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Je čím se pochlubit
S blížícím se koncem roku se skýtá vhodná
příležitost bilancování toho, co se během něj
podařilo a co ne. I představitelé města bilancují
svoji práci, zvláště v oblasti investic.
V oblasti správy školských budov se
především podařilo pokračovat v rekonstrukci
objektů základní školy – tentokrát výhradně na
ulici J. Fučíka. Jednalo se o výměnu oken,
zateplení, fasádu pavilonů B a D a také o
vybudování bezbariérového přístupu
z vestibulu do prostor školní jídelny, k čemuž
byla třeba rekonstrukce menšího atria a ta se
podle mého názoru povedla velmi dobře. Celá
tato investice činila zhruba 7 milionů Kč. Také
v budově mateřské školky pokračovala
postupná rekonstrukce, tentokrát výměnou
oken na části objektu, a to v hodnotě asi 600
tisíc. Menší finanční objemy byly
proinvestovány také ve školním stravování, a

to na úpravu zázemí školní jídelny základní
školy Nová (cca čtvrt milionu) a pořízení
objednávkového bezstravenkového systému
pro jídelnu na Ječmínkově ulici (přibližně stejná
částka).
Úspěchy jsme zaznamenali také v oblasti
bydlení. V první polovině roku pokračovala
výstavba nového bytového domu pro
příjmově vymezené vrstvy obyvatel v objemu
asi 3 milionů. K dokončení, kolaudaci a předání
k užívání došlo v polovině roku. Je dobře, že
se během výstavby tohoto domu uklidnily
emoce, které realizaci stavby předcházely. Již
téměř půlroční zkušenost s užíváním ukazuje,
že byty podobného typu byly v Chropyni
potřebné a že vzhled a umístění domu nikterak
nepoškodilo vzhled sídliště.
Ke zlepšení životního prostředí určitě
nemalou měrou přispěla (co do objemu po

škole druhá největší investice) II. etapa
regenerace sídliště. Vybudování parkoviště pro
49 aut, cyklostezka, dětská hřiště, nové logicky
umístěné chodníky a nové veřejné osvětlení
musí uspokojit i toho největšího škarohlída.
Tato část realizace projektu regenerace stála
celkem 5 milionů Kč a město se na ní podílelo
částkou 1,5 milionu. Jen na vysvětlenou: hovoří
se zde a ještě několik let bude hovořit o
„regeneraci sídliště“. Oficiální název
„Regenerace panelových sídlišť“ nevznikl
v hlavách našich radních, ale je názvem
dotačního titulu Ministerstva místního rozvoje.
Také další část rekonstrukce oplocení
hřbitovů v Chropyni i v Plešovci je hezkým
příspěvkem ke zlepšení vzhledu města.
V Plešovci bylo prostavěno 200 tisíc a
v Chropyni 350 tisíc Kč. Dokončení zídek obou

pokračování na straně 2

Vážení občané,
dovolte nám, abychom Vám za samosprávné orgány a Městský úřad popřáli příjemné
prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku 2006 hodně zdraví a úspěchů.
Eva Klašková, místostarostka, Ing. Jaroslav Kotula, tajemník MěÚ, František Hrabal, starosta
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Je čím se pochlubit
dokončení ze strany 1
hřbitovů bude provedeno v příštím roce.
O tom, že chceme, aby i naše radnice byla
uchována v dobrém technickém stavu, svědčí
pokračování postupné rekonstrukce budovy
v tomto roce, kdy byla provedena výměna
rozvodů topení a radiátorů. Po loňské výměně
oken to byl další krok k úspornějšímu
hospodaření s teplem.

za moderní bezdrátový systém. Letos proběhla
druhá etapa ve finančním objemu 520 tisíc
korun, přičemž Zlínský kraj nám přispěl částkou
120 tisíc Kč. V příštím roce hodláme celý záměr
dokončit s pomocí částky cca 400 tisíc. Kč.
Rozpočet města v letošním roce počítal ještě
s vybudováním chodníku na ulici Hrad (od
domu Škarpových po křižovatku na Skaštice),
ale realizace tohoto záměru vyžadovala

objem finančních prostředků potřebných
k realizaci těchto záměrů činil cca 18 milionů
Kč. Z letošního rozpočtu města to bylo zhruba
6 milionů a zbývajících 12 milionů bylo třeba
získat z dotačních titulů ministerstev, případně
přímo ze státního rozpočtu.
Že se městu daří v posledních letech
realizovat investice v takovém rozsahu, je
výsledkem výborné spolupráce úředníků MěÚ

O důležitosti obecního rozhlasu pro
informování obyvatelstva v běžném životě, ale
i v době havárií a katastrof, jsme se mohli
přesvědčit největší měrou v době povodně
v roce 1997. V takovém okamžiku se rozhlas
stává nejen prostředkem vyrozumění ale i
varování obyvatel. A právě tyto důvody nás
vedou k postupné výměně starého rozhlasu

odkoupení pozemků. V průběhu řízení se však
zjistilo, že odkup není možný, neboť potřebné
pozemky jsou restitučním nárokem církve a
do vyřešení restituce s nimi nelze nakládat.
Toto je hrubý výčet budovatelských aktivit
města v roce 2005. Někomu se může zdát, že
to všechno jde jaksi automaticky, samozřejmě.
Skutečnost je však poněkud složitější. Celkový

zodpovědných za realizace investic,
funkcionářů samosprávy a poslanců našeho
regionu.
Nezbývá, než si přát, aby se dařilo stejně
dobře i v letech dalších!

– František Hrabal,
starosta města Chropyně –

Program Restaurace RACEK na prosinec 2005
2.12. Disco s mikulášským nádechem
3.12. První motorkářský rockový večírek − Morčata na útěku
Enigmatic Faith, Barandof, Zároveň všem ženám naděluje Mikuláš dárky
9.12. Vánoční disco show − DJ Litvín
10.12. Ladies párty − DJ Litvín
16.12. Disco show − Vystoupení kouzelníka – mistr republiky
17.12. Disco s Radiem HANÁ
Moderuje Mirek Karásek z radia HANÁ
23.12. Posezení u svíček – stará restaurace − Karek K. na přání
Disco show, Velká soutěž
25.12. Vánoční vystoupení − TIP−TOP−Q + disco
31.12. Silvestr
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Informace Svazu důchodců ČR
Dvanáct seniorských organizací, resp.
organizací, kde většina členů jsou senioři,
bylo dosud sdruženo v Koordinačním
výboru organizací důchodců KVOD. Mezi
největší organizace patří Asociace důchodců
odborářů při ČMKOS, Svaz důchodců ČR,
Český svaz bojovníků za svobodu a Svaz
diabetiků ČR. Jen tyto organizace mají 1,5
milionu evidovaných členů. Na své
hodnotící konferenci dne 31. května 2005
se usnesly všechny organizace vytvořit
vrcholný orgán seniorských organizací Radu
seniorů ČR. Vycházelo se zde ze zkušeností
zemí EU a také mezinárodní konference o
radách seniorů, která se konala v září 2004
v Hradci Králové.
Za strategické priority Rady seniorů na
období 2005−9 byly vyhlášeny:
− udržet náhradový poměr, tj. relaci
průměrného starobního důchodu
k průměrné nominální mzdě na současné

−
−

−
−

úrovni, tedy na úrovni 44 % hrubé mzdy,
na 57 % čisté mzdy s perspektivou dalšího
růstu této relace;
do r. 2008 vyřešit problém mezi tzv.
„staro“ a „novo“ důchodci;
zabezpečit důstojné bydlení všem
seniorům v ČR i po přechodu na smluvní
nájemné;
zabezpečit dostupnost a kvalitní zdravotní
péči seniorům i po reformě zdravotnictví;
zabezpečit dostupnost kvalitních
sociálních služeb a sociální péče všem
seniorům ČR.

Stanovy Rady seniorů byly schváleny
Ministerstvem vnitra dne 4. července 2005.
Sídlem je Dům odborových svazů, nám. W.
Churchilla 2, 113 59 Praha 3.
Dne 23. srpna 2005 přijal premiér
Paroubek delegaci Rady seniorů. Velmi
vstřícně přijal nový návrh na řešení

valorizace
důchodů,
doporučil podrobnosti
projednat s ministrem Škromachem. Další
problémy seniorů – bydlení, zdravotní péče,
spoluúčast aj. nejen vyslechl, ale v rozhovoru
diskutoval o možnosti zlepšení a doporučil
přímé jednání s dalšími ministry, které bude
o aktivitách Rady seniorů informovat.
Zároveň zdůraznil, že by si přál, aby Rada
seniorů byla připomínkovým místem nejen
pro nové předpisy a zákony, týkající se
seniorů, ale také pro hodnocení postupu
národního programu přípravy na stárnutí,
na který se v poslední době často
zapomínalo.
Delegace odcházela s pocitem, že setkání
nebylo zbytečné a že vlastně se jednalo o
první schůzku, na které zástupci seniorů
diskutovali s předsedou vlády.

− Výpis ze Zpravodaje Svazu důchodců ČR −

Z jednání rady města
Rada na svých jednáních:
− projednala problematiku provozování
Sběrných surovin (pan Petr Ramiš) týkající
se zejména zpřesnění evidence, pořádku
kolem sběrny a úpravy otevíracích hodin.
Uložila všemi prostředky informovat
občany o zákazu odkládání veškerých
surovin (hlavně nebezpečného odpadu)
na volné prostranství před Sběrnou bez
vědomí provozovatele v době mimo
otevírací hodiny a současně o
možnostech všech legálních prostředků
pro nakládání s odpadem;
− rozhodla ve věci autovraku nákladního
vozidla v lokalitě Cikorka, v případě
neodstranění ve stanoveném termínu
zahájit soudní řízení na odklizení
předmětného vraku z pozemku města
žalobou na vyklizení a dále v případě
nezaplacení pokuty zahájit po uplynutí
příslušné lhůty kroky vedoucí k exekuci;
− uložila sledovat provedení oprav lávky na
Smutníku a v jarních měsících vyhodnotit
jejich účinnost;
− na základě informací zástupce Realitní
kanceláře Zvonek Kroměříž o možnostech
přípravy pozemků v lokalitě Podlesí pro
výstavbu rodinných domků uložila
prověřit možnost zapojení státní dotace
na
vybudování
infrastruktury
k příslušným pozemkům i při realizaci
firmou Zvonek;
− vyhověla žádosti společenství vlastníků
bytového domu č.p. 660 – 665 na
Moravské ulici o povolení k uzavření
parkoviště před tímto domem v souvislosti
s navážkou stavebního materiálu pro
rekonstrukci domu;
− vyslovila souhlas s provedením přípojky

−
−

−

−

−

−

−

−

plynu přes pozemky města k objektu č.p.
806 panu Petru Kratochvílovi;
schválila aktualizované Zásady pro
přidělování obecních bytů;
odsouhlasila bezplatný pronájem
místnosti č. 10 v MKS Základní umělecké
škole Chropyně ve dnech 28.11. až
1.12.2005 pro konání třídních besídek;
schválila zvýšení počtu pracovníků
zařazených do Městského úřadu
Chropyně o 1 pracovníka z důvodu zřízení
pracovního místa „Správce informačních
a komunikačních technologií“;
souhlasila s posílením výstražného
systému instalováním 5 ks bytových
přijímačů pro velitele hasičů Chropyně a
Plešovec, dále pro starostu, místostarostu
a tajemníka;
znovu projednala otázku vybudování
chodníků na Františkově. Podle sdělení
Pozemkového fondu jsou potřebné
pozemky součástí nevypořádaných
restitucí církve a tudíž je nelze odprodat.
Rada z těchto důvodů odstoupila od
záměru budování chodníku;
prodloužila termín pro zajištění finančních
prostředků na odkup jednoho bytu na
Tyršově ulici jeho nájemníkovi do konce
měsíce dubna 2006, po uplynutí tohoto
termínu bude byt nabídnut k prodeji
jinému zájemci;
vyhověla žádosti slečny Moniky
Novákové na zábor veřejného
prostranství po dobu výstavby prodejny
Quelle na Ječmínkově ulici;
rovněž vyhověla žádosti společenství
vlastníků bytových jednotek v objektu
č.p. 611 –613 na ulici Moravská na zábor
veřejného prostranství z důvodu
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rekonstrukce střechy;
projednala
návrh
obyvatel domu č.p. 594−596 na Tyršově
ulici na rozšíření místní komunikace před
tímto domem a opravu povrchu
sousedícího parkoviště u provozovny
Globál. Oprava povrchu může být
provedena pouze položením živičného
povrchu, ale pouze v souladu
s finančními možnostmi města a
v souběhu s jinými pracemi podobného
charakteru. Rozšíření místní komunikace,
(stejná šíře je u dalších 3 činžovních
domů), není v záměrech města;
odsouhlasila návrh nových cen za
poskytované služby Správou majetku
města (zařazení nových zařízení a pohyb
cen pohonných hmot);
poskytla finanční příspěvek ve výši 1.000,−
Kč na zajištění projektu Salvátor, v jehož
rámci hejtman kraje uděluje ceny
vyhodnoceným hasičům, policistům
apod.;
vyslovila souhlas s uzavřením nájemních
smluv na pronájem zahrádek s panem
Rostislavem Žižlavským v lokalitě Mlýn,
s paní Vojtěškou Pavlíčkovou v lokalitě
Podlesí, s paní Monikou Michalíkovu
v lokalitě Komenského a s paní Vladimírou
Capandovou v lokalitě Mlýn;
vzala na vědomí rozhodnutí Odboru
dopravy Městského úřadu Kroměříž o
povolení úplné uzavírky komunikace II/
435 v termínu od 26.10.2005 do
30.6.2007 z důvodu stavby mostu D
208 a práce na podloží dálnice D1 –
0134,3.

– Eva Klašková, místostarostka –
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Rozsáhlé požáry chropyňských firem
Požár ve sběrnách druhotných surovin
5.11.2005 ve 22:08 byly jednotky
Hasičského záchranného sboru u požáru ve

sběrnách odpadu v Chropyni. Na místě
zasahovaly jednotky profesionálních hasičů
z Kroměříže a Kojetína se třemi cisternami,
které doplnila jednotka profesionálních
hasičů podniku Aliachem a.s. Chropyně a
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Chropyně a Hulín.
Požár zasáhl obytnou buňku soukromé
firmy ve sběrně kovového odpadu a vedlejší
sběrnu papíru a také nebezpečných
odpadů. V hale požár zasáhl velké balíky
s lisovaným papírem, které byly naskládány
až ke stropu a postupně prohořívaly. Jelikož
požár v hale sílil a hrozilo jeho rozšíření na
střechu sousední budovy, začali
zaměstnanci sběrných surovin vyvážet
balíky papíru vysokozdvižným vozíkem.

Rozsáhlý
požár
ve
spalovně
nebezpečných odpadů v Chropyni
Dne 14.11.2005 v 8:20 byli hasiči
informování o požáru spalovny v Chropyni. Na
místo vyjely jednotky profesionálních hasičů
z Kroměříže, Kojetína a Zlína, jednotka
profesionálních hasičů podniku Aliachem, a.s.
Chropyně a jednotky sboru dobrovolných hasičů
z Chropyně, Hulína a záložní jednotka SDH
Kroměříž. Celkem na místě zasahovalo šest
cisteren, dva technické vozy, vysokozdvižná
plošina a speciální protichemický vůz ze Zlína.
Jako první dorazili na místo profesionální hasiči

Hromada byla postupně rozebírána a po
balících vyvážena ven. Venku pak byly balíky
dál dohašovány hasiči z dobrovolných
sborů.
Vzhledem k tomu, že v okolí místa zásahu
se hasičům nepodařilo připojit na
hydrantovou síť (z důvodu dlouhodobého
nepoužívání a celkové závady jedné
přípojky), musela být pomocí sborů
dobrovolných hasičů zajištěna kyvadlová
doprava vody k místu požáru.
Zhruba v 00:00 hodin byly ukončeny
hasební práce. V průběhu noci si pak ještě
hasiči přivolali výškovou techniku na pomoc
při dohašování střechy haly a také těžký
nakladač, kterým vyváželi papír z haly, čímž
se práce značně zrychlily. V 9:30 ukončili

požáru vyšetřovatel hasičů
s cílem najít odpověď
k příčině vzniku požáru. Požár vznikl v jedné

hasiči práce na vyvážení a dohašování balíků
s lisovaným papírem.
V neděli dopoledne prohledával místo

ze dvou mobilních buněk; jedna sloužila jako
technický sklad a druhá jako kancelář. V této
právě požár vznikl a rozšířil se do okolí a na
střechu skladu sousední firmy, kde se dostal
na uskladněné balíky papíru.
Vyšetřovatel dospěl k názoru, že požár
mohl být založen dětmi, které si zde často
hrály s otevřeným ohněm. To potvrdila i řada
svědků z okolních domů. Důkladné ohledání
místa však ukázalo, že požár mohl být založen
i úmyslně neznámým pachatelem, který se
tak snažil maskovat násilné vloupání.
Vyšetřování však stále pokračuje a
v současné době se soustřeďuje na
potvrzení nebo vyvrácení těchto dvou verzí.
Požárem způsobené škody byly vyčísleny
na 1,3 mil. Kč.

podniku, kteří si po zjištění rozsahu požáru
okamžitě vyžádali výjezd dalších posil. Přijíždějící
hasiči rozvinuli několik proudů vody a snažili se
zabránit rozšíření požáru do okolí. Po příjezdu
dalších jednotek byla k hašení použita pěna.
Hasiči zasahovali ze země i z vysokozdvižné
plošiny, dodávka potřebné vody byla zajištěna
z hydrantů v areálu firmy. Hasiči museli zasahovat
v dýchacích přístrojích a chránit se před
nebezpečným kouřem. Navíc byli přímo ohroženi
sérií výbuchů sudů s nebezpečným odpadem.
Vybuchující vysoce hořlavé a nebezpečné látky
vytvářely několikametrové plameny a hasiči

museli postupovat velmi obezřetně.
Požár zasáhl a poškodil část technologií
spalovny, zničil její řídící a ovládací část, poškodil
nakladač, uložený odpad a zničil část budovy
skladu.
Hlavní část požáru byla zlikvidována po dvou
hodinách, nadále však hasiči bojovali s drobnými
ohnisky požárů ve spodních vrstvách hromady
odpadů a mezi sudy. Po uhašení plamenů hasiči
dále ochlazovali ohřáté a teplem vyduté sudy
s nebezpečným odpadem.
Při požáru došlo k uvolnění nebezpečných
pokračování na straně 5
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Rozsáhlé požáry chropyňských firem
dokončení ze strany 4
látek do ovzduší. Občané byli varováni pomocí
obecního rozhlasu. Bylo jim doporučeno, aby
nevětrali a pokud možno nevycházeli z budov.
Vlivem nízké inverze se mrak zplodin nedostal do
vyšších vrstev a zůstal nad areálem firmy. Dále se
posunul mimo obydlenou část města Chropyně
na obec Záříčí. Také obec Záříčí provedla
vyrozumění obyvatel o možném nebezpečí a
doporučené ochraně.
Jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se
speciálním protichemickým vozidlem provedla
na místě požáru měření ke zjištění přítomnosti
nebezpečných látek v ovzduší. Hasiči měřili
hodnoty kyanidu, čpavku, chloru a skupin nitridů
(NOx). Naměřené koncentrace nebezpečných
látek nepřekročily kritické hodnoty pro přímé

ohrožení života a zdraví obyvatel města;
konkrétně: reakce detekčních trubiček na kyanid,
nitridy a chlor byly negativní, u čpavku pouze ve
stopovém množství.
Při ohledání místa požáru a zjištění možné
příčiny uvedli zaměstnanci firmy, že k požáru
došlo po nalévání tekutých odpadů do
technologií spalovny. Přesná příčina vzniku
požáru nebo jeho iniciace je předmětem dalšího
šetření.

Tisková konference k požáru ve spalovně
V souvislosti s tímto požárem uspořádal HZS
Zlínského kraje následující den, tedy 15.11.2005,
mimořádnou tiskovou konferenci, jejímž hlavním
cílem bylo seznámit veřejnost s informacemi, které
vysvětlí některé spekulativní domněnky nejen
k samotnému požáru, ale i požárům v minulosti,

otázku příčin jejich vzniku a další okolnosti
postupu šetření i kontrol hasičů. Cílem bylo také
uklidnit veřejnost a tlumit emotivní nálady
některých občanů vůči majitelům spalovny.
Účastnili se jí náměstek ředitele pro prevenci a
plánování pplk. Ing. Ondrej Kováče, ředitel
odboru prevence pplk. Ing. František Vaněk a
starosta města František Hrabal.
Starosta města František Hrabal informoval o
postupu obce v informování občanů (nejen
v tomto případě, ale také při jiných
mimořádných událostech) a také o tom, že podal
podněty Stavebnímu úřadu a České inspekci
životního prostředí, aby prozkoumaly, jestli
spalovna dodržuje podmínky schválené
kolaudačním rozhodnutím a bezpečnostní
předpisy v oblasti nakládání s nebezpečnými
odpady. Jako zástupce města chce se spalovnou
uzavřít dohodu o vzájemném informování
v případech požárů a dalších mimořádných
událostí.
Zástupci HZS ZK sdělili, že v této spalovně se
jednalo již o třetí velký požár za poslední 3 roky
(5.1.2003 – požár drtiče pevného odpadu,
15.7.2005 – požár pevného odpadu v násypce
pece, 14.11.2005 – požár tekutých odpadů).
Dále zástupce médií informovali o tom, že na
místě požáru provedla výjezdová skupina
Technického ústavu požární ochrany z Prahy
sběr vzorků, které budou prozkoumány
v chemických laboratořích, což by mohlo
významně přispět k objasnění příčiny vzniku
tohoto požáru.
Z dosavadního průběhu šetření a výpovědi
zaměstnanců je jisté, že začalo hořet ve chvíli,
kdy pracovník spalovny vyléval obsah sudu do
nálevky, která vede do zásobní nádrže a dále ke
spálení do pece. Otázkou však dále zůstává, zda
zaměstnanec porušil nějaký pracovní postup,
zda obsah sudu odpovídal nebo neodpovídal
jeho označení nebo zda za vznícení mohla
například statická elektřina. Dokud nebude toto
zjištěno, je podle vyšetřovatelů předčasné mluvit
o případných sankcích.
Po červencovém požáru proběhla v srpnu
kontrola podniku, která zjistila řadu nedostatků.
Firmě bylo uloženo učinit nápravu do dvou
měsíců. V požadovaném termínu podala
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společnost zprávu o stavu plnění uložených
opatření. Řada úkolů byla firmou splněna, ale ne
všechny s tím, že na odstranění závad nebo
učinění navržených opatření potřebují nejméně

jeden rok. Úroveň splnění uložení opatření bude
zjišťována kontrolní dohlídkou do konce letošního
roku. Vzniklý požár si tak provedení kontroly
přímo vyžádal.
Pokyny HZS ČR neumožňují zveřejňovat
konkrétní zjištěné závady a výsledky kontrol
státního požárního dozoru, jelikož jde o
informace služebního charakteru. Obecně se
však dá říci, že připomínky se týkaly především
základních povinností v oblasti požární prevence
a také závažnějších záležitostí v oblastech
skladování hořlavin a nebezpečného odpadu.
HZS ZK se soustředil na koncipování tří
hlavních oblastí problémů v této firmě. První
oblast se týká samotných technologií spalovny
a procesu při spalování odpadu. Druhá oblast
zahrnuje manipulaci a nakládání s odpady. Třetí
oblastí problémů zůstává samotné ukládání a
skladování nebezpečného odpadu ve spalovně
a v její těsné blízkosti. Ve všech třech oblastech
je nutné učinit vhodná opatření k zabránění
podobných požárů. Přestože firma sama
provedla řadu technických opatření a
zabezpečení provozu spalovny, tak se musí stále
postupovat v dalších nezbytných krocích. Řeší
se možnosti legislativních opatření a vůbec
samotného výkladu pojmů v provozu spalovny.
Otevřeně však musíme přiznat, že sama firma
má snahu problémy řešit a neslaví se k nim „zády“.
– JiRo dle tiskových zpráv HZS
Zlínského kraje; zdroj: www.hzs−zlkraje.cz –
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Jestli já se neodstěhuji
Poslední dobou by se mohlo občanům
Chropyně zdát, že si jednotky hasičského
záchranného sboru vybraly naše město za místo
pravidelného cvičení svých schopností. Aby také
ne… v březnu hořelo v areálu Fatry na Barexu,
v měsíci
červnu
provedly
jednotky
Integrovaného záchranného systému skutečné
cvičení na křižovatce u Fatry, kde odstraňovaly
havarovanou cisternu a v červenci hořelo ve
Spalovně.

Ale co se děje teď na podzim, se zdá až
neuvěřitelná souhra náhod. Nejprve hořelo na
Moravské ulici – v našem domě na „hokejce“.
Poprvé jsem slyšel „v akci“ náš rekonstruovaný
rozhlas jako ohlašovatele hrozícího nebezpečí.
Původně jsem se domníval, že se rozhlas „zbláznil“
a v šest hodin ráno bude probíhat zkouška sirén.
Už jsem si představoval Vaše rozhořčené
telefonáty na rušení nočního klidu. Místo hlášení
„Probíhá zkouška sirén“ se však ozvaly hasičské
sirény a já si uvědomil, že ten rozhlas a jeho
napojení na IZS je vlastně výborná věc. Do toho
přiběhli do pokoje rodiče s tím, že u nás hoří a
schodiště je plné kouře. Začal jsem si malovat
katastrofický scénář, jak se svým strachem
z výšek vyskakuji z okna do plachty. Požár však
vznikl ve vedlejším vchodě, takže evakuace naší
rodiny proběhla naštěstí v klidu. Díky požáru
jsem se dostal do zaměstnání o hodinu a půl
dříve, což u mne nebývá zvykem. Takže nevím,
možná bych měl majiteli sklepa ještě poděkovat.
O několik dní později se ovšem situace
opakovala; tentokrát ve večerních hodinách a
mně při této příležitosti přišla od kamaráda SMS
zpráva: „Už si to na té hokejce uhaste!!!“ Jenže
požár nebyl u nás, ale na Nádražní ulici.
Prvnímu požáru jsem nepřikládal žádnou
váhu, kromě toho, co jsou lidé na sídlišti schopni
všechno v domovních sklepích dělat a mít
uskladněno a že stačí opravdu málo a budeme
do záchranné plachty skákat. Proto jsem se o
prvním požáru ve Zpravodaji ani nezmiňoval.
O druhém však už ano, protože v té souvislosti
jsem našel zajímavý příspěvek o nezbytné
opatrnosti při topení v zimním období.
Ovšem článek o, naštěstí včas zlikvidovaném,
požáru na Nádražní, kde se vinou špatného
uskladnění vznítilo uhlí, ještě ani nevyšel a už tu
byl další požár, tentokrát ve sběrně. Když jsem
si pročítal zprávu o průběhu požáru a
předběžných výsledcích vyšetřování, zaujaly
mě závěry vyšetřování. Jedna verze o vzniku

požáru zmiňuje neznámého pachatele, který
po násilném vniknutí do prostor fy Fe−Market
po sobě všechno zapálil, aby zahladil stopy. Je
to sice neuvěřitelné, protože kdo ve sběrně
někdy byl, tak ví, že tam mohla být maximálně
kalkulačka, rádio a tužka. No, možná se
potřeboval někomu podepsat a neměl čím.
Hlavně, že měl sirky nebo zapalovač a celé to
tam podpálil. I se sousední sběrnou. Naštěstí
sklad Junáka, který se nachází v těsné blízkosti
sběrny, zůstal nezasažen, protože pro ně by ta
pohroma byla hrozná.
Druhá verze je však zajímavější – sběrnu
zapálily asi děti, které si zde velmi často hrávaly
s otevřeným ohněm, jak oznámili svědkové. Mě
v této souvislosti napadá několik otázek: Jak se
do prostoru sběrny ty děti dostaly, když je plot
vysoký přes 2,5 metru? A proč nikdo nikdy, i
když tam ty děti viděl, nezavolal policii nebo na
tyto skutečnosti neupozornil majitele
provozovny nebo představitele města? Ale co…
můj majetek to není, před mým domem si
s otevřeným ohněm nehrají a jak se říká: „Z cizího
krev neteče“, tak co bych se staral.
Když jsem si připravoval nějaký příspěvek
k tomuto požáru, ještě jsem netušil, že v pondělí
14. listopadu ráno tu budou mít hasiči další
bonbónek, tentokrát v podobě nebezpečného
požáru ve spalovně. Letos už druhého.

Tentokrát však šlo o velké nebezpečí; podobně
jako při požáru Barexu i tentokrát šlo o ohrožení
zdraví občanů Chropyně a okolních obcí. Navíc
šlo hasičům opravdu o život, když jim
vybuchující sudy s vysoce hořlavými látkami
komplikovaly hasební práce. Sami jsme mohli
v různých regionálních zprávách vidět, jak velitel
zásahu přikazuje stáhnout se z nebezpečných
skladových prostor. Pak jsme mohli vidět několik
našich spoluobčanů, jak v televizi hodnotí
situaci; jeden z dotazovaných dokonce řekl, že
si s manželkou již delší dobu říkají, že se v areálu
chemičky děje něco nekalého, protože
odtamtud jde v noci zvláštní zápach… Nevím,
já spávám s otevřeným oknem a nic necítím.
Ani v zimě, ani v létě.
To, že se objevily zvýšené koncentrace
jedovatých zplodin v ovzduší, vyvolalo velké
diskuze v řadách občanů Chropyně. Někteří se
chtějí z Chropyně odstěhovat, někteří volají po
uzavření spalovny, někteří zase požadují vysoké
sankce za znečišťování životního prostředí a
provedení kontroly z České inspekce životního
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prostředí. Abych Vás uklidnil,
tato inspekce po požáru již
proběhla a nenašla nic, co by nebylo v souladu
s předpisy. Zástupci města však chtějí vstoupit
do určité spolupráce s firmou Destra Co. Brno,
aby získávali pravidelné informace o plnění všech
zákonných předpisů. Jde přeci o zdraví občanů
našeho města.
Ale v případě té informovanosti… v minulém
čísle Zpravodaje jsme uvedli informace
společnosti Destra Co. Brno, která spalovnu
provozuje. Jistě ji velmi pozorně četli i ti, kteří se
dnes chtějí odstěhovat, chtějí udělovat pokuty
a zavírat spalovnu. Upozorňuji na to schválně,
protože kromě jednoho člověka (se kterým jsem
o tom diskutoval) si asi nikdo nevšiml toho, že
nám firma předložila jasnou informaci o tom, že
má sice jedny z nejlepších filtrů na eliminaci
emisí, avšak tyto filtry jsou už téměř nefunkční.
Firma sice měla připraveny filtry nové, ale bude
je instalovat až v průběhu měsíce listopadu. Ale
tato informace zřejmě nikoho nepobouřila.
Přitom nemůžeme říci, jak dlouho jsou tyto filtry
nefunkční a kolik emisí uniklo do ovzduší. Možná
několikrát více, než při pondělním požáru.
Zajímavé je také jedno: před rokem 1990
téměř nikdo nevěděl, že nějaká ekologie existuje,
že by se mělo životní prostředí chránit. Jestlipak
byly ve Spalovně nějaké filtry, které by
eliminovaly nebezpečné zplodiny? A proč nám
to tehdy nevadilo?
Ale nechme úvah. Já jsem sice svůj příspěvek
nazval „Jestli já se neodstěhuji“, ale já vím, že
v dohledné době to nebude. Narodil jsem se
tu, mám tu práci, známé… a kdysi vynikající,
dnes upadající závod na zpracování plastů,
v jehož areálu se nachází spousta dalších
podobných firem, a také jedna spalovna, která
nám tu zamořuje okolí.
Změnit se musí hodně věcí, ale především
se musíme změnit my – občané Chropyně. Tím,
že se budeme častěji dotazovat na stav
životního prostředí v našem okolí, nebudeme
ho sami poškozovat, budeme si všímat
maličkostí, kterými se dá naše město změnit. Je
však třeba, aby přístup k našemu městu a jeho,
již tak poškozovanému životnímu prostředí,

změnili i ti, kteří nám ho poškozují. Protože já
osobně chci, aby byla Chropyně krásným
místem k životu.

– Ing. Jiří Rosecký, redaktor ZMCh –
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Betlémské světlo 2005
Zatím ovšem nebyl přesně
stanovený termín. Proto
sledujte vývěsní skříňky, hlášení rozhlasu a také
internetové stránky města, kde se dozvíte
přesný termín, kdy si budete moci od
vánočního stromku na náměstí donést do
svých domovů to nejhřejivější světlo.

Už se stalo pěkným zvykem, že pravidelně
v předvánočním čase přináší středisko Junáka
v Chropyni do našich domovů plamínky světla,
které je zapáleno od věčně hořícího světla u
jesliček v izraelském městě Betlémě. Světlo se
bude rozdávat po celém světě milionům lidí
s poselstvím: „Vánoce nejsou dny hojnosti
jídla, pití a dárků, ale nejkrásnější svátky víry,
naděje a lásky.“

– redakce + GUFI –

Do naší republiky přivezou skauti světlo v 51.
týdnu. V témže týdnu bude světlo rozdáváno
i v Chropyni, a to opět u vánočního stromu.

Upozornění
Redakce Zpravodaje upozorňuje autory článků, kteří by svůj příspěvek rádi zveřejnili v lednovém čísle, že uzávěrka je, vzhledem k vánočním
svátkům, již 12. prosince.
Dále bychom chtěli oznámit, že s platností od ledna 2006 se uzávěrka Zpravodaje posunuje na 15. den v měsíci. Hlavním důvodem
této změny je zajištění dodávky Zpravodaje na stánky hned v prvních dnech měsíce.
Děkujeme za pochopení.
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– redakce –
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Redakce Zpravodaje si dovoluje poděkovat
všem dopisovatelům a autorům příspěvků
zveřejněných ve Zpravodaji města Chropyně
v roce 2005.
Zároveň bychom chtěli poděkovat našim nejbližším
spolupracovníkům – korektorce paní Marii Vašákové
a grafikovi panu Tomáši Rozkošnému
za výbornou spolupráci při redakčních pracích.
Nejen jim a výše uvedeným, ale také Vám,
čtenářům, přejeme pokojné vánoční svátky 2004
a dobré vykročení do roku 2006.
Eva Klašková, Ing. Jiří Rosecký

XIV. ročník Skautské Drakiády
Ano, je to skutečností. Skautská Drakiáda
skutečně dospěla již ke 14. ročníku svého
života. A není organizována jen pro skauty,
ale pro všechny místní chlapce a děvčata, kteří
si ve vyhlášený den udělají volno a přijdou se
pochlubit svými dračími výtvory.
Letošní Skautská Drakiáda se uskutečnila
v sobotu 22. října v 15 hodin na loukách před
železničním náspem a organizátoři byli již
tradičně příslušníci roverského kmene AMULET
Střediska Junáka Chropyně.
Přípravě věnují velkou péči a stejně se
připravují i skautíci ve svých oddílech, kde se
nejen učí draka postavit, ale hlavně, aby měl
létací schopnosti. Jedinou překážkou této
tradice je počasí – vítr. Akce se připravuje
v předstihu a je proto náhoda trefit se do
větrného dne. A toho větříku chybělo i
tentokrát. Počasí bylo sice pěkné, slunečné,
ale tolik potřebný větřícek se moc nenamáhal.
Nakonec k regulérnosti a vyzkoušení letových

schopností vyrobených či zakoupených draků
to stačilo a prvenství v kategorii „letec“ mohlo
být vyhlášeno.
A ti, jejichž drakům se ve vzduchu zrovna
moc nelíbilo, měli šanci uspět v některé jiné
kategorii.
Od 15 hodin mohli účastníci předvést své
výtvory a porota mezi nimi vybírala ty opravdu
nejlepší. Krátce po 16. hodině byly již známy
výsledky a došlo za účasti všech k vyhodnocení
letošního ročníku Drakiády.
Kategorie Drak „LETEC“
1. místo – Dominik Večerka
2. místo – Marie Žemličková
3. místo – Roman Kropáček
Kategorie Drak „KRASAVEC“
1. místo – Markéta Jurtíková
2. místo – Markéta Horáková
3. místo – Nikola Labudová

-8-

Kategorie Drak „OBR“
1. místo – Nikola Labudová
2. místo – Dominik Večerka
3. místo – Michal Palík
Neoficielní kategorie
Drak „Oráč“ – Alena Skalíková
Drak „Neletec“ – Dana Horová
Drak „Mrňous“ – Markéta Jurtíková
Pro všechny vyhodnocené byly připraveny
věcné ceny a upomínky. Pro organizátory zbylo
jen přání, aby pro příští jubilejní „patnáctý“
ročník byla účast ještě větší a k tomu se přidalo
pěkné větrné počasí.
Vedení Střediska Junáka Chropyně děkuje
organizátorům za obětavost a všem
zúčastněným závodníkům včetně přihlížejících
rodičů za účast.
Roverský kmen AMULET
Střediska Junáka Chropyně
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Týden knihoven
Do literárně−výtvarné soutěže pro děti
„Pohádkové cesty“, vyhlášené v rámci
Týdne knihoven, se během října zapojilo
celkem 39 dětí, převážně ze ŠD. Na malou
odměnu za svůj nakreslený obrázek se
mohou těšit tito vyhodnocení autoři: Nikola
Hladná, David Forman a Vašek Kuchař z 1.

třídy, Jana Zapletalová, Monika Horáková,
Jana Horáková, Martin Rutsch, Tereza
Zikosová a Kristýna Klusáková ze 2. třídy,
Monika Škvařilová ze 3. třídy, Thuong Le a
Kateřina Maradová – ze 4. třídy a také Eva
Dobroslávková z 5. třídy.
Do knihovny v Plešovci si pro odměnu

přijdou Kateřina Zajícová
a Karolína Večerková.

Městská knihovna v Chropyni obnovila od
června letošního roku činnost své pobočky
v Plešovci.
Někteří čtenáři, kteří patří mezi věrné, se
nenechali od návštěvnosti odradit ani
několikaměsíčním přerušením provozu
knihovny. Jiní, kteří patří mezi nově zapsané
členy, teď plně využívají možnosti prohlédnout
si nebo půjčit knížku každý týden v pátek od
16 do 18 hodin. Zájem je především o beletrii,
ale najdou se i tací, kteří „prošmejdí“ regály

s naučnou literaturou hlavně o přírodě,
technice nebo historii. Stávající knižní fond
tomuto zájmu mnohdy nestačí, proto je
doplňován souborem nových knih
z regionálního fondu Knihovny Kroměřížska a
výběrovým souborem z městské knihovny.
Navštívit knihovnu však pro děti neznamená
jen prolistovat a vybrat knížku, která zaujala,
nýbrž i malé zpestření třeba formou soutěžení.
Ta první soutěž byla určena nejmladším
čtenářům, dětem předškolního a mladšího

školního věku a jejich úkolem bylo namalovat
svého hrdinu ze čtení o prázdninách. Obrázky
se líbily všechny, a tak malou sladkou odměnu
si odnesl každý účastník soutěže. Na svátek
sv. Mikuláše je již připraven „čertovský kvíz“ se
všetečnými otázkami o literatuře pro malé i
velké čtenáře. Ti nejlepší si odnesou
perníkového čerta jako ocenění za své znalosti.
Přijďte i vy s námi soutěžit!

-9-

Městská knihovna v Chropyni děkuje
všem zúčastněným dětem za pěkné obrázky
a těší se na další spolupráci.
– HM –

– M. Blažková, knihovnice –
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Nezaměstnanost v okrese Kroměříž a na Chropyňsku ke 30. 9. 2005
Celková nezaměstnanost k 30. září
letošního roku na okrese Kroměříž činila 11,62
% − 6.333 uchazečů. V evidenci
nezaměstnaných bylo 3.656 osob déle než
6 měsíců a 2.614 déle než 1 rok. Volných
míst bylo 433; z toho vyplývá, že na jedno
volné místo připadalo téměř 15 uchazečů.
Nejčastěji hledali práci pomocní a jinak
nekvalifikovaní pracovníci, prodavači,
pracovníci administrativy, kuchaři, montážní
dělníci, číšníci aj. Nejčetnější volná místa byla
šička, svářeč, zedník, řidič nákladního

automobilu, obchodní zástupce atd.
V mikroregionu Chropyňsko (kam patří
kromě Chropyně a Plešovce také obce
Kyselovice, Záříčí a Žalkovice) byla
nezaměstnanost 13,69 %, což znamená, že
544 lidí v našem okresu nemá práci. Z tohoto
počtu bylo 324 uchazečů o práci v evidenci
nezaměstnaných déle než 6 měsíců a
absolventů škol a mladistvých bylo v evidenci
41. Na tento počet nezaměstnaných bylo 30
volných pracovních míst.
Nejvíce zastoupená profese mezi

nezaměstnanými
byl
montážní dělník, následoval
manipulační dělník a administrativní
pracovník. Nejvíce žádanou profesí byl
montér kovových konstrukcí, nástrojař a
číšník.
I když v samotné Chropyni je
nezaměstnanost zhruba ve výši průměru
mikroregionu, tedy cca 13,5 %, vůbec
nejvyšší nezaměstnanost obyvatel má obec
Záříčí, kde dosahuje 22,5 %.
– JiRo –

Alespoň jeden večer jsme vyměnili reality show za kulturu
Blíži se podvečer 10. listopadu a v
Městském kulturním středisku panuje
nervozita. Nezpůsobuje ji jen fakt, ze naše
město přivítá herce Národního divadla pana

Miroslava Donutila, ale spíše fakt, že po
dlouhé době je sál na kulturní představení
opravdu vyprodán.
Když přicházejí první návštěvníci a umělec
nikde, tak je atmosféra opravdu napjatá.

náctiletých“ až po starší generaci.
Pevně věřím tomu, že po tomto
představení přestali v mnoha domácnostech
manželé chrápat, ale usilovně odhánějí divou
zvěř a na radnici jsme si při upozornění na
požár spalovny vzpomněli, jak v
nejmenované vesnici oznamovali občanům,
„že ty sýpky hořá“.
Život se má brát s humorem a že to jde,
nám Miroslav Donutil svým vystoupením
dokázal. Jeho zanícené vyprávění o rybaření
vyprovokovalo pořadatele k předání věcného
daru na závěr vystoupení. Bohužel udice byla
natolik „jetá“, že ji nebylo možné složit do kufru
a tak zůstala v Chropyni. Přesto ji pan Donutil
považoval za cennou trofej a dokázal ocenit
vtip.
One−man show je program postavený na
jednom herci a je to zajisté velmi náročné
vystoupení. M. Donutil se tohoto úkolu zhostil
opravdu skvěle. Pokud jste neměli možnost
zhlédnout jeho představení, tak opravdu

Konečně přijíždí auto a z něj vystupuje
rozespalý, ne zrovna dobře naladěný chlap,
který typickým hlasem pronese: „Kolem tohoto
baráku jedeme po čtvrté!“
O komicích se říká, že v soukromí nejsou
příliš společenští a největší změna se s nimi
stane v momentě, kdy vstoupí na jeviště nebo
před kameru. U pana Donutila se tento
poznatek potvrdil několikanásobně. V
momentě, kdy vystoupil před diváky, z něj
zářila pohoda a entuziasmus. Od první chvíle
zahltil sál vodopádem historek, vtipů a
průpovídek. Svým vystoupením oslovil
všechny věkové kategorie diváků od těch „−

- 10 -

máte čeho litovat.
Správa majetku města se
snaží o to, aby kulturní dění v našem městě
neupadalo, ale naopak bylo čím dál bohatší;
ovšem i jejich snaha může ztroskotat na
nezájmu občanů. Ve čtvrtek 10. listopadu byl
sál Městského kulturního střediska vyprodaný
a troufám si říci, že nebylo diváka, který by
odcházel zklamaný, že pro jeden večer opustil
pohodlí svého obývacího pokoje a televizi,
která v poslední době nabízí pouze reality
show v mnoha podobách, která nemá s
kulturou a kulturními zážitky nic společného.
Ráda bych vás pozvala touto cestou na
připravované vánoční pohlazení v podobě
koncertu Pavla Nováka. Doufáme, že si v
předvánočním shonu uděláte chvilku času a
přijdete si zazpívat nejen vánoční melodie,
ale také jeho nejznámější písničky a přenesete
se s námi do svátečního času.

– M. Kunčarová –
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Přehled kulturních programů
prosinec 2005

Nejstarší občanka našeho města

4.12.2005 (neděle) 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. Vstupné: děti zdarma, dospělí 30,− Kč.

Desátého listopadu oslavila své narozeniny nejstarší občanka
našeho města paní Anežka Hoferková. K jejím 96. narozením jí přišli
blahopřát starosta města pan František Hrabal a místostarostka paní
Eva Klašková. Přidáváme se k tomuto blahopřání a přejeme jí pevné
zdraví a hodně optimismu do dalších let.
– Redakce –

8. 12. 2005 (čtvrtek) v 19.00 hod. – kulturní pořad pro dospělé
„Tenkrát o Vánocích“. Předvánoční atmosféru navodí Pavel Novák,
který celý pořad provede slovem a písní. Vstupné činí: důchodci a
studenti 80,− Kč, ostatní 100,− Kč. Předprodej probíhá na Správě majetku
města Chropyně, tel. 573 355 323
9.12.2005 (pátek) v 10.00 hod. – písničkové vystoupení Pavla
Nováka „Tradice a zvyky“ určené pro I. stup. ZŠ, děti MŠ a rodiče
s dětmi. Vstupné 15,− Kč.
Připravujeme na měsíc leden 2006
7.1.2006 (sobota) od 20.00 hod. VII. Ples města
28.1.2006 (sobota) od 20.00 hod Diamantový ples – pořádá
restaurace Stop
31.1.2006 (úterý) v 9.00 hod Disko−karneval pro děti I. stup. ZŠ
– MR –

Klub českých turistů
Výbor Klubu českých turistů přeje všem
svým členům a spoluobčanům, kteří mají rádi
pobyt a pohyb v přírodě, spokojené Vánoce
a v roce 2006 hodně turistických zážitků,
radostí a zdraví.
V prosinci Vás zveme na:
26.12.2005

30.12.2005

Turistický pochod
„Buď fit“
KČT Bystřice pod Hostýnem
Brdo – Chřiby
setkání turistů okresu
Kroměříž a Uherské Hradiště.
Trasu si volí každý sám,
vyvrcholení kolem 10 hodiny

Klub českých turistů Chropyně
Vás zve na výstavu

Vánoční zvony – zvonky
pořádanou ve víceúčelovém sále
chropyňského zámku
ve dnech
14. – 17. prosince 2005
Výstava je otevřena denně od 8 do 16 hodin

Vstupné: děti 1,− Kč, dospělí dobrovolné

Podrobnější informace hledejte ve vývěsní
skříňce KČT u hlavní brány podniku Fatra.
– JP –
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Detoxikace podle MUDr. J. Jonáše

Toxické látky, nacházející se v lidském
organismu
Typy toxických zátěží:
A/ VOLNÉ TOXINY – volně uložené zátěže
v jakékoliv části těla, v orgánech,
kloubech, tkáních, kde se dokáží
rozmnožovat. Klasickými lékařskými metodami
jsou zjistitelné, jsou léčeny, často opakovaně,
léky. Příklad: záněty moč. měchýře, angíny.
B/ INFEKČNÍ LOŽISKA – mikroskopické
shluky jakýchkoliv volných toxinů,
obalené
hlenovým
pouzdrem
z nezpracovaných potravin. Mohou být
kdekoliv v těle: v mozku, v kloubu, v zubu,
podkoží. Obalem jsou izolovány od okolního
prostředí a proto jsou klasickou medicínou
nezjistitelné. V malém prostoru se nemůžou
rozmnožovat, ale devastují tělo vytvářením
toxinů. Jsou příčinami vzniku chronických
civilizačních nemocí.
Druhy toxických zátěží:
1. Neživé zátěže
− těžké kovy: olovo, cín, měď, kadmium,
rtuť, nikl, hliník, zlato, stříbro,
platina
zdroje: výfukové plyny aut, cigaretový kouř,
zubní materiály, mořské ryby, produkty
pěsto vané podél silnic, pracovní prostředí,
− chemikálie: dioxiny, polychlorov.
bifenyly, aldehydy, ftaláty, benzen,
formaldehyd, čpavek
zdroje: výfukové plyny, spreje, prostředky
na hubení hmyzu, domácí spalování
odpadu,
dřevotříska, laky, barvy, koberce, pracovní
prostředí,
− potravinová
chemie:
značené
písmenem E – konzervační látky,
ztužovadla, emulgátory,
barviva, dochucovadla, kypřidla
zdroje: téměř každá potravina, vyrobená
průmyslově,
− radioaktivní látky: stroncium, radon,
cesium, kobalt, uran

zdroje: ovzduší např. havárie Černobylu,
časté rentgenování, škvára, různé nátěrové
hmoty, houby (stroncium),
− léky, zejména antibiotika (nezpracované
zbytky)
zdroj: zřejmý, u antibiotik také maso zvířat,
krmených antibiotiky (kuřata),
− postřikové látky: pesticidy, fungicidy,
insekticidy (např. DDT)
zdroje: práce s postřiky, nemytá zelenina
a ovoce,
− zbytky očkovacích látek – zejména při
očkování oslabených jedinců,
zvláště sdružené vakcíny u dětí, často
se ukládají v nervovém systému,
− geopatogenní zóny
a) patogenní záření, vycházející ze Země
b) elektromagnetické pole obrazovek,
mobilů, mikrovlnek, laserů, antény, vedení
vysokého napětí,
− zubní materiály, zvláště amalgám
(slitina rtuti, stříbra a niklu) bývají
pro některé citlivé jedince dráždivé a
toxické,
− automobilové zplodiny, vznikající
spalováním benzinu a nafty, dále
otěrem pneumatik,
− kosmetické prostředky, různé domácí
spreje, lepidla, barviva a další.
2. Živé zátěže
tj. takové, které se dokáží v lidském těle
rozmnožovat.Mohou být přenášeny na lidský
plod už v těle matky. Jsou to:
− bakterie, způsobující různá infekční
nebo chronická onemocnění
příklad: streptokoky, borrelie, helicobakter,
chlamydie, mollicut, ricketsie, salmonely,
− viry, organismy, které se pomnožují
hostitelskou buňkou
příklad: chřipkové viry, paramyxoviry – viry
příušnic a spalniček, virus klíšťové encefali−
tidy, onkoviry, virus vztekliny, vir herpes −
opary, virus zarděnek, bradavic, virus HIV,
virus klíšťové encefalitidy,
− plísně – v těle člověka žije asi 400
druhů plísní, nejrozšířenější je
Candida. Jsou všudypří−
tomné a nezničitelné, ale nikdy se
nemohou usadit na zdravé tkáni!
− paraziti, např. škrkavky, hlísty,
améby.
3. Nezpracované metabolity
Hlavní hlenotvorné potraviny: mléko a
výrobky z něho, bílá pšeničná mouka,
živočišné tuky, dále v menší míře cukr a sůl.
a) Při nadměrné konzumaci výše uvedených
potravin je organismus zahlcen hlenem z potra
vy, který nestačí zpracovávat. Vzhledem
k tomu, že má obranné mechanismy, ukládá
hlen kdekoliv v těle, hlavně v dutých orgánech..
b) Trávicí proces člověka je na kterémkoliv
stupni štěpení porušen (věkem, dědičnou
dispozicí, přejídáním, chemickou zátěží,
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bakteriemi…). Účinek je
stejný jako v bodě a) – nezpra
cované metabolity se ukládají kdekoliv v těle.
V obou případech potom hlen vytváří
dostatek materiálu k vytvoření obalů,
pouzder při styku s infekcí. Dietou nelze
již existující útvary zlikvidovat, pouze se
nevytváří další, nové. Jednotlivé okruhy
oslabuje zátěž těchto potravin:
− ledviny a močový měchýř: bílá mouka a sůl
− játra a žlučník: živočišné bílkoviny a tuky
− srdce a tenké střevo: tuky
− slezinu, slinivku a žaludek: mléko, cukr a bílá
mouka
− plíce a tlusté střevo: mléko a mléčné výrobky.
4. Negativní emoce
Podle čínského pentagramu je přiřazena
každému okruhu určitá emoce, která jej
poškozuje:
− okruh ledvin oslabuje strach a úzkost
− okruh jater ničí zlost, zášť, závist, agrese,
žárlivost
− okruh srdce nesnáší přílišnou euforii
− okruh sleziny nemá rád přílišnou ustaranost
− okruhu plic škodí smutek a trápení.
Působení těchto emočních šípů v podobě
jedovatých myšlenek je bohužel obousměrné.
Například prožívá−li člověk delší dobu strach
(povodně, propuštění ze zaměstnání, rozvod,
ošetřování nemocného), oslabí si ledviny do
té míry (sevře je svým strachem), že tyto potom
produkují úzkost samy, i když důvod dávno
zmizel. Člověk se tak ocitne v začarovaném
kruhu. Stejný je princip emočních poškození u
ostatních funkčních okruhů.
Očistit lidský organismus od toxických zátěží,
od stresů a negativních emocí dokáží unikátní
přírodní preparáty z výzkumu MUDr. J. Jonáše.
Seznam detoxikačních center je uveden na
www.joalis.cz, www.bodycentrum.com,
v Regeneraci č. 10/2005. Další informace na
tel. 573356432, 732760770.
Doporučená literatura: MUDr. Josef Jonáš:
Křížovka života, Věčně zelené naděje (spolu
s J. Zentrichem), Makrobiotická kuchyně,
Přírodní léčba pro ženy (spolu s R. Gladstar),
Tajenka života I, II, Jonášův průvodce zdravou
kuchyní (spolu s M. Slimákovou), Cyklus
Jonášova knižnice zdraví (Alergie, Akné,
Odolnost proti nemocem, Osteoporóza,
Revmatické nemoci, Bolesti hlavy, Únava),
Praktická detoxikace podle MUDr. J.Jonáše,
Ing. Jelínek: Abeceda detoxikace, Dr. Petr
Čermák: Vzestupy a pády českého Hippokrata.
Tímto článkem končí krátké zastavení nad
úžasnou analogií vesmíru, lidského těla i světa
mikroorganismů. Přeji všem čtenářům, aby
našli odpovědi na všechny své otázky a hlavně,
aby se jim dařilo žít v harmonii s přírodou ve
zdraví fyzickém, duševním i duchovním.
Ivana Batůšková, Chropyně
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Pro pamětníky i nepamětníky
Cukrovar – III. část

Cukrovar, r. 1874 – jižní strana.

Curkovar, r. 1874 – severní strana.

Uprostřed sedící Jindřich Úlehla.
Cukrovar – odtoková stružka; přední brána.

Cukrovar, r. 1920 – demontáž starých Robertů, používaných na
svařování cukroviny, místo nich byla dána vakua na surovárnu.

Cukrovar – stolárna; vlevo Menšík, uprostřed Horák.
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Soutěž pro mladé fotografy
Milí čtenáři, milí malí fotografové,
abych pravdu řekl, tak jsme od
soutěže očekávali více. V době, kdy
jsme soutěž připravovali, viděli jsme
se v záplavě různých fotografií
z dovolených, fotografií kamarádů,
přírody, zvířat… Předpokládali jsme,
že děti a mládež během prázdnin
nafotí množství fotografií. Což se asi
také stalo, protože dnes, zvláště
v době digitální fotografie, má
fotoaparát téměř každý, jezdíme na
dovolené do hor, k moři… nebo
třeba jenom k babičce. A z každého
místa přivážíme spoustu fotografií…
Ale přejděme k hlavnímu tématu
a tím je vyhlášení vítězů. Jediným
fotografem, který dodal své fotografie
do soutěže, byla fotografka Alena
Kunčarová. A podle toho, že nám
půjčila celé své CD s mnoha fotkami,
je vidět, že ji fotografování baví a fotí
prakticky všechno. Proto se také
může těšit na vánoční dárek
v podobě paměťové karty do svého
digitálního fotoaparátu, který si může
vyzvednout v redakci.
A na ukázku několik fotek.
– JiRo –

Prožijte nezapomenutelný silvestrovský
večer v naší útulné kavárně BIANCA.

Cukrárna Bianca nabízí široký sortiment
vánočního cukroví.

Místenky jsou v předprodeji v kavárně.

Objednávky přijímáme v cukrárně do 15. prosince.
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Sazby za poskytované služby občanům
Rada města Chropyně na svém jednání dne
2. listopadu 2005 schválila tento Sazebník za
poskytované služby občanům na rok 2006.
Sazby za vozidla vycházejí z kalkulačních
propočtů.
VW – Transportér
sazba za 1 km 16,− Kč
čekání, nakládka, vykládka – za 15 min. 24,− Kč
Ford – Transit
sazba za 1 km 16,− Kč
čekání, nakládka, vykládka – za 15 minut 24,−
Kč
Traktor Zetor 7711
sazba za 1 hodinu jízdy 400,− Kč
čekání, nakládka,a vykládka – za 15 minut
24,− Kč
sečení nesenou sekačkou – 1 hod. 420,− Kč

Traktorová vlečka
zapůjčení na 1 den – dohodou 100,− Kč

Vysokozdvižný žebřík
dohodou na 1 den 50,− Kč

Multicar M – 25 + TK − 4Z
sazba za 1 km 18,− Kč
čekání, nakládka, vykládka – za 15 minut
24,− Kč

Míchačka na beton
dohodou na 1 den 50,− Kč

Křovinořez – motorová kosa, bubnovka,
plotostřih, motorová kosa, jamkovač –
vše pouze s obsluhou
sečení – hodinová sazba
350,− Kč
motorový štěpkovač – sazba za 1 hodinu 300,−
Kč
Motorová sekačka – Kubota
sazba za 1 hodinu 350,− Kč

Prodejní stánek – velký
dohodou 1 den, vč. montáže200,− Kč
Zahradní altán dvoustěnný
dohodou 1 den, vč. montáže100,− Kč
Zahradní stolek + lavice pro 8 osob
dohodou 1 den
75,− Kč

– Ing. Svatomír Tichý, ředitel SMM –

Elektrický vysoušeč
dohodou na 1 den 50,− Kč

Předvánoční turnaj
Nohejbal. Druh sportu, který v Chropyni
zapouští kořeny. V roce 1999 se parta
„pivních skautů“ v hospodě na Stopce
dohodla, že nebudou trávit svůj čas jen u
piva, ale že také udělají něco pro své zdraví.
Založili tzv. „Sportovní klub seniorů“ a začali
hrát nohejbal ve školní tělocvičně na
Komenského ulici. Vzhledem k tomu, že
prostor tělocvičny je malý, využívali ke hře i
okolních stěn a nazvali hru „nohejbal
squash“. Hra se ujala, hráli 1x týdně a vždy
o Vánocích pořádali turnaj. Po smrti jednoho
ze zakladatelů tohoto sportovního klubu
(Josefa Ivana) organizovali na jeho počest
memoriál, který v tomto roce bude již III.
ročníkem.
Po zbudování hřiště s umělým povrchem
na sídlišti se členové sportovního klubu
seniorů – tato parta se rozrostla i o další
členy středního věku – scházejí v letních
měsících dvakrát týdně, aby se zdokonalovali

Manželé Kroupovi oznamují občanům,

v této hře a shazovali nadbytečná kila osobní
váhy. V tomto areálu uspořádali již dva
turnaje, když na jeden z nich si pozvali i své
vrstevníky z Kroměříže. Ale ti bohužel pro ně
nebyli soupeřem důstojným jejich hře.
Jelikož počasí již nepřeje, odstěhovali se do
tělocvičny ZŠ a po dohodě zorganizovali
„Předvánoční turnaj“, který se uskutečnil 12.
listopadu t.r. v tělocvičně TJ Chropyně. turnaj
dotoval hlavní cenou p. František Kotas
(zámečnictví) a zúčastnilo se ho 5 tříčlenných
družstev, která se umístila v následujícím pořadí:
1. místo – Zborek Michal, Středa Radovan,
Kotásek František – vyhráli všechna 4
utkáni;
2. místo – Kovařík Jaroslav, Kovařík Zdeněk,
Štolfa Vojtěch – 3 vítězná utkání;
3. místo – Krutil Petr, Kuchařík David, Koláček
Zdeněk st. – 2 vítězství;
4. místo – Kotas Stanislav, Omamík Jaroslav,
Sedlařík Martin – 1 vítězství;

Základní organizace č. 1

že bude opět probíhat

Českého zahrádkářského svazu

prodej vánočních stromků.

nabízí k pr
t.
proo de
dejiji moš
mošt.

V nabídce bude více druhů stromků
a také svícny.
Prodej bude probíhat na Hradě,
č.p. 481 od začátku prosince.
Otevírací doba bude denně
od 9:00 do 20:00 hodin.

Prodej probíhá každou středu
v době
od 14:00 do 16:00 hodin.
Cena za 1 láhev o obsahu 0,7 l
je 8,50, záloha na láhev 3,- Kč;
umyté láhve jsou vratné.
- 15 -

5. místo – družstvo, které
mělo ve svém středu pí
Andreu Sedlaříkovou a bylo doplněno
dvěma dorostenci – Josef Capanda a Petr
Spodný. Tomuto družstvu se podařilo
získat jen 1 set (15:12) nad družstvem,
které skončilo 3.
Turnaj, který organizačně zabezpečoval
p. Antonín Středa s kolektivem, byl velmi
kladně hodnocen a po předání cen všem
zúčastněným družstvům bylo dohodnuto,
že III. ročník „Memoriálu Pepy Ivana“ se
uskuteční ve středu 28. prosince 2005
v tělocvičně TJ Chropyně od 8:30 hodin.
Družstva, která se tohoto turnaje chtějí
zúčastnit, ať se přihlásí u p. Vojtěcha Štolfy
na SMM Chropyně.
Tímto zveme i ostatní sportovní veřejnost
na toto sportovní klání.
– AS –
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Chropyňské gymnastky výborně reprezentují naše město
Chropyňské gymnastky se v sobotu 12.
listopadu 2005 zúčastnily tradičního závodu
Malá cena Brna. Byl to jejich již třetí závod
v nové sezoně 2005/06.
Hned v prvním závodu v říjnu ve Frenštátě
pod Radhoštěm družstvo nejmladších
gymnastek ve složení Jana Zapletalová, Monika
Horáková, Nikol Hofírková a Terezie Koutová
(všechny ročník 1998) skvěle reprezentovalo
TJ Chropyně a přivezlo zlaté medaile, které si
děvčata vybojovala v silné konkurenci devíti
družstev z celé republiky. Družstvo mladších
žaček (Lucie Kopačková, Kateřina Maradová,
Magdaléna Zavadilová a Sandra Vítková)
skončilo na čtvrtém místě a Barbora
Kovaříková, jako členka smíšeného družstva
starších žaček, dopomohla děvčatům ze
Sezimova Ústí výraznou měrou k bronzovým
medailím. Nikol Hofírková a Lucie Kopačková
navíc obsadily každá ve své kategorii druhé
místo v jednotlivcích.
5. listopadu 2005 se uskutečnil 26. ročník
Poháru studentstva v Bučovicích – čtyřboj pro
gymnastky ročník narození 94 a mladší, kde

zleva Lucie Kopačková, Magdaléna
Zavadilová, Sofie Květová

zleva − Lucie Vraspírová, Gabriela Mirvaldová, Sofie Květová, Barbora
Kovaříková, Lucie Kopačková, Magdaléna Zavadilová, Sandra Vítková

družstvo chropyňských
gymnastek ve složení Lucie
Kopačková, Sofie Květová a Magdaléna
Zavadilová (ročník 1995 a 1996) obsadilo
deváté místo.
Brněnského závodu Malá cena se zúčastnilo
46 závodnic ročník narození 1993 a mladší
z 9ti oddílů. Z chropyňských gymnastek si
nejlépe vedla Barbora Kovaříková (ročník
1993), která postoupila do finále na přeskoku
z prvního místa v základním závodu a
vybojovala si bronzovou medaili. Lucie
Kopačková (1995) postoupila mezi sedm
nejlepších do finále na kladině z pěkného
třetího místa v základním závodě, ale tak jako
Báře se jí toto místo nepodařilo obhájit a
skončila celkově na pátém místě. Za zmínku
stojí ještě velmi pěkná umístění v základním
závodě na bradlech Lucie Kopačkové – 10.
místo a Barbory Kovaříkové a Magdalény
Zavadilové (1996), které se shodně umístily
na 9.−10.místě na kladině.

– Markéta Zavadilová –

Barbora Kovaříková na třetím místě

Lucie Kopačková na pátém místě

vítězné družstvo – zleva Terezie Koutová, Jana Zapletalová, Monika
Horáková, Nikol Hofírková
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Vítání nových občánků našeho města
Příchod nového človíčka je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům a přejeme jim hodně radosti

Nikola Rožnovjáková

Tereza Žáková

a především trpělivosti při výchově svých
potomků.
− Redakce −

nar. 5.9.2005

Ondřej Langr

nar. 9.9.2005

Lukáš Beneš

nar. 13.9.2005

nar. 14.9.2005

Lukáš Zdražil

nar. 20.9.2005

David Wlach

nar. 27.9.2005

Soukromá inzerce
Prodám
 autosedačku, 9 – 36 kg, nastavení výšky ramenních pásů, FixMax centrální utahování pásů, 5tibodový bezpečnostní pás, tmavě modrá,
použitá 14 dní, velice pěkná, 1.690,− Kč (PC 2.900,− Kč). Telefon 606 230 001.

- 17 -

Zpr
a vodaj m
ěs
op
yně
Zpra
měs
ěstt a Chr
Chrop
opyně

12 /2005

Chropyňské počasí

Společenská kronika

říjen 2005

říjen 2005
V měsíci říjnu se do
našeho města přistěhovalo 8 občanů, 20 osob
se přestěhovalo v rámci obce, 8 občanů se odhlásilo z trvalého
pobytu, 1 osoba zemřela a narodily se 3 děti.

Uzavření manželství

Michal Křepelka, Chropyně – Pavlína Vaštíková, Chropyně
Roman Evanžin, Kojetín – Jitka Rattayová, Přerov
Proč je zima někdy mírná a jindy tuhá? Jistě to zajímá nejen lyžaře, ale
především každého, kdo musí zatápět v kamnech nebo platit za odběr
tepla. Zima komplikuje práci v povrchových dolech, zvyšuje spotřebu
elektrické energie, plynu a nemalé starosti působí v dopravě, ať již říční,
silniční, železniční, námořní či letecké.
Existují sice pranostiky, které říkají, že například teplý říjen zvěstuje
studený leden nebo že říjen a březen rovny jsou si ve všem. I když mají
určité oprávnění, související s možnou 90tidenní a 150tidenní rytmičností
atmosférické cirkulace, přeci se jenom podle nich nedá vývoj budoucí
zimy odhadnout. Bezpečně víme o nastávající zimě jen to, že astronomicky
začíná 21. prosince, kdy sluneční paprsky dopadají kolmo na obratník
Kozoroha.
Když meteorologové počítají průměrnou zimní teplotu, uvažují celý
prosinec, leden a únor. V tom, zda zima bude teplotně podprůměrná,
průměrná či nadprůměrná a jaké počasí přinese, rozhodne charakter
atmosférické cirkulace, jak moc se bude uplatňovat vliv Atlantského oceánu
a Golfského proudu.
V Západní Evropě a v úzkém pobřežním pásu Norska převládají mírné
zimy doprovázené častými srážkami. Čím dále se ale dostáváme do
vnitrozemí, tím více ubývá srážek a přebývá zimy. V charakteru zimního
počasí ve střední Evropě rozhoduje rozložení blokových útvarů jednak
nad Evropou samotnou, jednak na Atlantským oceánem. Když se řídící
tlaková níže udržuje převážně v oblasti Islandu a Skandinávie, pak je osa
proudění orientována z Anglie přes severní Francii a Polsko dále k východu.

Blahopřání

Svaz důchodců blahopřeje svým členům, kteří oslavili významné životní
jubileum. Do dalších let přeje hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
V měsíci prosinci 2005 oslaví své životní jubileum:
Krpcová Štěpánka, Díly 562

Poslední rozloučení
Irena Ondrová, 74 let, ul. Moravská

Kateřina Lučanová − matrikářka

Průběh teplot - říjen 2005

Z
−
−
−

místního pozorování v měsíci říjnu:
průměrná minimální ranní teplota byla 5,5 °C
průměrná maximální odpolední teplota byla 11,5 °C
nejchladnějším dnem byl 31. říjen s ranní teplotou −4 °C a odpolední
+5 °C
− nejteplejším dnem byl 4. říjen s ranní teplotou 15 °C a odpolední 16
°C
− celkové množství srážek v měsíci bylo pouze 4,7 mm/m2
− průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 998,5 hPa.
Pranostiky na měsíc prosinec:
− Na suchý prosinec následuje suché jaro.
− Jsou−li vrby o Vánocích plné rampouchů, bývá o Velikonocích
mnoho kočiček.
− Když se sníh v prosinci neobjeví, zjara zima nepoleví.
− Studený prosinec, brzké jaro.
− Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

– Ing. O. Kment –
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