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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
děkuji všem voličům, kteří přišli ve
dnech 20. a 21.10.2006 do volebních
místností a dali svůj hlas navrženým
kandidátům. Hlasováním tak rozhodli,
kdo bude v následujících čtyřech letech
zvolen do orgánů města Chropyně.
Na ustavujícím zastupitelstvu dne
6.11.2006 jsem byl zvolen do funkce
starosty města Chropyně. Místostarostou byl zvolen Ing. Petr Večeřa a
členy rady města pan František Hrabal,
Ing. Jan Polišenský a paní Věra
Sigmundová.
Narodil jsem se v Chropyni, kde jsem
chodil do základní školy. Po maturitě na
kroměřížském gymnáziu jsem studoval
Fakultu ekonomickou VŠB v Ostravě a

v roce 1990 se stal inženýrem ekonomie.
Nastoupil jsem na finanční úřad, kde
jsem pracoval jako správce daní. Dále
jsem pracoval v účetní a daňové firmě a
posledních 12 let jsem zastával funkci
jednatele a ekonoma obchodní
společnosti.
Jsem ženatý a mám dva syny. Ve
volném čase se řadu let věnuji sportu a
práci s mládeží, ve které chci pokračovat
i nadále.
Během svého funkčního období se
budu snažit udržet trend prováděných
rekonstrukcí škol, zajistit finanční
prostředky pro sportovní areál,
zachovat a provést nutné opravy na
Městském
kulturním
středisku,
zpříjemnit život ve městě seniorům a
navázat na tradice města.

Je to výčet jen několika priorit, ovšem
s celým programovým prohlášením Vás
seznámím až po prosincovém zasedání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo města má 17 členů,
z nichž 9 se oproti minulému složení
vyměnilo. Doufám, že všichni zastupitelé
i členové rady budou přistupovat ke své
práci zodpovědně a že splníme, co jsme
voličům slíbili.
Blíží se čas vánočních svátků. Svátků,
které mám od dětství nejraději. Proto mi
dovolte, abych Vám všem jménem
starosty města Chropyně popřál
pohodové Vánoce, dětem mnoho
dárků a nám dospělým hodně štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti.
– Ing. Radovan Macháček,
starosta města Chropyně –
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám touto cestou
upřímně poděkoval za Vaši účast
v komunálních volbách, ve kterých jste
rozhodli o novém složení orgánů města.
Téměř 46% účast Vás voličů svědčí o tom, že
Vám není lhostejné, jak naše město bude
v budoucnu vypadat. Zvláště bych chtěl
poděkovat těm voličům, kteří volili zástupce
Sdružení chropyňských nezávislých
kandidátů, kteří jsou připraveni Vaši důvěru
nezklamat.
Já osobně bych si přál, aby všichni zvolení
zastupitelé, bez ohledu na to, v jaké volební
straně kandidovali, pracovali po celé
následující volební období s maximálním
pracovním nasazením ku prospěchu našeho
města a všech jeho občanů.
A také mi dovolte Vám všem touto cestou
popřát hezké a spokojené prožití vánočních
svátků a do nového roku 2007 hodně zdraví,
štěstí, osobní a rodinnou pohodu a splnění
všech Vašich přání a cílů.
– Ing. P
etr V
ečeřa
Pe
Večeřa
ečeřa,, mís
místtos
ostt ar
aros
ostt a měs
městta –
os

Ustavující plenární zasedání
Dne 6. listopadu 2006 se
konalo ustavující zasedání
Zastupitelstva města Chropyně.
Zastupitelé si ze svého středu
zvolili starostu, místostarostu,
členy rady města a předsedy
výborů zastupitelstva.
Zastupitelstvo města zvolilo:
Ing. Radovana Macháčka do
funkce starosty města
Ing. P
e tr
a V
ečeřu do funkce
Pe
tra
Večeřu
místostarosty města

František Hrabal

za členy rady pana Františka
olišenabala
na P
Hrabala
abala,, Ing. Ja
Jana
PolišenHr
ského a paní Věru Sigmundovou
v a Char
v át
a do
oslav
Charv
áta
pana Mi
Mirrosla
funkce předsedy Výboru
kontrolního Zastupitelstva
města Chropyně
sla
va F
MVDr
nisla
slav
Frr k ala do
MVDr.. SStt a ni
funkce předsedy Výboru
finančního Zastupitelstva města
Chropyně

Ing. Jan Polišenský

Ing. Radovan Macháček

Věra Sigmundová
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Bezpečnostní agentura hledá zájemce na pozici vrátného
na plný i poloviční pracovní úvazek.
Požadujeme dobrou fyzickou a psychickou zdatnost, zájem o práci,
čistý trestní rejstřík. Pracoviště v Chropyni. Zájemci mohou stručné
nabídky zasílat na adresu: MOBA, spol. s r.o., ul. Školní 618,
763 15 Slušovice. Dotazy na mobil: 604 296 498.
-2-
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Město
Chropyně

Poděkování voličům
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vám touto cestou
poděkovat za Vaši účast a důvěru
projevenou kandidátům České
strany sociálně demokratické
v právě proběhlých komunálních
volbách.
Vážíme si každého hlasu a vnímáme jej jako závazek. Za naše zvolené zastupitele Vám
slibuji, že budeme pracovat co nejlépe a ku prospěchu
občanů města Chropyně.

Město Chropyně nabízí k prodeji

byt 1+1 s příslušenstvím
o výměře 61,17 m2
v domě č.p. 23
na nám. SSv
vobo
dy v Chr
op
yni
obody
Chrop
opyni
yni..
Podmínky prodeje jsou zveřejněny
na úřední desce a ve vývěsních
skříňkách města Chropyně.

Naše práce bude službou veřejnosti
Za kandidáty Věra Sigmundová

Informace Svazu důchodců ČR
Rozvoj činnosti Svazu důchodců ČR se
odvíjí od jednotlivých odborných komisí,
v nichž dávají zvolení senioři k dispozici své
bohaté životní zkušenosti. Také v činnosti
tiskové komise je zřejmé, jak cenné jsou
právě životní zkušenosti stálých i
příležitostných spolupracovníků. Stále
„prořídlé“ řady této komise však volají po
akutní nápravě.
Přesto výsledky úsilí té hrstky obětavců
v tiskové komisi nejsou právě zanedbatelné.
Tisková komise Svazu důchodců ČR pracuje

intenzivně na zvyšování úrovně i obsahu.
Na pohotovějším dodávání zajímavých zpráv
na stránky teletextu, který máme od února
letošního roku k dispozici, i na popularizaci
našich radostí a starostí v celostátních i
regionálních sdělovacích prostředcích.
Díky výraznému podílu Svazu důchodců
ČR na dění s cílem zpestřovat život našich
občanů, byli mj. vybráni pro populární
televizní pořad Barvy života prof. Dr. Jan
Solich (v březnu) a Václav Větrovský
(v červnu) a následovat budou jistě i další lidé.
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Na úseku vnitřní činnosti komise úzce
spolupracuje s dalšími komisemi a
sekretariátem Svazu za účelem získávání
aktuálních informací pro širokou členskou
základnu. Úsek vnější činnosti je neméně
závažný. Cílem je využívat možnosti
spolupráce s redakcemi denního tisku,
rozhlasu a televize, spolupraco vat
s tiskovými komisemi jiných organizací
důchodců a publikací vhodných materiálů
propagovat činnost důchodců.
–V
ýpi
e Zpr
a v odaj
e SDČR –
Výpi
ýpiss zze
Zpra
daje
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Klub českých turistů
chata KČT Kopná; info:
Jaromír Šebala, SNP 1181, 765
02 Otrokovice

Nepodařilo se Vám splnit novoroční
předsevzetí, že se budete v roce 2006 více
pohybovat v přírodě?
Nečekejte na příští rok a uskutečněte, co
se ještě dá. Klub českých turistů Vám
v prosinci nabízí společné vycházky:
26.
12.2006
26.1

26.
12.2006
26.1

Štěpánský pochod
Start 7.30 – 8:30, Zlín,
Burešov; cíl do 14:00 hodin –

cho
d – BUĎ FIT
Tur
pocho
chod
uriistický po
Start 8:00 hodin Bystřice
p. Hostýnem, nádraží ČD; cíl
– chata Tesák do 15 hod.; info:
Milan Žůrek, Lipnická 1195,
768 61 Bystřice p. Hostýnem,
tel: 605 010 413

30.
12.2006
30.1

Předsilvestrovský výstup na
Brdo – Chřiby
Autobusem z Chropyně do
Kroměříže – 8:48 hod.,
z Kroměříže do Roštína – 9:15
hod.; nebo z Kroměříže do
Cetechovic – 9:15, pěšky na
Brdo, zpět z Roštína nebo ze
Zdounek
Další iin
n fformace
ormace hlede
e vve
e vývěsní
hledejj tte
skříňce KČT u br
án
yF
a tr
y.
brán
ány
Fa
try

Z jednání rady města
Rada města
- vyjádřila souhlas s jednostranným
zvýšením nájemného v bytových domech
č.p. 609, 610 a 654 ve správě Správy
vojenského bytového fondu Praha s
maximálním zvýšením nájemného u
těchto bytů od 1.2.2007;
- schválila Dodatek č. 30 Komisionářské
smlouvy mezi Městem Chropyně a
Správou majetku města Chropyně, kterou
se SMM převádí majetek v celkové výši
54.020,- Kč;
- rozhodla uzavřít smlouvu na pronájem
pozemku – zahrádky – s panem
Bedřichem Petlachem, Moravská 616
Chropyně, za cenu pronájmu 500,- Kč
/rok;
- uložila prověřit možnost čerpání
finančních prostředků z fondů EU na
rekonstrukci MKS a vybudování
bezbariérových přechodů ve městě;
- udělila souhlas vlastníka budovy ZŠ Nová
na ulici J. Fučíka a bytových domů

-

-

-

-

-

v majetku města firmě Internext 2000,
spol. s r.o. se zavedením internetu v těchto
budovách za podmínky, že žádné rozvody
nebudou vedeny vzdušnou cestou
kabelem;
zamítla žádost oddílu ASPV – gymnastika
o navýšení rozpočtu o 5.000,- Kč jako
odměnu za získání titulu přeborníka ČR;
prominula panu Ivanu Ďurčákovi polovinu
částky tvořící poplatek z prodlení vzniklé
nesplácením nájemného za podmínky, že
s žadatelem bude sepsán splátkový
kalendář a tento bude dodržen;
prominula panu Petrželkovi poplatek
z prodlení ve výši 50 % vzniklého
neplacením nájemného za podmínky, že
s žadatelem bude sepsán splátkový
kalendář a tento bude dodržen;
schválila vykácení 1 ks smrku a 22 ks
prunusů, napadených chorobou, na ulici
Díly;
udělila výjimku z ust. čl. 3 obecně závazné
vyhlášky č. 3/2003, o zajištění veřejného

-

-

-

pořádku při pořádání veřejných
hudebních produkcí, panu Jaromíru
Muchovi, provozovateli Restaurace STOP,
na hudební produkce ve dnech 27.10. a
24.11. a to s tím, že budou ukončeny do
01:00 hodin následujícího dne;
schválila podání žádosti o vyřazení Místní
lidové knihovny v Plešovci (evidenční
číslo 4278/2002) a Dětského oddělení
Městské knihovny v Chropyni, Tyršova
ulice (evidenční číslo 4277/2002)
z evidence
knihoven
vedené
Ministerstvem kultury jako samostatné
knihovny;
schválila podání přihlášky do výběrového
dotačního
řízení
vypsaného
Ministerstvem kultury na podporu lidové
kultury
v souvislosti
s konáním
Hanáckých slavností v roce 2007;
se ztotožnila s názorem občanů ulice Hrad
vyjádřeným v petici proti zřízení
pohostinství v této ulici.
– JiRo –

Informace k zákonu o pomoci v hmotné nouzi
Dnem 1. ledna 2007 nabývá účinnosti
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, který nahrazuje v plném rozsahu
dosavadní zákon o sociální potřebnosti.
Pomoc v hmotné nouzi je moderním
systémem, který především motivuje občany
k aktivnímu postoji k zabezpečení
prostředků, uspokojujících jejich základní
životní potřeby i potřeby dalších osob, které
s nimi žijí v domácnosti. Zabraňuje jejich
sociálnímu vyloučení. Je jednotný na celém
území České republiky díky jednotnému
programovému vybavení, jednotným
tiskopisům žádostí o dávky pomoci v hmotné
nouzi i jednotnému vybavení příslušnou
výpočetní technikou. Vychází z principu, že
každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe
než ta, která nepracuje, popřípadě se práci
vyhýbá. Nedílnou součástí pomoci v hmotné
nouzi je sociální práce.
Přechod ze systému dávek sociální péče
vázaných na sociální potřebnost občana do
nového systému pomoci v hmotné nouzi
bude postupný a je rozložen do čtyř měsíců.
Přehodnocení nepříznivé příjmové situace

občanů bude prováděno v měsících leden
až duben 2007. Občané, kteří nyní pobírají
dávky sociální péče vázané na sociální
potřebnost (dále jen dávky sociální péče),
tak budou postupně informováni ze strany
jejich pověřeného obecního úřadu o zahájení
řízení o odejmutí dávky sociální péče.
Zároveň budou vyzváni k návštěvě
příslušného pověřeného obecního úřadu,
kde jim bude poskytnuta informace o novém
systému pomoci v hmotné nouzi. Současně
s tím obdrží nové jednotné tiskopisy žádostí
o dávky pomoci v hmotné nouzi, o jejichž
přiznání bude rozhodnuto zároveň
s odejmutím původní dávky sociální péče.
Občané se proto nemusí obávat, že v případě
změny jejich dávky v některém z dalších
měsíců po lednu 2007 nebude doplnění
jejich příjmu zabezpečeno.
Až do doby přiznání nové dávky pomoci
v hmotné nouzi jim bude poskytována
stávající dávka sociální péče, pokud se
podstatnou měrou nezmění podmínky pro
její poskytování. V průběhu měsíce prosince
bude na pověřených obecních úřadech k
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dispozici informativní leták se základními
informacemi pro občany, kteří jsou příjemci
stávajících dávek sociální péče.
Od 1. ledna 2007 budou mít občané
možnost žádat o tři nové dávky pomoci v
hmotné nouzi. Jde o příspěvek na živobytí,
který nahrazuje dávku sociální péče vázanou
na sociální potřebnost, o doplatek na bydlení,
který spolu s příspěvkem na bydlení ze
systému státní sociální podpory řeší pomoc
při úhradě nákladů spojených s bydlením, a
o mimořádnou okamžitou pomoc, která
reaguje na některé specifické situace občanů
v hmotné nouzi, spojené s nedostatkem
finančních prostředků.
Přitom každý občan má nárok na
poskytnutí základního sociálního poradenství
od příslušného orgánu pomoci v hmotné
nouzi. V jeho rámci budou občanovi
poskytnuty informace vedoucí k řešení jeho
situace, popřípadě k předcházení vzniku
situace hmotné nouze.

Mgr
di
mír V
okál – vvedo
ucí o
ddělení
Mgr.. Vla
Vladi
dimír
Vokál
edoucí
oddělení
edo
styků s veřejností MPSV ČR
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Klub českých turistů
Klub čes
kých tur
dní šškk ola Chr
op
yně
českých
turiis tů a Zákla
Základní
Chro
pyně
Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
připravenou na 13. – 16. prosince 2006
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku.
Otevřeno bude vždy od 8 do 16 hodin.
Výstava bude zaměřená na vánoční výzdobu bytu,
ozdoby na stromeček a ukázky Betlémů.
Možná zde najdete i vhodný dárek pro své blízké.
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Betlémské světlo
Sk
auts
ké sstředi
tředi
ále Ječmínk
a“
Skauts
autské
tředissko „Kr
„Krále
Ječmínka“
v Chropyni pořádá akci

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
tu 23
Akce se koná v sobo
sobotu
23..12.2006
u vánočního stromu na nám.
6 do 1
8 ho
di
n.
Svobody v době od 1
16
18
hodi
din
Zveme všechny lidi dobré vůle –
lucerničky a svíčky s sebou.
– Sk
auti sstředi
tředi
op
Skauti
tředisska Chr
Chrop
opyně
yně –
Záře betlémské hvězdy kdysi překvapila
pastýře při noční stráži a přiměla perské
učence k dlouhému hledání narozeného
Krále.

Proměněna do plaménků svíček dokáže
dodnes rozzářit oči dětí i prosvětlit všednost
našich dnů připomínkou zrození nové naděje.
Nepodařilo se ji uhasit mečem Herodových vojáků, utopit v krvi betlémských dětí.
Nezadržel ji ani hrob. Prohořela se bolestí
pronásledování i slávou sobeckých úspěchů.
Dokáže rozehnat stíny úzkosti a
strachu, prozářit temnotu beznaděje.
Světlo Boha, který se pro lásku
k lidem vzdal sám sebe. Záře
oběti, vykupující život svých
milých.
Jedno světlo nad miliony
jiných. Světlo věčné, ale ve své
jemnosti tak často přehlušované září
pomíjivých bludiček.

Chceme je připomínat. Chceme je
nabídnout, i když je naše ruka možná příliš
zkřehlá.
Kdosi zapálil tento plamínek v Betlémě,
v místě zrození Božího Světla v těle dítěte.
Ruce plné lásky jej pak starostlivě
opatrovaly a nesly na mnoho míst světa –
i sem. Plamínek, který má rozzářit
nejen knot svíčky, ale i srdce
všech lidí. Plamínek lásky,
vděčnosti a pokoje.
Není jen pro Vás, je i pro
Vaše blízké, sousedy a
známé. Přineste jim jej
s úsměvem a otevřeným
srdcem. A nenechte jej
uhasnout.

Večerní vycházka kolem Chropyně
Desátého ročníku večerní vycházky
nazvané Podzimním lesem se zúčastnilo 362
zapsaných a asi padesát nezaregistrovaných
dětí a dospělých občanů Chropyně a okolí.
Navzdory drobnému dešti a místy blátivé
cestě všichni úspěšně prošli cestami
značenými světýlky kolem rybníka, lesem,
podél Bečvy, kolem rybářské chaty,
zahrádkářskou kolonií až do areálu
kynologického klubu. Účastnické listy se
zaplnily razítky o průchodu kontrolními
stanovišti. U večerního ohníčku s opečenou
klobásou a chutným čajem si v pohodě
vyměnili účastníci zážitky z pochodu.
Perníkové medaile se dostaly na každého
zapsaného, ale Perníková chaloupka nestačila

uspokojit všechny další požadavky mlsných
jazýčků.
Jako poslední zasedli kolem ohně již
tradičně úspěšní autoři největší atrakce
pochodu – hřbitova s katovnou: Mirek
Gašpařík, Tomáš Fiala, Tomáš Hradil, Roman
Zahnaš, Anička a Lucka. Konečně si po
celodenní
činnosti
v lese
mohli
oddechnout.
Příprava takové akce opravdu není
jednoduchá. Všem 34 organizátorům,
členům KČT, studentům a žákyním ZŠ, kteří
připravovali perníčky, vykonávali funkci
kontrol na trase, zosobnili pohádkové bytosti
patří srdečné poděkování.
Letos měla příprava ještě jeden nemalý

Den spadaného listí
Den spadaného listí – tak se jmenovala
„podzimní dílna“, na které se v úterý
31.10.2006 odpoledne sešly děti naší třídy,
jejich rodiče a prarodiče. S velkou chutí se
pustili do práce a z nádherně barevných
podzimních listů vytvářeli krásné obrázky.
Podzimní galerie zdobí prostory mateřské
školy.
– Děti a učitelky
Květa a Dana –

-6-

problém. Do poslední chvíle nebylo jisté,
jestli bude obnovena lávka přes Bečvu u
Josefinky. Zásluhou pracovníků Správy
majetku města se dílo podařilo včas. Navíc
nám prosekali téměř dálnici v létě zarostlým
úsekem lesní cesty. Mnohokrát děkujeme.
Areál kynologického klubu je již řadu let
cílem obou pochodů organizovaných
každoročně KČT. Jsme nesmírně vděční za
jeho propůjčování. Jako cíl je přímo ideální:
v přírodě a téměř ve městě.
Vážení občané, milé děti, již dnes Vás zvu
k jarním vycházkám v březnu a květnu
příštího roku.
S turistickým přáním „Zdrávi došli“
Jar
os
píšilo
vá, předs. KČT
Jar.. P
Pos
ospíšilo
píšilov
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Pro pamětníky a nepamětníky
Tělovýchovná jednota Sokol – III. část

rok asi 1946 - 1947

řazení Sokolů u nádraží, vlevo učitel Tetera

pí. uč. Kubíčková
pí. Pisková, Mojžíšová, Šimberová, Hanzlíková, Chmelová
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Chropyně − za město rozesmátých občanů aneb „Slovo k volbám“
Jestli byly uplynulé komunální volby
přelomové, zdali došlo ke generační
obměně v zastupitelstvu, nebo ne, není
z pohledu řádného občana až tak důležité.
Nás občany daleko více zajímá, jak se sliby
z předvolebních programů bude dařit
naplňovat.
Dovoluji si vás, čtenáře, na jeden
takovýto slib upozornit.
Problematiku sběrného dvora „řešilo“ už
předešlé zastupitelstvo a ve volebních
programech politických stran a sdružení
se letos objevuje znova.
Sběrný dvůr města Chropyně
Tyto snímky byly pořízeny v den
letošních komunálních voleb uprostřed
města u tzv. Sběrného dvora města
Chropyně. V sousedství skládky se nachází
prodejna Renta a několik rodinných domů
s jejich zahradami.
Mnozí z vás, čtenáři, chodíte nakupovat
do přilehlé prodejny RENTA, kam každý den
dodavatelé navážejí potraviny. Považte nad
výhledem z těchto nově postavených
domů.
pokračování na str. 9
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Chropyně − za město rozesmátých občanů aneb „Slovo k volbám“
dokončení ze str. 8
Nakonec uvádím několik fotografií
z doby minulé. Tako váto situace u
sběrného dvora totiž není nic neobvyklého.
Vážené dámy a pánové, zvolení do
nového zastupitelstva nezapomínejte na
své volební sliby. Mnozí z vás se podíleli
na řízení města v minulosti a za tuto situaci
jste zodpovědní.
– Ing. Jiří Maršálek –

Reakce na sdělení a fotografie
Nepořádek, který je na fotografiích, je dle informací ředitele SMM
ing. Tichého způsoben neukázněnými občany, kteří svévolně zaváží
nepořádek do této lokality. Nicméně SMM provedla taková opatření,
aby se celá situace neopakovala.
Co se týče sběrného dvora, můžeme konstatovat, že investice
byla zařazena do rozpočtu města pro rok 2007 a že sb. dvůr bude
také vybudován, neboť je jednou z priorit nového zastupitelstva města.
Ing. Radovan Macháček, starosta
Ing. P
etr V
ečeřa
os
Pe
Večeřa
ečeřa,, mís
místtos
ostt ar
aros
ostt a
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Ministerstvo vnitra vyzývá k výměně občanských průkazů
V letošním roce probíhá druhá etapa výměny
občanských průkazů. Jedná se o občanské
průkazy typu identifikační karty bez strojově
čitelných údajů (růžové), které byly vydány do
31.pr
osi
nce 1
996
.prosi
osince
1996
996. Přestože je v těchto
občanských průkazech vyznačena doba
platnosti „bez omezení“, platnost uvedených
2006
obča
ns
kých průk
azů ssk
končí 3
1.12.
2006.
občans
nských
průka
31
2.2006

Obča
né jso
u po
vi
nni po
da
Občané
jsou
povi
vinni
poda
datt žádos
žádostt o vydání
nového občanského průkazu nejpozději do
30. lilisstopa
du 2006
opadu
2006, na příslušném obecním či
městském úřadě (obecní úřady s rozšířenou
působností). Na úřad je nutné přinést starý
občanský průkaz, jednu fotografii a vyplnit
příslušnou žádost. Výměna občanského
průkazu je bezplatná.

Od začátku roku 2007 budou v platnosti jen
občanské průkazy vydané po 31.prosinci 1996.
Výji
mk
u z po
vi
nnos
ti vyměnit si obča
ns
ký
ýjimk
mku
povi
vinnos
nnosti
občans
nský
průkaz mají pouze občané narození před
1. lednem 1
936, kteří mají občanský průkaz
1936,
vydaný na dobu neomezenou.
– Dagmar Zapletalová,
matrika a evidence obyvatel –

Zákon o sociálních službách − platnost od 1.1.2007
Od 1.1.2007 nabývá účinnosti Zákon o
sociálních službách č. 108/2006 Sb. a zákon
č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o
sociálních službách. Z tohoto důvodu Vás
chci informovat o některých podstatných
změnách:
1. Občanům, kterým je vypláceno z ČSSZ
Praha zvýšení důchodu pro bezmocnost,
bude obecní úřad s rozšířenou působností,
tj. Městský úřad v Kroměříži, odbor sociálních
věcí, od 1.1.2007 vyplácet místo tohoto
příspěvku tzv. příspěvek na péči. O tento nový
příspěvek si stávající příjemci zvýšení důchodu
pro bezmocnost nebudou znovu žádat, tento
bude automaticky převeden na příspěvek na
péči v té výši, která odpovídá dosavadnímu
stupni bezmocnosti. Výše příspěvku je
stanovena
ve
čtyřech
stupních
odpovídajících stupni závislosti osoby na
pomoci druhé osoby. Výše příspěvku pro
osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc od
1.1.2007:
a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
nyní částečná bezmocnost;
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká
závislost), nyní převážná bezmocnost;
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
nyní úplná bezmocnost;

d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná
závislost) bude nově posuzován až od
1.1.2007.
2. Příspěvek na péči taktéž náleží osobám
starším 1 roku do 18 let věku, které jsou
vzhledem k dlouhodobému nepříznivému
zdravotnímu stavu závislé na zvýšené pomoci
jiné fyzické osoby. Výše příspěvku pro osoby
mladší 18 let činí za kalendářní měsíc od
1.1.2007:
a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehlá závislost);
b) 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká
závislost);
c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost);
d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná
závislost).
Vyšší částky příspěvku při péči pro děti jsou
dány zejména tím, že děti nemají obvykle svůj
vlastní příjem a současně májí motivovat
rodiny k tomu, aby děti zůstávaly v domácí
péči. Dětem, které jsou uznány jako
dlouhodobě těžce zdravotně postižené
vyžadující mimořádnou péči, bude náležet
příspěvek ve výši III. stupně.
Zvýšení důchodu pro bezmocnost a
příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu
bude odejmut k 31.12.2006, místo těchto
vyplácených příspěvků bude příspěvek na

péči přiznán bez toho, aby o něj osoba musela
žádat. Příspěvek na péči lze použít pouze na
ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením
pomoci a podpory osobě, která je závislá na
péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“
jako úhrada za péči, kterou zajišťuje
poskytovatel sociální služby (např.
pečovatelská služba) a samozřejmě také na
výdaje, které vzniknou pečující osobě,
tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která
není poskytovatelem sociální služby. Oba výše
uvedené způsoby bude moci příjemce
kombinovat dle vlastní potřeby a dle
individuálně zvoleného způsobu zajištění
péče.
Kontrolu využívání příspěvku na péči
budou vykonávat pracovníci obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností, v případě
Chropyně je to již výše jmenovaný Městský
úřad Kroměříž, odbor sociálních věcí.
O příspěvek na péči bude možné od
1.1.2007 nově žádat pouze na obecním úřadu
obce s rozšířenou působností, tzv. obce
III. typu, v jejímž spádovém území má žadatel
hlášený trvalý pobyt – obyvatelé Chropyně u
výše jmenovaného Městského úřadu
Kroměříž, odboru sociálních věcí. A lze jej
podat nejdříve k 1. lednu respektive ke
2. lednu 2007. Aby člověku vznikl nárok na
příspěvek na péči, bude se muset podrobit
sociálnímu šetření a zhodnocení zdravotního
stavu posudkovým lékařem úřadu práce –
Úřad práce v Kroměříži.
Účelem příspěvku na péči je přispět osobám,
které jsou pro svou nepříznivou sociální situaci
závislé na pomoci jiné osoby, na zajištění
potřebné pomoci zejména prostřednictvím
služeb sociální péče. Nárok na příspěvek je
založen na systému individuálního posuzování
schopnosti osob zvládat úkony péče o vlastní
osobu a úkony soběstačnosti. Výše příspěvku
je stanovena diferencovaně podle věku
posuzované osoby, dále podle míry závislosti
osoby v nepříznivé sociální situaci na pomoci
jiné osoby. Náklady na příspěvek budou
hrazeny ze státního rozpočtu.
Pozn. Přesná adresa pracoviště odboru
sociálních věcí Městského úřadu v Kroměříži,
kde se bude podávat žádost o příspěvek na
péči nebyla v době uzávěrky tohoto čísla
Zpravodaje známa – bude zveřejněna později.

– Horáková Lenka – vedoucí OSV –
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Pionýři v Liberci – 26. – 29.10.2006
Botanickou zahradu s mnoha pavilony
(Pravěk, Austrálie, Afrika, bonsai, orchideje,
sukulenty…) a venkovní expozici. Večer jsme
šli do plaveckého bazénu, ve kterém byl
nově otevřený nejdelší tobogán (150 metrů
dlouhý) ve střední Evropě. Někteří si jezdili
na tobogánu s jiní si vychutnali divokou řeku
s vířivkou, jeskyní a nuceným plaváním, vše
pod širým nebem.
V neděli nás čekalo jen sbalení věcí, úklid
a opět dlouhá cesta domů. Všem se moc
líbilo v Liberci a ani nevadilo, že opět
budeme šest hodin sedět ve vlaku. Za ty
všechny zážitky to stojí.
– JH –

Letošní podzimní prázdniny starší mládež
PS Obránců míru Chropyně prožila v Liberci.
Z domova jsem vyjeli ve čtvrtek brzo
ráno. Po šesti hodinách cesty vlakem jsme
si s radostí prohlédli centrum města a
zavítali do krásné Liberecké ZOO. Zde jsme
obdivovali nádherné bílé tygry, papoušky,
opice, lachtany, žirafy a mnoho dalších
krásných zvířat. Večer jsme se ubytovali ve
škole a šli si prohlédnout večerní osvětlený
Liberec.
V pátek hned po ránu na nás čekal
výstup na Ještěd. Na vrcholu foukal
nepříjemný studený vítr, ale byl odtud
nádherný pohled až do Německa. Po
návratu do školy jsme si dopřáli menší
odpočinek. V odpoledních hodinách jsme
se vydali do Babylonu – je to velký zábavný
společenský komplex, kde najdete všechno.
Nás velmi zajímalo Muzeum zábavného
poznávání, které je pro všechny věkové
kategorie nejrůznějších zájmů – najdete
tady desítky hravých, zábavných ale i
poučných exponátů z nejrůznějších oblastí
života, demonstrace přírodních jevů a
zákonů a mnoho testů, rébusů, kvízů a
hlavolamů. Všichni jsme si tady pořádně
užili a hodina v tomto muzeu nám velmi
rychle utekla. Součástí Babylonu je největší
krytý vodní ráj v České republice. Nemohli
jsme si to nechat ujít a páteční den jsme
zakončili v aquaparku. Jezdili jsem na
tobogánech, užívali si ve vířivkách, mezi
vodotrysky a gejzíry, sjížděli skluzavky,
plavali do romantických jeskyní nebo si
nechali dělat vodní masáž. Všichni byli moc
spokojení.
V sobotní dopoledne jsme zamířili do
Severočeského muzea. Tady nám na konec
prohlídky pustila průvodkyně nejstarší český
orchestrion. Po obědě jsme si prohlédli

Skavsko 10. − 12. listopadu 2006 – PIONÝŘI SE VZDĚLÁVAJÍ
Chcete dělat instruktora či vedoucího na
dětském táboře? Potřebujete školení. A právě
takové školení jsem prožil během 3 dnů na
Skavsku. Každý si z akce odvezl hodně nových
poznatků a také nezapomenutelných zážitků.
Ti, kdož neholdují školní atmosféře, jistě
nebyli potěšeni četnými přednáškami,
přednášenými však odborníky, a mnohdy
i zábavně. Avšak to utrpení za to stojí…,
protože práce s dětmi…, to je moje.
– Mar
ti
n Sedlák –
Marti
tin
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XV. ročník skautské Drakiády – 21. října 2006
Letos, stejně jako loni a předcházející
léta, pořádalo naše Středisko Junáka tradiční podzimní akci – Drakiádu. Byl to již
15. ročník.
Akce byla zahájena na loukách před
železničním náspem v 15 hodin. Jednotliví
rozhodčí se rozdělili mezi soutěžící, aby
vybrali toho nej… draka v dané kategorii.
Bylo z čeho vybírat. Zdá se, že zájem o co
největší úspěch narůstá, což je potěšitelné.
Nedaří se nám však trefit se do příznivého
větrného počasí. Na předpověď počasí se
nedá spolehnout. Ta letošní navíc
předpovídala déšť. Místo dešťových kapek
na nás naštěstí dopadaly sluneční paprsky,
ale vítr chyběl. I tak dokázali někteří „borci“
dostat své draky do poměrně velké výšky,
a zvítězit tak v kategorii „letec“.
Nálada byla velmi dobrá, naplněná
soutěživostí navzdory nepřízni větru.
účastníci se vzájemně povzbuzovali, i když
někdy s troškou škodolibosti a snahou získat
úspěch pro sebe. To však není na závadu, to
je běžné i při jiném sportovním zápolení.
Kolem 16. hodiny proběhlo vyhodnocení
„dračího“ odpoledne a předání cen a
diplomů vítězům jednotlivých kategorií:
Drak „Krasavec“
1. Herzánová Saša
2. Stoklásková Vendulka
3. Rozsíval Ondra

Pomineme-li neovlivnitelnost foukání
větru, můžeme akci hodnotit jako úspěšný
boj s povětrnostními vlivy s vírou, že příště
to bude lepší. Účastníci byli spokojeni,
poděkování patří organizátorům a rozhodčím za objektivitu
– Jarka Soukupová,
ved. roverského kmene–

Drak „Obr“
1. Hlavinková Klára, Velešíková Lenička
2. Chrastinová Timea
3. Bartíková Timea
Drak „Letec“
1. Kropáček Roman
2. Béna Ladislav
3. Bláhová Anička
N eof
ici
ální kka
a tegor
ofici
iciální
egoriie
drak „Mrňous“ – Horová Dana
drak „Oráč“ – Palík Michal
drak „Neletec“ – Herzánová Saša

děkujeme našim zákazníkům
za dosavadní spolupráci
a přejeme úspěšný nadcházející rok 2007
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Vítání nových občánků našeho města

Valentýna Škopíková

nar. 15.5.2006

Mar
ti
na K
omendo
vá
Marti
tina
Komendo
omendov

nar. 18.5.2006

Ver
onik
aV
or
álk
o vá
eronik
onika
Vor
orálk
álko

Domi
nik Lor
enc
Dominik
Lorenc

nar. 21.7.2006

Ka teři
na Ja
no
uš
ko vá
eřina
Jano
nouš
ušk

nar. 24.7.2006

David Mihók

Štěpán Novotný

nar. 21.8.2006

Ter
eza Hla
vačk
o vá
ereza
Hlav
ačko

nar. 26.8.2006

Barbora Vavrysová

Fotbalový klub Chropyně
Vás zve na předvánoční burzu sportovních potřeb:

kopačky
vky
por
tní i zi
mní,
opačky,, sálo
sálovky
vky,, sspor
portt o vní oblečení le
letní
zimní,
ké vyba
v ení, cykli
třeb
y a
lyžařs
ké a bruslařs
td.
lyžařské
bruslařské
vybav
cykliss tické po
potřeb
třeby
atd.
KDY: sobota 9.12.2006
KDE: Restaurace U Orla na stadionu
ČAS:

8.00 - 10.00 výběr zboží do komise
10.00 - 12.00 prodej komisního zboží
12.00 - 13.00 vrácení neprodaného zboží

Přijďte se zbavit nepotřebných sportovních potřeb a koupit levně
levně,, co se Vám bude hodit.
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Společenská kronika
říjen 2006
V měsíci září se do našeho města přistěhovali 3 občané, 12 osob
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 9 osob a narodily se
3 děti.
Uzavření manželství

Vla
di
sla
v SSv
vak
oměříž – P
a vla Růžičk
o vá, Kr
oměříž
Vladi
disla
slav
ak,, Kr
Kroměříž
Pa
Růžičko
Kroměříž

– Dagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel –

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

Upozornění
Redakce Zpravodaje upozorňuje autory článků, kteří by svůj
příspěvek rádi zveřejnili v lednovém čísle, že uzávěrka je,
osi
nce 2006
vzhledem k vánočním svátkům, již 12. pr
prosi
osince
2006.
Děkujeme za pochopení.

Redakce Zpravodaje si dovoluje
po
d ě kko
o v a t v š e m d o p iiss o v a t e l ů m a
od
autorům příspěvků zveřejněných ve
Zpravodaji města Chropyně v roce 2006.
Zároveň bychom chtěli poděkovat
o rrekt
ekt
o rrkk á m
polupr
aco
vníkům – kko
ekto
polupra
ovníkům
našim
naši
m sspolupr
p aan
n í M a rrii i V
a š á kko
o v é a J aan
ně W
Va
Wii e d e rr-o v i p aan
n u TTo
omáši
m aan
n n o v é a g rra
a f i kko
Rozkošnému za výbornou spolupráci při
redakčních pracích.
N e j en jijim
m a výše uv
uvedeným,
aké
edeným, ale tta
oj n é
V ám, naši
m čt
enářům, pře
našim
čtenářům,
přejj eme pok
poko
vánoční svátky 2006 a dobré vykročení
do rro
o kku
u 200
7.
2007

Ing. PPe
e tr V
ečeřa
osecký
Večeřa
ečeřa,, Ing. Jiří R
Rosecký
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Chropyňské počasí
říjen 2006
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

prosinec 2006
ulášs
ká tta
(neděle) od 14.00 hod. „Mik
„Mikulášs
ulášská
ncov
ačka“
anco
vačk
a“
- tradiční prosincová zábava pro děti a rodiče plná
písniček, soutěží a překvapení v podobě
mikulášského balíčku. (vstupné: děti zdarma,
dospělí 30,- Kč)

11.12.2006

Váno
ce na V
alašs
ku“ –
(pondělí) od 19.00 hod. „„V
ánoce
Valašs
alašsk
vánoční koncert skupiny Fleret s hostem Jarmilou
Šulákovou (vstupné: důchodci a studenti 130,- Kč,
ostatní vstupné: 150,- Kč)

Jar
mila Šulák
o vá
Jarmila
Šuláko

3.12.2006

Hlavními činnostmi, které naši rolničtí předkové v říjnu provozovali
v polním hospodářství, byly především sklizeň řepy a zelí, a od konce
19. století i brambor, vyvážení chlévské mrvy a orba. Především se však
pokračovalo ve výsevu ozimů. K tradičním plodinám patřila i vinná
réva. Tradice českého vinařství je více než tisíciletá. Je přirozené, že tak
staré zemědělské odvětví je zákonitě provázeno velkým množstvím
pranostik, lidových hospodářských pravidel a přísloví. Vinná réva, jako
tradiční kulturní plodina překračující zemské hranice a jazykové bariéry
potvrzuje, že při víně k sobě lidé mají nejblíže. A právě měsíc říjen byl
a je pro vinaře měsícem vůbec nejdůležitějším. Je obdobím, kdy ve
vinohradech plně vyzrávají hrozny a kdy se sklizeň vína dostává do
závěrečné fáze. K vínu a vinné révě se váže řada pranostik:
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Říjen – hrozen shozen. Říjen – nové víno pijem.
Svatý Havel (16.10.) – hrozen shozen, svatý Judy (28.10.) valí sudy.
O svaté Kordule (22.10.), nejsladší bobule.
Čím déle opadá z réví listí – tím úrodnější bude rok příští.

15.
12.2006
5.1

(pátek) od 10.00 hod. „Jak jsme přišli na svět“ –
písničkové vystoupení Pavla Nováka určené pro
I. stupeň ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi (vstupné: 15,- Kč)

Připravované kulturní programy na měsíc
leden 2007
13. 1
7
1.. 200
2007

(sobota) od 20.00 hod. - VIII. Ples města

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek
nt
o vá,
na ttel.
el. 5
73 355 323
pa
573
323,, pí. Ra
Rapa
pant
nto
Správa majetku města Chropyně.

Z místního pozorování v měsíci říjnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 7,2 °C
- průměrná maximální denní teplota byla 12,5 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo pouze 19 mm/m2
- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 992,4 hPa;
- 29.10. byla při přechodu studené fronty zaznamenána bouřková
činnost.
Pr
anos
tiky na měsíc pr
osi
nec:
Pra
nostiky
prosi
osinec:
Jaký prosinec – takové jaro.
Mírný prosinec – mírná celá zima.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.
Studený prosinec s hojným sněhem slibuje úrodný rok.
Pošmourný prosinec dobré je znamení pro sady, lučiny i všecko osení.
Co v prosinci neuděláš, v lednu nedoženeš.
– Ing. O. Kment –
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