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Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
vyjížděl v minulém roce k celé řadě požárů
způsobených nedbalostí lidí, kteří podcenili
nebezpečí při topení. Série tragických úmrtí nutí
HZS neustále veřejnost varovat a upozorňovat
na základní chyby při uskladňování paliv,
spalování v jejich spotřebičích a na chyby
v průběhu samotného topení.

K jedné takové situaci došlo i v našem městě,
a to 13.10.2005 po 23. hodině, kdy byl HZS
ZK informován o požáru uhlí v Chropyni. Na
místo vyjely jednotky profesionálních hasičů
z Kroměříže a Holešova se dvěma cisternami,
které posílila jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Chropyně. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že ve sklepě obytného domu
došlo k požáru uskladněného uhlí. Hasiči
pronikli v dýchacích přístrojích do sklepa a začali
s hašením požáru pod třemi tunami briket. Uhlí
muselo být postupně vynášeno ven, což bylo
nesmírně fyzicky náročné pro všechny
zasahující hasiče. Teprve v 02:30 hod. se

hasičům podařilo proniknout do spodních
vrstev uhlí a požár uhasit dvěma proudy vody.
Další hodinu trvaly dohašovací a likvidační
práce. Po příjezdu vyšetřovatele hasičů
z Kroměříže bylo zjištěno, že došlo
k samovznícení uhlí vlivem nedodržení
správných skladovacích postupů. Nové
brikety byly uskladněny do sklepa na starou
vrstvu černého uhlí. Zásada nemíchání starých
a nových zásob topiva je klíčová pro tento
druh požárů.

Zatímco škoda způsobená tímto požárem
byla vyčíslena na 1.000,− Kč, požár, který vznikl
ve stejný den, stejnou dobu a za podobných
okolností v obci Osíčko (viz. úvodní fotografie)
způsobil škodu ve výši 400 tisíc korun. Zraněna
byla jedna osoba – muž, který požár způsobil
svou nedbalostí; při jeho výslechu se zjistilo,
že se snažil zatopit v kamnech za podpory
vysoce hořlavé látky − benzínu. Při zatápění
došlo k velmi rychlému vzplanutí hořlavých
částí a následnému zranění.

Hasiči by rádi veřejnosti připomenuli, že
instalovat a užívat lze pouze schválené typy
spotřebičů paliv, určených k vytápění
objektů a je nutné se ř ídit předpisy
a návody výrobce pro jejich instalaci,
umístění, užívání, obsluhu a údržbu. Zákon
o požární ochraně každému ukládá
povinnost dodržovat podmínky nebo
návody, vztahující se k požární bezpečnosti
výrobků nebo činností, a počínat si tak, aby
nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při
používání  tepelných, e lektr ických,
plynových a jiných spotřebičů a komínů,
při skladování a používání hořlavých nebo
požárně nebezpečných látek, manipulaci
s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným
zdrojem zapálení. Podrobnosti o těchto
povinnostech upravuje vyhláška č. 246/
2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Oznamujeme občanům, že 8. prosince bude v MKS Pavel Novák.
Předprodej a rezervace vstupenek na SMM Chropyně od 11. 11. 2005.

pokračování na straně 2
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Pokyny před zahájením topné sezóny

Na co si dát pozor, než začnete topit
Každý by měl především vědět, v jakých

lhůtách je povinen zajistit provedení
pravidelných revizí plynových a elektrických
spotřebičů nebo čištění a kontrol komínů pro
jednotlivé typy tepelných spotřebičů. Měl by
si zkontrolovat, zda je řádně upevněný
kouřovod, zda není někde spotřebič nebo
kouřovod propálený. Opatrnosti je třeba dbát
zvláště při vysypávání žhavého popela − popel
ukládat do nehořlavých nádob, které jsou
neporušené, uzavíratelné a umístěné
v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek
a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot.
Každoročně se stává špatné ukládání popela
příčinou požárů nejen popelnic a kontejnerů,
ale i obytných a hospodářských budov.

Je důležité kontrolovat skladování paliva,
a to hlavně uhlí i zbytků dřevní hmoty např.
pilin a kůry. Zde hrozí už v tuto dobu nebezpečí
samovznícení. K tomu jsou náchylné
především horší druhy uhlí. Proces
samovznícení uhlí podporuje skladování ve
větších hromadách (u uhelen rodinných
domků je kritická hranice 1,5m výšky), dále
vlhkost, nestejnoměrná zrnitost a přítomnost
zbytků dřeva a pilin. Skladovací plocha musí
být před naskladněním řádně vyčištěna
a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté,
protože např. cihlová drť prokazatelně
urychluje proces samovznícení. Uhlí skladujte
odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť
novou navážku od staré. V jeho blízkosti
zamezte umístění zdrojů tepla – rozvody
trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor
na zatékání vody do uskladněného paliva. Při
naskladnění nově dovezeného paliva
kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty.
Kontroly by měly probíhat u nově dovezeného
paliva každý den, později v týdenních
intervalech. Samovznícení se projeví
vytvářením vodní páry, dýmu nebo zvýšením
teploty. Při prvním zpozorování zvyšující se
teploty proveďte ochlazení uhlí přeházením
nebo přenesením na volné místo, kde se
rozestře do vrstvy vysoké 0,25 – 0,5 m a nechá
vychladnout.

Příprava topidel
Topná sezóna se už rozeběhla, počasí však

občas dovoluje napravit zanedbané! Splněny
by měly být zejména předepsané povinné
revize a kontroly. Zvláště důležité je to u
uživatelů plynového kotle, u nichž je stanovena
povinnost jednou za rok zajistit kontrolu
celého spalovacího procesu, čistotou hořáků
počínaje a funkcí pojistkového ventilu či
termostatu konče.

Topí−li se pevnými palivy, zanesený komín
přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí
vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou opět
požadovány u plynových kotlů. U nich je
nutná jak čistota komínových průduchů, tak
předepsaného tahu komína. A pozor!
Odpovědnost za stav komínu (jako součást
domu) nemá kominík, ale majitel objektu.

Některé zásady bezpečného provozu
topidel
• kolem každého topidla, podle druhu, je

nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od
hořlavých stavebních konstrukcí, za−
řizovacích předmětů umístěných v okolí
topidla z hořlavých hmot; rovněž jsou
stanoveny podmínky při instalaci topidla na
podlahové krytiny (PVC, plovoucí podlahy
apod.);

• na povrch topidla neodkládat hořlavé
materiály a předměty;

• každý spotřebič pevných paliv instalovaný
na podlaze z hořlavých hmot musí být
opatřen ochrannou nehořlavou podložkou
požadovaných rozměrů, která přesahuje
jeho půdorys;

• každý je povinen udržovat komíny
a kouřovody v řádném technickém stavu,
zabezpečovat jejich pravidelné kontroly
a nepoužívat komíny, u nichž byly zjištěny
závady; podmínky jsou uvedeny v ČSN EN
1443;

• každý je povinen zajišťovat pravidelné čištění
a kontrolu komínů a kouřovodů spotřebičů
paliv;

Dřevo – tradiční palivo
Výhodou polenového dřeva jako paliva je

lepší dostupnost (i cenová) než u ostatních paliv.
Na rozdíl od ostatních dodavatelských paliv je
však potřeba provést mnohé úpravy, než je
možné získat tepelnou energii. Ostatní paliva
jsou ze strany dodavatele připravena ke
spalování (uhlí, oleje, zemní a zkapalněný plyn,
elektrická energie). Pokud ovšem můžeme
věnovat, spíše místo peněz, čas na přípravu
topiva, je pro nás polenové dřevo finančně
nejpřijatelnější. Při jeho zpracování a spalování
je však nutno přihlížet k mnoha zdánlivě
nesouvisejícím faktorům.

Biomasou nazýváme hlavně dřevní odpad
a nové produkty (piliny, hobliny, sláma, štěpka,
kůra aj.). Jejich efektivní spalování vyžaduje
moderní technologie, mnoho z těchto paliv má
vysokou vlhkost, jiná, jako třeba piliny nebo
sláma, díky své vlastnosti spékat se vyžadují
odlišný proces spalování. Záleží hlavně na

zápalné teplotě paliva a přísunu vzduchu. Je
samozřejmé, že pokud přiložíme do klasických
kamínek balík slámy, teplo je spotřebováno
k uvolnění vlhkosti, dochází k ochlazování kamen
a pouze k uhelnatění povrchových vrstev balíku.
Klasická kamna neumí účinně využít vznikajícího
dřevoplynu. Moderní technologie přišly
s dvoukomorovým spalováním dřeva, jehož
výsledkem je vyšší účinnost spalování (tedy nižší
spotřeba paliva) a hlavně vysoký stupeň
regulovatelnosti výkonu při zachování
jmenovité účinnosti.

Při spalování vlhkého dřeva
− dochází k velkému uvolňování par, které

ochlazují kotlové těleso a tím zhoršují
podmínky pro spalování;

− zkondenzovaná pára reaguje s uhlíkatými
složkami a dehtuje; pára se pak váže na saze
odlétající komínem a zamořuje okolí;

− může snižování tepelného výkonu ochladit
kotlové těleso natolik, že kotel vyhasne.

Zásadně se doporučuje topit dřevem
s obsahem vody nižším než 30 %, optimálně
nižší než 20 %. Čerstvě poražené a nařezané
dřevo obsahuje podle druhu, polohy a stáří
stromu i více vlhkosti (více než 50 % vlhkosti,
proto je nutno důsledně rozlišovat obsah vody
v dřevině a vlhkost dřeva). U listnatých dřevin je
toto procento obecně větší než u jehličnanů.
I uvnitř kmene nalezneme rozdíly. Jarní dřevo,
běl a vrškové dřevo obsahují více vody než letní
dřevo, jádrové dřevo a kulatina od pařezu.
Abychom si mohli užít tepla, snažíme se vlhkost
snížit na přijatelnou hranici.

Velmi důležitou vlastností palivového dřeva
je vlhkost, která zásadně ovlivňuje tepelné
vlastnosti, výhřevnost dřeva rapidně klesá se
stoupající vlhkostí dřeva. Se stoupajícím
objemem vody v dřevní hmotě klesá její
výhřevnost, protože stoupá množství tepla
potřebné k odpaření obsažené vody. Odpařená
voda navíc neblaze působí na tepelnou techniku
a proces spalování.

– dle informací HZS ZK
zpracoval JiRo –

dokončení ze strany 1
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Pro pamětníky i nepamětníky

Cukrovar, r. 1930 – 5; pohled na surovárnu od hlavní brány. Přední brána, r. 1900.

„Černá banda“ skládá uhlí pro cukrovar.

Zaměstnanci cukrovaru – zleva: Stojaníková, Cápek, Láníková, ?,
Lišková, Šufanová, Koudelňák, Calabová, Konrádová, Vráblíková,
Rytířová, Bajerová, Maixner, Jančíková, Macháčková.

Pohlednice z r. 1896, na které je vyobrazen chropyňský cukrovar, vepředu je vidět kalový most; na druhé straně text: Vzpomínku z teplejších
krajin zasílá Mira; za pozornost stojí, že chropyňská pohlednice je poslána z Bosny a Hercegoviny, což dokládá známka i razítko na ní; na
známce je vyobrazen císař František Josef I.
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Z jednání rady města
Rada na svých jednáních:
− v rámci přípravy prodeje bytů v objektu

č. 23 na nám. Svobody odsouhlasila cenu
za m2 podlahové plochy bytu ve výši 1.200,−
Kč;

− uložila vybudovat v nezbytném rozsahu
chodník přes zelený pás před budovou
České pošty;

− doporučila k projednání na zastupitelstvu
prodej pozemku p.č. 180/2 o výměře 873
m2 na Podlesí;

− vyslovila souhlas s vybudováním příjezdové
komunikace pro pana Břetislava Mlčocha,
bytem Plešovec 75, k jeho domu na náklady
žadatele;

− vyhověla žádosti pana Seiferta, Kyselovice
3, o finanční pomoc při likvidaci odpadu
z prodaného pozemku ve výši 14 tis. Kč;

− schválila bezplatné zapůjčení více−
účelového sálu zámku Charitě Chropyně
pro humanitární sbírku šatstva Diakonie
Broumov v průběhu měsíce října;

− vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu
nezaměstnanosti na Chropyňsku (Chro−
pyně, Záříčí, Kyselovice a Žálkovice), která
činí 13,72 %. Počet nezaměstnaných se
zvýšil z 519 na 547 uchazečů. Nejvyšší
procento nezaměstnanosti vykazuje Obec
Záříčí , a to 22,4 % , Chropyně má 11,2 %
nezaměstnaných;

− vyhověla žádosti ředitelky základní školy
o možnost uvolňovat asistentku zdravotně
postižené žákyně 1x měsíčně z důvodu
dálkového studia vysoké školy;

− odsouhlasila uzavření dodatku smlouvy
ve výši 246 tis. Kč s firmou Zdeněk Němec
na rekonstrukci otopného systému, kterým
byla řešena výměna všech radiátorů,
potřebné úpravy elektriky, zednické práce
a snížení stropu v jedné místnosti;

− k problematice hlučnosti oplocení nového

hřiště uložila rada sledovat účinnost dosud
provedených úprav firmou SÚS;

− projednala stížnost obyvatelky domu č.p.
712 na hraní míčových her na travnaté
ploše mezi uvedeným domem a hřištěm,
kdy dochází k poškození sklepních oken.
Stížnost byla projednána s aktéry hry a
současně uložila SMM instalovat branky i
na asfaltové ploše vedle dětského hřiště;

− posoudila informace o aktuálním
technickém stavu objektu města na ulici
Komenského č. 32 včetně odhadu
předpokládaných výdajů na nutné opravy,
dosahovaných příjmů z pronájmů a na
základě tohoto posouzení uložila zajistit
potřebné kroky k přípravě prodeje tohoto
objektu;

− obdržela žádost obyvatel Pazdery na novou
úpravu obou cest a uložila provést v jarních
měsících příštího roku opravy defektu po
vybudování kanalizace;

− vyhověla žádosti ing. Maršálka na zábor
veřejného prostranství po dobu
zateplování domu na Ječmínkově ulici č.
334, Ing. Evě Křupkové na zábor chodníku
před domem č.p. 503 na ulici Hrad – rovněž
zateplování a firmě PROVING v souvislosti
s regenerací bytového domu č.p. 668 na
ulici J. Fučíka;

− v případě nerespektování pokynů
stavebního úřadu manžely Bálkovými,
týkajících se demoličních prací na domu č.p.
73 na Ječmínkově ulici, budou potřebné
práce provedeny firmou Manďák a.s.
a náklady vynaložené na uvedené práce
budou vymáhány od manželů Bálkových;

− vzala na vědomí informaci Pozemkového
fondu o nemožnosti prodeje po−
žadovaných pozemků pro vybudování
chodníků na ulici Františkov, jsou ve
vlastnictví církve, a rozhodla upustit

z důvodů přílišných
komplikací od realizace ;

− přidělila uvolněný byt na Tyršově ulici
č.p. 833 paní Věře Behárové;

− schválila Dodatek č. 28 Komisionářské
smlouvy se SMM na převedení bytového
domu č.p. 833 a 3 ks dřevěných slunečníků
do majetku SMM;

− jmenovala hlavní inventarizační komisi ve
složení – předsedkyně Eva Klašková,
členové – Ing. Pavel Jurtík, Ing. Lenka
Macháčková, Hana Večeřová;

− schválila uzavření rámcové smlouvy
s Kompostárnou Polovice o předávání
biologicky rozložitelného odpadu ke
zneškodnění;

− udělila výjimku z OZV pro zajištění
veřejného pořádku při konání veřejných
hudebních produkcí paní Iloně Mihókové
na 31. 12. 2005 – Silvestr a na 28. 1. 2006
na Diamantový ples vždy do 04.00 hodin;

− odsouhlasila finanční příspěvek ve výši
3.000,− Kč Občanskému sdružení rodičů a
přátel speciální školy pro žáky s více vadami
Korálky Kroměříž;

− projednala nový návrh územního plánu
krajského územního celku a vznesla dvě
připomínky – v textové části chybí vyznačení
oblasti Natura 2000 a dále Město Chropyně
požaduje v oblasti zásobování teplem
zachovat i možnost individuálního vytápění
objektů;

− vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy na
nájem a servis nových kopírovacích strojů
pro městský úřad;

− obdržela žádost Státního archivu Kroměříž
o předání městských kronik do úschovy
archívu a rozhodla doporučení ne−
akceptovat vzhledem k časté práci
s kronikami v redakci Zpravodaje.

– Eva Klašková, místostarostka –

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

- PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ O OBJEMU 3-11 m3

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

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

- DOVOZ STAVEBNÍHO MATERIÁLU (PÍSKU, DRTÍ apod.)
- složení, naložení materiálu hydraulickou rukou

- rozvoz dubového palivového dříví

bližší informace: mobil 737 316 095 – tel. 573 357 101

Soukromá
kontejnerová
autodoprava
Robert Lučan

Dechová hudba Hanačka
vás zve na

Taneční odpoledne
s Hanačkou

koná se každou neděli
v klubu Teplo Přerov, a.s.
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Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
Již 14. veřejné plenární zasedání Zastupitelstva

města Chropyně v tomto volebním období se
konalo v pondělí dne 26. září 2005.

Po zahájení a procedurálních aktech složil slib
nově nastupující zastupitel Ing. Marek Míša, který
nahradil ing. Roseckého, odstupujícího člena
zastupitelstva z důvodu jmenování vedoucím
odboru vnitřních věcí Městského úřadu
Chropyně.

Hlavními body tohoto jednání bylo posouzení
hospodaření města a jeho příspěvkových
organizací za 8 měsíců letošního roku a z něho
vyplývajících rozpočtových opatření.
Město Chropyně

Alikvotní podíl z roku by měl činil 66,66 %.
Příjmy jsou za období 8 měsíců vykázány ve
výši 47,827 tis. Kč, tj. plnění na 87 %. Toto vyšší
plnění je ovlivněno obdrženou dotací a příjmy
z nájmů přeúčtovanými Správou majetku
města. O uvedené položky bude rozpočet
upraven rozpočtovým opatřením. Výdaje byly
za stejné období vyčerpány ve výši 44,345 tis.
Kč, což představuje plnění ve výši 67,08 %
ročního rozpočtu. Do konce roku lze
předpokládat plnění rozpočtu v obou částech.

Rozpočtovým opatřením číslo 3 se
upravují příjmy i výdaje o částku 2,640 tis.
Kč. Největší položku tvoří investiční dotace
na rekonstrukci Základní školy Chropyně
2,161 tis. Kč a dotace z úřadu práce na mzdy
pro pracovníky vykonávající veřejně
prospěšné práce, která se převádí na Správu
majetku města Chropyně , kde jsou tito
pracovníci zaměstnáni.
Správa majetku města Chropyně (SMM)

Hospodaření příspěvkové organizace SMM
je rovněž v tomto období rovnoměrné a
v souladu se schváleným rozpočtem. Příjmy
jsou plněny na 75 %, tj. 9,633 tis. Kč a výdaje
na 74 % ročního rozpočtu, což představuje
9,372 tis. Kč. Vyšší čerpání si vyžádaly opravy
veřejného osvětlení, kde již byla vyčerpána
celá rozpočtovaná částka ve výši 374 tis. Kč.
Tyto náklady si vyžádaly nejen běžné poruchy,
ale také úmyslné poškozování veřejného
osvětlení. Na základě uvedených skutečností
předložila SMM rozpočtové opatření č. 3,
kterým se navyšuje rozpočet v položce
veřejně prospěšné práce o částku 314 tis. Kč
(v souladu s rozpočtovým opatřením města −
příjem dotace z úřadu práce) a dále se zvyšuje
dotace z města o 140 tis. Kč. Tyto prostředky
jsou určeny na opravy veřejného osvětlení,
opravy kanalizačních vpustí v důsledku jejich
odcizení a pokrytí vyšších potřeb kreditu
služebního telefonu.
Základní škola Chropyně

Základní škola je financována jednak
prostředky od města jako svého zřizovatele a
dále také z dotace poskytované krajským
úřadem. Prostředky z krajského úřadu jsou
poskytovány na mzdy, odvody, nákup
učebnic, učebních pomůcek, cestovné,
ochranné pomůcky a další vzdělávání učitelů.
Jsou poskytovány průběžně a dosud bylo

vyčerpáno 8,114 tis. Kč. Prostředky
poskytované městem jsou čerpány na 49,65
%.tj. 1,815 tis. Kč. Vyšší čerpání vykazuje položka
elektrická energie. Vyšší náklady jsou vyvolány
instalací nových elektrických bojlerů
v rekonstruovaných prostorách na náměstí
Svobody a na pracovišti Fučíkova. Tato
skutečnost je řešena rozpočtovým opatřením č.
2 základní školy, kde se z položky pára převádí na
položku elektrická energie 115 tis. Kč.
Rekonstrukce v budově na ulici J. Fučíka proběhla
bez problémů a školní rok byl zahájen 1. září bez
omezení.
Mateřská škola Chropyně

Také Mateřská škola Chropyně hospodaří
v souladu s rozpočtem. Z plánovaného
příspěvku města bylo MŠ dosud převedeno
900 tis. Kč, a to odpovídá 72,4 % ročního plánu.
V oblasti výdajů je vyčerpáno 825,6 tis. Kč, tato
výše odpovídá 57,67 %. Vyšší čerpání vykazuje
položka opravy a udržování. Do konce roku
bude rozpočet dodržen. Proto nebylo
předloženo rozpočtové opatření.
Školní jídelna

Hospodaření Školní jídelny Chropyně se dělí
na hlavní činnost (stravování žáků) a
doplňkovou činnost (stravování seniorů a jiných
cizích strávníků). V hlavní činnosti byly vykázány
příjmy ve výši 1387,43 Kč, tj. 60,99 % a
z prostředků města bylo poukázáno dosud 500
tis. Kč. Výdaje se v této oblasti pohybují ve výši
1798,81 tis. Kč, což je čerpání na 54,56 %.
V činnosti doplňkové jsou příjmy plněny na
53,12%, což představuje 727,23 tis. Kč. Výdaje
byly zatím čerpány ve výši 696,78 tis. Kč, a to je
52,29 % roční rozpočtu. Dle uvedených
skutečností lze předpokládat splnění ročního
rozpočtu v obou činnostech.

V průběhu prázdnin byl zaveden nový
objednávkový systém, po seznámení s ním
bude od 1. října nabízena možnost výběru ze
dvou jídel.
Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků
vlastníkům bytových domů v Řadové ulici,
v současné době jimi využívaných, a to za cenu
140,− Kč za m2 u pozemků zastavěná plocha, u
ostatních pozemků za 70,− Kč za m2.

Dále zastupitelstvo schválilo prodej pozemků
p.č. 1236/4 o výměře 270 m2, p.č. 1231/7 o
výměře 38 m2, p.č.1231/3 o výměře 100m2,
p.č. 1235/2 o výměře 759 m2 a p.č. 1231/8 o
výměře 248 m2 v lokalitě Drahy panu Jiřímu
Saibertovi za cenu 60,− Kč za m2.

Také prodej pozemků p.č. 2146/2 o výměře
89 m2 a p.č. 502/2 o výměře 112 m2 v lokalitě
Pazderna panu Robertu Kunčarovi za cenu
150,− Kč za m2 byl schválen.

Posledním schváleným prodejem byl
pozemek p.č. 180/2 o výměře 873 m2 v lokalitě
Podlesí panu Petru Olivovi za cenu 50,− Kč za
m2.

V rámci tohoto bodu byla také schválena
darovací smlouva na převod telefonní ústředny
v hodnotě 71.114,− Kč příspěvkové organizaci

Základní škola Chropyně a
souhlasné prohlášení Města
Chropyně, kterým je uznáváno vlastnické právo
původním majitelům k vlastnictví pozemků p.č.
1272 a 1273 náležející k domu č.p. 537 na ulici
Hrad, a to na základě kupní smlouvy ze dne
31.1.1957 (záznam dle této smlouvy nebyl
proveden na katastrálním úřadě).
Plnění investičních akcí v roce 2005

Vedoucí odboru výstavby a životního
prostředí informoval zastupitele o realizaci
plánovaných investičních akcí v roce 2005.
Dokončeny jsou: výměna oken v budově MŠ,
rekonstrukce v objektu ZŠ na ulici J. Fučíka,
úprava výdejny stravy na J. Fučíka, instalace
nového objednávkového systému ve ŠJ, II.
etapa rekonstrukce městského rozhlasu,
výstavba bytového domu na ulici Tyršova,
oprava části hřbitovních zídek v Chropyni a
Plešovci, oprava topení v budově MěÚ.
Regenerace sídliště probíhá dle harmonogramu
s ukončením v měsíci říjnu. Oprava části místní
komunikace ulice Nová bude po dohodě s
dodavatelem přesunuta do roku 2006 a bude
provedena oprava celé této ulice v jednom
termínu. V rámci tohoto bodu byla diskutována
problematika hlučnosti oplocení nového hřiště
ve vnitrobloku. O odstranění této vady se stále
jedná a hledá se nejvhodnější a ekonomický
způsob nápravy.
Diskuse

V rámci všeobecné diskuse byl vznesen
dotaz, jakým způsobem byli občané varováni
při požáru ve spalovně v červenci letošního
roku. Dle posouzení pracovníky Hasičského
záchranného sboru nenastalo ohrožení
obyvatel, a proto nebylo vydáno žádné
varování. V rámci realizace další etapy
rekonstrukce městského rozhlasu byl předložen
návrh na vysílání relace v pozdějším čase. Relace
byla posunuta na 16. hodinu. Dále pan Bábek
upozornil na umístění amplionu v bezprostřední
blízkosti domu jeho matky – problematika bude
prověřena a v případě nutnosti sjednána
náprava. V další části se diskuse týkala dopravní
situace ve městě, zejména umístění
zpomalovacího retardéru na ulici Ječmínkova,
který dle názoru podnikatelů z této ulice
omezuje jejich podnikání. I tato záležitost bude
prošetřena včetně projednání s příslušným
dopravním orgánem.

 Pan Bakaj předložil návrh na vybudování
osvětlení podél chodníku od Technoplastu
k ulici Hrad, který slouží současně jako stezka
pro cyklisty. Tento podnět bude předložen radě
města. Námět oddílu národní házené
přednesený panem Přivřelem na vybudování
nového hřiště s umělým povrchem sloužící
házené i dalším sportům je vzhledem k dosud
registrovaným požadavkům nereálný.

Termín konání dalšího řádného zasedání
Zastupitelstva města Chropyně byl předběžně
stanoven na pondělí 19. prosince 2005.

– Eva Klašková, místostarostka –



- 6  6  6  6  6 -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně 1111100000/2005

Pionýrská skupina na srazu v Rajnochovicích

Ve dnech 23. − 25. 9. se konal 1. krajský sraz pionýrů
v Rajnochovicích na Ondráši. Celkem se ho zúčastnilo
92 účastníků ze Zlínského kraje. Naši pionýrskou skupinu z Chropyně
zastoupilo 7 dětí (Z. Tesař, M. Kolomazník, J. Hrdlička, V. Hrdličková, H.
Šamánková, L. Jurtíková a M. Jurtíková) a 4 vedoucí (M. Ohlídal, V.
Horák, G. Dederová a M. Hrdličková). Celý program zahájila
seznamovací diskotéka.

Druhý den následovala pionýrská stezka (uzlování, střelba ze
vzduchovky, stavba stanu, orientace na mapě, překážka, hod,
zdravověda, sazky – kulturní památky, topografie, fauna a flora), hra
„ringo“ a dílny (výtvarné, rukodělné) a paměťová hra – „pionýrská hlava“.
Odpoledne se v lese vybudovalo menší lanové centrum a střelnice.
Večer jsme zahájili táborákem a ukázkou z vystoupení „Fireshow“
v podání Vladimíra Horáka. Sobotní večer byl ukončen noční hrou
v okolním lese. Cestu nám ukazovaly svíčky a lampióny. V neděli ráno
byl vyhodnocen celý víkend. V poledne jsme se vydali na cestu
k domovu.

Velmi se nám tam všem líbilo a všichni se těšíme na další setkání
s pionýrem. Taky děkujeme organizátorům za dobře připravený a
zorganizovaný program.

 – JH –

Platnost občanských průkazů a cestovních pasů
Podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb. jsou

občané povinni do konce roku 2005
provést výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů vydaných do
31. 12. 1994. Jedná se o  všechny červené
knížky a některé identifikační karty růžové
barvy. Výměna se provádí zdarma, je třeba
dodat pouze starý občanský průkaz a jednu
fotografii předepsaného formátu.

Dne 15. 9. 2005 vstoupila v platnost novela
zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, podle
které se tato výměna netýká občanských
průkazů vydaných občanům narozeným před
1. 1. 1936, pokud není v těchto občanských
průkazech doba ukončení platnosti
vyznačena konkrétním datem. To znamená,
že občané starší 70 let, kteří ještě mají
starý občanských průkaz s dobou
platnosti „bez omezení“, nemusí
prozatím tento občanských průkaz
měnit. Ale nemohou s ním cestovat do
zahraničí.

Pro cestování v rámci Evropské unie
od 1. 1. 2006 lze použít pouze platný
občanský průkaz se strojově čitelnými
údaji (identifikační karta zelené barvy), pokud
nemá ustřižený rožek (v důsledku změny
bydliště nebo stavu). Upozorňujeme občany,
že mohou vzniknout problémy při společném
cestování dětí zapsaných v občanském
průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít
vlastní cestovní doklad. Do občanských
průkazů se zapisuje místo data narození a
pohlaví dítěte – rodné číslo, které může být
pro cizí státní orgány nesrozumitelné. Proto
se doporučuje při cestách do zahraničí
mít děti do 15 let zapsány v cestovním
pase některého z rodičů nebo jim
nechat vystavit vlastní cestovní pas.

Pro děti do 15 let se vydává cestovní pas
na 5 let. Při podání žádosti je nutné předložit
doklad o státním občanství ČR, což je buď
starý cestovní pas nebo osvědčení o státním
občanství ČR. Osvědčení je možné vyřídit bud
osobně na počkání na krajském úřadu dle

místa trvalého bydliště
nebo prostřednictvím
matriky dle místa trvalého bydliště. Ve
druhém případě trvá vyřízení osvědčení
měsíc a vyřízení cestovního pasu další měsíc.
Žádáme rodiče, aby s dvouměsíční
lhůtou počítali při vyřizování
cestovních pasů pro své děti. Stejně
se postupuje i v případě vyřízení
prvního občanského průkazu v 15
letech.
Správní poplatky :
− vyřízení cestovního pasu pro dítě do 15 let

50,− Kč (rychlovka 600,− Kč)
− vystavení osvědčení o státním občanství

ČR za účelem vydání prvního cestovního
pasu 100,− Kč

− vystavení osvědčení o státním občanství
ČR za účelem vydání prvního OP v 15 letech
bez poplatku

– Kateřina Lučanová,
matrika a evidence obyvatel –

Klub českých turistů
… v turistické oblasti
Valašsko – Chřiby na měsíc
listopad nemá v kalendáři uvedeny výlety,
nechává tedy na nás, co podnikneme
s volným časem a kam se půjdeme podívat.
Přesto alespoň pozvánka na první prosincový
víkend:

3.−4.12.2005 Mikulášský pochod
km: pěší 35; cyklo 50; start: Bílé
Karpaty, Napajedla, 7:00; KČT
Napajedla; info: Jiří Kadlec, tel.
577 944 782

– JP –
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Přehled kulturních programů − listopad 2005
8.11.2005 – 10.00 hod. (úterý) pohádka pro děti „Káťa a
Škubánek“ – pohádka je určena pro I. stup. ZŠ, děti z MŠ a zváni jsou
rodiče s dětmi;

10.11.2005 v 19.00 hod. (čtvrtek) ve svém pořadu nazvaném
„Cestou necestou“ vystoupí Miroslav Donutil. Vstupné pro
dospělé činí 150,− Kč, studenti a důchodci 130,− Kč. Předprodej
vstupenek probíhá na Správě majetku města Chropyně.

Připravujeme na měsíc prosinec 2005

neděle 4.12.2005 ve 14.00 hod. prosincové představení pro děti a
rodiče s názvem „Možná přijde Mikuláš...“. Zábavný pořad plný
písniček, soutěží a překvapení v podobě mikulášského balíčku.
(Mikulášem budou dětem rozdávány balíčky, které přinesou rodiče.
Bližší informace na Správě majetku města Chropyně)

čtvrtek 8. 12. 2005 v 19.00 hod. „Tenkrát o Vánocích“ – kulturní
pořad pro dospělé. Předvánoční atmosféru navodí Pavel Novák, který
celý pořad provede slovem a písní. Předprodej bude zahájen od 11.
11. 2005 na Správě majetku města Chropyně.

pátek 9.12.2005 v 10.00 hod. „Tradice a zvyky“ – písničkové
vystoupení Pavla Nováka určené pro I. stup. ZŠ, děti MŠ a rodiče s dětmi

– MR –

Nově vydané vyhlášky Města Chropyně
Důvodem vydání Obecně závazných

vyhlášek (dále OZV) č. 4/2005 o stanovení
pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství ve městě Chropyni a č.5/2005
k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích ve městě
Chropyni byla poplatnost některých
ustanovení  a odkazů v OZV č. 3/2000 o
ochraně ŽP, udržování čistoty a veřejného
pořádku ve městě Chropyni.

Uvedené vyhlášky jsou pouze doplňujícími
pravidly pro dobré soužití a pořádek ve městě,
ostatní záležitosti jsou řešeny speciálními

zákony, jako jsou např: zákon o ochraně
přírody a krajiny, zákon o vodách, zákon o
odpadech , zákon o ovzduší, zákon na
ochranu zvířat proti týrání, zákon o myslivosti,
zákon o pozemních komunikacích, zákon o
přestupcích, zákon o ochraně zemědělského
půdního fondu a to vše se souvisejícími
předpisy.

Ve vyhláškách bylo nutno se vyvarovat
ustanovení, která řeší již zákon a nevkládat
povinnosti, ke kterým není město zákonem
přímo zmocněno. Proto pokud nenaleznete
ve vyhlášce ustanovení, které vás zajímá, je

nutno nahlédnout a pokusit
se řešit záležitost dle
zvláštního právního předpisu. V případě
přestupků obyvatel je nejčastěji
uplatňovaným zákon o přestupcích, který řeší
nejčastější záležitosti dějící se na území města.

Vydané vyhlášky vč. příloh jsou k nahlédnutí
na sekretariátě MěÚ nebo si je můžete přečíst
na webových stránkách:
www.muchropyne.cz v sekci Město –
Vyhlášky města.

– Martina Adámková
referentka odboru VaŽP –

A JE TO !
Říkají Vám něco jména Pat a Mat? Tak tito

dva pracanti se v úterý 11. října objevili v naší
třídě. Divíte se proč? V ten den odpoledne se
konala tvořivá dílna. Každé dítě se svou mámou

nebo tátou vytvořili pracovní tým, pustili se s
chutí do práce a Pat a Mat se nestačili divit.
Radost měli malí i velcí nejen z nečekané
návštěvy, ale i z hračky, kterou vyrobili.

Poděkování patří rodičům
Radečka a Kačenky, kteří toto
setkání zprostředkovali.
– Děti a učitelky 4.třídy mateřské školy –
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Jak ušetřit náklady na topení?
V současné době, kdy dochází ke zdražení

některých druhů paliv, je to otázka velmi
aktuální.

Jste přesvědčeni, že ve vašem otopném
zařízení (kotli, kamnech, krbu apod.) dochází
k dokonalému spalování paliva a tím
k zamezení nežádoucích ztrát? Stejně vám
doporučuji přečíst si několik následujících
řádků.
Aby topné zařízení co možná nejefektivněji
využívalo pal ivo a také podstatně
eliminovalo únik nežádoucích spalin a emisí
do ovzduší, musí být splněny jisté podmínky:
1. vhodný druh paliva
2. funkčnost zařízení
3. objem vzduchu, jenž se účastní procesu

spalování (komínový tah)

Jestliže doposud dokážeme ovlivnit první
dva faktory, náš vliv na objem vzduchu, jenž
se účastní spalování (má klíčový význam) je
omezený. Vliv na tento faktor má především
příroda, jmenovitě konkrétní atmosférické
podmínky.

Problém přísunu optimálního množství
vzduchu pomáhá vyřešit komínový
regulátor „POLMAR“ od s.r.o. CENTROPA
Thermology. Relativně jednoduché a

bezpečné zařízení, nevyžadující zvýšené
náklady na energii. Je umístěno v ústí
komínu, nevadí při čištění, je cenově
dostupné a návratnost je mnohdy i za velmi
krátkou dobu. Přínos regulátoru z hlediska
úspor i ekologie ocenila řada významných
institucí jak u nás, tak v zahraničí. Výrobek
prošel řadou zkoušek jak u nás, tak i v Polsku
a Francii a má potřebnou certifikaci.

V současné době jsou už osazeny
regulátorem Polmar (polský výrobek) tisíce
komínů v řadě evropských zemí.

Úspory, které při dodržení správných
podmínek provozu regulátor přináší:
palivo úspora max. úspora
dřevo 50 % 65 %
uhlí 30 – 35 % 43 %
dřevoplyn 25 – 30% 35 %
plyn a topný olej 10 – 15 % 20 %

Pro především menší topná zařízení s
menším výkonem, tedy hlavně pro rodinné
domky a podobně, lze použít další komínový
nadstavec plnící stejnou funkci jako
regulátor tahu. Jedná se o STABILIZÁTOR
komínového tahu. Pracuje na podobném
principu aerodynamického proudění

vzduchu v přesně vyme−
zeném prostoru jako re−
gulátor. Výsledky úspor jsou srovnatelné
s regulátorem POLMAR, cena je však o
poznání nižší. Na tento výrobek prodejce
dává garanci – možnost vrácení výrobku do
1 roku od zakoupení – pokud s ním nebudete
spokojeni.

Další informace, možnosti využití, konkrétní
řešení poskytne a objednávky vyřizuje
certifikovaný zástupce s.r.o. CENTROPA:
Vlastimil Bena, Moravská 652 , Chropyně, tel:
604 465 237 − provozovna v MKS Chropyně.

V nabídce jsou dále klimatizační zařízení
s tepelným čerpadlem, vzduchové opony,
ventilační hlavice pro odvětrání, vodní filtry
eSpring pro domácnosti, aktivní hromosvody
(komplexní ochrana budov – jeden trn –
100% ochrana), garážová vrata Kružík,
trvanlivé stěrače ze silikonu pro různé typy
vozů, automatické rožínače světel pro auta,
speciální maziva PRO LONG – široké použití
nejen pro auta.

Firma dále zprostředkuje opravy –
hydroizolace nejen střech (různé povrchy) a
zajistí vám rovněž poradenství ve vyřizování
dotací především z fondu SFŽP a přípravu
podkladů.
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Zdražování tepla od 1. října 2005
Energetika Chropyně, a.s. byla vyzvána,

aby ve Zpravodaji vysvětlila nárůst ceny
tepla pro domácnost i  v Chropyni –
odběratele tepla pro vytápění a přípravu
TUV.

Energetika Chropyně, a.s. používá jako
jediný zdroj paliva zemní plyn. Dodavatel
tohoto paliva, Jihomoravská plynárenská,
a.s., zvýšila cenu od 1.10.2005 v našem
případě o více než 22 % (z 570,03 Kč/MWh
na 696,07 Kč/MWh bez DPH).

Domácnostem byla zvýšena cena tepla
o 12,7% (z 380,20 Kč/GJ na 428,50 Kč/GJ

bez DPH).  Zvýšení  ceny tepla pro
domácnosti od 1.10.2005 je pouze o
náklady na palivo – zemní plyn. Obdobně
tomu bylo i při nárůstu ceny tepla od
1.7.2005.

Pro obyvatele v Chropyni, kteří odebírají
zemní plyn pro otop, vaření a ohřev TUV a
odeberou za rok např. 35.000 kWh (asi
3.320 m3) se zvyšuje cena zemního plynu
o 19 % (z 660,96 Kč/MWh na 786,69 Kč/
MWh bez DPH).

Od nového roku se má cena zemního
plynu údajně zvednout nejméně o 15 %.

Co k  tomu dodat?
Právě, když jsem tento
článek psal, tak jeden velký výrobce
stavebního materiálu, který je závislý na
výrobě ze zemního plynu, pravil v rádiu: „…
stát by neměl dopustit, aby klesala životní
úroveň obyvatelstva jen proto, že dvě
společnost i  převzaly t rh s  h lavními
energiemi – zemním plynem a elektřinou.“
Pzn.: DPH u zemního plynu činí 19 %, u
tepla z teplovodu pro domácnosti 5 %.

– Libor Blažek –

Několik otázek pro firmu DESTRA Co., spol. s r.o.
Otázka dodržování platných norem
ve vztahu k životnímu prostředí

Spalovna průmyslového odpadu je
provozována na základě kolaudačního
rozhodnutí a rozhodnutí správních orgánů.
Legislativa v oblasti ŽP je v současnosti
velmi komplexní a zahrnuje řadu oblastí. Pro
naš i  společnost  je jednou z pr ior i t
dodržovat platné emisní limity u celé řady
látek, které jsou vypouštěny do ovzduší
(oxidy uhlíku, tuhé znečisťující látky,
organické sloučeniny atd.). Zajištění
dodržování platných norem a jednotlivých
limitů je kontrolováno několika způsoby.
Prvním z nich je činnost kontinuálního
měření emisí, které okamžitě při překročení
emisního limitu u dané měřené látky
odstavuje další dávkování odpadu do
prostoru topeniště. Druhým z nich je
systém jednorázového měření, který je
zákonným způsobem upraven na 2 měření
ročně (tato měření jsou publikována
veřejně na našich internetových stránkách
www.spalovnachropyne.cz). Výstupy
těchto měření společně s kontinuálními
výstupy jsou měsíčně zasílány na oblastní
inspektorát ŽP – ovzduší do Brna ke kontrole
plnění těchto zákonných limitů. Systém
jednorázových měření, často za přítomnosti
inspektora ŽP dává zároveň možnost
porovnat a ověřit správnost kontinuálního
měření. Naše společnost na základě těchto
výše uvedených měření a každodenním
úsilím zaměstnanců společnosti emisní limity
v současné době plní.

Otázka jaké odpady se spalují a
v jakých intervalech spalovna
spaluje.

Odpady, které spalovna spaluje, jsou
velice rozdílné co do konzistence – pevné,
tekuté a pastovité, dále co do výhřevnosti a
v neposlední řadě co do nebezpečnosti pro
ŽP. Převážná většina odpadu, která je
zneškodňována na spalovně, vzniká ve
strojírenském a chemickém průmyslu. Menší

míra i v ostatních odvětvích a oborech. Ve
spalovaných odpadech jsou zahrnuty
sorbety, což jsou tkaniny znečištěné
v převážné míře olejem, kaly z olejových
jímek a j iné kaly, znečištěné obaly,
rozpouštědla a olejové emulze. Spalovna má
také řadu zákazníků z okolí, kteří do spalovny
dodávají komunální spalitelný odpad, který
běžně končí na skládkách odpadů. Spalovna
tedy spaluje nejen nebezpečné odpady (v
katalogu odpadů označeny písmenem N),
ale také odpady tzv „O“, což je běžný odpad
− papír, plasty a dřevo či j iný, který
nevykazuje některé z nebezpečných
vlastností (blíže zákon o odpadech). Tohoto
odpadu „O“ naše společnost zneškodňuje
cca 15 % z celkového množství.

Provoz spalovny je cyklický cca 3 – 4 dny
provozu a poté následuje 12 hodinové
čištění kotle, kouřových cest a tkaninových
filtrů, kde dochází k záchytu nebezpečného
popílku. V průběhu měsíce je plánována
vždy jedna 4 denní odstávka na údržbu a
opravu zařízení, která je spojena
s vychlazením technologie a kontrolou pece
a dalších zařízení spalovny.

Otázka krátkodobého vypouštění
černého dýmu

Každé zařízení, od automobilu až po
spalovnu, má nějakou určitou dobu
provozuschopnosti. V letošním roce jsme
identifikovali občasné zvýšení tmavosti
kouřových spalin. Závada byla odhalena při
kontrole tkaninových filtrů. Byly odebrány
vzorky tkaniny a ty předány odborné firmě
ke kontrole. Kontrolou bylo zjištěno, že
použité teflonové prachové filtry jsou již na
hranici ž ivotnost i .  Po tomto zj ištění
technického stavu filtračních rukávců naše
společnost objednala výrobu nových a tyto
jsou v současné době j iž dodány a
připraveny k instalaci. Termín prací na
výměně těchto f i l tračních rukávců
předpokládáme po důkladné přípravě
v průběhu měsíce listopadu.

Otázka zahoření na
spalovně

V letošním roce jsme v měsíci červenci
řeš i l i  nás ledky požáru, který vznik l
prošlehnutím plamene z prostoru topeniště
do násypky,  kde je zhruba 400 kg
homogenizovaného odpadu připraveného
ke spálení. Tento odpad se vzňal a zhruba
250 kg tohoto odpadu shořelo, převážně
guma a sorbenty. Teplota vyvinutá při
hoření poničila nad násypkou umístěný
drapák a jeřábovou dráhu. Při řešení
odstranění možné podobné př íč iny
zahoření byla horní část násypky uzavřena
a dobudováno nad rámec kolaudačního
rozhodnutí další hasební zařízení tak, aby
pravděpodobnost požáru z této příčiny
byla minimalizována. Celá událost byla
řešena i s inspekcí ŽP Brno, kde bylo
konstatováno, že mimořádná událost byla
řešena správným způsobem a nedošlo
k závažnému poškození životního prostředí
ani ke zranění obsluhy v době požáru.
Zničené části zařízení byly opraveny a
odzkoušeny a v měsíci srpnu spalovna
najela do provozu. Nebylo zjištěno jakékoli
cizí zavinění.

Jedním z kladných vlivů spalovny na
životní prostředí je využití získaného tepla
ukrytého v odpadech, a to v  letních
měsících, převážně o víkendech či
celozávodní dovolené (srpen) pro ohřev
teplé vody na sídliště a v zimních měsících
pro vytápění. Tímto způsobem šetříme stále
dražší ušlechtilá paliva jako zemní plyn atd..

Informace o množství vypouštění látek
naleznete na našich internetových
stránkách, které jsou pravidelně ak−
tualizovány. Považujeme tyto informace na
rozdíl od jiných znečišťovatelů za veřejně
přístupné a jsme je připraveni na požádání
poskytnout.

– Ing. Martin Krov,
DESTRA Co., spol. s r.o., jednatel společnosti –



- 10  10  10  10  10 -

ZprZprZprZprZpraaaaavvvvvooooodaj mdaj mdaj mdaj mdaj měsěsěsěsěstttttaaaaa     ChrChrChrChrChropopopopopyněyněyněyněyně 1111100000/2005

Děvčata nebo chlapci?

Osa plíce – střevo se dá pokládat za
naprosto zásadní orgánovou dvojici, protože
celý proces vstřebávání distribuce energie
začíná právě zde – ve spojení dechu a trávicích
procesů. Dceřinným orgánem plic je tedy
podle čínské medicíny tlusté střevo. V praxi
to znamená, že lidé s vážným onemocněním
plic by měli velmi bedlivě sledovat stav svého
tlustého střeva. Platí to samozřejmě i opačně.
Ložiska v tlustém střevě mohou existovat
nezávisle na ložiscích v plicích, ale nezávisle
na nich nemohou vzniknout.

Plíce dále ovlivňují stav tlustého střeva tím,
že řídí distribuci tekutiny v organismu a vytváří
tak příliš suchý nebo příliš vodnatý střevní
obsah (průjmy, zácpy). Slepé střevo a konečník
jsou však ovládány ještě játry a řitní otvor
slezinou, což znamená, že zbavit se potíží se
jmenovanými částmi střeva (např. nadýmání,
hemeroidy) lze pouze vyčištěním všech
spolupůsobících orgánů.

Tlusté střevo je hustě osídleno mikroflórou
a dochází zde asi k 80 % trávicích procesů.
Jsou zde tráveny především živočišné bílkoviny
a tuky. Oblast slepého střeva obsahuje
nejdůležitější imunitní orgán – Peyerské plaky.
Také mízní systém střeva a jeho sliznice jsou
imunitními orgány.

Plocha střeva je obrovská: při roztažení
všech záhybů střeva bychom dostali plochu
rovnající se polovině fotbalového
hřiště! Při tak velké ploše působí poškození
střevní sliznice chronické potíže v celém

Detoxikace podle MUDr. J. Jonáše – Okruh plíce a tlusté střevo II.
organismu. K poruše střevní sliznice může
dojít několika způsoby: v dětství bývá
nejčastější potravinová alergie (kravské mléko,
bílá pšeničná mouka, vejce), později potom
léky, zvláště antibiotika a konečně strava
s nedostatkem minerálů a vitamínů. Tento
povrchový zánět střevní sliznice obvykle
nemívá žádné zevní projevy, ale o to je
nebezpečnější. Funkce střevní stěny
mimo jiné spočívá v tom, že odděluje
snesitelné od nesnesitelného. Poškození
střevní sliznice (zánět, divertikly – výchlipky,
dysbióza – přemnožení nežádoucích
mikroorganismů) znamená, že orgán přestává
plnit své úkoly. Výsledkem je snížená
propustnost střeva a PROBLÉMY CELÉHO
ORGANISMU. Jednotlivé choroby a potíže
nelze izolovat, protože organismus funguje
jako celek.

Velkým problémem ve střevě jsou zbytky
nestrávené potravy, které se ukládají ve
střevních záhybech. Vytváří tam zátky, které
mohou v organismu přetrvávat celé roky. Tyto
zátky ukrývají celé kolonie plísní, virů a bakterií,
které jsou tak stálým zdrojem otravy
organismu. Dále tyto zaschlé zbytky jídla
vytlačují ze svých míst okolní orgány, tlačí
hlavně na bránici − dýchací sval, močové a
pohlavní orgány. Není výjimka nalézt u lidí
několik kilogramů takovýchto zbytků.

Ložiska ve střevě mívají obal z tuků,
mléčných hlenů, cholesterolu,
nestrávených zbytků potravy. Jsou
uložena buď přímo v záhybech střeva nebo
podslizničně. Při mechanických očistách střeva
lze vidět vycházet stovky střevních kamenů
různé velikosti, např. při hydro−colon−terapii
byly nalezeny zbytky igelitu, alobal, semínka
z exotického ovoce, konzumovaného před
lety. Tato ložiska nepřetržitě chrlí do organismu
toxiny, které se mohou dostávat do stěn cév,
žil, do kloubů, ledvin, na kůži, do dýchacího
traktu, mízního, močového a gynekologického
systému, do centrálního nervového systému.

Nejhorším důsledkem střevní dysbiózy
bývá porucha trávení tuků a živočišných
bílkovin. Z výše uvedených látek totiž vznikají
tzv. střevní karcinogeny, které jsou
zásadním původcem každého
onkologického onemocnění. Ve spojení
s játry, žlučníkem a slezinou tak vznikají
poruchy v nervovém systému střeva a

n á s l e d n ě
k nedostatečnému nebo
přílišnému pohybu jeho stěny (průjmy,
dráždivý tračník, zácpy). Bohužel Česká
republika zaujímá smutné prvenství
v počtu nádorových chorob tlustého
střeva.

Východní lékař hodnotil kvalitu střeva podle
pevnosti rtů, především dolního rtu, podle
váčků pod očima, podle ztuhlosti krční
páteře a podle napětí svalů mezi palcem
a ukazováčkem. Emoční projevy
nerovnováhy okruhu plic a tlustého střeva
jsou depresivní stavy, smutek,
podceňování, nedůvěra ve vlastní síly.
Ne náhodou tyto projevy přicházejí ve větší
míře v době podzimu, která je podle čínské
medicíny přiřazena zmíněnému okruhu.

Všechny části střeva dokáží vyčistit a zbavit
toxických zátěží unikátní přírodní bylinné a
informační preparáty z výzkumu MUDr. Josefa
Jonáše. Seznam detoxikačních center v ČR
naleznou případní zájemci na www.joalis.cz,
podrobnější informace na tel. 732 760 770.

Střevo posiluje a chrání:
− lehká strava, bohatá na zeleninu, vlákninu
− vyvážený pitný režim
− dostatečný přísun ovoce a zeleniny

(vhodné jsou ovocné a zeleninové šťávy)
− česnek je ochránce střevního prostředí
− sladkovodní řasa Chlorella
− semena indického jitrocele Psyllium
Střevo oslabuje a poškozuje:
− typicky česká strava, bohatá na živočišné

tuky, smetanu, mléko, mouku
− stres, psychické zátěže
− vedlejší účinky léků, antibiotik, injekcí
− sůl, hlavně při dosolování na talíři
− nedostatek vitamínů, zejména vit. C
− přejídání, zvláště po 50. roce života
− častá konzumace kynutého těsta.

Výskyt nádorů tlustého střeva a konečníku
(průměrný počet onemocnění na 100 000
obyvatel)

ženy muži
Svět 39,4 58,3
Evropa 43,9 86,9
Česká republika 59,1 86,0

– Ivana Batůšková, Chropyně –

Na turnaji v kuželkách pro žáky a žákyně 5.
tříd ZŠ se ukázalo, že děvčata jsou šikovnější.
V soutěži 10ti hodů do plných a 10ti hodů
dorážka bylo umístění následující:

1. Stojková Sabrina – 49 kolků
2. Beran – 43 kolků
3. Loch – 39 kolků
4. Růžičková – 36 kolků
5. Vitík – 35 kolků

6. Stojková Sylva – 31 kolků
7. Hála – 28 kolků
8. Kanalošová (4. tř) – 22 kolků

Turnaj organizovala školská a kulturní
komise při radě města ve spolupráci
s oddílem kuželkářů ve středu 19. října 2005.
Chybou – nedostatkem byla malá účast, i
když pro propagaci tohoto turnaje bylo na
obou školách uděláno dost.

Na turnaji se zástupce
školské a kulturní komise
dohodl se zástupcem oddílu kuželek, že na
jaře r. 2006 bude uspořádán „výběrový“
turnaj pro žáky 8. a 9. tříd jako „přebor školy“.
Věříme, že tohoto přeboru se zúčastní více
žáků. Ti nejlepší potom budou oddílem
vybráni do mládežnického družstva
kuželkářů.

– Ant. Středa –
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Jak pan hejtman velikým je pánem
nad vojáky v celé kompanii,

tak ta naše louka Hejtman vrch má
nad lukami v celé monarchii.

 
Tak nás učil náš dobrý pan  rektor,

až když jsme již v páté třídě byli,
bychom věcný význam toho jména

pro tu louku správně pochopili.
 

Na hektary odhadnout ji nevím,
jenom v Čechách Rožmberský rybník

mohl by se co do rozlehlosti
přihlásiti jako její dvojník.

 
Od severu k jihu jejím středem
struha Svodnice po délce běží,
přes ni průkopy se v strany kříží
od jednoho druhé na nábřeží.

 
Neboť to je širá plýtká mísa,

lemovaná silnicí a hrází,
přes níž napříč po vysokém náspu

železnice jako had se plazí.
 

Když se nad ní na podzim a v zimě
mlžná plouha jak bílý šlář vznáší,
zdá se ti,že nad oblaky pluješ,

pod nimiž tě bezedná tůň straší.
 

Ale když se v červnu vánku dechem
rozvlní ta dlouhá klasná tráva,
tu máš dojem,že jsi na laguně,
na níž gondola tě houpá hravá,

 
jak ty vlny od břehu tě táhnou,

sleduješ−li jak se valem honí,
a ten vibrující vzdušný opar

v sugenci jak mořský příboj voní.
 

Pestré květy v mihotavé směsi
a motýli se v tanci kolébají,

kobylky a cvrčci,včelky,mušky
na skřipky a na grumle jim hrají.

 
To je velkolepá podívaná

na to moře trávy v slunka jasu,
člověk ani nechtě musí zpívat
slavný pajan na tu boží krásu.

 
Když však v senoseči kosy řinčí,

tu ten pláč jak chorál při rekviem
napovídá duši v zamyšlení,
že i my jen jak tráva žijem.

 
Člověku se v srdce lítost vkrádá,

když vidí tu krutou exekuci,
ne−li stejně válka lidi kosí

nelítostnou krve kontribucí ?
 

Až pak sladká kadidlová vůně
po té panychidě za bol směnou

duší zkonejší jak v letargii
se svým osudem na srozuměnou.

 
Velké fúry sena koně vezou

řehtajíce rozkočnicky v klusu,
jak si zuby brousí zas jak člověk,

když má na talíři zlatou husu.
 

Ještě o otavách stejný proces
zapadne svým časem do sezóny,
pak se velké stádo krav zde pase

a robečky rýpou žampióny.
 

Toť náš Hejtman v koloběhu roku :
tundra?−Moře?−či koberec z kvítí?−
boj o život,kdo s toho a dokud?−

Pojď,synu,a zde se nauč žíti !

Hejtman

Ze sbírky básní Huberta Havránka  „O Chropyni“ vybrala Květoslava Dvořáková

Nebezpečný odpad
v Chropyni

Co je to nebezpečný odpad ??? Dle zákona
o odpadech je jakýkoliv odpad vykazující jednu
nebo více nebezpečných vlastností. Obecně
jsou to některé odpady z domácností, které
ohrožují jakost vody a půdy a působí velmi
nepříznivě nejen na naše zdraví, ale i na
všechny rostliny a živočichy kolem nás. Jsou
to jedovaté odpady, se kterými musíme
zacházet odlišně od běžného domovního
odpadu, neboť se v přírodě velmi těžko
odbourávají.

O jaké odpady se jedná??? Jsou to zejména
zbytky domácích chemikálií, léků, staré
bateriové monočlánky s obsahem rtuti a
kadmia, zbytky syntetických barev, štětce a
nádoby od těchto barev, dále ředidla, mořidla,
spreje, textilie znečištěné škodlivinami, staré
zářivky, výbojky, kyseliny, louhy, pesticidy,
televizní obrazovky, chladničky, akumulátory,
motorový olej; taktéž pneumatiky, oleje z
domácností, izolační materiály aj.

A jak se lze v našem městě těchto odpadů
zbavit?

V lékárně u zdravotního střediska na ul.
Moravská lze odložit veškerá nepoužitá léčiva
a to v provozní době lékárny.

V provozovně sběrny nebezpečných
odpadů na ul. K.H.Máchy je možno odložit
veškerý ostatní nebezpečný odpad
pocházející z domácností popř. z
činnosti fyzických osob
nepodnikajících.

Výše uvedené služby jsou prováděny pro
občany trvale hlášené na území Města
Chropyně včetně části Plešovec zdarma.

Provozní doba sběrny: úterý, čtvrtek− 14:00−
17:00 hodin; sobota 9:00−11:00 hodin.

Nebezpečný odpad pocházející z pod−
nikatelské činnosti lze v provozovně odložit
pouze za finanční úhradu dle platných tarifů.
Osoby právnické a fyzické podnikající se mohou
taktéž přímo obrátit na firmu Biopas s.r.o.,
Kroměříž.

− MA −
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Z činnosti mladých rybářů MO Chropyně
Zájezd do Tovačova

Dne 10. září 2005 jsme pro 10 mladých
rybářů uspořádali zájezd do Tovačova na
rybník Hradecký k panu Zahradníčkovi. Za
krásného počasí jsme tento výlet brali jako
malé závody v lovu kapra – co kus, to bod.
Závodili jsme o jednu cenu, a to o udici.

Zahájení bylo v půl osmé a ukončení v pět
hodin odpoledne. Během této doby se chytilo
mnoho kaprů; byl to lov, na který budou naši
mladí rybáři dlouho vzpomínat.

Tolik zážitků a ulovených ryb, co tento den,
se málokdy opakuje. Každý mladý rybář si
počítal úlovky sám a po skončení lovu nahlásil,
kolik kaprů chytil. Bylo to až neuvěřitelné, kolik
kaprů mladí rybáři chytili. Nejvíce kaprů chytil
a 1. místo obsadil Prófa 2005:

1. Milan Novák – 38 ks
2. Dominik Kusý – 27 ks
3. Laďa Patrman – 18 ks

Poslední chytil 6 ks. Myslíme si, alespoň podle
hodnocení mladých rybářů, že to byl jeden
z nejkrásnějších rybářských dnů, který jsme na
revíru prožili a mladí rybáři budou na tento
den rádi vzpomínat.

Třpytka 2005
Jako každý rok, tak i v letošním roce pořádala

naše MO Chropyně pro mladé rybáře závody
ve vláčení. Je to lov dravců na umělé nástrahy.
Tyto závody proběhly 8. října 2005. V 8 hodin
se na chatě MO Chropyně sešlo deset
mladých rybářů.

Tentokrát jsme šli lovit na Bečvu a hned na
prvním místě nad stavidly chytil Dominik Kusý
první štiku (55 cm). Procházeli jsme po proudu
Bečvy a zkoušeli štěstí na každém vhodném
místě, až jsme došli na soutok Bečvy se
Svodnicí, kde opět Dominik Kusý chytil druhou
štiku (45 cm). Vrátili jsme se na chatu a
pokračovali v lovu nad ní až na Včelín.

Stále se nic nedělo –
jako by ve vodě ani žádný
dravec nebyl. Ale nakonec to přece muselo
přijít. Na posledním místě, těsně před
ukončením, opět Prófa Milan Novák; patron
rybářů, sv. Petr ho musí mít moc rád, protože
mu na udici poslal štiku dlouhou 81 cm a přes
5 kg těžkou. Opět tedy vyhrál. Byl to
neobyčejný zážitek, protože se taková ryba
nechytí každý den.

Po předání ceny se mladí rybáři rozešli s tím,
že se opět sejdou 13. října 2005, a to
v rybářském kroužku, který jim v tento den
začíná.

– Jiří Řezáč, st. –

Pozn: redakce Zpravodaje se omlouvá za
chybně uvedené pořadí výherců rybářských
závodů v čísle 08−09/2005 v kategorii kapr;
správné pořadí: 1. Milan Novák, 2. Dominik
Kusý, 3. Tomáš Janečka;

Vítěz Milan Novák (vpravo) a Dominik Kusý.

Informace Svazu důchodců ČR
Zamyšlení se nad starobními důchody v ČR

K 1. lednu 2005 je podle statistiky Ministerstva práce a sociálních
věcí v ČR 1,9 mil. občanů, kteří pravidelně pobírají zasloužený důchod.
Průměrný důchod je 7.696,− Kč a zvýšil se k 1. lednu o 426,− Kč.

Podle výše důchodů lze rozdělit seniory do těchto skupin:

        důchodové rozmezí       % důchodců        důchodců
do 3.999,− Kč 1,04 19 000

4.000,− až 4.999,− Kč 1,5 28 500
5.000,− až 5.999,− Kč 6,86 130 340
6.000,− až 6.999,− Kč 23,9 452 000
7.000,− až 7.999,− Kč 28,43 540 170
8.000,− až 8.999,− Kč 21,18 402 420
9.000,− až 9.999,− Kč 10,51 199 690

10.000,− až 10.999,− Kč 3,67 69 730
11.000,− až 11.999,− Kč 2,43 46 170

nad 12.000 Kč 0,59 11 200

V posledních letech jsou seniorské organizace znepokojeny stále se
zhoršujícím postavením českých seniorů ve vztahu k ekonomicky aktivní

části populace, která se propadá nejen pod úroveň
evropských tradic, ale dokonce i pod úroveň
mezinárodních závazků ČR. V letech 1998 až 2004 pokleslo sociální
postavení seniorů ve společnosti na nejnižší úroveň za celé období
ekonomické transformace. Přitom senioři transformační dluhy
nezpůsobili, naopak vytvořili hodnoty, ze kterých stát dodnes těží.
Měřeno v reálných hodnotách vývoje kupních sil důchodů a mezd
k roku 1989, vzrostl tento rozdíl ze 14,87 % v roce 1998 na 40,3 %
v roce 2004. To je o 25,5 % během šesti let. A měřeno v hodnotách
nominálních, poklesla relace (náhradový poměr) průměrného
starobního důchodu pro jednu osobu k průměrné nominální hrubé
mzdě ze 40,9 % v roce 1998 na 40,6 % v roce 2004. V letošním roce
se nůžky mezi reálnou kupní silou průměrného starobního důchodu
sólo a průměrné reálné mzdy dále o 1,2 % rozevřou a relace
průměrného starobního důchodu k průměrné nominální mzdě se o
0,3 % propadne. Navíc někteří naši odborníci, a to i z politických kruhů,
tvrdí, že situace se bude ještě zhoršovat.

Skutečnost, že se senioři dostávají tak trochu na vedlejší kolej české
společnosti, pokládají seniorské organizace sdružené v Koordinačním

Dominik Kusý

pokračování na straně 13
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Informace Svazu důchodců ČR

Vítání nových občánků našeho města

Jiří Josef Buksa nar. 10.6.2005

Patrik Hrdlička nar. 28.7.2005 Michal Hradil nar. 6.8.2005 Daniela Třísková nar. 11.8.2005

Zuzana Krutilová nar. 11.8.2005 Zdeněk Krempl nar. 28.8.2005 Natálie Ligurská nar. 5.9.2005

Příchod nového človíčka je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům a přejeme jim hodně radosti

Tomáš Pečínka nar. 12.6.2005 Tomáš Škarpa nar. 13.6.2005

a především trpělivosti při výchově svých
potomků.                                    − Redakce −

výboru organizací důchodců (KVOD), kde významnou roli hrají
důchodci – odbojáři a členové Svazu důchodců ČR, ale i neorganizovaní
senioři, za ponižující a nedůstojné. Dle oficiálních dat Ministerstva práce
a sociálních věcí již více jak 150 tisíc poživatelů starobních důchodů
žije pod hranicí životního minima. Překvapuje to i proto, že na
důchodovém účtu jsou přebytky a není z hlediska třetí generace taktické
rozpustit tyto částky ve státním rozpočtu. Senioři se právem domnívají,
že peníze vybrané na důchodovém pojištění patří především
pojištěncům a nikomu jinému. Je zcela pochopitelné, že senioři v ČR se
znepokojením a obavami sledují diskuze o privatizaci současného
penzijního systému či diskuze o zvýšení spoluúčasti za zdravotní péči
nebo úpravu nájemného apod. Doufejme, že celé politické spektrum
ČR a to jak koalice, tak i opozice – si uvědomuje, že postavení seniorů
nelze již zhoršovat, ale spíše zabezpečit i třetí generaci životní úroveň,
která odpovídá našemu postavení ve sjednocené Evropě.

– Výpis ze Zpravodaje SDČR –

Svatba jako z pohádky
Přinášíme vám fotografii ze svatby
manželů Předínských ze Zlína, která
se uskutečnila v chropyňském
zámku dne 24. 9. 2005. Na první
pohled to vypadá jako natáčení
nové české pohádky, ale vidíte
skutečnou nevěstu a ženicha, kteří
na svou svatbu přijeli na koních
v dobových kostýmech, jak se na
správnou „zámeckou svatbu“ sluší.
Oba svědkové a otec nevěsty také
vypadali, jako by si na svatbu jen
„odskočili“ ze středověku. Všichni
ovšem předložili platné občanské
průkazy a manželství mohlo být
právoplatně uzavřeno.

 − KL −

dokončení ze strany 12
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Společenská kronika
září 2005

Chropyňské počasí
září 2005

Kateřina Lučanová − matrikářka
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Uzavření manželství

Blahopřání

Poslední rozloučení

Průběh teplot - září 2005

V měsíci září
se do našeho města přistěhovalo 15 občanů,
18 osob se přestěhovalo v rámci obce, 8 občanů se odhlásilo
z trvalého pobytu, 2 osoby zemřely a narodilo se 5 dětí.

Milada CALABOVÁ, 82 let, ul. Nádražní
Zdeněk WLASCHINSKÝ, 59 let, ul. Moravská

Svaz důchodců blahopřeje svým členům, kteří oslavili významné životní
jubileum. Do dalších let přeje hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
V měsíci listopadu 2005 oslaví své životní jubileum:

Bajgar Augustin, Tovačovská 450
Dosedělová Libuše, Tovačovská 352

Kopečná Miroslava, Tyršova 597
Kopečný Oldřich, Tyršova 597

Josef GAJA, Hulín – Olga APOLENÁŘOVÁ, Hulín
Stanislav DUNAJ, Kojetín – Pavlína TĚŠITELOVÁ, Kojetín
Martin MIHÓK, Hulín – Petra RAPANTOVÁ, Chropyně
Zbyněk PŘEDÍNSKÝ, Zlín – Romana KOČÍKOVÁ, Zlín

Jakmile dochází k pravidelným výraznějším poklesům teploty,
uchylují se u nás žijící plazi postupně do svých zimních úkrytů. Zalézají
nejčastěji do děr pod kořeny stromů a pařezů, puklin a jeskyněk, ale i
do opuštěných nor savců. Ve vyšších polohách a nebo v chladnějších
létech dochází k tomuto již koncem září, tedy tak, jak udávají pranostiky
na svatého Václava, ale ve většině ostatních případů až v průběhu
října. Není řídkým jevem, že se tito živočichové ve zvláště vhodných
místech pro přezimování ukládají k zimnímu spánku i ve větším počtu
pohromadě. Vyskytují se zde pospolu např. zmije, užovky, ještěrky a
slepýši. Při nejrůznějších výkopových nebo dobývacích pracích
v přírodě lze v době vegetačního klidu někdy odkrýt i početná
vícedruhová společenství těchto zimních spáčů.

Z místního pozorování v měsíci září:
− průměrná minimální ranní teplota byla 12,1 °C
− průměrná maximální odpolední teplota byla 17,9 °C
− nejchladnějším dnem byl 22. září s ranní teplotou 7 °C

a odpolední 16 °C
− nejteplejším dnem byl 9. září s ranní teplotou 20 °C

a odpolední 25 °C
− celkové množství srážek v měsíci bylo jen 34,1 mm/m2

− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 994,3 hPa,
přičemž dlouhodobý průměr činí 993 hPa.

Pranostiky na měsíc listopad:
1. listopad (Všech svatých) – Na Všechny svaté utni z buku třísku:
                              je−li suchá, bude zima tuhá, bude−li

  mokrá, bude zima mírná.
11. listopad (Martin) – Jižní vítr na Martina – mírná zima.
19. listopad (Alžběta) – Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě.
25. listopad (Kateřina) – Od svaté Kateřiny do Ondřeje sotva
                                                se kdo i pod peřinou ohřeje.
30. listopad (Ondřej) – Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme.

– Ing. O. Kment –


