcí, vztcí, vztahoahoahoahoahových prvých prvých prvých prvých problémů, bloků.oblémů, bloků.oblémů, bloků.oblémů, bloků.oblémů, bloků.

Nejvíce klientů potřebuje odblokování na emoční (citové)
úrovni, které se provádí při plném vědomí člověka (ne v hypnóze)
šešešešešetrtrtrtrtrnononononou citlivu citlivu citlivu citlivu citlivooooou iu iu iu iu individuální mendividuální mendividuální mendividuální mendividuální metttttooooodododododou. u. u. u. u. Tato terapie je vhodná
i pro děti. Pomocí svalového testu jsou vytestovány a z nadvědomí
odkryty nejtěžší stresové situace. Bloky se vytvářejí nejčastěji
v dětství, kdy si bytost ještě neumí zdůvodnit např. pobyt
v nemocnici nebo úmrtí, ale citově vnímá tyto události velmi
intenzívně. Pozdější bolestivé zážitky napětí v těle dále zvyšují.
Odstranění těchto stresových bloků se provádí krátkými léčebnými
meditacemi, které jsou velmi účinné a     dokáží zcela vyči zcela vyči zcela vyči zcela vyči zcela vyčissssstitt itt itt itt it
negativní zápisy v paměti. Tak je možné se zbavit různých frůzných frůzných frůzných frůzných fobií,obií,obií,obií,obií,
závizávizávizávizávislosslosslosslosslostí, stí, stí, stí, stí, strtrtrtrtrachu, dyachu, dyachu, dyachu, dyachu, dyslesleslesleslexixixixixie, dye, dye, dye, dye, dysgrsgrsgrsgrsgrafafafafafiiiiie, ale i fyzických poe, ale i fyzických poe, ale i fyzických poe, ale i fyzických poe, ale i fyzických potíží nebotíží nebotíží nebotíží nebotíží nebo
vztvztvztvztvztahoahoahoahoahových prvých prvých prvých prvých problémů. oblémů. oblémů. oblémů. oblémů. Toto odblokování je trvalé a dokáže
nastartovat regenerační pochody v lidském organismu.

(http://psychoterapie-leceni.unas.cz/)

Jsem ráda, že nyní můžu nabídnout svým klientům očistu na
různých úrovních. Myslím si, že terapeut by měl na sobě sna sobě sna sobě sna sobě sna sobě stáletáletáletáletále
pracovatpracovatpracovatpracovatpracovat tak, aby jeho pomoc lidem byla co nejkvalitnější.pomoc lidem byla co nejkvalitnější.pomoc lidem byla co nejkvalitnější.pomoc lidem byla co nejkvalitnější.pomoc lidem byla co nejkvalitnější.
Jestliže sám nemá vyřešeny některé problémy (ať je to strava,
kouření nebo vztahy), nemůže nikdy v této oblasti pomocinemůže nikdy v této oblasti pomocinemůže nikdy v této oblasti pomocinemůže nikdy v této oblasti pomocinemůže nikdy v této oblasti pomoci
druhdruhdruhdruhdruhým.ým.ým.ým.ým. Každý jsme ale jedinečná osobnost a proto cesta každého
z nás bude osobitá.

– Ivana Batůšková,– Ivana Batůšková,– Ivana Batůšková,– Ivana Batůšková,– Ivana Batůšková,
ChrChrChrChrChropopopopopyně, 732 7yně, 732 7yně, 732 7yně, 732 7yně, 732 760 760 760 760 760 770 –70 –70 –70 –70 –



Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města ChropyněChropyněChropyněChropyněChropyně 1111100000/2006

- 14  14  14  14  14 -

Chropyňské počasí
srpen 2006

Srpen je v dlouhodobém průměru druhým vůbec nejteplejším
měsícem roku a v některých létech, s četností výskytu kolem 30 %,
bývá dokonce teplejším měsícem než červenec. Měsíc srpen je však
v našich přírodních podmínkách především časovým úsekem
výrazných klimatických proměn. Až do dnů na počátku druhé srpnové
dekády zasahuje ještě tzv. vrcholné léto, neboli „psí dny“ a svou
poslední vlnou tzv. „petrskými dešti“, zpravidla doznívá Medard. Srpen
je proto v dlouhodobém průměru citelně méně deštivý nežli oba
předchozí letní měsíce. Především je však obdobím, v jehož celém
rozsahu již teplotní křivka doznává sestupný kurz. Podle měření
meteorologické stanice v Praze – Klementinu činí průměrný denní
pokles teploty na počátku měsíce 0,03 °C a na jeho konci již 0,12 °C.

K některým srpnovým dnům v druhé polovině měsíce se již
vyskytují pranostiky, které ohlašují shromažďování a prvé odlety
našich tažných ptáků. Lidovým pozorovatelům dění v přírodě
nezůstaly tyto skutečnosti cizí. V pranostikách dokázali zaznamenat
již prvé fáze tahu, a to zejména u ptačích druhů, které se přidružily
k člověku (vlaštovka, jiřička, čáp), u významných lovných druhů
(sluka, husa), u ptáčnicky významných druhů (skřivan, slavík) anebo
u druhů jinak nápadných (kukačka, jeřáb). Hodnotí-li se např. tyto
pranostiky o odletu vlaštovky obecné, lze konstatovat, že vcelku
velice dobře vystihují počátek odletové fáze tohoto ptačího druhu,
kdy k odletu prvých vlaštovek od nás dochází již kolem poloviny
srpna, maximum odletové fáze připadá na druhou dekádu září a
odlet vlaštovčích opozdilců může doznívat ještě i na konci října.

Z místního pozorování v měsíci srpnu:Z místního pozorování v měsíci srpnu:Z místního pozorování v měsíci srpnu:Z místního pozorování v měsíci srpnu:Z místního pozorování v měsíci srpnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 15 °C
- průměrná maximální denní teplota byla 19,6 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 92,9 mm/m2

- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 985,7 hPa.

Pranostiky na měsíc říjnu:Pranostiky na měsíc říjnu:Pranostiky na měsíc říjnu:Pranostiky na měsíc říjnu:Pranostiky na měsíc říjnu:
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné počasí
potrvá.
Teplý říjen – studený listopad.
Říjen má-li deštů moc a listopad, mívá prosinec zas prudké větry rád.
Sněží-li v říjnu, bude měkká zima.
Opadá-li v říjnu list, bude mokrá zima.
Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený.
Studený říjen – teplý únor.
Jaký říjen – takový březen.

– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –

111112.2.2.2.2.111110. 20060. 20060. 20060. 20060. 2006 (čtvrtek) od 19.00 hod.  hudební pořad  „Líbánky„Líbánky„Líbánky„Líbánky„Líbánky
s opers opers opers opers opereeeeetttttooooou“u“u“u“u“ -  sólisté Moravskoslezského divadla
se představí v hudebním pořadu věnovanému Dni
seniorů. Vstupné: důchodci a invalidní důchodci
zdarma, ostatní vstupné 50,- Kč

1111177777.....111110. 20060. 20060. 20060. 20060. 2006 (úterý) od  10.00 hod. „Pr„Pr„Pr„Pr„Priiiiincezna s dloncezna s dloncezna s dloncezna s dloncezna s dlouhuhuhuhuhýmýmýmýmým
nosem“nosem“nosem“nosem“nosem“ - pohádka o tom, jak zlobivou princeznu
postihla nejedna pohroma - narostly jí uši, jelení
parohy a dlouhý nos. Pohádka je určena pro
I. stupeň ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi. Vstupné: 15,- Kč
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Informace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenek
na tna tna tna tna tel. 5el. 5el. 5el. 5el. 573 355 32373 355 32373 355 32373 355 32373 355 323, pí. Ra, pí. Ra, pí. Ra, pí. Ra, pí. Rapapapapapantntntntntooooovvvvvá, předprá, předprá, předprá, předprá, předprooooodededededej vj vj vj vj vssssstupenektupenektupenektupenektupenek
na Správě majetku města Chropyně.na Správě majetku města Chropyně.na Správě majetku města Chropyně.na Správě majetku města Chropyně.na Správě majetku města Chropyně.

2222211111.....1111111111. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006 (úterý) od  19.00 hod. zábavný pořad „Sa„Sa„Sa„Sa„Sanananananatttttorororororiiiiium“um“um“um“um“
s obsazením, které zaručuje příjemně prožitý večer
plný zábavy a odreagování se od všech starostí .
Účinkují Karel Šíp, Josef Náhlovský a Dagmar
Zázvůrková.


