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Investiční činnost města je přímo úměrná
rozpočtovým možnostem města, případně
příjmům dotačních peněz od státu nebo kraje.
Oba tyto faktory budou tvořit rámce možností
pro rozvoj města i v roce 2005 a jsou též
limitující pro plnění volebního programu
zastupitelstva města v současném volebním
období, které skončí za dva roky.

Mezi stěžejní investice v nadcházejícím roce
bude patřit, v roce 2004 započatá, stavba
nového bytového domu na Tyršově ulici.
Přesně podle předpokladu byla do konce
minulého roku provedena hrubá stavba, čímž
se vytvořil předpoklad pro její dokončení
v roce letošním. Jedná se o výstavbu domu
s přispěním finančních prostředků státu
z dotačního titulu Ministerstva místního
rozvoje, který je znám pod názvem „Výstavba
bytů pro příjmově vymezené vrstvy
obyvatelstva“. V podstatě to znamená,
že v domě nemůže být přidělen byt lidem, kteří
mají tak vysoké příjmy, které by jim dovolovaly
postarat se o své bydlení z vlastních příjmů.
Celkový objem investice je zhruba 13 milionů,
z čehož město investuje asi 4,25 milionu.

Již  t řet í  etapou bude pokračovat
rekonstrukce budov základní školy.
V letošní části se zaměříme na dokončení
výměny oken a zateplení zbytku budovy
školy na ul. J.Fučíka včetně vyzdění
prosklených stěn šaten s osazením nových
menších oken. Díky nepromyšleně
navrženému řešení tehdejšími projektanty
budovy dochází v této části areálu školy
k obrovským únikům tepla. Z tohoto
pohledu se přestavba šaten jeví jako jedna
z nejpotřebnějš ích zálež i tost í  ce lé
rekonstrukce. Finanční rozsah bude letos
asi o 1/3 nižší než v letech minulých, tedy
zhruba 7 miliónů korun. Našim cílem
je provedení celkové rekonstrukce
v dohledných třech letech.

Pokračovat bude i  postupná
rekonstrukce Mateřské školy na Tyršově
ulici. V letošním roce bude provedena
výměna oken v části objektu. Hodnota
této části rekonstrukce bude asi necelý
milion korun. I zde hodláme postupnými
kroky dospět k celkové obnově těchto
objektů, která započala před čtyřmi roky.

Dnes ještě nemůžeme s jistotou říci,
v jakém rozsahu bude pokračovat realizace
projektu tzv.“Regenerace sídliště“, neboť
o možné dotaci státu bude rozhodnuto
až v průběhu prvních měsíců roku. Pokud
dopadne vše podle našich představ, bude
tato akce pokračovat objemem 5 milionů
korun a bude zaměřena na část Moravské
ulice od křižovatky naproti tělocvičně směrem
k hlavní bráně Fatry. Bude se jednat
o budování parkovacích ploch naproti
věžákům č.p. 616−8 a výstavbu nových
chodníků, dětského hřiště a cyklostezky
za těmito domy. Pokud spoluúčast státu
nebude realizována, bude provedena část
záměru o objemu 1,5 milionu, což odpovídá
podílu městských financí schválených
v rozpočtu města na tento rok.

V roce 2004 byla provedena částečná
přestavba městského rozhlasu zhruba
za částku 800.000,− Kč. V letošním roce
dokončíme rekonstrukci zbývajících lokalit
města. Tímto aktem bude mít město moderní
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bezdrátový rozhlas, který je mimo jiné
využitelný jako prostředek vyrozumění
a varování obyvatelstva pro případ živelné
nebo průmyslové havárie. Zařízení
je propojeno bezdrátově s krajským inte−
grovaným záchranným systémem. Hodnota
letošní část i  invest ice bude taktéž
800.000,− Kč.

Co chceme v roce 2005
Ani veřejné osvětlení nezůstane bez

povšimnutí. Na rekonstrukce a opravy bude
vydána částka necelého 0,5 milionu korun.

V letošním roce se předpokládá, že TJ
Chropyně provede s pomocí dotace ČSTV
nové izolace a rekonstrukci suterénu
tělocvičny. U tohoto druhu dotace je nutný
příspěvek veřejného sektoru, který v tomto
případě činí nejméně částku 1,2 milionu
korun. Vzhledem k tomu, že prakticky jedině

obec může tuto roli převzít, je potřebný
obnos v městském rozpočtu připraven. Pro
zajímavost uvádím, že celkový roční výdaj
města do oblasti sportu včetně koupaliště
v letošním roce bude činit 2,4 milionu.

Nelze než věřit, že i aktivity města přispějí
k rozvoji města a spokojenosti jeho občanů.

František HRABAL – starosta města

dokončení ze str 1

Vánoční výstava

Kouzlo Vánoc

Pokud jste náhodou zmeškali letošní vánoční výstavu
ve víceúčelovém sále chropyňského zámku, kterou připravili pionýři

a Základní škola Chropyně, pak to byla velká chyba,
protože na výstavě jste mohli vidět, jak zručnost
a umění starých řemesel, která se provozovala hlavně za zimních
dlouhých večerů, přechází pomalu na šikovné děti ze základní školy.
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Rozsvícení vánočního stromu 2004
se, tak jako každý rok, konalo 1. neděli adventní, která v loňském

roce připadla na 28. listopadu. Poslechovou scénku si připravily
děti z dramatického kroužku paní učitelky Blažkové ze ZŠ Fučíkova,

zpěv koled pak obstaraly pěvecké sbory Cantinella
a Schola Melodica. Zvířátka opět zapůjčil pan
Ing. Purš z Břestu.

Děti ze 4. třídy mateřské školy pozvaly na svou vánoční besídku
nejen své rodiče a příbuzné (9.12.2004), ale i důchodkyně − bývalé
pracovnice mateřské školy (15.12.2004). Svým vystoupením chtěly

navodit příjemnou atmosféru v době blížících se Vánoc a popřát
všem hodně pohody v novém roce.

– KD –

Mateřská školka
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Vážení čtenáři, jelikož určitě všichni
pozorně čtete Zpravodaj, objevili jste jistě
chybu v minulém čísle. Bohužel tiskařský
šotek se nám vloudil hned na první
stranu, a tak Vám představitelé města
poblahopřáli úspěšný rok 2004
místo 2005, přestože jde Zpravodaj
přes několik korektur a nikdo z nás si
tohoto omylu nevšiml. Ale protože
šlo o číslo, ve kterém se prakticky
potkávají dva roky, stalo se, že nás
to v dané chví l i  „netrklo“.
Omlouváme se tedy a přejeme příjemný rok
2005.

Další oznámení se bude týkat změn

na výrobě Zpravodaje. Prakt icky
od prvopočátku, kdy se Zpravodaj začal
vydávat, což bylo v roce 1995, byl tištěn

v kojetínské tiskárně KATOS (jejíž
hlavní provozovna je nyní
v Kozlovicích). Ovšem postupem

času byla kvalita tisku horší
a horší,  domluva s šéfy
tiskárny také nic moc, neustále
se protahovaly dodací lhůty

a ceny pomalu ale jistě rostly,
dokonce naposled fakturovali

podstatně více stran, než ZCH opravdu měl.
Proto jsme se rozhodli ,  s platností

od tohoto čísla, ukončit naši spolupráci
s tiskárnou KATOS a zvolit tiskárnu, která nám

Z redakce
nabídla stejné možnosti
tisku, avšak s nižšími náklady,
kratší dodací lhůtou a věřme i podstatně lepší
kvalitou tisku. Tou tiskárnou je Tiskárna PRINT
Josef Skopal z Kroměříže.

V poslední době se Zpravodaj po grafické
stránce dost změnil. Zásluhu na tom mají
graf ik Tomáš Rozkošný a také bývalá
redaktorka Martina Kunčarová. A spolu
s panem Rozkošným bychom chtěl i
Zpravodaj posunout ještě dál. Díky
momentálně nižším nákladům se nám
to snad povede. Uvažovali jsme například
… ale ne, nechte se překvapit. Doufáme,
že to vyjde.

– JiRo –

Rada města na svých jednáních:
− Uložila provést od 1.1.2005 personální

změny v Městském kulturním středisku
s cílem dosáhnout úspor na mzdových
nákladech při zabezpečení řádného
provozu MKS.

− Schválila podání žádosti o povolení
vykácet nadbytečné dřeviny na ulici
Nádražní.

− Projednala návrh zř izovací l ist iny
Pečovatelská služba Chropyně a uložila
tuto předložit ke schválení na jednání
zastupitelstva.

− Vyhověla žádosti Klubu českých turistů
Chropyně o poskytnutí f inančního
příspěvku ve výši 1500,− Kč na pořádání
Večerního pochodu podzimním lesem.

− Odsouhlasila pronájem části pozemků
v lokalitě Mlýn pro využití na zahrádky pro
pana Navrátila a pana Sedláčka.

− Na základě žádosti obyvatel ulice Díly 620
a 621 schválila vykácení 2 borovic, které
ohrožují chodce i parkující automobily.

− Schválila  protokol o vyřazení předmětů
z majetku Města předložený likvidační
komisí.

− Projednala a schválila provozní řád obou
hřišť ve vnitrobloku sídliště a uložila umístit
tento provozní řád na viditelném
vhodném místě.

− V souvislosti s dlouhodobým využíváním
veřejných prostranství panem Paternou
na ul ici Masarykova a nedodržení
stanoveného termínu pro odklizení,
uložila rada provést vyúčtování poplatku
dle obecně závazné vyhlášky  od data
23.11.2004.

− Projednala záležitost úpravy obecního
pozemku u domu Svobodových na ulici
Míru a rozhodla poskytnout částečnou
úhradu za provedené práce ve výši
4000,− Kč a dále zakoupit 300 dlaždic pro
dokončení úprav.

Z jednání rady města
− Schválila poskytnutí finančního  příspěvku

ve výši 1500,− Kč Pionýrské skupině
Chropyně na uskutečnění vánoční
výstavky.

− Vzala na vědomí informaci o hospodaření
koupaliště v roce 2004 a uložila zpracovat
dodatek k nájemní smlouvě, kterým bude
řešeno v roce 2005 účtování městu proti
stanovenému nájmu 100 000,− Kč tak,
že 50 000,−Kč bude vyúčtováno
za provedené opravy a 50 000,− Kč
za energie.

− Uloži la zveřejnit záměr pronájmu
skladovacích prostor v objektu klubovny
v Plešovci za cenu 60,− Kč za m2 a rok.

− Rovněž tak uložila zveřejnit záměr prodeje
pozemku v lokalitě Drahy o výměře 3 474
m2 za 100,− Kč a m2 pro podnikatelské
účely.

− Odsouhlasila provedení stavebních úprav
sklepních částí (archivu) městského úřadu
firmou pana Přikryla v ceně 42 tis. Kč.

− Schválila smlouvu s panem Ramišem
na sběr, výkup a skladování ne−
bezpečného odpadu včetně ceníku
platného od 1.1.2005.

− Na základě podaných informací uložila
prověřit dodržování obecně závazné
vyhlášky týkající se zajištění  veřejného
pořádku při veřejné hudební produkci
restaurací Porto a v případě nedodržení
této vyhlášky zahájit správní řízení.

− Po zveřejnění rozhodnutí Nejvyššího
soudu, které potvrzuje oprávněnost
žaloby Města Písek proti katastrálnímu
úřadu pro neoprávněné vybírání
poplatků, rozhodla rada vymáhat
neoprávněně vybírané  poplatky  za rok
2003 od našeho města rovněž formou
žaloby.

− Schválila uzavření nájemních smluv
na pozemky (pod garážemi) v lokalitě Mlýn
s panem Václavem Krčem, s panem

Zdeňkem Tylem, s Ing.
Karlem  Danišem a paní
Martou Kotkovou.

− Odsouhlas i la  uzavřen í  smlouvy
s Ing. Jaroslavem Součkem na pro−
vedení přezkoumání hospodaření Města
Chropyně za stejných podmínek jako
v loňském roce.

− Schválila přidělení uvolněného obecního
bytu  na nám. Svobody č. 247 paní Vilmě
Matejové, dosud bytem Františkov 543.

− Vyhověla žádosti paní Boženy Kalinové
na posun termínu splacení dluhu vůči
městu do konce roku 2005 př i
 minimální měsíční splátce 1000,− Kč.

− Uděl i la výj imku z OZV č. 3/2003
o zajištění veřejného pořádku při
pořádání veřejné hudební produkce
panu Rost i s lavu Stav inohovi  pro
restauraci MIX na období od 1.12.2004
do 30.11.2005 vždy v pátek a sobotu
do 03.00 hodin.

− Současně udělila výjimku pro téhož
žadatele na pondělí 27. a středu
29. prosince 2004 do 02.00 hodin.

− Odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy
na pozemek – zahrádku – s paní Marii
Opluštilovou v lokalitě Mlýn.

− Po vyslechnutí informace o posuzování
vlivu na životní prostředí zřízením
dobývacího prostoru ložiska štěrkopísku
v Plešovci konstatovala, že ve všech
sledovaných oblastech byla zjištěna
shoda s příslušnými předpisy, a že re−
alizace záměru nedává předpoklad
nepřiměřeného dotčení občanů Města
Chropyně a místní části Plešovec.

− Schvá l i la  posky tnut í  f inančn ího
příspěvku ve výši 1500,− Kč na projekt
SALVATOR 2004 (cena hej tmana
Zlínského kraje).

Eva Klašková − místostarostka
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Tříkrálová sbírka 2005

Vážení občané,
*) na prosincovém zasedání Zastupitelstva
města Chropyně byla schválena obecně
závazná vyhláška Města Chropyně č. 2/2004
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Oproti vyhlášce č. 9/2003 platné
v roce 2004 dochází k úpravám, se kterými
bych Vás chtěla seznámit.

1. Výše poplatku byla stanovena
na Kč 444,− na poplatníka  a kalendářní
rok.

2. Byla sjednocena splatnost poplatku pro
všechny poplatníky (dříve splatnost pro
vlastníky nemovitostí byla pouze jednorázová
do 20.2.). Poplatek  může být uhrazen i
jednorázově za celý rok do 20.2.

3. Nově bude poskytována úleva na poplatku
pro novorozence. Tz., že poplatek budou
platit až od měsíce následujícího po jejich

narození. (Úleva se vztahuje až na děti
narozené v roce 2005).

Úplné znění vyhlášky si můžete přečíst
na úřední desce MěÚ Chropyně
nebo na internetových stránkách
www.muchropyne.cz. Splatnost poplatku
je ve dvou stejných splátkách a to do 20.2.
a 20.7. (možno i jednorázově do 20.2.).
Počátkem února budou do domácností
rozesílány složenky s rozpisem plateb k úhradě
za I. pololetí 2005. Pokud občan neobdrží
složenku, není to důvod k nezaplacení
poplatku. Poplatek může uhradit  přímo
na pokladně MěÚ, dveře č. 6, kde  bude
sdělena výše jeho poplatkové povinnosti.
Ti, kdož platí poplatek prostřednictvím SIPA,
nechť si zajistí dostatečné finanční prostředky
na účtech. Upomínky na nezaplacené SIPO
byly v loňském roce  zrušeny.

Upozornění: pokud nebude poplatek
uhrazen v termínu, pak správce
místního poplatku vystaví platební

výměr s možností na−
výšení až na trojnásobek.
Jestliže ani takto navýšený poplatek
nebude uhrazen, postupuje se k exe−
kučnímu vymáhání.

Počítejte dopředu s tímto nezanedbatelným
výdajem. Jestliže se někdo z Vás dostane
do těžké finanční situace, která mu neumožní
poplatek zaplatit v termínu,  kontaktujte
(nejlépe osobně)  paní Valáškovou –
referentku poplatku za komunální odpad.
Vždy se dá najít společné  řešení a předejít
nepříjemnostem s vymáháním poplatku.
Případné dotazy Vám budou zodpovězeny
na tel. č. 573 500 734.

* Poznámka: tento článek byl dán do uzávěrky
Zpravodaje před zasedáním zastupitelstva
města. Pokud by vyhláška nebyla schválena
přesně dle předloženého návrhu, pak budete
informováni v dalším čísle Zpravodaje,
místním rozhlasem, na internetových
stránkách a ve vývěskách městského úřadu.

Informace k poplatku za komunální odpad v roce 2005

V neděli 9. ledna 2005 se v našem městě opět uskuteční již
tradiční Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků převlečených za tři krále
a v doprovodu osoby starší 18 let vyjdou opět do ulic, aby svým
zpíváním rozjasnily tváře dětí i dospělých a požádaly o příspěvek
na pomoc potřebným lidem.

Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi
u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Až u vás zazvoní tři králové a prokáží se pověřením České katolické
charity, otevřete jim nejen dveře,
ale také svá srdce. Jsou totiž mezi
námi l idé, jej ichž jediným
proviněním je to, že zestárli. Jsou
matky, které nemohou svým dětem dát to, co potřebují. Jsou těžce
nemocní, kteří nemají účinnou pomoc. Jsou lidé, kteří radostnou
zvěst vánoční vyslechnou na lavičce v parku, neboť nemají domov,
který by provoněli purpurou.

Při Tříkrálové sbírce v roce 2004 se v Olomoucké arcidiecézi
vybralo 13,173.278,90 Kč.  V oblasti působnosti Charity
Chropyně to bylo 107.780,− Kč. Výtěžek sbírky byl rozdělen mezi
jednotlivé charity na podporu různých projektů. 60.000,− Kč
připadlo i na Charitu Chropyně, kde ˝ připadla na přímou pomoc

potřebným a ˝ na podporu začínající Charity.
Dalšími podpořenými projekty byly například:
chráněná dílna – Charita Holešov – 120.000,− Kč, DPS Bohuslavice
– 83.700,− Kč, Denní stacionář pro seniory v Kroměříži – 150.000,−
Kč, rekonstrukce CHDPS v Čeložnici – vybudování jídelny – 250.000,−
Kč, podpora zahájení provozu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské
služby Charity Litovel – 130.000,− Kč, Dům pokojného stáří – Charita
Nový Hrozenkov – 152.000,− Kč, Charita Olomouc – Azylový dům

Samaritán – pomoc ženám bez
domova – 150.000,− Kč, podpora
projektu Chráněné dilny – Charita
Uherské Hradiště – 400.000,− Kč,

rekonstrukce denního stacionáře – Obl. Charita Uherský Brod –
455.500,− Kč a spousta jiných.

To vše a mnoho dalšího mohlo být pořízeno, opraveno
a zbudováno z Vašich štědrých příspěvků. Prosíme, nebuďte
lhostejní k nouzi a potřebě pomoci ostatním lidem. Protože jak praví
motto letošní sbírky: „Bohatí nejsme tím, co máme, ale tím,
co dáváme.“

Pavel Rozsypálek − předseda Charity Chropyně
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Vážení čtenáři, v poslední době jste nás na problémy
do této rubriky upozorňovali většinou vy sami a to nás
velice těší. Ani v tomto čísle tomu nebude jinak, neboť na problém,
který opravdu zděsil i nás, nás upozornila obyvatelka domu č.p. 651
na Moravské ulici.
Možná bychom si řekli, že poškozená fasáda domu v dnešní době není
nic neobvyklého. Vždyť každou chvíli můžeme na různých místech
vidět nové a nové ornamenty a obrazce nastříkané sprejem. Ale aby
někdo poškodil fasádu domu mezi třetím a šestým patrem činžovního
domu, se hned tak nevidí. Avšak obyvatelé domu č.p. 651, kteří vynaložili
nemalé finanční prostředky na jeho zateplení a celkový nový vzhled,
zjistili krátce po dokončení prací, že fasáda severní části jejich domu
již není pouze dvoubarevná, ale tříbarevná. Jednoho krásného dne
(a pro ně asi zase tak krásný nebyl) si někdo „hrál“ a na fasádu domu jim
nastřílel zelené „vylepšovací prvky“. Z okna barva smýt šla, ale z fasády
ji lze dostat jen opravou.

„Nic tak neoslabuje charakter člověka jako myšlenka, že najde životní
štěstí v něčem jiném než ve vlastní práci.“ – William Faulkner –

redakce

Spousta lidí si neustále stěžuje na nepořádek kolem hotelového domu
Díly 620. Ale pokud jste se u tohoto domu byli v poslední době podívat
nebo jste procházeli okolo, museli jste si všimnout, že jeho okolí

Co nás potěšilo
se podstatně změnilo a že už o nepořádku nemůže
být řeč. Kolem domu uklízí sami nájemníci tak,
jak je to zavedeno, nebo by mělo být, v jiných obytných domech.

Co nás zděsilo

Firma Jan Mika pro Vás připravila nabídku služeb:

Pneuservis:
− prodej nových pneu a protektorů všech značek
− opravy pneu a duší
− možnost objednání a dodání jakékoli značky pneu, plechových

a hliníkových disků
− možnost objednání výměny pneu i mimo pracovní dobu dle dohody

na tel: 573 355 227, mobil: 723 771 911
Kontrola a dohuštění pneu zdarma!
Pracovní doba: Po−Pá: 8:00 – 17:00 hodin, So: 8:00 – 13:00 hodinPo−Pá: 8:00 – 17:00 hodin, So: 8:00 – 13:00 hodinPo−Pá: 8:00 – 17:00 hodin, So: 8:00 – 13:00 hodinPo−Pá: 8:00 – 17:00 hodin, So: 8:00 – 13:00 hodinPo−Pá: 8:00 – 17:00 hodin, So: 8:00 – 13:00 hodin

Čerpací stanice
− prodej LPG do motorových vozidel
− prodej PROPAN−BUTAN v lahvích – 2 kg, 10 kg, 33 kg
Pracovní doba: Po−Pá: 7:00 – 17:00 hodin, So: 7:30 – 13:00 hodinPo−Pá: 7:00 – 17:00 hodin, So: 7:30 – 13:00 hodinPo−Pá: 7:00 – 17:00 hodin, So: 7:30 – 13:00 hodinPo−Pá: 7:00 – 17:00 hodin, So: 7:30 – 13:00 hodinPo−Pá: 7:00 – 17:00 hodin, So: 7:30 – 13:00 hodin

Autobaterie do osobních a dodávkových vozidel – Banner–Varta– do osobních a dodávkových vozidel – Banner–Varta– do osobních a dodávkových vozidel – Banner–Varta– do osobních a dodávkových vozidel – Banner–Varta– do osobních a dodávkových vozidel – Banner–Varta–
Akuma, proměření autobaterie a jej í  případná výměna zdarma,Akuma, proměření autobaterie a jej í  případná výměna zdarma,Akuma, proměření autobaterie a jej í  případná výměna zdarma,Akuma, proměření autobaterie a jej í  případná výměna zdarma,Akuma, proměření autobaterie a jej í  případná výměna zdarma,
likvidace autobaterie zdarma, možno objednat i jinou značku dlelikvidace autobaterie zdarma, možno objednat i jinou značku dlelikvidace autobaterie zdarma, možno objednat i jinou značku dlelikvidace autobaterie zdarma, možno objednat i jinou značku dlelikvidace autobaterie zdarma, možno objednat i jinou značku dle
dohody.dohody.dohody.dohody.dohody.

Ostatní doplňky: autožárovky, chladící  kapalina, čis t íc í  přípravky autožárovky, chladící  kapalina, čis t íc í  přípravky autožárovky, chladící  kapalina, čis t íc í  přípravky autožárovky, chladící  kapalina, čis t íc í  přípravky autožárovky, chladící  kapalina, čis t íc í  přípravky
na vozidla, brzdová kapalina, destilovaná voda, elektrické svorkyna vozidla, brzdová kapalina, destilovaná voda, elektrické svorkyna vozidla, brzdová kapalina, destilovaná voda, elektrické svorkyna vozidla, brzdová kapalina, destilovaná voda, elektrické svorkyna vozidla, brzdová kapalina, destilovaná voda, elektrické svorky
baterie, konektory, pojistkybaterie, konektory, pojistkybaterie, konektory, pojistkybaterie, konektory, pojistkybaterie, konektory, pojistky

Provozovna je umístěna v prostorách bývalé pěstírny hlívy ústřičné
(za areálem Fatry a.s. směrem na Kyselovice vlevo)

Do nového roku 2005 Vám přejeme hodně zdraví, pohody a osobních
úspěchů.

Jan Mika, sdružení Auto contJan Mika, sdružení Auto contJan Mika, sdružení Auto contJan Mika, sdružení Auto contJan Mika, sdružení Auto cont
tel./fax: 573 329 866, mobil: 602 548 398, 603 532 528tel./fax: 573 329 866, mobil: 602 548 398, 603 532 528tel./fax: 573 329 866, mobil: 602 548 398, 603 532 528tel./fax: 573 329 866, mobil: 602 548 398, 603 532 528tel./fax: 573 329 866, mobil: 602 548 398, 603 532 528

Kulturní přehled na měsíc leden
8. ledna (20:00) – Městský ples

30. ledna (14:00) – Dětský karneval
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V minulém čísle jsme se zastavili u historie cihlového komína bývalého
cukrovaru, který je v dnešních dnech již minulostí. Na soutěžní otázku:
Kdy byl komín postaven? nám do redakce přišly 4 odpovědi, které byly
všechny správné. Komín byl postaven v roce 1923. Ze soutěžících byl
vylosován Jakub Navrátil z Nádražní ulice, který si může na městském
úřadě vyzvednout svou odměnu.

V dnešním čísle se vrátíme ke školství, i když ne zcela do školních lavic.
V důsledku I. světové války přišla spousta lidí o možnosti výdělku (válečné
zranění, osiření dětí aj.), čímž se záhy dostali až na okraj společnosti, mezi
chudé a sociálně potřebné. V období hospodářské krize a velké
nezaměstnanosti ve 30tých letech minulého století se počet těchto lidí
v důsledku vysoké nezaměstnanosti ještě zvýšil. Proto se prakticky každý
rok od roku 1919 konaly ve školách tzv. „Polévkové akce“. Dovolím
si odcitovat z obecní kroniky zápis z roku 1933 (z toho roku je i většina
fotografií), jak ho zapsal tehdejší kronikář, pan Andělín Odstrčil.

„Obecní sociální komise za podpory obecního zastupitelstva plní
svědomitě úkoly jí svěřené. Vedle stálé podpory dospělým
nezaměstnaným a péče o získání nouzových prací pro ně, nezapomněla

ani letošního roku na školní děti z rodin nemajetných.
Proto zařídila i letos „Polévkovou akci“, která ve školní
kuchyni v poledne, 5kráte týdně, podávala 230 dítkám školy mateřské,
obecné a měšťanské teplou stravu. Polévková akce trvala od 8. ledna do
15. dubna 1933. Na polévkovou akci přispěly jak dary peněžitými tak
plodinami: občanstvo z Chropyně a Plešovce, ředitelství a úřednictvo
cukrovaru, správa arcibiskupského velkostatku, místní živnostnictvo, které
značně sníženými cenami vyšlo vstříc sociální komisi. Okresní péče
o mládež v Kroměříži darovala 200,− Kč. Potravin v Chropyni sebralo se
v ceně 2.966,− Kč, v Plešovci 930,− Kč. Dary peněžní činily v Chropyni
1.043,− Kč, v Plešovci 69,− Kč. Přespolní žáci školy měšťanské přispěli
obnosem 355,− Kč. Polévková akce v roce 1933 vyžádala si obnos 5.455,−
Kč. Předsedovi sociální komise p. Fr. Novákovi, p. Bedř. Heinrichovi,
pí učitelce A. Kohnové a místním dámám a p. živnostníkům byl vysloven
dík.“

Soutěžní otázka: Milé děti, z uvedených údajů spočítejte, jaký obnos
zůstal obecní sociální komisi k použití na polévkovou akci v roce 1934.
Své odpovědi posílejte nebo odevzdávejte na MěÚ do 20. ledna.

Pro pamětníky a nepamětníky

Poválečná bída r. 1919.

vaření polévek ve škole, zleva pí Doleželová, Nováková,
Heinrichová, nejmenší pí Kopečná z Pančavy (r. 1933)

Kohnová, Slavíková, Ptáčková (r. 1933). Ženy, které pomáhají při stravovací akci (r. 1933)
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− Výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců ČR −

Informace Svazu důchodců ČRNabízím k pronájmu
nebytové prostory
v objektu č.p. 32

na ulici Komenského
v Chropyni

(vedle restaurace STOP)
– zadní část budovy –

o celkové výměře
87,6 m2.

Objekt volný
od ledna 2005.

Kontakt – D. Nováková
573 356 099

Struktura nominálních čistých peněžních výdajů domácnosti
důchodců v letech 1993 a 2003

(měsíční průměr na 1 člena domácnosti)

Dne 21. prosince se ve víceúčelovém sále chropyňského zámku
uskutečnila Vánoční besídka pro obyvatele Domu s pečovatelskou
službou a domu na Hrázkách.

Atmosféru Vánoc se jim snažily přiblížit děti z mateřské školy, pěvecký

Vánoční besídka pro DPS
sbor I. stupně základní školy a pěvecké sbory
Cantinella a Schola Melodica, které zazpívaly některé
koledy z vánočního koncertu.

redakce



-     99999     -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně0000011111/2005

Zastupitelstvo města Chropyně na svém
veřejném zasedání schválilo svým usnesením
převedení pečovatelské služby na Město
Chropyně k datu 1.1.2005 a z tohoto
důvodu také schválilo zřízení organizační
složky města s názvem „Pečovatelská služba
Chropyně“. Pečovatelská služba bude
zajišťována v rozsahu působnosti sociálního
odboru pověřené obce Chropyně
( Chropyně, Kyselovice, Záříčí, Žalkovice).

Upozornění:
Úkony dohled, doprovod na vyšetření nebo

při krátkodobém pobytu mimo domov a velký
úklid jsou poskytovány podle provozních
možností organizace. Dovoz oběda ve městě
je zajišťován z kuchyně Školní jídelny
Chropyně.

Služby jsou poskytovány v souladu
s Vyhláškou MPSV č. 182/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a to těžce zdravotně
postiženým občanům a starým občanům, kteří
nejsou schopni si sami obstarat nutné práce
v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří
pro nepříznivý zdravotní stav potřebují
ošetření jinou osobou nebo další osobní péči,
pokud jim tuto nemohou poskytovat rodinní
příslušníci.

 Horáková Lenka  − vedoucí odboru soc. věcí

Přehled úkonů pečovatelské služby včetně
úhrady platný od 1.1.2005

zdravotní stav potřebují
ošetření jinou osobu nebo
jinou osobní péči, kterou jim nemohou
poskytovat rodinní příslušníci. Pečovatelská
služba se poskytuje občanům v jejich
domácnostech včetně domácnosti
v domech s pečovatelskou službou,
v zařízeních pečovatelské služby – středisko
osobní hygieny, prádelna. Poskytování
pečovatelské služby upravuje zákon č. 100/
1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění
pozdějších předpisů a zejména pak Vyhláška
MPSV č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, kterou se provádí zákon
o sociálním zabezpečení. Pečovatelská služba
se poskytuje za úhradu podle přílohy č. 1,
která je součástí této vyhlášky, s přihlédnutím
k věku, zdravotnímu stavu, pří jmu
a majetkovým poměrům občana nebo jeho
rodinného příslušníka. Úkony pečovatelské
služby, kterými jsou zabezpečovány
nezbytné životní potřeby, se poskytují
bezplatně.

Pečovatelská služba se poskytuje
bezplatně sociálně potřebným občanům,
účastníkům a pozůstalým manželům
po účastnících odboje starším 70ti let.
Poskytuje− l i  se pečovatelská s lužba
za úhradu, použije se k úhradě především
zvýšení důchodu pro bezmocnost.

Cílem služeb je umožnit člověku setrvat
ve vlastním domácím prostředí a zachovat
vlastní životní styl. Pečovatelská služba
je určena lidem, jejichž schopnosti jsou
zejména v oblasti osobní péče a péče
o domácnost sníženy. Podstatou služby
je pomoci těmto l idem zvládnout
vyjmenované, předem dohodnuté běžné
každodenní úkony, které by sami dělali, kdyby
jim v tom nebránilo zdravotní postižení nebo
stáří.

Pro správné a bez zbytečných průtahů
probíhající správní řízení musí občan žádající
o službu sociální péče učinit následující kroky:
1. Podat žádost o pečovatelskou službu

s vlastnoručním podpisem žadatele,
event. jeho zákonného zástupce (tiskopis
MěÚ Chropyně).

2. Pro posouzení sociální situace žadatele
doložit:

− platný průkaz totožnosti,
− platný důchodový výměr,
− vyjádření ošetřujícího lékaře,
− v případě, že žadatel žádá o zproštění

od platby, doklad potvrzující skutečnost
umožňující toto zproštění.

Tiskopis žádosti o zavedení pečovatelské
služby a další informace je možné získat
na odboru sociálních věcí Městského úřadu
Chropyně (přízemí dveře č. 3),
tel. 573 500 739 a na Pečovatelské službě,
Náměstí Svobody 26, tel. 573 355 172.

–  LH –

Pečovatelská služba Chropyně
Do 31.12.2004 zajišťoval tyto služby Krajský
úřad Zlín, prostřednictvím své příspěvkové
organizace Sociální služby Uherské Hradiště.

Pečovatelská služba poskytuje služby
sociální péče seniorům a těžce zdravotně
postiženým občanům, kteří z důvodu
zdravotního stavu, vysokého věku nebo
ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami
si obstarat nutné práce v domácnosti a další
životního potřeby, nebo pro nepříznivý
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Jednou z priorit irského předsednictví
Evropské unie v sociální oblasti byla též
kvalita rodinného života. K tomuto tématu
se v první polovině letošního roku konala
v Irsku řada seminářů a konferencí, na nichž
se zástupci členských států ze státní správy,
akademické sféry, nevládních organizací,
výzkumných institucí a soukromého sektoru
zamýšle l i  nad významem rodiny
v současném světě. Evropská nadace pro
zlepšení životních a pracovních podmínek
se na základě výsledků jednání pokusila
shrnout výsledek do zprávy, zabývající
se různými aspekty kvality rodinného života
v zemích Evropské unie.

Zůstává základem společnosti
I  když s t ruktura rodiny prochází

v posledních letech řadou změn a projevují
se trendy k individuálnímu způsobu života,
přesto zůstává rodina základním stavebním
prvkem evropské společnosti. To platí jak
pro patnáct původních, tak i pro deset
nových členských států EU. Sociální rodinná
pol i t ika v Evropě však musí  če l i t
hospodářským, sociálním, kulturním
a politickým změnám. Mezi ně zejména
patří:
· snižování počtu obyvatelstva a jeho

stárnutí;
· vzrůstající rozmanitost a nestabilita

rodinných vztahů;
· nové vztahy mezi ženami a muži a jejich

dopad na rodinný život;
· růst individualismu jako hrozby pro

solidaritu mezi generacemi.

Rodina, tedy její struktura, podmínky,
za kterých působí  a je j í  podpora,
je významným faktorem koncipování
úspěšné hospodářské a sociální politiky. Ta
by se měla pokusit dosáhnout následujících
cílů:
· lepší kvalita života pro všechny;
· zvýšení úrovně zaměstnanosti, zvláště

žen a straších občanů
· zlepšení rovnováhy ve vztahu mezi

ženami a muži;
· trvalé zabezpečení vyšší míry porodnosti;
· zvýšení úrovně sociálního začleňování;
· z lepšení  rozsahu a kval i ty  péče

poskytované dětem a seniorům;
· zvýšení míry soudržnosti a předcházení

mezigeneračním sporům.

V mnoha zemích se však rodinné politice
nedostává ve srovnání s jinými politikami
odpovídající váhy a ta slouží jenom jako
prostředek prosazování cílů jiných politik.
Na druhou stranu je nutno konstatovat, že
řada rodinných zálež i tost í  má ryze
soukromý charakter, a tak je často velmi
obtížné najít poměr mezi privátní a veřejnou

odpovědností. Proto velmi záleží na vládách
jednotlivých států, aby citlivě posoudily,
zda je v jejich kompetenci v dané záležitosti
zasahovat a jaké prostředky a nástroje
k tomu použít.

Podstatné jsou dobré vztahy v ro−
dině

Z průzkumu mezi občany 25 členských
a tř í  kandidátských států vyplynulo,
že základní podmínkou kvalitního rodinného
života jsou dobré rodinné vztahy,
především dobré soužití s partnerem (82%
občanů). Druhým základním předpokladem
pro kvalitu rodinného života je, aby rodina
vychovávala dět i .  Přesto je jedním
z typických jevů rodinného života v Unii
snižující se počet dětí. Nízká porodnost
ve státech EU je typická především pro ženy
s vyšším vzděláním. I když některé členské
státy zavedly různá opatření, která by měla
směřovat ke zvýšení porodnosti (zákaz
interrupcí, ztížené podmínky pro dosažení
rozvodu, f inanční podpory mladým
manželstvím), jejich efekt je zatím velmi
omezený. Přitom většina žen uvádí,
že by s i  přá ly mít  v íce dět í ,  než l i
ve skutečnosti mají.

Rodinné zázemí tvoří vedle j istoty
zaměstnání druhý hlavní faktor pro sociální
zabezpečení  občanů. I  když j i s tota
zaměstnání ,  možnost sebereal izace
v pracovním procesu a stabilní příjem tvoří
základní předpoklad pro začlenění, tento
samotný faktor nestačí. Nesmírně důležitý
je rovněž pocit rodinné sounáležitosti a také
v případě potřeby možnost f inanční
výpomoci v rámci rodiny. Je zřejmé,
že největší možnost sociálního vyčlenění
hrozí rodině, kde je pouze jeden rodič, mající
na starosti malé děti, a pak nezaměstnaným
občanům. V těchto případech by měla
vhodná sociální politika státu účinně
zasáhnout, aby nedošlo k sociálnímu
vyčlenění takto postižených občanů.

Soulad pracovního a rodinného
života

Jedním z důležitých aspektů evropské
sociální politiky je dosažení souladu mezi
pracovním a rodinným životem. Problém
se týká především starších občanů a dále
zaměstnaných žen, které mají děti. Podle
průzkumu v patnácti původních státech
EU se 15,22 % zaměstnaných vrací domů

tak unaveno, že j iž
nemohou vykonávat do−
mácí práce. V deseti nových členských
státech byl tento podíl 29 % (nejméně
v Česku – 22 %, nejvíce v Lotyšsku – 47 %).
Nejv íce problémů se sk loubením
pracovního a rodinného života mají rodiče
dětí do tří let věku.

Dalším důležitým faktorem, ovlivňujícím
harmonii pracovního a rodinného života,
je délka pracovní doby. Ve všech členských
státech, kde občané pracovali déle než 48
hodin týdně, měla tato skupina dvakrát více
problémů se zv ládnut ím rodinných
a domácích povinností než občané, kteří
strávili na pracovišti běžnou pracovní dobu.
Jako řešení  se nabíz í  zaměstnávání
na zkrácený pracovní úvazek, avšak
to se týká pouze žen s malými dětmi.
U mužů, kteří bývají ve většině případů
hlavním zdrojem rodinných příjmů, je práce
na zkrácený úvazek spíše hypotetická.

Jak zlepšit kvalitu rodinného života?
K vyřešení této otázky vzniklo několik

teorií a mnoho prostředků, které by měly
dosažení tohoto cíle napomoci. Mezi
nejčastěj i  uváděné prostředky patř í
rodičovská dovolená, zařízení poskytující
dětskou péči, přídavky na děti a dávky
v průběhu rodičovské dovolené. Mezi
prostředky, které ovlivňují kvalitu rodinného
života patří k flexibilní (klouzavá) pracovní
doba, dostupnost vhodného bydlení,
snížení nákladů na vzdělání, daňové
zvýhodnění, snižování nezaměstnanosti
aj. Zatímco v původních patnácti státech
EU vidí občané největší potenciální přínos
ve flexibilní pracovní době, lepších zařízení
poskytující dětskou péči a v boji proti
nezaměstnanosti, občané deseti nových
členských států považuj í  za hlavní
prostředek zvýšení kvality rodinného života
zvýšení přídavků na děti a náhrady mzdy
v období rodičovské dovolené.

I když rodinná polit ika nefiguruje
na seznamu komunitárních pol i t ik ,
problematika rodiny má úzkou návaznost
nejen na řadu dílčích oblastí evropské
sociální politiky (např. na zaměstnanost,
sociální začleňování, na modernizaci sociální
ochrany, rovné zacházení s ženami a muži),
ale souvisí také s politikou ekonomické
a sociální soudržnosti. Proto je důležité, aby
se problemat ice rodiny věnovala
odpovídající pozornost jak na národní
úrovni, tak i v celoevropském měřítku, jako
tomu bylo za i rského předsednictv í
Evropské unie v první polovině roku 2004.

– Z časopisu Veřejná správa č. 46 –

Postavení rodiny v Evropské unii

… více než polovina občanů nových
členských států vidí potenciální
možnost společenského neklidu ve
zvyšující se polarizaci společnosti na
chudé a bohaté občany, na což
nebyli v minulosti zvyklí …
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Město Chropyně podporuje sportovně založenou mládež
Lukáš Purkar, který se narodil v roce 1988 a v současné době studuje
na Střední průmyslové škole v Přerově, se již tři roky věnuje triatlonu
na vrcholové úrovni s výbornými výsledky:

Sezóna 2002 – kategorie starší žáci:
Závod Českého poháru Plzeň 2002 – 10. místo
Závod Českého poháru Litomyšl 2002 – 5. místo
Mistrovství České republiky Nymburk 2002 – 3. místo
Závod Českého poháru Brandýs n. L. 2002 – 1. místo
Celkové umístění v závodech Českého poháru 2002 – 5. místo

Sezóna 2003 – kategorie starší žáci:
Závod Českého poháru Stráž pod Ralskem 2003 – 1. místo
Závody olympijských nadějí Senec 2003 – 3. místo
Závod Českého poháru Poděbrady 2003 – 2. místo
Závod Českého poháru Žďár n. S. 2003 – 2. místo
Závod Českého poháru Nymburk 2003 – 2. místo
Mistrovství České republiky Plzeň 2003 – 2. místo
Závod Českého poháru Brandýs n. L. 2003 – 1. místo
Celkové umístění v závodech Českého poháru 2003 – 2. místo

Sezóna 2004 – kategorie dorostenci:
Závod Českého poháru Plzeň 2004 – 5. místo
Závod Českého poháru Poděbrady 2004 – 4. místo
Závod Českého poháru Sokolov 2004 – 6. místo
Mistrovství České republiky Tábor 2004 – 3. místo
Závod Českého poháru Nymburk 2004 – 2. místo
Závod Českého poháru Brandýs n. L. 2004 – 1. místo
Celkové umístění v závodech Českého poháru 2004 – 3. místo

Lukáš má velké plány do dalších sezón (dorostenci 2005, junioři 2006,
junioři 2007, od roku 2008 muži). Ke sportování v tomto odvětví
je zapotřebí nejen zdraví a spousta dřiny, ale také značná část finančních
prostředků (na sportovní vybavení pro plavání, cyklistiku a běh, náklady na
sportovní soustředění, dopravu na závody, výživu, podpůrné zdravotní
prostředky, finanční prostředky za trenérství, za trénování v krytém bazénu
aj.). Proto se Město Chropyně rozhodlo v rámci svých možností Lukáše
finančně podpořit.

O úspěších Lukáše Purkara v sezóně dorostenci 2005 Vás budeme
i nadále informovat. O úspěších, na kterých se kromě Lukáše, jeho rodičů
a nejbližších příbuzných bude podílet i Město Chropyně.         – redakce –

Dne 4. ledna se dožívá významného životního jubilea náš
tatínek, manžel, strýc a kamarád pan

František ROSECKÝ

Hodně zdraví, lásky, rodinné pohody a štěstí mu přejí rodina
a přátelé.

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, aby Vám poděkoval za důvěru, kterou jste mé osobě
i dalším kandidátům ODS vyjádřili v krajských volbách. Tato důvěra
je pro nás zavazující. Osobně udělám vše pro další rozvoj Zlínského

kraje a spokojenější život všech jeho obyvatel, a to bez ohledu
na jejich politické sympatie.

Našimi prioritami budou zlepšování  dopravní
infrastruktury, tvorba podpůrných nástrojů pro
podnikatele, kteří zřizují nová pracovní místa
a tak pomáhají snižovat nezaměstnanost. Důležitá bude
spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati, chceme totiž, aby
se v regionu zaváděly moderní technologie, které
přinesou vyšší přidanou hodnotu. Za důležitou
považujeme také komunikaci s veřejností, tedy jasnější
vysvětlování našich postojů a záměrů. Věřím, že také
Vy nám pomůžete naplnit tyto záměry.
Chtěl bych Vám také popřát klidné prožití roku 2005
a hodně síly do další práce, která nás všechny čeká.

Váš Libor Lukáš

Významné jubileum :

V měsíci listopadu oslavila své 95. narozeniny nejstarší
občanka našeho města paní

Anežka HOFERKOVÁ

z ul. Hrad. Rádi bychom jí touto cestou ještě jednou popřáli
hodně štěstí, pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
Vážená paní Hoferková, přijměte prosím naši omluvu
za opožděnou gratulaci k Vašemu významnému jubileu.
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Společenská kronika
listopad 2004

Chropyňské počasí
listopad 2004

Průběh teplot - listopad 2004

Kateřina Lučanová − matrikářka

Uzavření manželství

Poslední rozloučení

Blahopřání

V měsíci listopadu
se do našeho města přistěhovalo 5 občanů,
5 osob se přestěhovalo v rámci obce, 11 občanů se odhlásilo
z trvalého pobytu, 2 osoby zemřely a narodily se 2 děti.

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

V měsíci  lednu roku 2005 oslaví své životní jubileum
Mlčáková Ludmila Nádražní 712

Rudolf DOLÁK, 80 let, Plešovec
Karel LAKOMÝ, 79 let, ul. Řadová

David KUBOŠ, Chropyně – Marta POSPÍŠILOVÁ, Chropyně
Květoslav LÁNÍK, Uhřičice – Jana NĚMCOVÁ, Chropyně

K žádnému měsíci v roce neschází lidová slovní podaní, která
obsahují určitou předpověď podle výskytu bouřek. Pranostiky tohoto
druhu prokazatelně náležejí vůbec k těm nejstarším, ale jejich hodnota
je pouze kulturní. V listopadu se v našich přírodních podmínkách
vyskytují bouřky jen řídce. Nelze ovšem upřít tu skutečnost, že i tyto
bouřky mohou někdy být na lidské smysly velice působivé. Cituji:

Pavel Skála ze Zhoře – Historie česká: „… Léta Páně 1608
ve tři hodiny na noc u Brna zdvihla se 27. listopadu strašná mračna
a z nich šlo hrozné blýskání a hučení strašlivé, též i zemětřesení, při tom
tma ukrutná byla a v tom nebe se otevřelo a koule ohnivá sletěla
na zemi a tak jasně všecek ten zemský povrch na hodinu téměř osvítila,
že v něm jasnější světlo bylo než ve dne a lidé za jiné neměli,
než v tomto světle svět Boží k soudu poslednímu přijde …“

Pamětní kniha obce Herálec: „ … roku 1840 před svatým Martinem
(= před 11. 11.) jsme měli takovou bouřku a blesk, že se lidé strachem
třásli a toho nejstaršího pamětníka nebylo, aby takovou bouřku
pamatoval ten čas podzimní …“

Z místního pozorování v měsíci listopadu:
− průměrná minimální ranní teplota byla +3,3 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla +4,7 °C
− nejchladnějším dnem byl 26. listopad s ranní teplotou −6 °C

a odpolední 0 °C
− nejteplejším dnem byl 4. listopad s ranní i odpolední teplotou +13 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 37,2 mm/m2

− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 993,1 hPa

Pranostiky na měsíc leden:
1. leden (Nový rok) – Je−li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
6. leden (Tři králové) – Tři králové mosty staví nebo je boří.
9. leden (Basilis) – O svatým Baziliši, zima všudy čiší.
18. leden (Priska) – Na svatýho Priska pod saněma píská.
22. leden (Vincenc) – Když slunce na Vincence svítí, bude mnoho žita
       a vína.
25. leden (Obrácení sv. Pavla) – Svatý Pavel jasný přináší rok šťastný.
28. leden (Karel Veliký) – Je−li Karel Veliký málo ledový, únor to zas napraví.

Ing. O. Kment
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