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Na jednání Zastupitelstva města Chropyně
dne 29.9.2004 byl předán panem Věrkem
Zapletalem a panem Daliborem Kondlerem
písemný dokument, kterým podepsaní
obyvatelé města Chropyně včetně Plešovce
protestují proti stavbě bytového domu pro
příjmově vymezené osoby. Rada města
Chropyně se tímto dokumentem zabývala hned
následující den a rovněž na svém jednání dne
14.10.2004 a rozhodla, tak jak je uvedeno níže.
Pro maximální informovanost obyvatel města
Chropyně otiskujeme v dnešním čísle
Zpravodaje plný text odpovědi, kterou
předkladatelé dokumentu obdrželi od Rady
města Chropyně následně po svém jednání
dne 14.10.2004:

Dne 29.9.2004 jste na plenárním zasedání
Zastupitelstva města Chropyně předali písemný
dokument s názvem „Petice občanů města
Chropyně“ s textem:

„Vážený pane starosto, Vážené zastupitelstvo,

Předáváme Vám tímto v souladu se záko−
nem č. 85/1990 Sb. petici občanů města

Chropyně, kteří:
1) protestují proti výstavbě domu „pro sociálně
slabé“ na Moravské ulici
2) žádají zastupitelstvo o odkoupení
hotelového domu (ubytovny) Díly 620

Příloha: 14x petiční podpisové archy
s 558 podpisy občanů města Chropyně“

Stanovisko Rady města Chropyně
k předanému dokumentu.

Uvedený dokument byl následujícího dne,
to je 30.9.2004 předán na podatelnu
Městského úřadu v Chropyni a řádně
zaevidován do příchozí pošty. Po posouzení
dokumentu, zda splňuje právní náležitosti dle
zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
a určení příslušnosti k řešení se Rada města
Chropyně tímto dokumentem zabývala,
přestože dokument nesplňuje některé formální
náležitosti petice dle uvedeného zákona, např.
podpisové archy neobsahují bydliště toho,
kdo petici sestavil (§4 odst. 2).

Dále uvedený dokument velmi závažným
způsobem porušuje zákon, a to dle jeho
§ 1 odst. 4, protože je v něm vysloven protest
proti výstavbě domu pro určitou skupinu lidí,
to je dle vašeho dokumentu „pro sociálně
slabé“, čímž omezuje práva občanů pro jejich
sociální postavení.

Rada města na svých jednáních dne
30. září a 14. října 2004 rozhodla následovně:
1. výstavba bytového domu pro

příjmově vymezené skupiny obyvatel
bude realizována dle původního
záměru, který byl řádně schválen
Zastupitelstvem města Chropyně
23.6.2003

2. odkoupení hotelového domu  městem
není možné

Důvody rozhodnutí Rady města Chropyně:
ad 1)
− záměr výstavby bytového domu pro příj−

mově vymezené skupiny obyvatel byl

pokračování na další straně



- 2  2  2  2  2 -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně 1111111111/2004

projednáván na plenárním zasedání
Zastupitelstva města Chropyně dne
23. června 2003. Mimo jiné byl
projednáván i návrh lokality výstavby
bytového domu ze tří navržených variant,
přičemž byla vybrána varianta nej−
optimálnější, to je na ulici Moravská
(vzhledem k tomu, že jeho vchod bude
otočen směrem k bytovému domu –
bývalého internátu, bude fakticky stavěn
na ulici Tyršova). Protože z řady přítomných
občanů a zastupitelů nebyly vzneseny
k záměru výstavby bytového domu
a stanovení lokality jeho výstavby žádné
připomínky, schválili záměr i lokalitu
výstavby zastupitelé jednomyslně.
Připomínky obyvatel mohly být vzneseny
i následně a to na základě vyvěšeného zápisu
z uvedeného jednání zastupitelstva, který
bývá vždy vyvěšen po dobu nejméně
14 dnů na úřední desce Městského úřadu
v Chropyni. Žádné připomínky ze strany
občanů však vzneseny nebyly,

− záměr výstavby uvedeného bytového
domu zastupitelstvo města, na základě
doporučení rady města, schválilo především
proto, že o tyto byty je velký zájem ze strany
trvale bydlících obyvatel našeho města
a také proto, že pro výstavbu bytového
domu pro příjmově vymezené skupiny
obyvatel je možné získat státní dotaci,

− na plenárním zasedání Zastupitelstva města
Chropyně dne 18.12.2003 byla podána
průběžná informace o jednotlivých krocích
při přípravě výstavby bytového domu na
ulici Moravská. Ani na tomto jednání
zastupitelstva, ani po něm nebyly vzneseny
žádné připomínky, a proto se pokračovalo
v jednotlivých krocích pro zajištění dotace
a zahájení jeho výstavby. Nedá se proto
říci, že by veřejnost nebyla včas
a dostatečně informována, aby mohla
vznést připomínky k navrženému záměru,

− pro stavbu bytového domu bylo stavebním
úřadem vedeno samostatně územní
a stavební řízení. V těchto řízeních byl
v souladu s příslušnými paragrafy
stavebního zákona  vymezen rozsah
účastníků řízení. Statut účastníků řízení byl
přiznán těm, kteří splnili zákonem stanovené
podmínky,  tj. vlastnické právo k nemovitosti
(pozemek a stavba) a možnost  dotčení

tohoto práva.  Ke stavebním úřadem
stanovenému rozsahu účastníků řízení
se navíc mohl během vedených řízení kdokoliv
přihlásit a bylo by s ním  jako s účastníkem
řízení jednáno,

− rada města považuje za nutné vyvrátit
domněnky, že příjmově vymezenou skupinu
obyvatel, pro kterou je bytový dům určen
a lze pro jeho výstavbu čerpat státní dotaci,
nelze zaměňovat se skupinou těžko
přizpůsobivých nebo nepřizpůsobivých
obyvatel. Příjmově vymezené skupiny
obyvatel jsou samostatně žijící osoby, jejichž
průměrný měsíční příjem v období šesti
kalendářních měsíců před uzavřením
nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek
průměrné měsíční mzdy za národní
hospodářství zveřejněné Českým sta−
tistickým úřadem nebo osoby, žijící s dalšími
členy domácnosti, jestliže průměrný měsíční
příjem nepřesáhl v období šesti kalendářních
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za
národní hospodářství zveřejněné Českým
statistickým úřadem,

− při uzavírání nájemní smlouvy pro nájem
bytů v tomto domě musí být splněny
podmínky stanovené Programem podpory
nájemních bytů a infrastruktury, II. Dotační
titul č. 1 – Podpora výstavby nájemních bytů
pro příjmově vymezené osoby uvedené pod
bodem 3 – Podmínky pronájmu. Rovněž tak
žádost každého uchazeče o nájem
v městském bytě (což budou i tyto byty) musí
splňovat obecné podmínky pro zařazení do
seznamu uchazečů o byt, schválené Radou
města Chropyně

− v průběhu přípravy výstavby bytového
domu pro příjmově vymezené skupiny
obyvatel, která probíhala ze strany veřejnosti
bez jakýchkoliv připomínek (viz výše), byly
realizovány následující jednotlivé kroky, na
které byly vynaloženy z prostředků města
přibližné finanční částky:
a. vydání územního rozhodnutí – 65 tis. Kč,
b. vydání příslibu o přidělení  dotace Státním

fondem rozvoje bydlení,
c. příprava dokumentace pro vydání

a vydání stavebního povolení – 200 tis. Kč,
d. příprava dokumentace pro výběr

zhotovitele – 100 tis. Kč,
e. výběr zhotovitele – 30  tis. Kč

f. uzavření obchodní smlouvy s doda−
vatelskou firmou,

g. kompletace podkladů a žádost o přidělení
státní dotace – cca 5 tis. Kč

h. přidělení státní dotace ve výši
8.800.000,− Kč

Celkové vynaložené náklady na jednotlivé
kroky od zahájení přípravných činností
až do předání vašeho písemného dokumentu
činí asi 400 tis. Kč a jednostranné odstoupení
od smlouvy v případě obdržení dotace
(a ta přidělena byla), by přineslo další
finanční sankce vyplývající z nedodržení
této smlouvy

ad.2)
− hotelový dům nebyl od Aliachemu a.s.

odkoupen, protože ze strany Aliachemu
nebyla městu učiněna samostatná nabídka
a získat jej soupeřením cenovými nabídkami
s jinými soukromými subjekty by jeho kupní
cenu jen zvyšovalo. Na koupi a ani následnou
rekonstrukci uvedeného objektu město nemá
dostatek finančních prostředků, protože pro
tento účel nelze čerpat městem státní dotaci,
tak jako ji lze naopak čerpat na výstavbu
bytového domu pro příjmově vymezené
skupiny obyvatel,

− navíc hotelový dům je ve vlastnictví soukromé
firmy a v současné době není na prodej,

− město nemá zákonnou oporu umožňující
zasahovat do soukromého podnikání a tudíž
nemůže nařizovat, jakým způsobem
danou nemovitost majitel využije, pokud
způsobem využití nemovitosti není
porušován zákon,

Rada města konstatuje, že ani v nejmenším
nebyly v průběhu přípravných prací vyslány
od veřejnosti jakékoliv negativní signály
k plánované výstavbě bytového domu, a proto
přípravy probíhaly nepřerušeně i s postupným
vynakládáním finančních prostředků, které
v současné době, to je před faktickým zahájením
stavebních prací, dosahují cca 400 tisíc korun
z rozpočtu města.

V Chropyni 14.10.2004

František Hrabal − starosta, v.r.
Eva Klašková − místostarostka, v.r.

Rada města rozhodla ve věci protestu proti výstavbě bytového domu v Chropyni

Jak to bude se stávajícími hřišti a pískovišti?
Od 1 .4. 2004 vešla v platnost vyhláška

Ministerstva zdravotnictví  č. 135/2004
o požadavcích na sauny, koupaliště
a hygienické limity  písku v pískovištích
venkovních hracích ploch.

Vyhláška upravuje povinnosti provozovatelů
dětských hřišť takovým způsobem, že písek
v pískovištích musí být zabezpečen tak,
aby odpovídal hygienickým limitům (aby se do
nich nemohli dostávat exkrementy zvířat a jiné
nečistoty).

Vzhledem k tomu, že finanční náročnost  na
údržbu městských hřišť a pískovišť ve stávajícím

rozsahu je pro město neúnosná, byl v minulých
dnech nabídnut pronájem popř. výpůjčka
těchto zařízení (nacházejících se v blízkosti
domů, kde žijí) zájemcům z řad vlastníků
bytových domů a předsedů samospráv.

Fyzické osoby, právnické osoby či sdružení
si tedy mohou od města převzít do své správy
stávající hřiště. Občané mohou jednat jako
fyzické osoby či jako sdružení založené podle
občanského či obchodního zákoníku. Vzhledem
k tomu, že by se tímto stali provozovateli tohoto
hřiště či pískoviště, všechny zákonné povinnosti
by pak přecházely přímo na ně (výměny písku

a jeho zakrývání, provádění
povinných týdenních vizu−
álních, funkčních měsíčních, odborných ročních
kontrol, údržby a opravy dle předpisů).

Poslední termín oznámení zájmu
o toto správcovství je 10.12.2004.

V případě nezájmu bude Město Chropyně
postupovat ve snižování počtu dětských hřišť
a pískovišť dle vlastního uvážení.

Bližší informace lze získat v úřední dny
u odboru výstavby a ŽP popř. na tel.
573 357 043.

Martina Adámková − ref. pro ŽP
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V dnešním čísle navážeme na téma, které jsme začali v minulém čísle –
školství a budeme pokračovat historií základní školy.

V roce 1905 byla zahájena stavba budovy základní školy na ulici
Komenského – největší budovy školního bloku. Tato stavba byla dokončena
v roce 1906. V neděli 30. září 1906 pak byla nová školní budova za účasti
zástupců úřadů a chropyňských občanů slavnostně otevřena. V půl
desáté se seřadily všechny místní spolky a korporace před obecním domem.
V deset hodin se vydali k nové školní budově. Stavitel, p. Drahoš z Kroměříže,
předal klíče předsedovi školní rady, který přednesl krátký projev. Svěcení
školy provedl biskup Dr. Víznar, který po svěcení sloužil slavnou mši svatou
v kostele sv. Jiljí.

27. března 1922 začala stavba pravého křídla školní budovy
(na křižovatce Komenského a Ječmínkova) a už 1. září 1922 se ve třídách
nové přístavby vyučovalo.

1. září roku 1976 se poprvé pro školáky otevřely i dveře nové školy
na ulici J. Fučíka. Do ní tehdy nastoupilo 260 žáků do 10 tříd.

V současné době prochází obě školní budovy v prázdninovém období
rekonstrukcí (elektrické vedení, sociální zařízení, výstavba výtahů, výměna
oken a otopných systémů aj.).
Vyhodnocení soutěže z minulého čísla: Jak vzniklo pořekadlo „chodit
do Chropyně na móresy“ jste si mohli přečíst v minulém čísle.
Na druhou otázku, kolik uplynulo dní od položení základního kamene školy
do jejího otevření, přišly dvě varianty odpovědí. Jedna počítala i den položení,
druhé ne. Nakonec jsme rozhodli o správnosti obou variant.
Ze správných odpovědí byla vylosována Romana Kroupová z Moravské
ulice, která si může vyzvednou cenu na městském úřadě v úředních hodinách.

Pro pamětníky i nepamětníky
Otázka tohoto čísla: Tentokrát po Vás, děti, chceme
tři čísla: Kolik let uplynulo od otevření školní budovy
na ulici Komenského, kolik let uplynulo od otevření pravého křídla školní
budovy a kolik let uplynulo od otevření školy na ulici J. Fučíka. Své odpovědi
odevzdávejte na městském úřadě do 18. listopadu.

Redakce

budova z roku 1906výstavba nové budovy školy na Komenského ulici

IV. třída měšťanky – 1930−31 – učitelé zleva: Šustek, ?, Víšková,
Zeman, Řezníček, Žampach, Zaoral, Pažoutová.

Informace Svazu důchodců ČR
Připomínky Koordinačního výboru organizací

důchodců k nařízení vlády o zvýšení důchodů
v roce 2005 zaslané I. místopředsedovi vlády
a ministru práce a sociálních věcí
ČR Ing. Z. Škromachovi

„Po nedostatečné valorizaci penzí v roce
2004 o 144,− Kč v průměru, pokleslo sociální
postavení seniorů ve společnosti na nejnižší
úroveň vývoje kupních sil důchodů (index
2004/1989 – 99,3) a mezd (index 2004/1989
– 139,1), dosáhne rozdíl již cca 39,8 procentních
bodů. V roce 2003 činil tento rozdíl 33,4
procentních bodů. A měřeno v hodnotách
nominálních, poklesne relace průměrného
starobního důchodu sólo k průměrné
nominální mzdě brutto ze 42,2 % v roce 2003
na 39,9 % v roce 2004. Návrh na zvýšení
důchodů v roce 2005 tento nepřijatelný vývoj
nezastavuje, naopak další zhoršení zakládá.

Nůžky mezi reálnou kupní silou průměrného
starobního důchodu a průměrné reálné mzdy
se dále rozevřou až na 44,2 % a relace
průměrného starobního důchodu k průměrné
nominální mzdě meziročně propadne ze 39,9
% v roce 2004 na 39,3 % v roce 2005. Sociální
postavení seniorů ve společnosti tak bude
téměř o polovinu horší než sociální postavení
ekonomicky aktivní populace. Přitom senioři
transformační dluhy nezpůsobili, naopak
vytvořili hodnoty, ze kterých stát dodnes
profituje.

Další zhoršování svého sociálního postavení
je pro důchodce sociálně neprůchodné,
ponižující a nepřijatelné. Návrh na uskutečnění
valorizace penzí pouze na minimální, zákonem
stanovené výši, kterou takto doposud žádná
jiná předchozí vláda nerealizovala,
důchodcovské hnutí české republiky zásadně

odmítá. S ohledem na výše
uvedená fakta požadujeme
důchody v roce 2005 valorizovat tak, aby
zhoršování sociálního postavení důchodců
bylo zastaveno. Tj. na úrovni růstu
nominálních mezd, tj. o meziroční zvýšení
o 8,6 % (628,− Kč), respektive na úrovni, kterou
koalice dohodla v Kolodějích, tj. meziroční
zvýšení o 7,6 % (555,− Kč). V této souvislosti si
dovolujeme upozornit, že rozhodnutí vlády
staré, novou vládu nezavazuje. Věříme,
že vláda nová rozhodnutí staré vlády,
a to s ohledem na veřejně deklarovaný
programový závazek, že „bude valorizovat již
přiznané důchody tak, aby se i současní
důchodci podíleli na růstu bohatství
společnosti“, ještě přehodnotí.“

Výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců ČR
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Mnozí z nás často spekulují nad osudem odpadu z kontejnerů, které
jsou určeny na vytříděné složky komunálního odpadu. Řídíme se tím,
co nám sdělí naše média a už se nějak zapomeneme zajímat o to,
jak je to vlastně u nás ve městě, kde žijeme, často i pracujeme,
vychováváme naše děti a snažíme se vštípit jim vše, co by v jejich
dalším životě mohlo být k vlastnímu i společenskému užitku.

Proto jsme s redakcí Zpravodaje navštívili RESO Hulín, což je zkratka
Regionálního sdružení obcí Chropyně, Kyselovice, Záříčí, Hulín,
Žalkovice, Skaštice a Pravčice, které pro tyto obce zajišťuje svoz,
dotřiďování a odbyt  pro další zpracování vytříděných složek
komunálního odpadu (papír, plast, sklo, plechovky, textil). Sdružení
vzniklo jako jedna z prvních vlaštovek, z potřeb obcí naplňovat dikce
zákona, přijatého v roce 1991, který jako první nařizoval třídění odpadu.

Město Chropyně spolupracuje, také prostřednictvím RESO,
se specializovanou obalovou společností EKO−KOM, která na základě
informací o celkovém množství  a druzích komunálního odpadu, které
obec vytřídila v příslušném kalendářním čtvrtletí zaplatí obci odměnu,
která je dále použita právě na systém třídění.

Zpočátku byl tento systém financovaný jen z rozpočtu obcí a z tržeb
od odběratelů za vytříděný odpad. V současné době se na financování
třídění podílí obec – 41%, EKO−KOM – 29% a tržby – 30%.

Přes všechny pochybnosti, zda třídit či netřídit a proč, je jasné,
že osud životního prostředí není lhostejný ani občanům Chropyně
vč. Plešovce. Hovoří o tom reálná čísla získaná z evidence, která
je vedena od roku 1998.

Odpad je svážen nepravidelně – dle potřeb a naplněnosti kontejnerů
mimo plasty, které jsou sváženy 1x týdně a papír minimálně 1x za dva
týdny. Textil je sbírán a svážen 2x ročně.

Co tedy do kontejnerů patří a co se z těchto odpadů vyrábí ???
PAPÍR
− sbírá se: veškerý papír, zbavený kovových a plastových částí,

veškeré nápojové kartony  (nemusí se zbavovat plastových uzávěrů).
Papírové krabice je potřeba sešlápnout!!!
NEVHAZOVAT: papírové pleny, hygienické vložky, mastný, nebo
jinak znečištěný papír

− vyrábí se: sešity, kancelářský papír, toaletní papír, krabice na boty,
proložky na vajíčka, obaly z vlnité lepenky a kartonu…
ŠETŘÍME: stromy, spotřebu a znečištění vody, energii, místo
na skládce

PLASTY
− sbírá se: PET lahve (od stolních vod, limonád, mléka),

tvrdé plasty (lahve od jarů, aviváží, kanystry), měkké plasty (kelímky
od jogurtů), folie (igelitové sáčky, tašky, mikrotenové sáčky), pěnový
polystyren. PET lahve je potřeba sešlápnout!!!
NEVHAZOVAT: PVC!!!, linoleum, gumu, hadice, molitan, drobné plastové
předměty, plasty se zbytky obsahu, sáčky od masa, textilie, boty,
nebezpečné odpady – plastové obaly od motorových olejů a chemikálií

− vyrábí se: PET lahve – polyesterové vlákno (PES) – přidává se do textilu;
tepelné vložky do bund a výplně do čalounění.
PE folie – nové igelitové pytle a tašky
tvrdé plasty, kelímky – regranulací se získává plnohodnotná surovina
ostatní plasty – (kromě PVC), které se nehodí k materiálové recyklaci,
se využívají k výrobě alternativního paliva  do cementárny  (energetické
využití).
ŠETŘÍME: ropu, zemní plyn, energii, místo na skládce
V současné době je po plastech velká a poptávka zejména z Číny.

SKLO
− sbírá se: veškeré skleněné lahve od nápojů a potravin, nepotřebné

sklenice, tabulkové sklo
NEVHAZOVAT: porcelán (talíře, hrníčky), keramiku, varné sklo, drátosklo,
autosklo a vše, co nemá se sklem nic společného.
Do bílého skla nepatří sklo barevné!!!

− vyrábí se: nové výrobky ze skla – lahve, sklenice
ŠETŘÍME: sklářský písek, sodu, vápenec, energii, místo na skládce

PLECHOVKY
− sbírá se: plechovky, různé kovové obaly z domácností a jiný drobný

kovový odpad
NEVHAZOVAT: plechovky od barev, plechovky se zbytky ředidel, olejů,
chemikálií – to je odpad nebezpečný, který může každý občan zdarma
odevzdat do sběrny nebezpečných odpadů.

− vyrábí se: nové kovové výrobky – plechy, tyče, trubky, plechovky,
uzávěry, a víčka…
ŠETŘÍME: železnou rudu, bauxit, energii, místo na skládce

Při vhazování odpadu do kontejneru myslete na to, že Váš odpad ještě
prochází na třídící lince  lidskýma rukama.

Děkujeme všem, kteří se zapojujete.

Vytříděný odpad z podnikatelské činnosti lze do kontejnerů
vhazovat jen na základě uzavřené písemné smlouvy
s městem!!!!

V našem povídání odpadech budeme pokračovat v příštím čísle zpravodaje
a podíváme se, jak je to v našem městě s nebezpečným odpadem.

– MA –

Tříděný odpad z Chropyně na skládce nekončí
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Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně 150 − 200 kilogramů odpadů
ročně. Z toho je asi 30 kilogramů papíru, 25 kilogramů plastů a 15 kilogramů
skla. Tyto materiály lze z velké části znovu použít. Papír je možné recyklovat
asi pětkrát až sedmkrát. Vytříděný papír se zpracovává v papírnách, přidává
se do směsi na výrobu papíru. Výrobky z recyklovaného papíru zná
asi každý, jsou to například novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly
na vajíčka, toaletní papír apod. Plasty se zpracovávají různými druhy
technologií podle svého složení. Z PET láhví se nejčastěji vyrábějí vlákna,
která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do
tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé
pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních
cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek,
zatravňovací dlažbu či protihlukové stěny u dálnic. Vytříděné sklo se vyčistí,
rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto
vyrábí láhve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom
mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně
donekonečna.

K získání takto využitelných materiálů je však potřeba domácí odpad
vytřídit. Podmínky pro třídění odpadů vytváří především obec. Pro město
Chropyni zajišťuje sběr separovaného odpadu RESO Hulín, dobrovolný
svazek obcí. V ulicích města se tak můžeme setkat s modrými, žlutými
a zelenými kontejnery, do kterých se ukládají papír, sklo, plasty a PET láhve.
Celkem je na území Chropyně rozmístěno 73 těchto kontejnerů. Z toho
8 ks (1300 l) a 7 ks (2000 l) žlutých na plasty, 12 ks (1300 l) a 6 ks (2000 l)
modrých na papír,  11 ks (1000 l) zelených na bílé sklo, 18 ks (1000 l)
zelených na barevné sklo a dalších 11 ks (1000 l) na plechovky. Ve městě
je také k dispozici sběrný dvůr a výkupna železa v Nádražní ulici. V následující
tabulce vidíme, že město Chropyně ve třech základních komoditách
tříděných využitelných složek komunálního odpadu značně převyšuje
krajský průměr. Občanům města a jeho představitelům není životní
prostředí lhostejné, je ale třeba v tomto trendu pokračovat i do budoucna.

Ve srovnání s minulými roky můžeme konstatovat, že množství
vytříděného odpadu se průběžně zvyšuje, což je vzhledem k ochraně

Nebuďme líní, třiďme odpad!
životního prostředí potřeba. Z celorepublikových
průzkumů ale vyplývá, že zatímco dostupnost sběrných
míst pro třídění rychle roste, jejich skutečné využití občany mnohde
zaostává. Pro zvýšení množství recyklovaného odpadu se tak stala klíčovou
ochota obyvatel skutečně třídit a nikoli dostupnost kontejnerů. Podle
požadavků EU musí účast obyvatel na třídění odpadu vzrůst ze současných
62% na 75% v roce 2005 a přesáhnout 85% po roce 2008. Dosavadní
růst účasti neodpovídá těmto požadavkům a je nutné ho urychlit. Zvýšení
účasti obyvatel na třídění si vyžádalo celostátní propagaci tříděného sběru.
Počátkem letošního roku proto byla zahájena tříletá komunikační kampaň,
jejímž cílem je zvýšit účast obyvatel na třídění odpadu.

Město Chropyně je zapojeno do systému EKO−KOM, který zajišťuje
zpětný odběr a recyklaci odpadů z obalů. Účast v systému zabezpečuje
městu pravidelné platby odměn za vytříděný odpad. Systém EKO−KOM
úspěšně funguje již od roku 1999. Na základě zákona o obalech vybírá
od výrobců, dovozců, nebo plničů obalů poplatky za uvedení obalu
na trh. Z vybraných peněz pak EKO−KOM, a.s. vyplácí obcím čtvrtletně
odměnu, jejíž výše závisí na množství vytříděného odpadu. Čím více tedy
odpadů vytřídíme, tím více peněz město obdrží. Nezbytnou podmínkou
pro vyplacení odměny je předání vytříděných odpadů k dalšímu využití –
recyklaci. Pokud se tato zásadní podmínka poruší, obec peníze nedostane.
Odměna přitom dokáže velmi výrazně snížit náklady obce na plnění její
zákonné povinnosti – třídění komunálního odpadu.

Podívejte se na zajímavé internetové odkazy ke třídění
odpadu:
www.ekokom.cz – v části pro veřejnost a pro školy vše o odpadech
v domácnosti, třídění, využití odpadů, Tonda obal – pro děti, kalendáře
akcí a další
www.tonda−obal.cz – stránky o třídění a recyklaci odpadů určené dětem
www.kr−zlinsky.cz – stránky Zlínského kraje (odkaz Krajský úřad, odbor
životního prostředí a zemědělství)

Na otázky k problematice Vám rádi odpoví na e−mailové adrese:
odpady@kr−zlinsky.cz nebo trideni@ekokom.cz

V rámci Informační kampaně k intenzifikaci třídění využitelných složek
komunálního odpadu zpracovala společnost ENVIprojekt s.r.o. Zlín

Zdroj: materiály společnosti EKO−KOM a.s.

Na jednání Zastupitelstva města Chropyně
29. 9. 2004 byly občany města vzneseny
námitky ohledně chovu psů v činžovních bytech
a někdy nepříjemné chování jejich majitelů.
Dokonce občané žádali razantní navýšení
poplatku až na výši 5.000,− Kč za psa v panelovém
domě. Jelikož zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanovuje maximální výši poplatku na 1.500,− Kč
je zřejmé, že tato výše je nereálná.

Vzhledem ke stále se zhoršující situaci
s chovem psů na území Města Chropyně a často
sobeckým přístupem „psích páníčků“ vůči svým
spoluobčanům, a to zejména dětem,
upozorňujeme na povinnosti vyplývající
z obecně závazné vyhlášky Města Chropyně
č.3/2000.
1) Pes pohybující se na veřejném prostranství

musí být opatřen náhubkem, musí být
ovladatelný  a sledovatelný, aby mohla
provázející osoba včas a účinně předejít všem
krizovým  situacím, musí být veden na vodítku
(u malých plemen i ve vhodné tašce či koši)
a musí být opatřen evidenční známkou.

2) Je zakázáno nechat psy a jiná zvířata (mimo
koček) volně pobíhat.

3) Majitel zvířete je povinen neprodleně
odstranit znečištění způsobené zvířetem
(k tomuto účelu mohou sloužit sáčky, které
majitel psa obdrží při zaplacení ročního
poplatku ze psa, nebo sáčky zavěšené
u některých odpadkových košů). Pozn.:
I my všichni platíme nájem a nemalé částky
za různé služby, přesto nenecháváme své
exkrementy svému osudu. Zkuste brát
svého psa jako člena rodiny se vším,
co k tomu patří.

V případě, že bude zjištěn volně pobíhající pes,
bude pracovníky Správy majetku města
Chropyně odchycen., umístěn max. na 2 dny
v kotci SMM a následně odvezen do útulku.
A co zaplatí majitel psa v případě, že bude
zjištěn?

• Odchyt + odvoz pobíhajícího psa 1 0 0 , −
Kč/hod./prac.

• Odchyt 1 ks toulavého psa 100,− Kč
• Převoz psa 10,− Kč/km

• Umístění psa v kotci
vč. krmení
menší 50,− Kč/den, střední a větší 80,− Kč/
den a dále náklady spojené s pobytem
útulku.

V tomto vydání Zpravodaje si můžete
přečíst, jak se zachovat v případě, že zjistíte
ničení veřejného majetku. I opakované
porušování OZV č. 3/2000  ve smyslu
ustanovení zákona  č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, a podle jiných zvláštních předpisů
je přestupkem a lze jej řešit v Komisi
k projednávání přestupků. Například pokud
vidíte opakovaně tutéž osobu venčit psa
v místech, kam je vstup se psy zakázán, nebo
neuklidit psí exkrementy, chodit s volně
pobíhajícím psem aj. a nechcete jen v klidu
domova obviňovat vedení města z nečinnosti,
máte jen jednu možnost – písemné oznámení
přestupku. Onen majitel psa pak bude
potrestán dle daných předpisů.           – MA –

Jak na „sobecké“ majitele psů
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Z jednání zastupitelstva města Chropyně
Na  středu 29. září 2004 svolal starosta Města

Chropyně deváté veřejné plenární zasedání
Zastupitelstva města Chropyně. Na jednání bylo
přítomno 13 zastupitelů, 2 zastupitelé byli
omluveni. Jednání se zúčastnilo 24 našich
spoluobčanů.

Na programu byly následující hlavní body:
· Zpráva o činnosti rady města
· Zpráva finančního a kontrolního  výboru
· Rozbory hospodaření Města Chropyně  a jeho

příspěvkových organizací za I.pololetí
letošního roku

· Rozpočtové opatření č.3  Města Chropyně
· Rozpočtové opatření č. 2 Správy majetku

města
· Majetkoprávní  záležitosti
· Rozpočtový výhled Města Chropyně do roku

2009
· Příspěvek Města Chropyně TJ Chropyně

na rekonstrukci suterénu tělocvičný v roce
2005

· Průběh plnění investičních akcí v letošním roce
· Návrh zadání změny č. 3 územního plánu

Města Chropyně
· Informace o dalším postupu při převodu

pečovatelských služeb z působnosti kraje
na obce

Zpráva o činnosti rady města
Z přednesené zprávy uvádíme: rada

prodloužila panu Nguyen Tuan nájemní
smlouvu na nebytové prostory v objektu na
Komenského ulici č. 32 o 1 rok −  schválila přidělení
uvolněného bytu č. 8 na Hrázkách paní Boženě
Pazderové, dosud bytem Komenského
č. 163 od 1. října 2004 −  vyslovila souhlas města,
jako vlastníka pozemků, se stavebními aktivitami
firmy Brázda s.r.o. spočívající ve vybudování
elektropřípojky a zpevnění části komunikace
v Plešovci za podmínek uvedení  pozemku,
po provedení prací, do původního stavu −  rovněž
vyslovila souhlas vlastníka s překopovými pracemi
při budování kanalizačních přípojek na ulici
Masarykova, a to za stejných podmínek – při
projednávání stavu plnění investičních akcí
odsouhlasila vícepráce na základní škole ve výši
188126,− Kč −  vyhověla žádosti TJ o vyplacení
příspěvku na prodané permanentky dětem ještě
před celkovým vyúčtování koupací sezony
ve výši 48750,− Kč. V rámci uvedené zprávy
doporučila rada zastupitelům ke schválení Návrh
na změnu územního plánu Města Chropyně
podaný firmou Velkosklad s plasty, s.r.o. Záříčí,
který spočívá ve změně využití části stávajících
prostor areálu podniku Fatra (budovy
z Ječmínkovy ulice), které jsou průmyslovou
zónou, na prostor využitelný pro bydlení
s doprovodnými službami pro obyvatele města.
Schváleno jednomyslně.

Zpráva finančního a kontrolního výboru
Finanční výbore v uplynulém období

projednal stav a vývoj pohledávek města
v oblasti poplatků za komunální odpad, užívání
veřejných prostranství, poplatků ze vstupného,
ubytovacích kapacit, psů, splátek prodaných

nemovitostí a pohledávek provozního
charakterů, a dále stav a vývoj pohledávek SMM
v oblasti bytového hospodářství. Výbor
konstatoval, že správa pohledávek se neustále
zlepšuje, nedochází k navyšování počtu
pohledávek, ani výše neuhrazených pohledávek,
daří se celkové saldo snižovat. Dále finanční výbor
projednal žádost TJ o příspěvek na rekonstrukci
tělocvičny a doporučil zahrnout do rozpočtu
roku 2005 částku 1,5 milionu korun. Také
projednal všechny rozbory hospodaření
a rozpočtová opatření předkládaná na dnešním
jednání, včetně rozpočtového výhledu.
Doporučil pro rok 2005 u městského kulturního
středisko řešit situaci se snižujícími se příjmy
úsporou nákladů v oblasti personální.

V diskuzi byla podána informace o počtu
pracovníků v MKS ( 3 pracovníci).

Kontrolní výbor provedl kontrolu výběrových
řízení na investiční akce, kontrolu plnění usnesení
Zastupitelstva a Rady města Chropyně
za 2. čtvrtletí a dále kontrolu plnění volebního
programu v oblastech D až F ( oblast školství,
oblast kultury, sportu a zájmové činnosti, oblast
životního prostředí). Při prováděných kontrolách
nebyly zjištěny nedostatky. Některé schválené
majetkoprávní úkony nejsou dosud zrealizovány
z důvodů komplikovanosti a nutnosti čekat na
schválení druhou protistranou (krajský úřad,
pozemkový fond).

Rozbory hospodaření Města Chropyně
a jeho příspěvkových organizaci za I. po−
loletí letošního roku

Z předložených informací vyplývá, že Město
Chropyně i všechny jeho příspěvkové organizace
hospodařily v souladu se schválenými rozpočty.
Příjmy Města Chropyně činily za uvedené období
42,879 tis. Kč, což je 58,64 % ročního rozpočtu,
výdaje byly čerpány ve výši  55,57 % ročního
rozpočtu, tj. 42,396 tis. Kč. SMM dosáhla
za stejné období příjmů ve výši 6470 tis. Kč,
to je vyjádřeno procenty 51,54%, výdaje jsou
čerpány na 47,7% ročního rozpočtu, tj. 5982
tis. Kč. Příjmy základní školy dosáhly výše 8,074
tis. Kč ( z toho příspěvek od města jako zřizovatele
ve výši 2008 tis. Kč) a výdaje 7,655 tis. Kč.
Z prostředků poskytnutých městem bylo
vyčerpáno  1,660 tis. Kč, tj. 50,43% ročního
rozpočtu.  Mateřská škola hospodařila v prvním
pololetí s příjmy  ve výši 3,400 tis. Kč ( z toho
příspěvek města jako zřizovatele 968 tis. Kč)
a výdaje v tomto období dosáhly 2,458 tis. Kč.
Z prostředků poskytnutým městem bylo
vyčerpáno 719 tis. Kč, tj. 48% ročního rozpočtu.
Školní jídelna ve své hlavní činnosti vykazuje příjmy
ve výši 1,941 tis. Kč (z  toho příspěvek města jako
zřizovatele 716 tis. Kč), výdaje potom  ve výši
1,880 tis. Kč, což představuje 47 % z ročního
rozpočtu. V rámci doplňkové činnosti dosáhla
školní jídelna příjmů ve výši 552 tis. Kč a celkové
výdaje činily 531 tis. Kč, tj. 44% plánovaných
ročních výdajů.

Rozpočtové opatření č. 3 Města Chro−
pyně

Předkládaným rozpočtovým opatřením

se zvyšují příjmy i výdaje
o stejnou částku, a to 988,5
tis. Kč. V části příjmové se jedná zejména o zvýšení
příjmů z prodeje pozemků + 550 tis. Kč,
neinvestiční dotaci od kraje pro školství +257 tis.
Kč, příjmy z pronájmů nemovitostí vybíraných
SMM +403 tis. Kč, dotace z úřadu práce
na veřejně prospěšné práce +75 tis. Kč, snížení
plánovaných příjmů z prodeje bytů −358 tis. Kč.
V části výdajové dochází k úpravám zejména u
rozdělení dotace z kraje do školství +257 tis. Kč,
je zvýšen příspěvek SMM +277 tis. Kč, opravy
a udržování bytového fondu včetně záloh
+ 447 tis. Kč, příspěvek TJ +49 tis. Kč ( doplatek
na permanentky na koupaliště), projektová
dokumentace na regeneraci sídliště ( další část)
+100 tis. Kč, pro nerealizování instalace ventilů
v MKS −200 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č.2 Správy majetku
města

Rozpočtovým opatřením SMM je upraveno
použití výsledku z roku 2003 dle rozhodnutí
zastupitelstva na březnovém zasedání – opravy
bytového hospodářství + 46 tis. Kč, vánoční
osvětlení +47 tis. Kč, dále je zvýšen příspěvek
města na činnost SMM ve výši 277 tis. Kč z toho
na opravu veřejného osvětlení + 122 tis. Kč
a  na  provoz MKS +155 tis. Kč

Majetkoprávní záležitosti
V rámci majetkoprávních záležitostí schválilo

zastupitelstvo:
Prodej pozemku p.č. 931/1 ostatní plocha

o výměře 13 m2 za cenu 140,− Kč za m2 manželům
Mužíkovým, Ječmínkova 71, prodej pozemku p.č.
364/2 zastavěná plocha o výměře 1016 m2 za
cenu 150,− Kč za m2 Jednotě, spotřebnímu
družstvu, Riegrovo nám. 3767, Kroměříž , odkup
pozemků u bývalé cikorky o celkové výměře
4553 m2 za cenu 250 000,− Kč od paní
Bergerové Věry, Ratibořská 134, Praha 9 − Újezd
nad lesy, souhlasné prohlášení o zrušení
duplicitního vlastnictví pro Město Chropyně
k  p.č. 178/3 a p.č.178/4, které vzniklo v řádném
neprovedení geometrického plánu v roce 1967
a prodej pozemku p.č. 175/16  orná půda
o výměře 396 m2  za cenu 50,− Kč za m2 panu
Petru Olivovi, Podlesí 248.

Rozpočtový výhled Města Chropyně
do roku 2009

Zpracování rozpočtového výhledu ukládá
obcím zákon 250/2000Sb. Město Chropyně
mělo dosud zpracován rozpočtový výhled
do roku 2007, nyní byl předložen aktualizovaný
návrh zpracovaný až do roku 2009. Tento
rozpočtový výhled ukazuje, s jakými finančními
prostředky může město počítat v následujících
letech při plánování investičních akcí nebo
zajišťování dalších nových aktivit. Z předlo−
ženého návrhu vyplývá, že v následujících
letech bude mít město na větší akce   podstatně
méně prostředků než v letech 2000 až 2004,
kdy byly vyšší příjmy zajištěny prodeji majetku.
Z tohoto rozpočtového výhledu bude
již vycházeno při zpracování návrhu rozpočtu
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pro rok 2005. Je proto nutno pečlivě vážit, jaké
akce do návrhu rozpočtu zahrnout.

Příspěvek Města Chropyně TJ Chropyně
na rekonstrukci suterénu tělocvičný
v roce 2005

Člen zastupitelstva a tajemník TJ Chropyně
ing. Otevřel předložil žádost TJ o poskytnutí
finančního příspěvku na investiční akci
„Rekonstrukce tělocvičny – suterén“  z rozpočtu
města pro rok 2005. TJ podala žádost o dotaci
na tuto akci. Celkové náklady si vyžádají 5,898
mil. Kč. Ze státního rozpočtu  obdrží TJ dotaci
ve výši  4 milionů Kč, další prostředky musí zajistit
z vlastních zdrojů. Při předběžném
projednávání na radě města byla nezávazně
přislíbena pomoc maximálně do výše 20%
celkových nákladů. TJ žádá poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 1,5 mil. Kč. V rámci
diskuse byly předneseny doporučující
stanoviska, dále bylo připomenuto stanovisko
finančního výboru, který doporučuje vyhovět
žádosti ve výši 1,5 mil. Kč,ale také stanovisko
rady města, která doporučuje poskytnout
příspěvek ve výši 1,2 mil. Kč, což je do 20%
celkových nákladů. Po diskusi bylo nejprve
hlasováno o protinávrhu na výši příspěvku,
tj. o 1,2 mil. Kč. Pro tuto výši hlasovalo
9 zastupitelů, tj. nadpoloviční většina
zastupitelů. Následně pak bylo hlasováno
o celkovém usnesení, kde zastupitelstvo
hlasovalo o poskytnutí příspěvku TJ v roce 2005
ve výši 1,2 mil. Kč. Usnesení bylo schváleno
jednomyslně.

Průběh plnění investičních akcí v letoš−
ním roce

Předložená zpráva informovala o jednotlivých
investičních akcích, jejich stavu rozpracovanosti
nebo termínu  ukončení. Na začátku  diskuse
k tomuto bodu předal přítomný zástupce
občanů pan Věrek Zapletal  starostovi města
panu Františku Hrabalovi petici občanů proti
výstavbě bytového domu pro příjmově
vymezené skupiny obyvatel.

Stanovisko rady města k předané petici
je zveřejněno na jiném místě tohoto
Zpravodaje.

Z dalších připomínek k tomuto bodu byl
vysvětleno, že nově vybudovaný chodník pod
sáňkovacím kopcem bude před ukončením prací
zarovnán s terénem, takže nebude bránit
sáňkování, poškozování majetku je záležitost
všech občanů nejen představitelů města,
výchovou v rodinách je nutno docílit zlepšení
v této oblasti.K výhradám týkajícím
se nemožnosti sáňkování v souvislosti
s výstavbou bylo sděleno, že  dojde k úpravě
svahování sáňkovacího kopce ve směru
realizované výstavby.

Návrh zadání změny č. 3 územního
plánu Města Chropyně

V následujícím bodě schválilo zastupitelstvo
předložený návrh zadání změny územního
plánu. Na základě usnesení zastupitelstva ze dne

18.12.2003 byly zahájeny přípravné práce
na pořízení změny č. 3 územního plánu města,
nazvané „Stezka Chropyně – Plešovec“. Vybraná
firma zpracovala návrh zadání pro pořízení
změny a tento dokument byl projednán
způsobem stanoveným stavebním zákonem.
V rámci projednávání se uskutečnilo veřejné
projednání dne 19.8.2004, jehož se však
nezúčastnila žádná fyzická osoba. Písemná
stanoviska, která byla k návrhu zadání
poskytnuta, budou sloužit jako podklad
pro zpracování vlastního návrhu změny
územního plánu. V souladu se stavebním
zákonem bylo k návrhu zadání poskytnuto
stanovisko nadřízeného orgánu územního
plánování ze dne 16.9.2004. Jmenovaná změna
spočívá v zapracování značené dálkové
cyklotrasy Moravská stezka, která je umístěna
v k.ú. Chropyně a k.ú. Plešovec. Nově
navrhovanou cyklotrasou řešenou v souběhu
se silnicí  II/435  bude rozšířen dopravní koridor
mezi zastavěným územím Města Chropyně a jeho
části Plešovec.

Informace o dalším postupu při převodu
pečovatelských služeb z působnosti
kraje na obce

Po schválení na minulém zasedání proběhla
jednání se starosty okolních obcí, se zástupci
kraje a s  pracovníky krajského úřadu. Byla
podána žádost o převod pečovatelských služeb
ke dni 1.1.2005. Město Chropyně převezme
2 pečovatelky z povolání, převod bude
uskutečněn v souladu se zákoníkem práce
o přechodu práv a povinností z pracovně−
právních vztahů. A dobrovolnými pečovatelkami
bude uzavírána dohoda dle aktuálních potřeb.
Nemovitý majetek je ve vlastnictví města. Movitý
majetek umístěný v DPS v Chropyni bude
převeden na město na základě inventurního
soupisu.

Diskuse
V diskusi byly zodpovězeny dotazy: Špatný

stav oken na MŠ −  ano, tato problematika bude

řešena v rámci postupné rekonstrukce celého
objektu; má policie stanoveno nějaké stanoviště
– ano, sloužící policisté mají od svého
nadřízeného stanoveny body, kde mají provádět
kontrolu a jakou; po provedené opravě na ulici
Nádražní se tato stala závodní dráhou – znovu
musíme opakovat, že v tomto směru
je pravomoc na straně policie; proč nekoupíte
svobodárnu – není na prodej a ani předtím nám
nebyla nabídnuta; úklid kolem bývalé
svobodárny – úklid kolem kontejnerů zajišťuje
správce domu, úklid ostatních veřejných ploch
SMM, tak jako všude jinde, nepořádek není jen
u bývalé svobodárny; práce na Nádražní ulici
se hrozně vlečnou – harmonogram prací
je dodržován, termín ukončení je konec
listopadu; propadlý chodník na ulici J. Fučíka –
stav bude prověřen; znovu parkování nákladních
aut na sídlišti – jediná možnost je adresně
upozornit policii; nepořádek a ničení majetku –
není to jen otázka určité skupiny obyvatel, podílejí
se na tomto stavu obyvatelé bez ohledu
na skupiny; uklizení kalů po vyčištění Bečvy
ve Mlýně – byl vyzván ředitel Energetiky , je nutno
s tímto kalem nakládat jako s odpadem
dle příslušných předpisů, tlačíme na Energetiku,
aby odstranění bylo provedeno v co nejkratší
době; projednání v přestupkové komisi – ani
uveřejněná fotografie neopravňuje přes−
tupkovou komis zahájit projednávání. Musí být
učiněno písemné podání na konkrétní osobu
osobou, která přestupek oznámí a dosvědčí;
problematika psů – vyhláška stanovující
povinnosti majitelů psů ve městě existuje, stále
hledáme nové možnosti, jak tuto problematiku
zlepšit, pro výši poplatku ze psů stanovuje zákon
maximální hranici, není možno jít nad tento
zákon; nelze vybudovat nový chodník
na Tovačovská – daleko větší potřeba je v jiných
částech města, na všechno nejsou peníze.

Termín konání dalšího řádného zasedání
Zastupitelstva města Chropyně byl
stanoven na pondělí  20. prosince  2004.

Eva Klašková − místostarostka

Z jednání zastupitelstva města Chropyně
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CUKRÁŘSKÁ VÝROBA
Masarykova 155, Chropyně

Od 15. října zahajujeme příjem
objednávek na vánoční cukroví.
Tel: 606 74 55 77, 606 620 954
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Školní rok se úspěšně rozběhl, žáci přivykli
pravidelnému rozvrhu a podle zájmu
se zapojili do nepovinných předmětů
a mimoškolní činnosti.

Měsíc listopad je měsícem prvního
hodnocení výsledků výchovně vzdělávací
práce i obdobím, kdy zejména žáci 9. tříd
usilovně přemýšlejí, jakou školu vybrat
po absolvování povinné školní docházky,
aby realizovali své zájmy a zvolili si povolání,
které je bude uspokojovat.

Pro úspěšnost rozhodování je nutné
zhodnotit schopnosti, výsledky a zájmy žáka,
brát v potaz nabídku a nároky jednotlivých
škol, ale také situaci na trhu práce.

Každým rokem se objevují tzv. módní
trendy a stává se, že se jimi žáci nechávají
ovlivnit.

Záleží především na rodičích, kteří své
potomky dobře znají, aby po zralé úvaze
pomohli dítěti při nelehkém rozhodování.
Dobrým pomocníkem je výchovný poradce.
Zároveň bych chtěla upozornit, aby vybraná
škola nebyla jen splněným přáním rodičů,
ale hlavně splněným přáním dítěte. Jen
v takovém případě bude mít snahu
dosáhnout co nejlepších výsledků.

V loňském školním roce ukončilo školní
docházku v ZŠ Chropyně celkem 45 žáků,
z toho v 9. třídách 41 žáků a v nižších
ročnících 4 žáci.Všichni zájemci byli umístěni.

Umístění žáků ZŠ v uplynulém školním roce
Na čtyřletá gymnázia byli přijati 4 žáci,

na konzervatoř 1 žák, na školu uměleckého
zaměření 1 žákyně a 16 žáků na odborné
střední školy. Do středních odborných učilišť
bylo přijato 20 žáků a odborná učiliště přijala
3 žáky, jedna žákyně však nástup odmítla.

V posledních letech mají žáci 5. tříd
možnost hlásit se na osmiletá gymnázia.
Zájem bývá každoročně velký. V uplynulém
školním roce odešlo po přijímacím řízení na
víceletá gymnázia z 5. tříd 12 chlapců a dívek.
Do sportovní třídy ZŠ v Kroměříži odešli
2 žáci a na školu s rozšířenou výukou
informatiky a výpočetní techniky 9 žáků.

Žáci byli v celém přij ímacím řízení
v uplynulém školním roce převážně velmi
úspěšní.

Výuka v ZŠ Chropyně nestojí mimo oblast
moderního vzdělávání.

V oblasti informatiky žáci získávají
vědomosti a učí se práci s počítači již
od 7. p.r. Navíc si upevňují a rozšiřují své
poznatky i při výuce v ostatních předmětech
využíváním vzdělávacích programů.

Klasický dyslektický kroužek se stal pro
žáky zajímavější a efektivnější s výukovým
programem Terasoft, který zajímavou
formou urychluje odstraňování
gramatických chyb. Kroužky informatiky jsou
žákům k dispozici na I. i II. stupni.

Pozitivem současného školního roku

je znatelné zlepšení cho−
vání žáků a el iminace
negativních jevů. Přejeme si, aby pěkná
atmosféra, která se na škole vytvořila,
přetrvala i do dalšího období.

V letošním školním roce byla žákům 7. tříd
nabízena možnost výuky dalšího jazyka
(němčiny) v dotaci 2 hodiny týdně. Průzkum
proběhl již na konci minulého školního roku
a v září nového školního roku. Zájem žáků
byl mizivý, a tak výuka nemohla být
zavedena..

Myslím si, že je to škoda. Mladý člověk
potřebuje hodně vědět, dobře se orien−
tovat, ale hlavně komunikovat v cizích
jazycích.

Nabídka aktivit naši základní školy
se každoročně rozšiřuje, žáci se dobře
umísťují zejména v hudebních soutěžích,
mají možnost pracovat ve školním
parlamentu a vyjadřovat své názory.
V oblasti mimoškolní mají širokou nabídku
zájmových činností, které jsou jim většinou
poskytovány zdarma. Vedení školy dbá
o kulturní vyžití dětí a také o zlepšení školního
prostředí pro žáky. Všechny argumenty
nasvědčují tomu, že péče o žáky je na dobré
úrovni. Škola je otevřena všem, kteří
o dobrou spolupráci mají zájem.

– Mgr. Danuše Zapletalová –

Drakiáda
V průběhu měsíce září a října se na obou

budovách základní školy uskutečnilo velké
soutěžení v pouštění draků. Tato akce má
své nezastupitelné místo v řadě aktivit pro
školáky prvního stupně. Letos se pravidla
malinko upravila a to tak, že se soutěžilo
v rámci ročníku. Třídy si samy vyhodnotily
své nejlepší dráčky letce, krasavce, originálně
postavené draky, nejmenší a  největší. Děti
si se svými učiteli vybraly to nejlepší počasí,
kdy je teplo a pěkně fouká vítr a vyrazily
na louky, hřiště a pole v okolí škol. Domů
si donesly nejen diplomky a pochvalné listy
(které tak trochu patří i jejich rodičům
a prarodičům za pomoc s přípravou
či vyráběním dráčka), ale i příjemné zážitky
z netradiční vyučovací hodiny.

Začaly pracovat zájmové kroužky
Když děti smysluplně tráví svůj volný čas,

nemají možnost vymýšlet nevhodné nebo
nebezpečné hry, nezlobí a také si dokáží
správně rozvrhnout své povinnosti i zábavu.

Kromě mnoha kroužků a činností, které
nabízejí lidové školy umění, sportovní
či zájmové organizace, má i naše škola
co nabídnout svým žákům, kteří projeví chuť
k práci a aktivitě. V říjnu zahájily svou
činnost kroužek sportovní hry pro děti

abc
Zprávy ze školních lavic …

z pátých tříd i pro děti ze druhých tříd,
pěvecký kroužek, který spolupracuje
s pěveckým sborem Cantinella, dramatický
kroužek, dopravní kroužek, počítačový
kroužek, kroužek ručních prací, které vedou
maminky našich žákyň a kroužky, které
pomáhají dětem s poruchami učení jako je
dyslexie (potíže při čtení), dysgrafie (potíže
při psaní) nebo logopedie (potíže při
komunikaci a nesprávné výslovnosti).

Někdy se stává, že jsou děti až příliš
zatíženy  návštěvou zájmových útvarů a na
školu nezbývá čas. Jsou i děti, které se
chovají jako přelétaví ptáci. Když je práce
přestane bavit, chtějí kroužek i po několika
hodinách změnit. Proto by rodiče měli
mimoškolní aktivity dětí nejen podporovat,
ale také vhodně usměrnit a kontrolovat.

Mimoškolní aktivity učitelů
Patří mezi ně semináře, jazykové kurzy,

školení, výchovné poradenství, akce
pedagogicko−psychologické poradny,
účast  na počí tačovém vzdělávání  ,
projektové vyučování, nově i vzdělávání
v rámcových programech, přidala bych
i pedagogickou dokumentaci a opravy
písemných prací žáků a ….. že jsem vás
zk lamala? Že js te očekával i  akt iv i ty
příjemnější, jako jsou například procházky

či sportovní vyžití brzy po
poledni? Návštěvy ka−
deřnických a kosmet ických sa lónů,
knihoven, módních butiků  a obchodů nebo
posezení s přáteli? Tak posezení možná ano,
ale s tužkou a deníkem v ruce. Někteří
učitelé navštěvují semináře k vytváření
rámcových programů pro školu nebo
projektové vyučování na ZŠ Albertova ul.
v Kroměříži  či přednášky k vyučování
matematice nebo vytváření projektů
s různou tematikou (město, roční období,
rodina, příroda apod).

V tomto měsíci probíhá  počítačový
seminář, který navazuje na vzdělávání pro
pokročilé, v rozsahu tří vyučovacích hodin
od l4,00 do l7,l0 v průběhu šesti týdnů. Kdo
pracuje s počítačem každý den, se asi
usmívá, ale pro nás, kteří u něj strávíme tři
hodiny týdně, zní věty… Nastavte zbývající
d ia log s možnost í  nejvyšš í  hodnoty
v propojení s buňkou, které tvoří položky
nabídky, kdy vše je on−l ine synchro−
nizováno,takže v okamžiku, kdy se změní
obsah některé z buněk, změní se
odpovídající položka v nabídce….  jako
konverzace ve  španělském jazyku?!

Vzdělávání s úsměvem
přeje svým kolegům – MB –
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RESTAURACE STOP
OZNAMUJE  UM ÍSTĚN Í  SÁZKOVÉHO TERM INÁLU

SYNOTtip
KURSOVÉ  SÁZKY  –  LOSOVANÉ  HRY

PŘ I JĎTE  S I  VSAD I T,KDO NESÁZ Í  –  NEVYHRÁVÁ
* * *

OD L I S TOPADU ROZŠ IŘUJEME  NAB ÍDKU  TOČENÉHO P IVA
O PRODUKTY PIVOVARU L ITOVEL

MORAVAN 11  –  MAESTRO
***

PŘ I PRAVUJEME  PRO VÁS  :
R E S TA U R A C E  S T O P

13 .11 .2004
POSEZENÍ  S  PŘÁTEL I

27 .11 .2004
KATEŘ INSKÁ ZÁBAVA –  h ra j e  D J  DVOŘÁČEK

4 .12 .2004
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA –  h ra j e  POHODA

18.12 .2004
POSEZENÍ  S  PŘÁTEL I   -  h ra je  DJ  DVOŘÁČEK

26 .12 .2004
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA –  h ra je  T I PTOP  Q

31 .12 .2004
S I LV E S T R O V S K Á  V E S E L I C E

* * *
PŘ I PRAVUJEME  PRO VÁS  :

MĚSTSKÉ  KULTURN Í  S TŘED ISKO

11 .12 .2004
VÁNOČNÍ  KONCERT  -  T IPTOP  Q

22 .1 .2005
S T O P K O V Ý  P L E S

RESTAURACE STOP
Vyhlašuje soutěž

STOPKA VAŘEČKA
Každý návštěvník restaurace Stop má možnost napsat recept na svoje

nejoblíbenější teplé jídlo, které je možné připravit v kuchyni restaurace Stop.
Recepty budou sbírány na zvláštních tiskopisech v restauraci Stop

od 5.listopadu do 10.prosince 2004
13.prosince 2004 ve 12,00 hodin

bude vylosován jeden recept, jehož majitel obdrží
pečící troubu.
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Jak jste si jistě všimli ve společenské kronice za měsíc září, svatby
v Rytířském sále chropyňského zámku se těší oblibě, a to nejen mezi
chropyňskými občany. Zajímavé prostředí tohoto místa láká svatebčany
až z Mostu, Prahy nebo Pardubic.  Domnívám se, že to není jen Rytířským
sálem, ale také lidmi, kteří se na organizaci svateb podílejí – muzikanti,
zpěvačky, recitátorky, uvaděčky. Ti všichni se snaží vytvořit
svatebčanům příjemnou atmosféru, aby jejich počáteční nervozita
a strach z neznámého rychle opadly. O tom, že se nám to patrně daří,
svědčí nejen rostoucí počet svateb v zámku, ale i spokojení
novomanželé a jejich hosté.

Zorganizovat tyto svatební obřady ovšem není snadné. Takových
měsíců jako je září, kdy na jednu sobotu připadnou tři a více svateb,
je za rok velmi málo. Většinou se nám však stává, že máme každou
sobotu v měsíci jen jednu svatbu. Náklady na tuto jednu svatbu jsou
téměř stejné, jako kdyby byly tři a tisícíkoruna, kterou za ni vybíráme,
je ani zdaleka nepokryje. Proto jsme po osmi letech přistoupili ke zvýšení
poplatku za svatbu v Rytířském sále chropyňského zámku. Rada města
na svém zasedání dne 14. 10. 2004 tento návrh schválila.
Od 1. 1. 2005 bude poplatek činit 1.500,− Kč v době od 1. 4. do 31.
10. V zimním období od 1. 11. do 31. 3., kdy je třeba zámek vytápět již
den předem, bude vybírán poplatek 2.000,− Kč s tím, že 500,− bude
náležet Muzeu Kroměřížska jako příspěvek na topení.

Rada města schválila ještě jednu podstatnou změnu v organizaci
svatebních obřadů, která se týká i svateb v obřadní místnosti. Rovněž
s platností od 1. 1. 2005 stanovila jako oddávací dny pouze
1. a 3.sobotu v měsíci. V ostatní dny (tj. ostatní soboty a dny pracovní)
bude vybírán navíc poplatek 1.000,− Kč podle zákona č. 368/1992 Sb.,

Svatby v Chropyni podraží

V letošním roce poprvé ocenil Zlínský kraj dobrovolné pracovníky,
kteří se věnují dlouhodobě práci s dětmi a mládeží. 112
doporučených návrhů na ocenění  posuzovala 15 členná komise,
na základě jejího doporučení pak  představitelé Zlínského kraje  ocenili
19 dobrovolníků. Ocenění obdrželi věcné dary a pamětní listy.

Také organizace našeho města zaslaly své návrhy na ocenění
těch lidí, kteří jsou ochotni se ve svém volném čase věnovat výchově
dětí a mládeže. V oněch  19 oceněných  jsou také naši dva
spoluobčané. Paní Jaroslava Pospíšilová, která dlouhá léta
pracuje v Pionýrské skupině obránců míru a vede klub ručních prací

Vyhodnoceni dobrovolní pracovníci
a pan Roman  Kopečný , pracující jako
dobrovolný trenér oddílu národní házené v Chropyni.
Blahopřejeme jim k jejich ocenění a také děkujeme za jejich
dosavadní práci. Vážíme si dobrovolné práce všech našich občanů,
ochotných podílet se svou činností na významné prevenci sociálně−
patologických jevů, vážíme si této činnosti tím víc, čím vzácnější
je v dnešní době ochota dát svou energii činnosti, která nepřináší
žádný materiální zisk. Ještě jednou díky vám.

                                       Eva Klašková −  místostarostka

Jedno sobotní říjnové dopoledne jsem vykouknul
z okna a co jsem neviděl … jedna naše spoluobčanka
se vrací z obchodu s víkendovým nákupem. Možnost odvézt si nákup
v košíku si vyložila po svém – ne k autu, ale přímo domů. V tom samém
týdnu se mi podařilo vidět dokonce celou rodinu, jak si stejným
způsobem odváží nákup domů.

Možnost odvézt si nákup k autu, či tašky ke kolu jsme uvítali zřejmě
všichni. Ale abychom si vůbec měli za pár týdnů do čeho nakoupit !!!

Všichni si myslí, že to není možné, s výjimkou jednoho
hlupáčka, který to neví, a udělá vynález.  (Jenkins A.)

Co nás zděsilo

o správních poplatcích za uzavření manželství mimo
stanovenou dobu.

Tato opatření nebyla přijata se záměrem na svatebních obřadech
v Chropyni vydělávat, to bychom museli ještě přitvrdit, ale s úmyslem
snížit náklady na jednu svatbu a soustředit většinu svateb pouze
na určité dny v měsíci. Pokud se snoubenci přijdou na matriku včas
dohodnout na termínu jejich svatby, zaplatí jen o 500,− Kč více než
doposud. Pokud budou trvat na konkrétním datu, které nebude
1. nebo 3. sobotou v kalendářním měsíci, budou muset připlatit.

Kateřina LUČANOVÁ − matrikářka
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aneb 15 000 km Ruskem po BAMu, stepí a tundrou až na Bajkal

V Břeclavi na nádraží mne oslovil pohledný mladík: „Pa žalsta, vy jedete
sivodňa v Maskvu i jesť u vas paspart i viza v Bělorus i Rus?“ – „Da, my
jeděm, no u nas nět viz i pasparta, nam ne nado!“ a mladík nevycházel
z údivu, ale pak se konečně usmál a já už v něm dříve poznala našeho
kolegu Jardu, který měl pro nás potřebné dokumenty. Sdíleli jsme příští

dvě noci s Jardou a Vaškem společné kupé v moderním klimatizovaném
lůžkovém voze z Vídně do Moskvy v rychlíku Chopin, který napojili
na rychlík Vltava v Petrovičích u Karviné. Při vstupu do vozu jsme zažili
děžurného „jak zákon káže“, který vlastně nevěděl, co chce
a co my po něm chceme. Ale ráno v Minsku byl už jak rybička a nevěděl,
co by pro nás udělal. Dali jsme si horký čaj, ve voze byl samovar, posnídali
jsme a probrali všechny naše cesty.

Cesta Polskem a Běloruskem byla jednotvárná, písky, borové lesy
a sem tam břízky, menší městečka a vesnice, zrající lány obilí, ovocné
stromy a keře, přes které nebylo vidět téměř nic, žádná divoká zvěř,
sem tam se pásly kozy nebo krávy.

Další den ráno jsme se probudili na Běloruském nádraží v Moskvě,
pršelo a bylo teplo. Zbytek výpravy se k nám připojil i s vedoucím Petrem,
který zná Rusko jak svoje boty, ale nejvíc miluje Petrohrad. Prošlápli jsme
si krásné Rudé náměstí, podívali se do chrámů, projeli pár krásně
vyzdobených stanic metrem a z kazaňského nádraží jsme se vydali
na dlouho, krásnou a zajímavou cestu Bajkalskoamurskou magistrálou
tundrou a stepí za perlou Sibiře – na jezero Bajkal.

Téměř čtyřdenní cestu po BAMu jsme prožili v lůžkovém vlaku Moskva
– Severobajkalsk, moderněji vybaveném. V každém voze byla kupé
po 4 osobách, celkem prostrné a na 16 vozů vlaku byly 2 jídelní vozy
a v každém voze samovar s vařící vodou na čaj, kávu a instantní jídla,
která taky prodávaly vedoucí vozu – děžurné. V některých vozech byla
i sprcha, sociální zařízení udržované po celou dobu jízdy v čistotě, denně
nám projeli vysavačem kupé a chodby, ve kterých byly koberce.
Ve všech stanicích bylo občerstvení a teplá jídla v našich cenách, piva
a minerálky. Někdy jsme si dali vareniky, pelmeně, kuře s bramborovou
kaší, boršč nebo zeleninový salát, čerstvé pirožky … a to vše za rubly,
ale v našich cenách. Také jsme okusili kvas, což je kvašený čirý nebo
barevný nápoj z chleba, mírně alkoholický. Ochutnili jsme i omula,
grilovanou sladkovodní rybu, podobnou našemu karasovi, plnou kostiček.
Ceny potravin a jídel byly pro nás příznivé, asi jako u nás a čím dál
na východ, tím bylo levněji. Pivo si naši muži vyzkoušeli z několika značek
a shodli se na Baltiku 3, což odpovídalo naší dvanáctce, ale mně chutnal
tjomnyj Baltik 6, černá sedmnáctka a minerálka Bajkalka. Bajkalka však
byla také vodka, kterou jsme občas ochutnávali, jinak jsme se drželi
našich zásob – fernetíka a slivovičky. Ve vlaku bylo, i přes ventilaci, velmi
teplo, venku se teplota pohybovala mezi 28 – 36 °C, proto byly velmi
příjemné pravidelné zastávky každé 3 – 4 hodiny na půl hodinky

ve stanicích.
Naše výprava jela přímo z Moskvy do Severobajkalska,

ale do ostatních kupé nastupovali cestující, kteří jeli jen třeba jeden nebo
dva dny z Moskvy do Krasnojarsku nebo do Bratska a ostatních stanic.
Se všemi ve voze jsme si povídali a vyslechli mnoho životních příběhů
a osudů těchto sympatických spolucestujících. byli rádi, že s nimi mluvíme
rusky a když se doslechli, že jsme z České republiky byli nadšeni, protože
téměř každý buď u nás byl nebo někdo z jeho blízkých, chovali se k nám
velmi hezky a vzpomínali s jistou dávkou nostalgie na staré časy. Cesta
tak byla zajímavá a ne tak dlouhá, jak jsme si zpočátku mysleli.

Tak jsme tedy vyjeli z Moskvy Kazaňského nádraží ve čtvrtek
ve 13 hodin moskevského času – celá trasa se měřila v tomto čase, i když
jsme překonali časové pásmo až o 5 hodin, tj. plus 7 hodin našeho času
– a v Severobajkalsku jsme byli už v 9:35 hodin moskevského času,
tj. v 16:35 místního času v pondělí a na čas!

Projížděli jsme nádhernou řeku Volhu u Gorkého, řeku Kamu u Permu
a v Omsku jsme byli už v sobotu (2.711 km od Moskvy po BAMu).
Od prodavaček na nástupišti kupuji chleba, buchty, pirožky, jogurty,
bramborovou kaši, piva a minerálky a moroženoje, to vše za 108 Rbl.
Prižky byly výborné, pivo studené a zmrzlina smetanová.

Před Omskem jsme projeli dravou řeku Irtyš, za ní až k Novosibirsku
se rozkládá Barabinskaja step, která je zpočátku bažinatá, ale zelená,
až později přechází do sluncem spáleného porostu trav. Step je rovná
jako naše Haná a pastevectví je hlavní obživou zdejšího lidu.

V Novosibirsku měníme mašinu a máme již 3.341 km za sebou, večer
vjíždíme do stanice Tajga a obdivujeme hezké malé nádraží. Je zde ještě
ve 20 hodin 24 °C, prodávají se zde borůvka jak palec a velmi levně.
Asi za 6 Rbl (cca 6,− Kč) za litr. Kamarádky z vlaku, Máša a Xeňa, vystoupily
a s maminkou mi přejí hodně zdraví a šťastnou cestu a snad se někdy
potkáme, jejich maminka mi ukazuje vnučku, která je jako princeznička.
A v tom vedru uléháme ke spánku.

V neděli ráno projíždíme velkou řeku Jenisej u Kank−Enisejskij a v Tajšetu
už máme za sebou 4.502 km od Moskvy. Vašík si taky kupuje noviny
Sport za 25 Rbl, chce vědět něco o OH a o fotbale. Ve vlaku si všimne,
že noviny jsou z 9. 8., zatímco dnes je 15. 8. a nikdo je nechce asi pro
to číst, no nic, jsme už na východě!

A zase step, která přechází v nekonečné háje bílých a štíhlých břízek
a zelených vysokých borovic podél trati. Kolem 22 hodiny projíždíme
mohutnou Angaru a jedeme po hrázi největší hydroelektrárny na světě
v Bratsku, zastavujeme na chvíli ve stanici Gidrostroitel, všude plno světla.

Po půlnoci vjíždíme do Angarska a v pondělí ráno přejíždíme krásnou
řeku Lenu za stejnojmennou stanicí, řeka protéká nádherným údolím a
je hlavní dopravní tepnou pro dejší kraj a významná pro zdejší
dřevozpracující průmysl. V Kirenze se nesmí fotografovat, fotíme jen nápis

Expedice BAJKAL 2004

pokračování na další straně
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Sláva stavitelům BAMu, a jedeme dál. Ve stanici Kunerma fotím z vlaku
výpravčí, která stojí v místním kroji s něčím červeným na hlavě a usmívá
se na nás. Ještě pár záběrů na dravé říčky a hornatý kraj a pomalu
balíme – vjíždíme k nejhlubšímu jezeru na zeměkouli, ve kterém
je studená a čistá křišťálová sladká voda – asi 20 % zásob pitné vody na
této planetě – slavné moře, posvátný Bajkal – jak se zpívá ve staré ruské
písni.

Bajkal leží uprostřed vysokých krásných zalesněných hor, železnice,
která objíždí jezero ze severu a z jihu a projíždí skoro padesáti tunely.
Průzračná voda tohoto horského jezera a nádherné prostředí,
do kterého je tato perla Sibiře zasazena, nám bere dech. Délka jezera
je 636 km, jeho šířka je 50 km, největší hloubka je 1.637 metrů, průměrná
hloubka je 587 metrů. Jezero má 544 přítoků a největším z nich
je Selenga, pramenící v Mongolsku. Plocha jezera je 31.500 km2, což
je přibližně rozloha Belgie. Do Severobajkalska jsme dojeli po 4 dnech
načas, vlastně o 2 minuty dříve, a máme za sebou 5.500 km z Moskvy
po BAMu a téměř 7.500 km z Prahy.

Po příjezdu jsme odjeli taxíkem do místa ubytování, téměř na periferii
města do Yachtclubu Bělyj parus. V pokoji jsme měli i kůže medvědů,
trofeje místních lovců. Samozřejmě jsme ihned pokořili chladné vody
Bajkalu, spolucestující Nataša nám ve vlaku slibovala 8 stupňů teplou
vodu, ale měla tak 15 °C, krásně nás osvěžila. Bylo to báječné.

Párty s šašlikem, salátem a pivem v Dobrom domě, hospůdce nad
jezerem, které se zúčastila celá výprava, se vydařila a večer jsme zakončili
Bajkalkou. Po březích jezera se vracíme.

Ráno natáčím východ slunce nad Bajkalem, je nádherný, stejně
jako západ za hory. Návštěva muzea výstavby BAMu a výklad
průvodkyně s mongolskou vizáží byl autentický, stejně jako návštěva
dřevěného sela – vesnice, kde doposud bydlí pracovníci s rodinami,
kteří se podíleli na výstavbě tohoto fantastického díla, které spojuje
východ se západem Ruska.

Město Severobajkalsk je rozloženo mezi horami, lesy a v blízkosti
jezera, je moderně vystaveno, lidé jsou zde srdeční a milí, chodí
moderně oblečeni a děti jsou tady roztomilé. Obchody jsou dobře
zásobeny, jezdí tady krásná japonská auta, někdy sem tam žigulík,
benzín je levý, asi 12 Rbl za litr, ulice jsou čisté. Z cestování jsme měli
dobrý pocit. Na molu, kde jsme čekali Raketu – rychloloď z Irkutska –
mi krásná mladá Burjatka dala ruskou vlaječku a popřála mi hodně
zdraví a štěstí.

Rybáři, kteří tady chytali menší rybky, byli také velmi srdeční a vykládali
nám, jak chytají ryby v zimě: navrtají do ledu, asi 120 cm tlustého,
díry a sedí u nich a téměř vždy chytí obrovské ryby – snad v Rusku ryby
v zimě nespí nebo je to rybářská latina? Po jezeře, na silném ledu, jezdí
i auty do protilehlých míst.

Několikrát jsme se ještě vykoupali v jezeře a už sedíme ve vlaku
a po BAMu jedeme směr Moskva a Praha. Projíždíme Usť−Kut a řeku
Lenu, Angaru a Bratsk, řeku Jenisej, Novosibirsk a Barabinskuju step,
řeku Irtyš u Omska, Tobol u Tjumenu, vjíždíme na Ural do Sverdlovska,
v Mendelejevu je konečně oblačno; celou cestu jsme jeli ve 30° vedra.
V Kirowě a Glasowě kupuji ruské hračku, ale „sdělano v Kitaii – Číně“
a už po čtyřech dnech zastavujeme v Moskvě na Kazaňském nádraží.
Prohlížíme si areál Lomonosovy univerzity na Leninských horách, chrám
Vasila Blaženého, mauzoleum s Leninem, Kreml s Trojivskou věží, chrám
Spasitele a jedeme metrem na Kolomenskoje – letní sídlo carů nad
řekou Moskvou, odpočíváme v carském parku a máme piknik. Den
ukončíme v Českém domě u kamaráda na večeři. Nádherný, ale náročný
den! O půlnoci už rychlíkem Vltava míříme domů.

Náš pobyt v Rusku se nesetkal s žádnými nepřekonatelnými obtížemi
a většinu fám mohu důsledně popřít. Je to země, kde se neví, co bude
zítra a včera je už moc dávno, aby se na to vzpomínalo.
Ale je to nádherná a veliká země s dobrými lidmi. Rusko nás nadchlo
natolik, že jsme se rozhodli příští rok ho znovu navštívit.             − AZ −

Expedice BAJKAL 2004

Vám nabízí vozem LIAZ a nově i AVIA:
- přepravu odpadu kategorie ostatní a nebezpečné

- PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ O OBJEMU 3-11 m3

NA ODVOZ STAVEBNÍHO ODPADU (SUTÍ, STŘECH apod.)
A DOMOVNÍHO ODPADU

!!! včetně zneškodnění !!!
- krátkodobý i dlouhodobý pronájem kontejnerů

- DOVOZ STAVEBNÍHO MATERIÁLU (PÍSKU, DRTÍ apod.)
- rozvoz dubového palivového dříví

bližší informace:
Mobil 737 316 095 – Tel. 573 357 101

Soukromá
kontejnerová
autodoprava

Robert Lučan
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Na základě připomínek občanů na jednání Zastupitelstva města
Chropyně dne 29. 9. 2004 sděluje předseda Komise k projednávání
přestupků pan Josef Tinka stanovisko k projednávání pachatelů ničících
zařízení hřišť a jiného veřejného majetku. – Redakce –

Stanovisko k možnosti projednání pachatelů ničících zařízení hřišť
a jiného veřejného majetku v Komisi k projednávání přestupků města
Chropyně

Problematika vandalství projevující se formou ničení různých veřejně
prospěšných zařízení, mezi které patří také hřiště, je poměrně častým
jevem a náš právní řád chrání majetek fyzických a právnických osob
před jakýmikoliv protiprávními zásahy.

Úmyslné ničení cizího majetku, jako je např. zařízení hřiště, může

zakládat skutkovou podstatu přestupku proti majetku podle § 50 odst.
1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů a nebo může být takovým jednáním založena skutková
podstata některého z majetkových trestních činů ve smyslu trestního
zákona. Jedním z kritérií pro odlišení přestupku od trestního činu
je výše způsobené škody. Je−li škoda vyšší, půjde již o trestný čin.

K tomu, aby pachatel přestupku či trestného činu mohl být vzat
za své jednání k odpovědnosti, je nezbytné, aby byl odhalen, ztotožněn
a aby jeho protiprávní činnost byla zdokumentována pro účely
důkazného řízení. V této souvislosti je zde nezbytná potřebná
součinnost občanů města, kteří bývají často přímými svědky různého
vandalství pachatelů.

Podle § 76 odst. 2 trestního řádu může každý na nezbytně nutnou
dobu omezit osobní svobodu osoby, přistižené při spáchání trestného
činu. Bezprostředně však musí o této skutečnosti vyrozumět Policejní
orgán a takovouto osobu tomuto orgánu předat. Takový postup
je však možný podle okolnosti případu jen tehdy, jsou−li občané schopni
zákrok provést, neboť zásah může být pro občany často i nebezpečný.
Proto bude vhodnější raději – přímo prostřednictvím telefonního čísla
158 – vyrozumět Policii České republiky, které je třeba kromě osobních
údajů sdělit především přesné místo, čas a stručně popsat skutek,
v němž je spatřován přestupek či trestný čin. V takovém případě
by občan měl dále vyčkat na místě do příjezdu Policie ČR a pachatele
z bezpečné vzdálenosti sledovat. Zapamatovat si co nejpřesněji jeho
popis a způsob jeho jednání na místě spáchání přestupku či trestného
činu, aby mohl svojí svědeckou výpovědí přispět k usvědčení pachatele
přestupku či trestného činu. Občan by se měl obrátit na Policii České

Odbor Klubu českých turistů Chropyně
Pořádá v rámci „ Chropyně – Zdravé město“

večerní vycházku okolo Chropyně

Podzimním lesem
která se bude konat

v sobotu 20.listopadu 2004

Start je od 16,30 do 17.00 hod. u chropyňského zámku

S sebou si vezměte: 5,−Kč jako startovné ( na režijní výdaje),
baterku a kabanos na opékání.

Na trase potkáte pohádkové bytosti.
V cíli je připraven:

− čaj pro všechny zdarma
− perníková medaile

− pamětní listy
− oheň na opékání

Vycházka je vhodná pro každého, ale především
pro rodiče s dětmi, pro třídní kolektivy s vedoucím.
Trasa vede od startu podél rybníka, vpravo mezi

zahrádkářskými koloniemi, přes můstek a lávku na lesní
cestu proti proudu Bečvy, k mostu u Majtanového

(státní silnice od Kojetína), podél Bečvy k rybářské chatě
a kynologické chatě, kde je cíl.

Světýlka Vás povedou

Jak postupovat, když dochází k ničení veřejného majetku
republiky Obvodní oddělení Hulín i v případě, že zjistí
spáchání majetkového deliktu s odstupem času, kdy
již pachatel není na místě. Je nezbytné, aby u všech majetkových
deliktů věc nejprve prošetřil policejní orgán, který sám posoudí,
zde se jedná o přestupek či trestný čin a podle toho pak věc oznámí
Komisi k projednávání přestupků k projednání nebo v případě trestného
činu předá věc státnímu zástupci.

V případech, kdy je pachatel majetkového deliktu znám a podle
okolností případu je zřejmé, že se jedná o přestupek, je možno učinit
oznámení osobně či písemně přímo na Městském úřadě v Chropyni
Komisi k projednávání přestupků, která zasedá pravidelně každou středu
v době od 7:30 do 11:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ.
Pro účely přestupkového řízení bude správní orgán po občanovi
požadovat sdělení nezbytných údajů o osobě pachatele, místo a čas
spáchání přestupku, způsob provedení činu, údaje o osobě poškozené
a údaje o dalších svědcích, kteří by mohli pomoci usvědčit pachatele
v přestupkovém řízení, které se provádí v ústním jednání formou
dokazování, podobně jako v řízení trestním.

– Josef Tinka –

Pěvecké sbory Cantinella a Schola Melodica si dovolují
touto cestou poděkovat firmě Technosoft, spol. s r.o.
za vydání CD z Vánočního koncertu 2003. Děti tak
mají pěknou vzpomínku na koncert a malý dárek
za celoroční snahu.

Luděk Koutný a Ing. Jiří Rosecký

Poděkování
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Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
a Senátu PČR

Starosta města František Hrabal podle § 27 zákona
č. 130/2000 Sb.,  o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, v platném znění, a podle § 15 zákona č. 247/
1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, oznamuje:

1. Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a I. kolo voleb
do Senátu PČR se uskuteční v pátek  5. listopadu 2004
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu  6. listopadu
2004 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. V případě, že v I. ko−
le voleb do Senátu PČR nedostane žádný kandidát více než 50 %
hlasů, uskuteční se II. kolo voleb v pátek  12. listopadu 2004
od 14:00 hodin do 22:00 hodin  a v sobotu
13. listopadu 2004 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb je:
−  v okrsku č. 1 –  místnost č. 10 v přízemí budovy
Městského kulturního střediska na ulici Komenského
č.p. 39 pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chropyni
bydlící v ulicích Berniska, Drahy, E. Filly, Františkov, Hrad, Hrázky,
Ječmínkova, Masarykova, Komenského, Krátká, nám. Svobody,
Podlesí, U Hejtmana, Závětří, Hájenka, Haltýře, Míru, Mrlínek,
Na Strži, Pastvisko, Rasina,
− v okrsku č. 2 – místnost  pobočky  městské knihovny
(dětské oddělení) v objektu Mateřské školy Chropyně
na ulici Tyršova č.p. 570 pro voliče s adresou místa trvalého
pobytu v Chropyni  bydlící v ulicích Díly, Dr. Emila Axmana, Nová,
Hřbitovní, Palackého, Pazderna, Tovačovská, Tyršova, Křižní,
− v okrsku č. 3 – zasedací místnosti v 1. poschodí
budovy tělocvičny TJ Chropyně na ulici Moravská
č.p. 552 pro voliče  s adresou trvalého pobytu v Chropyni bydlící
v ulicích Moravská a Včelín,
− v okrsku č. 4 – místnost třídy 4.B v přízemí budovy
Základní školy Chropyně na ulici J. Fučíka
č.p. 675 pro voliče s adresou trvalého pobytu v Chropyni bydlící
v ulicích J. Fučíka, K. H. Máchy, Nádražní, Řadová, Oujezdy,
− v okrsku č. 5 − místnost v objektu Klubovny mládeže
v Plešovci č.p. 55 pro voliče s adresou trvalého pobytu
v Chropyni bydlící v místní části Plešovec.

Informace pro občany
3. Právo volit má státní občan České republiky, který

alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží
do územního obvodu kraje, u voleb do Senátu PČR volebního
obvodu č. 76 a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva
podle § 4 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

5. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny před
dnem konání voleb do místa svého bydliště. Volič
hlasuje tím způsobem, že ve volební místnosti, po obdržení
úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků v prostoru určeném
pro jejich úpravu vloží do úřední obálky jeden hlasovací
lístek, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u čtyř kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Úřední obálku
s hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí
do volební schránky.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti a jejím bezprostředním okolí je každý povinen respektovat
pokyny předsedy okrskové volební komise, přičemž se každý volič
musí před vhozením hlasovacího lístku do volební
schránky odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise hlasování
neumožní.

František Hrabal − starosta města Chropyně

od 15 000od 15 000od 15 000od 15 000od 15 000
bez ručitele do 24 hod.bez ručitele do 24 hod.bez ručitele do 24 hod.bez ručitele do 24 hod.bez ručitele do 24 hod.

pro zaměstnané,pro zaměstnané,pro zaměstnané,pro zaměstnané,pro zaměstnané,
OSVČ i důchodceOSVČ i důchodceOSVČ i důchodceOSVČ i důchodceOSVČ i důchodce

− úvěry na bydlení, hypotéky− úvěry na bydlení, hypotéky− úvěry na bydlení, hypotéky− úvěry na bydlení, hypotéky− úvěry na bydlení, hypotéky

Kancelář:Kancelář:Kancelář:Kancelář:Kancelář:
Kroměříž, Vejvanovského 384Kroměříž, Vejvanovského 384Kroměříž, Vejvanovského 384Kroměříž, Vejvanovského 384Kroměříž, Vejvanovského 384

(v budově RK Zvonek)(v budově RK Zvonek)(v budově RK Zvonek)(v budově RK Zvonek)(v budově RK Zvonek)
2.patro, č.dveří 2082.patro, č.dveří 2082.patro, č.dveří 2082.patro, č.dveří 2082.patro, č.dveří 208

Iva Judasová, tel.: 604 419 164Iva Judasová, tel.: 604 419 164Iva Judasová, tel.: 604 419 164Iva Judasová, tel.: 604 419 164Iva Judasová, tel.: 604 419 164

Hotovostní půjčkyHotovostní půjčkyHotovostní půjčkyHotovostní půjčkyHotovostní půjčky

3. od 9:00 – představení pro nejmenší „Chlupatá
pohádka“ v podání Karlovarského hudebního divadla

5. v 19:00 – „Čtyři, tři, dva, jeden“
travesti show skupiny „Screamers“

29. v 15:30 – vystoupení žáků ZUŠ

30. v 15:30 – vystoupení žáků ZUŠ

1. 12. v 15:30 – vystoupení žáků ZUŠ

Kulturní přehled na měsíc listopad
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Co nechci:
− aby lidé ztráceli víru v klidnou a důstojnou budoucnost
− aby politici dávali nesplnitelné sliby
− aby vítězila nezodpovědnost a „tvrdé lokty“

Co chci:
− aby politici více dbali o spokojenost svých voličů než o svůj osobní prospěch
− aby lidé mohli politikům věřit
− aby poctivost a odpovědnost v konání a práci nás všech byly samozřejmostí

Zdravý rozum do senátu

Vaše kandidátka na funkci senátorky
Dovolte, abych se představila:
Je mi 43 let. V roce 1985 jsem promovala na Lékařské fakultě UP v Olomouci. Od té doby jsem
pracovala na Okresní hygienické stanici v Kroměříži, v letech 1992 – 2002 jako její ředitelka a současně
okresní hygienička. Po restrukturalizaci hygienické služby na počátku roku 2003 jsme přešla do Zdravotního
ústavu se sídlem ve Zlíně, pracoviště Kroměříž, a jsem vedoucí tohoto pracoviště. Jsem spoluautorkou
čtyř odborných publikací v oboru hygiena výživy, odborným poradcem Společenstva cukrářů ČR. Jsem
členkou městského zastupitelstva v Kroměříži a předsedkyní komise pro projekt Bezpečná komunita.
Mé představy o práci senátora:
Pracovat naplno, zodpovědně a svědomitě.
Pracovat v úzkém propojení s voliči.
Pracovat ve prospěch a dobro všech svých voličů, především tam, kde problémům skutečně rozumím,
tj. v oblasti ochrany zdraví lidí a životního prostředí.

Lídrem krajské kandidátky do Zastupitelstva Zlínského kraje za US−DEU je starosta Chropyně František
Hrabal, který svou funkci vykonává již druhé volební období, předtím zastával funkci místostarosty města.

Dalším z našeho okresu na kandidátce je Ing. Petr Galatík, podnikatel z Velkých Těšan, Ing. Vladimír Koutský
z Kroměříže, MUDr. Jan Stavěl – zubní lékař a člen Zastupitelstva města Holešov, Bc. Irena Seifertová – novinářka
a krajská manažerka US−DEU, Bohumil Škarpich – starosta obce Rusava, MUDr. Jarmila Číhalová – lékařka,
členka Zastupitelstva města Kroměříž, kandidátka do Senátu PČR, Bohdana Konečná – manažerka zahraničního
obchodu, překladatelka a učitelka cizích jazyků – Holešov, Bc. Jana Slovenčíková – ředitelka SVČ a členka
Zastupitelstva města Holešova a další osobnosti z našeho okresu.

US−DEU nabízí pro náš region největší zastoupení kandidátů za okres Kroměříž. Vybírejte podle osobností,
které znáte a důvěřujete jim. Volte č. 14.

US−DEU

Kroměřížsko nabízí kandidáty
do Zastupitelstva Zlínského kraje

MUDr. Jarmila Číhalová – Vaše kandidátka do Senátu PČR
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1. Životní prostředí
− pomoc obcím při likvidaci starých zátěží;
− pomoc obcím při rozšiřování a zkvalitňování separovaného sběru

domovního odpadu;
− pomoc obcím či jednotlivcům při zavádění úspor v oblasti spotřeby

energií, jakož i při využívání obnovitelných zdrojů energie.

2. Doprava
− všestranná podpora dobudování dálnice D1 a co nejrychlejší zahájení

výstavby komunikace R49;
− podpora obcí a mikroregionů při budování cyklostezek;
− podpora dostavby tzv. „Baťova kanálu“ pro rozvoj turistického ruchu.

3. Regionální rozvoj
− budu jednoznačně prosazovat, aby se o dotacích ze státních fondů –

rozvoje bydlení, životního prostředí, dopravní infrastruktury –
spolurozhodovalo na regionální úrovni.

− podpořím obce při získávání dotací na rozvojové programy.

KDU−ČSL

Zelená pro venkov
Naším cílem je systémová podpora života na venkově
− udržení místního školství
− vyšší kvality dopravní obslužnosti
− zajištění dostupnosti zdravotní péče
− důsledná ochrana přírody a krajiny, program obnovy venkovských sídel
− podpora spolků, sborů dobrovolných hasičů a dalších neziskových organizací
− vytvoření nových pracovních příležitostí na venkově podporou malých a středních podnikatelů

a živnostníků, zemědělské politiky, rozvojem nových oborů (např.agroturistiky)

Stop nezaměstnanosti
Naším cílem je snížení nezaměstnanosti
− podpora rozvojových projektů, cestovního ruchu
− výstavba a obnova dopravní infrastruktury
− změny ve středním školství tak, aby více vyhovovalo potřebám trhu práce a nevytvářelo další nezaměstnané
− využití legislativních iniciativ kraje k prosazování cílené podpory vzniku nových pracovních míst, odmítáme

řešit problém nezaměstnanosti pouhým vyplácením sociálních dávek

Pozor na laciné sliby
Naším závazkem je pracovat kvalifikovaně a rozvážně
− budeme řešit všechny úkoly na základě zkušeností z místní i krajské politiky, odborných znalostí a týmové

spolupráce
− známe možnosti kraje a proto neslibujeme nereálné
− nechceme zatěžovat občany zbytečnou administrativou
− nepřipustíme zbytečný nárůst úředníků
− nebudeme tolerovat žádné projevy korupce
− nechceme kraj zadlužovat
− nezapomínáme na žádnou účast kraje ani oblast života jeho obyvatel

Tři body Volebního programu – Vojtěcha Jurčíka

3krát z Krajského volebního programu
pro volební období 2004 – 2008
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V listopadových volbách budou za sociální demokracii kandidovat Ing. Jaroslav Drozd na hejtmana
Zlínského kraje a Mgr. Miloš Malý do Senátu. Obou jsme se proto zeptali…

Pánové, kandidujete oba za sociální demokracii. Proč?
Mgr. Malý: Jsem sociální demokrat již řadu let a kolega Drozd je dokonce
jejím zakládajícím členem z r.1990.

Myslíte si, že můžete ve volbách jako sociální demokraté uspět?
Ing. Drozd: To samozřejmě záleží na našich spoluobčanech, ale jsem přesvědčen, že ano. Jdeme do voleb s jasným programem,
který vychází z našich dlouhodobých cílů a také z programového prohlášení vlády. Vycházíme ze zkušeností našich starostů
a radních, našich kandidátů (S. Mišák − Otrokovice, L. Kryštof − U.Brod, R. Kozáková − Zlobice, J. Petřík −Kostelany, V. Sigmundová
– Chropyně,  R. Vykydal – Kroměříž a další). Známe tak velmi dobře přednosti, možnosti, ale i slabiny našeho regionu.

Mgr. Malý: Cítím ve vaši otázce výtky, které ve společnosti zaznívají. Sociální demokracie však nechce plout na vlně populistických
sloganů. Snažíme se přistupovat k řízení věcí veřejných zodpovědně a poctivě. Český člověk je pracovitý, vzdělaný a inteligentní,
takže dobře, že naše šance není Modrá.

Přesto však, lidé si od Vás slibovali víc.
Mgr. Malý: Ano, chápu to, ale politika, jako vše v životě, je o možnostech. Za daných možností, mám na mysli onu parlamentní
stojedničku, se snažíme z našeho programu prosadit co nejvíce.

Dobrá, co tedy budete prosazovat, získáte−li od voličů dostatečnou podporu?
Ing. Drozd: Prioritou pro Zlínský kraj je řešení nezaměstnanosti. To znamená přesvědčit investory o výhodnosti tady podnikat.
S tím souvisí i dopravní infrastruktura, nejen dobudování dálnice, ale i kvalita silnic a dopravní obslužnost mezi městy a obcemi.

Mgr. Malý:  Sociální demokraté prosazují solidaritu a rovnost příležitostí. V tomto ohledu nelze zapomenout na situaci mladých
rodin s dětmi. Těm je třeba rozhodně pomoci. Myslím, že důrazná podpora bydlení a plánované znovuzavedení novomanželských
půjček je krok správným směrem.

Za rozhovor děkuje Marek Šindler

Dovolte úvodem malé ohlédnutí za končícím volebním obdobím ve funkci senátora.
Učiním tak s vědomím, že v parlamentní demokracii je vždy nutno hledat většinovou podporu a téměř nikdy nejsou podmínky pro splnění
celého volebního programu jednoho subjektu.

Ve volebním období jsem spolupracoval s obcemi mj. na získávání finančních prostředků na školy, komunikace, vodovody, topení nebo
opravy panelových domů. Podílel jsem se na řešení problémů klientů zkrachovalé pojišťovny Morava a kampeliček, pořádal jsem odborné
semináře pro starosty. S orgány státní správy jsem řešil urychlení přípravných prací na budování dálnice Vyškov – Kroměříž, zlepšení personálního
a technického vybavení soudů, povýšení lékařských úvazků v oborech onkologie, neurologie aj.

V Senátu PČR zastávám funkci místopředsedy výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jsem členem stálé parlamentní delegace
do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, členem komise pro krajany žijící v zahraničí a byl jsem členem Konventu EU. Jménem ČR jsem
vystoupil na mezinárodní konferenci k 10. výročí pádu berlínské zdi a na celosvětovém setkání členů vlád a parlamentů k roku 2000 ve Vatikánu.
V letošním roce jsem byl organizátorem tří mezinárodních křesťanských setkání přátel ve Štrasburku. Mým největším osobním úspěchem bylo
navržení a následně prosazení novely přestupkového zákona rušící výhody poslanců a senátorů při projednávání jejich přestupků. Jako politicky
neorganizovaný jsem neměl potřebu korigovat vlastní svědomí podle politických direktiv. Mám za to, že existence nestraníků je aspoň částečnou
zárukou výskytu objektivních a ne jenom úzce stranických pohledů. V tom a nikoliv v beznázorovosti vidím svůj postoj i do budoucna. Mohu
slíbit, že byl−li jsem nějakým dodnes, budu takový i nadále. Cítím pouze potřebu se zlepšovat a v případě volebního úspěchu využít bezezbytku
zkušeností získaných jak ve funkci senátora, tak ve funkci starosty.

Obhájím−li senátorský mandát, chci přispět k posílení odpovědnosti každého občana za úroveň vlastního života. To nic nemění na faktu,
že méně schopným a handicapovaným je třeba pomáhat. Pracovat musíme pro zvýšení úrovně veřejné správy a posílení pravomocí obcí
a krajů, zlepšení životních podmínek rodin s dětmi a přijetí spravedlivého důchodového systému. Vytvářet musíme podmínky pro účinný odpor
proti mezinárodnímu terorismu, zvýšení rychlosti a účinnosti soudních i přestupkových řízení, omezit bychom měli nadbytečný rozsah trestních
imunit pro veřejné funkcionáře. Snížit bychom měli věkovou hranici trestní odpovědnosti a zlepšit musíme systém převýchovy mladých lidí.
Sociální dávky bychom měli poskytovat skutečně potřebným a omezovat bychom neměli účelné využití zdrojů ekonomického rozvoje, poctivě
nabyté soukromé vlastnictví nevyjímajíc. Touto cestou lze zvýšit i počet pracovních příležitostí.

Kandiduji za SNK sdružení nezávislých do Senátu, který je parlamentní komorou. I když jsem měl vždy blízko k řešení regionálních problémů
a budu se jim v případě zvolení dále věnovat, nemůže být můj volební program obdobou programu do zastupitelstva kraje.

Dnes jsem lépe než před šesti lety připraven na výkon senátorské funkce a stále mám dostatek motivace pracovat pro obecný prospěch.
Dostanu−li důvěru, zcela jistě nezklamu. Děkuji všem, se kterými jsem měl možnost v končícím období spolupracovat a současně děkuji předem
všem, kteří mne podpoří i pro následující volební období.

 Ing. František Kroupa V Chropyni 20. října 2004.

ČSSD

Jsme sociální demokraté

Ing. František Kroupa

Mgr. Malý

Ing. Drozd

Konec i začátek volebního období
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Že se naši tělesně postižení občané a důchodci dovedou přemoci
a podat sportovní výkony, dokázalo setkání členů těchto organizací
v kuželně místní TJ na začátku měsíce října t.r.

Přivítali mezi sebou pana starostu a paní místostarostku
a po zkušebních hodech začali soutěžit.

Za každý svaz nastoupilo 10 hráčů/hráček, každý měl 20 hodů
do plné sestavy 9ti kuželek a po sečtení dosažených výsledků vzešlo
z tohoto klání družstvo důchodců, když shodilo o 51 kolků více než

výsledky vyšetření zdravotního stavu

Dne 16. 9. 2004 prováděl Zdravotní ústav Zlín −  pobočka
Kroměříž vyšetření zdravotního stavu obyvatel našeho města, která měla
odhalit riziko některých civilizačních onemocnění, zejména srdce,
cév a cukrovky. Všechna  vyšetření byla prováděna bezplatně, neboť akci
financovat Městský úřad Chropyně.

Uvedená akce se v Chropyni konala letos již po osmé a setkala se s velkým
zájmem veřejnosti. I když vyšetření bylo prováděno pouze jediný den,
dostavilo se 77 osob. Tradičně větší zájem o své zdraví mají ženy než muži.
Škoda jen, že na vyšetření nepřišlo více mladých lidí, neboť obdobné akce
jsou určeny právě jim. Pokud by totiž rizikový faktor byl zjištěn u nich, mají
dostatek času na změnu životního stylu a tím snížení rizika onemocnění.

Zcela v normě mělo laboratorní výsledky pouze 11 vyšetřovaných osob
(14,2 %).
Pro srovnání uvádíme tabulku:

Z výše uvedeného vyplývá, že provádění těchto vyšetření rozhodně
není zbytečné. Je totiž důležité, aby se jednotlivá onemocnění zachytila
včas, kdy se dají léčit a ne teprve v době, kdy dojde k závažným či
nepříjemným komplikacím. Je dobré, aby každý měl o svém zdraví co
nejpřesnější informace  a podle nich  a podle doporučení odborníků se
rozhodl, jak upraví svůj životní styl. Ten totiž nejvíce ovlivňuje zdravotní
stav.

Poděkování samozřejmě patří všem pracovnicím zdravotního ústavu,
které prováděly odběry a vyhodnocovaly zdravotní stav všech
zúčastněných občanů.

  LH

Den zdraví

Kuželky
družstvo ze svazu tělesně postižených.

V jednotlivcích byl nejlepší p. Ivan Navrátil s 81 kolky,
pan Malý shodil 74 kolků a pan Kytlica 68 kolků. Z žen byly nejlepší
pí Lokobauerová s 64 kolky, pí Goldová se 63 kolky a pí Soukupová,
která shodila celkem 60 kolků.

Mimo soutěžící bylo přítomno dalších 20 členů těchto organizací,
kteří sportovně povzbuzovali soutěžící a společně popřáli panu
starostovi hodně zdraví k jeho svátku a pevných nervů při řízení chodu
našeho města.

Po soutěži se většina přesunula do místní restaurace,
kde po sportovním výkonu nabírali, dle vlastní chuti, dalších sil
občerstvením. Rozcházeli se s přáním zorganizovat takové sportovní
klání ještě do vánočních svátků.

Pro občany seniorského věku a pro jejich zdraví je třeba organizovat
více takových akcí.

– Za SDČR m.o. – Středa Antonín –

Dne 15. září 2004 se dostavil ke svému jubilejnímu
s e d m d e s á t é m u   daru krve

pan Miloslav Zaoral. Sedmdesát darů krve představuje
téměř 35 litrů své zdravé krve, kterou pan Zaoral obětoval
za dobu svého dárcovství pro záchranu životů či pomoc

v nemoci svých spoluobčanů a spolupracovníků
a to bez nároku na finanční náhradu.

Město Chropyně by panu Zaoralovi chtělo touto cestou
vyjádřit své poděkování.

Parta nadšených dospěláků se svými dětmi využila
ve středu 6.10. pěkného odpoledne a sešla se na louce
u železničního podjezdu. Sluníčko se nestačilo divit, protože se na obloze
objevilo hejno barevných draků. Úžasná podívaná a radost
z příjemného odpoledne byla odměnou pro všechny. První společná
akce rodičů a dětí ze 4. třídy mateřské školy se opravdu vydařila!

Květa Dvořáková

Jubilejní odběr krve

Drakiáda

Poděkování
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Společenská kronika
září 2004

Chropyňské počasí
září 2004

Průběh teplot - září 2004

Kateřina Lučanová − matrikářka

Uzavření manželství

V občanském životě je nejběžněji užívané astronomické vymezení
podzimu. Astronomický podzim se počítá od podzimní rovnodennosti
do zimního slunovratu (tj. na severní polokouli obvykle od 23. září
do 21. prosince). Při klimatologických hodnoceních se za podzim
považuje časový úsek od 1. září do 30. listopadu. V přírodovědeckých
a zemědělských disciplínách má značný význam „fenologický podzim“,
jehož počátek se u nás nejčastěji spojuje s kvetením ocúnu jesenního
a konce se váže na všeobecný opad buku a dubu letního.

Vzhledem ke skutečným klimatickým a především teplotním poměrům
ve střední Evropě jsou na základě křivek chodu teploty vzduchu
vymezovány tzv. vegetační podzim a vegetační předzima. Vegetačním
podzimem se rozumí období s trváním průměrných denních teplot
vzduchu od 15 °C do 5 °C a vegetační předzima je období je období
s trváním průměrných denních teplot od 5 °C do 0 °C.

Z místního pozorování v měsíci září:
− průměrná minimální ranní teplota byla 10,5 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla 16,8 °C
− nejchladnější den byl 18. září s ranní teplotou 4 °C a odpolední

17 °C
− nejteplejší den byl 6. září s ranní teplotou 12 °C a odpolední 26 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 39,6 mm/m2

− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 995,2 hPa
− silnější ranní mlhy jsme zaznamenali 13., 16., 19. a 25. září

Pranostiky na měsíc listopad:
1. listopad (Všech svatých) – Je−li tříska o Všech svatých z břízy useknutá

     suchá, nastává zima krutá; je−li mokrá,
         bývá zima mírná.

11. listopad (Martin) – Na svatého Martina slunečno – dlouhá zima.
19. listopad (Alžběta) – Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě.
25. listopad (Kateřina) – Kateřina na blátě – Vánoce na ledě.
30. listopad (Ondřej) – Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje.

Ing. O. Kment

V měsíci září se do
našeho města přistěhovalo 6 občanů, 11 osob
se přestěhovalo v rámci obce, 7 občanů se odhlásilo z trvalého
pobytu, 1 osoba zemřela a narodilo se 6 dětí. Celkový počet obyvatel k 20.
říjnu 2004 byl 5.227.

Martin Kropáč, Přerov – Miroslava Kubíčková, Přerov
Hynek Matulík, Kroměříž – Alena Brožová, Kroměříž

Martin Zajíček, Prusinovice – Lenka Valachová, Kroměříž
Tomáš Krpata, Pardubice – Natálie Soušková, Pardubice
Petr Žemlička, Chropyně – Hana Židlíková, Chropyně

Václav Kalivoda, Morkovice – Slížany – Žaneta Krpcová, Morkovice – Slížany
Robert Štětina, Chropyně – Jitka Pěnčíková, Chropyně
Josef Greško, Chropyně – Markéta Ludvová, Chropyně
Jozef Murček, Chropyně – Lenka Pekařová, Slušovice

Bohumil LAIDORF, 83 let, ul. Moravská

Poslední rozloučení

Vzpomínáme:
Dne 22. listopadu 2004 vzpomeneme nedožité 77. narozeniny

pana Jana Mráze z Chropyně.
Zemřel náhle 21. března 2004. Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

„Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.“
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