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Vážení spoluobčané,
v minulých dvou číslech Zpravodaje města
Chropyně jsme Vás na tomto místě informovali,
co všechno bychom chtěli v tomto volebním
období u nás v Chropyni vybudovat,
zrekonstruovat, co hodláme zajistit,
podporovat a zorganizovat pro nás, pro
všechny, aby se nám v Chropyni všem žilo lépe
a spokojeněji. Přesto, že náš volební program
na léta 2006 - 2010 pamatuje na všechny
věkové kategorie, počínaje těmi nejmenšími a
konče těmi „dříve narozenými“, přece je jeho
těžištěm orientace na naši nejmladší generaci,
pro kterou bychom toho chtěli vybudovat co
nejvíce.

Ujišťují nás v tom i statistické údaje o počtu
narozených dětí nejen v naší republice, ale i
v našem městě samotném. Křivka narozených
dětí u nás v Chropyni v posledních deseti letech
prudce stoupá a především v posledních třech
letech dosahuje maxima. Průměrný roční počet
narozených dětí v našem městě za posledních
deset let byl 48, přičemž v posledních třech

letech tento průměr vzrostl na 55. Nejvíce dětí
za období let 1997 – 2006 se narodilo v roce
2005, a to úctyhodných 61 dětí. Tento vysoký
počet narozených dětí za poslední desetiletí je
také nejvyšší i v rámci celé České republiky, kdy
se narodilo celkem 102.211 dětí, ale i ve
Zlínském kraji byl tento počet rekordní – 5.670
narozených dětí.

Také minulý rok 2006 byl z tohoto pohledu
příznivý, neboť na svět přišlo 51 nových
občánků našeho města, z toho 35 děvčat a
pouze 16 chlapců. Čím to je, že „chropyňský
vzduch“ lépe svědčil děvčatům než chlapcům,
to si nedovedu vysvětlit, ale určitě z toho mají
větší radost trenérky a cvičitelky v odboru
ASPV, neboť mají z čeho čerpat pro své
gymnastické oddíly, a naopak vrásky na čele
to dělá trenérům fotbalového klubu. Ale
v poslední době se objevují i děvčata
ve fotbalových družstvech přípravek a žáků a
nevedou si mezi chlapci vůbec špatně.

Přesto první narozený občánek našeho
města v minulém roce nechal na sebe poměrně

dlouho čekat, a to až do 22. ledna. Byly to však
hned dvě děti – Soňa Harišová a Kristián Solař.
Naopak v letošním roce si, oproti loňskému
roku, první narozený občánek našeho města
trochu pospíšil – 8. ledna se v kroměřížské
porodnici narodila Ema Peprlová.

Nejvíce používanými jmény v roce 2006 byl
David, a to ve 4 případech, za ním následovala
třikrát Tereza a Nicol a na třetím místě
pomyslného žebříčku nejčastěji přidělovaných
jmen nově narozených dětí našeho města jsou
Barbora, Renata a Petr.

Přeji touto cestou všem novým občánkům
našeho města a jejich rodinám hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti. Doufám, že se jim v té
naší Chropyni bude líbit a že nám nebudou
vyčítat, že jsme na ně nemysleli a že jsme pro
ně nic nevybudovali. Ale také od nich
očekávám, že budou v budoucnu dobře
reprezentovat naše město a že budou hrdi na
to, že se narodili právě v Chropyni.

– 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 –



Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města ChropyněChropyněChropyněChropyněChropyně 0303030303/2007

- 2  2  2  2  2 -

V období od 15.1. do 15.2.2007 rada
města na svých jednáních:

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila po skončení výpovědní doby
uzavřít s paní B. K. nájemní smlouvu na
dobu určitou tří měsíce a současně uzavřít
novou dohodu o uznání a splácení dluhu
s měsíční splátkou min. 2000,- Kč.
V případě, že paní K. bude řádně splácet
a plnit uzavřenou dohodu o uznání
a splácení dluhu, platit řádně nájem
a služby s nájmem spojené, bude
předpoklad uzavřenou nájemní smlouvu
na tři měsíce s ní prodloužit na další
období v termínu do 1.5.2007;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila vyřazení předmětů z majetku
Města Chropyně uvedených v protokolu
o vyřazení předmětů doporučeným
způsobem;

- vzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomí informaci o zvýšení
státního příspěvku obcí II. typu pro rok
2007 o cca 18 % na výkon státní správy,
což představuje cca 347 000,- Kč  do
rozpočtu města;

- schváli laschváli laschváli laschváli laschváli la odkoupení obrazu - Okolí
chropyňského zámku od akad. malíře Jana
Jílka

- uloulouloulouložilažilažilažilažila starostovi odeslat dopis panu P.Z.
týkající se omluvy za zveřejnění jeho
osobních údajů v termínu do 19.1.2007 a
vedoucímu odboru vnitřních věcí provést
ve výpisech usnesení z rady a
zastupitelstva taková opatření, aby nebyly
zveřejňovány osobní údaje na webových
stránkách města Chropyně a ve
Zpravodaji města Chropyně a zpětně
provést opravu doposud zveřejněných
výpisů z usnesení z RM a ZM na webových
stránkách města Chropyně v termínu do
31.1.2007

- schvál i laschvál i laschvál i laschvál i laschvál i la v souladu s ustanovením
§ 10 odst. a) nařízení vlády č. 330/2003
Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, vyplacení odměny
paní Ivaně Buráňové a Marcele Rejtrové
ve výši uvedené v důvodové zprávě. Tento
návrh je v zalepené v obálce a je součástí
zápisu z jednání rady města;

- vzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomí informaci o vyúčtování
VIII. Plesu města Chropyně a doporučuje
na příští městský ples, který se bude konat
12. ledna 2008, buď neprodávat
vstupenky do místnosti, kde hraje
cimbálová muzika, a nebo pouze vážným
zájemcům o tento druh hudby;

- schschschschschvvvvválilaálilaálilaálilaálila pořízení informačního systému
GINIS od firmy Gordic, s.r.o., Jihlava
vzhledem k tomu, že jde o nejvýhodnější
nabídku z předložených nabídek;

- schschschschschvvvvvál i laál i laál i laál i laál i la vyplacení mimořádného
ošatného pro účastníky obřadů na rok
2007 dle předloženého návrhu;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila dle § 85 písm. b) v návaznosti
na § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Z jednání rady města
po zapracování navržených změn způsob
a výši poskytnutí jednorázových ročních
peněžitých darů pro předsedy a členy
komisí RM, kteří nejsou členy ZM, pro
období od 12/2006 do 11/2010;

- vzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomí informaci místostarosty
o účasti na veletrhu cestovního ruchu
Regiontour 2007 a doporučila zvážit účast
města a další setrvání v Mikroregionu
Střední Haná;

- udělilaudělilaudělilaudělilaudělila panu Jaromíru Muchovi, Sadová
4171 Kroměříž, provozovateli Restaurace
STOP, výjimku z ustanovení čl. 3 obecně
závazné vyhlášky Města Chropyně
č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku
při pořádání veřejných hudebních
produkcí, na hudební produkci
pořádanou dne 2.2.2007 do 01:00 hodin
následujícího dne;

- schschschschschvvvvválilaálilaálilaálilaálila nutnost zajistit souhlas všech
nových vlastníků s demolicí úschovných
šop ve dvorním traktu domu č.p. 23
na nám. Svobody z důvodu jejich
špatného statického a bezpečnostního
stavu, neboť v majetku města zůstává
v současné době pouze jediný byt;

- uložilauložilauložilauložilauložila vedoucímu odboru výstavby a
životního prostředí zajistit v termínu do
4.4.2007 zpracování technické
dokumentace potřebné k čerpání
finančních prostředků z fondů Evropské
unie na rekonstrukci Městského kulturního
střediska v Chropyni a vybudování
bezbariérových přechodů ve městě;

- uložilauložilauložilauložilauložila vedoucímu odboru výstavby a
životního prostředí informovat v termínu
do 21.2.2007 manžele H. užívající byt
v majetku města v objektu Komenského
č.p. 163, v němž se projevuje zvýšená
vlhkost zdiva i přes provedenou
chemickou izolaci, že do přijetí stanoviska
zastupitelstva města k tomuto objektu
v rámci Koncepce nakládání s majetkem
města, nebude tento problém prozatím
stavebně-technickým zásahem (podřezání
zdiva, sanační omítka apod.) řešit;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila jako dodavatele na výměnu
oken v objektu Mateřské školy Chropyně,
okres Kroměříž, příspěvková organizace
firmu Ing. Josef Gaja, která předložila
výhodnější nabídku;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila jako dodavatele stavebních
úprav v zasedací místnosti Městského
úřadu v Chropyni firmu Ing. Jaroslava
Hlouška, která předložila nejvýhodnější
nabídku;

- nedoporučilanedoporučilanedoporučilanedoporučilanedoporučila odprodej parcely č. 361/1
v lokalitě za supermarketem Renta
manželům V. do doby vybudování
sběrného dvora;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila smlouvy o nájmu nemovitostí
s panem F.Š. o výměře 900 m2 a s panem
B.P. o výměře 250 m2 v lokalitě ul. Hrad
parc. č. 1276;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila Dodatek č. 4 Smlouvy o odvozu
a zneškodnění komunálních odpadů mezi

Městem Chropyně a firmou Biomas, spol.
s r.o., Malý val 1552 Kroměříž,
IČO: 46960511;

- revokovalarevokovalarevokovalarevokovalarevokovala usnesení č. RM 04/05/06 o
ukončení pronájmu předmětných
pozemků pod garážemi v lokalitě Mlýn a
uložila vedoucí hospodářsko-správního
odboru informovat v termínu do
21.2.2007 vlastníky garáží o nových
nájemních smlouvách na tyto pozemky, a
to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila ukončení Smlouvy o nájmu
nemovitosti mezi Městem Chropyně a TJ
Chropyně dohodou v souvislosti
s připravovanou rekonstrukcí koupaliště
v termínu k 21.2.2007;

- přidělilapřidělilapřidělilapřidělilapřidělila k termínu 1.3.2007 byt č. 1 na
ul. Masarykova 11, panu M.K. za podmínky
podepsání prohlášení, že pan K. souhlasí
s opravami v tomto bytě provedenými na
vlastní náklady a že v případě prodeje se
zavazuje byt odkoupit, což bude ošetřeno
Smlouvou o budoucí kupní smlouvě;

- vzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomí materiál Rozbor
pohledávek na bytovém hospodářství
k 31.12.2006;

- vzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomívzala na vědomí zprávu Komise
k projednávání přestupků Města
Chropyně za rok 2006;

- uděl i lauděl i lauděl i lauděl i lauděl i la Sboru dobrovolných hasičů
Plešovec, zastoupen panem Františkem
Chmelou, výjimku z ustanovení čl. 3
obecně závazné vyhlášky Města
Chropyně č. 3/2003, o zajištění veřejného
pořádku při pořádání veřejných
hudebních produkcí, na akci
„Pochovávání basy“ pořádanou v hostinci
U Pazderů v Plešovci dne 17.2.2007 do
02:00 hodin následujícího dne;

- udělilaudělilaudělilaudělilaudělila Mysliveckému sdružení Chropyně,
zastoupenému panem Vladimírem
Hradilem, výjimku z ustanovení čl. 3
obecně závazné vyhlášky Města
Chropyně č. 3/2003, o zajištění veřejného
pořádku při pořádání veřejných
hudebních produkcí, na pořádání akce
„Myslivecký ples“ pořádaný v MKS dne
10.2.2007 do 02:00 hodin následujícího
dne;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila připojení města Chropyně k akci
„Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2007
spočívající ve vyvěšení tibetské vlajky na
budovu úřadu v tento den;

- uložilauložilauložilauložilauložila vedoucímu odboru výstavby a
životního prostředí zajistit ve spolupráci
se Správou majetku města Chropyně,
příspěvková organizace, realizaci zřízení
přechodu pro chodce na ulici Drahy dle
předloženého návrhu schváleném
příslušným správním úřadem v termínu do
19.3.2007;

- rrrrreeeeevvvvvokokokokokooooovvvvvalaalaalaalaala usnesení č. RM 03/08/07 o
zamítnutí zřízení vyhrazeného
parkovacího místa dle žádosti pana Z.C.

pokračování na str. 3
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před domem, kde bydlí, a novým
usnesením zřízení tohoto parkovacího
místa;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila Smlouvu o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení mezi Městem
Chropyně a firmou ASEKOL, s.r.o., se

sídlem U Pejřárny 97 Praha 4 – Libuš, IČO
27373231;

- schvál i laschvál i laschvál i laschvál i laschvál i la používání soukromých
mobilních telefonů pro služební účely
neuvolněnými členy rady města a
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, stanovila s platností od
6.2.2007 neuvolněnému zastupiteli, členu
rady města, panu Františku Hrabalovi
měsíční příspěvek ve výši 300,- Kč na
úhradu hovorného ze soukromého
mobilního telefonu pro služební účely;

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

Z jednání rady města
dokončení ze str. 2

Rok 2007 už běží v plném proudu, proto
mi dovolte nastínit předpokládaný vývoj
našeho města z hlediska financí.

Na základě zákona o obcích a
rozpočtových pravidel územních rozpočtů
každá obec hospodaří podle svého
schváleného rozpočtu. Schvalování rozpočtu
náleží zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo
Města Chropyně schválilo rozpočet na rok
2007 na svém prosincovém zasedání v závěru
minulého roku. Podrobný návrh rozpočtu byl
zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho
projednáváním v zastupitelstvu města a tak
se mohli občané s tímto rozpočtem seznámit
v časovém předstihu.

Rozpočet, podle kterého bude město
v letošním roce hospodařit, je vyrovnaný. Na
straně příjmů i výdajů jsou stejné částky, a to
ve výši 69 038 tis. Kč.

V příjmech i výdajích jsou obsaženy
každoročně se opakující dotační vztahy – na
výkon státní správy, sociální dávky. Kromě
běžných výdajů jsou v rozpočtu vyčleněny
prostředky na realizaci a přípravu různých
investic. Jak vysoké budou investiční akce,
záleží také na tom, jaké prostředky do

rozpočtu přibudou z jiných zdrojů - ze
státního rozpočtu, z evropských fondů apod.
V roce 2007 jsou plánovány výdaje na:
rekonstrukci koupaliště, vybudování
sběrného dvoru, dokončení výměny oken na
budově mateřské školy, pokračování
rekonstrukce základní školy a základní
umělecké školy, pokračování regenerace
sídliště, opravy hřbitovních zídek v Chropyni
i v Plešovci, točny za Albertem, příspěvek na
rekonstrukci tělocvičny a další drobnější
opravy na majetku města. V rozpočtu jsou
dále vyčleněny prostředky na přípravu dalších
investičních akcí: cyklostezky do Plešovce,
inženýrských sítí na Podlesí, rekonstrukci
domu s pečovatelskou službou, městského
kulturního střediska apod.

Součástí rozpočtu Města Chropyně jsou i
finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým
organizacím: Správě majetku města
poskytuje zřizovatel příspěvek ve výši
8,062.000,- Kč, Základní škole příspěvek ve
výši 3,725.000,- Kč, Mateřské škole příspěvek
ve výši 1,397.000,- Kč a Zařízení školního
stravování příspěvek ve výši 1,260.000,- Kč.

Město dále přispívá na činnost

Rozpočet města v roce 2007
organizačních složek – Městské knihovny v
Chropyni a Pečovatelské službě Chropyně.
Významně také f inancuje činnost
chropyňského zámku, tělovýchovné jednoty
a jejích oddílů, fotbalového klubu, sboru
dobrovolných hasičů, organizací Junák,
Pionýr, občanských a charitních sdružení ve
městě a okolí, provoz koupaliště apod.

Finanční vyčíslení toho, co všechno
zajišťuje Město Chropyně a Městský úřad
v Chropyni, je patrné z údajů schváleného
rozpočtu, které jsou zveřejněny i na
internetových stránkách města.

Měnit výši rozpočtu je možné pouze
rozpočtovým opatřením, které rovněž
schvaluje zastupitelstvo města. V případě
příznivějších příjmů bude možné do rozpočtu
tyto prostředky zapojit na konkrétní akci.

V závěru bych ráda vyslovila přání, aby se
rok 2007 vyvíjel v oblasti příjmů tak, aby bylo
možné nejen udržet řádný chod města, ale i
posunout úroveň města Chropyně
plánovanými akcemi zase kousek dál.

– Ing. Lenka Macháčková, vedoucí– Ing. Lenka Macháčková, vedoucí– Ing. Lenka Macháčková, vedoucí– Ing. Lenka Macháčková, vedoucí– Ing. Lenka Macháčková, vedoucí
fffffiiiiinananananančního ončního ončního ončního ončního odboru –dboru –dboru –dboru –dboru –

Správa majetku města Chropyně oznamuje občanům, že ve dnech

23.−24.3.2007 proběhne „Jarní úklid města“.
Odpad z vyčištěných veřejných ploch bude odvezen

zaměstnanci SMM v sobotu do 13.00 hod.

Dne 31.3.2007 bude probíhat v rámci harmonogramu svoz železného odpadu.
Bližší informace na vývěsních plochách Městského úřadu.
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Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
v platném znění zanikne ke dni 1.1.2008
platnost těch povolení k odběru povrchových
nebo podzemních vod, která byla vydána
a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí
i nadále.

Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje
určeného pro individuální zásobování
jednotlivé domácnosti pitnou vodou
nezanikají.

Bližší informace  o zániku povolení a s touto
záležitostí spojenou rozsáhlou diskusi je možno
si přečíst na webových stránkách Ministerstva
zemědělství www.zanikpovoleni.cz

Informace na zdejším úřadě, týkající se vaší
konkrétní situace, je možno získat u odboru
výstavby a ŽP v úřední dny (pondělí, středa –
dveře č. 1), nebo na telefonu 573 500 743.

NEČASTĚJŠÍ DONEČASTĚJŠÍ DONEČASTĚJŠÍ DONEČASTĚJŠÍ DONEČASTĚJŠÍ DOTTTTTAZYAZYAZYAZYAZY
11111..... Jsem fyzická osoba nepodnikajícíJsem fyzická osoba nepodnikajícíJsem fyzická osoba nepodnikajícíJsem fyzická osoba nepodnikajícíJsem fyzická osoba nepodnikající

a mám u své nemovitosti studnu postavenoua mám u své nemovitosti studnu postavenoua mám u své nemovitosti studnu postavenoua mám u své nemovitosti studnu postavenoua mám u své nemovitosti studnu postavenou

někdy kněkdy kněkdy kněkdy kněkdy kolem rolem rolem rolem rolem rokokokokoku 1u 1u 1u 1u 1925. Musím žáda925. Musím žáda925. Musím žáda925. Musím žáda925. Musím žádat o not o not o not o not o novvvvvééééé
povolení?povolení?povolení?povolení?povolení?

Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny
vybudované před 1.1.1955 se považuje za
povolený, nehledě na to, že v listinné podobě
žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo.
Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží,
podle prohlášení odběratele, k individuálnímu
zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn.
např. k vaření, splachování WC, zalévání
zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.),
považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 a
o žádné nové povolení není třeba žádat. Není
podstatné, zda se jedná o zásobování
domácnosti v místě trvalého bydlení nebo
jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy.

2.2.2.2.2. Jsem fyzická osoba nepodnikající aJsem fyzická osoba nepodnikající aJsem fyzická osoba nepodnikající aJsem fyzická osoba nepodnikající aJsem fyzická osoba nepodnikající a
mám u své nemovitosti studnu postavenoumám u své nemovitosti studnu postavenoumám u své nemovitosti studnu postavenoumám u své nemovitosti studnu postavenoumám u své nemovitosti studnu postavenou
v rv rv rv rv roooooce 1ce 1ce 1ce 1ce 19999975. Žádné po75. Žádné po75. Žádné po75. Žádné po75. Žádné povvvvvolení k oolení k oolení k oolení k oolení k odběru vdběru vdběru vdběru vdběru vooooodydydydydy
nemám. Mám o něco žádat?nemám. Mám o něco žádat?nemám. Mám o něco žádat?nemám. Mám o něco žádat?nemám. Mám o něco žádat?

Odebírat podzemní vodu ze studny
vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě
platného povolení příslušného správního

orgánu (vodohospodářského orgánu, popř.
dnes vodoprávního úřadu). Pokud o vydání
povolení nebylo v minulosti požádáno
a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co
nejdříve o vydání povolení požádat pověřený
obecní úřad. V případě Chropyně, Plešovce,
Záříčí, Žalkovic a Kyselovic je tímto pověřeným
obecním úřadem Městský úřad v Chropyni,
odbor výstavby a ŽP (pro právnické osoby
a fyzické osoby podnikající je pověřeným
úřadem MěÚ Kroměříž).

33333..... Jsem fyzická osoba nepodnikajícíJsem fyzická osoba nepodnikajícíJsem fyzická osoba nepodnikajícíJsem fyzická osoba nepodnikajícíJsem fyzická osoba nepodnikající
a mám u své nemovitosti studnu postavenoua mám u své nemovitosti studnu postavenoua mám u své nemovitosti studnu postavenoua mám u své nemovitosti studnu postavenoua mám u své nemovitosti studnu postavenou
v rv rv rv rv roooooce 1ce 1ce 1ce 1ce 1995. Vše mám řádně po995. Vše mám řádně po995. Vše mám řádně po995. Vše mám řádně po995. Vše mám řádně povvvvvoleno –oleno –oleno –oleno –oleno –
musím žádat o nové povolení?musím žádat o nové povolení?musím žádat o nové povolení?musím žádat o nové povolení?musím žádat o nové povolení?

Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený
pro individuální zásobování domácnosti
pitnou vodou. Za odběr podzemní vody ze
zdroje určeného pro individuální zásobování
domácnosti pitnou vodou se považuje odběr
podzemní vody, u něhož je účelem nakládání
s vodami odběr vody pro zásobování
domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná
formulace vyjadřující tento účel (uvedeno
v platném povolení k odběru podzemní vody).
Není přitom podstatné, zda se jedná
o zásobování domácnosti v místě trvalého
bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační
chaty či chalupy. Pokud se tedy jedná
o individuální zásobování domácnosti pitnou
vodou, platnost povolení dnem 1.1.2008
nezaniká.

4.4.4.4.4. Mám jako fyzická osobaMám jako fyzická osobaMám jako fyzická osobaMám jako fyzická osobaMám jako fyzická osoba
nepodnikající zahradu u potoka a vodounepodnikající zahradu u potoka a vodounepodnikající zahradu u potoka a vodounepodnikající zahradu u potoka a vodounepodnikající zahradu u potoka a vodou
zalévzalévzalévzalévzalévám přes léám přes léám přes léám přes léám přes léttttto zo zo zo zo zelenielenielenielenieleninu. Musím mítnu. Musím mítnu. Musím mítnu. Musím mítnu. Musím mít
nějaké povolení?nějaké povolení?nějaké povolení?nějaké povolení?nějaké povolení?

Pokud není k odběru povrchové vody
(tj. např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.)
využíváno zvláštní technické zařízení (např.
čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo
konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je
k odběru povrchové vody využíváno zvláštní
technické zařízení (např. čerpadlo, trkač apod.),
pak je třeba povolení příslušného pověřeného
obecního úřadu (vodoprávní úřad), a to bez
ohledu na množství odebrané vody.

5.5.5.5.5. Kdo je „osoba s odbornouKdo je „osoba s odbornouKdo je „osoba s odbornouKdo je „osoba s odbornouKdo je „osoba s odbornou
způsobilostí“?způsobilostí“?způsobilostí“?způsobilostí“?způsobilostí“?

Za osobu s odbornou způsobilostí se
považuje hydrogeolog podle zákona č. 62/
1988 Sb., o geologických pracích a o Českém
geologickém úřadu, ve znění pozdějších
předpisů. Jeho vyjádření je podkladem vydání
povolení k odběru podzemní vody, pokud
vodoprávní úřad ve výjimečných případech
nerozhodne jinak. Doporučuje se proto před
podáním žádosti konzultovat tuto otázku
s příslušným vodoprávním úřadem.

6.6.6.6.6. Je řízení o vydání nového čiJe řízení o vydání nového čiJe řízení o vydání nového čiJe řízení o vydání nového čiJe řízení o vydání nového či
prodloužení stávajícího povolení k odběruprodloužení stávajícího povolení k odběruprodloužení stávajícího povolení k odběruprodloužení stávajícího povolení k odběruprodloužení stávajícího povolení k odběru
podzemní vody zpoplatněno ?podzemní vody zpoplatněno ?podzemní vody zpoplatněno ?podzemní vody zpoplatněno ?podzemní vody zpoplatněno ?

Řízení o vydání povolení k odběru podzemní
vody, k odběru povrchové vody ani řízení o
vydání povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových nebo podzemních
nepodléhá správnímu poplatku.

Zánik povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod
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Pro pamětníky a nepamětníky
Tělocvičná jednota Orel – II. částTělocvičná jednota Orel – II. částTělocvičná jednota Orel – II. částTělocvičná jednota Orel – II. částTělocvičná jednota Orel – II. část

Ve Zpravodaji města Chropyně číslo 12/06
byla zveřejněna poslední sada fotografií ze

Sokola. Omylem byla u fotografie č. 4
jmenována jako sedící učitelka paní
Kubíčková…, ve skutečnosti je to fotografie
od paní Kubíčkové, sedící učitelkou je paní

Horníčková. Paní Horníčkové se omlouváme,
moc ji pozdravujeme a přejeme jí pevné
zdraví.

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

kolotoč na orelském stadionu

pochod Orlů po Ječmínkově ulici

tělocvičná jednota Orel

 orelské cvičení na stadionu pod zámkem orelské cvičení na stadionu pod zámkem

pochod Orlů na stadion
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V roce 2006 navštívilo knihovnu celkem
8.431 návštěvníků. Knihovna má celkem
687 čtenářů, z toho je 270 dětí, 62 dětí
navštěvuje Dětské oddělení na Tyršové ulici,
pobočku v Plešovci 28 čtenářů.

Pro své návštěvníky má knihovna
celkem 26.748 svazků knih, z toho je 8.871
ks naučné literatury, 17.267  ks beletrie
a 610 ks ostatních dokumentů. V minulém
roce přibylo do fondu knihovny 1.001 ks
nových titulů.

Podle statistických údajů bylo půjčeno
celkem 45.443 knih, 7.850 naučné
a 24.350 krásné literatury dospělým
čtenářům, 5.383 naučné a 7.860 krásné
literatury dětem.

Kromě knih nabízí knihovna svým
zájemcům na 20 titulů populárních
časopisů (ABC, Kačer Donald, Dívka, Top
dívky, Elle, Burda, Praktická žena, Vlasta,
Květy, Glanc, Instinkt, Cinema, Dům
a zahrada, Zeměmi světa aj.)

Ve spolupráci s mateřskou školou, školní
družinou a základní školou připravila
knihovna celkem 56 vzdělávacích
a výchovných akcí pro děti.

V rámci své regionální působnosti
provádí městská knihovna metodickou
a poradenskou činnost v místních
knihovnách v Záříčí, Kyselovicích, Břestě,
Žalkovicích a Pravčicích.

– Milena Skřivánková, vedoucí knihovny –– Milena Skřivánková, vedoucí knihovny –– Milena Skřivánková, vedoucí knihovny –– Milena Skřivánková, vedoucí knihovny –– Milena Skřivánková, vedoucí knihovny –

Informace z městské
knihovny

Z pohádky do pohádkyZ pohádky do pohádkyZ pohádky do pohádkyZ pohádky do pohádkyZ pohádky do pohádky – dopoledne
plné pohádek pro děti MŠ

Popletené pohádkyPopletené pohádkyPopletené pohádkyPopletené pohádkyPopletené pohádky – soutěžní kvíz pro
ŠD

Knihovna plná sluníčekKnihovna plná sluníčekKnihovna plná sluníčekKnihovna plná sluníčekKnihovna plná sluníček     –     výtvarná
soutěž pro děti o nejkrásnější sluníčko

Besedy pro žáky ZŠBesedy pro žáky ZŠBesedy pro žáky ZŠBesedy pro žáky ZŠBesedy pro žáky ZŠ – I. stupeň – Proč
chtěla být knížka hezká, Anička malířka,
Regionální pověsti, Děti nejen
z Bullerbynu, Dobrodružství pro holky i
pro kluky

Knihovnické lekce pro žáky ZŠKnihovnické lekce pro žáky ZŠKnihovnické lekce pro žáky ZŠKnihovnické lekce pro žáky ZŠKnihovnické lekce pro žáky ZŠ – II.
stupeň – knihovnická informatika pro
čtenáře i nečtenáře

V poště směřující starostovi města
Chropyně se objevuje nejen pošta úřední,
ale i spousta nabídek, inzerátů a sdělení.
Ovšem také zajímavé dopisy, které velmi rád
čtu. Na ten, o kterém se chci s Vámi podělit,
dlouho nezapomenu. Cituji:

,,Dovoluji si Vám napsat následující. V mé
soukromé sbírce se nachází obraz, který
namaloval významný brněnský malíř Jan
Jílek, počátkem 60. let minulého století.
Jmenovaný působil po válce několik roků
v Kroměříži a nacházel výrazné inspirace i
v okolí Chropyně. Tak vznikl obraz

zpodobňující pohled na rybník, zámek a
kostel, včetně zpětného odrazu ve vodě.“
Ano, tak zněl začátek dopisu, který dále
popisoval možnost jeho získání pro město,
za symbolickou cenu 2.500,- Kč. Podepsán
byl univerzitní profesor PhDr. Buček Miloslav,
CSc. z Brna.

Tato nabídka mne natolik zaujala, že jsem
panu PhDr.Bučkovi odpověděl a pozval jej
na radnici do Chropyně.

Počátkem ledna tohoto roku se
v kanceláři města objevil nejen pan PhDr.

Poznal jsem zajímavého rodáka
Buček, ale i jeho manželka. Při šálku kávy
jsme dlouze povídali o jeho životě a návratu
po mnoha letech do Chropyně.

Uvědomil jsem si, že mám tu čest sedět
s velmi zajímavým člověkem. PhDr. Miloslav
Buček, CSc. se narodil v roce 1931
v Chropyni. Vystudoval JAMU v Brně.
Působil jako vedoucí katedry estetické
výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity
J. E. Purkyně. Jeho koncertní činnost byla
zaměřena na sólovou varhanní hru
a sbormistrovskou práci. Vystupoval nejen
v naší republice, ale i v mnoha zemích světa.

Nejen, že jsem se dozvěděl o profesních
úspěších pana PhDr. Bučka, ale také o jeho
velkém koníčku – hokeji. V roce 1982
v brněnském Večerníku vyšel článek
s názvem ,,Varhaník mezi mantinely“
popisující varhanního virtuóza Miloslava
Bučka a jeho vzpomínky na působení
v divizním mužstvu Sokola Chropyně
v sezónách 1946 – 1951. V článku vzpomíná
na své spoluhráče, bratry Ptáčkovy,
Hodanovy a na Rudu Maňase.

Pan PhDr. Buček se ptal na vše nové
v Chropyni, zejména jej ovšem zajímala
činnost našich dvou pěveckých sborů
Cantinella a Schola Melodica. Přislíbil předat
vedoucím pěveckých sborů cenné
zkušenosti a podílet se na zveřejnění
několika článků ve Zpravodaji města,
o rozvoji hudební kultury města Chropyně
v prvé polovině 20. století.

Tak to byla příjemná návštěva, která mne
potěšila a na jejímž začátku byl onen
zajímavý dopis. Už se těším na další setkání
s PhDr. Bučkem.

– Ing.Radovan Macháček,– Ing.Radovan Macháček,– Ing.Radovan Macháček,– Ing.Radovan Macháček,– Ing.Radovan Macháček,
starosta města –starosta města –starosta města –starosta města –starosta města –

Program měsíce knihy

Velikonoční výstava
Klub českých turistů, Základní škola

v Chropyni a jejich přátelé Vás zvou na

VVVVVelikelikelikelikelikonoční výsonoční výsonoční výsonoční výsonoční výstttttaaaaavuvuvuvuvu
kraslic, výzdoby bytů a tradičníhokraslic, výzdoby bytů a tradičníhokraslic, výzdoby bytů a tradičníhokraslic, výzdoby bytů a tradičníhokraslic, výzdoby bytů a tradičního

pečivpečivpečivpečivpečivaaaaa, kt, kt, kt, kt, kterererererá se bude ká se bude ká se bude ká se bude ká se bude konaonaonaonaonat vt vt vt vt ve dneche dneche dneche dneche dnech

21. – 23. března 2007 od 8 do 17 hodin
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku

Vstupné: děti 1,- Kč, dospělí dobrovolné.

Příjem exponátů v pondělí
19. března 13 – 16 hodin.
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Počítače a programy jsou pro dnešní děti
velmi lákavé. Informatika  jako volitelný
předmět se na Základní škole učí již řadu let.
Zpočátku to byly hodiny v osmém a devátém
ročníku. V posledních letech se počet hodin
rozšiřuje, nejprve na sedmý ročník, nyní se učí
již dva roky od šestého ročníku ve třídě
s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní
techniky. Zájem o takto zaměřenou výuku je u
dětí značný. Během hodin se důkladně
seznamují s balíkem programů od firmy
Microsoft, jako je Word, Excel, PowerPoint,

Access, FrontPage. Dále se naučí práci
s grafikou, používáme produkty firmy Zoner.
Programování je nacvičováno na programu
Baltík.

Žáci se během roku zapojují do různých
soutěží, jejichž zadání je dobrou motivací k
rozvoji nových znalostí v programech a
vyhledávání na Internetu. V letošním roce se
třídy zapojily do několikatýdenní soutěže ve
vyhledávání na Internetu, některé třídy získaly
plný počet bodů. Zadání otázek bylo z různých
oborů, žáci se naučili rychle vyhledat informace

Informatika na Základní škole v Chropyni
na Internetu. Před Vánocemi se zapojili do
soutěže ve vektorové grafice. Martin Dohnal
ze 7.A vyhrál první místo v listopadovém kole
celostátní soutěže, firma Zoner mu nabídla
možnost vybrat si cenu z jejich produktů.
Během roku se žáci účastní i soutěží
v programování, Baltík jim umožní rozvíjet jejich
fantazii a tvořivě strukturovat jejich nápady.

V příštím školním roce bude probíhat výuka
rozšířené informatiky ve všech třídách
6. ročníku s návazností až do 9. ročníku.

– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr. Jiři. Jiři. Jiři. Jiři. Jiřina Dolníčkna Dolníčkna Dolníčkna Dolníčkna Dolníčkooooovvvvvá –á –á –á –á –

Někteří z nás si zvykli na tradici, že březen je
vyhrazen pro mladé a rozrůstající se medium.
Pochopitelně, že mluvím o internetu
a multimediích všeobecně. Letos tu máme již
jubilejní desátý ročník akce, Březen – měsícBřezen – měsícBřezen – měsícBřezen – měsícBřezen – měsíc
iiiiintntntntntererererernenenenenetu tu tu tu tu s podtitulem     „IntIntIntIntIntererererernenenenenet - výhot - výhot - výhot - výhot - výhodadadadada
prprprprpro zneo zneo zneo zneo znevýhovýhovýhovýhovýhodněné“dněné“dněné“dněné“dněné“. Tradičně se zaměřuje na
širokou veřejnost a to nejen na juniory (vyhlášeny
soutěže JuniorWeb, JuniorDesign a JuniorText),
ale i na seniory. Nemohu však zapomenout na
tělesně postižené a opomenout bych neměl i
lidi středního věku. Doufejme, že nás překvapí
příjemněji než letošní zimní počasí, které je
poněkud rozmarné. Loni jsme tu měli extrémní
zimu a letos pro změnu extrémní teplo. Vraťme
se, ale k tématu.

Již na začátku tohoto článku jsem zmínil
slovo „internet“. Pro některé je doposud velkou
neznámou a někteří o něm ani  nechtějí slyšet, u
některých se stal běžnou součástí soukromého
i pracovního života a někteří se na internetu stali
závislí. Převážná většina uživatelů si ani
neuvědomuje, že internet jako takový v naší
malé zemičce slaví 15 roků. Co se změnilo od té
doby, kdy se poprvé spojili čeští uživatelé se
světovou sítí, proč je vývoj internetu u nás
v takové situaci? Na tyto otázky jsou
pochopitelně i jednoduché odpovědi, některým
však tyto odpovědi dělají vrásky na čele, ale
taková je realita. Kdy to všechno začalo? Zhruba
v roce 1992 se propojila lokální síť ČVUT se
světem rychlostí 19,2 kb/s. Pro srovnání, dnes
jen CESNET2 spojuje s cizinou hned několik
linek, jimiž dohromady protékají gigabity za
sekundu, a národním peeringovým centrem
NIX.CZ teče ve špičkách přes 20 Gb/s, přičemž
přenosy se každý rok zdvojnásobují. I pro
běžného uživatele se mnohé za tu dobu změnilo,
nicméně v době raného rozmachu, kdy se měl
internet rozvíjet, byl přibrzděn vlastníkem licence
natolik, že se dobré tři roky přešlapovalo na místě
a praktické věci, které mohly pomoci k rozvoji
utekly managerům pod prsty. Naštěstí se v roce
1995 s rozmachem osobních počítačů a hlavně
i s operačním systémem WINDOWS 95, který
podporoval protokol TCP/IP a obsahoval
integrovaný prohlížeč Internet Explorer, se
internet, především pak world wide web, začal
šířit do domácností. Následně se v roce 1996
začaly rozšiřovat různé free, ale i komerční služby.
Na podzim pak pomohl k rozvoji internetu i
veletrh INVEX v Brně. Monopolní vlastník
licence však nepřispěl k rozvoji a jistě si někteří

Březen – měsíc internetu: „internet a multimédia všude kolem nás…“
pamatujete na tenkrát celorepublikovou akci
proti monopolu, která přispěla k zavedení
datového tarifu Internet 99, později i v dalších
variantách. Problémy u tohoto monopolního
vlastníka licence pokračují a dostáváme se do
již všem důvěrně známé situace, která je pro
většinu lidí realitou i v dnešních dnech. S
pomalými, asymetrickými přípojkami s
obrovskou agregací a datovým limitem (ač se v
propagačních materiálech tváří jak nejsou
výhodné) vyčerpatelným během několika hodin,
novinkou nazvanou FUP a dalšími nevýhodami
se setkáváme běžně. Naštěstí se v novém tisíciletí
ČTU smiloval a začal uvolňovat licence pro jiné
poskytovatele, kteří jsou nebo nejsou závislí na
monopolním vlastníku licence. Pravdou je, že
se někteří poskytovatelé nakazili od
monopolního datového poskytovatele a
„přípojky ať s malou/velkou agregací nebo
datovým limitem“ jim nejsou cizí. Je to pro ně
totiž momentálně výhodné, protože tak
koncovému uživateli garantují pouze připojení
k internetu. Rychlost, případně „ping“, tak
garantovat nemusí (běžné problémy u sdílených
linek) a jsou v případě problému (kolísání
rychlosti, velké odezvy „pingy“ atd.) bez
problémů a uživatel nic neudělá, protože
připojení k internetu funguje. Ti z poskytovatelů,
co jsou schopni nabídnout garantované linky
pro jednotlivé uživatele, to budou mít
v budoucnu mnohem jednodušší.
S přibývajícími službami, které jsou spojeny
s internetem a hlavně s garantovanou linkou,
pak nebudou mít problémy. Doporučuji tak
každému z budoucích uživatelů internetu,
pořádně si zjistit veškeré informace a možnosti

služeb u vašeho případného poskytovatele, aby
jste v budoucnu neměli z využitím služeb
internetu problémy. Další a důležitou nutností
mimo kvalitního připojení do celosvětové sítě
internet je počítač. Neměl by na něm chybět
prohlížeč (nejpoužívanější Internet Explorer,
Firefox, Opera atd.), což beru jako samozřejmost.
Hlavně by však mělo být součástí systému
kvalitní zabezpečení v podobě antivirového
programu (NOD32, NortonAntivirus…),
antispamového programu (Ad-Aware, XOFTSPY
Anti-Spyware Scanner, Spybot - Search & Sestrou,
Spy Emergency apod.) a věcí pod názvem
firewall (ZoneAlarm, Norton Internet Secuity,
Kerio Personal Firewall apod.). Doporučuji na
vašem počítači tyto programy mít, nevystavujete
se tak problému nazvaného kolize systému, kdy
se může stát, že vám prostě zkolabuje nejen
operační systém, ale i počítač samotný.

Pokud máte tedy výše uvedené věci
pohromadě, nic vám pak nebrání využít
momentálně nabízených multimediálních služeb.
Nemyslím tím pouštění internetového rádia, to
je dnes běžná věc. S postupným rozvojem
počítačů není problém dnes sledovat záznamy
(streamy, www.stream.cz atd.) nebo přímé
přenosy různých TV pořadů. Dokonce není
problém díky chatu do tohoto pořadu
vstupovat. Je to jen otázka času, kdy nebude
problém interaktivně internet využívat a být
i součástí daného programu . Na to si však chvilku
ještě jistě počkame.

Doufejme, že se zaváhání z minulosti podaří
rychle dohnat a nebude problém s nabídkou
služeb a využitím internetu na plné obrátky…

Jiří RJiří RJiří RJiří RJiří Rutsch CHRutsch CHRutsch CHRutsch CHRutsch CHROPNETOPNETOPNETOPNETOPNET.WSC.WSC.WSC.WSC.WSC
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Vrcholí přípravy na mezinárodní osvětovou
kampaň RRRRReal Neal Neal Neal Neal Naaaaappppppppppy Wy Wy Wy Wy Weak eak eak eak eak – Šetrné pleny
k dítěti i k životnímu prostředí. Letos poprvé
se koná také v České republice.

Zdánlivě nezajímavé téma, často opomíjené.
Jedno z mnoha, které má široké souvislosti
zdravotní, sociální, ekologické, ba i politické -
dětské pleny. „Je kolem toho hodně práce, ale
nakonec jsme rádi, že jsme Českou republiku
přihlásili mezi více jak 30 zemí světa, které se ke
kampani připojují. A některé z nich již 15 let,“
říká Věra Soukupová z ekoporadny Rosa –
koordinátorka celé akce, která se snaží vyvrátit
mýty o plenách a podložit mínění rodičů fakty.

Že by nebyl zájem, se nebojí. Množství
rodičů, jež se rozhodují pro návrat
k opravdovým plenám, se stále zvyšuje. Každý
týden přichází do poradny několik maminek,
aby se mohly na plenky podívat, zeptat se na
zkušenosti, poradit se, zjistit jejich výhody i
nevýhody. Podporu nacházejí nejen u
ekologicky orientovaných organizací a rodičů,
ale také u zdravotníků, porodních asistentek i
představitelů obcí.

Týden opravdových plen (TOP) se bude
v naší republice konat úplně poprvé. Vypukne
ve stejném termínu jako po celém světě - od
11. do 18. března. Prozatím je zřejmé, že akce
se budou konat po celé republice na více jak
20 místech.

„Stále se traduje velká časová náročnost,
nutnost pleny vyvářet a žehlit. Dnes se však

Je libo bavlnku či umělou hmotu?
moderní pleny - vzhledově připomínající
kalhotky - ani nežehlí, ani nevyvářejí. A finančně
vycházejí nesrovnatelně lépe než klasické
jednorázovky,“ dodává Soukupová. Za hlavní
však považuje zdravotní hledisko. „Je toho
spousta, v čem hrají opravdové pleny prim -
podpora správného vývoje kyčlí, snížení rizika
opruzenin a různých vyrážek i přehřívání
pohlavních orgánů, gynekologických
problémů srůstů u dívek atd. Z přírodních
materiálů též nemůže dojít k přestupu
chemických látek do kůže dítěte,“ vypočítává
dále.

A jakou souvislost mají šetrné pratelné pleny
s obecní politikou? Je to poměrně jednoduché
– obce mají povinnost snižovat množství
komunálního směsného odpadu a zároveň
mají zájem o každého nového človíčka ve své
obci. Radost z nového života s sebou však
povětšinou přináší i 1 tunu odpadu za
přebalovací období 1 dítěte! A to je
dvojnásobek toho, co vyprodukuje dospělý
člověk.

Takže i obcím se vyplatí podpořit rodiče
k šetrnějšímu a udržitelnějšímu způsobu života.
„Že to funguje v Anglii, Rakousku a ve Francii,
se asi nikdo divit nebude. Dobrá zpráva je, že
dotované balíčky těchto plen mohou dostat
matky už i u nás. Např. v obci Ledenice či
v Nových Hradech se do pilotního projektu již
zapojili.“

Není to návrat na stromy – v Anglii
zaznamenávají po 15 letech každoročně se

zvyšující podíl rodičů, kteří si pro své dítě
vybírají právě moderní pratelné pleny. Je to
osobní příspěvek k udržitelnému životu na naší
planetě. Je to ukázka toho, že nám není
lhostejné, v čem budou jednou naše ratolesti
vyrůstat. Je to cesta - pro dítě, pro přírodu i pro
naše peněženky.

Z pohledu ekologického představují
jednorázovky opravdové zlo – množství
odpadu, které nelze jinak než spálit (a potom
tento vzduch dýchat) či skládkovat a čekat,
zda ze skládky unikne nějaký ten metan a zda
bude 200 let stačit jednorázovkám k rozkladu...
Vysoká je i spotřeba surovin – neobnovitelných
zdrojů – určená k jejich výrobě, množství
dodané energie i vody a její znečištění, např.
při bělení buničiny atd. Což zvyšuje
ekologickou stopu každého z nás, ale i naší
civilizace celkově.

„Buďme vděční za své děti a hýčkejme si je
v bavlnce,“ radí na závěr Věra Soukupová.

Týden opravdových plen koordinuje a
pořádá Společnost Rosa (www.rosa.ecn.cz) za
podpory Nadace NROS (z programu EU
Transition facility, Dítě jako spotřebitel) a
Ministerstva průmyslu a obchodu (program
propagace a podpora udržitelné spotřeby).

Poblíž se můžete s rozmanitou nabídkou
pratelných plen seznámit např. v Přerově ve
dnech 13.-15. března v Mateřském centru
Sluníčko, Sokolská 26 (budova ZŠ Za Mlýnem).
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Kolaříková, tel.:
603 747 859.

Rada města již několikrát obdržela
žádost občanů – majitelů garáží u vlečky
podniku Fatra na opravu příjezdové
komunikace a zpevněné plochy u garáží.
Touto problematikou se zabývala a došla
k těmto závěrům:

· Příjezdová komunikace byla provedena
Státním statkem, jehož nástupnickou
organizací je Pozemkový fond ČR.

· Zpevněná plocha byla zbudována
sdružením garážníků.

· Město Chropyně má pouze vlastnické
právo k některým pozemkům, což
nezakládá vlastnické právo ke stavbám,
v tomto případě ke komunikacím.

S ohledem na účelový charakter
komunikace a zpevněné plochy město
nebude provádět opravy těchto staveb.
Toto rozhodnutí rady je konečné a platné
i do budoucnosti.

– OVŽP –– OVŽP –– OVŽP –– OVŽP –– OVŽP –

Příjezdová
komunikace ke

garážím u vlečky

ZUŠ Kroměříž,
pobočka Chropyně

Zápis do hudebního oboru
pro školní rok 2007/2008 bude

v měsíci březnu probíhat
v těchto termínech

úterý 27. března
středa 28. března
čtvrtek 29. března

vždy od 12:30 do 17:00 hodin

Zájemci, kteří se chtějí naučit hrát
na hudební nástroj, se mohou dostavit
přímo do budovy ZUŠ na Komenského

ulici č.p. 350. Jsou zváni všichni,
kdo mají zájem o hru na klavír,

klávesy, harmoniku, kytaru, zobcovou
flétnu, příčnou flétnu, klarinet, trubku,

housle a zpěv.

Informace o zápise Vám sdělí
telefonicky vedoucí pobočky

pan učitel Zdeněk Suchánek 732 768 143,
nebo ZUŠ Chropyně 573 355 043.
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V městském kulturní středisku se 13. ledna
2007 konal VIII. Ples města Chropyně.

Úvodní slovo s přáním příjemné zábavy
pronesl starosta Ing. Radovan Macháček.
Taneční formace párů z TK GRADACE
Kroměříž, pod vedením ing. Starečka, zahájila
ples a později se tanečníci předvedli
v ukázkách standardních a latinsko-
amerických tanců.

Ve velkém sále hrála k tanci i poslechu
skupina Novios z Plumlova a o tom, že vládla
dobrá nálada, svědčil neustále plný taneční
parket. O zpestření večera se postaraly svým
vystoupením břišní tanečnice. První patro
patřilo příznivcům lidových písniček, kterým
i v letošním roce zahrála cimbálová muzika
Dubina.

O půlnoci byla vylosována tombola. První
cenu, domácí kino, věnovala firma KAMAX-
SERVICE s.r.o.

Všem sponzorům touto cestou děkujeme
a těšíme se na další, v pořadí již IX. Ples města
Chropyně, který se bude konat 12. ledna
2008.

– Magda Rapantová –– Magda Rapantová –– Magda Rapantová –– Magda Rapantová –– Magda Rapantová –

VIII. Ples města
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V neděli 18. února 2007 odpoledne
Městské kulturní středisko v Chropyni,
stejně jako při VIII .  městském plese,
praskalo doslova a do písmene ve švech.
TTTTTo se ko se ko se ko se ko se konal dětsonal dětsonal dětsonal dětsonal dětský kký kký kký kký karararararnenenenenevvvvval !!!al !!!al !!!al !!!al !!! Sál byl
plný nejrůznějších pohádkových bytostí,
strašidelných příšerek, pirátů, kovbojů,
roztomilých zvířátek, šašků a prostě všeho,
na co si člověk vzpomene. Zvláště
potěšitelné bylo, že mezi spoustou
dětských masek se objevilo i několik
„masek – dospěláků“, a to jak samotných
pořadatelů, tak i z řad rodičů.  Když k tomu
připočteme krásně vyzdobený hlavní sál,
výbornou muziku jak od „profesionála“
pana  Milana Vaculíka, tak i v podání
„začínajících muzikantů“ - dětí ze Základní
umělecké školy v Chropyni, vtipné
moderování „pihaté školačky“ Věry,
spoustu her a soutěží pro děti všech
věkových kategorií ,  včetně sladkých
odměn pro soutěžící, tak nebylo v sále snad
nikoho, kdo by litoval toho, že strávil toto
nedělní odpoledne právě zde. Nebylo
podstatné, která maska zvítězila jako
„nejzajímavější“ maska tohoto dětského
karnevalu, hlavní bylo, že se všichni dobře
bavili a dětem se vůbec nechtělo jít domů,
když odezněla poslední  písnička. Také
pořadatelé, kterými byli,  stejně jako
v minulých letech, zaměstnanci Správy
majetku města Chropyně, se zhostili své
role na jedničku. Jen malou „vadou na
kráse“, na kterou poukazovali ti, co se chtěli
co nejrychleji občerstvit, byla dlouhá
fronta u bufetu, ale to se dá do příště
napravit, například otevřením druhého
místa na občerstvení.

Ale stejně se již všichni těšíme na příští
dětský karneval !!!

– VP –– VP –– VP –– VP –– VP –

Dětský karneval 2007
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Dne 23. ledna 2007 byl v Chropyni
založen nový TTTTTurururururiiiiissssstický otický otický otický otický oddíl dětí a mládeddíl dětí a mládeddíl dětí a mládeddíl dětí a mládeddíl dětí a mládežžžžžeeeee
„K„K„K„K„Kaaaaamínek“,  mínek“,  mínek“,  mínek“,  mínek“,  který je součástí AAAAATTTTTOM –OM –OM –OM –OM –
Asociace turistických oddílů mládeže ČR.
Oddíl založili bývalí členové Pionýrské
skupiny „Skavsko“. Scházíme se každé úterý
v 16,00 hodin v Základní škole Julia Fučíka
na sídlišti. K dnešnímu dni máme už více než
30 registrovaných členů.

Máme pro Vás, kluci a holky, připravený
vždy zajímavý a zábavný program. Mimo
pravidelné schůzky pro Vás připravujeme
poznávací výlety, turistické pochody a další
akce přizpůsobené dětem. Chceme s Vámi
poznávat nejen naše okolí, region a kraj, ale
postupně také celou naši republiku.

Už v březnu se budeme účastnit pochodu

„K soutoku Moravy a Hané“,„K soutoku Moravy a Hané“,„K soutoku Moravy a Hané“,„K soutoku Moravy a Hané“,„K soutoku Moravy a Hané“, na který Vás
srdečně zveme a jehož bližší proporce
naleznete ve Zpravodaji města Chropyně
mezi nabídkami Klubu českých turistů.
V dubnu nás čeká pochod „Za přerovským„Za přerovským„Za přerovským„Za přerovským„Za přerovským
ZubrZubrZubrZubrZubrem“em“em“em“em“ a mnohé další výlety.

Na červenec je pro Vás připraven
osmidenní letní tábor v krásném prostředíosmidenní letní tábor v krásném prostředíosmidenní letní tábor v krásném prostředíosmidenní letní tábor v krásném prostředíosmidenní letní tábor v krásném prostředí
Buchlovských lesůBuchlovských lesůBuchlovských lesůBuchlovských lesůBuchlovských lesů. Již nyní si můžete
vyzvednout přihlášky, a to u paní Paňákové,
Moravská 651, Chropyně, u paní Motalové,
ZŠ J. Fučíka a dále u paní Lasovské v Drogerii
vedle supermarketu Albert. Bližší informace
obdržíte také na telefonu: 777 635 673.

Srdečně Vás i s rodiči zveme na některou
z našich pravidelných schůzek. Už se na VásUž se na VásUž se na VásUž se na VásUž se na Vás
moc těšíme :o).moc těšíme :o).moc těšíme :o).moc těšíme :o).moc těšíme :o).

Vedoucí oddílu Kamínek: Hana Paňáková
Zástupce: Petra Lasovská a další

kvalifikovaní pracovníci oddílu: Lenka
Motalová, Zdeňka Ohlídalová, Magda
Rapantová, Martin Ohlídal, Laďa Daněk,
Václav Kuchař, Gábi, Markétka, Zuzka a další

Kontakty na náš oddíl Kamínek: e-mail:
SVJ1@seznam.cz, mobil: 777 635 673

– Hana Paňáková,– Hana Paňáková,– Hana Paňáková,– Hana Paňáková,– Hana Paňáková,
vedoucí oddílu Kamínek –vedoucí oddílu Kamínek –vedoucí oddílu Kamínek –vedoucí oddílu Kamínek –vedoucí oddílu Kamínek –

Turistický oddíl dětí a mládeže „Kamínek“

Klub českých turistů
Přibylo vám přes zimu nějaké kilo na váze?

Poradíme, jak se ho zbavit: pojďte s námi do
přírody!

3.3.2007 Přerovská padesátka
km pěší: 10, 22, 35, 50; start:
Sokolovna Přerov, 7 – 10
hodin; informace: Zdeňka
Máchovská, Dvořákova 47,
750 02 Přerov, tel:
721 487 917

31.3.2007 První jarní vycházka:
K soutoku Moravy a Hané
Odchod od kavárny Bianca
v 9 hodin; hry a soutěže na
trase i v cíli u loděnice
Vodního motorismu Hradisko.
V cíli ohniště k opékání,
zdarma čaj, pamětní list

Sledujte informace ve skříňce KČT u brány
Fatry a.s.

– JP –– JP –– JP –– JP –– JP –

Tábor v Náměšti 2007

PiPiPiPiPionýronýronýronýronýrssssská ská ská ská ská skkkkkupiupiupiupiupina Chrna Chrna Chrna Chrna Chropopopopopyně připryně připryně připryně připryně připraaaaavuvuvuvuvujjjjjeeeee
i letos tábor v Náměšti nad Oslavou.i letos tábor v Náměšti nad Oslavou.i letos tábor v Náměšti nad Oslavou.i letos tábor v Náměšti nad Oslavou.i letos tábor v Náměšti nad Oslavou.

Plánovaný termín je od sobosobosobosobosobottttty 7y 7y 7y 7y 7.7.7.7.7.7.200.200.200.200.20077777
do sobodo sobodo sobodo sobodo sobottttty 2y 2y 2y 2y 211111.7.7.7.7.7.200.200.200.200.20077777.

Další informace v březnovém zpravodaji nebo
u hlavního vedoucího tábora: Luděk Helis,

1.máje 221, Kroměříž 767 59, tel.:602971581,
e-mail: schoolmen@centrum .cz

Přijímá velikonoční objednávky
do konce března.
Tel 606 74 55 77iiiiinfnfnfnfnformace: Daormace: Daormace: Daormace: Daormace: Dana Kna Kna Kna Kna Koooooutná, absolvutná, absolvutná, absolvutná, absolvutná, absolvent kent kent kent kent kurururururzuzuzuzuzu

Laboratoře na analýzu stopových prvků aLaboratoře na analýzu stopových prvků aLaboratoře na analýzu stopových prvků aLaboratoře na analýzu stopových prvků aLaboratoře na analýzu stopových prvků a
mimimimiminernernernernerálů z vlaálů z vlaálů z vlaálů z vlaálů z vlasů tsů tsů tsů tsů telefelefelefelefelefon: 60623on: 60623on: 60623on: 60623on: 6062311111705705705705705

My jsme oddíl Kamínek,
co ve znaku má modravý kvítek.

Modravý jak obloha
a na zemi životadárná voda,

co nám kamínky skrývá.

Laboratorní analýza
mi nerálů a stopových

prvků z vlasů
- bezbolestná lékařská metoda
- pro všechny věkové skupiny
- úspěšné řešení různých zdravotních problémů:

např. alergie, ekzémy, lupénka, vysoký krevní
tlak, cukrovka, snížená imunita, onemocnění
kloubů a řada dalších.

Cukrářská výrobna
Masarykova 155 Chropyně
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Masopustní veselice veselá je převelice…
Masopust patří mezi nejveselejší části

kalendářního roku. Těší se na něj i děti z
mateřské školy, a proto si ve čtvrtek 15. února
odpoledne pozvaly rodiče do své třídy.
Společnými silami se pustili do výroby
karnevalových masek. Pomoc dospěláků se
vyplatila a originální masky byly na pondělní
karneval ve školce připraveny. Ten byl
opravdu pestrý a veselý.

 – Děti a učitelky Květa a Dana –– Děti a učitelky Květa a Dana –– Děti a učitelky Květa a Dana –– Děti a učitelky Květa a Dana –– Děti a učitelky Květa a Dana –

Ledová Praha je každoroční
celorepubliková akce, které se účastní děti
z pionýrských oddílů, dětských domovů,
základní škol, domů dětí a mládeže i rodiny
s dětmi. My jsme se této akce účastnili již po
druhé a opět v hojném počtu. Letos se nás
do Prahy vydalo sedmnáct. Z Chropyně jsme
vyrazili v 8 hodin ráno na vlak do Kroměříže.
Tady jsme sedli do vlaku a jeli směr Praha
s přestupem v Přerově.

Po příjezdu do Prahy dostal každý z nás
modrou placku s logem Ledová Praha, kterou
jsme nosili připnutou na bundě. Náš program
začal na Václavském náměstí, kde jsme
dostali rozchod. Někteří se občerstvovali, jiní
fotili, apod. Poté jsme se rozdělili na
2 skupiny. Jedni šli do Policejního muzea,
druzí navštívili Divadlo Spejbla a Hurvínka,
kde zhlédli představení, při kterém se všichni
moc bavili. Prostě nezapomenutelný zážitek.
Společně jsme se sešli až u Bobové dráhy. Ta
má pokaždé veliký úspěch a děti mají na co
vzpomínat.

Bydleli jsme ve škole na Žižkově náměstí
a přímo do oken nám svítil Žižkovský
televizní vysílač. Večer jsme se ještě vydali
na noční hrad. Za tmy vypadá nádherně a
hlavně se nemusíme proplétat mezi žádnými
davy lidí. Zpátky jsme to vzali přes Karlův
most, který večer měl také své kouzlo.

V sobotu dopoledne nás čekalo
Pražské planetárium a Mořský svět, kde
byli nejen žraloci, želvy a ryby, ale i další
různé mořské potvůrky. Po lehkém obědě
jsme navštívil i  Staroměstské náměstí
s prohlídkou Staroměstské radnice.
Průvodkyně nás provedla nejen po sálech,
ale sešli jsme i do podzemí a vězení.
Třešničkou na dortu byla prohlídka orloje
ze „zákulisí“. Viděli jsme všechny apoštoly
pohromadě, ale i také to, jak kohout
kokrhá a jak to vypadá v pohybu zevnitř.

Večer se všichni účastníci  sešl i
v Kongresovém sále na Benefičním
koncertě Děti dětem, který letos slavil
10. výročí. Byla zde vyhodnocena soutěž
Pionýrského Sedmikvítku a předány ceny
těm nejlepším, vystoupilo zde mnoho
kluků a holek, kteří zpívali, recitovali,
tančili nebo hráli na hudební nástroj.
Velkým zážitkem pro všechny bylo

vystoupení orchestru s názvem Vojenská
hudba Praha, který hraje pouze na počest
našemu prezidentovi a státním delegacím.
Měli pro nás připravený speciální program
a sklidili velký úspěch. Na závěr koncertu
byl odpálen malý ohňostroj.

V neděli jsme měli na programu WAX
Muzeum - voskové figuríny a Národní
muzeum, kde je nyní výstava Lovci
mamutů. Naposledy jsme prošli Václavské
náměstí a pádili přímo na vlak.

Doma nás vítali rodiče s otevřenou
náručí a s úsměvem na tváři,  že nás
v pořádku vidí. Již nyní se opět těšíme na
příští rok, kdy se určitě zase sejdeme
v hojném počtu v Praze.

Ještě před t ím nás čeká spousta
schůzek, víkendovek a táborů, na kterých
se můžete kdykoliv ukázat i Vy a zapojit
se společně s námi do činnosti. Hned příští
naší velkou akcí je tábor během jarních
prázdnin.

– JH –– JH –– JH –– JH –– JH –

Pionýři na Ledové Praze 2.− 4. února 2007
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Co nás zděsilo

Co nás potěšilo
Vysoká návštěvnost obou letošníchVysoká návštěvnost obou letošníchVysoká návštěvnost obou letošníchVysoká návštěvnost obou letošníchVysoká návštěvnost obou letošních

plesůplesůplesůplesůplesů – městského plesu, který se konal
13. ledna, a také  Mysliveckého plesu,
konaného 10. února 2007. Obě tyto akce
byly velmi dobře připraveny, návštěvníkům
hrály k tanci a poslechu kvalitní hudby, byly
připraveny bohaté tomboly, bylo zajištěno
chutné občerstvení a všechno klapalo tak,
jak má. Oba plesy byly dlouho dopředu
vyprodány a podle ohlasů jak pořadatelů,
tak i samotných účastníků  byli všichni
nadmíru spokojeni – návštěvníci se dobře
bavil i  a pořadatelé byli spokojeni
s rentabilitou obou plesů.

Tato skutečnost svědčí o tom, že dva
plesy v jednom roce jsou na takové město,
jakým je Chropyně, opravdu  málo. Snad
se v příštím roce najde někdo, kdo počet
plesů v Chropyni rozšíří?!! Co vy na to!?
Sportovci, rybáři, hasiči, podnikatelské
subjekty a jiní - určitě na tom nikdo
neproděláte!!!

Rozbitý Rozbitý Rozbitý Rozbitý Rozbitý bankomat České spořitelnybankomat České spořitelnybankomat České spořitelnybankomat České spořitelnybankomat České spořitelny na
náměstí Svobody!! Máme v našem městě
jediný bankomat, který slouží stovkám
uživatelů nejen z našeho města, ale
i z blízkého okolí. A přece se našel „někdo“,
kdo si chtěl na něm v noci z  pátku 9. na

sobotu 10. února vyzkoušet pevnost svých
pěstí a své bojové umění. Škoda, že se
bankomat neumí bránit – určitě by si to
nenechal líbit!!! Příští den odcházely od něj
desítky nespokojených klientů, kteří si přišli
ze svých účtů vybrat hotovost, ale bohužel

odešli bez ní. Naštěstí byl bankomat rychle
opraven a již opět slouží veřejnosti. Oprava
proběhla tak rychle, že jsme ani nestačili jej
vyfotit ve stavu jeho poničení, ale již po
provizorní opravě.

– redakce –– redakce –– redakce –– redakce –– redakce –

Máte rádi jaro? Máte rádi jaro? Máte rádi jaro? Máte rádi jaro? Máte rádi jaro? Nevím, jak se na jaro
těšíte vy, ale já mám tohle roční období ze
všech nejraději. Nikdy se nemůžu po zimě
dočkat. Jarní sluníčko a první jarní květiny
dokáží, podle mne, zahnat na chvíli i ty
největší chmury.

Správa majetku města Chropyně nám všem
na letošní jaro připravila malé překvapení. Do
trávníku před zámkem vysázela přes 100 cibulí
žlutých krokusů. Chtěli jsme, aby nás při jarní
procházce v okolí zámku potěšila malá žlutá
sluníčka. V minulém týdnu konečně vykvetla
a vzbudila zaslouženou pozornost.

Jenže v našem městě je jakákoliv snaha
marná. Napadlo by Vás, že někdo dokáže vzít
rýč nebo motyčku a část květin odnést do
vlastní zahrádky?

Přiznám se, že moje první reakce se nedá
prezentovat v tisku, protože jsme měli v úmyslu
podobně oživit i trávníky v parcích a na jiných
prostranstvích. Chtěli jsme, aby na jaře naše
město krásně rozkvetlo.

Ovšem jedna mlsná koza, jiné pojmenování
nemám, nám vzala chuť do další práce. Ráda

bych jí (nebo jemu) vzkázala, že jedna cibulka
přijde na necelých 5,- Kč a ráda předám
kontakt na firmu, která zašle cibulky přímo
domů. Nejedná se o nedostatkové zboží a
opravdu je nemusíte krást před zámkem. Samy
od sebe tam nevyrostly.

Dodržování provozní doby Dodržování provozní doby Dodržování provozní doby Dodržování provozní doby Dodržování provozní doby by mělo být
samozřejmostí, ať se jedná o úřady, obchody
nebo zdravotnictví. Ve zdravotnictví si tuto
dobu (rozumí se ordinační hodiny) určuje
lékař, a pokud mu závažná situace nebrání,
měl by se svými ordinačními hodinami řídit!

Co říci na to, když sestra nahlédne do
čekárny, přehlédne pacienty jako krajinu
a přesto, že je v ordinaci prázdno, nikoho
k lékaři nezavolá. Notabene, když do čekárny
vstoupí další osoba, která potřebuje pouze

ústní informaci a po zjištění, že u lékaře zrovna
není žádný pacient, zaklepe (i přes „zákaz“
vyvěšený na dveřích). Opět se nic neděje.
Osoba, zřejmě spěchající matka nemocného
dítěte, s nepořízenou odchází. Po delší chvíli
sestra přece jen pozve pacienta. I když se
sesternou line příjemná vůně kávy, sestra ani
lékař už tak příjemní nejsou! Další děj
připomíná spíše výslech po trestném činu než
zjišťování zdravotního stavu nemocného.

Myslím si, že u lékaře, a zvláště dětského,

jsou situace, kdy zaklepat je nutné, a sestra i
lékař jsou na středisku ze zcela jiných důvodů,
než aby zjišťovali od ostatních pacientů
„pachatele“ klepání.

Co takhle místo zbytečné přísnosti
nabídnout příchozím vlídnost a úsměv?
Působilo by to lépe nejen na malé pacienty
a jejich rodiče, ale určitě by to dětskému
středisku v Chropyni i vylepšilo „image“.

– občanka Chropyně –– občanka Chropyně –– občanka Chropyně –– občanka Chropyně –– občanka Chropyně –

Vezměte si zase rýč a vydejte se zpátky
k zámku a vraťte, co jste vyryli. Z těch kytek se
máme těšit všichni! My totiž chceme mít hezké
celé město, nejen jednu zahrádku.

– Za Správu majetku městaZa Správu majetku městaZa Správu majetku městaZa Správu majetku městaZa Správu majetku města
MarMarMarMarMartititititina Kna Kna Kna Kna Kunčarunčarunčarunčarunčarooooovvvvvááááá –
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Divadelní soubor KKKKKORÁLORÁLORÁLORÁLORÁLEKEKEKEKEK
při ZŠ a MŠ speciální Kroměříž,

F. Vančury 3695
Vás srdečně zve na pohádku

„O chytré Zdeničce“„O chytré Zdeničce“„O chytré Zdeničce“„O chytré Zdeničce“„O chytré Zdeničce“
Představení se uskuteční v neděliPředstavení se uskuteční v neděliPředstavení se uskuteční v neděliPředstavení se uskuteční v neděliPředstavení se uskuteční v neděli

25. 325. 325. 325. 325. 3. 200. 200. 200. 200. 2007 v7 v7 v7 v7 ve 1e 1e 1e 1e 14:30 ho4:30 ho4:30 ho4:30 ho4:30 hoddddd
v Měsv Měsv Měsv Měsv Městststststském kkém kkém kkém kkém kulturulturulturulturulturním sním sním sním sním středitředitředitředitředissssskkkkkuuuuu

ChropyněChropyněChropyněChropyněChropyně

SrSrSrSrSrdečně Vdečně Vdečně Vdečně Vdečně Vás zvás zvás zvás zvás zvooooou účiu účiu účiu účiu účinknknknknkuuuuujícíjícíjícíjícíjící
Vstupné dobrovolnéVstupné dobrovolnéVstupné dobrovolnéVstupné dobrovolnéVstupné dobrovolné

Scénář a režie: Mgr. Ivana Baštincová

Hudební úprava: Mgr. Herbert Novotný

Herecké obsazení
Recitace: Regina Tranová

Král: Petr Hanák, Jindřich Trávníček
Zdenička: Veronika Marinová

Dvorní dáma: Jitka Čecháková
Rybář I: František Němeček

Rybář II: Jakub Navrátil
Dítě s upoutávkou: Jan Kalmus

Biřic: Jakub Slováček
Kouzelná ryba: Jessica Mišunová

Mlynář: Jiří Skácel
Koňař I: Vojtěch Smékal

Koňař II: Roman Stavinoha
Kluk na koloběžce:

Aleš Přecechtěl, Petr Hanák
Anděl: Hedvika Skácelová

Vypravěč: Hana Vaculíková, Lukáš Krejčíř
Skupina dětí: Marek Bílek, Martin Svobodník,
Tomáš Tábor, Jan Kalmus, Hana Vaculíková,

Patrik Tylšar
Kulisáci: Petr Pospíšil, Aleš Přecechtěl,
 Hedvika Skácelová, Jaromír Šmerda

Pod vedením Mgr. Baštincové s dětmi nacvičili:
L. Fijalíková, Mgr. L.Kočí, Bc. D.  Kolláriková

Mgr. L.  Kubišová, L. Pumprla, Mgr. M. Šanda

Hudební doprovod – klávesy
Mgr. Z. Vaculovičová

Ozvučení
Lukáš Pumprla

Kulisy
L. Fijalíková, Bc. Kolláriková, Mgr. Šanda

ve spolupráci s dětmi

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2007/2008

V lednu, stejně jako v minulých letech,
proběhl na Základní škole Chropyně zápis
budoucích žáků do 1. tříd. Připravovali se
na něj nejen budoucí prvňáčci, ale i děti ze
základní školy. Pro své nové spolužáky
připravily roztomilé papírové dárky –
berušky, sovičky, květinky.

V pondělí 29. ledna 2007 odpoledne
postupně přicházeli chlapci a děvčátka se
svými rodiči, někdy i babičkami, aby byli
zapsáni k prvnímu důležitému kroku –
povinné školní docházce. Je příjemné vidět
v tvářích předškoláků, že se do školy těší, že
jsou nebojácní, samostatní a zvídaví. Pro
rodinné album byly pořízeny fotografie,
f ilmy někdy i nahrávky. Zápis byl

slavnostním okamžikem dětí, rodičů, ale i
učitelů, kteří se blíže seznamovali s novými
žáky.

Letos bylo zapsáno celkem 56 dětí, z toho
po odložené školní docházce z minulého
roku přišlo 16 dětí, poprvé bylo zapsáno 40
dětí a 10 rodičů požádalo o odklad školní
docházky o jeden rok. Do dvou prvních tříd
školního roku 2007/2008 nastoupí po
vyřízení odkladů 46 žáků a budou vytvořeny
2 první třídy.

Přejeme všem, dětem i rodičům, aby první
krok, který učinili zápisem k povinné školní
docházce, byl po celých devět let příjemný
a úspěšný.
–  Mgr–  Mgr–  Mgr–  Mgr–  Mgr. Da. Da. Da. Da. Danuše Zanuše Zanuše Zanuše Zanuše Zapleplepleplepletttttaloaloaloaloalovvvvvá, ředitá, ředitá, ředitá, ředitá, ředitelkelkelkelkelka ZŠ –a ZŠ –a ZŠ –a ZŠ –a ZŠ –
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Malí Angličané
na naší škole aneb

olympiáda a
anglickém jazyce

Dne 29.1.2007 se na naší škole
uskutečnila, jako každoročně, olympiáda v
konverzaci v anglickém jazyce. Tato soutěž
patří mezi náročnější, i tak se však najdou
odvážlivci, kteří se do soutěže, k velké
radosti jejich učitelek, přihlásí. Každoročně
je soutěž určena pro žáky nejen osmých,
ale i devátých tříd. Žáci tedy mohli
porovnat své vědomosti jak se svými
vrstevníky, tak i s kamarády o něco mladšími
či staršími. Všichni soutěžící, kteří letos o
soutěž měli zájem, však překvapivě byli
pouze z devátých tříd. A co je ještě
zajímavější, všichni byli chlapci.

Na soutěž se „mladí Angličané“ pečlivě
připravovali několik týdnů předem a nic
nenechali náhodě, což bylo také znát na
jednotlivých výkonech, které byly nejen
velmi vyrovnané, ale také kvalitní.

Soutěžící si postupně losovali témata, o
kterých pak s komisí (ve složení Mgr.
Molčíková a Mgr. Dostálová) hovořili a
komunikovali. Někomu vylosované téma
„sedlo“ více, někomu méně. Všechny
výkony byly opravdu vyrovnané a komise
měla plné ruce práce s vyhodnocením těch
nejlepších. Nicméně vítězem se mohl stát
pouze jeden.

Tím nejšikovnějším se stal Jakub Kalinec
ze třídy 9.A a na druhém místě, v závěsu za
ním, se pak těsně umístil Tomáš Machů ze
třídy 9.B. Oběma úspěšným srdečně
gratulujeme. Tito dva postupují do
okresního kola této soutěže, které se konalo
ve čtvr tek 15.2.2007 v Kroměříží.
Okresního kola se však Tomáš Machů
nemohl zúčastnit, proto jel spolu
s Jakubem Kalincem chropyňskou školu
reprezentovat další v pořadí – Vasil
Vynnyk. Jakub Kalinec se umísti l  na
11. místě, Vasil Vynnyk na 12. místě.

Děkujeme našim zástupcům za
výbornou reprezentaci.

– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr. Šár. Šár. Šár. Šár. Šárkkkkka Dosa Dosa Dosa Dosa Dostálotálotálotálotálovvvvvá –á –á –á –á –

Jestlipak si vzpomínáte na svoje první
recitační zážitky? Byla to básnička pro
maminku v mateřské škole, povinně naučená
báseň na hodině literární výchovy ve škole
nebo snad až mnohem později někde v parku
na lavičce, kde jste ji, či dokonce vlastní
tvorbu, šeptali do ouška své milované nebo
milému?

Mnoho našich recitačních vystoupení je
zapomenuto a pokud ne, dává se taková
básnička k dobru jako veselé zpestření
večírků či přátelských setkání. Jsou však lidé,
kteří k poezii nemají žádný vztah, dokonce si
myslí, že se do dnešní hektické doby verše
prostě nehodí. Opak je pravdou a co je moc
dobře – uvědomuje si to naše mládež – děti
malé i starší, které se nezajímají o potulování,
nicnedělání, vandalství a sebepoškozování,
ale hledají radost, spravedlnost, životní
hodnoty, poslání a odkazy v literatuře.

Každým rokem se na základních školách
v naší zemi koná soutěž v recitaci pod
názvem „Svátek poezie“. Po vyhlášení a
absolvování základního školního kola
postupují  nejúspěšnější žáci do okresního a
krajského kola, případně dále do kola
státního.

Na naší základní škole proběhlo školní

kolo této soutěže odpoledne l7. ledna. Porotu
tvořily paní učitelky vyučující český jazyk
nebo ty, které mají český jazyk rády. Jazyková
pracovna, ve které se děti sešly, byla nabitá
k prasknutí. Účast byla nejvyšší za poslední
roky. I když někteří recitátoři nedokázali
překonat  trému, všichni se snažili uspět na
výbornou. Výběr básní záležel na
přednášejícím, a tak jsme slyšeli básničky
veselé, rozpustilé, vážné i smutné, zamilované
a klasické.

Všem dětem patří dík za účast i prezentaci.
A také pochvala. Za odvahu, snahu a aktivní
vztah k poezii. Ti, co se nedostali na
výsledkovou listinu, jistě nezanevřou na tuto
soutěž a zkusí své štěstí, vlastně svůj um v
příštím roce. A těm, kteří obsadili ve svých
kategoriích příčky nejvyšší, držíme pěsti v
reprezentaci naší školy v dalších kolech.

11111. mís. mís. mís. mís. místttttooooo::::: Patrik Palacký, Alena Skalíková
2.mís2.mís2.mís2.mís2.místttttooooo::::: Adriana Nováková, Lenka Pýchová,
Lucie Štiborová, Radim Borovička, Barbora
Vinklerová
33333.mís.mís.mís.mís.místttttooooo:::::  Michaela  Baletková, Barbora
Hošková, Markéta Jurčíková, Jana
Kučeříková

 – M. Blažková, Z. Caletková –– M. Blažková, Z. Caletková –– M. Blažková, Z. Caletková –– M. Blažková, Z. Caletková –– M. Blažková, Z. Caletková –

Svátek poezie

V lednu proběhlo na ZŠ Chropyně již
tradiční školní kolo Olympiády v českém
jazyce, které bylo rozděleno do dvou
kategorií. První kategorie byla určena žákům
šestých a sedmých ročníků, druhá osmým
a devátým ročníkům. Letos se olympiády
zúčastnilo celkem dvacet pět žáků osmých
a devátých ročníků, tedy pouze zástupci
druhé kategorie.

V první části soutěže měli žáci splnit
několik úkolů z gramatiky v časovém limitu

přibližně 45 minut. Ve druhé dostali slohový
úkol, a to napsat libovolný slohový útvar
na téma „Kdyby ___ uměl(a,o) mluvit“, s tím,
že na prázdné místo si doplní jakoukoli věc.
I tuto část museli zvládnout ve 45 minutách.

Ve školním kole olympiády se na prvním
místě umístila Iveta Janovská (IX. A), na
druhém Jakub Kalinec (IX. A), na třetím
Bohdana Rozsypalová (IX. A), o čtvrté místo
se podělili Simona Janovská (IX. A)
s Lukášem Nezdařilem (IX. B) a na pátém

Školní kolo olympiády v českém jazyce
místě skončila Gabriela Purová (VIII. B). Dva
nejlepší budou reprezentovat naši školu
v okresním kole, které se uskuteční v březnu
v Kroměříži. Budeme jim držet pěsti, aby
uspěli i tam.

Vítězům patří blahopřání a děkujeme také
všem žákům, kteří se zapojili do soutěže.
Těšíme se na stejně, nebo alespoň podobně
hojnou účast i v příštích ročnících
olympiády.

 – Mgr– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr. E. E. E. E. Evvvvva Skácelíka Skácelíka Skácelíka Skácelíka Skácelíkooooovvvvvá –á –á –á –á –
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Přehled výsledků přípravných zápasů družstev FK Chropyně
Přinášíme Vám průběžný přehled výsledků

jednotlivých družstev FK Chropyně v tomto
zimním přípravném období, které ještě bude
pokračovat i v měsíci březnu, než začnou
boje o mistrovské body. Kromě těchto
výsledků se družstvo starších žáků zúčastnilo
Zimní futsalové ligy v Otrokovicích, kde naši
mladí fotbalisté vybojovali konečné celkové
3. místo, dále družstvo mladších žáků bojuje
na dlouhodobém Halovém turnaji
v Křenovicích u Brna a zatím si nevede vůbec
špatně. Také obě družstva mladší a starší
přípravky se připravují na halových turnajích
v Holešově, Šumperku, Mohelnici
a Otrokovicích, kde vzorně reprezentují naše
město a FK.                                               - VP -- VP -- VP -- VP -- VP -

Poslední víkend v lednu 26. – 28.1.2007 se
dvě gymnastická družstva závodící pod
SOKOLEM Kroměříž zúčastnila Sokolského
přeboru v soutěži teamgym. Šlo o nejvyšší
soutěž v organizaci Sokol, do jehož finále se
mladičké gymnastky musely probojovat ze
základních kol. Sokol Kroměříž měl zastoupení
ve dvou kategoriích, a to děvčata do 11 let
a děvčata od 12 do 16 let. Obě družstva
postupovala téměř hladce. Mladší družstvo
vyhrálo jak základní kolo v Brně dne
25.11.2006, kdy za sebou nechalo 5 družstev,
tak i celou východní oblast, kdy opět hladce
dne 9.12.2006 porazilo 5 družstev. Starší
žákyně v základním kole vybojovaly krásné
3. místo, v prosinci na východní oblasti
zabojovaly a získaly nejcennější první místo.

Finále Sokolského přeboru se uskutečnilo
v sobotu 27.1.2007 v krásné tělocvičně Tyršova
domu. Po vydařených základních kolech
družstvo mladších gymnastek neudrželo svoji
vítěznou šňůru a po dobře zacvičené akrobacii
a o něco hůře zvládnuté pódiové skladbě
děvčata nezvládla třetí disciplínu - skoky na
trampolíně, kde zaznamenala 4 pády
a vybovybovybovybovybojojojojojovvvvvalaalaalaalaala až cenné druhé mísdruhé mísdruhé mísdruhé mísdruhé místttttooooo. Za to starší
družstvo své výsledky z předchozích kol
potvrdilo a předvedlo v závodě velmi vydařené
všechny 3 disciplíny a i po chybě v první řadě
na akrobacii si děvčata vybojovala kovvybojovala kovvybojovala kovvybojovala kovvybojovala kov
nenenenenejcennější – zlajcennější – zlajcennější – zlajcennější – zlajcennější – zlatýtýtýtýtý. Mladičké chropyňské
gymnastky tak potvrdily svoji dobrou
výkonnost a Sokol Kroměříž může opět po roce
slavit vítězství v soutěži teamgym, tentokrát
však dvojnásobně.                               – N.N. –– N.N. –– N.N. –– N.N. –– N.N. –

Dvojnásobná radost chropyňských gymnastek

dole zleva : Kateřina Maradová, Lenka Čecháková, Alena Křupalová
2. řada zleva: Nikola Pechová, Magdalena Zavadilová, Martina Mikešová, Sandra Vítková,
Nikola Hofírková
3. řada zleva : Terezie Koutová, Monika Horáková, Erika Mlčochová, Tereza Majtánová, Barbora
Balášová, Klára Hlavinková, Adéla Koutová,
nahoře zleva: Kristýna Vaňharová, Gábina Mirvaldová, Markéta Salajková, Michaela Zavadilová,
Lucie Vraspírová, Lucie Kopačková, Andrea Ondrušková, Sofie Květová



Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města ChropyněChropyněChropyněChropyněChropyně0303030303/2007

-     1717171717     -

Žáci ZŠ v Chropyni se jako každý rok i
letos zúčastnili již tradičního lyžařského
kurzu. Ve dnech 11. až 17. února 32 žáků
7. až 9.  ročníku bylo pod vedením
zkušených instruktorů zasvěcováno do
umění sjezdového lyžování na svazích
Bukové hory v Čenkovicích v Orlických
horách.

I přes málo příznivé sněhové podmínky
mladí Hanáci dokázali s úspěchem krotit
mnohdy neposlušná prkna a rozšířili tak
početnou lyžařskou obec České republiky.

Vyvrcholením každého lyžáku  bývá
vždy soutěž ve slalomu. Zrádné kličky mezi
slalomovými tyčemi nejlépe zvládli žáci
Laďa Patrman, Pavel Plško a Michal
Vrábel.  Mezi nejúspěšnější  dívky se
zařadily Veronika Chyti lová, Lucie
Vraspírová a Markéta Jurtíková.

Lyžařský kurz 2007 skončil, ať žije lyžák
2008 s bohatou sněhovou nadílkou.

Vojtěch Kroupa – vedoucíVojtěch Kroupa – vedoucíVojtěch Kroupa – vedoucíVojtěch Kroupa – vedoucíVojtěch Kroupa – vedoucí
lyžařského kurzulyžařského kurzulyžařského kurzulyžařského kurzulyžařského kurzu

I na Hané rostou lyžaři
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Vítání nových občánků našeho města

- Redakce -- Redakce -- Redakce -- Redakce -- Redakce -

Příchod nového človíčka je vždy radostnou událostí.

Blahopřejeme všem rodičům a přejeme jim hodně radosti

a především trpělivosti při výchově svých potomků.

Dne 1Dne 1Dne 1Dne 1Dne 133333. ledna 200. ledna 200. ledna 200. ledna 200. ledna 2007 b7 b7 b7 b7 byly mezi občayly mezi občayly mezi občayly mezi občayly mezi občannnnny Chry Chry Chry Chry Chropopopopopyněyněyněyněyně

přivítány tytopřivítány tytopřivítány tytopřivítány tytopřivítány tyto děti děti děti děti děti     :::::

Žaneta FraňkováŽaneta FraňkováŽaneta FraňkováŽaneta FraňkováŽaneta Fraňková     nar. 27.9.2006

Eliška SoučkováEliška SoučkováEliška SoučkováEliška SoučkováEliška Součková     nar. 30.9.2006 MarMarMarMarMartititititina Jedličkna Jedličkna Jedličkna Jedličkna Jedličkooooovvvvvááááá     nar. 7.10.2006 NNNNNaaaaatálitálitálitálitálie Nucoe Nucoe Nucoe Nucoe Nucovvvvvááááá    nar. 19.10.2006

Alexandra ČernáAlexandra ČernáAlexandra ČernáAlexandra ČernáAlexandra Černá    nar. 27.10.2006 Anežka MíšováAnežka MíšováAnežka MíšováAnežka MíšováAnežka Míšová      nar. 7.11.2006 Hynek HorsákHynek HorsákHynek HorsákHynek HorsákHynek Horsák    nar. 23.11.2006

Informace Finančního úřadu v Kroměříži
V rámci zkvalitňování svých služeb

Česká daňová správa pro letošní rok
připravila některá další opatření a akce, které
vycházejí vstříc zejména poplatníkům daně
z příjmu fyzických osob. Finanční úřad
v Kroměříži bude v době výběru daňových
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za
zdaňovací období roku 2006, tj. v průběhu
měsíce března 2007, poskytovat veřejnosti
jak na finančním úřadě, tak ve vybraných
obcích a městech informace a nezbytnou
součinnost potřebnou k řádnému splnění
povinnosti podat daňové přiznání.

V ChrV ChrV ChrV ChrV Chropopopopopyniyniyniyniyni, která je v působnosti

Finančního úřadu v Kroměříži, budobudobudobudobudouuuuu
zazazazazaměsměsměsměsměstnatnatnatnatnanci fnci fnci fnci fnci fiiiiinananananančního úřančního úřančního úřančního úřančního úřadu pomáhadu pomáhadu pomáhadu pomáhadu pomáhattttt
občaobčaobčaobčaobčanům s ponům s ponům s ponům s ponům s podáním daňodáním daňodáním daňodáním daňodáním daňovvvvvého přiého přiého přiého přiého přiznáníznáníznáníznáníznání
vvvvve dnech 7e dnech 7e dnech 7e dnech 7e dnech 7. a 1. a 1. a 1. a 1. a 19. března v době o9. března v době o9. března v době o9. března v době o9. března v době od 1d 1d 1d 1d 10 do0 do0 do0 do0 do
111117 ho7 ho7 ho7 ho7 hodididididin v prn v prn v prn v prn v prososososostttttorororororách měsách měsách měsách měsách městststststského úřakého úřakého úřakého úřakého úřadu.du.du.du.du.

Jako každoročně budou i letos na
Finančním úřadě v Kroměříži v průběhu
měsíce března zajištěny rozšířené úřední
hodiny:
v období ov období ov období ov období ov období od 5.3d 5.3d 5.3d 5.3d 5.3.200.200.200.200.2007 do 17 do 17 do 17 do 17 do 16.36.36.36.36.3.200.200.200.200.20077777
pondělí, středa 8:00 -17:00 hod.
úterý čtvrtek, pátek 8:00 -15:00 hod.
v období ov období ov období ov období ov období od 1d 1d 1d 1d 19.39.39.39.39.3.200.200.200.200.2007 do 30.37 do 30.37 do 30.37 do 30.37 do 30.3.200.200.200.200.20077777

každý pracovní den 8:00 -17:00 hod.
v sobotu 31.3.2007 8:00 -12:00 hod.
v pondělí 2.4.2007 8:00 -18:00 hod.

Služby poskytované v rámci projektu
budou zahrnovat zejména distribuci
daňových tiskopisů, poskytnutí základních
informací k vyplnění daňových přiznání,
převzetí daňových přiznání a případnou
kontrolu jejich formální správnosti.

Podrobnější informace o zajištění této
služby veřejnosti ve vybraných městech a
obcích budou podány na tel. 573 323 430,
příp. 573 323 436 .
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V měsíci lednu se do našeho města přistěhovalo 21 občanů,
15 osob se přestěhovalo v rámci obce,  odstěhovaly se 3 osoby
a narodily se 4 děti.

VzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínáme

Dne 3. března jsme si připoměli
1. výročí úmrtí mého manžela, našeho
tatínka a dědečka pana

AAAAAugusugusugusugusugustititititina Domana Domana Domana Domana Domansnsnsnsnskéhokéhokéhokéhokého.....

Vzpomíná manželka, dcery a syn s rodinami.

– – – – – 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  –

Dne 13. března uplynou 3 roky, co mezi
námi není paní

Jarmila RyšaváJarmila RyšaváJarmila RyšaváJarmila RyšaváJarmila Ryšavá

z Chropyně. Za tichou vzpomínku děkuje
manžel, syn a dcera s rodinou.

Společenská kronika
leden 2007

Dne 21. března uplynou 3 roky od úmrtí
pana

Jana MrázeJana MrázeJana MrázeJana MrázeJana Mráze.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Manželka, syn a dcery s rodinami.

Dne 31. března uplynou 2 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš tatínek a dědeček,
pan

Jan ZapletalJan ZapletalJan ZapletalJan ZapletalJan Zapletal.

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.



Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města ChropyněChropyněChropyněChropyněChropyně 0303030303/2007

- 20  20  20  20  20 -

Chropyňské počasí
leden 2007

8.3.2007 (čtvr(čtvr(čtvr(čtvr(čtvrtttttek) oek) oek) oek) oek) od 1d 1d 1d 1d 19.00 ho9.00 ho9.00 ho9.00 ho9.00 hod. – „Prd. – „Prd. – „Prd. – „Prd. – „Prázdniázdniázdniázdniázdninnnnny snů“ y snů“ y snů“ y snů“ y snů“ –
komedie s detektivní zápletkou v podání divadelní
společnosti Háta. Komedie „Prázdniny dnů“ je plná
rafinovanosti, vtipu, překvapení, ale i velké lidskosti.
Vstupné: důchodci a studenti: 120,- Kč, ostatní
150,- Kč

březen 20020020020020077777
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

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.

4.4.2007 (s(s(s(s(středa) otředa) otředa) otředa) otředa) od 1d 1d 1d 1d 19.00 ho9.00 ho9.00 ho9.00 ho9.00 hod. –d. –d. –d. –d. – „SCREAMERS sla„SCREAMERS sla„SCREAMERS sla„SCREAMERS sla„SCREAMERS slaví 1ví 1ví 1ví 1ví 10le0le0le0le0let!“t!“t!“t!“t!“
– narozeninová show travesti skupiny Screamers

Připravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsíc
duben 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.

Foto:Foto:Foto:Foto:Foto: archiv Zpravodaje, Tomáš Rozkošný, archiv Z. Dolníčka,
archiv ZŠ, archiv Pionýra, mateřská škola, oddíl gymnastiky,
Jana Večeřová

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: 15.2.2007.
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.

Ke každému měsíci v roce existuje poměrně početná, osobitá
skupina pranostik, které se snaží podle výskytu bouřek, tedy pro
naše předky nepochybně podle akusticky i opticky velice působivých
a často nebezpečných jevů, odhadovat např. výši úrody, vývoj počasí
a nebo usuzovat na vznik určitých společensky významných situací.
Pranostiky tohoto druhu byly u nás příznačné především pro
středověk. Proto zejména staročeská přísloví měly výklady hřímání
ve velké oblibě. Například pranostika – „Ledna měsíce bude-li hřímati
(hřmíti), tehdy veliké větry a hojnost obilí a boj toho léta znamená a
nesnás veliků mezi lidmi.“ – pochází z kalendáře pro rok 1488. Je
skutečností, že v našich přírodních podmínkách se převážná většina
bouřek vyskytuje v teplé části roku (duben až září). Leden je podle
četnosti výskytu bouřek mezi ostatními měsíci na zcela posledním
místě. Nelze se proto divit, že každý blesk a zahřmění v této roční
době vzbuzovaly v dřívějších dobách již svojí nevšedností
a mimořádností značnou pozornost a mnohdy i obavy a strach.

Staří kalendářní mistři a autoři prognostických předvídání se dříve
velice často nechali inspirovat následností jevů a událostí, popsaných
dřívějšími analisty. Opačný a tudíž značně neobvyklý případ ztvárnění
dějin podle pranostiky nalézáme v Kronice české Václava Hájka
z Libočan z r. 1541: „V roce 1499 noc po sv. Antonínu (17.1.) a před
sv. Priskou (18.1.) bylo v Čechách v mnoha místech blýskání a hřímání.
Potom do konce měsíce byly dešťové, někdy sněhové přeháňky
a kroupy.“ Toho roku se urodilo velké množství obilí, ovoce a vína.
Takovou úrodu lidé po mnoho let nepamatovali.

Pozn: Letos v lednu byla bouřka 18.1. při přechodu teplé fronty
přes naše území.

Z místního pozorování v měsíci lednu:Z místního pozorování v měsíci lednu:Z místního pozorování v měsíci lednu:Z místního pozorování v měsíci lednu:Z místního pozorování v měsíci lednu:
- průměrná minimální ranní teplota byla +2,4 °C (o 7,2 °C vyšší než

je dlouhodobý průměr!)
- průměrná maximální denní teplota byla +4,2 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo pouze 28 mm/m2

- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 990,8 hPa.

Pranostiky na měsíc březen:Pranostiky na měsíc březen:Pranostiky na měsíc březen:Pranostiky na měsíc březen:Pranostiky na měsíc březen:
Mnoho mlh v březnu je znamením vlhkého léta.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Za teplým a příjemným březnem následuje obyčejně nepříjemný
duben.
Březen větrný a duben vodný připravují květen plodný.
Březen bez vody – duben bez trávy.
Mnoho-li rosy v březnu, tolik mrazíčků v dubnu.
Jestliže březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

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

27.4.2007 (pát(pát(pát(pát(pátek)  oek)  oek)  oek)  oek)  od 1d 1d 1d 1d 10.00 ho0.00 ho0.00 ho0.00 ho0.00 hod. – „Dobrd.  – „Dobrd.  – „Dobrd.  – „Dobrd.  – „Dobrooooodružsdružsdružsdružsdružstv ítv ítv ítv ítv í
hastrmana Tatrmana“ hastrmana Tatrmana“ hastrmana Tatrmana“ hastrmana Tatrmana“ hastrmana Tatrmana“ – pohádka pro děti
( I. stup. ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi)

22.3.2007 (čtvr(čtvr(čtvr(čtvr(čtvrtttttek) oek) oek) oek) oek) od 1d 1d 1d 1d 10.00 ho0.00 ho0.00 ho0.00 ho0.00 hod. – „Nd. – „Nd. – „Nd. – „Nd. – „Neboeboeboeboebojtjtjtjtjte se se se se se se se se se strtrtrtrtrašidel“ašidel“ašidel“ašidel“ašidel“ –
loutková revue pro děti, odehrávající se na
strašidelné půdě, kde žijí strašidla Pepíno a
Špekoun, kterých se nikdo nebojí. Jako hosté
pořadu vystoupí známé Jů a Hele. (pro I. stup. ZŠ,
MŠ a rodiče s dětmi) Vstupné: 25,- Kč


