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Vážení a milí spoluobčané,
je za námi období bouřlivého volebního roku.

Roku, kdy jsme očekávali ustavení nové vlády.
Kdy jsme očekávali ukončení koaličních jednání
a konečně kdy 6.11.2006 bylo zvoleno i nové
vedení našeho města.

Před dvěma měsíci jsem byl zvolen starostou
našeho města. Tyto dva měsíce byly pro mne
obdobím skutečného poznání významu pocitu
zodpovědnosti a zároveň širokého záběru práce,
jejíž náplní je starost o prospěch a pořádek věcí
veřejných. Jsem připraven tuto práci vykonávat
s pocitem toho nejlepšího svědomí.

Připravili jsme a schválili vyrovnaný rozpočet,
v němž jsme se snažili nalézt vzájemnou
proporcionalitu, a tak vytvořit podmínky pro
plnění našeho volebního programu. Spolu
s místostarostou Ing. Petrem Večeřou, všemi
členy rady a zaměstnanci úřadu jsme našli směr
porozumění a vzájemného pochopení našich
cílů. Do následujícího volebního období jsme
naplánovali několik velkých investičních akcí.

V roce 2007 budeme usilovat o realizaci
rekonstrukce koupaliště, budeme pokračovat v

rekonstrukci základní školy a regeneraci
panelového sídliště, vybudujeme inženýrské sítě
pro výstavbu rodinných domků v lokalitě
Podlesí, vybudujeme sběrný dvůr a další.
Budeme se samozřejmě zabývat mnohými
menšími investičními akcemi pro zvýšení
bezpečnosti a zlepšení vzhledu našeho města,
jako jsou např. rekonstrukce autobusových
zastávek, vybudování osvětlení přechodů,
oprava chodníků, výměna oken na domu
s pečovatelskou službou a školní jídelně a
mnoha dalšími.

Rozpočet města samozřejmě na záměry
nestačí a je nezbytné použít finanční zdroje
státního rozpočtu i evropských strukturálních
fondů. Je mylné představovat si, že bez kvalitně
připravených projektů to půjde samo. Před
každým z nás, co jsme byli zvoleni, stojí velký
úkol – dokázat Vám, že naše sliby jsou reálné a
že Vaše volba byla ta správná.

Jsem rád, že minulé vedení města nám
předalo město bez dluhů a my můžeme dnes
naše cíle daleko snadněji plánovat a
realizovat. Bylo by velmi složité budovat

některé investice a přitom být zatížen velkým
úvěrem.

Nadcházející rok bude pro nás rokem, kdy naši
spoluobčané nás budou srovnávat s vedením
minulým, kdy budeme často kritizováni za věci, které
jsme slíbili, a hned v prvním roce neudělali, kdy věci
zaběhlé se budou měnit a kdy se budeme
vzájemně setkávat u oficiálních nebo společenských
příležitostí. Doufám, že u většiny z Vás budeme
vnímáni dobře a že kritika, které se nebudeme
vyhýbat, bude vedena objektivně a férově.

Do nového roku Vám přeji jen to nejlepší a k
tomu je zcela a na prvním místě potřeba pevného
zdraví a toho nechť se Vám hojně dostává. Říká se:
„To ostatní už přijde samo...?“ Myslím, že ne tak zcela
samozřejmě. Tak trochu tomu všemu musíme
každý nějak pomoci. A tak určitě přijdou dny, kdy
se nám budou věci dařit, ale jsem si jist, že přijdou i
ty, na které raději brzy zapomeneme. Proto Vám
všem přeji mnoho dnů krásných a úspěšných a
jen velmi málo těch horších.

Přeji Vám, abyjste byli šťastni, že žijete
právě v Chropyni.

– Ing. Radovan Macháček, starosta –– Ing. Radovan Macháček, starosta –– Ing. Radovan Macháček, starosta –– Ing. Radovan Macháček, starosta –– Ing. Radovan Macháček, starosta –
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Parlament České republiky schválil v březnu
2006 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmot-
né nouzi, který bude platit od 1. ledna 2007.
Tento zákon nově stanovuje podmínky pro
pomoc osobám v hmotné nouzi a zároveň ruší
zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti,
ve znění pozdějších předpisů.

Co je nového?Co je nového?Co je nového?Co je nového?Co je nového?
Systém pomoci v hmotné nouzi je

moderním systémem pomoci osobám
s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby
k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení
životních potřeb, zabraňuje jejich sociálnímu
vyloučení a je jednotný na celém území České
republiky.

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
s klienty. Důležité je, že každá osoba má nárok
na poskytnutí základních informací, které
vedou nejenom k řešení její situace hmotné
nouze, ale i k předcházení jejího vzniku

Kdo je v hmotné nouzi?Kdo je v hmotné nouzi?Kdo je v hmotné nouzi?Kdo je v hmotné nouzi?Kdo je v hmotné nouzi?
Zákon stanovuje sedm situací spojených

s nedostatečným zabezpečením základní
obživy, bydlení a mimořádnými událostmi.
Nastanou-li, je osoba či rodina v hmotné nouzi
a má nárok na pomoc. Jde v zásadě o situace,
kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a
její celkové sociální a majetkové poměry
neumožňují uspokojení základních životních
potřeb. Zákon zároveň napomáhá řešení
některých nárazových životních situací, které
nelze vyřešit jinak než okamžitou peněžní
pomocí.

Jaké jsou nové dávky a kdo je vyplácí?Jaké jsou nové dávky a kdo je vyplácí?Jaké jsou nové dávky a kdo je vyplácí?Jaké jsou nové dávky a kdo je vyplácí?Jaké jsou nové dávky a kdo je vyplácí?
Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné

nouzi, jsou přís přís přís přís příspěvpěvpěvpěvpěvek na živek na živek na živek na živek na živobobobobobytí, doplaytí, doplaytí, doplaytí, doplaytí, doplatttttekekekekek
na bna bna bna bna bydlení a miydlení a miydlení a miydlení a miydlení a mimořádná okmořádná okmořádná okmořádná okmořádná okaaaaamžitá pomomžitá pomomžitá pomomžitá pomomžitá pomoccccc.
O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují
a vyplácejí je pověřené obecní úřady, tj. stejné
úřady, které poskytují dosavadní dávky sociální
péče. Tyto úřady jsou povinny poskytnout
informace o pomoci v hmotné nouzi
v jednotlivých případech.

Příspěvek na živobytíPříspěvek na živobytíPříspěvek na živobytíPříspěvek na živobytíPříspěvek na živobytí
Základní dávka pomoci v hmotné nouziZákladní dávka pomoci v hmotné nouziZákladní dávka pomoci v hmotné nouziZákladní dávka pomoci v hmotné nouziZákladní dávka pomoci v hmotné nouzi

řeší nedosřeší nedosřeší nedosřeší nedosřeší nedostttttaaaaatttttečný příječný příječný příječný příječný příjem osobem osobem osobem osobem osoby či ry či ry či ry či ry či rooooodididididinnnnnyyyyy.
V praxi to znamená, že pokud po odečtení
přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje
příjem osoby či rodiny částky živobytí, vzniká
této osobě či rodině nárok na příspěvek na
živobytí.

ŽivŽivŽivŽivŽivobobobobobytí ytí ytí ytí ytí osoby či rodiny je stanoveno na
základě posouzení, jaký má osoba či rodina
příjem a zda si jej může zvýšit, na posouzení
majetkových poměrů a na zhodnocení dalších
okolností, které výši částky živobytí mohou
navýšit (např. aktivní snaha najít si zaměstnání,
dlouhodobé setrvávání ve stavu hmotné nouze,
potřeba dietního stravování).

Zákon o pomoci v hmotné nouzi − platnost od 1.1.2007
Částka živobytí se odvíjí od částek životního

a existenčního minima. Pokud osoba
prokazatelně projevuje snahu o zvýšení příjmu
vlastním přičiněním, bude úroveň jejího
živobytí (před dalším možným navýšením)
shodná s jejím životním minimem. Částka
živobytí je stanovena pro každou osobu
individuálně, a to na základě hodnocení její
snahy a možností. Pro stanovení živobytí rodiny
se jednotlivé částky živobytí osob sčítají.

Doplatek na bydleníDoplatek na bydleníDoplatek na bydleníDoplatek na bydleníDoplatek na bydlení
Řeší situaci nedostatku příjmu k uhrazení

odůvodněných nákladů na bydlení.
Podmínkou pro nárok na tuto dávku je být
nájemcem nebo vlastníkem bytu a splňovat
podmínky pro nárok na příspěvek na živobytí
a na příspěvek na bydlení ze systému státní
sociální podpory. Zákon umožňuje poskytnout
doplatek na bydlení i ve výjimečných
případech, kdy žadatel nemá nárok na
příspěvek na živobytí, případně i žadateli
využívajícímu dlouhodobě jinou než nájemní
formu bydlení. Doplatek na bydlení lzeDoplatek na bydlení lzeDoplatek na bydlení lzeDoplatek na bydlení lzeDoplatek na bydlení lze
posposposposposkytnokytnokytnokytnokytnout, jut, jut, jut, jut, jesesesesestližtližtližtližtliže osoba užíe osoba užíe osoba užíe osoba užíe osoba užívvvvvá bá bá bá bá byt v obciyt v obciyt v obciyt v obciyt v obci,,,,,
v níž je hlášena k trvalému pobytuv níž je hlášena k trvalému pobytuv níž je hlášena k trvalému pobytuv níž je hlášena k trvalému pobytuv níž je hlášena k trvalému pobytu.

MiMiMiMiMimořádná okmořádná okmořádná okmořádná okmořádná okaaaaamžitá pomomžitá pomomžitá pomomžitá pomomžitá pomoccccc
Osobám, které se ocitnou v takových

situacích, které je nutno bezodkladně řešit, je
poskytována mimořádná okamžitá pomoc.
Zákon vytipoval pět takových situací:
1) osoby sice neplní podmínky hmotné nouze,

ale hrozí jim vážná újma na zdraví v případě
neposkytnutí pomoci okamžitě;

2) pomoc osobám, postiženým vážnou
mimořádnou událostí (živelní pohromy, vyšší
stupně větrné pohromy, zemětřesení, požár
nebo jiná destruktivní událost, ekologická
nebo průmyslová havárie);

3) pomoc osobám, které nemají dostatečné
prostředky k úhradě jednorázového výdaje
spojeného např. s úhradou poplatku za
vystavení duplikátů osobních dokladů
nebo s úhradou jízdného v případě ztráty
peněžních prostředků;

4) pomoc řešit osobám v hmotné nouzi
potřebu nákupu předmětů dlouhodobé
potřeby, nebo uhradit odůvodněné náklady,
vznikající v souvislosti se vzděláním nebo
se zájmovou činností nezaopatřených dětí;

5) pomoc řešení situace osob, ohrožených
sociálním vyloučením. Jde např. o osoby
vracející se z vězení, z dětského domova a
z pěstounské péče po dosažení zletilosti
nebo po ukončení léčky chorobných
závislostí.

DosDosDosDosDostávtávtávtávtával jsem dávkal jsem dávkal jsem dávkal jsem dávkal jsem dávku sou sou sou sou sociciciciciální péče, vální péče, vální péče, vální péče, vální péče, vázaázaázaázaázanononononouuuuu
na sona sona sona sona sociciciciciální poální poální poální poální potřebnostřebnostřebnostřebnostřebnost – co dál?t – co dál?t – co dál?t – co dál?t – co dál?

Zákon o pomoci v hmotné nouzi umožňuje
postupný přechod ze systému dávek sociální
péče do systému dávek pomoci v hmotné
nouzi. Do doby, než bude rozhodnuto o nové
dávce pomoci v hmotné nouzi, bude
poskytována dosavadní dávka sociální péče.

Řízení o odejmutí této staré dávky zahájí
příslušný pověřený obecní úřad sám a
občanům to písemněpísemněpísemněpísemněpísemně oznámí. Současně s tím
budou občané vyzváni, aby se dostavili na tento
úřad k vyzvednutí žádosti o dávku pomoci
v hmotné nouzi, a to o příspěvek na živobytí a
doplatek na bydlení.

Období na přechod z dávek sociální péče
na dávky pomoci v hmotné nouzi je dostatečně
dlouhé. Umožňuje bez problémů vyřídit
postupně všechny žádosti občanů o dávky
pomoci v hmotné nouzi do 30. dubna 200do 30. dubna 200do 30. dubna 200do 30. dubna 200do 30. dubna 20077777.
O oO oO oO oO odededededejmutí dávky sojmutí dávky sojmutí dávky sojmutí dávky sojmutí dávky sociciciciciální péče a o přiální péče a o přiální péče a o přiální péče a o přiální péče a o přiznáníznáníznáníznáníznání
dávky pomoci v hmotné nouzi obdrží občandávky pomoci v hmotné nouzi obdrží občandávky pomoci v hmotné nouzi obdrží občandávky pomoci v hmotné nouzi obdrží občandávky pomoci v hmotné nouzi obdrží občan
písemné rozhodnutí. písemné rozhodnutí. písemné rozhodnutí. písemné rozhodnutí. písemné rozhodnutí. Pokud se při výpočtu
výše příspěvku na živobytí zjistí, že tento
příspěvek náleží v částce vyšší než dosud
vyplácená dávka sociální péče, přizná se
příspěvek na živobytí zpětně od 1.1.2007 a rozdíl
mezi již vyplacenou dávkou sociální péče po
1.1.2007 a příspěvkem na živobytí se doplatí.
Zjistí-li se, že příspěvek na živobytí náleží v částce
nižší než dosud vyplácená dávka sociální péče,
bude příspěvek na živobytí od data přiznání
vyplácen v nižší částce. Příjemce však žádný
„přeplatek“ nevrací. Zjistí-li se, že příspěvek na
živobytí nenáleží, dávka sociální péče se odejme.

ŘízŘízŘízŘízŘízení o přiení o přiení o přiení o přiení o přiznání dávznání dávznání dávznání dávznání dávek a jek a jek a jek a jek a jeeeeejich výšejich výšejich výšejich výšejich výše
Řízení o přiznání příspěvku na živobytí a

doplatku na bydlení, které nahrazují dávku
sociální péče vázanou na sociální potřebnost,
je zahájeno na základě podání žádosti napodání žádosti napodání žádosti napodání žádosti napodání žádosti na
předepsapředepsapředepsapředepsapředepsaném tiném tiném tiném tiném tissssskkkkkopiopiopiopiopisususususu, který občan obdrží u
příslušného pověřeného obecního úřadu.
Současné s tím obdrží potřebné informace
k vyplnění tiskopisu a k dalším dokladokladokladokladokladům,dům,dům,dům,dům,
které bude muset k žádosti doložitkteré bude muset k žádosti doložitkteré bude muset k žádosti doložitkteré bude muset k žádosti doložitkteré bude muset k žádosti doložit. V rámci
řízení se posuzuje, zda je osoba či rodina
skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje
podmínky nároku na příslušnou dávku.
V konečné fázi se pak stanovuje výše dávky –
příspěvku na živobytí, popřípadě doplatku na
bydlení. Jednotný postup na celém území České
republiky zabezpečuje jednotný informační
systém.

Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako
rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich
příjmem, který je snížený o přiměřené náklady
na bydlení. Přiměřené náklady na bydlení jsou
odůvodněné náklady na bydlení, maximálně
však do výše 30 % příjmu osoby či rodiny.
V hlavním městě Praze do výše 35 % příjmu
osoby či rodiny.

Výše doplatku na bydlení je stanovena tak,
aby po zaplacení odůvodněných nákladů na
bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených
a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či
rodině částka na živobytí.

Pro jednotlivé situace, charakterizované pro
mimořádnou okamžitou pomoc, jsou
stanoveny odlišně výše částek, které v případě
splnění stanovených podmínek občanovi
náleží.

V případech, kdy hrozí osobě vážná újma na
pokračování na str. 3
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zdraví a tato osoba neplní žádné podmínky pro
poskytnutí příspěvku na živobytí nebo doplatku
na bydlení, náleží osobě částka, doplňující příjem
této osoby do výše existenčního minima.

V případě mimořádných událostí lze
poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc až
do výše patnáctinásobku částky životního
minima jednotlivce, tj. pro rok 2007 až do výše
46.890,- Kč.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi − platnost od 1.1.2007
V případě úhrady nezbytného jednorázového

výdaje se stanovuje výše mimořádné okamžité
pomoci až do výše tohoto jednorázového výdaje.

V případě výdajů s pořízením nezbytných
základních předmětů dlouhodobé potřeby a
odůvodněných nákladů spojených se vzděláním
nebo zájmovou činností dítěte náleží osobě
částka do výše těchto výdajů, maximálně však
v průběhu kalendářního roku do výše
desetinásobku částky životního minima

jednotlivce, tj. pro rok 2007 až do částky
31.260,- Kč.

V případě mimořádné pomoci osobám
ohroženým sociálním vyloučením lze poskytnout
mimořádnou okamžitou pomoc ve výši
1.000,- Kč. V průběhu roku může být tato pomoc
poskytnuta opakovaně, celková výše však nesmí
překročit čtyřnásobek částky životního minima
jednotlivce, tj. pro rok 2007 maximálně částku
12.504,- Kč.             – OSV –– OSV –– OSV –– OSV –– OSV –

dokončení ze str. 2

ŽivŽivŽivŽivŽivoooootní mitní mitní mitní mitní minininininimummummummummum je minimální společensky
uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění
výživy a ostatních základních osobních potřeb.

ExiExiExiExiExissssstttttenční mienční mienční mienční mienční minininininimummummummummum je minimální hranicí
peněžních příjmů, která se považuje za
nezbytnou k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb na úrovni
umožňující přežití. Existenční minimum nelze
použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele
starobního důchodu, u osoby plně invalidní a
u osoby starší 65 let.

Životní a existenční minimum je ssssstttttaaaaanononononovvvvvenoenoenoenoeno
v zákv zákv zákv zákv zákoně č. 1oně č. 1oně č. 1oně č. 1oně č. 1111110/2006 Sb., o živ0/2006 Sb., o živ0/2006 Sb., o živ0/2006 Sb., o živ0/2006 Sb., o živoooootním atním atním atním atním a
eeeeexix ix ix ix isssss tttttenčním mienčním mienčním mienčním mienčním min in in in in imumumumumu. HlaHlaHlaHlaHlavní využit ívní využit ívní využit ívní využit ívní využit í
životního a existenčního minima je v zákv zákv zákv zákv zákoněoněoněoněoně
č. 1č. 1č. 1č. 1č. 1111111/2006 Sb., o pomo1/2006 Sb., o pomo1/2006 Sb., o pomo1/2006 Sb., o pomo1/2006 Sb., o pomoci v hmoci v hmoci v hmoci v hmoci v hmotné notné notné notné notné nouziuziuziuziuzi.
Životní minimum plní rozhodující úlohu při
posuzování hmotné nouze i jako sociálně
ochranná veličina. Vedle životního minima je
z důvodu větší motivace zaveden pro dospělé
osoby v hmotné nouzi institut existenčního
minima.

Životní minimum ani existenční minimum
nezahrnují nezbytné náklady na bydlenínezahrnují nezbytné náklady na bydlenínezahrnují nezbytné náklady na bydlenínezahrnují nezbytné náklady na bydlenínezahrnují nezbytné náklady na bydlení.
Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci
systému státní sociální podpory poskytováním
příspěvku na bydlení a v systému pomoci
v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.

ČásČásČásČásČástky živtky živtky živtky živtky živoooootního mitního mitního mitního mitního minininininima v Kč za měsíc:ma v Kč za měsíc:ma v Kč za měsíc:ma v Kč za měsíc:ma v Kč za měsíc:
- pro jednotlivce 3 126,- Kč
- pro první dospělou osobu

v domácnosti 2 880,- Kč
- pro druhou a další dospělou osobu

v domácnosti 2 600,- Kč
- pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let

1 600,- Kč
- pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let

1 960,- Kč
- pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let

2 250,- Kč
Životní minimum je součtem všech částek
životního minima jednotlivých členů
domácnosti.

Částka existenčního minima v Kč za měsíc je
stanovena ve výši 2.020,- Kč.

PříklaPříklaPříklaPříklaPříklady živdy živdy živdy živdy živoooootního mitního mitního mitního mitního minininininima různých tma různých tma různých tma různých tma různých typůypůypůypůypů
domácností v Kč za měsícdomácností v Kč za měsícdomácností v Kč za měsícdomácností v Kč za měsícdomácností v Kč za měsíc

Životní a existenční minimum od 1. ledna 2007
jednotlivec 3 126,- Kč
2 dospělí 2 880 + 2 600 = 5 480,- Kč
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let

2 880 + 1 600 = 4 480,- Kč
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let

2 880 + 2 600 + 1 600 = 7 080,- Kč
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let

2 880 + 2 600 + 1960 + 2250 = 9690,- Kč
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let
2 880 + 2 600 + 1 600 + 1960 + 2250 = 11290,- Kč

Společně posuzované osoby:Společně posuzované osoby:Společně posuzované osoby:Společně posuzované osoby:Společně posuzované osoby:
- rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
- manželé,
- rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo

zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a
nejsou posuzovány s jinými osobami,

- jiné osoby společně užívající byt, pokud
písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a
společně neuhrazují náklady na své potřeby.
Společně posuzovanými osobami jsou i

osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné
přípravy na budoucí povolání, zdravotních
nebo pracovních (včetně dobrovolnické
služby), zdržují mimo byt.

Započitatelné příjmyZapočitatelné příjmyZapočitatelné příjmyZapočitatelné příjmyZapočitatelné příjmy
S životním minimem se porovnávají všechny

čič ič ič ič isssssté peněžní příjmté peněžní příjmté peněžní příjmté peněžní příjmté peněžní příjmyyyyy jednotlivce nebo
společně posuzovaných osob (z pracovní
činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku,
z pronájmu, důchody, dávky nemocenského
pojištění, dávky státní sociální podpory a
ostatní sociální dávky, podpory
v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné,
atd.) s výjivýjivýjivýjivýjimkmkmkmkmkooooouuuuu:
- příspěvku na bydlení a jednorázových

sociálních dávek,
- příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného

za uvolnění bytu použitých k úhradě
nákladů na uspokojení bytové potřeby,

- náhrady škody a finančních prostředků na
odstranění následků živelné pohromy,

- peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
- sociální výpomoci poskytované

zaměstnavatelem,
- podpory z prostředků nadací a občanských

sdružení,
- stipendií,
- odměn za darování krve,
- daňového bonusu,
- příspěvku na péči,

- té části sociálního příplatku a příspěvku na
úhradu potřeb dítěte, který náleží ze
zdravotních důvodů,

- dávek sociální péče poskytovaných ze
zdravotních důvodů,

- zvláštního příspěvku k důchodu pro
účastníky národního boje za vznik a
osvobození Československa.

VVVVValoraloraloraloraloriiiiizace živzace živzace živzace živzace živoooootního a etního a etního a etního a etního a exixixixixissssstttttenčního mienčního mienčního mienčního mienčního minininininimamamamama
Životní a existenční minimum je zvyšováno

nařízením vlády. Při zvyšování částek životního
a existenčního minima se zachovává jejich
reálná úroveň. Vláda je zmocněna zvyšovat
částky životního a existenčního minima vždyvždyvždyvždyvždy
oooood 1d 1d 1d 1d 1. ledna po. ledna po. ledna po. ledna po. ledna podle sdle sdle sdle sdle skkkkkutututututečného vývečného vývečného vývečného vývečného vývooooojjjjjeeeee
spotřebitelských cen, pokud spotřebitelských cen, pokud spotřebitelských cen, pokud spotřebitelských cen, pokud spotřebitelských cen, pokud náklady na
výživu a na ostatní základní osobní potřeby
přesáhnou přesáhnou přesáhnou přesáhnou přesáhnou ve stanoveném rozhodném
období 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %. Částky životního a existenčního
minima může vláda za mimořádných okolností
zvýšit t t t t také miaké miaké miaké miaké mimo tmo tmo tmo tmo termín prermín prermín prermín prermín praaaaavidelnévidelnévidelnévidelnévidelné
vvvvvaloraloraloraloraloriiiiizace.zace.zace.zace.zace.

VVVVVyužití živyužití živyužití živyužití živyužití živoooootního a etního a etního a etního a etního a exixixixixissssstttttenčního mienčního mienčního mienčního mienčního minininininimamamamama
- dávky pomoci v hmotné nouzi (poskytované

na základě zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi);

- dávky státní sociální podpory (poskytované
na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, v platném znění) –
zejména přídavek na dítě a sociální příplatek.
Životní minimum se využívá při zjišťování
nároku na tyto dávky, které zabezpečují
adresnou pomoc rodinám s dětmi ve
stanovených sociálních situacích a tvoří
základ pro výpočet těchto dávek;

- další jako např. v soudní praxi pro stanovení
alimentačních povinností, v případě exekucí
pro nezabavitelné částky apod.

Informace a žádosti o dávky pomoci dávky pomoci dávky pomoci dávky pomoci dávky pomoci
v hmov hmov hmov hmov hmotné notné notné notné notné nouziuziuziuziuzi se podávají na sososososociciciciciálníchálníchálníchálníchálních
odborech pověřených obecníchodborech pověřených obecníchodborech pověřených obecníchodborech pověřených obecníchodborech pověřených obecních
(městských) úřadů(městských) úřadů(městských) úřadů(městských) úřadů(městských) úřadů podle místa trvalého
pobytu občana. Žádosti o dávky s dávky s dávky s dávky s dávky státní sotátní sotátní sotátní sotátní sociciciciciálníálníálníálníální
podporypodporypodporypodporypodpory je třeba podat příslušnému úřaduúřaduúřaduúřaduúřadu
ssssstátní sotátní sotátní sotátní sotátní sociciciciciální poální poální poální poální podpordpordpordpordporyyyyy podle místa trvalého
pobytu občana (úřad práceúřad práceúřad práceúřad práceúřad práce). Pracovníci těchto
úřadů Vám jistě rádi poskytnou také všechny
potřebné informace.

– OSV –– OSV –– OSV –– OSV –– OSV –
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Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních:Rada města na svých jednáních:Rada města na svých jednáních:Rada města na svých jednáních:Rada města na svých jednáních:
- projednalaprojednalaprojednalaprojednalaprojednala a upravila rozpočty

příspěvkových organizací Správa majetku
města Chropyně, Základní škola Chropyně,
Mateřská škola Chropyně, Zařízení školního
stravování Chropyně a Města Chropyně,
projednala také jejich případná rozpočtová
opatření řešící konečné převody finančních
prostředků na konci roku v rámci
jednotlivých položek a doporučila je
zastupitelstvu města ke schválení;

- prodloužilaprodloužilaprodloužilaprodloužilaprodloužila nájemní smlouvy na nebytové
prostory s panem Nguen Chauna Tuana (ul.
Komenského 32 – prodejna textilu, oděvů,
obuvi a hraček) a paní Olgou Mrázovou (ul.
Komenského 348 – kancelář České
pojišťovny, a.s.);

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila nájemní smlouvy na pozemky
v lokalitě Drahy s panem Antonínem Fajtlem
(91 m2 za cenu 91,- Kč/rok), s panem Janem
Blahušem (97 m2 za cenu 97,- Kč/rok) a
paní Marií Serbanovou (99 m2 za cenu
99,- Kč/rok);

- vyhovyhovyhovyhovyhovělavělavělavělavěla žádosti ZUŠ Kroměříž, Jánská 31,
o bezplatný pronájem místnosti č. 10 v MKS
za účelem uspořádání třídních besídek ZUŠ;

- vyjádřilavyjádřilavyjádřilavyjádřilavyjádřila nesouhlas s navrhovanou změnou
veřejného prostranství v lokalitě ulice
Nádražní, související s plánovanou
výstavbou bytového domu s 20 bytovými
jednotkami firmou Velkosklad s plasty, s.r.o.;
nevýhody spočívají v radikálním snížení
počtu parkovacích míst u domu č.p. 772 –
774, záboru veřejné zeleně a likvidaci
dětského hřiště;

- jmenojmenojmenojmenojmenovvvvvalaalaalaalaala bytovou komisi ve složení
předseda: Ing. Jaroslav Hloušek, členové:
Magda Rapantová, Ivana Zlámalová, MUDr.
Jiří Vítek, Marie Zikosová;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila uzavření veřejnoprávních smluv
s obcemi Kyselovice, Záříčí a Žalkovice, které
patří do správního obvodu Městského

úřadu Chropyně a které nemohou pro svou
obec zajistit výkon státní správy na úseku
přestupků a na úseku sociálně-právní
ochrany dětí;

- udělilaudělilaudělilaudělilaudělila odměnu Sboru dobrovolných
hasičů Chropyně ve výši 12.000,- Kč dle
§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. , o
obcích, za celoroční udržování techniky a
zbrojnice v řádném stavu;

- udělilaudělilaudělilaudělilaudělila odměnu paní Marii Vašákové za
celoroční korekci Zpravodaje města
Chropyně;

- projednalaprojednalaprojednalaprojednalaprojednala zprávu o výsledcích
inventarizačních prací majetků města a
příspěvkových organizací k 31.10.2006;

- projednalaprojednalaprojednalaprojednalaprojednala obecně závaznou vyhlášku
Města Chropyně č. 2/2006 o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, včetně rozúčtované sazby pro rok
2007 ve výši 492,- Kč; rada města navrhla
upravit čl. 6 odst. 1 spočívající ve snížení
věkové hranice občanů, kterým se poskytne
sleva, na 70 let; rada města doporučila
zastupitelstvu vyhlášku schválit;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila smlouvu o provedení
přezkoumání hospodaření Města Chropyně
za rok 2006 auditorkou Ing. Milenou
Lakomou;

- rozhodlarozhodlarozhodlarozhodlarozhodla o podání žaloby ve věci vrácení
pozemků v lokalitě „Lázně Chropyně“;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila odměny pro pracovníky
organizační složky Pečovatelská služba
Chropyně, organizační složky Městská
knihovna v Chropyni a pro ředitele
příspěvkových organizací zřizovanými
Městem Chropyně;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila uzavření nájemní smlouvy na byt
s paní Miladou Svobodovou, ul. Díly, na
dobu 3 měsíců; součástí nájemní smlouvy
bude i dohoda o úhradě dluhu na

nájemném z předchozího období;
- vyhovyhovyhovyhovyhovělavělavělavělavěla žádosti pana Bohuslava Doležela,

nám. Svobody, na vykácení dvou bříz na
pozemku parc. číslo 444/1;

- vyhovělavyhovělavyhovělavyhovělavyhověla žádosti paní Miladě Zhánělové,
ul. Hřbitovní, držitelce průkazu ZTP, se
zřízením vyhrazeného parkovacího místa
před jejím domem;

- vyhovyhovyhovyhovyhovělavělavělavělavěla žádosti Klubu českých turistů
Chropyně o zapůjčení víceúčelového sálu
chropyňského zámku v týdnu od 11.12. do
17.12.2006 za účelem uspořádání vánoční
výstavy zaměřené na výzdobu bytů, ozdoby
na stromeček aj.;

- delegodelegodelegodelegodelegovvvvvalaalaalaalaala Ing. Petra Večeřu,
místostarostu, zastupováním města na
valných hromadách společností, ve kterých
má Město Chropyně majetkovou účast, pro
volební období 2006 – 2010;

- stanovilastanovilastanovilastanovilastanovila zajištění provozu městského
úřadu v době mezi vánočními svátky a
začátkem roku 2007;

- pověřilapověřilapověřilapověřilapověřila členy rady města pana Františka
Hrabala a paní Věru Sigmundovou
přijímáním prohlášení o uzavření manželství;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila právo užívání závěsného odznaku
se státním znakem České republiky při
uzavírání občanských sňatků, při vítání dětí
do občanského života a při dalších
významných příležitostech pro
místostarostu Ing. Petra Večeřu a členy rady,
pana Františka Hrabala a paní Věru
Sigmundovou;

- udělilaudělilaudělilaudělilaudělila výjimku z ustanovení čl. 3 obecně
závazné vyhlášky Města Chropyně
č. 3/2003, o zajištění pořádku při pořádání
veřejných hudebních produkcí, slečně
Petře Pohlové, provozovatelce Pizzerie
Porto, a to na hudební produkce pořádané
ve dnech 26. a 28. prosince 2006 do 02:00
hodin a 31. prosince 2006 do 06:00 hodin.

– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –

Klub dárců krve Kroměřížska odměňoval
Dne 24. listopadu 2006 svolala Rada

Klubu dárců krve Kroměřížska členy na řádné
Výroční shromáždění, aby zhodnotili práci
za uplynulý rok a seznámili se s plánem akcí
na rok příští. Dostavila se, přestože se jednalo
o všední den, více jak třetina členů. Jak
vyplynulo ze zprávy současného předsedy
KDK JUDr. Josefa Čecha, má KDK přes tři
stovky členů z celého okresu. Početnou část
členstva tvoří mladí dárci krve.

Na shromáždění byla zvolena také nová
Rada na příští dva roky. Jedním z významných
bodů programu bylo ocenění „jubilantů“ –
tj. těch kteří v letošním roce dosáhli
ucelených počtů darů krve padesátkou
počínaje. Byli tak odměněni dárci za 50, 60,
70, 80 a 90 odběrů, jeden – František Sýkora
z Morkovic – za 120 darů „plné krve“. Každý
obdržel pohár s nápisem „Poděkování za XX
darů krve – KDK Kroměřížska.“ Za padesát
darů krve si odnesl poděkování a upomínku

také občan Chropyně, pan Milan Netopil
z ulice J. Fučíka.

K jubilejním odběrům těmto dárcům
poblahopřál mimo primářky TS MUDr. Z.
Hřebačkové, ředitele OS ČČK a zástupců
zdravotních pojišťoven také statutární
zástupce hejtmana Zlínského kraje pan
Vojtěch Jurčík. Pan Jurčík je sám dárcem krve
a členem našeho KDK a v týdnu po konání
shromáždění sám na TS Kroměříž absolvoval
svůj jubilejní padesátý odběr krve. Dárcům
krve také poděkoval zástupce Chropyně,
místostarosta Ing. Petr Večeřa, rovněž
mnohonásobný dárce krve. Zmínil se také o
tom, jak zástupci Města Chropyně oceňují
obětavou a příkladnou činnost mno-
honásobných dárců krve.

Po slavnostním aktu následovala volná
část večera spojená s losováním tomboly,
poslechem hudby a tancem až do 23. hodiny.
Členové KDK Kroměřížska se již těší na další

velkou akci, kterou bude v únoru již třetí ples
dárců krve.

V průběhu roku organizuje KDK
Kroměřížska ozdravné víkendové pobyty –
v tuzemsku na jaře a na podzim, v červnu pak
v Chorvatsku na ostrově Rab. Pobyty jsou
určeny nejen dárcům, ale také jejich
rodinným příslušníkům. Dále organizuje
Dětský den, různé sportovní akce, výlety,
návštěvy termálních lázní a koupališť,
návštěvy divadel apod. Pravidelně svou
činnost prezentuje na výstavě k měsíci
„Neziskových organizací“ v knihovně
Kroměřížska. V roce 2001 zasadili zástupci
KDK v Podzámecké zahradě strom tisíciletí –
lípu malolistou s tabulkou, na které stojí: „Ať
míza tohoto stromu po staletí představuje
mízu nejcennější – krev, kterou obětují dárci
krve pro své spoluobčany.“

 – A. Kalabus, zakládající člen a čestný– A. Kalabus, zakládající člen a čestný– A. Kalabus, zakládající člen a čestný– A. Kalabus, zakládající člen a čestný– A. Kalabus, zakládající člen a čestný
předseda KDK Kroměřížska –předseda KDK Kroměřížska –předseda KDK Kroměřížska –předseda KDK Kroměřížska –předseda KDK Kroměřížska –
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Pro pamětníky a nepamětníky
V několika minulých číslech jsme

zveřejnili staré fotografie Tělovýchovné
jednoty Sokol. V tomto a příštím to bude
Tělocvičná jednota Orel.

Tu založil v roce 1908 pan farář Jan
Vévoda. Hlavním cílem jeho působení v Orlu
se však stalo vybudování velkého
sportovního stadionu za chropyňským

zámkem. Záměr se mu podařilo realizovat
už před první světovou válkou, bez státní
subvence, jen díky pomoci členů
organizace.

orlí cvičení na stadionu pod zámkem

pochod Orlů přes náměstí

pochod Orlů přes ulici Ječmínkova
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Loňská tradiční akce „Rozsvícení
vánočního stromu“ byla ohlášena jako
tradiční akce v netradičním kabátě. Setkala
se s pozitivními i negativními ohlasy.
Z návštěvní knihy webových stránek města
uvádím dva kritické příspěvky (bez
korektur):

a69: a69: a69: a69: a69: „Tak nám vznikla nová tradice
rosvěcování vánočního stromu opravdu to
bylo super !!! Nový pan starosta to raději
pustil přes rozhlas než aby došel mezi lidi,
myslím že osobní účast by byla více na
místě tak jako tomu bývalo v minulých
letech i s nějakým tím vystoupením
dětského sboru. Nějaké muzicirování
nebylo ani slyšet ne tak někoho vidět. Kvůli
tomu tam snad i došlo tolik lidí. Nebo
chtělo město l idi opít jenom tím
svařakem???Asi se nám s novým
osazenstvem změní i pěkné tradice.“

Hanka:Hanka:Hanka:Hanka:Hanka: „tak to se opravdu potvrdilo -
Tradiční akce bude tentokrát v netradičním
kabátě !!! Tradičně chodíme s celou rodinou
na tuto akci již několik let, s dětmi jsme si
vždy zazpívali, podívali jsme se na dětské
divadélko, poslechli si pana starostu a pana
faráře naživo, ale letos měla akce „nový
kabát“. Dětský sbor nikde.. .kapela
mladíků...jako na pohřbu...divadlo se také
nekonalo...jen ten svařák zdarma byla

Rozsvícení vánočního stromu
novinka, kterou asi mnozí uvítali. Celé to
bylo velmi neosobní a je to opravdu škoda.
Snad se podobných novinek nedočkáme
také u Hanáckých slavností!!“

Tentokrát jsme zkusili pojmout tradiční
akci opravdu jinak. Opustit zaběhnutý
způsob rozsvícení vánočního stromu
a zkusit něco nového. Nechat zábavu jen
na lidech; udělat jim kulisu a prostředí a
zbytek nechat opravdu jen a jen na nich.

Bohužel tohle občané Chropyně asi
nedokáží. Pro občany Chropyně je málo
pět muzikantů, kteří hodinu hrají koledy a
fanfáry, zvířata, která mohou být dětmi
hlazena, svařené víno nebo čaj, který
mohou dostat zdarma. Chtějí divadlo a
koncert!!! Kulturní pořad!!! Herce a sbor!!!

Jestli si však myslíte, že taková akce pak
není kritizována, tak se pletete. Často bývá
kritizováno, že pódium na divadlo je nízké
a špatně ozvučené…, málokdo si však
uvědomí, že jsou to děti, které divadlo
předvádí, a že tyto děti jsou zcela jistě
nervózní, když scénku předvádí – myslí na
text, na pohyb a ještě musí myslet na to, že
si předávají mikrofon. Dále bývá kritizována
délka kulturního programu, který býval
zhruba 25 minut, avšak pro občany
Chropyně to bylo málo.

Když byla v roce 2005 akce kvůli
nepřízni počasí zrušena, bylo slyšet hlasy,
které říkaly, že pěvecký sbor mohl zazpívat
koledy bez ozvučení, bez doprovodu… lidé
by si zazpívali s nimi. Letos hrály koledy
žesťové nástroje, lidé mohli zpívat, jak
chtěli… A zase to bylo špatně.

Pan starosta i pan farář mluvili do
rozhlasu, aby jejich přání do začínajícího
adventu a k nastávajícím vánočním

pokračování na str. 7
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Rozsvícení vánočního stromu

svátkům slyšeli i ti, kteří by třeba chtěli být
přítomni, ale např. pro nemoc nemohli.
Lidé kritizovali to, že nejsou mezi nimi a
nemluví přímo k nim. Že hned po
domluvení přišli na náměstí a každý, kdo
chtěl, je mohl pozdravit, už je vedlejší. Stál
jsem při jejich proslovech mezi lidmi.
Proslovy jsem prakticky neslyšel, protože
se lidé kolem mě bavili. A jsem přesvědčen
o tom, že by se bavili, i kdyby tyto proslovy
zazněly přímo na náměstí.

Dovolím si ještě jednu poznámku jako
sbormistr pěveckého sboru Schola
Melodica. Každoročně připravujeme
vánoční koncerty. Je hezké, když na nás
lidé rádi chodí, když poslouchají náš zpěv
a líbí se jim. Nebudu však své zpěváky
vystavovat nebezpečí, že před generálními
zkouškami a samotnými koncerty
onemocní. Příprava vánočního koncertu
začíná pro sbor Schola Melodica už o
prázdninách na soustředění. Aby bylo
všechno nacvičené a prožité, jak má, je
potřeba i 2 zkoušek týdně. A já nehodlám
hazardovat s jejich hlasy. Kdo chce kulturní
vystoupení, může přijít na koncert.

Náš záměr udělat z rozsvícení vánoč-

ního stromu místo setkání obyvatel
Chropyně se však podařil. Vždyť kdo z vás
zde potkal své známé, které třeba měsíc
i více neviděl, ač bydlíte v jednom městě?
Kdy se vám podařilo vyjít si celá rodina na
procházku, aniž byste se hnali za nákupem?
K tomu, abychom si vnitřně každý prožili
svůj advent a své Vánoce přece
nepotřebujeme být neustále krmeni
nějakými vánočními představeními nebo
koledami už od poloviny ří jna.
Nejdůležitější by pro nás měla být blízkost
našich milovaných, našich známých a
přátel. Dnešní doba je bohužel tak hektická,
že si této blízkosti už ani nedokážeme vážit
a uvědomíme si j i,  až se stane něco
ošklivého nebo zlého.

Těším se na setkání s vámi na příštím
Rozsvícení vánočního stromu. Akci se zase
budeme snažit nějak oživit, posunout
jinam. Snad vám už bude jedno, jestli vám
někdo hraje divadlo nebo zpívá koledy. Jde
přece o setkání.

Na závěr bych si dovolil poděkovat
Pavlu a Pavle Vávrovým a MVDr. Stanislavu
Frkalovi za zajištění živých zvířat. Rovněž
majitelům těchto zvířat za „zapůjčení“.

– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –

dokončení ze str. 6
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Ukažte, co umíte
V závěru minulého měsíce proběhlo na

SŠ – COPT Kroměříž tradiční klání žáků
základních škol kroměřížského regionu a
Přerova s více než výmluvným názvem
„Ukaž, co umíš“. Již devátý ročník ve dnech
21. a 22. listopadu 2006 opět přinesl tři
soutěžní kategorie, ve kterých zápolilo
překvapivě početné pole téměř padesáti
žáků sedmých až devátých tříd.

A nebyla nouze o překvapení. Tím
největším bylo bezpochyby prolomení
obvyklé hegemonie kroměřížských škol.
Nejúspěšnější základní školou se tentokráte
stala ZŠ Kostelec u Holešova, která získala
dvě ze tří prvních míst a celkem tři
medailové posty. V kategorii elektroniků
zvítězil Jiří Foukal následovaný Františkem
Měrkou, automechaniky ovládl Petr
Zapletalík.

Čest domácím zachraňovala ZŠ Slovan,
když se jí v kategorii Mladý strojař podařilo
dosáhnout hattricku a získat celé stupně
vítězů. Za vítězným Tomášem Skřičkou se
postupně seřadili Patrik Symerský a Marek
Hořava. O další pomyslné blyštivé kovy se
ve zbývajících kategoriích podělili bronzový
elektronik Lubomír Mrtvý ze ZŠ Nábřeží Hulín,
rovněž bronzový automechanik Tomáš
Stoklásek reprezentující ZŠ Chropyně a
stříbro ve stejné kategorii uhájil Martin
Cencingr ze ZŠ U Sýpek.

Soutěž „Ukaž, co umíš“ je každý rok více
než aktuální. Přichází v době, kdy se končícím
žákům základních škol a jejich rodičům blíží
finální fáze volby budoucí střední školy. A už
jen svým názvem potvrzuje, že odborné
střední vzdělání požaduje, ale zároveň také
nabízí, víc než běžná humanitní výuka.

Odborné vzdělání není jen o tom, co člověk
zná, ale také o tom, co člověk skutečně umí.
Jelikož dovednost jde v životě, i v tom
pracovním, se znalostí ruku v ruce. A odborná
střední škola nabízí jedinečné spojení obojího.
Volíte li tedy střední školu, nedejte jen na
znalosti. Ukažte, co umíte!

Závěrem děkujeme za účast na soutěži všem
žákům, pedagogům i ředitelům. Stejně tak
děkujeme všem sponzorům: TOSHULIN a.s.,
OKEA CS 21 Kroměříž s.r.o., DEGAS Kroměříž,
DOBE-CAR s.r.o., Chropyňská strojírna a.s.,
SILENTA PLUS s.r.o., LINDE TECHNOPLYN a.s.,
TDS BRNO – SMS s.r.o., Karosárna Jaroslav
Šindelek, Zdeněk Soukal ELEKTRIK, ELTEK s.r.o.,
Pharmix s.r.o., MAGNETON a.s., ROBERT
BOSCH odbytová s.r.o., Autosalon Kromexim
s.r.o., AUTOSHOP PAULUS s.r.o., VERMOS
s.r.o., ELKO EP s.r.o., MODIKOV s.r.o.

V pondělí 11. prosince jsme přivítali
babičky – bývalé pracovnice mateřské
školy – na vánoční besídce v naší třídě.
Malým dárkem a svým vystoupením děti
popřály pěkné Vánoce a hodně zdraví
v novém roce.

V úterý 12. prosince odpoledne naši
třídu zaplnili pozvané maminky, tatínci a
ostatní rodinní příslušníci. Všechny děti
v rol i  andílků vytvoři ly kouzelnou
atmosféru a svým vystoupením pohladily
každé přítomné srdíčko.

Všem přejeme kl idné a radostné
Vánoce.
– děti mateřské školy a uč. Květa a Dana –– děti mateřské školy a uč. Květa a Dana –– děti mateřské školy a uč. Květa a Dana –– děti mateřské školy a uč. Květa a Dana –– děti mateřské školy a uč. Květa a Dana –

Než zazvoní zvoneček…

Letos, stejně jako v uplynulých letech, se
všechny třídy Základní školy v Chropyni opět
otevřely veřejnosti.

V pátek 10. listopadu měli rodiče žáků
možnost usednout ve třídách a sledovat
vyučování v libovolně zvolené hodině. Cílem
akce bylo seznámit rodiče s prací dětí
v hodinách, posoudit trendy školní práce i
prostředí, ve kterém dítě tráví nejméně
polovinu dne, a v neposlední řadě metody a
formy užívané ve vzdělávání dětí.

Je to dobrá příležitost pro další spolupráci
s rodiči.

Každoročně je velký zájem o návštěvu
prvních a druhých tříd. Se vzrůstajícím věkem
žáků však návštěvnost rodičů ve třídách klesá.

Pokud bychom statisticky vyčíslili letošní
stav pak na pracovišti Komenského navštívilo
kmenové třídy 53 rodičů, na pracovišti na ulici
J. Fučíka 112 rodičů, což je z celkového počtu
450 žáků 37 procent.

Na II. stupni byly návštěvy rodičů spíše
vzácností. Myslíme si, že právě vyšší ročníky si

zaslouží soustředěný zájem rodičů, neboť
dobře víme, že děti v době puberty mají
tendenci informovat rodiče jednostranně.
Vidět své dítě v kolektivu vrstevníků, i když se
za přítomnosti rodiče chová poněkud odlišně,
je dobrá informace pro další období.

Jsme rádi za každé setkání s rodiči,
za všechny aktivity, které třídě přináší
vybočení ze zaběhaných kolejí, za každou

Den otevřených dveří v ZŠ Chropyně
mimoškolní činnost, která je dětem
nabídnuta.

Ostatní veřejnost měla příležitost téhož dne
v odpoledních hodinách navštívit třídy,
pracovny i ostatní prostory školy, dokonce jste
se zde mohli setkat s vašimi bývalými kantory,
posoudit, zavzpomínat, vrátit se do školních
let. Odpolední akce se zúčastnilo 85 občanů.

– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr. Da. Da. Da. Da. Danuše Zanuše Zanuše Zanuše Zanuše Zapleplepleplepletttttaloaloaloaloalovvvvvá, ředitá, ředitá, ředitá, ředitá, ředitelkelkelkelkelka –a –a –a –a –
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dětského lékařství  Fakultní nemocnice
s poliklinikou v Ostravě.

Naše škola se zapojila do projektu, ve
kterém si žáci i vyučující mohli koupit

„Hvězdu na tabuli“ za 30,- Kč, „Klíč ke
zdraví“ za 60,- Kč nebo „Hvězdu na ruku“

za 50,- Kč. Částka za všechny
zakoupené výrobky dosáhla
hodnoty 6.250,-  Kč.
Peníze budou poukázány na

veřejnou sbírku určenou na
pomoc nemocným

dětem. Získané
finanční prostředky
budou použity

Milí čtenáři, na naší škole proběhla
dobročinná akce Fondu Sidus, jejímž
hlavním cílem bylo získat f inanční
prostředky ke zlepšení života dětí
s onkologickými onemocněními a dětí
v předtransplantační a potransplantační
léčbě. Léčba těchto nemocí
je náročná jak z hlediska
lékařského, tak i finančního.
Prostředky získané ze sbírky
budou představovat pomoc pro
dětské pacienty
z Pediatrické kliniky
Fakultní nemocnice
v Motole a z Kliniky

Fond Sidus v Základní škole
k zakoupení lékařských přístrojů, učebních
pomůcek, počítačů a hraček, které poslouží
nemocným dětem po celou dobu jejich
léčby.

Pokud se i vy chcete zapojit do projektu,
bližší informace naleznete na webových
stránkách: www.fondsidus.cz

Další kontakt: Fond Sidus, o.p.s.,
Pobočka Brno: Tř. gen. Píky 3, 613 00 Brno,
tel.: 545 245 120

 – Mgr– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr. E. E. E. E. Evvvvva Pa Pa Pa Pa Pososososospíšilopíšilopíšilopíšilopíšilovvvvvá,á,á,á,á,
zást. řed. pro 2. st. ZŠ –zást. řed. pro 2. st. ZŠ –zást. řed. pro 2. st. ZŠ –zást. řed. pro 2. st. ZŠ –zást. řed. pro 2. st. ZŠ –

– P– P– P– P– PaedDraedDraedDraedDraedDr. Mi. Mi. Mi. Mi. Mirrrrroslaoslaoslaoslaoslavvvvva Pura Pura Pura Pura Purkkkkkarararararooooovvvvvá,á,á,á,á,
zászászászászást. řed. prt. řed. prt. řed. prt. řed. prt. řed. pro 1o 1o 1o 1o 1. s. s. s. s. st. ZŠ –t. ZŠ –t. ZŠ –t. ZŠ –t. ZŠ –

Bezpečně do školy
Základní škola Chropyně byla zařazena

do programu Zlínského kraje „Bezpečně do
školy“, jehož cílem bylo zvýšit bezpečnost
dětí u škol v bezprostřední blízkosti
rychlostních a velmi frekventovaných
komunikací.

Žáci 1. – 5. ročníku obou pracovišť
absolvovali výchovný program, který byl
realizován Zlínským krajem za finanční
podpory Ministerstva vnitra České
republiky.

Studenti Policejní školy v Holešově pod
odborným vedením svých vyučujících

připravili pro žáky velice hezké besedy,
které byly zaměřeny na bezpečnost chodců
a cyklistů v dopravě. Díky dobrému počasí
si děti užily i spoustu soutěží a her, které
byly pro ně připraveny na školním dvoře.
V blízkém okolí školy si žáci všímali úprav
a zvýraznění dopravních značení.
V průběhu programu obdrželi retroflexivní
doplňky oděvů, které jim budou sloužit ke
zviditelnění v dopravním provozu v roli
chodců či cyklistů. Vyučující obdrželi
pracovní listy s problematikou povinné
výbavy jízdního kola, které budou s dětmi

využívat v rámci dopravní výchovy, zvláště
v takových předmětech jako jsou prvouka
a vlastivěda. Další doplňky (náramky,
samolepky, ref lexní vesty.. .) dostali i
vedoucí dopravních kroužků, kteří je
budou využívat při své práci v rámci
mimoškolní činnosti.

Hezké zážitky dětí se promítly i do práce
v českém jazyce a výtvarné výchově.
Dopisy a obrázky jsou toho dokladem.
Podívejte se! Obrázek nakreslila Zuzana
Lodlová ze třídy 3.b, dopis je od Kristýny
Pospíšilové ze 4.a.          – M. Pur– M. Pur– M. Pur– M. Pur– M. Purkkkkkarararararooooovvvvvá –á –á –á –á –
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Milí spoluobčané,
chci Vám koncem roku 2006 poděkovat

za Vaši štědrost a ochotu pomáhat lidem
v nouzi. Díky Vám se mohli lidé, kteří se ocitli
v tíživé životní situaci nebo které postihla
přírodní katastrofa, postavit na vlastní nohy.
Děkuji Vám jménem těch, kterým jste
pomohli hmotným nebo peněžitým darem.

Do nového roku Vám ze srdce přeji
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti. A až
k Vám v lednu 2007 přijdou koledníci

a v 5. třídě mateřské školy je čekalo
překvapení. Místo dětí bylo v „peklíčku“
dvacet malých čertíků.

Díky maskám, které dětem připravili
rodiče, bylo čekání na Mikuláše mnohem
veselejší – čertovská diskotéka, čertovské
soutěže.

A protože byli čertíci opravdu kouzelní,
pozvali si na „čertovské harašení“ i rodiče.
Odpoledne plné básniček, písniček, tanečků
a hraní na flétničky se opravdu vydařilo.

– děti a učitelky Bohdanka a Eva –– děti a učitelky Bohdanka a Eva –– děti a učitelky Bohdanka a Eva –– děti a učitelky Bohdanka a Eva –– děti a učitelky Bohdanka a Eva –

Přišel k nám čert s Mikulášem

PoděkováníZápis do 1. třídy
Tříkrálové sbírky, prosím otevřete jim dveře
i svá srdce, protože neprosí pro sebe, ale za
ty, kteří naši pomoc potřebují.

Bohatí nejsme tím, co máme, ale
tím, co dáváme
druhým.

– Pavel– Pavel– Pavel– Pavel– Pavel
Rozsypálek,Rozsypálek,Rozsypálek,Rozsypálek,Rozsypálek,

předseda Charitypředseda Charitypředseda Charitypředseda Charitypředseda Charity
Chropyně –Chropyně –Chropyně –Chropyně –Chropyně –

Ředitelka Základní školy
Chropyně oznamuje, že zápis
žáků do první třídy pro školní
rok 2007/2008 se koná pro
děti z Chropyně, Plešovce i
Záříčí v pondělí 29. ledna 2007
v budově odloučeného
pracoviště, ulice J. Fučíka 675,
od 13:00 do 16:00 hod.

Zápisu se účastní děti
narozené od 1.9.2000 do
31.8.2001 a děti, kterým byla
školní docházka odložena.

Rodiče s sebou vezmou
potřebné doklady – rodný list
dítěte, případně lékařskou
zprávu, pokud to vyžaduje
zdravotní stav dítěte. Rodiče u
zápisu sdělí, zda budou žádat
odklad školní docházky.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr. D. Za. D. Za. D. Za. D. Za. D. Zapleplepleplepletttttaloaloaloaloalovvvvvá,á,á,á,á,
ředitelka ZŠ –ředitelka ZŠ –ředitelka ZŠ –ředitelka ZŠ –ředitelka ZŠ –
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Těšili jsme se celý rok
Na co? Na koho! Přece na Mikuláše! Vždyť

nám to před rokem slíbil, že určitě napřesrok 
do naší školy zavítá i se svým doprovodem.
Ať jsme hodní, posloucháme své  rodiče i
učitele, ať dáváme pozor ve vyučování,
nosíme si řádně své pomůcky a doma
nelenošíme, ale pracujeme na všech úkolech,
které dostaneme. Jak „prosté“!

A tak jsme celý rok  pracovali podle rad
sv. Mikuláše, a není divu, že už jsme se
nemohli dočkat jeho návštěvy. V úterý
5. prosince toho musel mít milý Mikuláš 
opravdu hodně, protože svou návštěvu u nás
odřekl. Ale oznámil, že ve středu se určitě
ukáže. Slovo dělá muže, a tím sv.Mikuláš
bezpochyby je, proto jsme nemohli na středu
6. prosince ani dospat. My, starší žáci, jsme
se pořád dívali po dveřích, ale kamarádi z

nižších tříd pokukovali po každém temném
zákoutí chodeb a sklepení, netrpělivě
očekávajíce tak důležitou osobu s ještě
důležitějšími druhy umouněných tváří.

Rachocení řetězu o dveře třídy, cinkání
nebeského zvonečku a hluboký hlas
prozradily, že jsme se dočkali. Mikuláš
důstojně vstoupil do třídy i s krásným
andílkem v patách, a už vůbec ne důstojně,
ale přímo pekelně, vrazil do třídy i třetí z
trojice - čiperný ušmudlaný čert. Ke každému
přistupoval s velkým pytlem, do kterého chtěl
schovat ty nepoctivce, co na své sliby
zapomněli a nepolepšili se. Protože však
dostal horkou depeši od Lucifera, že mají v
pekle plno, tak si malé hříšníky pouze označil
výraznou šmouhou po tváři a začal se
zajímat, zda nemají prohřešky také páni

učitelé, paní učitelky nebo pan školník. Asi
to nebylo tak zlé, protože anděl měl plné ruce
dárečků, které začal rozdávat – perníčky, zlaté
penízky, čokoládky, jablíčka, zkrátka samé
dobroty, které pro nebeské nadělování
připravilo nejen ředitelství školy, ale i
maminky a třídní učitelé. Loučili jsme se
písničkami, které očividně udělaly sv. Mikuláši
radost. Zvláště ty v angličtině. Vykoupili jsme
naše drobné hříchy, ale víme, že co se slíbí,
to se musí splnit, a tak se určitě budeme snažit
ze všech sil, abychom na své povinnosti ke
škole i domovu nezapomínali.

Však si to Mikuláš přijde za rok zase
zkontrolovat. Na shledanou za rok, Mikuláši,
andílku a čerte. Děkujeme a těšíme se!

 
– žáci IV– žáci IV– žáci IV– žáci IV– žáci IV. C a p. uč. M. Blažk. C a p. uč. M. Blažk. C a p. uč. M. Blažk. C a p. uč. M. Blažk. C a p. uč. M. Blažkooooovvvvvá –á –á –á –á –
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První prosincová neděle již tradičně
patřila dětem. Dne 3.12.2006 se od 14:00
hod. scházeli děti se svými rodiči
v Městském kulturním středisku, kde
nedočkavě vyhlíželi příchod čerta
s Mikulášem. V sále si čekání krátily
soutěžením, při kterém mohly
natrénovat útěk z čertova pytle nebo si
vyzkoušely těžkou práci Mikuláše
s plnou nadílkou na zádech.

Nakonec se všichni dočkali. Po
společně zazpívané písničce Mikuláš
všem dětem rozdal očekávané balíčky
a slíbil, že se za rok přijde přesvědčit,
zda všichni splní, co slíbili.

– MR –– MR –– MR –– MR –– MR –

Mikulášská tancovačka
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Jednou z tradičních akcí, která je
pořádána městem, je také Předvánoční
besídka pro obyvatele DPS, která v roce
2006 připadla na 5. prosinec.

Atmosféru Vánoc se jim snažili přiblížit
děti z mateřské školy, f létnistky Jana
Milotová a Nikola Karhánková a také Luděk
Koutný. Bohužel se nemohlo uskutečnit
vystoupení pěveckého sboru Cantinella ze
základní školy, na které se všichni vždycky
velmi těší,  protože j im onemocněla
korepetitorka, která je pro ně velmi
důležitá. Také přisl íbené vystoupení
kytaristek se pro nemoc jedné z nich
nekonalo. Přesto doufáme, že se
přítomným připravené vystoupení líbilo.

– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –

Předvánoční besídka pro DPS
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K předvánočním tradicím v našem městě
patří také Vánoční výstava pořádaná Klubem

Vánoční výstava 2006
českých turistů. Pokud jste tu loňskou
zmeškali, podívejte se alespoň na fotografie

andílků, perníčků, vánoční výzdoby nebo
vánočních přáníček.



Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města ChropyněChropyněChropyněChropyněChropyně0000011111/2007

-     1515151515     -

Vánoční výstava 2006
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Instalace monitoringu rychlosti na Masarykově ulici a pozitivní
reakce projíždějících řidičů na tento měřič rychlosti, který je schopen
v obou směrech měřit a zaznamenávat samotnou rychlost
projíždějících vozidel, monitorovat průjezdnost v tomto úseku a
zpracovávat celkovou statistiku, jejíž výstupy budou zpřístupněny i
na našich webových stránkách. Již první měření ukazují na podstatné
snížení rychlosti projíždějících vozidel, čímž by mělo dojít ke zvýšení
bezpečnosti občanů v této lokalitě.

Vedení města uvažuje o zakoupení těchto přístrojů a jejich instalaci
i na jiných nebezpečných komunikacích našeho města.

– Redakce –– Redakce –– Redakce –– Redakce –– Redakce –

Co nás potěšilo?

„Černá skládka“ na ulici Drahy, kde si začali odkládat své
nepotřebné věci někteří naši spoluobčané. Téměř detektivní a
mravenčí prací, za kterou by se nestyděl ani vrchní rada Vacátko, se
podařilo pracovníkům SMM nalézt mezi vyhozenými odpadky, které
mimochodem již značně zapáchaly, patřičné důkazy se jménem a
adresou pravděpodobného viníka, jehož konání nyní řeší přestupková
komise v rámci správního řízení. Peněžní pokuta jej zcela jistě nemine!!!

– Redakce –– Redakce –– Redakce –– Redakce –– Redakce –

Co nás zděsilo?!
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Bylo nám s ní při vínečku dobře...
Stává se již pomalu zvykem, že se

snažíme zpomalit předvánoční shon
posezením u pěkné písničky. V pondělí
11. prosince 2006 se v Městském kulturním
středisku uskutečnil vánoční koncert
skupiny Fleret s hostem Jarmilou
Šulákovou. Příjemnou atmosféru navodilo
stolové uspořádání a vánoční výzdoba
sálu. Zazněly známé písničky a koledy, které
si diváci od srdce zazpívali společně
s účinkujícími. Vedoucí skupiny Fleret, pan
Zdeněk Hrachový, dokonce pochválil
chropyňské publikum: „Jste lepší než
publikum ve Zlíně!“

Večer neskončil poslední písničkou
Fleretů. Kdo měl zájem, mohl s přáteli
zůstat posedět a zazpívat si do pozdějších
večerních hodin.

– Magda Rapantová, Správa– Magda Rapantová, Správa– Magda Rapantová, Správa– Magda Rapantová, Správa– Magda Rapantová, Správa
majetku města Chropyně –majetku města Chropyně –majetku města Chropyně –majetku města Chropyně –majetku města Chropyně –
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Trenéři a cvičitelé TJ u starosty města
13. prosince, v čase předvánočním, se

uskutečnilo setkání nejúspěšnějších
trenérů a cvičitelů Tělovýchovné jednoty
Chropyně se starostou a místostarostou
města Chropyně. Na Městském úřadě bylo
přijato 15 trenérů a cvičitelů TJ, kteří věnují
mnoho a mnoho hodin ze svého volného
času trenérské a cvičitelské práci a kteří
také dosahují v této činnosti výrazných
úspěchů, aniž by za to byli jakýmkoliv
způsobem honorováni. Zástupci města a
vedení TJ ve svých vystoupeních ocenili
jejich mnohaletou trenérskou činnost a
poděkovali jim za to, co dělají ve svém
volném čase pro ostatní spoluobčany,
počínaje těmi nejmenšími a konče těmi
věkově vyzrálejšími. Jednalo se o tyto

trenéry a cvičitele:
RRRRRenaenaenaenaenattttta Šia Šia Šia Šia Šimkmkmkmkmkooooovvvvvááááá z oddílu karate, JiříJiříJiříJiříJiří

RemešRemešRemešRemešRemeš – oddíl volejbalu, Roman KopečnýRoman KopečnýRoman KopečnýRoman KopečnýRoman Kopečný
a VlaVlaVlaVlaVladididididis laslaslaslaslavvvvv ŘezníčekŘezníčekŘezníčekŘezníčekŘezníček z oddílu národní
házené, M iM iM iM iM irrrrr os laos laos laos laos la v  Zav  Zav  Zav  Zav  Zap lep lep lep lep lettttt a l ,  I va l ,  I va l ,  I va l ,  I va l ,  I veeeeettttt aaaaa
BrandejsováBrandejsováBrandejsováBrandejsováBrandejsová a Jiř íJiř íJiř íJiř íJiř í OcknechtOcknechtOcknechtOcknechtOcknecht z oddílu
stolního tenisu, MarMarMarMarMarcela Ncela Ncela Ncela Ncela Naaaaa vrvrvrvrvrát i loát i loát i loát i loát i lovvvvvááááá
z lehké atletiky, PPPPPeeeeetrtrtrtrtra Pa Pa Pa Pa Polášolášolášolášoláškkkkkooooovvvvvááááá, MarMarMarMarMarkékékékékétttttaaaaa
ZaZaZaZaZavvvvvaaaaadilodilodilodilodilovvvvvá, Vá, Vá, Vá, Vá, Verererereronikonikonikonikonika Šafářoa Šafářoa Šafářoa Šafářoa Šafářovvvvvá, Jiřiá, Jiřiá, Jiřiá, Jiřiá, Jiřinanananana
MrMrMrMrMrázázázázázooooovvvvvá,  Ná,  Ná,  Ná,  Ná,  Naaaaatálitálitálitálitálie Ne Ne Ne Ne Naaaaavrvrvrvrvrátiloátiloátiloátiloátilovvvvvá, Rá, Rá, Rá, Rá, Renaenaenaenaenatttttaaaaa
PPPPPečiečiečiečiečinknknknknkooooovvvvvááááá a JiřiJiřiJiřiJiřiJiřina Smékna Smékna Smékna Smékna Smékaloaloaloaloalovvvvvááááá z odboru
ASPV.

Všem Vám patří velký obdiv a
poděkování!!!

– Ing. P– Ing. P– Ing. P– Ing. P– Ing. Peeeeetr Vtr Vtr Vtr Vtr Večeřaečeřaečeřaečeřaečeřa, mís, mís, mís, mís, místttttososososostttttarararararosososososttttta měsa měsa měsa měsa městtttta –a –a –a –a –

V pátek 8.12.2006 se na Základní škole
v Chropyni uskutečnil  j iž  10. ročník
Mikulášského turnaje ve stolním tenise. Za
tuto dobu se v napínavých a často
nelítostných soubojích s malým bílým
míčkem střetlo 696 žáků 6. – 9. ročníku.
O tuto tradiční soutěž je velký zájem,
bohužel počty účastníků jsou omezené.
Zájemci o tuto hru se mohou zapojit do
kroužku, který pracuje ve škole, nebo do
oddílu stolního tenisu.

Letošní turnaj opět zahájily 6. ročníky.
Nakonec zvítězil Jan Zapletal (6.B) a
Sabrina Stojková (6.B), na 2. místě se
umístil Hynek Pospíšil (6.A) a Karolína
Večerková (6.A). 3. místo obsadili Václav
Podroužka (6.B) a Jitka Podroužková
(6.A).

V kategorii 7. ročníků zvítězil Marek
Lechner (7.B) a Simona Sobková (7.A), na
2. místě skončili Stanislav Vávra (7.A) a

Marta Polášková (7.B). 3. místo patřilo
Pavlu Plškovi (7.B) a Lucii Vraspírové (7.A).

Velmi dobré a napínavé souboje byly
mezi žáky 8. ročníku. Nakonec zvítězil
Martin Loučka (8.A) a Klára Jurtíková (8.A),
na 2. místě se umístili Dominik Netopil
(8.A) a Petra Anna Malinková (8.A).
3. místo obsadili David Matyáš (8.A) a
Petra Janoštíková (8.B).

Nelítostný boj mezi sebou svedly
9. ročníky. Prvenství vybojovali Michal
Zawadski (9.A) a Gabriela Pohlová (9.B).
Na 2. místě byli Tomáš Křižan (9.A) a
Simona Janovská (9.A) a 3. místo získali
Miroslav Molčík (9.B) a Leona Jurtíková
(9.B).

Celý turnaj proběhl ve sportovním
duchu, všichni účastníci  bojoval i
s nasazením a v duchu fair-play.

– Mar– Mar– Mar– Mar– Mariiiiie Molčíke Molčíke Molčíke Molčíke Molčíkooooovvvvvá –á –á –á –á –

Mikulášský turnaj ve stolním tenise – 10. výročí

zástupkyně úspěšného odboru ASPV
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– – – – – Dagmar ZapletalováDagmar ZapletalováDagmar ZapletalováDagmar ZapletalováDagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel  –, matrika a evidence obyvatel  –, matrika a evidence obyvatel  –, matrika a evidence obyvatel  –, matrika a evidence obyvatel  –

BlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřání

Dne 8. ledna 2007 oslaví své 78. narozeniny pan

Zdeněk DolníčekZdeněk DolníčekZdeněk DolníčekZdeněk DolníčekZdeněk Dolníček

z ulice Moravská. Všechno nejlepší a pevné zdraví do dalších
let přeje rodina.

V měsíci listopadu se do našeho města přistěhovalo 6 občanů, 16
osob se přestěhovalo v rámci obce, zemřeli 3 občané, odstěhovalo
se 12 osob a narodily se 2 děti.

Společenská kronika
listopad 2006

Děkujeme všem přátelům a známým  za projevenou
soustrast a květinové dary při posledním rozloučení s mým

manželem Janem ŠaríkemJanem ŠaríkemJanem ŠaríkemJanem ŠaríkemJanem Šaríkem

dne 14.11.2006. Děkujeme též za slova rozloučení jménem města
panu starostovi Ing. Radovanu Macháčkovi. Manželka Zdena a dcera
Ivana s rodinou

PoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkování

Již je tomu rok (21.1.2007), co
mezi námi není pan

Pavel MrázekPavel MrázekPavel MrázekPavel MrázekPavel Mrázek

z Chropyně. Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti.

VzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínáme

Dne 14. ledna uplynulo 30 let od úmrtí
mého manžela a našeho tatínka, dědečka a
pradědečka pana

Josefa SuchánkaJosefa SuchánkaJosefa SuchánkaJosefa SuchánkaJosefa Suchánka

z Chropyně. Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Manželka Viktorie
s rodinou.

Doplnění i změna pořaDoplnění i změna pořaDoplnění i změna pořaDoplnění i změna pořaDoplnění i změna pořadů jdů jdů jdů jdů je vyhre vyhre vyhre vyhre vyhraaaaazzzzzenaenaenaenaena.....
Správa majetku města Chropyně,Správa majetku města Chropyně,Správa majetku města Chropyně,Správa majetku města Chropyně,Správa majetku města Chropyně,

Magda Rapantová, tel.: 573 355 323Magda Rapantová, tel.: 573 355 323Magda Rapantová, tel.: 573 355 323Magda Rapantová, tel.: 573 355 323Magda Rapantová, tel.: 573 355 323

Předpokládaný program:

pátek 25. květnapátek 25. květnapátek 25. květnapátek 25. květnapátek 25. května ––––– PPPPPosezosezosezosezosezení u ciení u ciení u ciení u ciení u cimbálumbálumbálumbálumbálu

sobota 26. květnasobota 26. květnasobota 26. květnasobota 26. květnasobota 26. května ––––– Hanácké slavnosti a jarmark řemeselHanácké slavnosti a jarmark řemeselHanácké slavnosti a jarmark řemeselHanácké slavnosti a jarmark řemeselHanácké slavnosti a jarmark řemesel
––––– Lidová veseliceLidová veseliceLidová veseliceLidová veseliceLidová veselice

neděle 2neděle 2neděle 2neděle 2neděle 277777. května. května. května. května. května ––––– Dětský denDětský denDětský denDětský denDětský den
––––– Pochod za králem JečmínkemPochod za králem JečmínkemPochod za králem JečmínkemPochod za králem JečmínkemPochod za králem Ječmínkem
––––– Kácení májeKácení májeKácení májeKácení májeKácení máje

I. pololetí
rrrrro ko ko ko ko ku 200u 200u 200u 200u 20077777

MKS Chropyně připravuje pro

leden:leden:leden:leden:leden: 1111133333.....11111.200.200.200.200.20077777 VIII. Ples městaVIII. Ples městaVIII. Ples městaVIII. Ples městaVIII. Ples města

únor:únor:únor:únor:únor: 111110.2.2000.2.2000.2.2000.2.2000.2.20077777 Myslivecký plesMyslivecký plesMyslivecký plesMyslivecký plesMyslivecký ples

111118.2.2008.2.2008.2.2008.2.2008.2.20077777 Dětský karnevalDětský karnevalDětský karnevalDětský karnevalDětský karneval
(rodiče s dětmi)

březen:březen:březen:březen:březen: 77777.3.3.3.3.3.200.200.200.200.20077777 PrPrPrPrPrázdniázdniázdniázdniázdninnnnny snůy snůy snůy snůy snů
(divadelní představení spol. HÁTA)

22.322.322.322.322.3.200.200.200.200.20077777 Nebojte se strašidelNebojte se strašidelNebojte se strašidelNebojte se strašidelNebojte se strašidel
(představení oblíbených postaviček
Jů a Hele, pro I. stupeň ZŠ, MŠ a rodiče
s dětmi)

duben:duben:duben:duben:duben: 4.4.2004.4.2004.4.2004.4.2004.4.20077777 SCREAMERSSCREAMERSSCREAMERSSCREAMERSSCREAMERS
(kabaret travesti skupiny)

2222277777.4.200.4.200.4.200.4.200.4.20077777 Dobrodružství hastrmana TatrmanaDobrodružství hastrmana TatrmanaDobrodružství hastrmana TatrmanaDobrodružství hastrmana TatrmanaDobrodružství hastrmana Tatrmana
(pohádka pro I. stupeň ZŠ, MŠ a rodiče
s dětmi)

květen:květen:květen:květen:květen: 9.5.2009.5.2009.5.2009.5.2009.5.20077777 RÉVRÉVRÉVRÉVRÉVA  ciA  ciA  ciA  ciA  cimbálombálombálombálombálovvvvvá muziká muziká muziká muziká muzikaaaaa
(koncerty pro I. a II. stupeň ZŠ)

červen:červen:červen:červen:červen: Zkrocení aneb Shakespeare to psal pro mladšíZkrocení aneb Shakespeare to psal pro mladšíZkrocení aneb Shakespeare to psal pro mladšíZkrocení aneb Shakespeare to psal pro mladšíZkrocení aneb Shakespeare to psal pro mladší
(komedie – Divadlo METRO)

Město Chropyně

upozorňuje občany,

že na dny

25. – 27. května 2007

připravuje

XII. Hanácké slavnosti .
Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města Chropyně

zveřejnění blahopřání, nebo vzpomínky
ve společenské kronice,  a to zcela bezplatně.



Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města ChropyněChropyněChropyněChropyněChropyně 0000011111/2007
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Chropyňské počasí
listopad 2006

1111133333.....11111.200.200.200.200.20077777 VIII. Ples městaVIII. Ples městaVIII. Ples městaVIII. Ples městaVIII. Ples města

leden 20020020020020077777
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

Listopad se podle pozorovatelů počasí v minulosti dělil na ještě
relativně teplé období, lidově označované „léto všech svatých“ (malé
léto, malé babí léto), dále na pranostikami hojně opředený časový
úsek Martinských chladen, Klementinské oteplení a Kateřinská
chladna. Přitom dny na konci měsíce mohou v některých letech
nabývat již klimatický ráz prvého teplého a vlhčího prosincového
období, nazývaného Mikulášské oteplení. Čtvrtý ředitel klementinské
hvězdárny v Praze Martin Alois David (1757 – 1836) si dne 3. listopadu
1817 připojil do svých poznámek astronomické, geofyzikální a
meteorolické povahy i tuto poznámku k hřejivému podzimu: „Babí
léto…“

Tzv. léto všech svatých je výraznou teplotní charakteristikou, která
se v dlouhodobém průměru dostavuje od posledních říjnových dnů
až po dny na konci prvé listopadové dekády. Je pro něj příznačné
poměrně teplé a mlhavé počasí a přes den, zpravidla na několik
hodin, se ukazující slunce. Léto všech svatých dosti pravidelně
nastupuje nejenom na naše území, ale vyskytuje se na podstatné
části evropského kontinentu. Právě proto se k němu vážou četné
pranostiky a meteorologická pojmenování v celé řadě evropských
zemí. Tak např. ve Velké Británii, Švédsku a v Německu nese toto
období stejné označení jako u nás – léto všech svatých – a oproti
tomu ve Francii a Itálii je nazýváno létem svatého Martina.

Z mísZ mísZ mísZ mísZ místního poztního poztního poztního poztního pozorororororooooovvvvvání v měsíci liání v měsíci liání v měsíci liání v měsíci liání v měsíci lissssstttttopaopaopaopaopadu:du:du:du:du:
- průměrná minimální ranní teplota byla 4,8 °C;
- průměrná maximální denní teplota byla 6,9 °C;
- celkové množství srážek jsme naměřili 34,3 mm/m2 (první sníh

2., 3., 4. listopadu);
- průměrný tlak vzduchu za měsíc byl 993 hPa.

Pranostiky na měsíc leden:Pranostiky na měsíc leden:Pranostiky na měsíc leden:Pranostiky na měsíc leden:Pranostiky na měsíc leden:
Leden ve dne svítí, v noci pálí.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Mlhy v lednu, sníh v březnu.
Leden studený – duben zelený.
Jaký leden do zimy – taký červenec do horka.
V lednu moc sněhu – v červnu moc sena.
Roste-li tráva v lednu – roste špatně v květnu.
V lednu mráz – těší nás, v lednu voda – věčná škoda.
Leden jasný – roček krásný.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.

Ing. O. KmentIng. O. KmentIng. O. KmentIng. O. KmentIng. O. Kment

111118.2.2008.2.2008.2.2008.2.2008.2.20077777 Dětský karneval Dětský karneval Dětský karneval Dětský karneval Dětský karneval (rodiče s dětmi)

Informace o pořadech a předprodeji vstupenekInformace o pořadech a předprodeji vstupenekInformace o pořadech a předprodeji vstupenekInformace o pořadech a předprodeji vstupenekInformace o pořadech a předprodeji 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,á,á,á,á,
Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.

111110.2.2000.2.2000.2.2000.2.2000.2.20077777 Myslivecký plesMyslivecký plesMyslivecký plesMyslivecký plesMyslivecký ples

Připravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsíc
únor 2007

Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
AAAAAdrdrdrdrdresa resa resa resa resa redakedakedakedakedakce:ce:ce:ce:ce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
TTTTTelefelefelefelefelefon:  5on: 5on: 5on: 5on: 573 500 773 500 773 500 773 500 773 500 746,  546,  546,  546,  546,  573 500 732.73 500 732.73 500 732.73 500 732.73 500 732.

RRRRRedakedakedakedakedakce: ce:  ce:  ce:  ce:  Ing. Petr Večeřa, Ing. Jiří Rosecký.

G rG rG rG rG ra fa fa fa fa fická rická rická rická rická real ieal ieal ieal ieal izace: zace: zace: zace: zace: Tomáš Rozkošný.
J aJ aJ aJ aJ azykzykzykzykzykooooo vvvvvá úprá úprá úprá úprá úpraaaaavvvvva:  a:  a:  a:  a:  Jana Wiedermannová.
TTTTTiiiiisssssk: k:  k:  k:  k:  HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.

FFFFFoooootttttooooo:::::  redakce, Z. Dolníček, T. Rozkošný, mateřská škola, základní
 škola

RRRRRegiegiegiegiegissssst rt rt rt rt rační číslo ační číslo ační číslo ační číslo ační číslo MK ČR E 12039.
UzávěrUzávěrUzávěrUzávěrUzávěrkkkkka ta ta ta ta tohoohoohoohoohottttto čísla: o čísla: o čísla: o čísla: o čísla: 12.12.2006.
VVVVV yyyyychází měsíčně v náklachází měsíčně v náklachází měsíčně v náklachází měsíčně v náklachází měsíčně v nákladu 2du 2du 2du 2du 21111100 ks.  Bezpla00 ks.  Bezpla00 ks.  Bezpla00 ks.  Bezpla00 ks.  Bezplatná ditná ditná ditná ditná dissssst rt rt rt rt ribuce.ibuce.ibuce.ibuce.ibuce.
Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.


