
Zpravodaj
města Chropyně
02/2005

O městské policii v Chropyni padlo rozhodnutí

Obsah:

pokračování na další straně

Jak bylo známo dlouhou dobu předem,
tak zastupitelé našeho města rozhodovali
v pondělí 20.12.2004 na svém jednání kromě
jiných záležitostí také o zřízení městské policie
v Chropyni.

K tomu, aby mohli naši zastupitelé
co nejobjektivněji rozhodnout, byl připravený
ucelený podkladový materiál vypracovaný
pracovním týmem, který na základě rozhodnutí
zastupitelů jmenovali členové rady města
v červenci minulého roku. Pracovní tým tak po
dobu pěti měsíců shromažďoval veškeré
informace o městské policii a zkušenosti jejího
fungování v jiných městech a obcích. Cílem
práce tohoto pracovního týmu bylo připravit
co nejobjektivnější ne jednostranný materiál,
po jehož prostudování budou mít naši
zastupitelé dostatek informací potřebných
k objektivnímu rozhodnutí, zda zřídit,
či nezřizovat městskou policii v Chropyni.
Možná se někomu zdá, že rozhodnutí musí
v tomto směru být naprosto jednoduché,
protože tady městská policie je potřebná a jiné
než kladné stanovisko pro její zřízení je
nemyslitelné. Samozřejmě nic proti tomuto

názoru, jenže zastupitelé měli v této záležitosti
úlohu podstatně složitější, protože ne−
rozhodovali jen o existenci městské policie
v Chropyni, ale museli se zabývat otázkou, kde
na její zřízení a také na její provoz každoročně
vzít peníze, co jiného „ošidit“, či co tady
nebudovat třeba i několik let.

Dne 29. 9. 2004 schvalovali zastupitelé
materiál: Rozpočtový výhled města Chropyně
do roku 2009. Rozpočtový výhled je povinna
sestavovat obec na základě zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a slouží
jako pomocný nástroj územního
samosprávného celku (ÚSC) při
střednědobém finančním plánovaní jeho
rozvoje. Při zpracování ročního rozpočtu obec
vychází právě z tohoto rozpočtového
výhledu. Co tento rozpočtový výhled
obsahuje, je patrné z názvu schváleného
materiálu. Je to přehled předpokládaných
příjmů a výdajů Města Chropyně
v jednotlivých letech až do roku 2009 včetně.
Z uvedeného materiálu vyplývá, že odečteme−
li provozní náklady, dotace, cílené dotace
a rezervy, tak pro investiční akce lze v příštích

letech použít finanční prostředky v následující
výši: rok 2005 – 2.165.000 Kč, rok 2006 –
3.365.000,− Kč, rok 2007 – 3.553.000,− Kč,
rok 2008 – 3.525.000,− Kč a v roce 2009 –
3.469.000,− Kč. Je známo, že pokud stát
přispěje formou dotace na nějakou investiční
akci, tak se obec musí na financování příslušné
investiční akce spolupodílet, jinak dotaci
nedostane. Pokud by finanční prostředky
uvedené dle rozpočtového výhledu
u jednotlivých roků byly využity na zřízení
městské policie a na její provoz, tak by město
nemělo v nejbližších letech dostatek finančních
prostředků na spolupodílení se financování
státem či do budoucna Evropskou unií
dotovaných investičních akcí.

Pro porovnání si uveďme zjištěný
předpoklad potřebných finančních prostředků
na zřízení a provoz městské policie.
Předpokládaný počet tří nebo pěti strážníků
přitom nepokryje nepřetržitý provoz, což by
znamenalo pokrýt službami především krizové
dny a období, což jsou víkendy a jim podobné
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O městské policii v Chropyni padlo rozhodnutí

Změna právní subjektivity Jihomoravské energetiky a.s.
205/16, 370 49 České Budějovice,
IČ 260 78 180. Korespondenční adresa
pro distribuční území JME zůstává i nadále
E.ON Česká republika, a.s., Lidická
36, 659 44 Brno  v následujících
záležitostech:
~ ve věcech majetkových distribuční

soustavy VVN (110 kV), stanovení
podmínek pro stavební řízení, vyjádření
k existenci s í t í ,  udělení výj imky
z ochranného pásma apod. – detašované
pracoviště Regionální správa síně VVN
Brno, Lidická 36, 659 44 Brno, Ing. Obr
Pavel, tel.: 545 142 820;

~ ve věcech majetkových distribuční
soustavy VN (22 KV), NN, stanovení
podmínek pro stavební řízení, vyjádření
k existenci sítí, připojování nových
odběratelů, oznamování odběratelů při

vypínání apod. –
detašované pracoviště
Regionální správa sítě VN, NN Otrokovice,
Zlínská 230, 765 27 Otrokovice;

~ ve věcech výstavby a obnovy zařízení
distribuční soustavy, stavebního řízení
pro danou výstavbu a vyřizování
věcných břemen apod. – detašované
pracoviště Regionální tým engineeringu
Otrokovice, Zl ínská 230, 765 27
Otrokovice;

~ nahlížení do dokumentace sítí VN, NN
bude zajištěno na detašovaném pracovišti
Technické evidence a dokumentace,
Zlínská 230, 765 27 Otrokovice ve dnech
pondělí a středa od 8 – 11 a 12 – 14
hodin.

Ing. Igor Balák
vedoucí Přístupu a správy sítě Otrokovice

Jihomoravská energetika a.s. oznamuje,
že v rámci restrukturalizace skupiny E.ON
Czech, jejíž součástí je i společnost Jihomoravská
energetika, a.s., dochází ke vkladu částí tohoto
podniku na nový právnický subjekt. S platností
od 1. ledna 2005 se stává držitelem licence na
distribuci elektrické energie, majitelem a provo−
zovatelem zařízení distribuční soustavy v našem
regionu dle energetického zákona společnost
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova
205/16, 370 49 České Budějovice, IČ 260
78 180. Společnost E.ON Distribuce, a.s.
je v předmětné oblasti podnikání právním
nástupcem společnosti Jihomoravská
energetika, a.s., a přechází na ni všechna práva
a povinnosti související s vloženou částí podniku.

Na základě mandátní smlouvy bude tuto
společnost zastupovat společnost E.ON
Česká republika, a.s. se sídlem Lannova

Jak to bude s pískovišti ???
Na území našeho města se v současné době
nachází celkem 25 pískovišť. Již prostřednictvím
Zpravodaje č. 11/2004 jste byli informováni
o vzniku nové legislativy, která dosti zpřísňuje
požadavky na údržbu písku v pískovištích
venkovních hracích ploch, a to sta−
novením hygienických limitů, které určují
maximální hodnoty znečištění písku v těchto
zařízeních. Za nedodržení limitů jsou stanoveny
značné postihy.
V návaznosti na tuto legislativu se město
rozhodlo snížit počet jím spravovaných
pískovišť na svém území, proto nabídlo
prostřednictvím vlastníků bytových domů
a předsedů samospráv všem zájemcům

o správcovství pískovišť v okolí jejich domů
možnost převzít do své péče některá z těchto
zařízení. Žádný zájemce se této možnosti
neujal, proto Rada města Chropyně na svém
zasedání dne 5. 1. 2005 rozhodla o zrušení
pískovišť v následujících lokalitách:

1) U knihovny  na Podlesí
2) Na Hradě
3) V parku na náměstí Svobody− blíže

k bývalým lázním.
4) Ul. E. Axmana – mezi garážemi a BD č.p.

574−575.
5) Ul. Díly  před BD č.p. 623−624
6) Ul. Díly před BD 628−627

7) Ul. Díly mezi BD 563−
562−561 a 560−559−558

8) Ul. Tyršova  u BD č.p. 655−656
9) Ul. Tyršova  u BD č.p.659
10) 2x pískoviště na ul. Nádražní za BD

č.p. 720−724

Při návrhu na zrušení pískovišť bylo bráno
v úvahu několik pohledů. Zejména frekvence
využívání, množství pískovišť v dané lokalitě
a jejich technický stav. I po zrušení pískovišť
na výše uvedených místech jich na území
města zůstane dost vysoký počet zejména
s ohledem na náklady spojené s údržbou.

– MA –

dny. V tabulce je uvedený přehled předpokládaných potřebných
nákladů na zřízení městské policie pro 3 nebo pro 5 strážníků:
Souhrnný přehled nákladů na zřízení MP:
Zřizovaná položka                            Náklady
                                                pro 3 strážníky      pro 5 strážníků
Stavební úpravy 100 000,− Kč 100 000,− Kč
Vybavení služebny 228 000,− Kč 228 000,− Kč
Šatna 16 000,− Kč 24 000,− Kč
Denní místnost 21 000,− Kč 21 500,− Kč
Vozidlo 100 000,− Kč 100 000,− Kč
Oblečení 98 400,− Kč 164 000,− Kč
Výstroj 18 450,− Kč 30 750,− Kč
Fyzické testy 15 000,− Kč 15 000,− Kč
Psychotesty 80 000,− Kč 80 000,− Kč
Rekvalifikační kurz 69 600,− Kč 116 000,− Kč
Celkem náklady na zřízení MP 753 450,− Kč 885 250,− Kč

Tyto prostředky by bylo nutné vynaložit jednorázově a nenávratně.
Další položkou, se kterou by bylo nutné počítat už nikoliv jen
jednorázově, ale každý rok do rozpočtu města, jsou roční provozní
náklady, které byly zjišťovány u městských policií obcí přibližně velkých
jako je naše město. Tyto provozní náklady by se při počtu 3 strážníků

pohybovaly okolo 1,140.000,− Kč, při počtu 5 strážníků pak okolo
1,900.000,− Kč každý rok.

Právě otázka možností financování městské policie byla hlavním
důvodem, proč naši zastupitelé rozhodli svým hlasováním o tom,
že městská policie v Chropyni nebude zřízena. Jak proběhlo hlasování?
Z celkového počtu 17 zastupitelů bylo přítomno 15, z nichž 11 hlasovalo
proti zřízení městské policie, 1 zastupitel se zdržel hlasování
a 3 zastupitelé hlasovali pro zřízení městské policie v Chropyni. Na první
pohled docela jednoznačné rozhodnutí, ale rozhodování samotné
nebylo pro žádného zastupitele jednoduché.

Určitě bude celá řada obyvatel našeho města s rozhodnutím svého
zastupitelstva o nezřízení městské policie v Chropyni nespokojena,
na druhé straně budou někteří další obyvatelé spokojeni, protože
„ušetřené“ finanční prostředky budou k dispozici na jiné činnosti
či akce, které jsou stejně nebo mohou být i více potřebné pro nás,
občany našeho města.

Jedno je však naprosto jasné. Ať už hlasování dopadlo jakkoliv,
jednalo se o rozhodnutí námi volených členů Zastupitelstva města
Chropyně. A protože hlasování bylo projevem svobodné vůle každého
jednotlivého zastupitele, bylo to rozhodnutí demokratické.

Ing. Jaroslav Kotula − tajemník Městského úřadu v Chropyni
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Betlémské světlo 2004 v Chropyni

I v loňském roce uspořádaly pěvecké sbory Cantinella a Schola
Melodica vánoční koncerty. V Chropyni se koncert konal v sobotu
18. prosince v Rytířském sále chropyňského zámku. Vzhledem ke kapacitě
sálu jsme uspořádali dva koncerty. Jeden pro veřejnost a pozvané hosty
a druhý pro rodiče a příbuzné účinkujících. Další koncerty byly
23. prosince v chrámu Páně sv. Petra a Pavla v Kostelci u Holešova
a v chrámu Páně sv. Jakuba v Břestě. Na těchto koncertech vystupovali
i studenti kroměřížských konzervatoří (žesťový kvintet a komorní orchestr).

Program byl bohatý a každý si v něm určitě našel to, co ho potěšilo.

Vánoční koncert 2004
Z reakcí, které následovaly bezprostředně
po koncertech, jsme si byli jisti, že se náš koncert líbil
a že se nám podařilo proměnit spoustu práce a snažení v krásný zážitek
pro všechny návštěvníky koncertu.

Při koncertech se, jak se to již stalo zvykem, vybíralo dobrovolné
vstupné. V Chropyni se vybralo 5.600,− Kč, v Břestě 1.683,− Kč a v Kostelci
u Holešova 1.182,50 Kč. Celkový výnos z koncertů byl 8.465,50 Kč.
Z této částky bylo odebráno 1.000,− Kč, které jsme rozdělili mezi studenty
konzervatoří jako náhrada cestovních výloh, neboť tito studenti zpravidla
nejsou z Kroměříže a museli na zkoušky a vystoupení dojíždět. Dříve se
dávalo 1.000,− Kč farnosti Chropyně, jako podíl na nákladech na vytápění.

K výsledné částce 7.465,50 přidala organizace Junák svůj výtěžek
získaný při rozdávání Betlémského světla 300,− Kč. Zpráva o výtěžcích
koncertů byla podána radě města s tím, že bychom rádi tuto částku
zaslali na pomoc postiženým ničivými vlnami tsunami v jihovýchodní
Asii. Rada města částku navýšila na 20 000,− Kč a k našemu návrhu
na použití výtěžku se připojila.

Naše poděkování patří Městu Chropyně a aktivně se podílejícím
zaměstnankyním MěÚ, Obci Kostelec u Holešova, Obci Břest,
Římskokatolickým farnostem Chropyně, Břest a Kostelec u Holešova,
Správě majetku města Chropyně, Základní škole Chropyně, Muzeu
Kroměřížska, Městskému kulturnímu středisku, firmě Technosoft,
spol. s r.o., panu Milanu Vaculíkovi, panu Richardu Novákovi a slečně
Veronice Srněnské, prof. Evě Kamarádové, všem rodičům účinkujících
a samozřejmě i účinkujícím.

Luděk Koutný, Ing. Jiří Rosecký, sbormistři

Rok od roku se rozšiřuje počet účastníků
při rozdělování světla pokoje a míru, které
vyzařuje z Betléma. Tento symbol pokoje,
představovaný malým, chvějícím se
plamínkem, nás v předvánočních dnech
spojuje se skautkami a skauty ve více jak
čtrnácti zemích Evropy, kteří v těch dnech
roznášejí toto poselství svým příbuzným,
sousedům, známým i neznámým v duchu
skautského zákona pomáhat svým bližním.

I v našem Středisku Junáka v Chropyni
se tato tradice úspěšně zabydlela a už si
předvánoční atmosféru bez ní neumíme
představit.

Ve středu 22. prosince 2004 se dva členové
našeho Roverského kmene vydali do Kojetína,
kde štafetovým rozvozem z Brna převzali na
nádraží od brněnských skautů tento věčný

plamínek. Ano, jsou to brněnští skauti, kteří
garantují rozvoz Betlémského světla po celé
republice. Jako by z jednoho kořene vyrůstalo
několik větví, až vznikne jeden velký celek –
strom. A s tímto malým plamínkem jsme
se i my vraceli domů. Teď už jen zbývalo udržet
tento malý plamínek až do druhého dne,
čtvrtka 23. prosince. Tento den proběhlo
rozdávání Betlémského světla Vám, občanům
našeho města.

Odpoledne do 16 do 18 hodin bylo
Betlémské světlo připraveno na náměstí pod
vánočním stromem. Letos se nám stala i malá
nehoda, když hned v první polovině akce
plamínek v petrolejce zhasl. Pamatovali jsme
i na tuto skutečnost a udržovali plamínek
záložní. Tím došlo k malému zdržení, než jsme
nový plamínek doručili a omlouváme se všem,

které malé čekání postihlo.
Při této akci se od dobro−

volných dárců sešlo 273,− Kč, které jsme
zaokrouhlili na 300,− Kč a předali na Městský
úřad, kde byly přidány k výtěžku z vánočních
koncertů jako příspěvek pro určenou
humanitární akci.

Poděkování patří všem bratrům a sestrám,
kteří se na akci podíleli a pomohli tak naplnit
své Roverské heslo „Sloužím“. Díky patří i těm,
kteří převzetím Betlémského světla pomohli
teplo klidu a pokoje přenést do rodinného
pohodlí.

I my skauti z toho máme hřejivý pocit služby
bližním.

Jarka Soukupová
vedoucí Roverského kmene AMULET
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Ve čtvrtek 4. listopadu 2004  se usku−
tečnilo v zasedací místnosti  Městského úřadu
Chropyně mimořádné  zasedání zas−
tupitelstva města. Na tomto jednání byl
schválen odprodej objektu č.p. 727 na ulici
Díly v Chropyni včetně zastavěného pozemku
o výměře 268 m2 a pozemku parcelní číslo
1193/47 o výměře 430 m2 panu Petru
Hajnyšovi, bytem Šumperk, za celkovou cenu
183 tis. Kč s tím, že bude pro jmenovaného
zřízeno právo odpovídající věcnému
břemenu – právo bezplatného průchodu
a jízdy přes parcelu č. 1193/35 a parcelu
č. 1193/42 v rozsahu vyznačeném na geo−
metrickém plánu.

11. řádné zasedání Zastupitelstva města
Chropyně proběhlo v pondělí dne
20. prosince 2004 ve víceúčelovém sále
chropyňského zámku.

Na programu byly následující hlavní body:
− Zpráva o činnosti rady města
− Zpráva finančního výboru a návrh plánu

činnosti na rok 2005
− Zpráva kontrolního výboru a plán práce

na rok 2005
− Rozpočtová opatření  Města Chropyně

a jeho příspěvkových organizací
− Majetkoprávní  záležitosti
− Zřizovací l ist ina organizační složky

Pečovatelská služba Chropyně
− Obecně závazná vyhláška č. 02/2004
− Městská policie
− Rozpočet Města Chropyně a jeho

příspěvkových organizací na rok 2005
− Smlouva o zřízení věcného břemene

s firmou Transgas Praha a.s.
− Diskuse

Zpráva o činnosti rady města
Informace o jednání rady za uplynulé období
již byly  ve Zpravodaji  průběžně zveřejněny.
Zpráva finančního výboru a návrh
plánu činnosti na rok 2005
Pravidelnou zprávu o činnosti finančního
výboru přednesl  její předseda ing. Jurtík.
Ve čtvrtém čtvrtletí projednal finanční výbor
veškeré ekonomické materiály předkládané
zastupitelstvu. Ať již to byla rozpočtová
opatření města i jeho příspěvkových
organizací, návrhy rozpočtů všech
příspěvkových organizací a rovněž města
na rok 2005. Dále také projednal návrh
na stanovení výše místního poplatku
za komunální odpad pro rok 2005.  Ve všech
případech finanční výbor doporučil  předložit
materiály  členům zastupitelstva v na−
vrhovaném  znění.  Na svém jednání se také
seznámil s materiálem týkajícím se městské
policie a upozornil na  ekonomickou situaci
města v příštích letech. Dále předseda
finančního výboru seznámil přítomné
s návrhem plánu činnosti FV na rok 2005,

který zastupitelstvo schválilo.
Zpráva kontrolního výboru a plán práce
na rok 2005
Předseda kontrolního výboru pan Šimek
Ladislav předložil zprávu o činnosti tohoto
výboru za 4. čtvrtletí. V tomto období
se kontrolní výbor zaměřil na kontrolu plnění
usnesení předcházejících zastupitelstev,
kontrolu plnění volebního programu
v částech G až CH, plnění ustanovení obecně
závazných vyhlášek č. 7, 8 a 1 a dále kontrolou
stavu plnění investičních akcí v letošním roce
a přípravou na rok 2005. Na základě
provedené kontroly schválilo zastupitelstvo
zrušení usnesení 4/3/2003 o předpokládané
změně územního plánu, protože výstavba
bytového domu se realizuje v jiné lokalitě
a tudíž změna územního plánu není nutná.
Z ostatních usnesení zůstávají v realizaci
některé majetkoprávní záležitosti, které jsou
řešeny s Pozemkovým fondem nebo
s krajským úřadem Zlín. Ze zprávy dále
vyplývá, že nebyly zjištěny žádné nedostatky
v kontrolovaných oblastech. Plán činnosti,
který předseda kontrolního výboru předložil,
byl zastupiteli schválen.
Rozpočtová opatření  Města Chropyně
a jeho příspěvkových organizací
Rozpočtovým opatřením č. 4 Města
Chropyně jsou upravovány příjmy i výdaje
rozpočtu o celkovou částku 16,965  tis. Kč.
Nejvýznamněji se na zde projevují přijaté
investiční dotace ze SR ve výši 13,5000 tis.
Kč, z toho 10,000 tis. Kč na rekonstrukci
základní školy a 3,500 tis. Kč na regeneraci
sídliště. Další významnou položkou je zvýšení
státní dotace na výplatu sociálních dávek
ve výši 535 tis. Kč. V oblasti kapitálových
příjmů jsou zahrnuty příjmy z prodeje

pozemků ve výši 1,277 tis.
Kč a příjmy z nájmů nemo−
vitostí ve výši 410 tis. Kč, které jsou
přeúčtovávány z příspěvkové organizace
SMM. Uvedené státní dotace se ve stejné výši
promítají také v oblasti výdajů. V dalších
položkách dochází k přesunům dle
skutečnosti do konce měsíce listopadu
a předpokladu čerpání v prosinci. Do rezervy
je převáděna částka ve výši 2,865 tis. Kč, takže
výše rezervy je v současné době 6,583
tis. Kč.
Příspěvková organizace SMM předložila
rozpočtové opatření č. 3, kterým se navyšuje
dotace z městského rozpočtu o 87 tis. Kč
na nákup sekacího stroje, další potřebná
částka na nákup tohoto zařízení se převádí
ze střediska nebytových prostor ve výši
100 tis. Kč a ze střediska čištění města ve výši
50 tis. Kč. V dalších položkách dochází pouze
k přesunům podle aktuální skutečnosti
čerpání.
Příspěvková organizace Základní škola
Chropyně ve svém rozpočtovém opatření
č. 3 pouze provádí přesuny mezi jednotlivými
položkami, a to z důvodu nutnosti provést
některé nepředpokládané opravy, vyššími
náklady na elektrickou energii a služby pošt
a telekomunikací včetně nutnosti zřídit novou
telefonní línku ve výtahu na ulici Komenského.
Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke
zvýšení dotace z rozpočtu města.
Schválením rozpočtového opatření č. 2 Školní
jídelny Chropyně byla zvýšena dotace
z rozpočtu města o 40 tis. Kč vzhledem
k vyšším nákladům na elektrickou energii.
U příspěvkové organizace Mateřská škola

 Z jednání zastupitelstva města Chropyně

pokračování na další straně
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Chropyně jde v rozpočtovém opatření pouze
o přesuny z položky  cestovné a programové
vybavení na položku  nákup učebních
pomůcek, na služby spojené s ostrahou
objektu a na úklidové práce po prováděných
rekonstrukčních pracích.
Majetkoprávní  záležitosti
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků
v lokalitě Drahy panu Jiřímu Seibertovi, bytem
Kyselovice č.3, p.č. 1234/1 ostatní plocha
o výměře 446 m2, p.č. 1234/4 zastavěná
plocha a nádvoří  o výměře 34 m2, část parcel
č. 1234/2,  1234/3 a 1234/5  zastavěná
plocha a nádvoří – o výměře zjištěné novým
zaměřením  po vyloučení neprodávaných
drobných částí ( chodníku) za cenu 100,− Kč
za m2 s tím, že pozemky musí být využity
v souladu s územním plánem Města
Chropyně pro drobné podnikání a služby.
Zřizovací listina organizační složky
Pečovatelská služba Chropyně
Na červnovém zasedání zastupitelstva byl
schválen záměr podání žádosti o převod
zřizovatelských funkcí k pečovatelským
službám   z kraje na Město Chropyně k datu
1.1.2005. Rada města následně schválila
zřízení organizační složky v rámci městského
úřadu a její zařazení pod odbor sociálních
služeb. Po projednání a schválení převodu
krajským zastupitelstvem  byl  na jednání
našeho zastupitelstva předložen návrh
zřizovací listiny Pečovatelská služba Chropyně
platná od 1.1.2005, jako nezbytný krok pro
naplnění všech zákonných ustanovení
souvisejících se zřízením nové organizační
složky. Návrh byl schválen.
Obecně závazná vyhláška č. 02/2004
Obecně závazná vyhláška č. 02/2004 řeší
místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního
odpadu. Každým rokem je nutno stanovit
výši místního poplatku obecně závaznou
vyhláškou. Pro rok 2005 byl tento poplatek
stanoven na 444,− Kč na osobu a rok (při
výpočtu se vychází ze skutečných nákladů
na provozování tohoto systému za rok
2003).Proti roku 2004 dochází ke zvýšení
o 1,− Kč na osobu a měsíc. Současně došlo
k další změně, a to v  článku týkajícího se slev.
Sleva se nově poskytuje novorozeným dětem
ve výši poplatku odpovídající částce za měsíc,
ve kterém   se narodily. Vyhláška také
umožňuje uhradit poplatek i jednorázově
vždy do 20.2. příslušného roku.
Městská policie
Informace o jednání k městské policii  jsou
zveřejněny na jiném místě tohoto Zpravodaje.
Rozpočet Města Chropyně a jeho
příspěvkových organizací na rok 2005
Návrhy všech rozpočtů byly předložena jako
vyrovnané, tzn. že příjmy i výdaje jsou
rozpočtovány ve stejné výši.  Rozpočet SMM
dosahuje výše 12,619 tis. Kč. Z toho vlastní
tržby činí  5,123 tis. Kč a dotace z městského

rozpočtu 7,496 tis. Kč. Výdaje podle
jednotlivých středisek:  vlastní organizace –
2,275 tis. Kč, bytové hospodářství – 1,604
tis. Kč, nebytové prostory – 250 tis. Kč, služby
bytových a nebytových prostor – 2,520 tis.
Kč,kotelna nám. Svobody č. 29 – 26 tis. Kč,
veřejně prospěšné práce – 198 tis. Kč,městský
rozhlas – 30 tis. Kč, veřejné osvětlení – 374
tis. Kč, komunikace 150 tis. Kč, pohřebnictví .
121 tis. Kč, čištění města – 1,412
tis. Kč,kanalizace – 130 tis. Kč, veřejná zeleň –
1,003 tis. Kč, doprava – 1,099 tis. Kč, městské
kulturní středisko 1,391 tis. Kč.
Město Chropyně, jako zřizovatel, přispěje
v roce 2005  Základní škole Chropyně
na provoz částkou 3,569 tis. Kč. Z této částky
je určeno 1,990 tis. Kč pro objekt
na Komenského ulici a 1,579 tis. Kč pro objekt
na ulici J. Fučíka.    Mateřské škole Chropyně
poskytne částku ve výši 1,236 tis. Kč a Školní
jídelně Chropyně pak 1,036 tis. Kč.
Rozpočet Města Chropyně je postaven
ve výši 58,852 tis. Kč. Do této výše je zahrnut
i předpokládaný převod zůstatku z roku 2004
ve výši 7,000 tis. Kč. Kromě již uvedených
dotací pro příspěvkové organizace jsou
v rozpočtu zahrnuty výdaje na sociální dávky
ve výši 9,997 tis. Kč jejichž výplatu upravuje
zákon. Na jednotlivé investiční akce
je v rozpočtu pamatováno s celkovou
částkou 9,630 tis. Kč.
Smlouva o zřízení věcného břemene
s firmou Transgas Praha a.s.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva
v roce 2002 byla schválena smlouva
o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene na pozemcích dotčených stavbou
pozemní telekomunikační sítě s názvem
„Optická kabelová trasa Mutěnice –
Oldřichovice“. Dle tohoto návrhu bylo
dotčeno 5 pozemků ve vlastnictví města
o celkové délce 55m. Smlouva o zřízení
věcného břemene odpovídá předcházející
smlouvě o smlouvě budoucí a celková
jednorázová úhrada činí 665,− Kč. Smlouva
byla schválena.
Diskuse
Ve  všeobecné diskusi bylo znovu hovořeno
o bezpečnosti, například o soustavném
nedodržování dopravních předpisů v ulici
Ječmínkově, kde vozidlo parkuje přímo
u retardéru. K problematice rozpočtu bylo
připomenuto, že první návrh rozpočtu byl
sestaven se schodkem 11,500 tis. Kč a rada
města až po několikerém jednání dospěla
k vyrovnanému návrhu. K dotazu na posílení
sítě kontejnerů na domovní odpad odpověděl
ředitel SMM, že je znovu zajištěno  rozmístění
velkých kontejnerů, tak jako v loňském roce.

Termín konání dalšího řádného
zasedání Zastupitelstva města Chropyně
byl stanoven na středu  30. března
2005.

Eva Klašková − místostarostka

 Z jednání zastupitelstva města Chropyně Chropiň
Dr. Hubert Havránek

Chropiň ! − To slovo jak jiskra mnou střelí.
Městečko rozmilé v slunku se bělí,
v rovině bez konce v šířku a dýlku,
že jsi jak zjevením uhranut chvilku.

Jedeš−li vlakem sem od Kojetína
k Přerovu, louky se stromovím mina,

zámek se s vysokou věží ti zjeví,
že, zda to pohádka je, člověk neví.

A tu již přes pole knížecí v dálce,
tak jak když rozsypeš hrách na opálce,
sem tam se zakmitnou bělavé domky

přes křoví za vodou, stromy a stromky.

Zahučí vagon, jak přes Bečvu letí,
a než bys spočítal do čtyř až pěti,

z důlků ti vyskočí slimáčí oči,
jedva se pohled tvůj k fabrice stočí.

Jak by ti pěstí kdo do tváře vlítl,
v snu−li kdy takový zjev se ti kmitl!
Vždyť je to fabrika jak celé město,
největší cukrovar na světě, věz to!

A pod ním domečky krčí se kolem,
jak když jdou ovečky stěsnané polem,

napravo, nalevo louka jak moře,
však na ni pyšni jsou v knížecím dvoře!

Hejtman se zove, toť sám musíš naznat,
bylo−li možno ji případněj nazvat,
tři čtvrti hodiny jen podél ní jda,
přijdeš do Zářičí, které ji hlídá.

Jak přes ni po dráze vysoko jedeš,
do dálky na pozdrav hlavokryt sejmeš

vida, jak kostelík skromně se zdvihl
a hned zas za parkem s okolím splihl.

Teď se ti zširoka otvírá náves,
jak když se točí při Orate fratres

panáček v kostele od leva vpravo,
to je, jak mrav žádá ,hanácké právo!

Největší grunty se čepejří tady,
vysoko přes sebe vznášejí brady,

cpou se jak lokty, kdo přes který „može“,
jen aby posledním nezůstal, Bože!

Školy a patrová stavení v šiku
přeletíš zvědavým pohledem v mžiku.−

Škoda, že brzy ten pohled se ztrácí,
když vlak les pohltil za místní štací.

Ze sbírky básní Huberta Havránka
„O Chropyni“ věnované v roce 1962 
mému dědečkovi Vilému Dolníčkovi,

vybrala Květoslava Dvořáková.
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Novinky a pokroky v detoxikační praxi MUDr. J. Jonáše
Většina lidí jistě zná pojem celostní

medicína a ví, že to znamená posuzování
zdravotního stavu člověka ve všech
souvislostech. Klasická medicína si roz−
kouskovala lidské tělo na mnoho částí a každou
tuto oblast léčí samostatně, a to pomocí
medikamentů, které mnohdy zatěžují tělo více
než nemoc samotná. Život lidí se tak možná
prodlužuje, ale jeho kvalita rozhodně ne. Jako
příklad mohu uvést žlučové kameny, které
klasická medicína řeší odoperováním žlučníku.
Metabolická porucha, která je příčinou tvorby
kamenů, potom následně ucpává žlučové
cesty a tělo si hledá další způsoby, jak
signalizovat vzniklou poruchu.

Celostní medicína pana doktora Jonáše
vychází ze skutečnosti, že za všemi
civilizačními nemocemi stojí toxiny, jedovaté
látky, které se usadí na místech dědičně
slabších nebo na takových, které člověk
nadměrně namáhá. Jako příklad toxických
látek lze uvést těžké kovy, radioaktivitu,
chemikálie, ale také bakterie, viry, plísně
aj. Speciálním přístrojem Salvia, vyrobeným
v České republice jako modifikaci přístroje
německého lékaře Reinharda Volla, lze
vytestovat jedovatou mapu organismu.
Na základě tohoto měření je potom možné
stanovit postup, jakým se tělo bude od
jedovatých látek čistit, tzv. „vnitřně umývat“.

V současné době jsou v naší republice
vytvořena detoxikační centra, kde se tato
vnitřní očista prakticky provádí. Na počátku
naší detoxikační praxe jsme byli lidem schopni
odstranit tzv. volné toxiny. To jsou jedovaté
látky, které jsou volně usazené v jednotlivých
orgánech lidského těla a které jistě způsobují
mnoho zdravotních problémů. Tyto toxiny
se většinou dají zjistit běžnými lékařskými
metodami, ale jsou řešeny opakovaně léky,
které nepostihují podstatu problému – její
příčinu. Většinou mají za úkol pouze
zlikvidovat signální kontrolku problému –
bolesti, zvýšenou teplotu, zduření. Jako příklad
mohu uvést opakované angíny, léčené stále
silnějšími antibiotiky. Antibiotika dokáží zabít
velkou část streptokoků, ale nikdy
je neodstraní všechny. Bakterie, které
uniknou, vyvolají při oslabení organismu nový
zánět, opakovanou angínu. Navíc penicilin
jsou vlastně plísně, je to bojová látka plísní,
která při nadměrném a opakovaném užívání
rychle obsazuje další území: střevo,
gynekologické orgány, močový trakt …

Bylinné informační preparáty, které
k odstranění volných toxinů užívají naše
detoxikační centra, jsou dvojího druhu:
1. Jsou to komplexy, které v sobě zahrnují

řešení celé skupiny problémů. Jako základ
je v těchto komplexech použit buď
sladový cukr nebo líh a na tento nosič jsou
potom speciální počítačovou technikou
ukládány informace, potřebné k vyloučení
toxických zátěží z organismu. Těchto

komplexů je v současné době 20.
2. Druhým typem informačních preparátů

jsou malé lahvičky, nazývané pracovně
„lékařské“. Jsou to l ihové kapky
se specializací na jednotlivé problémy –
na zátěž z léků, průmyslová hnojiva,
ale i na stres nebo deprese. Lékařské
preparáty jsou velmi účinné, potíž je však
v tom, že když už má člověk velké problémy
(třeba onkologické), musel by jich využívat
několik desítek, aby se organismus vyčistil.
K tomu je třeba určitě jednak trpělivosti
a jednak pevná víra v dobrý výsledek.
Počet lékařských preparátů nyní přesahuje
stovku.
Postupem času zjistil pan doktor Jonáš,

že část těchto volných toxických zátěží
se v lidském těle obalí materiálem z potravin,
které nadměrně užíváme nebo které naše tělo
neumí zpracovat, a tudíž se hromadí v našich
dutých orgánech a sliznicích. Toxiny se tedy
obalí pouzdrem a schovají se tak, aby byly
zcela izolovány od okolního prostředí.
Takovým shlukům toxinů jsme začali říkat
infekční ložiska. V průběhu praxe se tato
ložiska ukázala být zcela závažným
problémem, který se přinejmenším rovná
vlivům volných toxinů, vyskytujících
se v organismu. Rizikové potraviny, které takto
„obalují“ infekce, jsou hlavně mléko a mléčné
výrobky, dále potom bílá mouka a živočišné
tuky, ale i soli a cukry. Tato infekční ložiska,
kterých má bohužel každý nebo téměř každý
člověk několik desítek v různých orgánech těla
(od nejmenších v nervech, kostech, zubu,
mozku až po velké v kamenech střeva, ledvin
…) unikají pozornosti klasické medicíny.
Nezjistí je žádná lékařská vyšetření, nevypátrá
je imunitní systém ani se k nim nedostanou
žádné léky. Tyto zapouzdřené viry, borrelie,
zooinfekce devastují okolní tkáně třemi
způsoby. Jednak se spontánně rozpadají
a vznikají tak reinfekce, dále přechází –
vzhledem k tomu, že se v malém prostoru
nemohou rozmnožovat – do úsporného
režimu produkce mikrobiálních toxinů
a za třetí blokují průchod energie. Prakticky
jsou to situace, kdy lidé chodí po různých
vyšetřeních, je jim stále hůře (bolí je hlava,
otékají jim nohy …), ale výsledky vyšetření
jsou negativní, nic se jim nezjistí.

Na tato infekční ložiska se ukázaly být
hodně účinné bylinné preparáty řady Help,
které pracují podle principů čínské medicíny,
staré několik tisíc let. Tyto tablety z lisovaných
bylin dokáží rozbít, rozrušit obal kolem infekce
tak, aby uložené toxiny byly vyloučeny z těla
ven nebo se uvolnily do organismu. V tomto
druhém případě musí mít člověk vybudovaný
silný imunitní systém, aby dokázal toxický
obsah, mnohdy zmutovaný, zneškodnit.
V řadě Help je v současné době 15 druhů,
všechny jsou mimořádně účinné, dokážou
skvěle rozbíjet izolační vrstvy a umožnit

tak imunitnímu systému
zlikvidovat obsah ložiska.
Je možné je užívat i preventivně, ale při
problémech je třeba řešit celý proces
komplexně.

Čas však ukázal, že ani řada komplexů
a lékařských preparátů, obohacené Helpy,
nestačí řešit všechny problémy, které toxiny
způsobují v našem organismu. Bylo třeba řešit
ložiska ve tkáních, kam Helpy nezasahují. Další
objevy pana doktora ukázaly, že předchozí
dvě schémata nevysvětlují všechny děje
v našem těle, a proto bylo vytvořeno schéma
třetí, které nazýváme „klíč“. V lidském těle
existují místa, která ovládají jiné orgány. Tato
místa nazývá čínská medicína „klíči“. Jestli jsou
klíče zamčené, vztažný orgán se nemůže
uzdravit. Klíč sám o sobě nemusí vykazovat
žádné známky onemocnění, ale pokud jej
detoxikací zbavíme ložiska, on následně
odemkne hlavní orgán a ten se sám od sebe
začne čistit. tyto kl íče lze s největší
pravděpodobností odemknout i jogínským
cvičením, ale pan doktor Jonáš přišel
na způsob, jak toho lze dosáhnout
detoxikačními preparáty. Pro tento účel byla
vytvořena nová řada tzv. drénů, které pracují
na rezonančním principu. Podobně jako např.
tibetské mísy dokáží rozvibrovat buňky v daném
orgánu a vyloučit z něj toxickou zátěž.

V současné době pracuje detoxikační
poradce s tzv. balíčky – sestavami po 4 pre−
parátech, které jsou shrnutím všech
zkušeností. V těchto balíčcích jsou obsaženy
všechny informace, které na sebe navazují
a které dokáží beze zbytku vyčistit danou
oblast lidského organismu. Jejich účinnost je
velmi vysoká – přesahuje číslo 90 %. Není
však bohužel možné pomoci lidem od všech
potíží – tam, kde je buňka zničená, už nová
nenaroste. Tělo se umí jen svou samočistící
schopností, která je v případě potíží někde
zablokovaná, samo jedů zbavit, my mu v tom
jen pomáháme, pouze ho navedeme
na správnou cestu.

V posledních dnech r. 2004 vyšla
v nakladatelství Emitent kniha Praktická
detoxikace podle MUDr. J. Jonáše, kde je tato
tématika podrobně vysvětlena. Případní
zájemci také mohou nalistovat stránky
www.joalis.cz.

Velmi účinná je preventivní detoxikace,
zvláště ta, která je prováděná podle ročních
období. V případě preventivního čištění
nejenže nedojde k vytvoření infekčního ložiska
a člověk tak vlastně nemůže onemocnět
závažnou civilizační chorobou, ale bystří
se lidský smysly, člověk získává citovou
stabilitu, má dostatek pevné vůle k realizaci
svých záměrů, má dlouhodobě vynikající
paměť, dobrou intuici a je odolný vůči
psychickému tlaku. Přála bych nám všem,
abychom takového stupně vnitřní čistoty
dosáhli.                              Ivana Batůšková
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Městský ples na fotografiích
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Junák – svaz skautů a  skautek  ČRJunák – svaz skautů a  skautek  ČRJunák – svaz skautů a  skautek  ČRJunák – svaz skautů a  skautek  ČRJunák – svaz skautů a  skautek  ČR
Středisko Chropyně

oznamuje

Pro pamětníky i nepamětníky

Stravovací akce v roce 1933 – stojící zleva: ?, Kynstlerová,
Sýkorová, Ptáčková, Škroníčková, sedící zleva: Hapalová,
Heinrichová, Kašparová, Matuschová, uč. Kóhnová.

Před r. 1914 – pošťák Sedláček, policajt Rozsypal, uprostřed Fučík
(vypomáhal v hospodě), Anna Šmídová (žena vlevo) a Klotylda
Fučíková.

že i v letošním roce 2005 uspořádá tradiční

SKAUTSKÝ STANOVÝ TÁBOR „VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE“

v termínu od 3. – 16. července 2005, poplatek 2.300,- Kč/1 dítě

Bližší informace a termíny budou včas oznámeny

Václav Šebestík – Gufi, vedoucí střediska

Minule jsme se pozastavili nad bídou po I. světové válce a nad
humanitárními akcemi, které se v tu dobu poskytovaly chudým. Těmi
byly tzv. polévkové akce. Děti měly z uvedených údajů vypočítat, jaký
obnos zůstal obecní sociální komisi k použití na polévkovou akci v roce
1934. Na polévkovou akci roku 1933 se vybralo (ať už v peněžních
darech nebo v potravinách) za 5.543,− korun. Výdaj byl 5.455,− korun.
Z toho vyplývá, že zůstatek na další polévkovou akci byl 88,− korun.
Do redakce bohužel nepřišla žádná odpověď, a tak schováme výhru
do dalšího kola.
V tomto Zpravodaji si můžete přečíst o výsledku hlasování zastupitelů
o zřízení městské policie. V minulosti sloužili v obci obecní policisté.
V roce 1890 byl obecním strážníkem Josef Hanák. Zřejmě byly jiné
pravomoci v osobě strážníka a policajta, protože v r. 1894 žádá

představenstvo cukrovaru, aby byl v obci ustanoven
policajt. Tím se stal Josef Hanák. V roce 1892 byl plat
policajta v Chropyni 130 zlatých. 30. prosince 1899 byl vypracován
nový policejní řád a v roce 1903 nahradil nemocného Hanáka Josef
Rozsypal, krejčí v Chropyni. 27. prosince 1923 bylo rozhodnuto obecní
radou, že od 1. 1. 1924 byl Josef Rozsypal dán na vlastní žádost na
odpočinek. Žádost o ustanovení novým strážníkem tehdy podali:
Heinrich B., Hála St. a Krejčiřík F. Hlasovalo se hlasovacími lístky, kterých
bylo odevzdáno 30. Nejvíce – 20 – jich dostal B. Heinrich. Byl ustanoven
obecním strážníkem s platem 500 K měsíčně a bytem na radnici.
Soutěžní otázka pro děti: Jak dlouho sloužil Josef Rozsypal
jako obecní policajt? Své odpovědi odevzdávejte na MěÚ
do 18. února 2005.
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Česká katolická charita uspořádala
na počátku letošního roku již šestou
Tříkrálovou sbírku. Do ulic našeho města vyšly
skupinky koledníků v neděli 9. ledna. Počasí bylo
příznivější ještě více než v předchozích letech,
protože bylo poměrně dost teplo.

Po udělení požehnání všem koledníkům
na ranní mši svaté byli koledníci pozváni
na faru, kde pro ně byla přichystaná snídaně.
Po ní už se vydali, v doprovodu ochotných
dospělých, popřát lidem dobré vůle štěstí
a zdraví do nového roku. S písničkou na rtech
dávali lidem požehnání a radost a na znamení
pokoje označovali jejich příbytky písmeny
K + M + B 2005. Někdo měl pro koledníky

připravené nejen peníze do kasičky, ale také
malé občerstvení nebo jinou koledu. Radost
však měli i koledníci. Především tam, kde se
dveře bytu nebo domu otevřely vůbec
poprvé.

Do působnosti Charity Chropyně patří
nejen město Chropyně a část Plešovec, ale
také obce Břest, Kyselovice, Záříčí a Žalkovice.
Kolik se kde vybralo je uvedeno v následující
tabulce. Kde byl údaj znám, je srovnání
z loňského roku.

Obec skupinek rok  2005 rok 2004
Chropyně 1 4 58 410,50 Kč 53 444,− Kč
Plešovec 1 4 704,50 Kč 3 145,− Kč

Břest 7 24 551,− Kč
Kyselovice 3 10 750,− Kč
Záříčí 2 10 575,− Kč
Žalkovice 5 25 198,− Kč
Celkem 134 189,− Kč 107 780,− Kč

Chtěl bych jménem České katolické charity
poděkovat ochotným koledníkům a těm, kteří
je na jejich cestě doprovázeli a také všem, kteří
otevřeli své dveře a přispěli do pokladničky.
Všem upřímné Pán Bůh zaplať.

O použití peněz ze sbírky Vás budeme
informovat na stránkách Zpravodaje.

Pavel Rozsypálek
předseda Charity Chropyně

Tříkrálová sbírka 2005
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V polovině prosince loňského roku
proběhlo v restauraci Stop již druhé mistrovství
Chropyně v elektronických šipkách.

Po tuhých bojích zvítězil Miroslav Hybler,
když ve finále porazil Ladislava Šubíka.Třetí příčka
patřila Bořkovi Menšíkovi a bramborovou
medaili vybojoval Josef Škarpa, který v průběhu
soutěže hodil „bingo“ (180).

Jako nejlepší žena byla vyhlášena Jiřina
Kopečná.

Na závěr byla ze všech přihlášek vylosována
barevná televize, která našla majitele ve vítězi
turnaje Miroslavu Hyblerovi.

mih

Lukáš Purkar, student Střední průmyslové
školy Přerov, byl na základě své sportovní
výkonnosti pověřen reprezentací České
republiky pro rok 2005. Věříme, že svými
výkony v roce 2005 potvrdí oprávněnost
nominace a naváže tak na úspěšná vystoupení
našich triatlonistů na světových a evropských
soutěžích v minulých letech.

Poděkování patří Městu Chropyně a firmě
Dlažba Dragon Cyril za to, že v rámci svých
možností budou pomáhat vytvářet potřebné
podmínky pro jeho přípravu.

–  MP –

Lukáš Purkar
reprezentantem ČR

Miroslav Hybler
mistrem Chropyně

v šipkách

Šipkový Tříkrálový turnaj losovaných párů
Šimek s Davidem Langrem
byli nad jejich síly.

Protože se hrálo v oboustranném
pavouku, byly k vidění zajímavé boje i na dru−
hé straně. O to větší nasazení bylo k vidění.
Berky se Škarpou bojují jako o život, nejprve
končí Lučan s Petrželkou, aby je následovali
Bosáková se Zavadilem. Berky se Škarpou
ochutnali chuť porážky od Řezáče s Vitíkem,
kteří dokázali přehrát i Míška s Langrem,
ale nestačili již na Vorálka s Langrem, kteří
se tak vrací do finále proti Šimkovi s Langrem.
První zápas vyhrává Langr s Vorálkem,
ale v opakovaném zápase dominuje Jirka
Šimek a nenechává nikoho na pochybách,
kdo že to dnes vyhraje. Nejlepším párem byli
Jirka Šimek a David Langr. Protože se lidi
báječně bavili, jistě se sejdeme při některé další
akci.                                                       − mih −

Provozovatele tzv. malých zdrojů
znečišťování ovzduší (0−200kW)
upozorňujeme na povinnost vy−
plývající ze zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší.

Důležitým datem zůstává 15. únor
kalendářního roku, kdy malé zdroje mají
za povinnost (dle § 19 odst. 16) zákona
o ovzduší) zaslat podklady pro stanovení výše
poplatku na běžný rok. Dle § 19 odst. 17)
cit. zákona však malé spalovací zdroje
s nulovou sazbou poplatku nejsou
předmětem poplatku a nevztahuje se na ně
oznamovací povinnost.

Další povinnost vyplývající ze zákona
o ovzduší je zakotvena v § 12 odst. 1 písm.
c), kdy provozovatel malého zdroje oznámí
stacionární zdroj, který vypouští těkavé
organické látky−VOC (s prahovou spotřebou
do 0,6 t/rok) orgánu obce způsobem, který
upravuje vyhláška MŽP č.355/2002 – přílohy
č.4 a č.6, které jsou společné pro malé
i střední zdroje.

Formuláře pro oznámení malých zdrojů
znečišťování ovzduší lze získat na zdejším
úřadu, odboru výstavby a ŽP.

Důležitou povinností provozovatelů
malých stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší dle citovaného zákona (§12 písm. f)
je zajišťovat prostřednictvím
oprávněné osoby měření účinnosti
spalování, měření množství vy−
pouštěných látek a kontrolu
spalinových cest u spalovacích zdrojů
provozovaných při podnikatelské
činnosti provozovatele a to nejméně
jedenkrát za dva roky a odstraňovat zjištěné

závady; tuto povinnost plní provozovatelé
u zdrojů spalujících tuhá paliva od jme−
novitého tepelného výkonu 15 kW
a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná
paliva od jmenovitého tepelného výkonu
11 kW; za oprávněnou osobu se považuje
držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví. Provedení měření a kontroly
je nutno oznámit pověřenému obecnímu
úřadu (v případě provozování podnikatelské
činnosti v Chropyni a Plešovci na MěÚ
Chropyně) do 30 dnů od data jejich
uskutečnění.

Ostatní povinnost i  provozovatelů
malých zdrojů řeší mimo jiné § 12 zák. č.
86/2002 Sb., ovzduší a prováděcí vyhlášky
MŽP a Nařízení vlády č. 350−358/2002 Sb.
Proto je je nutno věnovat těmto předpisům
náležitou pozornost a zbytečně se ne−
vystavovat  nebezpečí  post ihu př i
nedodržení některých z ustanovení
povinností.

Provozovatel středního zdroje (např.
spalovací zdroje o výkonu 0,2 MW−5 MW
včetně, dále zdroje emitující těkavé
organické látky s prahovou spotřebou 0,6
T/rok−5,0 t/rok, čerpací stanice a další)
je povinen vypočítat poplatek za každý
zpoplatněný zdroj a oznámit tento výpočet
obecnímu úřadu s rozšířenou působností
(MěÚ Kroměříž) do 15. února kalendářního
roku .

V případě malých stacionárních zdrojů lze
bližší informace získat na odboru výstavby
a ŽP MěÚ Chropyně tel. 573 500 743.
V případě středních stacionárních zdrojů
na MěÚ Kroměříž – tel. 573 321 324.

Opět se blíží povinnost provozovatelů zdrojů
znečišťování ovzduší

Druhý lednový týden byl za spolupráce
firmy Technosoft Chropyně s.r.o. a restaurace
Stop Chropyně zorganizován tříkrálový turnaj
náhodně losovaných párů. Do soutěže
se přihlásilo 22 hráčů, kteří byli poté
rozlosováni do párů. Z takto vzniklých párů
nebyl žádný pár abnormálně silný, a tak
panovala mezi hráči spokojenost podpořená
dobrým guláškem od majitelky „Stopky“.

Hned od samého začátku turnaje
se bojovalo na ostří nože. Bosáková
se Zavadilem posílají vlevo Petrželku
s Lučanem, stejně jako Vitík s Řezáčem
„vykouřili“ pár Podaný, Mihók.

Favorizovaný pár turnaje F. Langr
s Vorálkem jdou nekompromisně za svým
cílem, kterým je vítězství a postupně poráží
Ference s Kopečnou, dále posílá vlevo Míška
s Petrem Langrem a Řežáče s Vitíkem.Teprve
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KČT

Účastníci turnaje (chybí autor snímku p. Radovan Středa)

Memoriál  PEPY IVANA
Zatímco chropyňské ženy v před−

vánočním shonu uklízely a pekly vánoční
cukroví, oddali se někteří muži sportování.
Sešli se 18. prosince 2004 v tělocvičně
na ZŠ Komenského, aby sehráli turnaj
v nohejbale – II. ročník memoriálu Pepy Ivana.

Turnaje se zúčastnilo 15 borců, kteří byli
rozlosováni do 5ti tříčlenných družstev.
Ta se potom utkala systémem „každý
s každým“ na dva vítězné sety.

Zápasy to byly urputné, ale nakonec
zvítězila zkušenost a větší pohyblivost
vítězného družstva ve složení Vojtěch Štolfa,
Libor Winter a Ladislav Koutný st.

Všichni účastníci obdrželi
vkusné diplomy a šli se po tur−
naji občerstvit do protějšího hostince.
Tam pobesedovali, probrali jednotlivá utkání
a nakonec se shodli, že vyhráli všichni, kteří
se zúčastnili.

Poděkování patří organizátorům turnaje
a ředitelství ZŠ Komenského, které uspořádání
turnaje umožnilo.

Řada účastníků přisl íbila pomoc při
organizování turnaje v nohejbale pro žáky
místní školy v období jarních prázdnin.

Za SKS Antonín Středa

Vánoční turnaj
ve složení Dušan Dobiáš,
Miloš Chytil, Petr Krutil a Jarek
Večeřa. Druhé místo obsadilo družstvo
RT I. mužstva, třetí se umístilo družstvo RT žáků
a čtvrté skončilo družstvo RT přípravky.

Vzhledem k tomu, že se hrálo na malém
prostoru, padalo během jednotlivých utkání
hodně branek. Nejlepším střelcem se stal Miloš
Chytil s 12 brankami. Další pořadí: Mirek Otáhal
(9 branek), Tomáš Řezníček, Radovan Macháček,
Jiří Blažek, Michal Hofírek (po 8), Petr Krutil (6),
Jarek Otáhal, Petr Míša (oba 5), Renek Zvardoň,
p. Lučan (4) a Dušan Dobiáš (3).

Turnaj sledovala početná návštěva z řad
fotbalových příznivců a všichni si na závěr dali
„novoroční“ předsevzetí, že o Vánocích r. 2005
se opět sejdou.

Ant. Středa

Fukcionáři FK Chropyně znovu obnovili
tradiční „Vánoční turnaj“ v sálové kopané.
Na organizaci tohoto turnaje se podíleli p. Miloš
Chytil a Aleš Polášek.

Fotbalové klání se uskutečnilo o vánočních
svátcích 2004 v tělocvičně místní TJ. Startovala
celkem 4 družstva složená z realizačních týmů
(RT) jednotlivých družstev organizovaných ve FK
Chropyně.
Výsledky:
RT dorostu – RT žáků8:5
RT přípravky – RT dorostu 4:8
RT I. mužstva – RT dorostu 6:4
RT žáků – RT přípravky 6:3
RT I. mužstva – RT žáků4:2
RT přípravky – RT I. mužstva 6:4

Celkově zvítězilo družstvo RT dorostu

Turisté očekávají únorový
sníh, téměř všechny aktivity
jsou připravovány pro lyžaře. KČT
Chropyně nemá instruktora – lyžaře, můžeme
vám nabídnout jen akce jiných, především
podhorských odborů oblasti Valašsko – Chřiby:

5. 2. 2005
50 km na lyžích po Valašsku
km 30, 50; start Soláň/Bumbálka 7:30 – 10:00
hodin; KČT Vsetín; info: Mgr. Josef Handlíř,
Na Kopečku 20, 755 01 Vsetín

5. 2. 2005
Turistický výlet na běžkách: Visalaje –
Morávka
km 22; start 8:00 Rožnov pod Radhoštěm;
KČT TJ Rožnov p. Radh.; info a přihl.
do 3. 2. 2005 na adrese: Zbyněk Vaňura, Vítězná
1746, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

12. 2. 2005
Turistický výlet na běžkách – Dolní
Lomná – V. Polom – Bílý Kříž – Visalaje
km 20; start 7:00 Rožnov pod Radhoštěm;
KČT TJ Rožnov p. Radh.; info a přihl.
do 12. 2. 2005 na adrese: Zbyněk Vaňura,
Vítězná 1746, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

12. 2. 2005
Valentýnský výšlap
km 15; start 10:00 Pašovice – OÚ; KČT SK Zlín;
info: Jiří Tomáš, Boněcko I č. 298, 760 01 Zlín –
Příluky

19. 2. 2005
Výlet na běžkách: Javorový – Prašivá –
Vyšní Lhoty
km 18; start 7:00 Rožnov pod Radhoštěm;
KČT TJ Rožnov p. Radh.; info a přihl. do 17. 2.
2005 na adrese: Zbyněk Vaňura, Vítězná 1746,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

26. 2. 2005
Přejezd Chřiby
km 50; start dle propozic; KČT Napajedla; info
a přihl. do 15. 2. 2005 na adrese: Jitka Ingrová,
Tyršova 1071, 763 02 Malenovice

26. 2. 2005
Výlet na běžkách: Konečná – Bílý Kříž –
Grúň – Bílá
km 17; start 8:00 Rožnov pod Radhoštěm;
KČT TJ Rožnov p. Radh.; info a přihl.
do 24. 2. 2005 na adrese: Zbyněk Vaňura,
Vítězná 1746, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Bližší informace najdete ve vývěsce KČT.

Klub českých turistů Chropyně děkuje všem
členům a příznivcům za příspěvky na pomoc
vichřicí postiženým Tatrám ať částkou poslanou
formou dárcovské SMS nebo příspěvkem
v hotovosti. Vybraná částka byla odeslána do
fondu nadace Partnerství na účet číslo 1468422/
0800. Na toto konto lze posílat i další příspěvky
prostřednictvím chropyňské pobočky České
spořitelny.

– JP –
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Průběh teplot - prosinec 2004

Kateřina Lučanová − matrikářka

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

V měsíci  únoru roku 2005 oslaví své životní jubileum
Navrátilová Marie Moravská 660
Horáková Marie Nádražní 588

Antonín DOLÍNEK, 64 let, ul. Moravská
Drahomíra ZHÁNĚLOVÁ, 84 let, ul. Dr. E.Axmana

V měsíci
listopadu se do našeho města přistěhovali
3 občané, 16 osob se přestěhovalo v rámci obce, 9 občanů
se odhlásilo z trvalého pobytu, 2 osoby zemřely a narodily se 3 děti.

     Blahopřání

                       Poslední rozloučení

Prosinec je měsícem, ve kterém u nás na zemský povrch dopadá
vůbec nejméně slunečního záření. Pro Prahu činí např. prosincový
průměr denních součtů tzv. globálního záření pouze 8 % červnové
hodnoty. V prosinci je rovněž v porovnání s jinými měsíci
zaznamenáváno v průměru nejvíce dní bez slunečního svitu, nejvíce
zamračených dnů a nejvíce dnů s mlhou.

Krajně nepříznivý prosincový stav v příjmu slunečního záření je však
na našem území teplotně obvykle výrazně kompenzován převládajícím
prouděním relativně ještě teplých vzduchových hmot od oceánu.
Právě proto je v dlouhodobém průměru nejchladnějším měsícem roku
až měsíc následující – leden, když prosinec zaujímá až třetí místo
v pořadí nejchladnějších měsíců v roce, ještě za únorem. V jednotlivých
letech mohou podle konkrétních situací v tomto pořadí nejchladnějších
měsíců nastávat určité změny. Podle průměrných měsíčních teplot je
u našich meteorologických stanic v 51 – 56 % let nejchladnějším
měsícem roku leden, ve 23 – 26 % únor, ve 20 – 23 % případů prosinec
a přibližně v 1 % případů dokonce březen.

Z místního pozorování v měsíci prosinci:
− průměrná minimální ranní teplota byla −0,6 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla +0,1 °C
− nejchladnějším dnem byl 21. prosinec s ranní teplotou −9 °C

a odpolední −6 °C
− nejteplejším dnem byl 24. prosinec s ranní teplotou +6 °C a odpolední

+8 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 13,7 mm/m2

− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 995,3 hPa

Pranostiky na měsíc únor:
2. únor (Hromnice) – Je−li na Hromnice velký mráz, bude jich ještě
                                      padesát.
6. únor (Dorota) – Dorotea v rychlém běhu přinášívá nejvíc sněhu.
13. únor (Řehoř II., papež) – O svatém Řehoři mrazy přituhnou
                                                       a vše umoří.
14. únor (Valentýn) – Svatý Valentýnek – jara tatínek.
24. únor (Matěj) – Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, tak ju obohatí.
27. únor (Gabriel) – Je−li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.

Ing. O. Kment

Dne 28. února oslaví své životní jubileum – krásných 70 let naše
maminka, babička, paní

Františka Calabová

Přejeme Ti zdraví z ocele, abys byla s námi co nejdéle. Za všechnu
lásku a obětavost Ti ze srdce děkujeme, štěstí, zdraví přejeme.

Dcera Nataša s vnučkou Martinou
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