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Práce Hasičského záchranného sboru (HZS)
zůstává mnohým občanům skrytá, stejně jako
si běžně neuvědomujeme možnost ohrožení
našich životů ze strany průmyslových podniků.
Nedávno však byla Chropyně vystavena
nepříjemné situaci, kterou ovšem vyřešil
pohotový zásah záchranných složek a také
dobré povětrnostní podmínky. Svou velmi
významnou roli sehrál v celém příběhu
i starosta města Chropyně pan Hrabal.

HZS Zlínského kraje byl dne 2. 2. 2005
ve 13:50 informován o požáru v areálu Fatry,
a.s., provozovny Chropyně, a na místo byla
okamžitě vyslána jednotka se dvěma
cisternami. Do jejich příjezdu zasahovali u
požáru již profesionální hasiči podniku Aliachem,
a.s. Pro rozsáhlost požáru byly postupně
povolány další posilující jednotky a cisterny
profesionálních i dobrovolných hasičských
sborů z HZS Kroměříž, Holešov, Přerov, Kojetín
a SDH Chropyně a Hulín. Jako zálohová
jednotka byla připravena SDH Kroměříž. Vodu
do areálu přepravovalo více než 10 cisteren,
na místě zasahovaly jednotky jak pozemní
cestou, tak z vysokozdvižné plošiny. Hašení

bylo prováděno z 10 proudů vody a 3 proudů
těžké pěny. Požárem bylo zasaženo několik
desítek rolí barexu naskládaných místy do tří
pater na sebe. Požár zasáhl i část haly
s nefunkční výrobní technikou a část skladu
materiálu. Ve vnitřních prostorách hal museli
hasiči zasahovat s použitím dýchacích
přístrojů. Při silném požáru došlo k tepelnému
namáhání železných stropních konstrukcí,
které nevydržely a došlo k uvolnění panelů
z části stropu, který se propadl.

Jelikož hrozilo, že by se z hořících materiálů
mohly uvolňovat nebezpečné látky, byla na
místě přítomna jednotka hasičů vyhodnocující
znečištění ovzduší. Ta zjistila, že jedovaté
zplodiny v kouři nepřekračují povolené meze.
Celé situaci napomohl i vítr, který odnášel
nepříjemný kouř mimo hlavní obytnou část
města.

Zpráva o výsledku šetření příčiny vzniku
požáru byla zveřejněna na tiskové konferenci
HZS ZK dne 7. 2. 2005. Tiskový mluvčí HZS
ZK, kpt. Bc. Ivo Mitáček, nám k jejímu obsahu
sdělil, cituji: „Ukončení všech zásahových akcí
hasičů bylo uzavřeno téměř po dvaceti

hodinách prací na místě. Poté skupina tří
vyšetřovatelů provedla velmi podrobné
ohledání místa, podařilo se sestavit časový plán
průběhu požáru a zajistit potřebné svědky
a stopy. Vyšetřovatelé zjistili, že příčinou vzniku
požáru byla nedbalost dvou svářečů, kteří
v prvním patře výrobní haly likvidovali staré
výrobní technologie a stroje pomocí plynové
soupravy. Při práci s plynovou soupravou
došlo pravděpodobně k odlétnutí žhavé okuje,
která propadla do nižšího patra na palety
s uskladněným barexem, který se vznítil. Oba
svářeči pracovali pro soukromou firmu smluvně
najatou na provádění likvidačních prací. Další
okolnosti případu jsou i nadále v šetření policie.
Požárem způsobená škoda byla předběžně
odhadnuta na 10 mil. Kč.

V den požáru probíhalo řádné jednání rady
města. Poté, co byl zpozorován stoupající kouř
z areálu Fatry, a.s., v Chropyni, volal starosta
města ihned na krizovou linku Hasičského
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Příjezdová komunikace ke garážím u „Vlečky“
Rada města již několikrát obdržela žádost

občanů – majitelů garáží u vlečky podniku Fatra
na opravu příjezdné komunikace a zpevněné
plochy u garáží. Rada města se touto
problematikou zabývala a došla k těmto
závěrům:
− příjezdová komunikace byla provedena

Státním statkem, jehož nástupnickou
organizací je Pozemkový fond ČR;

− zpevněná plocha byla zbudována
sdružením garážnímu;

− Město Chropyně má pouze vlastnické právo
k některým pozemkům, což nezakládá
vlastnické právo ke stavbám.

S ohledem na účelový
charakter komunikace a zpev−
něné plochy město nebude provádět opravy
těchto staveb.

Toto rozhodnutí rady je konečné
a platné i do budoucnosti.

– odbor VaŽP –

 Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních:
− odsouhlasila počet pracovníků pro

Pečovatelskou službu Chropyně, jejíž
zřizovatelské funkce přešly na Město
Chropyně k 1.1.2005, a to dvě
pečovatelky a na částečný úvazek jedna
pracovnice pro výdej obědů;

− současně také rozhodla o pověření pani
Libuše Hrtúsové vedením organizační
složky Pečovatelská služba Chropyně
zatím na dobu 6 měsíců;

− dalším schváleným dokumentem je Etický
kodex pracovnic pečovatelské služby,
který je přílohou pracovní smlouvy;

− uložila zahájit kroky vedoucí k prodeji
bytu v domě č.p. 600 stávaj ícímu
nájemníkovi  za nabídkovou cenu
161.965,− Kč;

− rozhodla zveřejni t  záměr prodeje
pozemku p.č.  253/4 v Plešovci
za nabídkovou cenu 70,−  Kč/m2,
nás ledně schvál i la prodej tohoto
pozemku panu Vlastislavu Adamíkovi,
Plešovec 64 za uvedenou cenu ;

− schvál i la návrh na řešení pěš ích
komunikací  v rámci dalš í  etapy
regenerace sídliště plánované na ulici
Moravská;

− projednala a odsouhlas i la návrh
na redukci dětských pískovišť vzhledem
k novým hygienickým předpisům,
na nabídku na převzetí do správy
nereagovalo žádné společenstv í
vlastníků;

− uložila zveřejnit záměr pronájmu volných
nebytových prostor v objektu na nám.
Svobody č. 55 za cenu 260,− Kč/m2/rok;

− vyhověla žádost i  paní Andrey
Grygarové, držitelky průkazky ZTP,
na vyhrazené parkoviště před domem;

− vys lovi la souhlas města, v lastníka
pozemku, s umístěním reklamní tabule
na ul ic i  Masarykova, pozemku
p.č. 39, pro paní Boženu Hrabalovou,
majitelku restaurace Bianca;

− schválila směrnici č. 1/2005, která řeší
postup při svozu velkoobjemových
kontejnerů v Chropyni a místní části
Plešovec;

− na základě žádosti SBD Svornost uložila
prověřit vybavenost činžovních domů
kontejnery na komunální  odpad.

Po předložení výsledků neshledala
důvody pro rozšíření počtu kontejnerů
u domu č.p. 712;

− obdržela nový ceník f irmy DEPOZ
Zdounky za uložení odpadu pro rok
2005, ve kterém je již promítnuto zvýšení
zákonem stanovených poplatků, jejichž
část je odváděna Státnímu fondu
životního prostředí, ceník byl radou
odsouhlasen;

− schvál i la zmocnění pro Ing. Petra
Štěpána, bytem Kroměříž, k úkonům
potřebným ke zrušení a vyřízení nového
povolení  „Rozhodnut í  o povolení
nakládání s vodami na stavbu BČOV
Plešovec“;

− v souvislosti s novým školským zákonem,
který ukládá povinnost zřídit při základní
škole školskou radu,  stanovila rada
města počet č lenů školské rady
na 9. Z toho jedna třetina bude volena
ze zástupců rodičů, jedna třetina z řad
pedagogických pracovníků a jednu
třetinu jmenuje  v souladu se zákonem
zřizovatel, tj. Město Chropyně, schválila
s ložení volební komise pro volby
do školské rady a také jmenovala 3 členy
školské rady jako zástupce zřizovatele;

− u lož i la zveřejni t  záměr pronájmu
nebytových prostor na Komenského
č. 32 za cenu 260,− Kč/m2/rok a rovněž
tak volných nebytových prostor na MKS,
Komenského č. 39 za cenu 260,− Kč/m2/
rok. Na základě předložených nabídek
schválila uzavření nájemní smlouvy na
Komenského č. 32 s paní I lonou
Mihókovou za cenu 300,− Kč/m2, nabídka
na pronájem na Komenského
č. 39 nebyla předložena;

− schválila pronájem nebytových prostor
(skladovací prostory) v Plešovci panu
Pavlu Otáhalovi, Plešovec č.p. 23 za cenu
60,− Kč/m2/rok;

− zrušila pravidla pro přidělování bytů
na Drahách 220 z roku 1998 pro jejich
neaktuálnost. Platí obecné zásady pro
zařazení do seznamu uchazečů o byt;

− přidělila uvolněný byt na Hrázkách č. 788
paní Emílii Suchánkové, dosud bytem
Pazderna č. 98 a rozhodla o prodeji
uvolněného domku po stanovení ceny
na základě znaleckým posudkem

a následným zveřejně−
ním záměru prodeje;

− odsouhlasila uzavření smlouvy s firmou
RTS Brno ve výš i  66.164,−  Kč
na zabezpečení zadavatelských činností
veřejné zakázky na dodávku stavebních
prací na rekonstrukci základní školy;

− rovněž odsouhlasila uzavření smlouvy
s RNDr. Jitkou Novotnou ve výši 32 tis.
Kč na zpracování posudku monitoringu
podzemních vod v prostorách bývalé
skládky Smeťák;

− projednala dokumentaci ke změně
Územního plánu (cyklostezka Chropyně
– Plešovec) a uložila tuto dokumentaci
projednat v odpovídajícím řízení;

− vyslovila souhlas s udělením  licence pro
f i rmu KRODOS BUS a.s.  Kroměříž
na stávaj íc í  autobusové l inky
procházejících našim městem;

− výtěžek dobrovolného vstupného
z vánočních koncertů činil 7.465,50 Kč,
organizace Junák přispěla částkou 300,−
Kč z akce Bet lémské svět lo.  Rada
rozhodla doplnit tyto částky z rozpočtu
města do výše  20.000,− Kč a zaslat tuto
částku organizaci ADRA na pomoc zemím
Asie, postiženým v prosinci loňského
roku  přírodní katastrofou;

− vzala na vědomí informaci o výsledku
Tříkrálové sbírky, kdy občané  Chropyně
věnovali částku 63.115,− Kč;

− odsouhlasila návrh na výměnu bytů
a to mezi paní Helenou Podanou, dosud
bytem Komenského 163 a manželi
Střechovými, dosud bytem Hrázky 787;

− nevyhověla žádosti pana Oty Solaře
na odkup pozemku p.č. 610/1 v lokalitě
Cikorka pro výstavbu rodinného domu
vzhledem k jiným uvažovaným záměrům
města;

− rozhodla o doplnění dokumentace pro
výstavbu bytového domu na ul ic i
Tyršova o elektrického vrátníka a rozvody
pro televizní anténu;

− zamítla nabídku firmy RESTA Kojetín
o vybudování tzv. sáňkovacího kopce;

− uložila vypracovat paspart dopravního
značení včetně návrhu na jejich výměnu
pro vyhovění nové legislativy a včetně
finanční náročnosti  realizace.

 Eva Klašková − místostarostka
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Nebezpečný požár v Chropyni

záchranného sboru, kde mu bylo sděleno,
že požár je již ohlášený a jednotka vyjela
k zásahu. Starosta města rovněž telefonoval
generálnímu řediteli Fatry, a.s., ing. Toufarovi,
aby i od něj získal informace týkající se zásahu
v areálu podniku.

Jelikož se starosta města a členové rady
v průběhu jednání požárem a možným

ohrožením obyvatel města intenzivně
zabývali, dařilo se jim získávat potřebné
informace s určitým předstihem a s maximální
aktuálností informovat občany města.
Starosta města byl v začátcích zásahu
informován o přítomnosti jednotky
vyhodnocující zatížení ovzduší nebezpečnými
zplodinami. O této skutečnosti ho také
informoval Ivo Mitáček, tiskový mluvčí HZS

Zlínského kraje.
Aby ve městě nepropukla

panika, bylo připraveno hlášení o celé situaci
a především o nehrozícím nebezpečí. I nadále
však starosta města v určitých časových
intervalech své informace ověřoval
a aktualizoval, aby mohl v případě změny
ihned informovat obyvatele Chropyně.

– JiRo –

Konec každého kalendářního roku znamená
určité bilancování. Konec roku 2004 však
znamenal ještě něco dalšího. Uplynula totiž
polovina volebního období zastupitelů, kteří
byli zvoleni v komunálních volbách v listopadu
roku 2002. Bylo by tedy na místě, abychom i
zde provedli jakousi malou statistiku jejich
účasti na jednáních Zastupitelstva Města
Chropyně, protože povinnost účasti na jednání
zastupitelstva je dána zákonem o obcích.
Za období, o kterém chci hovořit, tj. od
14. listopadu 2002 do 31. prosince 2004,
se uskutečnilo celkem 11 veřejných zasedání
Zastupitelstva Města Chropyně. Z celkového
počtu 17 zvolených zastupitelů se všech 11
zasedání zúčastnili následující zastupitelé:
Horák Miroslav, Hrabal František, Klašková Eva,
Krč Václav, ing. Rosecký Jiří, Sigmundová Věra,

Uplynula polovina volebního období
Šebestík Václav, ing. Tichý Svatomír, ing. Večeřa
Petr.  Jednou se z účasti omluvili: MVDr. Frkal
Stanislav, Charvát Miroslav, ing. Jurtík Pavel,
ing. Otevřel Ladislav, Přivřel František a Šimek
Ladislav. Tří zasedání se nezúčastnil ing.
Hloušek Jaroslav, z toho dvakrát nebyl
omluven.  Ing. Polišenský Jan chyběl na pěti
zasedáních, z toho dvakrát neomluven.
Podle zákona o obcích je nutná přítomnost
nadpoloviční většiny všech zvolených
zastupitelů, aby jednání bylo usnáše−
níschopné. Pro nás to tedy znamená, že musí
být přítomno vždy minimálně 9 zvolených
zastupitelů. Z uvedeného přehledu vyplývá,
že naše jednání byla vždy usnášeníschopná
a nemuselo být svoláváno ani jedno jednání
v náhradním termínu.
Můžeme si jenom přát, aby minimálně

ve stejném duchu pok−
račovali zastupitelé i v druhé
polovině volebního období a dokázali tak svým
voličům, že si váží hlasů, které od nich
ve volbách obdrželi, a že jsou ochotni pracovat
na řešení záležitostí našeho města.
Na závěr jenom takové malé povzdechnutí.
Na každé jednání zveme k účasti také naše
spoluobčany. Bohužel jejich zájem o jednání
je minimální a v mnoha případech pak dochází
k dezinformacím o projednávaných zále−
žitostech. Na každém jednání je možno vznést
dotazy týkající se činnosti zvolených orgánů
či jiné problematiky města nebo přednést
konstruktivní návrhy, kterými se orgány
následně vždy zabývají.

Eva Klašková − místostarostka

dokončení ze strany 1
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Okruh ledviny – močový měchýř

Staročínská medicína seřadila
orgány do pěti funkčních okruhů,
z nichž jeden je vždy hlavní, mateřský
(plný) a druhý vedlejší, dceřinný
(dutý). Dnes se budeme věnovat
okruhu ledviny – močový měchýř, které
jsou nejvíc stresovány právě v zimě.
Leden a únor jsou proto nejvhodnější
měsíce k očistě ledvin.

Ledviny filtrují z krve vodu, do které
propouštějí odpadní produkty látkové
výměny a řídí hospodářství s minerály.
Disponují dvojím druhem energie. První
je dědičná, získaná při narození. Tato
životadárná energie (čchi) určuje vrozenou
konstituci a sílu osobnosti. Další druh energie
je výtažkem, esencí přijímanou z potravy
a ledvinám ji přináší krev. Ledviny energeticky
plní játra, močový měchýř pak žlučník.

Vztažné orgány okruhu ledvin
Močový měchýř, močový trubice,

ledvinná pánvička, vaječníky, vejcovody,
děloha, prostata, vlasová a vousová cibulka,
zuby, podkoží, mícha, čelní dutina, střední
ucho, kosti, klouby, štítná žláza, ušní boltec.

Příznaky poruchy tohoto okruhu
Sucho v nose, šumění a pískání v uších,

zástava močení, časté močení v noci,
gynekologický výtok, otoky kotníků
a obličeje, poruchy menstruace, bolestivá
menstruace, impotence, předčasná

Detoxikace podle MUDr. J. Jonáše − okruh ledviny
ejakulace, časté angíny,
poruchy sluchu, záněty
nervů – mezižeberního, sedacího, bolesti
třísel, slabé, lomivé kosti, zapomnětlivost,
malé, tenké uši, viklání zubů, odhalování
krčků, plíseň mezi 4. prstem na noze
a malíkem, bolest i  kolen, problémy
a podkolení, kožní změny podél meridiánu.

Ledviny jsou v naší civilizaci jedním
z nejzatíženějších orgánů ložisky. Setkáme
se v nich s hlenem z nadbytku mléka,
s puriny z masa i solemi z kyseliny močové.
Ložiska z ledvin dráždí zbývající část
močového ústrojí, bývají i příčinou bolestí
kolem pupku. Dále ledviny ovládají pohlavní
ústrojí. U mužů se nikdy nemůže objevit
adenom prostaty (u žen myom v děloze),
pokud neexistuje ložisko v mateřském
orgánu – ledvinách. Ledviny také ovládají
všechny klouby, zvláště kolena, a proto
detoxikace kloubů znamená především
vyčistit ledviny od ložisek a volných toxinů.
Dalším důležitým orgánem pod kontrolou
ledvin jsou kosti – osteoporóza a jiné potíže
kostí mají svůj původ v ledvinách. Padání
vlasů je stejně jako osteoporóza vyvoláno
autoimunitní reakcí organismu (sám sebe
ničí), ale původ je v ledvinové zátěži.

Z oblast i  psychiky ledviny nejvíce
poškozuje úzkost. Vliv stresu a úzkosti
je ale obousměrný. Oslabené ledviny samy
přispívají k objevení se úzkostných stavů
a vzniklý stres a úzkost jsou naopak velmi
škodlivým momentem pro činnost ledvin.
Ledviny ovládají protiplísňovou imunitu, jejíž
centrum se nachází v části mozku s názvem
corpus striatum. Výskytem nadměrného
stresu dochází k poškození str iata,
k vytvoření ložiska, které potom dráždí
nervovou tkáň a vytváří úzkost, i když prvotní
příčina již zanikla. Proto je velmi potřebná při
vyčištění ledvin i detoxikace mozku.

Vyčistit ledviny a jejich vztažné
orgány od ložisek a volných toxinů
dokáží bylinné informační preparáty
z výzkumu MUDr. J. Jonáše. Pod−
robnější  informace najdou čtenáři
na www.joalis.cz.

Povzbuzení energie ledvin
Ve stoji mírně rozkročeném třít dlaně o sebe,
třít všechny prsty, při nádechu položit teplé

Ledviny poškozuje Ledviny posiluje

chlad střídavé teplo sauny

chybný pitný režim zelený čaj, bylinný ledvinový čaj

strach a úzkost (přeslička, vřes, březové listí)

špatné dýchání strava bohatá na minerály

velká konzumace živoč. bílkovin mořská sůl v koupeli

sůl, cukr, chemikálie, kořen petržel, pšenice špalda

ruce na ledviny. Výdech s roztaženýma
rukama. Opakovat 3x.

Ivana Batůšková, Chropyně

Rybářky

Rybářky, rybářky, stříbrní ptáci,

na vašich křidélkách jaro se vrací!

Jak vaše pozdravy přiletí k sluchu,

hned náš kraj přivítá radostnou tuchu!

Nad vodou je vás, jak mha když se vznáší,

sotva se vzbudíte v zeleném šáší!

A dlouho do noci ukolébavku

zpíváte maličkým okolo splávku!

Člověk je zmámený až vázne noha,

neslyše štěbotem vlastního slova,

když hledím na vás, jak lítáte směle,

že se krev zastaví v strnulém těle.

Na třicet tisíc vás jak velká voda

přiletí, v sázce že každý se poddá.

Kdo by chtěl nevěřit, tolik že je jich,

veď Roller−revírník matriku jejich,

kterou kdys předložil knížetipánu,

jenž se pak přiklonil na jeho stranu.

Proč člověk jako vy nemůže lítat,

neumí plovat a rybičky chytat,

kráčet si za pluhem k snídani chutné

za stolem prostřeným bez dřiny rmutné?

Ve vašem letu se svoboda zračí,

a člověk vida vás pohnut je k pláči,

že od té země se nemůže zdvihnout

a jen k té hroudě je v potu mu tíhnout.

Tož se mu smějete: Chrá chrá cha chacha,

jak chudák zbůhdarma pažema máchá.

Tak moci lítat, bych na stará leta

všecky chtěl obletět končiny světa.

Jak je tu veselo z vašeho smíchu,

že člověk hned cítí omládlou míchu.

Slyšet vás cukrovat jak holubičky,

hned mají děvčata chuť na hubičky.

Proto k nám putují lidé z půl světa,

u nás se naučit, jak láska zkvétá.

Ze sbírky básní „ O Chropyni „ Huberta

Havránka vybrala Květoslava Dvořáková.
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BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU − bude to krok k lepšímu nebo úplný opak?
a druhý „možnost, aby firmy pos−
kytovaly počítače svým zaměstnancům
za výhodnějších podmínek“.

Ptáte se, jak to dopadlo? Pocho−
pitelně jak má, výhodněji pro stát, cituji
„nesouhlasí s tím ministerstvo financí,
které je proti zavádění dalších daňových
úlev“. Samozřejmě lze mít různý názor
na to, zda forma daňových úlev
je či není vhodná. Je to věcí názoru. No
a co se týká EU, ta má již několik
projektů  širokopásmového připojení
rozjeto.

Otázka je, kdy se naši poslanci
dohodnou dané prostředky na zkva−
litnění služeb použít. V každém případě
se nás nabídnuté prostředky týkají a ty
také budou poskytnuty všem tech−
nologiím pro alternativní přístup
k internetu. Jsou to pevné (xDSL, kabel,
optika) případně bezdrátové (pevný
bezdrátový i satelitní přístup) tech−
nologie nebo také dokonce i přístup
po elektrické síti. Probíhající projekty
se věnují prakticky všem oblastem,

kromě kabelových přípojek, což je jen
důsledkem tematického zaměření
nejlepších předložených návrhů, nikoli
naznačením, kudy se rychlý přístup
k Internetu má ubírat.

S tím je také spojena nutnost zabývat
se managementem sítě, monitoringem
a měřením provozu, směrováním
a podporou kvality služby (QoS),
bezpečností a v neposlední řadě
aplikacemi a službami s přidanou
hodnotou. Jen doufám, že nezůstane jen
u slov a slibů, jak to obvykle bývá a na
které jsme zvyklí.

Nicméně, abych se vrátil k tématu a možnosti
připojení k internetu v našem okolí. Situace
se ve srovnání z loňským rokem po stránce
připojení určitě zlepšila, alespoň co se rozmachu
a konkurence týče. Český Telecom nás překvapil
se zavedením svých služeb ADSL v podzimních
měsících loňského roku, společnost EUROTEL
s jejich mobilní neomezenou službou CDMA no
a T−Mobil pro změnu se svou službou EDGE.
Nesmí se také zapomenout na takzvané
modemisty. V naší oblasti a nejen v ní (platí

to pro celou ČR) je mino jiné
rozšířené a populární připojení
k internetu pomocí technologie Wi−Fi. Tam přibyli
pochopitelně k těm původním i noví
a ti důkladně zaplnili kanálový rozsah, který tato
technologie  v bezlicenčním pásmu (pásmo 2,4
GHz) nabízí. Proto firmy, které zde působí již
delší dobu, musí na tento trend reagovat
zkvalitněním svých služeb. Týká se to nejen
případného přechodu do licenčního pásma (5−
5,8 GHz) mezi vysílači, ale i případné úpravy
cen a rychlostí.

Je to dobré, ale s přibývajícím počtem
poskytovatelů a nejen těch (jedná
se i o bezdrátové spojení dvou kamarádů přes
cestu z balkonu) se postupně bezlicenční
pásmo zahlcuje a dochází k nepředstavitelnému
rušení a případným výpadkům. Lépe jsou
na tom ti, co mají kvalitní HW pro příjem signálu,
u těch se rušení projevuje v minimální míře.
U těch co si HW pro příjem udělali svépomocí
nebo je již zastaralé, se rušení projevuje
mnohem častěji a v mnohem větší míře.

Nicméně i tak je tato technologie (Wi−Fi)
nejrozšířenější a i finančně nejdostupnější
ve srovnání z výše uvedenými technologiemi.
Kdo tuto situaci může ovlivnit, je pouze ČTÚ.
Nemyslete si však, že služby typu ADSL, CDMA,
EDGE jsou bez problémů. Dle toho, co si člověk
v diskuzích na internetu k tomuto tématu přečte
(výpadky spojení, přetížené linky, sdílení linek,
omezený datový tok a podobné problémy),
nakonec usoudí, že není snad žádná služba, která
by byla spolehlivá a bez malých či větších
problémů.

Snad jedním z východisek je kabelové spojení
na bázi optiky. Ta se skloňuje ve všech pádech.
Na mnoha místech už k tomuto přistoupili jak
po stránce bezdrátové optiky, tak i po stránce
optiky kabelové. Obvykle se na této technologii
dosahuje mnohem více kvalitních výsledků než
na technologiích uvedených o pár řádku výše.
Proto snad i sám Český Telecom chce realizovat

své hlavní spoje optickým kabelem.
Nicméně to, pro jaké připojení se uživatelé

rozhodnou, zůstane jen na nich samotných. Přeji
Vám proto šťastnou ruku při rozhodování a pak
případně pevné nervy při využívání služby, pro
kterou jste se rozhodli.

Jiří Rutsch

S blížícím se jarem a svátky velikonočními
se k nám i letos vrací již po osmé celostátní akce
BŘEZEN − MĚSÍC INTERNETU. Tato akce má
pomoci k informovanosti veřejnosti o výhodách,
které souvisí s problematikou využití počítačů
v praxi a s tím i související připojení počítačové
techniky k internetu. V knihovnách byste se měli

setkávat například s prodlouženou provozní
dobou, případně se slevami nebo nulovým
poplatkem za přístup k internetu. Budou
probíhat školení pro různé skupiny zájemců (jako
jsou děti, mládež, ženy v domácnosti, uživatelé
se zdravotním postižením, senioři, nezaměstnaní,
podnikatelé, učitelé a podobně), kde Vás přítomní
odborníci seznámí s problematikou počítačů dle
Vašich potřeb. Rozsah školení pochopitelně závisí
na velikosti knihovny a také i na tom, zda
je knihovna vybavena počítači připojenými
k internetu.

Mimo informovanost v knihovnách budou
probíhat i reklamní akce v odborných časopisech,
které jsou zaměřeny na obor kolem počítačů
a internetu. Pochopitelně hlavním informačním
zdrojem zůstane internet sám. Záleží pak
na každém, jak se k daným informacím bude chtít
dostat a hlavně jestli o odborné informace bude
mít vlastně zájem.

Pravdou je, že lidé, kteří měli před rokem
záporné výhrady k problematice počítače
a internet, dnes si v mnoha případech přiznávají,
že tuto službu mohli používat již dříve. Internet
totiž přirovnávají k bezedné informační
a komunikační studni, která se i nadále rozšiřuje
a obklopuje nás, ať chceme či nechceme.
Co nás jako lidstvo rozhodně čeká, je postupné
propojení všech informačních technologii
do jedné a tou je internet, se kterým se již prakticky
setkáváme na každém rohu.

Přibližme si například změny, které proběhly
ve srovnání s loňským rokem v našem okolí
a nejen po stránce připojení k internetu pro
běžného uživatele, ale i se změnami, které pro
nás připravilo Ministerstvo Informatiky ČR (dále
jen MIČR) případně EU. Co se týká MIČR, tak tomu
se podařilo z dřívějšího návrhu HomePC prosadit
k projednání ve vládě z původních tří bodů
pouze dva. Jsou to tyto, cituji první „možnost
odečíst si z daní DPH zaplacené
za broadband (fakticky by šlo o úplnou
kompenzaci DPH za broadband)“
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Josef Ulehla
Vás zve na přednášku:

„Geopatogenní zóny a děti“

Přednáška se uskuteční dne 15. března
2005 v 15:30 hodin v budově Mateřské
školy na ulici Tyršova

Již od roku 1994 se profesionálně
zabývám určováním geopatogenních zón
a stále se přesvědčuji o tom, jak je důležité,
aby domy, byty, kanceláře a místa, kde
člověk tráví osm hodin denně, byly mimo
působení tohoto záření.

V praxi mám mnoho případů,
kdy se konkrétně prokázalo, že člověk tím,
že trávil čas v této zóně, onemocněl
i onkologickým onemocněním. Mnohdy
počátkem těchto problémů bývá celková
únava, přepracovanost a zvýšená
nemocnost. Je velmi důležité se touto
problematikou zabývat při plánovaném
rodičovství, stavby nebo koupi domu
a bytu. Obzvlášť negativně ovlivňuje
těhotné ženy a děti do čtyř let. Je zajímavé
sledovat působení tohoto záření na chovu
zvířat, růstu stromů a různých rostlin.
Na těchto místech dochází k poruchám
počítačů a podobných zařízení. Toto
určení jsem již v minulosti provedl asi na
pěti tisících domech, bytech, nejrůznějších
firmách, školách, školkách, obecních,
městských a jiných úřadech. V současné
době spolupracuji s některými lékaři
a projektanty na Moravě i v Čechách.
Podílím se na vybírání vhodných míst pro
plánovanou výstavbu.

Proč právě děti? Je to hned z několika
důvodů, neboť dítě už při početí nesnese
zónu a může se stát, že žena nemůže
otěhotnět. Přesto, že první těhotenství,
které bylo na jiném místě, bylo bez
problémů. Děti do čtyř let velmi citlivě
reagují na toto záření. Děti utíkají ze svých
postýlek a bývají často nemocné. Pokud
dítě přejde tento věk, začne si zvykat
na toto záření a zhruba po 3 až 5 letech
se dostavuje vážné onemocnění, které
znemožní dítěti normální dospívání a další
život. Tento návyk zpravidla vede také
k tomu, že i po přestěhování si vybere
špatné místo. Na druhou stranu, pokud
se tento problém vyřeší již v raném dětství,
tak se zpravidla velmi rychle odstraní
zdravotní problémy a dítě si navykne na
dobré místo a i v budoucnu si vybírá
dobrá místa.

Z desetileté statistiky vyplývá, že nej−
rychlejší vyléčení je u těhotných žen
a u malých dětí. Záleží, kolik času strávil
člověk na zóně.

Kontakt:
Josef Ulehla – GPZ, tel. 602 707 953,
Rokytnice č. 418, 751 04 Přerov,
gpz.ulehla@seznam.cz

Informace Svazu důchodců ČR

Nabídka na rekreace v I. pololetí 2005

Požadavky na rekreaci zašlete písemně a ofrankovanou obálku s Vaší adresou. V této
Vám bude zaslána přihláška a poštovní poukázka na úhradu, případně dispozice
o rekreačním středisku. Adresa: Ústředí Svazu důchodců ČR, Wuchterlova ulice
č. 5, Praha 6. Z uvedené ceny zájezdů má slevu 50,− Kč platící člen Svazu důchodců ČR.

Dle nařízení vlády č. 612/2004 ze dne
16. listopadu 2004 jsou občané České
republiky povinni provést výměnu
občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů, vydaných

a) do 31. prosince 1994, za občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji
nejpozději do 31. prosince 2005; žádost
o vydání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listopadu
2005;

b) do 31. prosince 1996, za občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji
nejpozději do 31. prosince 2006; žádost
o vydání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listopadu
2006;

Výměna občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů

c) do 31. prosince 1998, za občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji
nejpozději do 31. prosince 2007; žádost
o vydání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listopadu
2007;

d) do 31. prosince 2003, za občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji
nejpozději do 31. prosince 2008; žádost
o vydání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listopadu
2008;

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2005.

Kateřina Lučanová
matrika a evidence obyvatel
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Cukrářská výrobna
Masarykova 155, Chropyně
VELIKONOČNÍ NABÍDKA

velikonoční směs obsahuje:
1 kg – 55 kusů, cena: 200,- Kč
objednávky přijímáme do 15. 3.
tel: 606 745 577, 606 620 954

Klub českých turistů

Základní umělecká škola KROMĚŘÍŽ, Jánská 31

pořádá

Zápis

hudebního oboru pro školní rok 2005/2006

Zápis na odloučeném pracovišti v Chropyni

proběhne ve dnech

pondělí 14. března od 13:00 do 17:00
úterý 15. března od 13:00 do 17:00
středa 16. března od 13:00 do 17:00

Jaro klepe na dveře, i když se zima úporně brání.
Vyberte správné boty, přiměřené oblečení a vyberte
si z nabídky odborů Klubu českých turistů oblasti Valašsko –
Chřiby na měsíc březen:

12. 3. 2005 Vrcholy oblasti KČT Valašsko – Chřiby III
km dle volby; Břestecká skála; kontrola 10 – 15 hod;
KČT Uherské Hradiště; info: MUDr. Miroslava Kopová,
tel. 572 570 480;

12. 3. 2005 Vrcholy oblasti KČT Valašsko – Chřiby III
km dle volby; Kozinec; kontrola 10 – 15 hod;
KČT Kroměříž; info: Alice Kovářová, tel. 573 332 266;

13. 3. 2005 Vrcholy oblasti KČT Valašsko – Chřiby III
km dle volby; Maruška; kontrola 10 – 15 hod;
KČT Bystřice pod Hostýnem; info: Bronislav Goldman,
tel. 573 378 859;

13. 3. 2005 Vrcholy oblasti KČT Valašsko – Chřiby III
km dle volby; Pardus; kontrola 10 – 15 hod; KČT Holešov;
info: František Hostaša, tel. 573 394 666;

19. 3. 2005 Za velikonočním vajíčkem
km: 4 – 6; start 8:30 – 9:30; KČT SK Zlín;
info: Mgr. Libuše Valentová, tel. 577 433 600;

19. 3. 2005 První jarní vycházka
cíl: loděnice vodních turistů Hradisko; odchod v 9 hodin
od kavárny Bianka; návrat kolem 13 hodiny;

20. 3. 2005 Oblastní vítání jara v Chřibech
km: 20/40; start 9:00 – Velehrad, rozc. Modrá;
KČT SK Zlín; info: Jiří Tomáš, tel. 577 438 539;

20. 3. 2005 TO Rožnovsko – Hážovické Díly
km – volí si účastník; cíl: chata na Hážovických Dílech;
cíl 9 – 13 hodin; KČT TJ Rožnov pod Radhoštěm;
info: Jan Kubáček, tel. 571 652 586;

27. 3. 2005 Velikonoční přejezd Chřibů
km: 65; start 8:30 Napajedla; KČT Napajedla;
info: Antonín Ungr, tel. 737 314 939;

2. 4. 2005 100 jarních kilometrů
km: 25; start dle propozic – Napajedla; KČT Napajedla,
info: Ferdinand Janoštík, Komenského 1157,
763 61 Napajedla;

2. 4. 2005 Zahájení turistické sezony na Pulčínských skalách
km: 12, 20, 30; Pulčinské skály; start 8:00 – 8:30 Lidečko,
motorest „Čertovy skály“; KČT Vsetín; info: Jan Hučík,
tel. 571 418 416;

Bližší informace najdete ve vývěsce KČT.                                       – JP –

nabízí:
− široký sortiment malířských a natěračských barev, lazury, oversol
− mont. pěny, tmely, silikon, akrylát
− brusné a řezné kotouče
− cement, omítkoviny, vápno, lepidla na dlažbu
− substráty, hnojiva tekutá a granulovaná
− čistící prostředky
− autokosmetika, fridex, velfobin, barva

Přijímáme objednávky na malířské a natěračské práce
Rádi Vás obsloužíme i po uzavírací době na zazvonění

BARVY – LAKY
Hana Baťková

tel: 573 356 093 Hana Baťková
mobil: 602 838 605 K. H. Máchy 506

606 804 101 768 11  Chropyně
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Přehled kulturních programů v MKS na březen a duben 2005
legendární skupiny Beatles v podání
beatlesovské revivalové kapely; vstupenky
v předprodeji na SMM;

sobota 9. dubna – 14:30
česká lidová opereta „Na tý louce zelený“, v

hlavní roli Josef Zíma;

pátek 15. dubna – 8:30 a 10:00
pohádka „Mrazík“; představení pro MŠ
a 1. st. ZŠ

– MR –

Uprostřed pí uč. Šimberová, vlevo pí Kytlicová – Zavadilová, která
ve školce pomáhala; zajímalo by nás, jestli se někdo na této
fotografii pozná, nebo někoho pozná; pokud ano, napište nám.

28. 6. 1923 − školka sehrála pohádku, jejíž název mají děti
uhodnout.

Pro pamětníky i nepamětníky

středa 9. března – 8:30 a 10:00
pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký;
představení pro MŠ a 1. stup. ZŠ;

středa 23. března – 19:00
„The BEATLES STORY“; hudební příběh

Na otázku z minulého čísla přišly do
redakce 4 odpovědi a všechny správné:
Josef Rozsypal sloužil v Chropyni jako obecní
policajt 21 let. Ze správných odpovědí byla
vylosována Radka Dočkalová z Nádražní
ulice a může si v úředních hodinách
vyzvednout svou výhru na městském úřadě.

Dnes se podíváme na historii školky. Zápis
v kronice, který by přesně stanovil, kdy byla
v Chropyni zřízena školka jsem nenašel. Oba
prameny informací, které jsem při přípravě
tohoto tématu využil, se ovšem opírají o rok
1888. První říká, že se v tomto roce hlasovalo
o zřízení mateřské školky. Pro zřízení byl celý
výbor, nehlasoval jen Frant. Ondrouch.

Druhý pramen říká, že když se obecnímu

výboru nepodařilo prosadit postavení školky
v roce 1888, prosadil tehdejší starosta
Eduard Vašica zřízení opatrovny na náměstí
v čísle 58, kde na dvoře byla větší místnost.
Pro všechny přihlášené však místnost
nestačila.

Oba prameny se však shodují v osobě
první pěstounky. Tou byla Gabriela
Křenková, jejíž plat byl 200 zl. ročně.
V opatrovně pracovala až do roku 1902.
Po jejím odchodu nastoupila na místo
opatrovnice její sestra – Františka Křenková.
Její plat byl 600 K ročně. Tato pěstounka
opatrovala svěřené děti až do svého
odchodu do penze. Zemřela v Chropyni.

1. zář í  1922 proběhl výběr nové

pěstounky v mateřské
školce. Bylo přihlášeno
9 žadatelek. Za novou pěstounku byla
vybrána Boh. Nováková – Šimberová, 22letá
z Tučína. Ta s dětmi hrávala divadlo.

Soutěžní otázka pro děti se bude týkat
předchozí věty. V roce 1923, jako jedno
z prvních divadel, hrála mateřská škola
pohádku, jejíž název mají děti odhalit.
Zde je malá nápověda: zfilmování této
pohádky z roku 1977 nese název Jak se budí
princezny a hráli v ní Vladimír Menšík,
Jiří Sovák, Milena Dvorská, Jan Hrušínský
aj. Své odpovědi odevzdávejte na MěÚ
do pátku 18. března 2005.

– JiRo –
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Dětský karneval
V neděli 30. ledna 2005 se v odpoledních
hodinách konal ve velkém sále MKS dětský
karneval. Při vstupu do sálu vítaly dvě kočičky
všechny přicházející princezny a prince,
zvířátka, čerty, berušky, čarodějnice a mnoho

Sponzoři dětského karnevalu:
Klempířství − Pavel Otáhal, firma Cyklosport, Zlatnictví − Petr Blaho, Kontejnerová autodoprava − Robert Lučan, Truhlářství a stolařské
práce − Josef Sigmund, Optik Janoušek, firma JAHL − Jaroslav Hloušek, Jiřina Kopečná − Prodej novin, Zdeněk Rapant, Radka Míšková.

jiných masek. V sále na ně již čekali klaun Ferda
s paní Kapsářkou, která měla kapsy plné
sladkostí. Součástí programu byla kromě
soutěží, tance a vyhlášení cen o nejlepší
masky také ukázka společenských tanců

v provedení dětí z taneč−
ního klubu Swing. Poděkování
patří sponzorům, kteří přispěli na bohatou
tombolu a ceny pro úspěšné masky.

– MR –

Masopust v MŠ
Kominíček, Karkulka, princezna, ale také Superman
a Harry Potter se objevili na masopustním karnevalu
ve 3. třídě MŠ. Děti si užily legrace, tance a seznámily se s tradicemi.

– 3. třída MŠ –

Karneval v MŠ
Ve středu 2. února ožila celá mateřská škola

maškarním karnevalem. Děti ze 4. třídy pro−
žily v krásných barevných maskách dopoledne plné radosti, her,
soutěží, hudby a tance.

– KD –
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Společenská kronika
leden 2005

Chropyňské počasí
leden 2005

Průběh teplot - leden 2005

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  březnu roku 2005 oslaví své životní jubileum
Kuchařová Antonie Nádražní 614
Soukupová Lidmila Nádražní 712

V měsíci
lednu se do našeho města přistěhovalo 9
občanů, 13 osob se přestěhovalo v rámci obce, 7 občanů
se odhlásilo z trvalého pobytu, 5 osob zemřelo a narodilo se 6 dětí.
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V roce 323 po Kr. se konal první ekumenický církevní sněm v Nice.
Bylo na něm mimo jiné ustaveno, kdy se budou ve vztahu
k rovnodennosti slavit velikonoční svátky. Jarní rovnodennost v těchto
dobách připadala na 21. března. Tehdy používaný juliánský kalendář
byl založen na předpokladu, že tzv. tropický rok trvá 365,25 dne. Ten
je však o 11 minut a 12 vteřin kratší. Proto se juliánský kalendář
„předcházel“ za čtyři století přibližně o tři dny. V důsledku této
nepřesnosti činil v 16. století předstih juliánského kalendáře již 10 dnů.
Proto v roce 1582 došlo k nařízení papeže Řehoře XIII. k významné
kalendářní reformě, která  jednorázovým vypuštěním deseti dnů
z kalendáře odstranila staletími nahromaděné nepřesnosti. Podle
Řehořova nařízení měl po čtvrtku 4. října 1582 následovat hned pátek
15. října. K opravě juliánského kalendáře v těchto dnech došlo však
jen ve větší části Itálie, ve Španělsku a Portugalsku.

V Čechách byl gregoriánský kalendář vyhlášen císařským mandátem
dne 3. prosince 1583. K vlastní opravě došlo již následující měsíc,
kdy po 6. lednu 1854 následoval 17. leden.

Z místního pozorování v měsíci lednu:
− průměrná minimální ranní teplota byla −1,4 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla +0,4 °C
− nejchladnějším dnem byl 29. leden s ranní teplotou

−12 °C a odpolední −5 °C
− nejteplejším dnem byl 8. leden s ranní teplotou +2 °C

a odpolední +7 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo 26,3 mm/m2

− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 990 hPa

Pranostiky na měsíc březen:
7. březen (Tomáš) – Zima, kterou Tomáš nese, dlouho ještě námi třese.
10. březen (Čtyřicet mučedníků) – Nemrzne−li na den Čtyřiceti
mučedníků, bude úrodný rok.
12. březen (Řehoř) – Na svatého Řehoře svačina se vyoře (delší pracovní
den, třeba svačit).
17. březen (Alexej) – Na svatého Alexeje z hor se voda proudem leje.
19. březen (Josef) – Když fouká svatý Josef, čtvrt roku nepřestane.
25. březen (Zvěstování Panny Marie) – Na den Zvěstování Panny Marie
déšť – urodí se rež.
27. březen (Ruprecht) – Jaké počasí bude na svatého Ruprechta, takové
bude v červenci.

Ing. O. Kment

Uzavření manželství

Poslední rozloučení

Blahopřání

Filip KROUPA, Kyselovice – Pavlína KUTÁLKOVÁ, Kyselovice

Mária VANÍČKOVÁ, 72 let, nám. Svobody
Josef HEPPLER, 67 let, ul. Moravská
Luboš JAMRICH, 37 let, ul. Tyršova

Milan ZHÁNĚL, 85 let, ul. Nová
Libuše VYMĚTALOVÁ, 67 let, ul. Díly


