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Ve sdělovacích prostředcích byla
v souvislosti s platností nového zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, rozvířena
diskuze o zrušení úřední doby na úřadech
s tvrzením médií, že úřední doba neboli
úřední hodiny musí mít úřad vlastně každý
den. Rád bych vás, vážení čtenáři,
s problematikou týkající se úřední doby
seznámil.

Proč vlastně úřední hodiny vznikly?
Proto, aby byl úředník ve stanovenou dobu
k dispozici občanovi a mohl se mu plně
věnovat při vyřizování jeho úředních
záležitostí, aby se nestalo, že občan přijde
na úřad a zjistí, že tam úředník není, protože
právě vykonává jinou činnost, která je
spojená s jeho pracovní náplní. Práce

úředníků nespočívá jen v samotném
projednání úředních záležitostí s občany,
což probíhá většinou v úřední dobu, ale
také v tom, že úředníci zpracovávají,
prošetřují a připravují převzaté dokumenty
k vyřízení, absolvují služební pochůzky
k prošetření některých žádostí,
zpracovávají úřední záležitosti pro jiné
úřady, připravují podklady a materiály pro
jednání samosprávných orgánů města,
zúčastňují se různých školení a seminářů a
pokud možno čerpají v neúřední dny svou
krátkodobou dovolenou. A tyto činnosti
provádí úředníci v neúřední dobu. Takže
stanovení úředních hodin nebylo a není
samoúčelné, ale přináší užitek jak úřadům,
tak i občanovi, který ví, že když v úřední

dobu přijde na úřad, tak tam svou úřední
záležitost vyřídí ke své spokojenosti.

Vraťme se však k novému správnímu
řádu a k tvrzení médií, že úřední hodiny
byly nabytím jeho platnosti zrušeny. Nový
správní řád úřední dobu ve skutečnosti
nezrušil. Ministerstvo vnitra ČR k této
problematice vydalo dne 10.1.2006
stanovisko, které je ve zkrácené, ne však
zkreslené podobě následující:

„Nový správní řád úřední hodiny žádným
způsobem neupravuje a není pravdou, že
by je rušil. Úřední hodiny jsou pro státní
správy upraveny usnesením vlády č. 595/
1995, které však není závazné pro územní
samosprávné celky.

sobota 11. 2. 2006 od 20.00 v městském kulturním středisku

Myslivecký ples
další kulturní akce na straně 12
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Z toho vyplývá, že po 1. lednu 2006
nemohlo v důsledku nabytí účinnosti
správního řádu dojít ke změně úředních
hodin. Úřední hodiny jsou tradičním
institutem veřejné správy. Obecně se vychází
z toho, že úřední osoby mají část pracovní
doby vyhrazenou pro jednání s klienty a ve
zbytku pracovní doby plní ostatní pracovní
úkoly. Zrušení pracovních hodin by proto
znamenalo snížení produktivity úředních
osob a potřebu nových pracovních sil. Proto
nikdy nebylo úmyslem úřední hodiny zrušit.
Úřední hodiny byly v rámci státní správy
naposledy stanoveny zmíněným usnesením
vlády, podle kterého musí mít všechny státní
orgány jednotné úřední hodiny v pondělí a
ve středu od 8 do 17 hodin, pokud úřední
den nepřipadá na den pracovního klidu. Na
základě tohoto usnesení vlády se do značné

míry sjednotily úřední hodiny u státních
orgánů a tato praxe se uplatnila také u
orgánů územních samosprávných celků.
Jak je uvedeno výše, správní řád se k úpravě
úředních hodin nevyjadřuje, neboť právem
se má regulovat jen to, co je podstatné,
přičemž dosavadní praxe je dostačující.

Ze zásady dobré správy a součinnosti s
účastníky lze dovodit, že pokud to
konkrétní podmínky umožňují, může
správní orgán jednat s účastníky i mimo
úřední hodiny. Stejně může správní orgán
jednat s účastníkem i v případě, že se k
němu dostavil mimo úřední hodiny. V
případě, že to není možné, není odkaz na
úřední hodiny v rozporu s těmito zásadami.
Závěrem je třeba podotknout, že úřední
hodiny se nevztahují na jednání mezi
úřady.“

Tolik stanovisko MV ČR. Ve skutečnosti
při řešení problematiky na téma „úřední

doba, úřední hodiny“ nejde jen o stanovisko
MV ČR, ale ve skutečnosti o to, jak co
nejlépe vzhledem k občanovi, tak také co
nejekonomičtěji vzhledem k veřejným
financím, zajistit chod úřadu, aby splnil své
poslání, že je tady pro občany. Existence
úředních hodin v praxi ukázala, že se jedná
o rozumný kompromis, že úřední hodiny
nejsou nepřítelem občana, ale dávají mu
záruku, že v úřední době na úřadě své
úřední záležitosti vyřídí, zatímco v neúřední
době ta jistota není stoprocentní. To však
neznamená, že úředníci, kteří jsou přítomní
na úřadě v neúřední dobu občana
odmítnou. Naopak, musí se věnovat
občanovi i v tuto dobu a to i přesto, že jim
kontakt s občany v neúřední době hodně
komplikuje plnění jejich dalších úkolů.

- Ing. Jaroslav Kotula- Ing. Jaroslav Kotula- Ing. Jaroslav Kotula- Ing. Jaroslav Kotula- Ing. Jaroslav Kotula
tajemník MěÚ v Chropyni -tajemník MěÚ v Chropyni -tajemník MěÚ v Chropyni -tajemník MěÚ v Chropyni -tajemník MěÚ v Chropyni -

Jak je to vlastně s úřední dobou na úřadech?

Rada na svých jednáních:Rada na svých jednáních:Rada na svých jednáních:Rada na svých jednáních:Rada na svých jednáních:
- projednala porušení ustanovení čl. 3

obecně závazné vyhlášky o zajištění
veřejného pořádku při pořádání veřejných
hudebních produkcí provozovatelem
restaurace Racek a uložila jej písemně
upozornit na povinnost důsledně
dodržovat udělenou výjimku a na
případné sankce při dalším porušení
příslušného ustanovení;

- schválila návrh bytové komise na
přidělení uvolněného bytu na
Komenského č. 163 manželům Skalíkovým
a následně jimi uvolněný byt na ulici Díly
556 přidělit paní Daniele Láníkové;

- vyslovila souhlas s prodejem či likvidací
vyřazených předmětů z majetku města,
návrh byl sestaven a projednán
v likvidační komisi;

- vyhověla žádosti ředitelky základní školy
na možnost využít částku 6.902,- Kč
z položky příjmů z družiny na dorovnání
potřebných prostředků na odstupné pro
odcházející učitelku;

- dále rada města projednala způsob
vypořádání předpokládaných úspor na
energiích na základní škole a na mateřské
škole v roce 2005 a uložila oběma
ředitelkám převést 10 % skutečných úspor

ke dni 31.12.2005 do rezervního fondu a
zbývajících 90 % odvést městu jako
zřizovateli těchto příspěvkových
organizací;

- uložila sjednat povinné ručení za veškeré
motorové prostředky města i SMM
v jedné pojistné smlouvě, neboť toto
řešení je finančně výhodnější;

- zabývala se stížností na nedostatečné
osvětlení u domu č.p. 529 na Tyršově
ulici a uložila zajistit opravu poškozeného
světla v této lokalitě;

- zamítla žádost pana Miškára na přidělení
parkovacího místa z důvodů zhoršené
mobility;

- schválila uzavření nájemních smluv
v lokalitě Mlýn na pozemky pod garážemi

a na Komenského ulici na pozemky
využívané jako dvorky;

- vzala na vědomí informaci o
probíhajících změnách v organizační
struktuře a.s. Aliachem. Od 1.1.2006 se
mění název na Fatra, a.s. se sídlem
Pardubice;

- obdržela žádost pana Vaverky na změnu
obecně závazné vyhlášky, která by řešila
časté a velmi hlučné rušení okolí psy a
uložila žadatele informovat, že tato
záležitost nemůže být řešena obecně
závaznou vyhláškou, ale je možno
konkrétní případ řešit prostřednictvím
občanskoprávního soudu.

– Eva Klašková, místostarostka –– Eva Klašková, místostarostka –– Eva Klašková, místostarostka –– Eva Klašková, místostarostka –– Eva Klašková, místostarostka –

Z jednání rady města

KONTEJNEROVKONTEJNEROVÁ AUTODOPRAVA AUTODOPRAVA
Robert Lučan 

přeprava a likvidace odpadueprava a likvidace odpadu

Hrad 408, 768 11 ChropynHrad 408, 768 11 Chropyně, mobil: 737 316 095, tel./fax: 573 357 101, e-mail: r.lucan@volny.cz, mobil: 737 316 095, tel./fax: 573 357 101, e-mail: r.lucan@volny.cz

• vozy Avia (3t), Liaz (8t),
Renault (6t)

• přistavení kontejnerů 3 − 13 m3

na odvoz stavebního,
domovního a jiného odpadu

• krátkodobý a dlouhodobý
pronájem kontejnerů

• dovoz stavebního materiálu
včetně naložení a složení

• rozvoz palivového dříví

DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY

STŘEŠNÍ OKNA

Tel.: 777 788 164

dokončení ze str. 1
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V prosinci proběhlo zasedání
zastupitelstva města. Jak jste si jistě na jiném
místě ve Zpravodaji přečetli, zúčastnili se

tohoto zasedání i zástupci firmy Destra Co
s.r.o., kteří byli přizváni, aby veřejnosti podali
informace o posledním požáru ve spalovně
a o používaných technologiích, které mají
zabraňovat znečišťování životního prostředí.

Rád bych zdůraznil slovo „veřejnosti“,
protože je poměrně důležité. Zastupitelé
iniciovali schůzku především proto, aby
přišla veřejnost a zeptala se na to, co ji
zajímá o fungování této firmy. Zastupitelé
se domnívali, že tato problematika bude
veřejnost zajímat podobně jako třeba těžba
štěrkopísku na loukách u Záříčí. Jenže
veřejnost se nedostavila. Pokud se
podíváme do prezenční listiny hostů, mohli
bychom veřejnost spočítat na prstech jedné
ruky a mohla by to být ruka zasloužilého
truhláře, který měl při práci s pilou ne vždy
štěstí a má pouhé 2 prsty. Takový byl zájem

veřejnosti o toto, myslím velmi zajímavé
téma.

V diskuzi padaly zajímavé dotazy,
argumenty, protiargumenty, náměty a
spousta poznatků. Zajímavý byl jeden dotaz,
kdy se člen zastupitelstva dotazoval na to,
jak je možné, že ze spalovny vychází v noci
černý hustý dým. Veřejnost zase nejvíce

znepokojoval zápach, obcházení norem aj.
Ale to je popsáno v jiném článku.

Podívejme se na jiný problém… stěžujeme
si, že v Chropyni nechceme spalovnu. Ale co
je jedna spalovna vybavená filtry a zařízením,
které zabraňuje unikání zplodin do ovzduší
proti rodinným domům s lokálním topením
na různá pevná paliva? Protože tři nebo čtyři
takové domácí kotle, ve kterých jejich
majitelé důkladně zatopí, zamoří ovzduší více
než celá spalovna za měsíc. Zvláště ve
chvílích, kdy je do tohoto kotle přihozena
PET láhev, kus textilu nebo stará bota. To je
potom opravdu požitek. Kolikrát je ulice tak
zamořená, že není na krok vidět a o nějakém
volném dýchání nemůže být ani řeč. To však
nikomu nevadí. Ale uvědomme si, že takové
nekontrolované hoření je daleko
nebezpečnější.

Chtěl bych se také zastavit u opravy

chodníků a výstavby nových parkovišť na
Moravské ulici. Mnozí si zřejmě říkají, že se
úředníci a volení zástupci města zbláznili,
protože začít takové práce na pokraji
přicházející zimy je nerozum. Jenže za to
nemůžou ani úředníci ani starosta nebo rada.
Na tuto rekonstrukci byl připraven projekt a
čekalo se na jedno – na dotaci od státu.
Jeden ze zastupitelů má pro tuto vládní
činnost (přiřazování dotací) krásné
pojmenování – říká tomu „dělení medvěda“.
A vláda na konci roku zřejmě ještě našla
nerozkrájený kousek tohoto medvěda a
potřebovala ho rozdělit. A tak se kousek
dostal i do Chropyně. Ale háček je v tom, že
peníze z rozpočtu v jenom roce musí být
v tom roce i použity a využity. A to je přesně
náš případ. Proto se práce, navzdory
šibeničnímu termínu, rozběhly. Opět se však
našli takoví, kteří byli proti a požadovali
použití financí zrovna na problém v jejich
části města.

Poslední věcí, u které se zastavím, je
regenerace sídliště. V poslední době se
zvedla vlna nevole proti vybudování účelové

Jak se občané Chropyně zajímají o dění ve městě
komunikace pro automobily kolem domů
č.p. 669 – 672 na ulici J. Fučíka, tedy tam,
kde je dnes mezi těmito domy a prodejnou
Albert jen chodník a zeleň. Tato komunikace
byla schválena v rámci projektu Regenerace
sídliště a je jeho součástí. Je zajímavé, že
v době, kdy měla veřejnost možnosti vznést
k tomuto projektu své námitky, se ozvala
pouze jedna obyvatelka domu č.p. 672 a
prosadila změnu této komunikace
z obousměrné na jednosměrnou. Další
námitky už nebyly. Opět zde vidíme zájem
veřejnosti a občanů o dění ve městě.

Dnes se problém rozkřikl a všem najednou
všechno vadí. Někteří obyvatelé dotčených
částí se hájí tím, že když se podívají na celý
projekt regenerace, dílčí změny zaniknou.
Můj názor je ten, že každý, kdo se do takového
projektu podívá, se zajímá především o tu
část, kde bydlí. Tak jako já jsem se zajímal o

parkování a vzhled Moravské ulice a zbytek
mě tak moc nezajímal.

Je pravda, že kdyby se tato komunikace
vybudovala hned, jak se tato část sídliště
postavila, bylo po problému, lidé by se s ní
totiž sžili. Člověk je ovšem tvor přizpůsobivý;
lidé si zpočátku stěžovali na nová pouliční
světla na Moravské ulici a v sídlištním
vnitrobloku – dnes už ne, zvykli si. Podobně
si zvyknou i lidé na novou komunikaci.

Ale… pokud v době, kdy se bude tato etapa
regenerace připravovat k realizaci, si dokáží
prosadit, že tuto komunikaci tam
nepotřebují, pak si nemusejí na nic zvykat a
tato část může zůstat jednou z nejklidnějších
v Chropyni. Na projektovou dokumentaci
však již byly vynaloženy nemalé peníze.
S každou další změnou se musí vynaložit
další, které by mohly být použity jinde. Takže
doporučuji sledovat internetové stránky
města, vývěsní skříňky a hlášení a na každou
výzvu či pozvání k jednání reagovat ihned.
Ne „s křížkem po funuse“.

– Ing. Jiří R– Ing. Jiří R– Ing. Jiří R– Ing. Jiří R– Ing. Jiří Roseckýoseckýoseckýoseckýosecký, r, r, r, r, redaktedaktedaktedaktedaktor –or –or –or –or –
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Ohlédnutí za Betlémským světlem 2005
Netradiční projekt, který nemá charakter

sbírky, ale přesto ho vnímáme jako důležitou
službu všem lidem, protože nám pomáhá
budovat v sobě pocit sounáležitosti s jinými,
byť ne získáváním finančních prostředků.

Již čtrnáctkrát putovalo Betlémské světlo
do České republiky a již několikátý rok se o
jeho rozvoz po celé zemi staráme my – skauti.
A nejsme jediní, stejně tak to dělají skauti
v mnoha dalších zemích.

„Betlémské světlo může být něco
překrásného, co pomůže hlouběji pochopit
celé tajemství Vánoc“ napsal Leo Ge z Vídně,
jeden z původců myšlenky rozdávání
Betlémského světla.

Tato tradice zakotvila jako jedna z akcí
našeho střediska a již řadu let se aktivně
zapojujeme. Bylo tomu tak i v roce 2005, kdy
v sobotu 17. prosince 2005 z projíždějícího
vlaku přes Kojetín převzali toto světlo členové
roverského kmene našeho střediska Junáka a
uchovávali jej do pátku 23. prosince. V tento
den, den před Štědrým dnem, bylo předáváno
všem občanům našeho města, kteří si jej přišli
vyzvednout pod vánoční strom na náměstí
Svobody v době od 16 do 18 hodin.

Akce měla zdárný a úspěšný průběh. Skauti
se tentokrát po loňských zkušenostech pojistili
rezervním světýlkem, aby nedošlo
k náhodnému zhasnutí.

Vedle individuálního předávání všem, kteří
si v tuto dobu přišli, bylo také Betlémské světlo
předáno do kostela pro návštěvníky.

Z dobrovolných příspěvků se sešlo 385,-
Kč. Tento obnos byl předán na Městský úřad
v Chropyni, byl přidán k výtěžku z vánočních
koncertů a bude použit pro charitativní účely.

Chropyňští skauti děkují všem, kteří našli
cestu a přišli si převzít Betlémské světlo a
přenesli tak teplo Vánoc do svých domovů.

„Je lepší zapálit svíčku,
než proklínat temnotu!“

– Jarka Soukupová,– Jarka Soukupová,– Jarka Soukupová,– Jarka Soukupová,– Jarka Soukupová,
vedoucí roverského kmene AMULETvedoucí roverského kmene AMULETvedoucí roverského kmene AMULETvedoucí roverského kmene AMULETvedoucí roverského kmene AMULET

SSSSStředitředitředitředitředissssskkkkka Junáka Junáka Junáka Junáka Junáka Chra Chra Chra Chra Chropopopopopyně –yně –yně –yně –yně –

„Skauti přinášejí naději“
Nabídka na rekreace v I. pololetí 2005Nabídka na rekreace v I. pololetí 2005Nabídka na rekreace v I. pololetí 2005Nabídka na rekreace v I. pololetí 2005Nabídka na rekreace v I. pololetí 2005

místo termín                                                         cena

polopenze plná

Rožnov pod Radhoštěm 27. 5. – 3. 6. 2 285,- Kč 2 775,- Kč

Orbita z Rožnova odjezd taxíky

Rožnov pod Radhoštěm 29. 5. – 5. 6. 2 810,- Kč 3 160,- Kč

Energetik z Rožnova odjezd taxíky

Jeseník – Pekařov 24. 6. – 1. 7. 1 885,- Kč 2 235,- Kč

8. 7. – 15. 7. 1 885,- Kč 2 235,- Kč

z nádr. Jindřichov na Moravě zajištěn odvoz Horní Malá Úpa

Družba – Pomezní boudy 17. 6. – 24. 6. - 2 460,- Kč

12. 8. – 19. 8. - 2 600,- Kč

k dispozici sauna, bazén, posilovna, solárium, masáže – proti úhradě

Lučany nad Nisou 12. 4. – 18. 4. - 2 130,- Kč

Kitty 26. 8. – 3. 9. - 2 910,- Kč

doprava z nádraží v ceně

Žďárské vrchy 11. 4. – 18. 4. - 2 530,- Kč

Kukla 16. 6. – 23. 6. - 2 530,- Kč

15. 7. – 22. 7. - 2 530,- Kč

Jeseníky 4. 6. – 10. 6. - 2 160,- Kč turist

Rejvíz 4. 6. – 10. 6. - 2 460,- Kč K+WC

27. 8. – 2. 9. - 2 160,- Kč turist

27. 8. – 2. 9. - 2 460,- Kč K+WC

přeprava z nádraží Jeseník je zajištěna – v ceně

Hnačov 5. 8. – 12. 8. - 2 565,- Kč

Plánice 12. 8. – 19. 8. - 2 565,- Kč

5. 8. – 19. 8. - 4 840,- Kč – 14 dní

vlakem do Klatov, pak busem do Hnačova

– odvoz do Plánice – rehabilitační pobyt

Kamenický Šenov 7. 4. – 14. 4. - 2 215,- Kč

Tavrba 25. 6. – 2. 7. - 2 215,- Kč

Orlické hory 22. 4. – 29. 4. - 2 145,- Kč

Olešnice 13. 5. – 20. 5. - 2 145,- Kč

17. 6. – 24. 6. - 2 145,- Kč

22. 7. – 29. 7. - 2 145,- Kč

12. 8. – 19. 8. - 2 145,- Kč

Požadavky na rekreaci zašlete písemně a ofrankovanou obálku s Vaší adresou. V této

Vám bude zaslána přihláška a poštovní poukázka na úhradu, případně dispozice o

rekreačním středisku. Adresa: Ústředí Svazu důchodců ČR, Wuchterlova ulice č. 5, 160

00 Praha 6.

– výpi– výpi– výpi– výpi– výpis zs zs zs zs ze Zpre Zpre Zpre Zpre Zpraaaaavvvvvooooodajdajdajdajdaje Se Se Se Se Svvvvvaaaaazu důchozu důchozu důchozu důchozu důchodců ČR –dců ČR –dců ČR –dců ČR –dců ČR –

Informace Svazu důchodců ČR

RRRRRedakedakedakedakedakce Zprce Zprce Zprce Zprce Zpraaaaavvvvvooooodajdajdajdajdaje připomíná aute připomíná aute připomíná aute připomíná aute připomíná autorům článkůorům článkůorům článkůorům článkůorům článků,

že s platností od ledna 2006

je uzávěrje uzávěrje uzávěrje uzávěrje uzávěrkkkkka Zpra Zpra Zpra Zpra Zpraaaaavvvvvooooodaje 1daje 1daje 1daje 1daje 15. den v měsíci5. den v měsíci5. den v měsíci5. den v měsíci5. den v měsíci.

Upozornění
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Vedoucí odboru výstavby a životního
prostředí Ing. Jiří Pospíšil v návaznosti na
opakované zahoření v objektu spalovny
firmy DESTRA CO spol. s r.o. předstoupil
s krátkým připomenutím těchto událostí i
s přehledem toho, co odbor výstavby a
životního prostředí Městského úřadu
v Chropyni v této souvislosti provedl za
šetření a s jakými výsledky a s jakými
termíny pro provedení nápravných
opatření. Pozvání na toto zasedání přijali
zástupci firmy Destra pánové Ing. Krov a
Ing. Bernid.

Následovala obsáhlá a místy velmi příkrá
diskuse, ve které bylo nejčastěji slyšet hlasy
nespokojené s přítomností spalovny
v našem městě a hlasy, které obviňovaly
firmu, že v nočních hodinách vypouští do
ovzduší nepovolené či přímo
nekontrolované množství zplodin (na častý
zápach v nočních hodinách upozornil
např. pan Juřena), bylo slyšet i hlasy, které
firmu obvinily, že sváží do Chropyně odpad,
který žádná jiná spalovna není ochotna
spálit. Zástupci firmy se snažili několikrát
přítomným osvětlit technologické postupy
zajištění provozu spalovny, a to především
z pohledu protipožárních opatření i
z pohledu dle jejich vyjádření neustálého
dohledu nad produkovanými zplodinami.
Dohled je vykonáván více orgány a nelze
naměřené hodnoty nijak upravovat či
falšovat. Napadání za noční vypouštění
zplodin považují za neopodstatněné, tento
stav je dle jejich vyjádření technologicky
nemožný. Vypouštění nepovoleného
množství zplodin není možné (automatický
provoz, kontinuální měření emisí, kontrola
účinnosti filtrů…). Napadání z vypouštění
škodlivin v nočních hodinách vedlo ing.
Krova k ujištění, že na popud občanů je
možno provést odstávku spalovny, která
je schopna do 15ti minut zastavit
vypouštění emisí , a tak zjistit ,  jestl i
pociťovaný zápach pochází skutečně ze
spalovny. Odpad spalovaný v Chropyni
pochází cca z 90 % z podniků a firem na
území Moravy a vše je řádně kontrolováno
(každý odpad má svou evidenční kartu a
spalováno je jen to, na co má Destra
povolení). Odpad vzniklý hořením je pak
opět v souladu s legislativou ukládán na
skládku v Nětčicích.

Oba letošní požáry neměly stejnou
prvotní příčinu (první – zahoření
v technologické části , druhý – zahoření
ve skladu), a již po prvním požáru firma
provedla protipožární opatření, z nichž
některá se jako účinná projevila právě při
druhém požáru (bariéra mezi skladem a
technologií zabránila rozšíření požáru
skladu do technologické části objektu).
Veškerá zjištění hasičského sboru byla
zmapována a firma se snaží a bude se snažit
je všechny v daných termínech odstranit.

Starosta města informoval o příslibu

Hasičského záchranného systému
Zlínského kraje, že ke všem požárům
v provozech s chemickými látkami bude
bezprostředně vyjíždět i  chemická
jednotka, což se bohužel v případě
posledního požáru ve spalovně stalo právě
až na popud starosty. Starostou byl proto
vydán pokyn k preventivnímu varování
obyvatelstva před případným nebezpečím
(doporučeno nevětrat a nevycházet), a to
přesto, že v tu chvíli ještě v Chropyni nebyla
přítomna chemická jednotka a nebylo tudíž
provedeno měření škodlivin unikajících do
ovzduší v okamžiku největšího požáru.

V této souvislosti také připomněl
občanům, že vysílání varovného signálu
prostřednictvím bezdrátového systému
městského rozhlasu je naprosto dostačující
způsob informování občanů.

Situace kolem spalovny se v závěru
diskuse stočila v neustále narůstajícímu
množství odpadů, které každý z nás
produkuje. Právě každý z nás má v rukou,
jak velké toto množství bude – budeme-li
všichni řádně třídit a recyklovat vše, co
recyklovat lze, určitě se to na množství
komunálního odpadu projeví. Paní

místostarostka např. upozornila na tlak
legislativy k co nejmenšímu množství
odpadů ukládaných do země
prostřednictvím skládek. Vše směřuje
k recyklaci a spalování. I když vedení města,
stejně jako řadoví obyvatelé města, by si
zde spalovnu nejraději vůbec nepřálo,
bohužel bez jejích služeb se patrně nikdo
z nás neobejde. V samém závěru diskuse
pak byla vyjádřena vůle minimálně dvakrát
v roce informovat o činnosti spalovny a
jejím vlivu na životní prostředí kolem nás
ve Zpravodaji města.
– výpi– výpi– výpi– výpi– výpis zs zs zs zs ze zápie zápie zápie zápie zápisu jsu jsu jsu jsu jednání zaednání zaednání zaednání zaednání zassssstupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtva –a –a –a –a –

Co zaznělo na zastupitelstvu k problematice spalovny

ilustrační foto

Letošní bohatá nadílka sněhu přeje lyžařům.
Únorové turistické akce, v dřívějších letech
absolvované pěšky, se letos snad konečně
pojedou na lyžích. Z nabídky v blízkém okolí
vybírám:

4. února4. února4. února4. února4. února Okolo FrancovkyOkolo FrancovkyOkolo FrancovkyOkolo FrancovkyOkolo Francovky
trasa: 10, 20 km; Francova
Lhota, start 8:30 hod. u
Základní školy, cíl do 14:00

Klub českých turistů
hod. Kulturní dům; info: Karel
Sucháček, Francova Lhota
190, tel: 737 447 588,
571 458 224

111118. únor8. únor8. únor8. únor8. únoraaaaa PPPPPooooochochochochochod Dlod Dlod Dlod Dlod Dlouhéhouhéhouhéhouhéhouhého, Ši, Ši, Ši, Ši, Širrrrrokéhookéhookéhookéhookého
a Bystrozrakéhoa Bystrozrakéhoa Bystrozrakéhoa Bystrozrakéhoa Bystrozrakého
trasa: 5, 9, 21, 33 km; start
6:30 – 8:00 hod. Bučovice –
Dům dětí a mládeže,

Vyškovská ulice; info:
František Plšek, Komenského
777, 685 01 Bučovice, tel:
603 789 879, 517 383 977

Pokud se vydáte na pěší vycházku, šetřetePokud se vydáte na pěší vycházku, šetřetePokud se vydáte na pěší vycházku, šetřetePokud se vydáte na pěší vycházku, šetřetePokud se vydáte na pěší vycházku, šetřete
prprprprprosím lyžařsosím lyžařsosím lyžařsosím lyžařsosím lyžařské ské ské ské ské stttttopopopopopyyyyy.....

Zdrávi došli!
– JP –– JP –– JP –– JP –– JP –
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Na mimořádném zasedání zastupitelstva
konaného dne 28. listopadu byly
projednávány pouze dva body. Nejprve
požadovala Správa vojenského bytového
fondu Praha vyjádření zastupitelstva
k nabídce na bezplatný převod dvou
bytových domů a pozemků k těmto domům
příslušejících. Jedná se o objekt k bydlení
č.p. 609-610 na ulici Moravské a objekt
k bydlení č.p. 654 na ulici Tyršova.
V následné diskusi bylo vyjasněno, že
souhlas je nutný pro předložení materiálu
k projednání vládě a teprve až po tomto
schválení dojde ke zpracování konkrétní
smlouvy na bezplatný převod, která bude
znovu předložena zastupitelstvu
k projednání. Bezplatné převzetí uvedeného
majetku zastupitelstvo schválilo.

Druhým bodem bylo vyslovení souhlasu
s odstraněním chybného zápisu v katastru
nemovitostí formou souhlasného
prohlášení a převodem na Město Chropyně
části pozemku parcelní číslo 1108/11
označené písmenem „a“ o výměře 255 m2.
Tato problematika se týká Městského
kulturního střediska. I tento bod byl
schválen.

16. řádné zasedání Zastupitelstva města
Chropyně se uskutečnilo v pondělí dne 19.
prosince 2005 a jeho nejdůležitějšími body
jednání byly návrhy rozpočtů a rozpočtová
opatření.
InfInfInfInfInformace o opaormace o opaormace o opaormace o opaormace o opatřeních v sotřeních v sotřeních v sotřeních v sotřeních v souviuviuviuviuvislosslosslosslosslost it it it it i
s  pos pos pos pos požáržáržáržáržáry  vy  vy  vy  vy  ve se  se  se  se  spalopalopalopalopalovně ovně ovně ovně ovně odpadpadpadpadpadů fdů fdů fdů fdů f iiiiirmrmrmrmrmyyyyy
DESTRADESTRADESTRADESTRADESTRA

Ing. Pospíšil, vedoucí odboru výstavby a
životního prostředí krátce zrekapituloval
události týkající se požáru včetně přehledu
o tom, jaká šetření v tomto směru uvedený
odbor provedl (z pohledu dodržování
podmínek kolaudačního rozhodnutí),
s jakými výsledky a termíny stanovenými pro
provedení nápravných opatření. Jednání o
tomto bodu se zúčastnili zástupci firmy
DESTRA ing. Krov a ing. Bernid. Následovala
rozsáhlá diskuse, ve které zazněla spousta
připomínek i z řad přítomných občanů
k provozu spalovny. Zástupci firmy na druhé
straně vysvětlovali technologické postupy
zejména z pohledu protipožárních opatření
a i z pohledu, dle jejich vyjádření,
neustálého dohledu nad produkovanými
zplodinami. Připomínky k nočnímu
nekontrolovanému vypouštění zplodin je
dle zástupců firmy neopodstatněné neboť
technologie tuto možnost neumožňuje.
Pociťovaný zápach v nočních hodinách
nepochází dle zástupců firmy ze spalovny.
Spalovaný odpad pochází z 90 % z podniků
a firem na území Moravy, zbytek z Čech ale
pouze ten, na který má firma povolení.
Spalovna nelikviduje žádný odpad ze
zahraničí. Více na jiném místě ve Zpravodaji.
Rozpočtová opatření příspěvkovýchRozpočtová opatření příspěvkovýchRozpočtová opatření příspěvkovýchRozpočtová opatření příspěvkovýchRozpočtová opatření příspěvkových
orororororgagagagaganininininizací Měszací Měszací Měszací Měszací Městtttta Chra Chra Chra Chra Chropopopopopyněyněyněyněyně

Správa majetku města Chropyně
předložila rozpočtové opatření, kterým je
řešena přijatá dotace z Úřadu práce
Kroměříž na mzdové náklady dělníků
pracujících na veřejně prospěšných pracích
ve výši 290 tis. Kč a dále zvýšení dotace
z města ve výši 15 tis. Kč na opravu
veřejného osvětlení u základní školy na ulici
J. Fučíka a 20 tis. Kč na opravy kanalizačních
vpustí, kde došlo ke krádežím .

Rozpočtovým opatřením Základní školy
Chropyně byla, mimo drobné přesuny mezi
jednotlivými položkami, zvýšena dotace od
města ve výši 20 tis. Kč dle rozhodnutí rady
města o způsobu financování obědů učitelů
od března letošního roku. Ze stejného
důvodu se rozpočtovým opatřením
Mateřské školy Chropyně zvyšuje dotace od
města o 5,8 tis. Kč. I tímto rozpočtovým
opatřením došlo ještě k drobným přesunům
mezi jednotlivými položkami rozpočtu dle
skutečně se vyvíjejících výdajů.Naproti
tomu se rozpočtovým opatřením Školní
jídelny Chropyně snižuje dotace od města
o 14,1 tis. Kč v návaznosti na způsob
financování obědů učitelů.
Rozpočtové opatření Města ChropyněRozpočtové opatření Města ChropyněRozpočtové opatření Města ChropyněRozpočtové opatření Města ChropyněRozpočtové opatření Města Chropyně

Posledním rozpočtovým opatřením
Města Chropyně v roce 2005 se zvyšuje
rozpočet v části příjmové i výdajové o
18 620,2 tis. Kč. Největšími položkami, které
se promítají jak v příjmech, tak i ve výdajích,
je zvýšená dotace na výplatu sociálních
dávek o 2 436 tis. Kč, dále dotace na
rekonstrukci základní školy 4 589 tis. Kč,
dotace na regeneraci sídliště 3 500 tis. Kč a
dotace na komunikace 1 960 tis. Kč.
V dalších příjmech je potom významnou
položkou zvýšení podílu z daně z přidané
hodnoty ve výši 2 mil. Kč. Ve výdajové části
je kromě již zmiňovaných použitých dotací
provedena řada přesunů mezi jednotlivými
položkami rozpočtu v závislosti na vývoji
skutečnosti, dále jsou zde promítnuty změny
v dotacích příspěvkovým organizacím dle
jejich rozpočtových opatření a do rezervy
bylo převedeno tímto rozpočtovým
opatřením 6 623,5 tis. Kč. Po těchto
úpravách činí celková rezerva 7 644,3 tis.
Kč. Z této částky bylo jako převod
z minulého roku zahrnuto do návrhu
rozpočtu na rok 2006 7 mil. Kč.
Majetkoprávní záležitostiMajetkoprávní záležitostiMajetkoprávní záležitostiMajetkoprávní záležitostiMajetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo schválilo smlouvu
s Českým Telefonem a.s. na zřízení věcného
břemene na pozemcích v ulici E. Filly
v Chropyni (uložení telekomunikačních
kabelů) na dobu neurčitou za jednorázovou
úhradu 600,- Kč.

Dále schválilo darovací smlouvu na
převod bezstravenkového systému kontroly
výdeje a objednání stravy, kopírovacího
stroje RICOH a stolku pod kopírovací stroj
Školní jídelně Chropyně. Poslední záležitostí
pak byla revokace usnesení zastupitelstva
č. 19a/13/05 ze dne 22.6.2005 o vykoupení

pozemků od Pozemkového fondu pro
vybudování chodníku pro obyvatele
Františkova – pozemky nelze odkoupit pro
nevyřízené restituční nároky církve.
Volba přísedících soudců Okresního souduVolba přísedících soudců Okresního souduVolba přísedících soudců Okresního souduVolba přísedících soudců Okresního souduVolba přísedících soudců Okresního soudu
v Kroměříživ Kroměříživ Kroměříživ Kroměříživ Kroměříži

Počátkem roku 2006 uplyne čtyřleté
funkční období přísedících soudců
okresního soudu. Zastupitelstvo zvolilo pro
funkční období 2006 – 2010 do funkce
přísedící soudce Okresního soudu Kroměříž
občany – Radomila Hynšta, Zdeňku
Hrbekovou, Pavla Rozsypálka, Hanu
Šímovou, Věru Vavrušovou a Marii
Zmeškalovou.
RRRRRozpočtozpočtozpočtozpočtozpočty přísy přísy přísy přísy příspěvkpěvkpěvkpěvkpěvkooooových orvých orvých orvých orvých orgagagagaganininininizací na rzací na rzací na rzací na rzací na rokokokokok
20062006200620062006

Na jednání byly předloženy návrhy
rozpočtů všech příspěvkových organizací
města. Všechny rozpočty byly předloženy
jako vyrovnané, to znamená, že příjmy se
rovnají výdajům.

U Správy majetku města Chropyně činí
celkový rozpočet 13 366 tis. Kč, z toho
vlastní příjmy jsou plánovány ve výši 5 652
tis. Kč, dotace z města činí 7 464 tis. Kč a
dotace z úřadu práce 250 tis. Kč.Základní
škole Chropyně byl schválen rozpočet ve
výši 3 834,7 tis. Kč, z toho vlastní příjmy činí
65 tis. Kč a dotace od města 3 769,7 tis. Kč.
Mateřská škola Chropyně bude v roce 2006
hospodařit s částkou 1 493 tis. Kč, z toho
vlastní příjmy tvoří 188 tis. Kč a dotace od
města 1 305 tis. Kč. Rozpočet Školní jídelny
Chropyně je stanoven ve výši 4 200 tis. Kč,
z toho příspěvek od města činí 1 030 tis. Kč,
vlastní příjmy včetně plánovaného zisku
z hlavní činnosti (34 tis. Kč) 3 204 tis. Kč.
Všechny tři školské příspěvkové organizace
obdrží další prostředky z Ministerstva
školství na úhradu ostatních neinvestičních
nákladů (mzdové náklady, příspěvek na
školní potřeby, školení učitelů apod.)
v souladu se zákonným ustanovením, a to
dle počtu žáků.
Rozpočet Města ChropyněRozpočet Města ChropyněRozpočet Města ChropyněRozpočet Města ChropyněRozpočet Města Chropyně

Také rozpočet Města Chropyně byl
předložen jako vyrovnaný, avšak pouze
proto, že do příjmů byl zahrnut
předpokládaný převod prostředků z roku
2005 ve výši 7 mil. Kč. Celková výše
rozpočtu se tak dostala na 67 038 tis. Kč.
V rozpočtu jsou již zahrnuty všechny dotace
příspěvkovým organizacím našeho města dle
jejich schválených rozpočtů (celkem
13 568,7 tis. Kč) a dále také prostředky na
výplatu sociálních dávek (12 973 tis. Kč).

Rozpočet na rok 2006 byl schválen
v předloženém znění.

TTTTTermín kermín kermín kermín kermín konání dalšího řádného zaonání dalšího řádného zaonání dalšího řádného zaonání dalšího řádného zaonání dalšího řádného zasedánísedánísedánísedánísedání
Zastupitelstva města Chropyně bylZastupitelstva města Chropyně bylZastupitelstva města Chropyně bylZastupitelstva města Chropyně bylZastupitelstva města Chropyně byl
předběžně spředběžně spředběžně spředběžně spředběžně stttttaaaaanononononovvvvven na pondělí  2en na pondělí  2en na pondělí  2en na pondělí  2en na pondělí  277777.....
března 2006.března 2006.března 2006.března 2006.března 2006.

– Eva Klašková, místostarostka –– Eva Klašková, místostarostka –– Eva Klašková, místostarostka –– Eva Klašková, místostarostka –– Eva Klašková, místostarostka –

Z jednání zastupitelstva města Chropyně
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Slavnostním zahájením plesu bylo vystoupení párů z tanečního
klubu KST SWING Kroměříž, pod vedením M. Zikosové. Představili
se v ukázkách standardních a latinských tanců.

V lednu 2006 se konal v Městském kulturním středisku
již 7. Ples města Chropyně. Návštěvníky přivítal a úvodní slovo
pronesl starosta města pan František Hrabal.

O půlnoci byla vylosována tombola. Bylo rozdáno sto dvacet
hodnotných cen od sponzorů. První cenou byla barevná tiskárna,
kterou věnovala firma TECHNOSOFT.

V prvním patře MKS hrála pro milovníky lidových písniček
cimbálová muzika DUBINA. V červnu se s nimi budete moci opět
setkat v areálu zámku při „Posezení s cimbálovou muzikou“.

Zlatým hřebem programu se stalo vystoupení břišních tanečnic,
které dokázaly, že břišní tance jsou pro ženy všech věkových
i váhových kategorií.

Na velkém sále MKS hrála k poslechu taneční skupina CLASSIC
pod vedením p. Šóna. Na fotografii je vidět, že se muzikanti
i tančící  dobře bavili.

7. Ples města Chropyně

text: M. Kunčarová, foto: T. Rozkošný
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V letošním roce se konala již sedmá
Tříkrálová sbírka, kterou uspořádala Česká
katolická charita. Ulice našeho města se
koledníky zaplnily v neděli 8. ledna. Ani
nepřízeň počasí v podobě silného mrazu a
mlhy však děti a jejich doprovody
nedokázaly odradit.

Koledníci vyrazili, tak jako tradičně, po
ranní nedělní mši. Všude rozdávali radost,
zpívali o třech králích a přáli lidem dobré vůle
štěstí a zdraví do nového roku. Na znamení
pokoje a požehnání označovali jejich
příbytky písmeny K+M+B 2006. Nechávali
za sebou úsměvy na tvářích lidí, občas i slzy
dojetí. Někteří koledníky toužebně očekávali
a připravili jim třeba i malé občerstvení nebo
je nějak obdarovali. Sami koledníci pak měli
největší radost u dveří, které se jim otevřely
vůbec poprvé.

Pod Charitu Chropyně patří nejen město
Chropyně a část Plešovec, ale také obce Břest,
Kyselovice, Záříčí a Žalkovice. V roce 2004
byl výtěžek sbírky 107.780,- Kč, v roce 2005

bylo vybráno 134.189,- Kč. Tento rok byl však
mimořádný, neboť smrtící vlny tsunami
v lidech probudily velkou míru solidárnosti a
ochoty pomoci alespoň finančně.

Z loňského výtěžku zůstalo k použití Farní
charitě Chropyně 77.830,- Kč; tato částka
byla použita na podporu projektu Centrum
seniorů (40 tis. Kč), přímá pomoc (30 tis. Kč)
a na pomoc postiženým tsunami (7.830,- Kč).

Letos bylo vybráno 116.630,50 Kč. Kolik
skupinek a jaké částky vybraly v jednotlivých
obcích, je uvedeno v následujícím přehledu:

Obec                      pokladničekObec                      pokladničekObec                      pokladničekObec                      pokladničekObec                      pokladniček       výtěžek      výtěžek      výtěžek      výtěžek      výtěžek

Chropyně a Plešovec 15 58 940,50 Kč

Břest 7 21 337,—-- Kč

Kyselovice 3 6 739,50 Kč

Záříčí 2 10 968,50 Kč

Žalkovice 5 17 343,—-- Kč

dodatečné dary 1 302,—-- Kč

Celkem 32 116 630,50 Kč

Pokud by chtěl někdo dodatečně přispět na
účet Tříkrálové sbírky, má tuto možnost buď
složenkou, kterou jste mohli najít ve své
schránce nebo na účet sbírky č. 369-
369369369/0800 vedený u České
spořitelny Praha 1.

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

– Pavel Rozsypálek,– Pavel Rozsypálek,– Pavel Rozsypálek,– Pavel Rozsypálek,– Pavel Rozsypálek,
předseda Fpředseda Fpředseda Fpředseda Fpředseda Farararararní charní charní charní charní charititititity Chry Chry Chry Chry Chropopopopopyně –yně –yně –yně –yně –

Tříkrálová sbírka 2006

Mateřská škola Chropyně oznamuje rodičům dětíMateřská škola Chropyně oznamuje rodičům dětíMateřská škola Chropyně oznamuje rodičům dětíMateřská škola Chropyně oznamuje rodičům dětíMateřská škola Chropyně oznamuje rodičům dětí

nananananavšvšvšvšvštěvutěvutěvutěvutěvujících MŠ, žjících MŠ, žjících MŠ, žjících MŠ, žjících MŠ, že bude o ve bude o ve bude o ve bude o ve bude o velkých prelkých prelkých prelkých prelkých prázdniázdniázdniázdniázdnináchnáchnáchnáchnách

ve dnech 17.7. - 13.8. uzavřena.

TTTTTaaaaattttto io io io io infnfnfnfnformace jormace jormace jormace jormace je poe poe poe poe podávdávdávdávdávána s dosána s dosána s dosána s dosána s dostttttaaaaatttttečným předsečným předsečným předsečným předsečným předstihem,tihem,tihem,tihem,tihem,

abababababy mohli pry mohli pry mohli pry mohli pry mohli pro děti zajio děti zajio děti zajio děti zajio děti zajissssstit náhrtit náhrtit náhrtit náhrtit náhraaaaadní prdní prdní prdní prdní progrogrogrogrograaaaam.m.m.m.m.

Oznámení

Tel: 573 356 215, 728 019 141
Vladimíra Joklíková, Moravská 650, Chropyně

Provedu veškeré úklidové práce
v odpoledních hodinách a o víkendu.
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Pro pamětníky i nepamětníky
ChrChrChrChrChrám svám svám svám svám sv. Jil. Jil. Jil. Jil. Jiljí v Chrjí v Chrjí v Chrjí v Chrjí v Chropopopopopyniyniyniyniyni

Kostel vybudoval v roce 1772 olomoucký
biskup Maxmilián Hamilton. Délka kostela je
25 metrů, šířka 10 metrů a věž je vysoká 16
metrů. 10. září 1780 ho arcibiskup Theodor

Colloredo-Waldsee posvětil. Od roku 1854 je
v Chropyni samostatná farnost. Za faráře P.
Františka Viceníka byla roku 1880 přistavěna
kaple Panny Marie Lurdské. Od roku 1888 stojí
před kostelem sochy sv. Cyrila a Metoděje.

V dnešní fotogalerii je i fotka z 1. svatého
přijímání dětí. Zajímalo by nás, jestli se na
fotografii někdo pozná a také rok, ze kterého
tato fotografie pochází.

– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –

Stará pohlednice Chropyně. r. asi 1910; plešovští občané jdou okolo rybníka z kostela.

r. 1910-12; slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo); průvod městem.

r. 1917; arcibiskup Lev Skrbenský vítán tehdejším obecním
představenstvem, obecními korporacemi, školní mládeží a
učitelstvem.

P. Jan Vévoda působil v Chropyni od roku 1899 až do své smrti
v roce 1955. 1. svaté přijímání, vlevo P. Bohumil Kunčar.
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Vánoční výstavka 2005
Jestli jste zmeškali vánoční výstavu s názvem
„„„„„VVVVVánoční zvánoční  zvánoční  zvánoční  zvánoční  zvononononony – zvy – zvy – zvy – zvy – zvonky“onky“onky“onky“onky“, kterou
v předvánočním čase připravil Klub českých

turistů, měli jste velkou škodu. Výtvory, které
pro výstavu připravili žáci a kantoři základní
školy a další obětaví občané Chropyně, byly

nádherné a co se dalo prodat, se také prodalo.
Alespoň vám ukážeme několik fotografií.

– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –– JiRo –

Již od roku 2000 pořádají pěvecké sbory
Cantinella a Schola Melodica Vánoční koncert.
Letošní byl v pořadí šestý a konal se ve čtvrtek
22. prosince 2005 v chrámu Páně sv. Jiljí
v Chropyni. Ještě předtím se uskutečnily
vánoční koncerty v kostele sv. Petra a Pavla
v Kostelci u Holešova a chrámu sv. Jakuba
v Břestě.

Loni byl koncert v Rytířském sále
chropyňského zámku, avšak vzhledem k tomu,
že prudké změny teploty, kdy je třeba sál vytopit,
poškozují sbírky, přesunuli jsme se zpět do
kostela. Aby měli návštěvníci koncertu určité
pohodlí, udělali jsme i zde koncerty dva, a to
přesto, že je kostel kapacitně větší než zámecký
sál. Při obou koncertech (v 17 hodin pro
veřejnost a v 19 hodin pro rodiče a příbuzné
účinkujících) byl kostel plný; zkušenost se
dvěma oddělenými koncerty se osvědčila,
protože kdybychom udělali jen jeden, na
mnoho návštěvníků by místo nezbylo.

Koncert jsme letos rozdělili na 4 části –
v první části vystoupil pouze pěvecký sbor
Cantinella, který si připravil několik zahraničních
a domácích koled. Ve druhé části se představil
žesťový kvintet studentů kroměřížských
konzervatoří; ti už tradičně patří k hostům na
vánočním koncertě. Třetí část patřila
pěveckému sboru Schola Melodica a
komornímu orchestru; předvedli díla, jejichž
autory jsou Antonio Vivaldi, W. A. Mozart a J.

Pachelbel. V závěrečné části se představily oba
sbory a komorní orchestr ve společném
programu, zakončeném vánočním přáním
pokoje pro všechny přítomné. Rozdělení
koncertu do čtyř částí symbolizovalo i
postupné rozsvěcení svící na adventním věnci.

Po skončení koncertu nás opět přítomní
diváci odměnili krásným potleskem a my jsme
si byli jisti, že se koncert líbil a že jsme tu spoustu
půlroční dřiny dokázali proměnit na krásný
předvánoční dárek pro naše posluchače.

I v loňském roce se při koncertech vybíralo
dobrovolné vstupné. Celkový výtěžek ve výši
8.510,50 Kč (za všechny koncerty + příspěvek
Junáka z akce Betlémské světlo 2005) byl
radou města navýšen na 12.000,- Kč a
v nejbližších dnech bude odeslán na konto
Papežského misijního díla dětí, který financuje
projekty pro děti v bídě; pro děti v nebezpečí
života, těžce pracující, sexuálně zneužívané a
pro děti, které kvůli špatné ekonomické situaci
nemají dostatek jídla a možnost vzdělávání.

Jménem vedoucích pěveckých sborů si
dovoluji poděkovat Městu Chropyně a aktivně
se podílejícím zaměstnancům MěÚ, dále Obci
Kostelec u Holešova, Obci Břest,
Římskokatolickým farnostem Chropyně, Břest
a Kostelec u Holešova, pracovníkům Správy
majetku města Chropyně, Základní škole
Chropyně, firmě Technosoft spol. s r.o., pánům
Milanu Vaculíkovi, Zdeňku Kozákovi, Borisi
Lodlovi za audio a videonahrávky, panu
Richardu Novákovi a slečně Veronice Srněnské
za přednes průvodního slova, rodičům
účinkujících za pochopení s dlouhými a
častými zkouškami a samozřejmě i účinkujícím,
za to, že i když po nich často sbormistři a
dirigenti chtějí téměř nemožné, vždy to má svůj
účel. Nám sbormistrům a uměleckým
vedoucím přeji hlavně spoustu trpělivosti,
abychom při přípravě příštího koncertu nepřišli
ze svých svěřenců o rozum.

– Ing. Jiří R– Ing. Jiří R– Ing. Jiří R– Ing. Jiří R– Ing. Jiří Roseckýoseckýoseckýoseckýosecký, sbormi, sbormi, sbormi, sbormi, sbormissssstr –tr –tr –tr –tr –

Vánoční koncert 2005
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V měsíci lednu oslavila své významné životní jubi-
leum – 90 let paní

Františka Voženílková.Františka Voženílková.Františka Voženílková.Františka Voženílková.Františka Voženílková.
K jejím narozeninám jí přišli poblahopřát starosta pan František Hrabal
a paní místostarostka Eva Klašková. Redakce Zpravodaje by se ráda
k tomuto blahopřání připojila a popřála jubilantce pevné zdraví,
hodně optimismu do dalších let a pohodu v rodinném kruhu.

– Redakce –– Redakce –– Redakce –– Redakce –– Redakce –

BlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřání

jubilantka paní Voženílková se zástupci města

Ve vánoční pohodě na sklonku minulého
roku se uskutečnil III. ročník Memoriálu Pepy
Ivana. Sešla se hojná účast „sportovců“, kteří
tak uctili památku Pepy. Účast byla taková, že
pořadatelé museli z časových důvodů další
zájemce odmítnout, čímž se jim tímto omlouvají.

Do turnaje bylo zařazeno 12 tříčlenných
družstev, a to do dvou skupin. Ve skupinách
potom hrála družstva každý s každým na dva
sety do 11 bodů. První dvě družstva ze skupin
potom postoupila do finálové skupiny a hráli

první s první o 1. a 2. místo a druzí potom o 3. a
4. místo.

O 3. místo bojovalo družstvo ve složení
Zapletal, Koláček Zd., Honek a Dočkal
s družstvem Chytil M., Chytil D., Hofírek M.
a Hofírek J. Zvítězilo družstvo p. Chytila a to
11:7 a 11:8.

Ve finále se utkalo družstvo ve složení
Zborek, Štolfa a Kotásek s družstvem Ivan M.,
Hanák Fr. a Mirvald P. Vítězem se stalo
družstvo p. Zborka a získalo i putovní pohár,

Memoriál Pepy Ivana
který věnovali p. Ivan a Fiala V. Všichni ostatní
účastníci obdrželi vkusné diplomy. Chybou
pořadatelů bylo, že nezajistili žádnou
fotodokumentaci z tohoto sportovního
klání.

Na závěr turnaje se řada účastníků
přihlásila do nohejbalového oddílu
organizovaného při TJ Chropyně a těší se na
podobná setkání, která bude nohejbalový
oddíl pořádat.

– AS –– AS –– AS –– AS –– AS –

ProdámProdámProdámProdámProdám

Soukromá inzerce

� nebo pronajmu pozemek před
Plešovcem 2.700 m2 vhodný na zahradu.
Tel: 737 053 420.

Výbor FK Chropyně připravil pro
realizační týmy (dále RT) vánoční turnaj
v sálové kopané. Oproti minulým letům
byla tentokrát účast mizivá. Zúčastnila se
pouze tři družstva, a to družstvo RT mužů,
RT dorostu a RT žáků.

Družstva hrála v následujícím složení:
RT mužů – Menšík, Večeřa J., Štolfa, Večeřa
P.; RT žáků – Hofírek M., Řezníček T.,
Zvardoň a Zaoral M.; RT dorostu – Chytil
M., Kovařík Z., Kovařík J. a Lučan R.

Družstva sehrála zápasy mezi sebou
dvoukolově, ale i tak o vítězi nebylo
rozhodnuto. Proto se kopaly penalty, které
určily toto pořadí: 1. místo – RT mužů, 2.
místo – RT dorostu a 3. místo – RT žáků.
Nejlepším střelcem se stal Vojtěch Štolfa.
Vítězné družstvo obdrželo putovní pohár.

Jelikož se turnaj uskutečnil na sklonku
minulého roku, účastníci se sešli
k závěrečné besedě a s přáním hodně
zdraví a sportovních úspěchů v roce 2006

Vánoční turnaj
se v odpoledních hodinách rozešli do
svých domovů.

– AS –– AS –– AS –– AS –– AS –

Upozornění
Představení Michala NesvadbayMichala NesvadbayMichala NesvadbayMichala NesvadbayMichala Nesvadbay

z kouzelné školky
se přesouvá z března na 23. 6. 2006

- Magda Rapantová, SMM -- Magda Rapantová, SMM -- Magda Rapantová, SMM -- Magda Rapantová, SMM -- Magda Rapantová, SMM -

Pořádáte v Chropyni nebo blízkém okolí zajímavouPořádáte v Chropyni nebo blízkém okolí zajímavouPořádáte v Chropyni nebo blízkém okolí zajímavouPořádáte v Chropyni nebo blízkém okolí zajímavouPořádáte v Chropyni nebo blízkém okolí zajímavou kulturní, společenskou nebo sportovní akci akci akci akci akci?????
Máte pocit, že by o ní měli vědět i naši spoluobčané?????

Pak kontaktujte redakci na tel.: 555557 3  5 0 0  77 3  5 0 0  77 3  5 0 0  77 3  5 0 0  77 3  5 0 0  74 6 ,  54 6 ,  54 6 ,  54 6 ,  54 6 ,  57 3  5 0 0   7 3 27 3  5 0 0   7 3 27 3  5 0 0   7 3 27 3  5 0 0   7 3 27 3  5 0 0   7 3 2.....

BlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřání

Poslední rozloučeníPoslední rozloučeníPoslední rozloučeníPoslední rozloučeníPoslední rozloučení

V měsíci prosinci se do našeho města nepřistěhoval žádný občan, 11
osob se přestěhovalo v rámci obce, 9 občanů se odhlásilo z trvalého
pobytu, 3 osoby zemřely a narodily se 2 děti.

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

V měsíci únoru 2006 oslaví své životní jubileum:

MarMarMarMarMariiiiie Hore Hore Hore Hore Horákákákákákooooovvvvvá, Tá, Tá, Tá, Tá, Tooooovvvvvačoačoačoačoačovvvvvssssská 73ká 73ká 73ká 73ká 7344444
Erika Krajčová, Díly 626Erika Krajčová, Díly 626Erika Krajčová, Díly 626Erika Krajčová, Díly 626Erika Krajčová, Díly 626

Jan Novák, 74 let, ul. Komenského
Stanislav Smolka, 32 let, ul. Moravská

Anežka Hoferková, 96 let, ul. Hrad

– K– K– K– K– Kaaaaattttteřieřieřieřieřina Lučana Lučana Lučana Lučana Lučanononononovvvvvá, maá, maá, maá, maá, matrtrtrtrtrikářkikářkikářkikářkikářka –a –a –a –a –

Společenská kronika
prosinec 2005

komerčníkomerčníkomerčníkomerčníkomerční akce budou zpoplatněny podle stanoveného ceníku
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V 16. století a později se pro dvanáctý měsíc v roce někdy užíval
název vlčí měsíc či vlčenec. Šimon Partlic sice uvádí, že sedláci vlčí
měsíc počítají od 8. listopadu do 7. prosince, ale v některých dalších
pramenech je tzv. vlčí měsíc zcela ztotožňován s prosincem. Tento
název byl odvozen od odpozorované průměrné doby předzimního
houfování u nás kdysi početně žijící psovité šelmy – vlků. Po tomto
pudovém sdružování vlků do skupin a smeček hned při nástupu
prvních citelnějších ochlazení dříve zpravidla záhy následoval nárůst
škod, které vlci způsobovali na hospodářském zvířectvu, především
na ovcích. Jejich výborný čich jim umožňoval, zvláště při tzv. „vlčím
počasí“ (mlhy), výbornou orientaci a nepozorované přiblížení ke
kořisti. V letním období žijí vlci pospolitě pouze v rámci rodin.

Stavy vlků se výrazně v českých zemích zvýšily v době třicetileté
války. Podle dobových kronikářských záznamů jich tehdy bylo tolik,
že v zimních obdobích ve smečkách čítajících i nad 10 kusů pronikali
až do vesnic a měst a páchali zde značné škody na dobytku a na
drůbeži.

V Čechách se však vlk v důsledku stálého pronásledování
člověkem stával již od poloviny 18. století stále více vzácný. V roce
1724 byl např. uloven poslední vlk na Křivoklátsku, v roce 1752 byli
zastřeleni poslední dva vlci na panství Vimperk, v roce 1795 na panství
Český Krumlov, r. 1825 na Doupovsku, r. 1850 v lesích u Litomyšle a
v roce 1915 padl poslední vlk i na Moravě.

Z mísZ mísZ mísZ mísZ místního poztního poztního poztního poztního pozorororororooooovvvvvání v měsíci prání v měsíci prání v měsíci prání v měsíci prání v měsíci prosiosiosiosiosincincincincinci:::::
- průměrná minimální ranní teplota byla -2,1 °C
- průměrná maximální denní teplota byla -0,8 °C
- nejchladnějším dnem byl 19. prosinec s ranní teplotou -10 °C

a odpolední -1 °C
- nejteplejším dnem byl 16. prosinec s ranní teplotou -3 °C

a odpolední +4 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 50 mm/m2, převážně

ve formě sněhu
- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 990,1 hPa.

Pranostiky na měsíc únor:Pranostiky na měsíc únor:Pranostiky na měsíc únor:Pranostiky na měsíc únor:Pranostiky na měsíc únor:
3. únor (Blažej) – Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
6. únor (Dorota) – Svatá Dorota, sněhu forota.
16. únor (Julián) – Na svatého Juliána, den přibývá i zrána.
24. únor (Matěj) – Jestli na svatého Matěje větrno, bude toho roku
                                hodně ovoce.
27. únor (Gabriel) – Když na svatého Gabriela slunce svítí, má ještě
                                   mráz přijíti.

– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –– Ing. O. Kment –

Chropyňské počasí
prosinec 2005

Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
AAAAAdrdrdrdrdresa resa resa resa resa redakedakedakedakedakce:ce:ce:ce:ce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
TTTTTelefelefelefelefelefon: 5on: 5on: 5on: 5on: 573 500 773 500 773 500 773 500 773 500 746, 46, 46, 46, 46, 5555573 500 732.73 500 732.73 500 732.73 500 732.73 500 732.

RRRRRedakedakedakedakedakce: ce: ce: ce: ce: Eva Klašková, Ing. Jiří Rosecký.

GrGrGrGrGrafafafafafická rická rická rická rická realiealiealiealiealizace: zace: zace: zace: zace: Tomáš Rozkošný.
JaJaJaJaJazykzykzykzykzykooooovvvvvá úprá úprá úprá úprá úpraaaaavvvvva: a: a: a: a: Marie Vašáková.
TTTTTiiiiisssssk: k: k: k: k: Tiskárna PRINT - Josef Skopal, Kroměříž.

FFFFFoooootttttooooo:::::     archiv Zpravodaje, archiv Z. Dolníčka, Tomáš Rozkošný,
Pavel Rozsypálek, Ivoš Zawadski
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Přehled kulturních programů MKS Chropyně

únor 20062006200620062006
2.2.20062.2.20062.2.20062.2.20062.2.2006 (čtvrtek) od 9.00 hod.

DiDiDiDiDissssskkkkkoooootéktéktéktéktéka (pra (pra (pra (pra (pro II. so II. so II. so II. so II. stup. ZŠ)tup. ZŠ)tup. ZŠ)tup. ZŠ)tup. ZŠ)

5.2.20065.2.20065.2.20065.2.20065.2.2006 (neděle)  od 14.00 hod.
Dětský karneval Dětský karneval Dětský karneval Dětský karneval Dětský karneval (pro rodiče s dětmi)

1111111111.2.2006.2.2006.2.2006.2.2006.2.2006 (sobota) od 20.00 hod.
Myslivecký plesMyslivecký plesMyslivecký plesMyslivecký plesMyslivecký ples

Připravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsíc
březen 2006

11111.3.3.3.3.3.2006.2006.2006.2006.2006 (středa) od 10.00 hod.
„Don Quijote de la Ancha“„Don Quijote de la Ancha“„Don Quijote de la Ancha“„Don Quijote de la Ancha“„Don Quijote de la Ancha“ – Představení pro II.
stupeň ZŠ. Humornou cestou přibližuje velkou
literární postavu Dona Quijota.

2.32.32.32.32.3.2006.2006.2006.2006.2006 (čtvrtek) od 19.00 hod.
„Když t„Když t„Když t„Když t„Když tyyyyy, t, t, t, t, tak já tak já tak já tak já tak já takyakyakyakyaky, miláčk, miláčk, miláčk, miláčk, miláčku!u!u!u!u!“ – francouzská komedie
v podání Divadelní společnosti HÁTA – Je podvečer.
Byt dobře situovaných manželů. Je to dvojice, která
spolu žije řádku let a pomalu jí hrozí nuda. Rozhodnou
se, že si zpestří život nevěrou… komedie Marca
Camolettiho vás zcela jistě pobaví (vstupné: důchodci,
studenti 100,- Kč;  ostatní vstupné 120,- Kč, předprodej
vstupenek na tel. 573 355 323, pí. Rapantová)
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